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W³aœnie ten program
by³ powodem wizyty parla-
mentarzystów na sesji Rady
Gminy Bia³owie¿a, która
odby³a siê 20 czerwca. Przy-
jechali, aby zapoznaæ rad-
nych ze szczegó³ami swoje-
go pomys³u i zachêciæ  do
dalszej wspó³pracy.

- Powiat hajnowski

jest jednym z najbiedniej-

szych regionów Polski –

mówi³ na sesji W³odzimierz
Cimoszewicz – st¹d nasz

pomys³, ¿eby wesprzeæ go

finansowo. Oczywiœcie w tle

pozostaje problem poszerze-

nia Bia³owieskiego Parku

Narodowego. Chcemy szu-

kaæ pozytywnych rozwi¹zañ,

które bêd¹ ³agodzi³y ten kon-

flikt. ZnaleŸliœmy zrozumie-

nie dla naszych planów u

minister rozwoju regional-

nego, ministra œrodowiska,

samorz¹dowców, a tak¿e u

leœników- podsumowa³ se-
nator.

Podkreœla³, ¿e ma byæ
to d³ugofalowe dzia³anie w
nowej perspektywie bud¿e-
towej Unii Europejskiej w
latach 2014-2020. Najbli¿-
sze dwa i pó³ roku samorz¹-
dy powinny przeznaczyæ na
opracowanie profesjonal-
nych projektów, zawieraj¹-
cych najwiêksze potrzeby
ka¿dej z gmin. Zaznaczy³
równie¿, ¿e na spotkaniu z
organizacjami ekologiczny-
mi stawi³a siê tylko po³owa

Euro pop³ynie do powiatu hajnowskiego?
Parlamentarzyœci przekonywali radnych

Cd. str. 2

z nich, ale tak¿e one zade-
klarowa³y chêæ wspó³pracy.
Nie wiadomo na razie jak
zachowaj¹ siê te, które na
spotkanie nie przyby³y.

Proszê zauwa¿yæ, ¿e

jest to bardzo kompleksowy

program, którego na tym te-

renie jeszcze nie by³o – do-
dawa³ Robert Tyszkiewicz –
lista osób i organizacji, któ-

re mog¹ wzi¹æ w nim udzia³

jest bardzo szeroka. Wydaje

mi siê, ¿e szansê na jego re-

alizacjê s¹ du¿e- zakoñczy³
pose³.

Program zrównowa-
¿onego rozwoju regionu
Puszczy Bia³owieskiej opie-
ra siê na piêciu g³ównych
dzia³aniach: dostosowanie
regionu Puszczy Bia³owie-
skiej do wymogów ochrony
œrodowiska, wsparcie inwe-
stycji, rozwój infrastruktury
komunikacyjnej, rozwój no-
woczesnej infrastruktury
spo³ecznej, wsparcie projek-
tów naukowo-edukacyj-
nych.

Tak jak ju¿ mówi³em

wielokrotnie, ten program

oceniam jako bardzo cieka-

wy – komentuje  Albert Li-

„Wygodniej jest nieustannie komentowaæ

co powiedzia³ ojciec Tadeusz Rydzyk

i go broniæ lub piêtnowaæ

ni¿ rozwi¹zywaæ  konkretne problemy.”

Grzegorz Osiecki, publicysta.

Mimo doœæ du¿ego wiatru, zachmurzonego nieba i
przedzieraj¹cych siê  przez chmury s³onecznych promieni,
w wyj¹tkowo piêknym miejscu brañskiej gminy – nad zbior-
nikiem wodnym Otapy k/Kiersnówka, w niedzielê zjawi³y

siê setki mieszkañców tej Ma³ej Ojczyzny by wzi¹æ udzia³
w V Festynie Rodzinnym „Razem dla Polski Wschodniej”.

Przyby³o te¿ wiele osób z ca³ymi rodzinami z s¹sia-
duj¹cych miast i gmin, które rokrocznie uczestnicz¹ w tej
fecie rozpoczynaj¹cej uroczyœcie wakacje.

Nie zabrak³o te¿ znamienitych goœci, przyjació³ tej
gminy od lat, jak: Jan Dobrzyñski – senator RP, Maria To³-
wiñska z córk¹ Natali¹, które reprezentowa³y Krzysztofa

V Festyn Rodzinny
Pod patronatem Wieœci

Cd. str. 4

Jest szansa, ¿e ju¿

niebawem gminy powiatu

hajnowskiego dostan¹

wsparcie pieniê¿ne w wyso-

koœci kilkudziesiêciu milio-

nów euro (oko³o siedem-

dziesiêciu). Wszystko zale¿y

od polskiego rz¹du i Komi-

sji Europejskiej. Chodzi tu

o program zrównowa¿one-

go rozwoju dla regionu

Puszczy Bia³owieskiej za-

prezentowanego w kwietniu

przez pos³a Roberta Tysz-

kiewicza z Platformy Oby-

watelskiej i niezale¿nego

senatora W³odzimierza Ci-

moszewicza.
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twinowicz, wójt Gminy Bia-
³owie¿a – czekamy jednak

na wiêcej szczegó³ów. Zg³a-

sza³em ju¿ problem wk³adu

w³asnego w poszczególne

projekty. Ta sprawa musi byæ

jakoœ rozwi¹zana, poniewa¿

naszej gminy na ten wk³ad

nie staæ. Trzeba te¿ jak naj-

szybciej dzia³aæ, ¿eby jak

najwiêcej zrobiæ w tej ka-

dencji parlamentu.

Problem œrodków na
wk³ad w³asny zauwa¿aj¹
równie¿ radni, uwa¿aj¹ go
za jedn¹ z wiêkszych bol¹-
czek takich gmin jak Bia³o-
wie¿a.

- Wiadomo, ¿e nasza

gmina jest w du¿o gorszej

sytuacji ni¿ Narewka, czy

Narew, które maj¹ du¿o

wiêksze bud¿ety – mówi
Wojciech Ma³achowski,
przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiat – je¿eli nie uda siê

rozwi¹zaæ problemu wk³adu

w³asnego w projekty, to nie

ma nawet o czym mówiæ.

Mam te¿ nadziejê, ¿e nie s¹

to tylko obietnice przed wy-

borcze. Je¿eli temu pomys³o-

wi uda siê przetrwaæ tak¿e

po wyborach, to oczywiœcie

jest to ciekawa propozycja.

Bia³owiescy radni
podkreœlali, ¿e s¹ chêtni do
wspó³pracy. Zauwa¿yli jed-
nak, ¿e wiele spraw da³oby
siê za³atwiæ od zaraz.

- Jest to pierwszy pro-

gram bez nastawienia coœ za

coœ, które dotychczas na pro-

ponowano – mówi radny
Wojciech Gutowski – uwa-

¿am, ¿e wczeœniejsze propo-

zycje mo¿na by³o uznaæ wy-

³¹cznie jako szanta¿ wobec

samorz¹dów. To co proponu-

je pose³ Tyszkiewicz i sena-

tor Cimoszewicz uwa¿am za

korzystne dla gmin powiatu

hajnowskiego. By³oby to dla

nas du¿e wsparcie. Apeluje

jednak, nie po raz pierwszy

zreszt¹, ¿eby parlamentarzy-

œci zrobili coœ w sprawie

drewna opa³owego dla lo-

kalnej spo³ecznoœci. Nie tyl-

ko go brakuje, ale jest jed-

nym z dro¿szych w Polsce. A

przecie¿ te decyzje nale¿¹

miêdzy innymi do ministra

œrodowiska i mo¿na by to

za³atwiæ od zaraz. W Bia³o-

wie¿y mieszka wielu star-

szych ludzi, dla których sta-

nowi to ogromny problem-

podsumowuje radny.

Na tej sesji bia³owie-
scy radni wystosowali rów-
nie¿ apel do w³adz Bia³oru-
si w sprawie Ma³ego Ruchu

Cd. ze str. 1 Przygranicznego. Jak siê
okazuje mimo tego, ¿e umo-
wy miêdzy Polsk¹ i Bia³o-
rusi¹ zosta³y ju¿ dawno pod-
pisane, brakuje wymiany
dokumentów ratyfikacyj-
nych, które dotychczas nie
zosta³y przekazane Polsce

przez naszych wschodnich
s¹siadów.

Nasz apel przekazali-

œmy pos³owi Tyszkiewiczowi

– mówi³ W³odzimierz Wo³-
kowycki, przewodnicz¹cy
Rady Gminy – który z kolei

przeka¿e go Konsulatowi

Bia³orusi w Bia³ymstoku.

Miejmy nadziejê, ¿e równie¿

ta sprawa zostanie w koñcu

pozytywnie rozwi¹zana.

Program zrównowa-
¿onego rozwoju regionu
Puszczy Bia³owieskiej jest
kolejnym, który w ostatnich
latach zosta³ zaproponowa-
ny samorz¹dom puszczañ-
skim. W 2010 roku minister
œrodowiska chcia³, by do
gmin w powiecie hajnow-
skim trafi³o na inwestycje 75
milionów z³otych z Narodo-
wego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Bia³owie-
skiego Programu Rozwoju.
Uzale¿nia³ to jednak od ich
zgody na poszerzenie Bia³o-
wieskiego Parku Narodowe-
go. Porozumienie w spra-
wach g³ównych zasad pro-
gramu podpisali wtedy jedy-
nie wójt Narewki Miko³aj
Pawilcz i starosta powiato-
wy W³odzimierz Pietroczuk.
Sprzeciw innych samorz¹-
dów wynika³ miedzy inny-
mi z powodu niechêci lokal-
nej spo³ecznoœci do tych
propozycji, a tak¿e obaw
zwi¹zanych z poszerzeniem
Bia³owieskiego Parku Naro-
dowego i zakazów, które
mog³oby to za sob¹ poci¹-
gn¹æ.

Mateusz Gutowski

Z tej szansy warto skorzy-

staæ. To okazja na poprawienie

domowych bud¿etów. Zbierajmy

zio³a. Sezon zbioru zió³ rozpocz¹³

siê wiosn¹ i potrwa a¿ do póŸnej

jesieni.

Zio³a nale¿y zbieraæ w od-

powiednim czasie i we w³aœciwy

sposób. Roœliny, z których zbiera

siê surowiec zielarski trzeba do-

brze znaæ (nale¿y  mieæ pewnoœæ,

¿e jest to w³aœciwa roœlina). Zbie-

raæ tylko tê czêœæ, która jest surow-

cem zielarskim (np. zbieraj¹c

kwiaty nie œcinaæ ca³ej roœliny).

Zio³a zbiera siê w dni suche, po

obeschniêciu rosy. Zbieracze po-

winni dbaæ o naturalne stanowisko

roœlin leczniczych, aby utrzymaæ

zasoby zió³ na sta³ym poziomie.

W lipcu w punktach sku-

pu zió³ hajnowskiej spó³ki „Runo”

p³ac¹ 20 z³ za kilogram liœci brat-

Lato pachnie zio³ami
ka, za 1 kg liœci poziomki- 11 z³,

miodunki, czosnku niedŸwiedzie-

go i borówki czernicy – po 10 z³,

podbia³u – 9 z³ i porzeczki czar-

nej 7,50 z³.

Za kwiaty: jasnoty – 110

z³, ró¿y dzikiej i stokrotki – po 25

z³, jaœminu i chabru b³awatka – po

20 z³, koniczyny – 18 z³ i tawu³y

– 10 z³.

Za ziele: marzanki – 12 z³,

po³onicznika i przywrotnika – po

10 z³, przetacznika, miodunki i ja-

snoty – po 8 z³, bratka i macierzan-

ki – po 5,50 z³ oraz dziurawca i

serdecznika – po 4 z³.

Hajnowskie „Runo” sku-

puje kilkadziesi¹t surowców zie-

larskich pochodz¹cych z roœlin

leczniczych dziko rosn¹cych. Za-

potrzebowanie na zio³a jest du¿e.

Zbierajmy je. Sezon w pe³ni.

(jc)

SKUP ZIÓ£
(m.in. pokrzywa, mniszek, bez czarny, babka szerokolistna, jasnota i inne)

EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH
PO ATRAKCYJNYCH CENACH

Ponadto:  - sprzeda¿ zió³,
- sprzeda¿ owocowo-zio³owych herbat ekologicznych,
- sprzeda¿ ró¿norodnych wyrobów rêkodzie³a ludowe-
go: z wikliny, leszczyny i brzozy( p³oty, kosze, skrzynki,
ozdoby ogrodowe).

„RUNO” Sp. z o.o., ul. Bia³owieska 40, 17-200 Hajnówka, Tel.: (85) 682 21 95

Fax: (85) 682 23 02, e-mail: runo@runo.pl, www.runobio.pl

  Marka sprawdzonej jakoœci...

W ostatnim okresie

dyskusjê polityczn¹ zdomi-

nowa³y problemy ekono-

miczne Grecji. Media tzw.

g³ównego nurtu nieustannie

wmawiaj¹ nam, i¿ przy-

czyn¹ k³opotów ekonomicz-

nych Grecji jest wieloletnie

¿ycie ponad stan i tzw. po-

dwójna ksiêgowoœæ a jedy-

nym ratunkiem jest zaciœniê-

cie pasa i prywatyzacja ma-

j¹tku narodowego. Naiwni

to kupuj¹, bo niewiele o

œwiecie  a zw³aszcza ekono-

mi wiedz¹.

Osoby, które wy-

kszta³cenie wy¿sze zdoby-

wa³y – bezp³atnie - w PRL

pamiêtaj¹, ¿e nauczano wte-

dy dwóch ekonomii: ekono-

mii politycznej kapitalizmu

i ekonomii politycznej so-

cjalizmu. Przeœmiewcy

twierdzili, ¿e ta pierwsza to

by³a prawdziwa, druga zaœ

by³a ekonomi¹ niedoboru.

Niedawny kryzys

œwiatowy, a w ostatnich

miesi¹cach kryzys ekono-

miczny jaki dotkn¹³ Irlandiê,

Grecjê a w mniejszym stop-

Moim zdaniem

Kreatywna ekonomia
niu Portugaliê, Hiszpaniê i

W³ochy pokazuje, ¿e kapita-

lizm mia³ zdrow¹ ekonomiê

wtedy gdy wisia³ nad nim bat

w postaci tzw. obozu krajów

socjalistycznych. Po ich

upadku rozpocz¹³ siê powol-

ny upadek dobrych obycza-

jów ekonomicznych. Wielkie

koncerny dosz³y do wniosku,

¿e teraz mog¹ ju¿ siê bogaciæ

na potêgê, ¿e nikt ju¿ nie ze-

chce wróciæ do idei socjali-

stycznych. A gdy okaza³o siê,

¿e ten sposób bogacenia siê

mo¿e doprowadziæ do ban-

kructwa, to wyci¹gnê³y rêkê

do Pañstwa, aby - kosztem

najbiedniejszych podatników

- ratowa³ ich fortuny. I wiêk-

szoœæ rz¹dów to zrobi³a.

Dziœ te¿ pod has³ami

pomocy Grekom, Komisja

Europejska i Bank Europej-

ski wspomagaj¹ tak napraw-

dê francuskie i niemieckie

banki, które nie licz¹c siê z

¿adnymi zasadami ekono-

micznymi udziela³y kredy-

tów, a dziœ domagaj¹ siê aby

za ich beztroskê zap³acili eu-

ropejscy podatnicy i spo³e-

czeñstwo greckie, któremu

w myœl przyjêtych przez

grecki parlament - pod na-

ciskiem Komisji Europej-

skiej - programów oszczêd-

noœciowych, pozostanie za-

ciskanie pasa i dokarmianie

beztroskich kreatywnych

bankowców.

Wies³aw S. Soko³owski

W dyskusji na temat
wypowiedzi dyrektora Ry-
dzyka o stosunkach w Pol-
sce (TVN 27.06.br) „dosko-
na³¹” znajomoœci¹ historii
popisa³ siê Bogdan Ryma-
nowski, który oznajmi³
swym goœciom, ¿e „W kraju
totalitarnym, jakim by³a Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa,
ksiê¿a tak naprawdê siedzie-
li w wiêzieniu lub ginêli.”

Tak naprawdê, redak-
torze Rymanowski, to war-
to by siê chyba dokszta³ciæ.

Ob³uda czy brak
wykszta³cenia?
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W ubieg³¹ niedzielê,
26 czerwca br. w sali konfe-
rencyjnej bielskiego Urzêdu
Gminy obradowa³ X Zjazd
Oddzia³u Gminnego Zwi¹z-
ku Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych. Na zjazd przyby³o
31 delegatów z czterdziestu
wybranych w trakcie odby-
tych w pierwszym kwartale
zebrañ sprawozdawczo-wy-

¿y tylko po jednej jednost-
ce. Taka sytuacja to du¿e
wyzwanie dla bielskich stra-
¿aków. Jednostki w³¹czone

zosta³ wybrany by³y i aktu-
alny przewodnicz¹cy Rady
Gminy. Przy  nowej jedno-
stce powsta³a ¿eñska dru¿y-
na po¿arnicza i zespó³
„£una”

Aktualnie na terenie
gminy funkcjonuj¹ Kobiece
Dru¿yny Po¿arnicze w Ho-
³odach, Parcewie i Rajsku
oraz 3 M³odzie¿owe Dru¿y-
ny Po¿arnicze – w tym jed-
na dziewczêca – w Knory-
dach, Pilikach i Ploskach.
Szkoda, ¿e wœród delegatów
nie znalaz³a siê ¿adna przed-
stawicielka dru¿yn kobie-
cych, zabrak³o te¿ na sali
najm³odszych, którzy dele-
gatami byæ nie mog¹ ale dys-
kutowaæ o problemach tak.

W referacie sprawoz-
dawczym du¿o miejsca po-
œwiêcono popularyzacji pro-
blematyki p-po¿ i podnosze-
niu sprawnoœci stra¿aków.
S³u¿¹ temu organizowane
corocznie gminne zawody
sportowo- po¿arnicze a jed-
nostki – laureaci zawodów
gminnych zdobywaj¹ póŸ-
niej czo³owe miejsca na za-
wodach powiatowych i wo-
jewódzkich. W ubieg³ym
roku jednostka OSP z Ho³od
zajê³a drugie miejsce na za-

Zjazd gminny OSP

Bielscy stra¿acy ochotnicy ocenili swoje dokonania

BIELSK  PODLASKI GMINA

Bielscy stra¿acy
zapraszaj¹  - za naszym
poœrednictwem – miesz-
kañców gminy na kolej-
ne zawody sportowo-po-
¿arnicze, które w tym
roku  odbêd¹ siê 17 lip-
ca w Pilikach.

Stanis³aw Olszewski –

nowy Prezes

Gminnego Oddzia³u Z OSP

Walenty Ga³uszewski –

nowy Komendant Gminny

OSP

Micha³ Piotrowski

by³y Prezes

Gminnego Oddzia³u Z OSP

borczych jednostek OSP.
Aktualnie na terenie gminy
Bielsk Podlaski funkcjonu-
je 16 jednostek OSP zrzesza-
j¹cych 419 cz³onków czyn-
nych, 4 wspieraj¹cych i 33
cz³onków honorowych.. W
trakcie zebrañ ka¿da z jed-
nostek wybiera³a te¿ swego
przedstawiciela do Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego.

Bielska organizacja
stra¿aków ochotników jest
najliczniejsz¹ w wojewódz-
twie i oceniana jest przez
w³adze wojewódzkie jako
jedna z najlepszych. Po-
twierdza tê ocenê fakt, ¿e a¿
3 jednostki z terenu gminy
nale¿¹ do Krajowego Syste-
mu Ratownictwa   Gaœnicze-
go.   W zdecydowanej wiêk-
szoœci gmin do KRSG nale-

do KRSG s¹ najlepiej wypo-
sa¿one w sprzêt przeciwpo-
¿arowy i s¹ najczêœciej wzy-
wane do akcji ratowniczych.
Ustêpuj¹cy Komendant Sta-
nis³aw Olszewski podkreœli³
fakt ci¹g³ej rozbudowy sze-
regów OSP. W okresie spra-
wozdawczym gminna orga-
nizacja powiêkszy³a siê o 98
druhów. Powsta³a nowa jed-
nostka OSP w Parcewie, któ-
ra od razu zosta³a nieŸle
wyposa¿ona w sprzêt p-po¿.
Trudno siê zreszt¹ temu dzi-
wiæ, bowiem jej prezesem

wodach wojewódzkich w
Czy¿ewie.

Na zjeŸdzie wybrano
nowe w³adze Zwi¹zku,
Gminn¹ Komisjê Rewizyjn¹
delegatów na Zjazd Powia-
towy i cz³onków Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku OSP.

Nowym prezesem
Oddzia³u Gminnego zosta³
dotychczasowy Komendant
Gminny OSP druh Stani-

s³aw Olszewski, prezes OSP

w Pilikach. Funkcjê jego za-
stêpców objêli: Anatol Wy-

szkowski, radny gminny i
so³tys wsi Augustowo oraz

Andrzej Kalinowski do-
tychczasowy cz³onek Zarz¹-
du oddzia³u gminnego dele-
gat OSP Bañki. Sekretarzem
Zarz¹du wybrano druha
Aleksandra Oniszczuka,
skarbnikiem druha Jerzego

Iwañczuka. Nowym Ko-
mendantem Gminnym zo-

sta³ przewodnicz¹cy Rady
Gminy druh Walenty Ga³u-

szewski.
Przewodnicz¹cym

Gminnej Komisji Rewizyj-
nej zosta³ wybrany druh Je-

rzy Kuderski z OSP Ho³o-
dy.

Na  cz³onków  Zarz¹-
du Oddzia³u Powiatowego
gminna organizacja desy-
gnowa³a druhów: Walentego
Ga³uszeskiego, Stanis³awa
Olszewskiego, Micha³a Pio-
trowskiego – dotychczaso-
wego prezesa Zarz¹du od-
dzia³u Gminnego i Anatola
Wyszkowskiego.

Obradom stra¿aków
przys³uchiwali siê; Z-ca Ko-
mendanta Powiatowego
Stra¿y Po¿arnej brygadier
Jan Szkoda i Wójt Gminy
Raisa Rajecka.

Po zakoñczeniu obrad
uczestnicy Zjazdu udali siê
na tradycyjny stra¿acki
obiad do restauracji „Podla-
sianka”

   Jerzy Iwañczuk
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Pod patronatem Wieœci V Festyn Rodzinny

To³wiñskiego – pos³a na
Sejm RP. Obecni byli te¿
przedstawiciele duchowieñ-
stwa, w³adz samorz¹dowych
województwa podlaskiego,
powiatu bielskiego, s¹siadu-
j¹cych gmin, a tak¿e urzê-
dów i instytucji tak powia-
towych jak i gminnych oraz
- wspieraj¹cy spo³eczne ini-
cjatywy - przedsiêbiorcy.

Tegoroczny festyn by³
jednym z VII etapów projek-
tu realizowanego przez gmi-
nê Brañsk wraz z miastem
Brañsk i zaprzyjaŸnionymi
gminami: Rudka, Jastków,
Klukowo, Kulesze Koœciel-
ne, Nowe Piekuty i Wysokie
Mazowieckie.

Projekt, którego koor-
dynatorem jest uczestnicz¹-
ce w nim miasto Ciechano-
wiec, wspó³finansowany jest
ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu
Operacyjnego – Rozwój
Polski Wschodniej 2007 –
2013. Za³o¿eniem projektu
jest stworzenie wspólnej
polityki rozwoju regionalne-
go dla 5 województw Polski
Wschodniej. Technicznie
projekt jest realizowany na
terenie 2 województw –
podlaskiego i lubelskiego.

Wspania³y Piknik Rodzinny zgromadzi³ t³umy uczestników

Jego uczestnicy maj¹
przekonanie, ¿e bêdzie mia³
pozytywny wp³yw na wzrost
innowacyjnoœci i konkuren-
cyjnoœci regionu, ¿e wypra-
cowane dzia³ania przyczyni¹
siê do tempa wzrostu gospo-
darczego, bêd¹ Ÿród³em wie-
dzy o regionie, analiz¹ ten-
dencji pozytywnych i nega-
tywnych w nim wystêpuj¹-
cych, a tak¿e Ÿród³em infor-
macji na temat kierunków
dzia³ania, jakie powinny byæ
podjête na rzecz rozwoju
obszaru pod k¹tem integra-
cji wszystkich piêciu woje-
wództw Polski wschodniej.

 Zaproszonych goœci,
uczestników i medialnych
patronów festynu: Katolic-
kie Radio Podlasie, Regio-
nalny Portal Informacyjny
Podlasie 24, Polskie Radio
Bia³ystok, dwutygodnik
„Wieœci Podlaskie” oraz
Niezale¿ny Portal Interneto-
wy „Podlaski Bluszcz”,  po-
wita³ Wójt gminy Brañsk –
Krzysztof Jaworowski, go-
spodarz plenerowego wyda-
rzenia.

W chwilê po tym na
scenie, ustawionej nad brze-
giem zbiornika Otapy k/
Kiersnówka, zaczêli siê po-
jawiaæ m³odzi, wspaniali lu-
dzie, uczniowie szkó³ pod-

Cd. ze str. 1
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- Otapy ko³o Kiersnówka

stawowych i gimnazjów z
rodzimej gminy, wraz z ro-
dzicami, którzy zostali na-
grodzeni dyplomami i na-
grodami rzeczowymi przez
w³odarza gminy, ufundowa-
nymi za  wspania³e wyniki
w nauce, dzia³alnoœæ samo-
rz¹dow¹ na rzecz swojej
szko³y i œrodowiska oraz za
osi¹gniêcia na niwie kultu-
ry i sportu.

Specjalne wyró¿nie-
nia w imieniu gospodarzy
Gminy wrêcza³ Jan Do-

brzyñski – senator RP oraz
wójt Krzysztof Jaworow-

ski.
Grupa laureatów by³a

liczna.  Miejscowe w³adze
maj¹ nadziejê na ich powrót
do Ma³ej Ojczyzny po za-
koñczeniu nauki w szko³ach
œrednich o ró¿nych profilach
i na studiach.

Bo, na kogo mo¿emy
bardziej liczyæ niŸli na swo-
jaków? – takie zdanie wypo-
wiedzia³ w³odarz gminy.

Po zakoñczeniu cere-
monii odprawiona zosta³a
msza œwiêta, po której, od-
prawiaj¹cy j¹, ks. pra³at dr

Janusz £oniewski  poœwiê-
ci³ wodê w zbiorniku wod-
nym. By³o to symboliczne
otwarcie sezonu letniego.

Zaraz po tym rozpo-
czê³a siê czêœæ rozrywkowo
– sportowa. Na scenie wy-
stêpowa³ Zespó³ Folklory-
styczny „Mianka” i grupy
taneczne ze szkó³ w Doma-
nowie i Holonkach. Sztucz-
kami popisywa³ siê iluzjoni-
sta – Tomasz Sadowski.
Muzyczne wystêpy zespo³u
„Flesz” by³y przerywnikami
pomiêdzy licznymi rodzin-
nymi konkursami przygoto-
wanymi przez organizato-

rów.
Na pobliskim boisku

do pla¿owej pi³ki siatkowej
rywalizowa³y dru¿yny mê-
skie i kobiece; tu¿ obok roz-
grywany by³  turniej pi³kar-
ski. Tak w siatkówce, jak i
pi³ce no¿nej walczono o Pu-
char Wójta Gminy Brañsk.

Du¿¹ atrakcj¹ dla
uczestników festynu by³a
mo¿liwoœæ suchego p³ywa-
nia w kuli powietrznej po
zalewie. Œmia³ków by³o nie-
wielu.

Nie sposób nie wspo-
mnieæ o  frajdzie przygoto-
wanej dla dzieci, które
wspaniale bawi³y siê w dmu-
chanym weso³ym miastecz-
ku.

Odwiedziæ mo¿na
by³o te¿ liczne stoiska, gdzie
udzielano porad na ró¿ne te-
maty, a tak¿e skosztowaæ
rodzimego, smacznego ja-
d³a.

Przejechaæ siê te¿
mo¿na by³o bryczk¹, któr¹
powozi³ Jan Jakubowski.

Wielogodzinn¹, ro-
dzinn¹ biesiadê pod
chmurk¹ zakoñczy³a wspól-
na zabawa, której gwiazd¹
by³ zespó³ „Time”.

Gratulacje i podziêko-
wania od uczestników festy-
nu nale¿¹ siê gospodarzom i
organizatorom: Wójtowi
Gminy Brañsk, Gminnemu
Oœrodkowi Kultury w Kal-
nicy, wspania³ym konferan-
sjerom: Agacie Syczewskiej
i Krzysztofowi Puchalskie-
mu,  wykonawcom czêœci
artystycznej, rywalizuj¹cym
sportowcom, a tak¿e licz-
nym wystawcom.

(ars)

foto: Wies³aw S.

Soko³owski
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Choroby sromu stano-

wi¹ problem, z którym kobie-

ty zg³aszaj¹ siê do lekarzy gi-

nekologów. Niewiele jest da-

nych mówi¹cych o ró¿nicach

w czêstoœci wystêpowania

tych schorzeñ zale¿nie od

wieku pacjentek, od etapu ich

rozwoju, czyli zarazem stanu

hormonalnego.

Do zmian spotykanych

na skórze krocza u dziewczy-

nek zalicza siê

1. leukoplakiê - czyli

nadmierny przerost naskórka

z uczuciem œwi¹du

2. ³ojotokowe zapale-

nie skóry sromu, zmiany

zwi¹zane ze zbyt du¿¹ pro-

dukcj¹ wydzieliny produko-

wanej przez gruczo³y ³ojowe;

3. zapalenie mieszków

w³osowych sromu-jako na-

stêpstwo zaczopowania wy-

dzieliny w okolicy cebulki

w³osowej i powstania zaka¿e-

nia

4, odpieluszkowe zapa-

lenie skóry sromu niemowl¹t

5. k³ykciny koñczyste

sromu- brodawkowate wyro-

œla powstaj¹ce w trakcie in-

fekcji wirusem HPV

6, inne zapalenia wiru-

sowe sromu np wirusem

opryszczki- bardzo bolesne

liczne, drobne pêcherzyki pê-

kaj¹ce przy otarciu

7. grzybica sromu i po-

chwy - grube , bia³e naloty na

skórze sromu i w pochwie

8. bakteryjne zapalenie

sromu i pochwy wywo³ane

bakteriami z grupy beztleno-

wej np Chlamydia trachoma-

tis

9. idiopatyczny œwi¹d

sromu czyli bez ustalonej

przyczyny

10. alergiczne zapale-

nie sromu i pochwy

U dziewczynki- nowo-

rodka, pozostaj¹cej jeszcze

pod wp³ywem estrogenów z

okresu ¿ycia wewn¹trzma-

cicznego, odczyn ph pochwy

po kolonizacji pa³eczkami

kwasotwórczymi jest kwaœny.

W kolejnych miesi¹cach

¿ycia dziewczynki poziom

estrogenów stopniowo obni-

¿a siê. W okresie tzw. ciszy

estrogenowej, a¿ do okresu

pokwitania, ph zmienia swój

odczyn na obojêtny. Wów-

czas osiedla siê mieszana flo-

ra bakteryjna z³o¿ona z ziar-

niaków i pa³eczek. W¹skoœæ

pochwy, przyleganie jej œcian,

obecnoœæ b³ony dziewiczej

stanowi¹ w tym okresie ¿ycia

mechaniczn¹ ochronê, przy

braku obronnych mechani-

zmów zwi¹zanych z brakiem

pa³eczek kwasotwórczych. W

okresie pokwitania ( dojrze-

wania) wzrasta poziom estro-

genów - nab³onek pochwy

staje siê grubszy. Komórki za-

czynaj¹ zawieraæ glikogen ,

co pozwala na rozwój pa³e-

czek kwasu mlekowego i za-

pobiega osiedlaniu siê drob-

noustrojów chorobotwór-

czych. U dojrza³ej kobiety

rozwijaj¹ siê dalsze  mecha-

nizmy obronne. Obejmuj¹

one nasilenie procesów z³usz-

czania komórek nab³onka na-

rz¹dów p³ciowych, tworzenie

wydzieliny usuwanej czyn-

nie( np nab³onek migawkowy

jajowodów) lub biernie wraz

z mikroorganizmami i reszt-

kami komórek oraz utrzymy-

wanie siê pH w granicach 4 (

odczyn kwaœny).

Spoœród czynników

sprzyjaj¹cych nabyciu i roz-

wojowi zaka¿eñ ¿eñskich na-

rz¹dów p³ciowych najistot-

niejsze s¹ stosunki p³ciowe.

Szczególne znaczenie ma tu

wczesna inicjacja seksualna i

czêste zmiany partnerów sek-

sualnych. W czasie kontaktu

p³ciowego dochodzi nie tylko

do przeniesienia drobnoustro-

jów od partnera, ale i do

wprowadzenia w g³¹b po-

chwy obcej flory bakteryjnej

z zewnêtrznych narz¹dów

p³ciowych ( przedsionka po-

chwy) , czy nawet, w specy-

ficznych okolicznoœciach -

flory jelitowej ( stosunki anal-

ne). Ró¿norodnoœæ chorób

przenoszonych drog¹

p³ciow¹, oprócz klasycznej

ki³y i rze¿¹czki obejmuje ca³y

szereg bakterii tlenowych i

beztlenowych, wirusy ( szcze-

gólnie opryszczki, brodaw-

czaka ale i HIV), pierwotnia-

ki ( rzêsistek pochwowy),

grzyby, a nawet owady (

wszawica ³onowa). W tym

aspekcie profilaktyka chorób

przenoszonych drog¹ p³ciow¹

, stosowanie barierowych

œrodków antykoncepcyjnych (

prezerwatywa) stanowi meto-

dê profilaktyki chorób w gi-

nekologii, równie¿ w gineko-

logii wieku rozwojowego.

Niedojrza³y nab³onek szyjki

macicy u dziewcz¹t jest

szczególnie nara¿ony na

czynniki sprzyjaj¹ce rozwojo-

wi raka szyjki macicy, prze-

noszone drog¹ p³ciow¹ - pew-

ne typy wirusa HPV. U dziew-

cz¹t które nie podjê³y wspó³-

¿ycia stosunkowo rzadko do-

chodzi do zapalenia we-

wnêtrznych narz¹dów p³cio-

wych, chocia¿ jest te¿ tzw.

droga zstêpuj¹ca ( ropne mig-

da³ki, zêby) lub przez ci¹g³oœæ

( zapalenie wyrostka robacz-

kowego). Innym problemem

zwi¹zanym z okresem dojrze-

wania jest pojawienie siê u

nastolatek epizodów bakteryj-

nej infekcji pochwy, które

dotycz¹ 3-7% niewspó³¿yj¹-

cych i 4-15% wspó³¿yj¹cych

seksualnie nastolatek w wie-

ku 13-18 lat. U dziewczynek

zw³aszcza przed pierwsz¹

CHOROBY SROMU U DZIEWCZ¥T
miesi¹czk¹ 75% wszystkich

zachorowañ ginekologicz-

nych stanowi¹ zapalenia sro-

mu i pochwy.

Na wystapienie zmian

zapalnych pochwy i sromu

wp³ywa stan hormonalny na

danym etapie rozwoju dziew-

cz¹t.

dr n. med Anna Barbara

Kluz-Kowal

specjalista po³o¿nic-

twa, ginekologii, ginekologii

dzieciêcej i dziewczêcej - Kli-

niki Ginekologii Uniwersy-

teckiego Szpitala Kliniczne-

go w Bia³ymstoku

18 czerwca br. do Sali

Kongresowej Pa³acu Kultu-

ry i Nauki w Warszawie

przyby³o ponad 3.000

przedstawicieli polskich

spó³dzielców. Przybyli by

broniæ swoich praw i za-

kwestionowaæ poselskie

projekty likwidacji spó³-

dzielczoœci, a w szczególno-

œci zamiany spó³dzielni

mieszkaniowych we wspól-

noty. Platforma Obywatel-

ska z determinacj¹ d¹¿y do

utworzenia tysiêcy wspól-

not. Du¿e pieni¹dze trafi¹

do kieszeni zarz¹dców nie-

ruchomoœci. Wspólne g³o-

sowanie SLD, PiS i PSL

mo¿e spowodowaæ odrzu-

cenie przez Sejm projektu

ustawy o spó³dzielniach

mieszkaniowych.

Na Ogólnopolskie

Forum Spó³dzielcze przy-

byli polscy politycy repre-

zentuj¹cy PSL (wicepremier

Waldemar Pawlak), SLD

(przewodnicz¹cy Grzegorz

Napieralski), Wies³awa Tar-

Ogólnopolskie Forum Spó³dzielcze
nowska (wiceprzewodni-

cz¹ca OPZZ), Jerzy Wen-

derlich (Wicemarsza³ek Sej-

mu), polscy i zagraniczni

szefowie spó³dzielczoœci.

Cytujemy fragmenty nie-

których wyst¹pieñ.

Alfred Domagalski,

prezes zarz¹du Krajowej

Redy Spó³dzielczej: Spó³-

dzielnie buduj¹ lepszy

œwiat! To has³o uzna³a Or-

ganizacja Narodów Zjedno-

czonych i bêdzie ono przy-

œwiecaæ w roku 2012 ob-

chodom  Miêdzynarodowe-

go Roku Spó³dzielczoœci.

Rezolucja ONZ stwierdza,

¿e spó³dzielczy model

przedsiêbiorczoœci jest klu-

czowym czynnikiem rozwo-

ju gospodarczego i spo³ecz-

nego, umo¿liwiaj¹cego lu-

dziom udzia³ w tym rozwo-

ju, a spó³dzielnie przyczy-

niaj¹ siê do eliminacji bie-

dy, tworzenia miejsc pracy

i integracji spo³ecznej.

Dame Pauline Gre-

en, prezydent Miêdzynaro-

dowego Zwi¹zku Spó³dziel-

czego: Cieszê siê  z faktu

bycia z wami. W œwiecie, w

którym zaufanie zwyk³ych

obywateli zosta³o zniszczo-

ne w wyniku upadku naj-

wiêkszych posiadaczy akcji,

trudno uwierzyæ, ¿e taki

kraj jak Polska, nale¿¹ca do

Unii Europejskiej, d¹¿¹cy

do stworzenia nowoczesnej

gospodarki na miarê XXI

wieku, podejmuje dzia³ania,

które zmniejszaj¹ wp³yw

spó³dzielczoœci na jego go-

spodarkê.

Ewa Daniela Bur-

don, dyrektor  Norweskie-

go Centrum Spó³dzielczo-

œci: Na tej sali pokazaliœcie

swoj¹ si³ê. W Norwegii pañ-

stwo nas wspiera, a ju¿ z

pewnoœci¹ nie przeszkadza.

W Skandynawii nie ma go-

spodarnoœci bez spó³dziel-

czoœci. Mamy prawo g³osu

w swoich sprawach i tego

¿yczymy wam w Polsce.

I jeszcze kilka zdañ z

Rezolucji Ogólnopolskiego

Forum Spó³dzielczego do

w³adz Rzeczypospolitej

Polskiej:

Spó³dzielczoœæ w

Polsce jest od lat dyskrymi-

nowana przez zmiany prze-

pisów prawa konsekwent-

nie prowadz¹ce do ustawo-

wej likwidacji tej formy

dzia³alnoœci. Uchwalanie

nowych norm odbywa siê w

atmosferze poœpiechu, bez

przeprowadzenia konsulta-

cji i dialogu spo³ecznego, co

sprzeczne jest z zasadami

pañstwa obywatelskiego.

Autorzy projektów nie bior¹

pod uwagê opinii eksper-

tów, wskazuj¹cych na wa-

dliwoœæ proponowanych

zmian.

Alfred Domagalski,

koñcz¹c Forum: Im wiêcej

spó³dzielczoœci, tym lepsze

pañstwo, bardziej przyjazne

dla ludzi. Koñczymy to spo-

tkanie z wiar¹ i nadziej¹, ¿e

potrafimy obroniæ spó³-

dzielczoœæ.

( piw )

Wyst¹pi¹:
Zespo³y taneczne Na-
rwiañskiego Oœrodka
Kultury (grupa m³odsza
i starsza)
Zespo³y wokalane Na-
rwiañskiego Oœrodka
Kultury (maluchy, gru-
pa œrednia, zespó³ Per-
³a)
Zespó³ folklorystyczny
Krywczanki
Zespó³ Harmoñ z
£osinki
Chóry Ramonka i Zara-
noczka z £osinki
Grupa Art Pronar
Zespo³y Skaner oraz
Serwis
Dyskoteka z zespo³ami
Narva oraz Selektiv
GWIAZDA

WIECZORU - NORBI

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

23 lipca

2011 roku,

stadion sportowy

w Narwi
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SPORT

DZIEWCZÊTA
100 m.

I  miejsce – SZUMARSKA KAROLINA (PG DUBINY) - 14,02
II miejsce -  IGNATIUK MONIKA (PG CZY¯E) - 14,37
III miejsce -  DUNDA MA£GORZATA (PG 1 HAJNÓWKA) - 14,87

300 m.
I miejsce – ANTYPIUK MONIKA (PG BIA£OWIE¯A) - 48,89
II miejsce – STRZ¥BA£A BEATA  (PG 1 HAJNÓWKA) - 49,14
III miejsce – TROFIMIUK JOANNA (PG 2 HAJNÓWKA) - 49,41

600 m.
I miejsce -  KOZAK EMILIA (PG 1 HAJNÓWKA) - 1.57,90
II miejsce - ¯EMBROWSKA NATALIA (PG 1 HAJNÓWKA) - 2.06,89
III miejsce - TRUSIEWICZ MARLENA (PG DNJB HAJNÓWKA) - 2.08.93

1.000 m.
I miejsce – WAWRESZUK WIOLA (PG 3 HAJNÓWKA) - 4.00,01
II miejsce – GWIAZDOWSKA OLGA (PG BIA£OWIE¯A) - 4.03,87
III miejsce – KARPIUK JULITA (PG DUBICZE C.) - 4.04,78

Skok w dal
I miejsce – ¯EMBROWSKA NATALIA  (PG 1 HAJNÓWKA) - 4,28
II miejsce – KARDASZ KAROLINA (PG 2 HAJNÓWKA) - 4,14
III miejsce – STRZ¥BA£A BEATA (PG 1 HAJNÓWKA) - 4,06

Pchniêcie kul¹
I miejsce – OSTAPCZUK JOANNA (PG DNJB HAJNÓWKA) - 7,60
II miejsce – KRAWCZYK MARIA (PG DUBICZE C.) - 7,48
III miejsce -  RYBAK MAGDA (PG DNJB HAJNÓWKA) - 7,30

Rzut oszczepem
I miejsce – KOPAÑSKA PAULINA (PG 3 HAJNÓWKA) -23,55
II miejsce – ZARZECKA ARLENA (PG 3 HAJNÓWKA) -23,25
III miejsce – DOROSZUK KAMILA (PG 2 HAJNÓWKA) -22,00

Sztafeta 4 x 100 m.
I miejsce – PG 1 HAJNÓWKA          - 1.00,05
II miejsce -  PG DNJB HAJNÓWKA - 1.02,22
III miejsce -  PG DUBINY - 1.02,80

CH£OPCY
100 m.

I miejsce – SZYMANIUK JAKUB (PG DUBICZE C.) - 12,39
II miejsce – SZAREJKO ANDRZEJ (PG DUBINY) - 12,58
III miejsce – OKUNIEWSKI DAWID (PG 3 HAJNOWKA) - 13,00

300 m.
I miejsce – PUCINIK PAWE£ (PG DUBINY) - 40,92
II miejsce – GAWROÑ £UKASZ (PG DUBICZE C.) - 41,05
III miejsce – ALEKSIEJCZUK GRZEGORZ (PG DUBINY) - 42,65

600 m.
I miejsce – KOWALCZYK ARKADIUSZ (PG 1 HAJNÓWKA) - 1.42,76
II miejsce – PYTKO KAMIL (PG 1 HAJNÓWKA) - 1.45,44
III miejsce – FILIPOWICZ ADAM (PG DUBINY) - 1.46,09

1.000 m.
I miejsce – KSI¥¯YK KONRAD (PG 1 HAJNÓWKA) - 3.05,37
II miejsce – BAGROWSKI DANIEL (PG 3 HAJNÓWKA) - 3.08,65
III miejsce – SMOKTUNOWICZ BARTEK (PG DNJB HAJNÓWKA) - 3.09,81

2.000 m.
I miejsce – CZURAK SEBASTIAN (PG DUBINY) - 8.08,68
II miejsce – LEWCZUK MICHA£ (PG DUBINY) - 8.11,99

Skok w dal
I miejsce – GAWROÑ £UKASZ (PG DUBICZE C.) - 5,26
II miejsce – ALEKSIEJCZUK GRZEGORZ (PG DUBINY) - 5,08
III miejsce – PYTKO KAMIL (PG 1 HAJNÓWKA) - 4,91

Pchniêcie kul¹
I miejsce – SAMOCIUK MICHAL (PG DUBINY) - 12,94
II miejsce – SAMOCIUK MAREK  (PG DUBINY) - 11,22
III miejsce –NIKO£AJUIK MICHA£ (PG CZY¯E) - 10,48

Rzut oszczepem
I miejsce – SAMOCIUK MICHA£ (PG DUBINY) - 41,80
II miejsce – NOWIK DANIEL (PG 3 HAJNÓWKA) - 33,70
III miejsce – SZYMANIUK JAKUB (PG DUBICZE C.) - 31,90

Sztafeta 4 x 100 m.
I miejsce – PG 3 HAJNÓWKA - 52,62
II miejsce – PG DUBINY - 52,80
III miejsce – PG DUBICZE C. - 53,72

MISTRZOSTWA POWIATU HAJNOWSKIEGO
W GIMNAZJADZIE LA

Dnia 28 kwietnia 2011 roku na stadionie OsiR odby³y siê IV Mistrzostwa Powiatu w
LA w kat. szkó³ gimnazjalnych. Pogoda by³a s³oneczna i sprzyja w osi¹ganiu dobrych wyni-
ków. W zawodach uczestniczy³o 8 reprezentacji:  z miasta Hajnówka-4,  oraz 4 reprezentacje
z powiatu hajnowskiego. Ogó³em startowa³o 120 zawodników i zawodniczek. Zawody mia-
³y daæ rozeznanie nauczycielom o formie swoich wychowanków przed wystawieniem ich do
Pó³fina³ów Wojewódzkich w Gimnazjadzie LA, które odbêd¹ siê dnia 17.05.2011 r. na sta-
dionie MOSiR Bia³ystok. Organizatorem zawodów by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Po-
wiatowy Szkolny Zwi¹zek  Sportowy. Sêdziami byli nauczyciele uczestnicz¹cych szkól i
pracownicy OsiR. Medale za miejsca I-III ufundowa³o Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

KLASYFIKACJA MEDALOWA
PG DUBINY - 5 z³otych, 5 srebrnych, 3 br¹zowe
PG 1 HAJNÓWKA - 5 z³otych, 3 srebrne, 2 br¹zowe
PG 3 HAJNÓWKA - 3 z³ote,   3 srebrne,   1 br¹zowy
PG DUBICZE C. - 2 z³ote, 2 srebrne, 3 br¹zowe
PG DNJB HAJNÓWKA - 1 z³ote, 1 srebrne, 3 br¹zowe
PG 2 HAJNÓWKA - 0 z³otych, 1 srebrny, 2 br¹zowe
PG CZY¯E - 0 z³otych, 1 srebrny, 1 br¹zowy
Organizatorzy ¿ycz¹ wielu sukcesów sportowych na wy¿szym stopniu tj. pó³fina³ach i fina³ach
wojewódzkich.                           Menad¿er ds. Sportu i Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS

mgr Janusz  Ludwiczak

Konkurs „Nasze kulinarne
dziedzictwo” jest skierowany do
osób, które kultywuj¹ tradycje wy-
twarzania ¿ywnoœciowych produk-
tów regionalnych wg starych, ro-
dzinnych receptur. S¹ to surowce lub
gotowe ju¿ wyroby, które mog¹ byæ
przeznaczone do bezpoœredniego
spo¿ycia lub sporz¹dzania potraw.
Musz¹ byæ one zwi¹zane z okreœlo-
nym obszarem geograficznym, po-
siadaæ specyficzne cechy, nierzadko
wynikaj¹ce z warunków klimatycz-
nych i glebowych regionu, z które-
go pochodz¹. Powinny byæ wytwa-
rzane w ma³ej skali, tradycyjnymi
metodami, wywodziæ siê z tradycji
i kultywowanych w danym regionie
zwyczajów oraz powinny byæ od
dawna znane w okolicy.

Rok 2011, to ju¿ XI edycja
tego ciekawego, barwnego i jak¿e
smacznego konkursu. Na szczeblu
krajowym jest on organizowany
przez Polsk¹ Izbê Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego. W naszym wo-
jewództwie eliminacje  s¹ przygo-
towywane we wspó³pracy z Polsk¹
Izb¹ Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego, Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Podlaskiego i Podla-
skim Oœrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie.

W tym roku, po raz pierwszy
od pocz¹tku istnienia konkursu, w
obrêbie kategorii g³ównych wy-
szczególniono jeszcze podkategorie:

I. Produkty regionalne pocho-
dzenia zwierzêcego

Podkategorie:
1. Produkty i przetwory miê-

sne
2. Produkty i przetwory z ryb
3. Produkty mleczne
4. Miody
II. Produkty regionalne po-

chodzenia roœlinnego
Podkategorie:
1. Przetwory owocowe
2. Przetwory warzywne
3. Produkty zbo¿owe
4. Wyroby cukiernicze
III. Napoje regionalne
Podkategorie:
1. Napoje bezalkoholowe
2. Napoje alkoholowe
IV. Inne produkty regionalne

w szczególnoœci ³¹cz¹ce produkty
roœlinne ze zwierzêcymi (np. farsze).

Zasady udzia³u w konkursie
1. W konkursie mog¹ wzi¹æ

udzia³ wszyscy ci, którzy przedsta-
wi¹ produkty spe³niaj¹ce wy¿ej po-
dane warunki oraz przyœl¹ wype³nio-
ne karty zg³oszenia.

2. Jeden producent mo¿e zg³o-
siæ jeden produkt w ka¿dej katego-
rii g³ównej.

3. Do nominacji o nagrodê
„Per³y” na fina³ach regionalnych
mog¹ kandydowaæ te produkty, któ-
re w poprzednich latach otrzyma³y
I, II lub III nagrodê.

Krajowy Fina³ Konkursu, po-
legaj¹cy na uroczystoœci wrêczenia
statuetki „Per³y", odbêdzie siê w
Poznaniu, w czasie trwania Miêdzy-
narodowych Targów Spo¿ywczych
Polagra- Food, we wrzeœniu br.

Wszyscy laureaci „Pere³", ze
wszystkich edycji, bêd¹ mieli mo¿-
liwoœæ udzia³u w ekspozycji swoich
produktów wraz z mo¿liwoœci¹ ich
sprzeda¿y w czasie trwania Targów,
na specjalnie wydzielonych sto-
iskach w ramach Pawilonu „Smaki
Regionów”.

Warunkiem udzia³u w tym
wyj¹tkowym konkursie jest wype³-
nienie i przes³anie karty zg³oszenio-
wej. Jest ona dostêpna na stronie in-
ternetowej:

www.produktyregionalne.pl
www.odr.pl
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ

przes³ania takiej karty w wersji elek-
tronicznej po wczeœniejszym kon-
takcie telefonicznym pod nr 86 275
89 38, lub po wys³aniu wiadomoœci
e-mail na adres: jczarkow-
ska.podr@odr.net.pl

Wype³nione karty zg³oszenio-
we nale¿y przes³aæ na adres:

Podlaski Oœrodek Doradz-

twa Rolniczego w Szepietowie

18-210 Szepietowo

 z dopiskiem:

NKD (Nasze kulinarne dziedzic-

two)

Ostateczny termin nadsy³a-

nia zg³oszeñ up³ywa w dniu 12

sierpnia 2011 r.

Warto wzi¹æ udzia³ w tym cie-
kawym konkursie, przypomnieæ so-
bie smaki dzieciñstwa i podtrzymy-
waæ kulinarne tradycje naszego re-
gionu. Jednak przede wszystkim
warto spotkaæ siê z wyj¹tkowymi
osobami, które przygotowuj¹ te re-
gionalne smako³yki.

Joanna Czarkowska

Smaczny konkurs
– udzia³ mo¿e wzi¹æ ka¿dy!!!
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PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

CENY
KONKURENCYJNE

TRANSPORT GRATIS!

Dzia³ka budowlana Olmonty 1009 m2

154 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

124 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 25 m2 Mickiewicza

164 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 27 m2 Ciep³a

169 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 55 m2 Broniewskiego

185 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 56 m2 Towarowa

239 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 57 m2 Fabryczna

209 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 72 m2 Swobodna

236 000 PL

ul. Legionowa 30 lok. 105 (Sienny Rynek)

biuro@sokolowscynieruchomosci.pl

tel 85 742 88 48; kom. 513 248 804

Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

(umowa z NFZ)

Poszukujemy do sprzeda¿y domów na

wsi, wiejskich posiad³oœci, ziemi budow-

lanej i rolnej. Wystarczy, ¿e zadzwonisz,

a my skutecznie pomo¿emy w sprzeda-

¿y twej nieruchomoœci.

Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl

NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK
I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!

Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


