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UWAGA Czytelnicy ! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich

zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza 1/1 piêtro IV. Telefony i

³¹cznoœæ elektroniczna pozostaj¹ bez zmian, chocia¿ przez kilka dni mog¹ wyst¹piæ

utrudnienia. Przepraszamy, ale ³¹czcie siê z nami.                                           Redakcja

Rozmowa ze Zdzi-
s³aw¹ Maksymiuk, prezesem
Banku Spó³dzielczego w
Brañsku.

- Bank Spó³dzielczy
w Brañsku przygotowa³
specjaln¹ propozycjê dla
maturzystów i m³odych lu-
dzi rozpoczynaj¹cych stu-
dia. Co to za oferta?

- Problemy ludzi m³o-
dych zawsze by³y w centrum
zainteresowañ naszego Ban-
ku. W dobie trwaj¹cego
obecnie kryzysu gospodar-
czego chcemy m³odzie¿y
pomóc w stworzeniu im bez-
pieczeñstwa ekonomiczne-
go w kontynuowaniu dalsze-
go kszta³cenia w szko³ach
wy¿szych czy te¿ policeal-
nych. Proponujemy im Uni-
konto o nazwie Student.

- Co siê za tym kry-
je?

Maturzystom i studentom - konto Student
- Jest to wielofunkcyj-

ny rachunek oszczêdnoœcio-
wo- rozliczeniowy dla m³o-
dzie¿y zamieszkuj¹cej na
obszarze dzia³ania naszego
Banku.

- Kto z tej oferty
mo¿e korzystaæ?

- Ka¿dy uczeñ szko³y,
który ukoñczy³ 18 lat. Ko-
rzystaæ z konta mog¹ osoby
bêd¹ce studentami szko³y
wy¿szej, s³uchaczami szko-
³y policealnej i nie przekro-
czy³y 25 roku ¿ycia. Unikon-
to STUDENT jest  praktycz-
nie dla ka¿dego m³odego
cz³owieka.

- Jakie s¹ korzyœci
dla tych, którzy otworz¹
konto Student?

- Nasz propozycja jest
bardzo atrakcyjna dla m³o-
dego pokolenia. Nie ma
op³at za otwarcie i prowa-

dzenie rachunku, bez prowi-
zji za realizacjê wp³at i wy-
p³at gotówkowych z rachun-
ku w³asnego oraz op³at za
us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹
rachunku przez Internet.
U¿ytkownik konta ma ³atwy
i szybki dostêp do œrodków
na rachunku dziêki  karcie
p³atniczej VISA Electron w
sieci ponad 2500 bankoma-
tów banków spó³dzielczych
i BG¯. Korzysta tak¿e z in-
formacji o rachunku w for-
mie komunikatów SMS. Po-
nadto ma mo¿liwoœæ loko-
wania nadwy¿ek finanso-
wych na korzystnie oprocen-
towanych lokatach interne-
towych INTER- MAX.

- Dziêkujê za rozmo-
wê.

Rozmawia³:

Hieronim T. Wawrzyñœki

Niezwykle ciekawy
przebieg mia³a dyskusja
podczas panelu „Jak o¿ywiæ
ma³e miasta?” prowadzone-
go przez Krzysztofa Jurgie-
la, pos³a, wiceprzewodni-
cz¹cego Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu RP. –
Wiele ma³ych miast jest za-
gro¿onych trwa³¹ degra-
dacj¹ spo³eczno- ekono-
miczn¹. Jednym w podsta-
wowych czynników ich roz-
woju w przesz³oœci by³a lo-
kalna produkcja ¿ywnoœci i
miejscowe rynki rolne-
stwierdzi³ K. Jurgiel na
otwarcie debaty.- Czas na
zmiany. Proponujemy o¿y-
wienie ma³ych miast, rewi-
talizacjê ich rynkowych
funkcji w odniesieniu do

Jak o¿ywiæ ma³e miasta?
gospodarki ¿ywnoœciowej,
rozwój niezbêdnej infra-
struktury gospodarczej i spo-
³ecznej.-

Wprowadzenia do
dyskusji dokonali zaprosze-
ni do udzia³u w nim specja-
liœci i eksperci. Prof. Barba-
ra Fedyszak- Radziejowska,
socjolog z Instytutu Rozwo-
ju Wsi i Rolnictwa PAN
przedstawi³ problemy spo-
³eczne polskiej wsi i rolnic-
twa jako wyzwania dla
wspó³czesnej polityki i elit
politycznych. Ekspert Ze-
spo³u Pracy Pañstwowej-
Rolnictwo- Œrodowisko, dr
Karol Krajewski zaprezen-
towa³ dzia³ania na rzecz od-
budowy nowoczesnych,
¿ywnoœciowych rynków lo-

kalnych. Pokaza³, ¿e lokal-
ne rynki s¹ niezwykle wa¿-
nym instrumentem o¿ywie-
nia  gospodarczego i spo-
³ecznego ma³ych miast oraz
tworzenia nowych miejsc
pracy. Wystêpuj¹ca w imie-
niu dr Barbary Piontek z
Wy¿szej Szko³y Biznesu w
D¹browie Górniczej, pose³
Izabela Kloc przedstawi³a
koncepcjê rozwoju w mode-
lu niszowym równowa¿¹-
cym gospodarkê globalnoœci
z gospodark¹ bliskoœci.
Transformacja niszowa
umo¿liwia aktywizacjê ob-
szarów wiejskich i ma³ych
miasteczek oraz wprowa-
dzenia tych obszarów w pro-
ces rozwoju w sposób trwa-

Cd. str. 5
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- Roz-
mawiaj¹c o

drogach, pomine-
liœmy jedn¹ kategoriê
dróg, dla znacznej czêœci
mieszkañców gminy nie
mniej wa¿nych ni¿ drogi
gminne czy powiatowe.
Myœlê o drogach polnych.

Jakub Sadowski –
Rozmawiaj¹c o drogach nie
mo¿na pomin¹c faktu, ¿e
czêsto gmina jest niejako
zmuszona do przyjêcia na
siebie obowi¹zku opieki nad
drogami polnymi, które w
wiêkszoœci stanowi¹ w³a-
snoœc skarbu pañstwa. Rodzi
to wiele perypeti wp³ywaj¹-
cych na obni¿anie kondycji
finansowej gminy oraz
wci¹ga gminê w ró¿norakie
problemy zwi¹zane z dojaz-

dem do pól. Jedynym pro-
mykiem w tym wszystkim
jest mo¿liwoœc scalania
gruntów, z której jest w sta-
nie korzystaæ starostwo po-
wiatowe i zwi¹zana z tym
rekultywacja dróg, z które-
go funduszu korzysta gmina.

- A czy zda¿aj¹ siê
jeszcze przys³owiowe
„k³ótnie o miedzê”?

O „miedzê” nie ale
faktycznie, czêste waœnie
s¹siedzkie, s¹ zmor¹ gminy.
Zwaœnione strony oczekuj¹
od Wójta  rozstrzygniêcia
ich sporu, co w praktyce nie
jest mo¿liwe, bo nikt mu ta-
kich uprawnieñ nie da³. T³u-
maczenia najczêœciej nie tra-
fiaj¹ do k³óc¹cych siê s¹sia-
dów i sprawy znajduj¹ naj-
czêœciej swój epilog w s¹-
dzie. Gmina, mimo ¿e jej
sprawa nie dotyczy, czêsto
musi wystêpowaæ w charak-
terze œwiadka. Zdarza siê
równie¿, ¿e obywatele pró-
buj¹ œwiadomie wymuszaæ
na gminie decyzje dla nich

korzystne nie bacz¹c na to,
czy gmina spe³niaj¹c postu-
laty post¹pi w zgodzie z
przepisami prawa.

Znan¹ ostatnio spraw¹
jest d¹¿enie w³aœciciela po-
sesji w centrum Narwi do
zlikwidowania za wszelk¹
cenê, funkcjonuj¹cego w
jego s¹siedztwie baru oraz
utrudnianie drugiemu s¹sia-
dowi realizacji inwestycji.

Pomimo ¿e w obu
przypadkach nie ma pod-
staw do interwencji ze stro-
ny gminy, oczekuje on roz-
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W nie-
dzielê, 7 marca,

Gminny Oœrodek Kultury w
Boækach wróci³ do swojego
wystroju sprzed 30, 40 lat.
Na dodatek z czêœci wydzie-
lono pomieszczenie na bar
mleczny, wystawiono sprzê-
ty wprost z tamtych lat (
pralka Frania, radiogramo-
fon i inne), stó³ przykryto
cerat¹, na której w równym
rz¹dku ustawiono szklanki
na kawê. Tegoroczny Dzieñ
boækowskich Kobiet zosta³
przygotowany w stylistyce
PRL-u. Kobiety na powita-
nie otrzyma³y kartki na cu-
kier, t³uszcze i rezerwê. Wie-
czór wype³ni³y zabawne
scenki zaczerpniête z kulto-
wych filmów takich jak:
„Miœ” czy „Rejs” . Dietety-
cy Marek Jab³oñski i Grze-
gorz Rybiñski przygotowali
prezentacjê na temat ówcze-
snej diety. O „barwnych pta-
kach” – kobietach wyj¹tko-
wych, tworz¹cych w tamtym
okresie, opowiada³a biblio-
tekarka Teresa Modzelew-
ska. Natomiast kosmetyczka
Magda Somers przedstawi-
³a i zademonstrowa³a dzia-
³anie kosmetyków natural-

nych, stosowanych wtedy,
kiedy wszystkiego brakowa-
³o w sklepach. Sporo roz-
rywki dostarczy³y równie¿
niecodzienne konkurencje:
jedzenie kisielu ³y¿kami

przywi¹zanymi, jak barze
mlecznym, czy wyœcig w gu-
mofilcach. Nagrodami w
tych zmaganiach by³o szare
myd³o „Jeleñ” i deficytowy
dawniej papier toaletowy.

Dzieñ Kobiet w
GOK-u by³ swoist¹ podró¿¹
sentymentaln¹ w czasy mo-

Wspomnieñ czar
jego dzieciñstwa- mówi³a po
spotkaniu Tamara Smilgin.
Nie ma to jak bufetowa z
baru mlecznego, w którym i
tak nikt na nic nie narzeka³,
bo ³atwiej by³o siê cieszyæ z

tego, co jest, ni¿ biadoliæ, ¿e
czegoœ nie ma. Ceniê orga-
nizatorów za przygotowanie
scenek sytuacyjnych obrazu-
j¹cych tamte czasy, za to, ¿e
goœci³ w nich humor. No i
ten czerwony goŸdzik sym-
bolizuj¹cy czasy PRL-u, jak-
¿e sympatyczny gest ze stro-

ny mê¿czyzn.
Jestem pe³na podziwu

dla organizatorów spotkania
z okazji 8 marca-Miêdzyna-
rodowego Dnia Kobiet- do-
daje jej mama Teresa. Ci

m³odzi ludzie,
których nie by³o
na peerelowskim
œwiecie, z humo-
rem i "przymru-
¿eniem oka"
p r z y p o m n i e l i
nam lata "czer-
wonego goŸdzika
i deficytowych
rajstop". Mi³o
by³o pos³uchaæ o
s³awnych kobie-
tach ostatniego
100-lecia, o die-
cie i urodzie.

Tegorocz-
ny Dzieñ Kobiet

zosta³ przygotowany w sty-
listyce PRL-u, przede
wszystkim, dlatego, ¿e w
Polsce to œwiêto najwiêksz¹
popularnoœæ osi¹gnê³o w³a-
œnie w tym czasie (lata 1952
– 1989)- opowiada Ewelina
Modzelewska, inicjatorka
imprezy. Dzieñ Kobiet w

naszym kraju zosta³ zauwa-
¿ony po II wojnie œwiatowej,
a zniesiony w 1993 roku
przez premier Hannê Su-
chock¹. Jestem bardzo zado-
wolona z przebiegu ca³ego
spotkania. Cieszy mnie za-
anga¿owanie przyby³ych
Pañ przede wszystkim we
wspominki o PRL-u, ale
równie¿ zaanga¿owanie w
konkurencje i prezentacjê
kosmetyczn¹. Niezwykle
sympatycznym gestem wy-
kazali siê panowie ze Stra¿y
Granicznej z Czeremchy,
którzy w pe³nym umunduro-
waniu sk³adali ¿yczenia i
wrêczali Paniom tradycyjne
goŸdziki. Jestem wdziêczna
wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniach: dyr.
Marcie Tymiñskiej, akto-
rom: Adamowi Malinow-
skiemu, Andrzejowi i Karo-
lowi Jankowskim, a tak¿e
nieocenionej bufetowej Do-
rocie Kadra- Ptaszyñskiej.
Dziêki nim, choæ na ma³¹
chwilê przywróciliœmy kli-
mat tamtych czasów, w jak-
¿e mi³ym dla nas dniu –
Dniu Kobiet.

Teresa Modzelewska

Nie tylko drogi strzygniêcia sporu przez
gminê po swojej myœli, a
wszelkie t³umaczenia ze
strony gminy – z podaniem
podstaw prawnych – odbie-
rane s¹ jako manipulacja i
nierówne traktowanie stron.

Z pozoru b³ah¹
spraw¹ musia³a siê zaj¹æ
Rada Gmina, bo taka jest
procedura.rozpatrywania
skarg. Dotychczasowe dzia-
³ania nieprzychylnego gmi-
nie w³aœciciela posesji wska-
zuj¹ na to, ¿e Uchwa³a Rady
oddalaj¹ca skargê sprawy
nie koñczy.       Rozmawia³:

 Wies³aw S. Soko³owski

Rekolekcje wielkopostne

w Puch³ach

Portal U.G. Narew
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Ju¿ od najbli¿szego poniedzia³ku w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej w Bia³ymstoku bêdzie mo¿na ogl¹daæ wy-
stawê zdjêæ laureatów konkursu BZ WBK Press Foto 2009.

Ekspozycja najlepszych fotografii prasowych roz-
pocznie siê wernisa¿em, który odbêdzie siê 22 marca o godz.
14:00 w budynku przy ul. Zwyciêstwa 14/3.

BZ WBK Press Foto 2009 to ju¿ 5. edycja ogólnopol-
skiego konkursu na najlepsze polskie fotografie prasowe.
W tym roku do biura konkursowego wp³ynê³o niemal 6 ty-
siêcy zdjêæ, przys³anych przez 325 autorów. Zdjêcia zg³a-
szane by³y w szeœciu kategoriach: spo³eczeñstwo, portrety,
wydarzenia, cywilizacja, sport, przyroda  i œrodowisko na-
turalne.

Nagrodê g³ówn¹ w wysokoœci 15 000 z³ za Zdjêcie
Roku oraz cztery nagrody w ramach kategorii zdoby³ Woj-
ciech Grzêdziñski z „NAPOimages/Dziennik”. Zwyciêskie
zdjêcie przedstawia zrozpaczonego mê¿czyznê tul¹cego
zw³oki swojego brata, który zosta³ zabity podczas nalotu
rosyjskiego lotnictwa na gruziñskie miasto Gori. Jury kon-
kursu przyzna³o równie¿ nagrody za I, II i III miejsce w
ka¿dej kategorii, zarówno dla zdjêæ pojedynczych jak i fo-
toreporta¿y, oraz nagrody specjalne, ufundowane przez Bank
Zachodni WBK i patrona medialnego - dziennik "Rzeczpo-
spolita".

W dniach od 22 marca do 9 kwietnia 2010 r. najlep-
sze fotografie prasowe mo¿na bêdzie ogl¹daæ w Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej w Bia³ymstoku, w budynku przy“ ul.
Zwyciêstwa 14/3. Wystawa otwarta bêdzie 7 dni w tygo-
dniu w godzinach“ 8:00 – 18:00. Wstêp wolny.

Szczegó³y konkursu BZ WBK Press Foto 2009 znaj-
duj¹ siê na stronie www.bzwbkpressfoto.pl. Dodatkowych
informacji udziela równie¿ Grzegorz Adamski“ z Biura Pra-
sowego BZ WBK, tel. 61 850 30 64 i 607 665 810, “e-mail:
grzegorz.adamski@bzwbk.pl.

Zmar³ Jacek Grün
Odszed³ od nas Jacek Grün, znany bia³ostocki

dziennikarz, wyk³adowca, nauczyciel. Przez lata by³
zwi¹zany z popularn¹ w latach osiemdziesi¹tych popo-
³udniówk¹ „Kurierem Podlaskim”. Pracowa³ w „Ku-
rierze Porannym”, w tygodniku „Nie”, „Faktach i Mi-
tach”. Zawsze by³ bezkompromisowy i rzetelny w opi-
sywaniu naszej podlaskiej rzeczywistoœci, czu³y na wszel-
kie przejawy niesprawiedliwoœci i krzywdy ludzkiej.

¯egnamy Ciê, Jacku! Spoczywaj w spokoju.
Koledzy z „Wieœci Podlaskich”

Przy Parafii Prawo-
s³awnej w Nowej Woli gmi-
na Micha³owo powsta³a
Fundacja, która zamierza
uruchomiæ Warsztaty Terapii
Zajêciowej. Uczestnikiem
Warsztatów mo¿e byæ ka¿-
dy kto ma orzeczony stopieñ
o niepe³nosprawnoœci ze
wskazaniem na WTZ i ukoñ-
czy³ 16 lat. Jeœli takich
wskazañ nie ma to nale¿y
wyst¹piæ do Powiatowego
Zespo³u do Spraw Orzeka-
nia o Niepe³nosprawnoœci i
poprosiæ o wydanie takiego
orzeczenia. Warsztaty bêd¹
dzia³aæ w dni pracuj¹ce od
godz. 8.00 do 16.00. Funda-

Warsztaty Terapii Zajêciowej w Nowej Woli
cja wszystkim uczestnikom
zapewni nieodp³atny dowóz.
Uczestnictwo tak¿e jest bez-
p³atne. Proponowane s¹ na-
stêpuj¹ce pracownie : Arty-
styczna, Muzyczno Tanecz-
na, Gospodarstwa Domowe-
go, Techniczna, Ikonogra-
ficzna, Multimedialna, Kra-
wiecka. Warunkiem urucho-
mienia WTZ jest zg³oszenie
co najmniej 20 uczestników.
Dlatego pragnê zwróciæ siê
do wszystkich zainteresowa-
nych o jak najszybsze pod-
jêcie decyzji i przebrniêcie
drogi administracyjnej zwi¹-
zanej z orzeczeniem na
wskazanie do warsztatów.

Mo¿e ktoœ z czytelni-
ków zechce wesprzeæ nasz¹
dzia³alnoœæ, za ka¿dy datek
Bóg zap³aæ.

  Fundacja Podlaskie
Hospicjum Onkologiczne

 Bank Spó³dzielczy w
Bia³ymstoku Oddzia³ w Mi-
cha³owie

52 8060 0004 0551
0139 2000 0010 „Warszta-
ty”

Zainteresowanych
proszê o kontakt: wiceprezes
Fundacji ks. Jaros³aw
Szczerbacz tel. 85 71 89 212
kom. 602 394 888           Stro-
na Fundacji: www.hospi-
cjum.podlasie.pl

Gminny Oœrodek Kultu-
ry w Boækach zaprasza miesz-
kañców gminy Boæki do stwo-
rzenia jedynej i niepowtarzalnej

„Wystawy

Twórczoœci

Wszelakiej”

Wszystkich amatorów
sztuki malarskiej, kucharskiej,
fotograficznej, poetyckiej, kra-
wieckiej, muzycznej i ka¿dej
nietypowej zachêcamy do sk³a-
dania (b¹dŸ przesy³ania) owo-
ców swojej twórczoœci w Gmin-
nym Oœrodku Kultury (ul. Du-
bieñska 11, 17-111 Boæki),  do
30 kwietnia 2010 r.

Przewidywany termin
wystawy: maj 2010 r.

Regulamin wystawy do
wgl¹du w Gminnym Oœrodku
Kultury w Boækach.

Gminny Oœrodek Kultu-
ry w Boækach oraz Zespó³ Folk-
lorystyczny Klekociaki zapra-
szaj¹ wszystkich mieszkañców
gminy Boæki na

„Wielkanocne

Kolêdowanie” –

obrzêd Konopielka

Przedstawienie obêdzie
siê 11 kwietnia 2010r. o godzi-
nie 14.00 w Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Boækach.

Serdecznie zaprasza-
my!!!

Niezast¹piony, wielolet-
ni pracownik GOKu w Boæ-
kach, wspó³za³o¿ycielka Kleko-
ciaków, a tak¿e zespo³u dzieciê-
cego M³ode Groty. Organizator-
ka ca³ego ¿ycia kulturalnego
Bociek
Pani Genowefa £ucjan

Na zawsze pozostanie w
naszych sercach...

W zwi¹zku z planowa-
nym na sierpieñ 2010 koncer-
tem poœwiêconym pamiêci Pani
Genowefy £ucjan

Gminny Oœrodek Kultu-
ry w Boækach zachêca wszyst-
kich, którzy chcieliby podzieliæ
siê wspomnieniami o „Boækow-
skiej Minister Kultury” do
wspó³pracy.

Fotografie, wspomnie-
nia (w formie pisanej prozy
b¹dŸ poezji), pami¹tki, mo¿na
sk³adaæ do 18 lipca 2010r. w
GOKu w Boækach.

KUPIÊ ZIEMIÊ
LUB

SIEDLISKO
W POWIECIE

HAJNOWSKIM
Krzysztof  £empicki

tel. 515 091 071
e-mail: k.lempicki@poczta.fm
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³y. Jest to droga do uruchomienia
przedsiêbiorczoœci na tych terenach,
która otworzy mo¿liwoœci do budo-
wania w³asnej konkurencyjnoœci w
uk³adach lokalnych, ponadlokalnych
i globalnych. Praktyczne aspekty
rozwoju lokalnego na przyk³adzie
ma³ego miasta ze Wschodniej Pol-
ski przedstawi³ Andrzej Duda, bur-
mistrz Kolna (woj. podlaskie). Z
kolei Andrzej Bagiñski, starosta po-
wiatu bia³ogradzkiego pokaza³, jak
mo¿na rozwijaæ lokaln¹ przedsiê-
biorczoœæ i jak¹ rolê w tym zakresie
powinien wype³niaæ samorz¹d lokal-
ny.

W dyskusji g³os zabra³o kilka
osób, które m.in. mówi³y o potrze-
bie zmiany œwiadomoœci mieszkañ-
ców ma³ych miast i obszarów wiej-
skich, o stworzeniu ca³ego systemu
wsparcia - doradztwa, szkoleñ dla
dokonywania pozytywnych zmian w
tych obszarach. Generalnie popiera-
no propozycje przedstawione we
wczeœniejszych  wyst¹pieniach eks-
pertów od rozwoju, rynków lokal-

Jak o¿ywiæ ma³e miasta?
Cd. ze str. 1 nych, procesów spo³ecznych oraz sa-

morz¹dowców.
Uczestnicy panelu opowie-

dzieli siê za wdro¿eniem Narodowe-
go Programu O¿ywiania Ma³ych
Miast oraz uruchomieniem i odbu-
dow¹ lokalnych rynków rolnych.
Dominowa³o przekonanie, ¿e w go-
spodarowaniu nale¿y poszukiwaæ
nowej jakoœci i nowych œcie¿ek roz-
wojowych. Podkreœlano potrzebê
powo³ania Narodowego Funduszu
Wspierania Pozarolniczej Dzia³al-
noœci na wsiach i w ma³ych mia-
stach, gdy¿ tylko wówczas realne
stanie siê mo¿liwe dokonanie rady-
kalnych zmian na tych obszarach.
Zdecydowanie opowiedziano siê za
tworzeniem powiatowych i gmin-
nych centrów rozwoju, jak równie¿
za opracowaniem dobrych, osadzo-
nych w realiach, wojewódzkich pro-
gramów rozwoju rolnictwa i obsza-
rów wiejskich.

Wiêcej o programie o¿ywia-
nia ma³ych miast na stronie:
www.jurgiel.pl

Hieronim T. Wawrzynski

Do listy polskich miast, fun-
datorów nagród literackich – War-
szawy (Warszawska Nagroda Lite-
racka), Wroc³awia (Angelus i Sile-
sius), Gdyni (Nagroda Gdynia) –
do³¹czy³ Gdañsk z du¿¹ nagrod¹ -
Europejski Poeta Wolnoœci.

Pierwszym laureatem zosta³
wybitny literat bia³oruski, U³adzi-
mier Ar³ou. 26 marca br. na gali w
Teatrze Wybrze¿e z r¹k prezydenta
Gdañska Paw³a Adamowicza, ode-
bra³ pami¹tkow¹ statuetkê i 100 tys.
z³otych.

Pochodz¹cy z Po³ocka Ar³ou,
cz³onek niezale¿nego zwi¹zku Pisa-
rzy Bia³oruskich, oprócz prozy
(m.in. „Dziesiêciu wieków bia³oru-

U³adzimier Ar³ou
– Europejski Poeta Wolnoœci

skiej historii”) ma w dorobku dwa-
dzieœcia tomów poezji i jest uzna-
wany za najwybitniejszego , wspó³-
czesnego poetê bia³oruskiego. Na-
grodê otrzyma³ za swój najnowszy
tom wierszy „Prom przez kana³ La
Manche”.

Pamiêtamy, ¿e to U³adzimier
Ar³ou, by³ przed dziesiêciu laty, au-
torem tekstu ¿egnaj¹cego w imieniu
inteligencji bia³oruskiej, zmar³ego
twórcê i redaktora naczelnego pary-
skiej „Kultury” - Jerzego Giedroy-
cia.

Pawe³ Huelle, cz³onek jury:
„Ar³ou œmia³o ³¹czy tradycjê bycia
Europejczykiem. Nie ma w niej ani
trochê kompleksów, ani poczucia
ni¿szoœci. Dla nas Polaków, którzy
wci¹¿ mamy poczucie ni¿szoœci
wobec Europy, ale jednoczeœnie po-
czucie wy¿szoœci wobec Wschodu,
taka postawa powinna byæ powodem
szczególnego namys³u”.

Nagrodzony tom poezji, zo-
sta³ wydany przez gdañskie wydaw-
nictwo s³owo/obraz/terytoria.

    W. Pietuch

Prawdopodobnie jeszcze w
tym roku remontu doczekaj¹ siê
drogi w Bia³owie¿y, Hajnówce,
Czeremsze, Narewce i Dubinach.
Wojewoda Podlaski, Maciej
¯ywno na pocz¹tku marca  podpi-
sa³ umowê na budowê " tzw. sche-
tynówek w powiecie hajnowskim.
Wyremontowanych i przebudowa-
nych ma byæ prawie 10 km dróg.
Inwestycje maj¹ kosztowaæ ponad
10 mln z³. Po³owa œrodków pocho-
dzi z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. W Bia-

„Schetynówki”
w powiecie hajnowskim

³owie¿y remontu doczekaj¹ siê
m.in. ulice Waszkiewicza i Tropin-
ka. W Hajnówce now¹ nawierzch-
nie zyskaj¹, m.in. ulice: S³omiana,
Wiosenna, Pogodna i Strzelecka.
Remontowe i modernizowane
bêd¹ tak¿e drogi w gminach Haj-
nówka (Dubiny), Czeremcha, Na-
rewka i Dubicze Cerkiewne. W
ubieg³ym roku na przebudowê
dróg tzw. schetynówek w woje-
wództwie podlaskim z bud¿etu
centralnego wydano 62 mln z³.

                                  (w)

ARiMR przypomina,
¿e wiosenne wypalanie traw

przez rolników jest zabronione
i gro¿¹ za to sankcje finansowe
Zbli¿a siê wiosna, przynajmniej ta kalendarzowa, na dworze jest

coraz cieplej i gdy taka pogoda utrzyma siê przez najbli¿sze dni, œnieg
le¿¹cy jeszcze gdzieniegdzie, zniknie ca³kowicie. Wtedy, u niektórych
osób, mo¿e niestety pojawiæ siê pokusa, aby wypaliæ pozosta³e po zi-
mie trawy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypo-
mina, ¿e jest to zabronione i oprócz innych kar np. nak³adanych przez
policjê, w wypadku rolników przewidziane s¹ konsekwencje finanso-
we ze strony Agencji.

Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury
rolnej", których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu
dop³at bezpoœrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi "za-
sadniczo" zmniejszenie nale¿nej wysokoœci wszystkich rodzajów do-
p³at bezpoœrednich o 3%. To oznacza, ¿e o tyle mog¹ byæ pomniejszone
p³atnoœci bezpoœrednie wynikaj¹ce zarówno z jednolitej i uzupe³niaj¹-
cej p³atnoœci obszarowej jak i tak¿e np. p³atnoœci "cukrowych" czy p³at-
noœci do pomidorów, jeœli zostanie stwierdzone, ¿e rolnik wypala³ tra-
wy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów. Wysokoœæ
kary mo¿e jednak odbiegaæ od podanej wczeœniej wysokoœci, bo ARiMR
ka¿dy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i mo¿e karê
zwiêkszyæ albo zmniejszyæ. Zgodnie z zasadami, na³o¿ona przez ARiMR
sankcja, w zale¿noœci od stwierdzonego stopnia winy, mo¿e zostaæ po-
mniejszona do 1% jak i podwy¿szona do 5% nale¿nych rolnikowi p³at-
noœci obszarowych za dany rok. Kary mog¹ byæ te¿ jeszcze bardziej
podwy¿szone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wypa-

lanie traw, bo wtedy ARiMR mo¿e obni-
¿yæ ka¿dy z rodzajów p³atnoœci bezpoœred-
nich a¿ o 20%, a w zupe³nie skrajnych
przypadkach stwierdzenia uporczywego
wypalania traw, Agencja mo¿e pozbawiæ
rolnika ca³ej kwoty p³atnoœci bezpoœred-
nich za dany rok.     Portal U.G. Narewka



6                                                                                                                                                                                                         Wieœci Podlaskie



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                         7

Odpowiedzi na pyta-
nie- co zrobiæ, aby polskie
rolnictwo by³o op³acalne -
poszukiwa³a ponad 100-
osobowa grupa uczestników
panelu dotycz¹cego „Przy-
sz³oœci Wspólnej Polityki
Rolnej po 2013 roku” pro-
wadzonego przez Jacka Bo-
guckiego, pos³a, wicemini-
stra rolnictwa w rz¹dzie Ja-
ros³awa Kaczyñskiego.  Pro-
blem ten podjêto, gdy¿ uzna-
no, ¿e dyskusja panelowa
dotycz¹ca kszta³tu WPR po
2013 roku mo¿e stanowiæ
bardzo istotny g³os w deba-
cie nad przysz³oœci¹ WPR i
jej wp³ywu na op³acalnoœæ
produkcji rolnej w Polsce.

Jaki wp³yw ma Polska
na Wspóln¹ Politykê Roln¹
Unii Europejskiej pokaza³ w
swoim wyst¹pieniu Janusz
Wojciechowski, pose³ do
PE, wiceprzewodnicz¹cy
Komisji Rolnictwa Parla-
mentu Europejskiego, Jego
zdaniem Polska powinna
aktywnie kreowaæ Wspóln¹
Politykê Rolna, a nie tylko
pos³usznie realizowaæ unij-
ne dyrektywy. Nie powinno
byæ zgody na dalsze ograni-
czanie produkcji rolniczej,
gdy¿ zagrozi to bezpieczeñ-
stwu  ¿ywnoœciowemu
Wspólnoty. Nale¿y zadbaæ o
warunki sprzyjaj¹ce rozwo-
jowi gospodarstw rodzin-
nych i doprowadzenie do

wyrównania poziomu dop³at
bezpoœrednich. Nie mo¿na
dopuœciæ do denacjonaliza-
cji WPR, aby pomoc nadal
by³a udzielana na równych i
sprawiedliwych zasadach
dla wszystkich krajów
cz³onkowskich. Unia po-
winna pozostaæ wolna od
upraw i ¿ywnoœci z gene-
tycznie modyfikowanymi
organizmami. Dzia³ania pre-
zydenta RP, Lecha Kaczyñ-
skiego na rzecz prowadzenia
polityki rozwoju obszarów
wiejskich przedstawi³ Jan
Krzysztof Ardanowski, do-
radca Prezydenta RP. Z ko-
lei Henryk Kowalczyk,
pose³ zaj¹³ siê problemami
dochodowoœci polskich go-
spodarstw rolnych, op³acal-
noœci¹ produkcji rolnej i
funkcjonowaniem rynków
rolnych  oraz  finansowanie
WPR po 2013 roku. Wizjê
funkcjonowania rynków rol-
nych i strategiê zapewnienie
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i
ochrony zdrowia publiczne-
go przedstawi³ pose³ Jaro-
s³aw ̄ aczek, cz³onek sejmo-
wej Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Proponowa³
powo³anie Pañstwowej In-
spekcji Kontroli ¯ywnoœci,
wprowadzenia zakazu dla
GMO i ograniczenia tuczu
wielkoprzemys³owego,
wpieranie rozwoju rolnictwa
zintegrowanego oraz pro-

W okresie letnich wakacji KRUS organizuje turnusy
rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do
œwiadczeñ Kasy. Wypoczynek dzieci ³¹czony jest z pro-
gramem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad i chorób
uk³adu ruchu oraz uk³adu oddechowego. Dzieci maj¹
zapewnione ca³odzienne wy¿ywienie, ca³odobow¹ opie-
kê lekarsko - pielêgniarsk¹ oraz indywidualny program
rehabilitacyjny. W czasie wolnym od zajêæ terapeutycz-
nych realizowany jest atrakcyjny program, m.in. zajêcia
sportowo - rekreacyjne. Podstawowym warunkiem udzia-
³u jest sprawnoœæ ogólna dziecka pozwalaj¹ca na samo-
dzielne wykonywanie podstawowych czynnoœci ¿ycio-
wych. Turnusy trwaj¹ 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyj-
ny:

Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opieku-
nów) musi podlegaæ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolni-
ków z mocy ustawy, ewentualnie pobieraæ emeryturê lub
rentê rolnicz¹. Je¿eli rolnik ubezpieczony jest na wnio-
sek w pe³nym zakresie – ubezpieczenie powinno trwaæ
nieprzerwanie co najmniej rok

Oferta dotyczy dzieci urodzonych w latach 1995 –
2003,

Podstaw¹ skierowania na turnus rehabilitacyjny jest
„wniosek o skierowanie dziecka urodzonego w latach
1995 – 2003 na turnus rehabilitacyjny” (druk dostêp-
ny w jednostkach Kasy) wystawiony przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistê.

Pierwszeñstwo w skierowaniu na turnus rehabilita-
cyjny maj¹ dzieci, w stosunku do których powiatowe ze-
spo³y ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci orzek³y nie-
pe³nosprawnoœæ skutkuj¹c¹ prawem do wyp³aty zasi³ku
pielêgnacyjnego.

Odp³atnoœæ za pobyt ka¿dego dziecka wynosi
200 z³.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny nastêpuje z
siedziby oddzia³u KRUS pod nadzorem wyznaczonych
pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd
dzieci na trasie KRUS - oœrodek rehabilitacyjny. Prze-
wóz dzieci odbywa siê wynajêtym autokarem. Koszt
podró¿y dziecka odpowiadaj¹cy równowartoœci cen bi-
letów PKS i PKP 2 klasy w obie strony pokrywaj¹ rodzi-
ce.

Dzieci uczestnicz¹ce w turnusach rehabilitacyj-
nych ubezpieczone s¹ od nieszczêœliwych wypadków.
Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz
z dojazdami.

 W 2010 r. Oddzia³ Regionalny  KRUS w Bia³ym-
stoku posiada miejsca na nastêpuj¹ce turnusy rehabilita-
cyjne: dla dzieci ze schorzeniami uk³adu ruchu w Cen-
trum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyñcu Zdro-
ju,  w terminie 27.06 - 17.07.2010 r. dla dzieci ze scho-
rzeniami uk³adu oddechowego w Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie 08.07
- 28.07.2010 r.

Zainteresowanych turnusami prosimy o zg³aszanie
siê do Oddzia³u Regionalnego KRUS w Bia³ymstoku lub
najbli¿szej Placówki Terenowej po druk „wniosku o skie-
rowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” lub o  kon-
takt telefoniczny.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tele-
fonu: 085 7497304.

TERMIN SK£ADANIA WNIOSKÓW
do 23.04.2010 r.
KIEROWNIK WYDZIA£U Prewencji, Rehabilita-

cji i Orzecznictwa Lekarskiego in¿. Zofia Kalinowska

dukcji ekologicznej i wdro-
¿enia programów zwalcza-
nia chorób zakaŸnych u
zwierz¹t.

W dyskusji jej uczest-
nicy poparli przedstawione
przez referentów propozy-
cje. Byli zgodni, ¿e z racji
wielkiego potencja³u Polska
powinna aktywnie kreowaæ
WPR i domagaæ siê likwida-
cji wszelkich form dyskry-
minacji polskich rolników.
Opowiedzieli siê za bez-
wzglêdnym wyrównaniem i
utrzymaniem dop³at obsza-
rowych i utrzymania mecha-
nizmów interwencji rynko-
wych po 2013 roku. Uczest-
nicy panelowej dyskusji do-
magali siê kszta³towania
polityki rolnej wokó³ wspar-
cia rozwoju gospodarstw
rodzinnych, a w przysz³ej
WPR odpowiednich œrod-
ków na modernizacjê obsza-
rów wiejskich, bezpieczeñ-
stwo i jakoœæ ¿ywnoœci. Zde-
cydowanie opowiedziano
siê za rolnictwem wolnym
od GMO.  Polska powinna
przedstawiæ swoje jedno-
znaczne stanowisko w spra-
wie przysz³ej WPR po 2013
roku. Zwracano uwagê na
koniecznoœæ prowadzenie
przez Polskê narodowej po-
lityki rolnej w ramach
WPR.. Dziedzina ta bowiem
nale¿y do kompetencji dzie-
lonych, a nie w wy³¹cznych
UE. Pad³o tak¿e wiele kry-
tycznych uwag pod adresem
obecnej koalicji rz¹dz¹cej
PO- PSL, która nie ma ¿ad-
nego programu rozwojowe-
go dla polskiego rolnictwa i
wsi.

Hieronim T. Wawrzyñski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku-
op³acalne polskie rolnictwo

TURNUSY
REHABILITACYJNE

DLA DZIECI

Ksi¹¿ê Karol z wizyt¹ w Bia³owie¿y
We wtorek 16 marca

2010 roku podczas oficjalnej
trzydniowej wizyty w Polsce
Ksi¹¿ê Walii  Karol nastêpca
brytyjskiego tronu odwiedzi³
Bia³owie¿ê a w szczególnoœci
Bia³owieski Park Narodowy.

Brytyjski goœæ spotka³
siê te¿ z Wójtem Gminy Bia-
³owie¿a  Albertem Litwinowi-
czem, który w rozmowie po-
prosi³ Ksiêcia, by zgodzi³ siê
zostaæ ambasadorem Puszczy
Bia³owieskiej w œwiecie.
Ksi¹¿ê obieca³, ¿e zastanowi
siê nad t¹ propozycj¹.

Portal U.G. Bia³owie¿a
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Borowice k/Karpacza
Atrakcyjny Obóz M³odzie¿owy

w Karkonoszach
Profesjonalna opieka pedagogiczna

3.07. - 16.07.2010r.
W programie wycieczki do Pragi i Drezna

Informacje:
Bia³ystok, tel. kom. 724 498 209

ZAMÓWIENIA

17.04.2010 r. (sobota)

9.00 – Otwarcie targów
9.30-12.00 – Forum Rolnicze Województwa Podlaskiego
10.00 i 13.00 – Pokaz techniczny t³oczenia i estryfikacji oleju rzepakowego na bazie

urz¹dzeñ PODR w Szepietowie
10.00 – "Pasieka ekologiczna" - wyk³ad Marcin G¹bka (Budynek G³ówny-sala nr 4)
11.00 – "Zio³a w ogrodzie i w domu" - wyk³ad - Magdalena Szczepanik (Budynek

G³ówny-sala nr 4)
12.30 – Rewitalizacja zabytkowych obiektów przyrodniczych na przyk³adzie parku

w Szepietowie Wawrzyñcach
18.04.2010 r. (niedziela)

10.00 i 13.00 – Pokaz techniczny t³oczenia i estryfikacji oleju rzepakowego na bazie
urz¹dzeñ PODR w Szepietowie

10.00-13.00 – Spotkanie z czytelnikami i przyjació³mi Wiadomoœci Rolniczych z oka-
zji Jubileuszu 20-lecia (Budynek G³ówny- sala nr 4)

13.30 – Rozstrzygniecie konkursów: Hit Targów, Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogat-
sza oferta i Najlepszy produkt pszczelarski - tereny wystawowe

Doradztwo specjalistów Podlaskiego Oœrodka Doradztwa w Szepietowie w zakre-
sie: - wype³niania wniosków o p³atnoœci bezpoœrednie w kampanii 2010

 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (stoisko promocyjne PROW)

Stoiska targowe: - materia³ szkó³karski ozdobny i owocowy, nasiona warzyw, zió³,
kwiaty doniczkowe, sprzêt i œrodki do produkcji ogrodniczej, ksi¹¿ki i literatura facho-
wa, produkty regionalne, wyroby rêkodzie³a ludowego, miód, produkty pszczele i sprzêt
pasieczny.

Program Wiosennych Targów Ogrodniczych


