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Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê, tak¿e
wœród  ludzi m³odych, zbieranie monet.  Najczêœciej
numizmatycy ograniczaj¹ siê do zbierania popularnych
okolicznoœciowych „dwójek”, które jako monety obie-
gowe emitowane przez NBP nie wymagaj¹ anga¿owa-
nia du¿ych œrodków finansowych.

Od kilku lat coraz bardziej rozwija siê kolekcjo-
nowanie monet zastêpczych popularnie nazywanych
„dukatami lokalnymi”. Sta³y siê one bardzo atrakcyj-
nymi narzêdziami promocji i nie lada gratk¹ dla kolek-
cjonerów. Najwiêkszym  producentem dukatów jest
Mennica Polska emitent obiegowych monet NBP. „Du-
katy” bite w niskich nak³adach - od kilku do kilku ty-
siêcy sztuk – projektowane s¹ przez najlepszych grafi-
ków i wykonane s¹ bardzo starannie, co powoduje du¿y
wzrost ceny w stosunku do ceny emisyjnej.

Ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na nabyæ lokalne du-

katy zwi¹zane z naszym terenem – obok innych

monet numizmatycznych – w ksiêgarniach Przed-

siêbiorstwa „Besawa” w Bielsku Podlaskim i w Haj-

nówce.                                                                     (wss)

„Obawiam siê, ¿e w mediach

nie ma ju¿ granicy braku jakoœci”

Grzegorz Miecugow, zastêpca dyrektora

programowego TVN 24

Nowe hobby - lokalne dukaty

Piêkny i s³oneczny – po dwutygodniowym okresie
szarugi i burz – dzieñ (17 lipca br) by³ œwiêtem dla stra¿a-
ków gminy Bielsk Podlaski i dla wszystkich mieszkañców
Pilik i pobliskich okolic. Tradycyjnie jak co roku w tym
dniu zosta³y przeprowadzone gminne zawody sportowo-
po¿arnicze. Rozegrane one zosta³y na przepiêknym stadio-
nie wiejskim we wsi Piliki oddalonej o 3 km od Bielska
Podlaskiego.

Obok p³yty boiska przygotowano bardzo du¿y plac
manewrowy dla samochodów stra¿ackich i parking dla sa-
mochodów osobowych. Od godziny dziewi¹tej zje¿d¿a³y
siê ekipy stra¿ackie ze wszystkich jednostek Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z terenu bielskiej gminy. Wraz z dru¿yna-
mi przybywali ich kibice i sympatycy oraz mieszkañcy
pobliskiego Bielska Podlaskiego. Jeszcze wczeœniej swoje
podwoje otworzy³y stoiska gastronomiczne oraz instytucji
rolniczych.  Ze sceny estradowej rozbrzmiewa³a skoczna
muzyka. Przyje¿d¿ali zaproszeni goœcie z organizacji i in-

Gminne zawody sportowo-
po¿arnicze w Pilikach
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W ostatni pi¹tek i so-
botê lipca Bia³owie¿a roz-
brzmia³a muzyk¹ ró¿nych
kultur: polsk¹, bia³orusk¹,
¿ydowsk¹, cygañsk¹, ta-
tarsk¹, niemieck¹, litewsk¹,
rosyjsk¹ oraz ³emkowsk¹.
Ju¿ po raz dziewi¹ty odby³y

siê Bia³owieskie Integracje
Artystyczne „Peretocze”

Bia³owieskie Integra-
cje Artystyczne „Peretocze”
zosta³y zainicjowane przez
Centrum Promocji Regionu
Fundacji „Muzyka Cerkiew-
na” w Hajnówce w 2003
roku. Pomys³ na imprezê
zrodzi³a siê z fascynacji Mi-
ko³aja Buszko – dyrektora
Fundacji – regionem Pusz-
czy Bia³owieskiej, jego
przesz³oœci¹ historyczn¹,
walorami przyrodniczymi,
tradycj¹ i kultur¹.

Impreza rozpoczê³a
siê od przejazdu zespo³ów
bryczkami po Bia³owie¿y.
Nastêpnie bia³owiescy sy-
gnaliœci – Teodor Iganowicz
oraz Bartosz Ma³achowski –
odegrali „Powitanie”, Apel
na ³owy” i „Darz Bór”. By³
to sygna³, ¿e ju¿ niebawem

na scenie pojawi¹ siê pierw-
si artyœci. Najpierw jednak
wszystkich przyby³ych po-
wita³ przewodnicz¹cy Rady
Gminy Bia³owie¿a W³odzi-
mierz Wo³kowycki i Miko-
³aj Buszko, pomys³odawca
„Peretocza”.

Tak¿e w tym roku
koncerty zgromadzi³y mnó-
stwo widzów z ca³ej kraju.
W ci¹gu dwóch dni mogli

oni wys³uchaæ wystêpów
zespo³ów nie tylko z Polski,
ale tak¿e z Bia³orusi i Rosji.

- Lubiê tu przychodziæ
i praktycznie co roku jestem
przynajmniej jeden dzieñ –
mówi El¿bieta, mieszkanka

Bia³owie¿a ju¿ po raz dziewi¹ty
by³a ró¿nokulturowa

Bia³owie¿y – podoba mi siê
ró¿norodna muzyka, jakiej
mo¿emy tutaj pos³uchaæ.
Wystêpy s¹ na naprawdê
wysokim poziomie i ka¿dy
mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie.

- Fajnie te¿, ¿e pora o
której rozpoczyna siê impre-
za nie jest zbyt póŸna – do-
daje jej kole¿anka Marta –
dziêki temu mo¿na przyjœæ
tutaj z dzieæmi. A do tego
jest tu bezpiecznie, ludzie s¹
do siebie bardzo przyjaŸnie
nastawieni. Naprawdê war-
to tu przyjœæ.

IX Bia³owieskie Inte-
gracje Artystyczne rozsta³y
zorganizowane przy wspó³-
pracy z Bia³owieskim Par-
kiem Narodowym, Bia³o-

wieskim Oœrodkiem Kultu-
ry i Oddzia³em PTTK w Bia-
³owie¿y. Impreza zosta³a
dofinansowana ze œrodków
Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji.

Mateusz Gutowski
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stce OSP Piliki dzia³aj¹ trzy
dru¿yny po¿arnicze: dru¿y-
na doros³ych i dwie m³odzie-
¿owe dru¿yny po¿arnicze:
ch³opców i dziewcz¹t. Rok
rocznie dru¿yna z Pilik zaj-
muje czo³owe lokaty w za-
wodach gminnych i powia-
towych. Nie sposób nie za-
uwa¿yæ, ¿e w du¿ej mierze
jest to zas³uga druha Stani-
s³awa Olszewskiego od sied-
miu lat prezesa miejscowej
jednostki OSP. Na odbytym
trzy tygodnie  temu gmin-
nym ZjeŸdzie zosta³ wybra-
ny równie¿ Prezesem Zarz¹-
du Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku OSP w Bielsku
Podlaskim. Oby takich zdol-
nych i ambitnych organiza-
torów ¿ycia spo³ecznego wsi
by³o jak najwiêcej.

Po wyst¹pieniu Wój-
ta Gminy g³os zabrali: wice-
marsza³ek Walenty Korycki,
Komendant Powiatowy PSP
st. brygadier Jan Bartoszuk
i tradycyjnie kapelan stra-
¿acki i autentyczny przyja-
ciel stra¿aków ks. Tadeusz
Kryñski.

Nad prawid³owym
przebiegiem zawodów czu-
wa³a Komisja Sêdziowska
pod przewodnictwem z-cy
Komendanta Powiatowego
PSP brygadiera Jana Szko-
dy.

W zawodach wziê³o
udzia³ 19 dru¿yn, w tym 4
m³odzie¿owe: trzy ch³op-
ców i jedna dziewcz¹t.

Rywalizacja by³a bar-
dzo zaciêta, a osi¹gane przez
dru¿yny wyniki na poziomie
co najmniej wojewódzkim.
Zwyciê¿ca pierwszej konku-
rencji zawodów tzw. sztafe-
ty, dru¿yna z OSP Ho³ody-
osi¹gnê³a czas 58,04 sekund,
a zwyciêzca zawodów po-
wiatowych w latach po-
przednich dru¿yna OSP
Rudka uzyskiwa³a wynik
59,5 sekund.

Nie zabrak³o i drama-
tów w poszczególnych dru-

Gminne zawody sportowo
stytucji wspó³pracuj¹cych ze
Stra¿¹ Po¿arn¹ z gminy, po-
wiatu i województwa.  O
godzinie dziesi¹tej Komen-
dant Gminny OSP Walenty
Ga³uszewski powita³ usta-
wione w szyku dru¿yny i za-
meldowa³ Komendantowi
Powiatowemu Stra¿y Po¿ar-
nej w Bielsku Podlaskim
starszemu brygadierowi Ja-
nowi Bartoszukowi oraz
Wójtowi Gminy Raisie Ra-
jeckiej gotowoœæ bielskich
stra¿aków do odbycia zawo-
dów.

Wójt Rajecka w
swym wyst¹pieniu bardzo
ciep³o przywita³a dostojnych
goœci a wœród nich pocho-
dz¹cego z terenu gminy wi-
cemarsza³ka województwa
podlaskiego Walentego Ko-
ryckiego  ( ze wzglêdu na ich
iloœæ trudno wszystkich na
tych ³amach wymieniæ).
Bardzo ciep³o zosta³ przywi-
tany przez zebranych stra¿a-
ków  ich kapelan, proboszcz
parafii Najœwiêtszej Marii
Panny z Góry Karmel ks.
kanonik Tadeusz Kryñski.
Pani Wójt bardzo mocno
podkreœli³a wysoka rangê
zawodów stra¿ackich wœród
innych gminnych imprez.
Stwierdzi³a, ¿e s¹ one dosko-
na³¹ okazj¹ do sprawdzenia
stanu wyszkolenia jednostek
stra¿ackich, sprawdzenia
sprawnoœci sprzêtu p.po¿a-
rowego poszczególnych jed-
nostek. Jest to zarazem do-
skona³a okazja do kole¿eñ-
skich spotkañ stra¿aków z
ca³ej gminy i ich sympaty-
ków. Wójt Rajecka zwróci-
³a uwagê, ze w ostatnich la-
tach zawody ju¿ po raz dru-
gi zosta³y zorganizowane w
Pilikach (poprzednie w 2006
r.), podkreœli³a, ¿e gospodarz
zawodów w pe³ni na to za-
s³uguje. W ostatnich latach
przy ogromnym wsparciu
stra¿aków i wszystkich
mieszkañców Pilik wybudo-
wano we wsi Wiejskie Cen-
trum Po¿arnictwa. W jedno-

Cd. ze str. 1
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- po¿arnicze w Pilikach
¿ynach. Najczêstszymi b³ê-
dami by³o z³e pod³¹czenie
wê¿y do pr¹dnicy, niepo-
prawne wrzucenie do zbior-
nika  wê¿ów ssawnych,
przekroczenie linii itd.

Przy z³ym po³¹czeniu
wê¿ów do pr¹dnicy traci³o
siê cenne sekundy, za inne
przewinienia dru¿yny by³y
karane punktami karnymi a
nawet dyskwalifikacj¹.

W æwiczeniu bojo-
wym najlepsza  by³a dru¿y-
na z Pilik (43,0 pkt) wyprze-
dzaj¹c OSP Parcewo (47,1
pkt) i OSP Augustowo (47,4
pkt). W sztafecie po¿arniczej
7 x 50 z przeszkodami zwy-
ciê¿yli stra¿acy z Ho³od
(58,4 pkt) przed OSP Piliki
(60,1 pkt) i OSP Augustowo
( 60,1 pkt).

Ostateczn¹ klasyfika-
cjê generaln¹ dru¿yn poda-
jemy na pasku obok.

Zwyciêskie dru¿yny
otrzyma³y puchary Komen-
danta Powiatowego PSP,
Wójta Gminy  i Prezesa Za-
rz¹du Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku OSP.

Wszystkie startuj¹ce
dru¿yny zosta³y nagrodzone
dyplomami uznania i pucha-
rami za udzia³ w zawodach.

Du¿a grupa stra¿aków
(76 stra¿aków)  zosta³a uho-
norowana odznakami stra-
¿ackimi. M.in.  odznakê za
wys³ugê 50 lat otrzyma³
Anatol Wieremiejuk  z OSP
Augustowo, Odznakê za
wys³ugê 45 lat Stefan Góral-
czuk z OSP Mokre, a za wy-
s³ugê 40 lat: Miko³aj Anto-
niuk, W³odzimierz Dem-
bowski, Miko³aj Pugace-
wicz i Jan Syczewski z OSP
Stryki, Ananiasz Jasiuk i
Stefan Bazyluk z OSP Piliki
oraz Anatol Wyszkowski z
OSP Augustowo.

PO zakoñczeniu za-

wodów na piêknie przygoto-
wanej scenie wyst¹pi³y ze-
spo³y artystyczne dzia³aj¹ce
na tereni bielskiej gminy:
„Zgodne Maki” z Rajska,
„£una” z Parcewa i „Rody-
na” z Dubia¿yna.

Ogólnie imprezê
mo¿na uznaæ za ze wszech
miar udan¹ na co z³o¿y³o siê
przede wszystkim  dobra jej
organizacja ale te¿ piêkna
pogoda, wysoki poziom im-
prezy, du¿a liczba startuj¹-
cych (ponad 200 stra¿aków)
których zmagania podziwia-
³o ponad 100 widzów. Tak
trzymaæ. Do spotkania za
rok.

Tekst: Jerzy Iwañczuk

Zdjêcia: Anatol Filipiuk

Wies³aw Soko³owski

Klasyfikacja

generalna zawodów:
1. OSP Piliki – 103,1 pkt
2. OSP Augustowo – 107,5

pkt
3. OSP Parcewo – 111,5 pkt
4. OSP Ho³ody – 116,9 pkt
5. OSP Stryki – 120,1 pkt
6. OSP Ko¿yno – 125,2 pkt
7. OSP Ploski – 126,2 pkt
8. OSP Orzechowicze –

127,0 pkt
9. OSP Pasynki – 131, 7 pkt
10. OSP Knorozy – 136,1

pkt
11. OSP Rajsk – 142,2 pkt
12. OSP Mokre – 144,9 pkt
13. OSP Bañki – 151,5 pkt
14. OSP £ubin Koœcielny –

166,2 pkt
15. OSP Knorydy – dyskwa-

lifikacja

M³odzie¿owe

Dru¿yny Po¿arnicze
dziewcz¹t

MDP Piliki
ch³opców

1. MDP Piliki - 120,9 pkt
2. MDP Knorydy - 129,3 pkt
3. MDP Ploski - 139, 3 pkt.
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W sobotnie popo³u-
dnie 16 lipca w sali Wydzia-
³u Zamiejscowego Politech-
niki Bia³ostockiej w Haj-
nówce (niegdyœ Domu Par-
tii) spotkali siê dzia³acze
SLD z po³udniowo wschod-
niej czêœci województwa
podlaskiego z parlamenta-
rzystami Klubu Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej. Na
spotkanie przybyli pos³owie:
Zbigniew Matuszczak z Lu-
blina, szef Zespo³u ds. rol-
nictwa, wiceprzewodnicz¹-
cy Klubu, Marek Wikiñski
cz³onek Rady Naczelnej
SLD i inicjator spotkania
wieloletni pose³ ziemi pod-
laskiej Eugeniusz Czykwin.
G³ównym tematem spotka-
nia by³o omówienie sytuacji
w sektorze rolnictwa, leœnic-
twa i ochrony œrodowiska
jak te¿ warunków ¿ycia lud-
noœci zamieszka³ej w  œro-
dowisku wiejskim. Spotka-
niu przewodniczy³ Bur-
mistrz Hajnówki Jerzy Si-
rak.

Nie od dziœ wiadomo,
¿e Sojusz Lewicy demokra-
tycznej ma dobrze przygoto-
wanych do wykonywania
swej misji parlamentarzy-
stów. S¹ gruntownie wy-
kszta³ceni, znaj¹ dog³êbnie
tematykê, któr¹ siê zajmuj¹,
nie s¹ zadufani i przede
wszystkim maj¹ ogromne
zdolnoœci w zdobywaniu
sympatii swego elektoratu
poprzez szybkie nawi¹zywa-
nie bezpoœrednich kontak-

tów z przyby³ymi na spotka-
nie. Mo¿na by³o siê o tym
przekonaæ w Hajnówce. Na
wstêpie burmistrz Sirak
omówi³ sytuacjê gospo-
darcz¹ miasta i powiatu haj-
nowskiego (do niedawna
pe³ni³ funkcjê wicestarosty
hajnowskiego). Nastêpnie
obecni parlamentarzyœci
rzeczowo i –  w mojej oce-
nie – obiektywnie ocenili
stan rozwoju rolnictwa w
kraju, a w szczególnoœci w
województwach na tzw.
Œcianie Wschodniej oraz
warunki ¿ycia zamieszka³ej
tam ludnoœci.

Pose³ Zbigniew Ma-
tuszczak du¿o uwagi po-
œwieci³ programowi popra-
wy gospodarki rolnej i wa-
runków ¿ycia ludnoœci wiej-
skiej przygotowanym przez
wspó³pracuj¹cy z SLD ze-
spó³ ekspertów  rolnych.
Du¿o uwagi poœwiêcono
projektowi zmiany ustawy
rolnej wniesionej przez zwo-
lenników Ligi Ochrony
Przyrody tzw. obroñców
¿ab, œlimaków, robaków itp.
Proponowane zmiany do-
tycz¹ m.in. odebranie samo-
rz¹dom prawa decydowania
np. o rozszerzaniu obszaru
parków narodowych. Przy-
jêcie proponowanych zmian
mo¿e w drastycznym  stop-
niu wp³yn¹æ na ¿ycie miesz-
kañców gmin puszczañskich
powiatu hajnowskiego. W
konsultacjach spo³ecznych
przeprowadzonych w 2010

roku wyrazili swoje nega-
tywne stanowisko (potwier-
dzone nastêpnie Uchwa³ami
Rad Gminnych) w sprawie
poszerzenia granic BPN.

W œrodowisku po-
wszechnie stawia siê pyta-
nia, jak maj¹ siê g³oszone
przez PO zasady rozwoju
demokracji z popieraniem
projektu ustawy ogranicza-
j¹cej prawa samorz¹du jako
gospodarza terenu do decy-
dowania o tym co ¿ywotnie
dotyczy ich mieszkañców.
Mówi¹c o naciskach na sa-
morz¹dy powiatu hajnow-
skiego wywieranych przez
koalicyjny rz¹d PO/PSL nie
sposób nie wspomnieæ o
dzia³aniach odwetowych
rz¹du na gminach, które
wyrazi³y negatywne stano-
wisko w sprawie poszerze-
nia granic Parku. Bo trudno
inaczej okreœliæ znaczne
(prawie trzykrotne) zmniej-
szenie limitu pozyskania i
sprzeda¿y drewna ze 120
tys. metrów szeœciennych w
2010 r do 48 tys. metrów
szeœciennych w roku bie¿¹-
cym.

Tak znaczne ograni-
czenie spowoduje w ocenie
leœników zmniejszenie za-
trudnienia o blisko 700 osób,
ok. 200 osób straci pracê
przy wywózce drewna. Stra-
ty finansowe poszczegól-
nych leœnictw s¹ na razie
trudne do oszacowania. Le-
œnicy sygnalizuj¹ te¿, ¿e
budynki bêd¹ musieli ogrze-

waæ wêglem kamiennym,
tego jeszcze w leœnictwie nie
by³o.

Pose³ Czykwin ob-
szernie przedstawi³ podej-
mowane dzia³ania w celu nie
dopuszczenia do propono-
wanych zmian. Zwróci³ rów-
nie¿ uwagê na nieprzestrze-
ganie przez Rz¹d RP Usta-
wy o mniejszoœciach naro-
dowych zamieszkuj¹cych
Polskê. Ustawa ta zobowi¹-
zuje Rz¹d RP do stworzenia
jak najlepszych warunków
¿ycia obywateli Polskich re-
prezentuj¹cych mniejszoœci
narodowe, aby nie musieli
migrowaæ z terenu swego
zamieszkania do innych re-
gionów kraju i w ten sposób
ulegaæ szybkiej asymilacji.

Obserwuj¹c scenê po-
lityczn¹  naszego wojewódz-
twa, a w szczególnoœci jego
po³udniowo-wschodni¹
czêœæ mo¿na dojœæ do wnio-
sku, ¿e tylko pose³ Euge-
niusz Czykwin jest gwaran-
tem skutecznej walki z naj-
ró¿niejszymi próbami nie
szanowania podstawowych
praw ludnoœci zamieszkuj¹-
cej powiaty bia³ostocki, biel-
ski, hajnowski i siemiatyc-
ki. Nie zaczepiajmy ju¿
przywilejów – które w myœl
ustawy o mniejszoœciach
narodowych – nale¿¹ siê
tzw. tubylcom. Je¿eli ktokol-
wiek to zdanie bêdzie trak-
towa³ za chwyt demagogicz-
ny zwi¹zany z kampani¹
wyborcz¹ to chêtnie podej-

Dopiero niedawno

dotar³y do redakcji doku-

menty i sprawozdanie z wy-

borów nowych w³adz Pod-

laskiej Izby Rolniczej. Prze-

kazujemy czytelnikom tê

wa¿n¹ dla naszego rolnictwa

informacjê, albowiem rolnik

z naszego regionu zosta³

szefem PIR.

12 maja br. w nowo

wyremontowanym budynku

Podlaskiej Izby Rolniczej w

Poros³ach k/Bia³egostoku,

odby³o siê I Walne Zgroma-

dzenie Podlaskiej Izby Rol-

niczej IV kadencji. G³ów-

nym celem posiedzenia by³o

wybranie  nowych w³adz

Izby.

Ustêpuj¹cy Prezes

Tomasz Gietek, przekaza³

prowadzenie obrad najstar-

szemu wiekiem cz³onkowi

Walnego Zgromadzenia,

Stanis³awowi Niewiñskie-

mu, który zarz¹dzi³ g³oso-

wanie tajne, w wyniku któ-

rego cz³onkowie Walnego

Zgromadzenia wybrali

nowy sk³ad Zarz¹du Podla-

skiej Izby Rolniczej, Komi-

sji Rewizyjnej oraz delega-

ta do Krajowej Rady Izb

Rolniczych. W g³osowaniu

jawnym wybrano nowy

sk³ad Komisji Bud¿etowej.

Delegaci powierzyli

pe³nienie funkcji Prezesa

Zarz¹du Podlaskiej Izby

Rolniczej Grzegorzowi

Leszczyñskiemu, rolnikowi

ze wsi Perlejewo w pow. sie-

miatyckim. Wiceprezesem

zosta³ ponownie Ryszard

£apiñski z £ap. Cz³onkami

Zarz¹du zostali:

Bogumi³a Roszczyk-

W Hajnówce o rolnictwie
mê z nim polemikê.

W dyskusji m³ody
dzia³acz SLD z Bielska Pod-
laskiego Arkadiusz Wasz-
kiewicz zada³ parlamenta-
rzystom fundamentalne py-
tanie: „Sk¹d wzi¹æ fundusze
na poprawê ¿ycia obywateli
zamieszkuj¹cych tereny
wiejskie skoro bud¿et pañ-
stwa jest mocno zad³u¿o-
ny?”

O dziwo, nie wprowa-
dzi³ tym pytaniem parlamen-
tarzystów w zak³opotanie.
Pose³ Matuszczak odpowia-
daj¹c na to i inne pytania
dyskutantów stwierdzi³, ¿e
nie trzeba byæ geniuszem i
wirtuozem aby znaleŸæ œrod-
ki finansowe na poprawê
¿ycia mieszkañców wsi. Co
roku Unia Europejska przy-
znaje nam ogromne œrodki
finansowe na poprawê infra-
struktury na wsi. Tylko w
kilkunastu procentach tra-
fiaj¹ one wprost do odbior-
ców wiejskich, zdecydo-
wan¹ ich wiêkszoœæ wydaje
siê na byle co i najró¿niej-
sze szkolenia, zjazdy i za-
trudnianie i utrzymywanie
pracowników nie maj¹cych
pojêcia o ¿yciu na wsi nie
wspominaj¹c o ich meryto-
rycznym przygotowaniu do
rozwi¹zywania problemów
wiejskich.

Na zakoñczenie nasu-
wa mi siê taka stara reflek-
sja, ¿e „nigdy nie ma tak Ÿle,
aby nie by³o jeszcze gorzej”.

Jerzy Iwañczuk

Nowe w³adze Podlaskiej Izby Rolniczej
Parzych z M¹twicy (pow.

£om¿a), Piotr Rusiecki z

Dulkowszczyzny (pow. So-

kó³ka) oraz Jan Zelkowski

ze Skrody Ma³ej (pow.Kol-

no).

Delegatem do Krajo-

wej Rady Izb Rolniczych

zosta³a wybrana Bogumi³a

Roszczyk-Parzych, która

wspólnie z Prezesem Lesz-

czyñskim reprezentowaæ

bêd¹ podlaskich rolników na

szczeblu krajowym.

Nowy Prezes Podla-

skiej Izby Rolniczej, Grze-

gorz Leszczyñski od 20 lat

wraz z ¿on¹ prowadzi 40

hektarowe gospodarstwo

rolne we wsi Perlejewo, w

powiecie siemiatyckim.

Uprawia zbo¿a, ale g³ówn¹

produkcj¹ jest hodowla

owiec. Od dwóch kadencji

jest cz³onkiem Zarz¹du Re-

gionalnego Zwi¹zku Ho-

dowców Owiec i Kóz w

Bia³ymstoku. Równie¿

drug¹ kadencjê pe³ni stano-

wisko Przewodnicz¹cego

Rady Powiatowej PIR w

powiecie siemiatyckim.

Dewiza ? „Moim zda-

niem, si³¹ podlaskiego rol-

nictwa s¹ gospodarstwa ro-

dzinne, które dziêki ciê¿kiej

pracy osi¹gaj¹ znakomite

wyniki. Cieszy te¿ ró¿no-

rodnoœæ dzia³alnoœci rolni-

czej od gospodarstw wyso-

kotowarowych po agrotury-

styczne z coraz ciekawsz¹

ofert¹ doskonale promuj¹c¹

nasz region. To wszystko

dobrze rokuje na przy-

sz³oœæ.”

(Monika Czarnowska,

Anna Kobus – PIR)

Politycy o ...
Roman GIER-

TYCH, by³y wicepremier
o Antonim Macierewiczu,
poœle PiS:

„Mówi¹c powa¿-
nie, to niebezpieczny fa-
cet”

*
Jan Filip LIBIC-

KI, pose³ PJN (wczeœniej
PiS) o Jaros³awie Kaczyñ-
skim, prezesie PiS:

„Ju¿ tylko krok, by
sta³ siê Chrystusem”

*
Stefan Niesio³ow-

ski, wicemarsza³ek Sej-
mu, PO o politykach PiS:

„Ten psychiatra,
który zajmuje siê Kaczyñ-
skim, mia³by te¿ trochê ro-
boty przy Macierewiczu.”
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Ju¿ po raz dwunasty
mieszkañcy  Narwi obcho-
dzili œwiêto swojej miejsco-
woœci. Patronowaliœmy
przed dwunastu laty narodzi-
nom nowej tradycji, prezen-
tacji dorobku kulturalnego
mieszkañców gminy bo taka
idea le¿a³o u ich narodzin, i
tak te¿ jest i dzisiaj. A doro-
bek to nie ma³y. Tegoroczna
impreza zaczê³a siê od go-
r¹cych rytmów w wykona-
niu zespo³u Narva z Narwi,
a póŸniej swój dorobek ar-
tystyczny prezentowa³y ko-
lejne zespo³y dzia³aj¹ce w
Narwiañskim Oœrodku Kul-
tury b¹dŸ z nim zwi¹zane.
Prezentacjê rozpocz¹³ dzia-
³aj¹cy przy parafii prawo-
s³awnej w £osince  m³odzie-
¿owy zespó³ Zaranoczka, po
nim licznie zgromadzona,
mimo nie naj³adniejszej po-
gody, publicznoœæ mog³a
obejrzeæ wystêpy: m³odszej
grupy tanecznej NOK, wo-
kalnej grupy dzieciêcej Do-
misolki, oraz grupy Œwit,

zespo³u Podlaszanki oraz
chóru Ramonka z £osinki i
grupy wokalnej Per³a..  Kon-
certowa³y te¿ zespó³y Art.
Pronar, Skaner  a gwiazda
wieczoru by³ Norbi  ¿ywio-
³owo przyjmowany przez
zgromadzona publicznoœæ.

Czêœæ artystyczn¹ za-
koñczy³ pokaz ogni sztucz-
nych i zabawa taneczna.

W trakcie imprezy
mo¿na by³o oddaæ krew w
punkcie krwiodawstwa a
szef hajnowskiego Oddzia-
³u KRUS wrêczy³ stra¿akom
z £osinki ufundowana przez
Oddzia³ teczkê ratownictwa
medycznego. W imieniu
stra¿aków odebra³ ja so³tys
z £osinki. Tradycyjnie te¿
nie zabrak³o atrakcji dla naj-
m³odszych.

Na marginesie warto
dodaæ, ¿e organizatorem te-
gorocznych Dni Narwi by³
Wójt Narwi, który pierwsze
dni Narwi organizowa³ jako
szef NOK-u.

 (wss)

XII  Dni  Narwi

W niedzielne popo³u-
dnie, 24 lipca, na placu przy
odnowionej œwietlicy wiej-
skiej w Starym Berezowie
odby³ siê bia³oruski festyn
ludowy. Organizatorami fe-
stynu byli: Zarz¹d G³ówny
Bia³oruskiego Towarzystwa

Ludowy festyn w Starym Berezowie

Spo³eczno Kulturalnego i
Wójt Gminy Hajnówka.
Mimo niesprzyjaj¹cych wa-
runków atmosferycznych
mieszkañcy przybyli licznie.
Nie zabrak³o te¿ przyjezd-
nych, o czym œwiadczy³ d³u-
gi rz¹d samochodów, którymi

zastawiona by³a ulica. Na po-
cz¹tku festynu mieszkañcy
wys³uchali informacji o boga-
tej historii swojej miejscowo-
œci. Czêœæ artystyczn¹ roz-
pocz¹³ wystêp niedawno po-
wsta³ego zespo³u wokalnego
z Mochnatego, który nawet
nie ma jeszcze nazwy. By³ to
jego „chrzest bojowy” bo-
wiem zespó³ wyst¹pi³ pu-
blicznie po raz pierwszy.
Licznie zebrana publicznoœæ
mog³a równie¿ obejrzeæ wy-
stêpy zespo³ów: „Kalinka” z
Bia³egostoku, „Prymaki” z
Micha³owa, „Kapeli Podla-
skiej” z Siemiatycz i „Radzi-
miczy” z Miñska na Bia³oru-

si. By³y tak¿e stoiska z twór-
czoœci¹ ludow¹ oraz wydaw-
nictwami muzycznymi i
ksi¹¿kowymi. Mo¿na by³o

tak¿e zbadaæ ciœnienie krwi  i
zmierzyæ poziom cukru.

                                   (wss)

GMINA HAJNÓWKA
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Jak wiadomo,
ludzie w tak zwanym wieku
poprodukcyjnym maja znacz-
nie wiêcej wolnego czasu i
mog¹ poœwiêciæ go dla siebie
– na wiêcej rozrywki i na
swoje hobby – ni¿ osoby pra-
cuj¹ce  zawodowo. Faktem
jest równie¿, ¿e nie wszystkie
osoby starsze chêtnie wy-
chodz¹ z domu na koncert czy
chocia¿by spacer. Bywa i tak,

Wieczorek  emerytów
¿e nie maj¹ do kogo iœæ w
odzwiedziny i czuj¹ siê bar-
dzo osamotnieni.

W Narewce prê¿nie
dzia³a Zarz¹d Oddzia³u Rejo-
nowego Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów pod przewodnictwem
Jadwigi Karpiuk. 23 lipca br.
cz³onkowie Zarz¹du PZERiI
zorganizowali spotkanie eme-
rytów i rencistów przy muzy-

ce orkiestrowej w  œwietlicy
samorz¹dowej w Narewce.
Przyjechali seniorzy z Lew-
kowa, Ochrym, Planty, Ol-
chówki, Guszczewiny, Jano-
wa i Œwinoroj, a tak¿e z Ber-
nackiego Mostu. Przyby³a
równie¿ na to spotkanie pani
Tatiana z USA, która rokrocz-
nie spêdza  lato w swej ro-
dzinnej wsi Grodzisko ko³o
Narewki. Zebra³o siê oko³o

50. osób.
Podczas wieczorku

by³y podane dania gor¹ce,
kawa, herbata, napoje ch³o-
dz¹ce, owoce, p¹czki. Przy-
gotowano wiele konkursów,
m. inn. mikrofon dla wszyst-
kich, rozwi¹zywanie  krzy¿ó-
wek. Swoje ulubione piosen-
ki piêknie zaœpiewali Eugenia
Wierbicka, Miko³aj Woro-
niecki, Olga Saczko, Zinaida

Pacewicz, Pawe³ Lewsza oraz
tercet Zinaida Pacewicz,
Luba Trusiewicz i Olga Sacz-
ko.

Do tañca grali i œpie-
wali Piotr Skiepko i Anna
Karetko. Wszyscy dobrze siê
bawili, ciekawie i przyjemnie
spêdzili czas. Pozosta³y nie-
zapomniane wra¿enia.

(Jadwiga Cie³uszecka)

24. lipca 2011 roku
Muzeum i Oœrodek Kultury
Bia³oruskiej w Hajnówce
znów zawita³ do ma³ej miej-
scowoœci na Bia³ostocczyŸ-
nie, gdzie te¿ ¿yj¹ ludzie. W
Œwinorojach w gminie Na-
rewka odby³ siê Bia³oruski
Festyn, drugi z cyklu pod
nazw¹ „I TAM ¯YWUÆ
LUDZI”.

Œwinoroje to wieœ po-
³o¿ona ma trasie Hajnówka-
Narewka przy Puszczy Bia-
³owieskiej. W okresie I woj-

ny œwiatowej znajdowa³ siê
tu obóz jeniecki, z tego okre-
su pozosta³ cmentarz, na
którym pochowanych jest 11
Rosjan. W okolicy wsi
Niemcy wybudowali sieæ
kolejki w¹skotorowej s³u¿¹-
cej do wywozu drewna z
Puszczy, oraz parowozow-
niê. Przy wjeŸdzie do wsi
zlokalizowane jest miejsce
ogniskowe Nadleœnictwa
Browsk- gdzie w³aœnie w
niedzielne popo³udnie tury-
œci oraz miejscowa ludnoœæ

Œwinoroje - I TAM ¯YWUÆ LUDZI

pod pomnikowymi dêbami
mog³a odpocz¹æ s³uchaj¹c
bia³oruskiej muzyki, oraz
racz¹c siê potrawami przy-
gotowanym przez miejsco-
we gospodynie i Agrotury-
styczne Stowarzyszenie
Puszcza Bia³owieska oraz
So³ectwo Œwinoroje.

Tradycyjnie na festy-
nie królowa³a bia³oruska
muzyka. Wyst¹pi³y zespo³y:
chór ECHO PUSZCZY z
Hajnówki pod kierunkiem
Aliny Niegierewicz, Zespó³
Bia³owieskiego Oœrodka
Kultury, KALINKA z Bia³e-
gostoku– cztery piêkne

dziewczyny z przystojnym
wokalist¹, ART. PRONAR z
Narwi, a na zakoñczenie
NARVA z Narwi- folk/roc-
kowy zespó³ o oryginalnych
aran¿acjach ludowych pio-
senek.

Na festynie nie zabra-
k³o te¿ stoiska Muzeum i
Oœrodka Kultury Bia³oru-
skiej z aktualn¹ a niekiedy
antykwaryczn¹ literatur¹
bia³orusk¹, muzyk¹ oraz
wyrobami rêkodzie³a ludo-
wego, jak garnki, makatki,
obrusy, drewniane ³y¿ki.
Swoje prace – akwarele oraz
bi¿uteriê z bia³oruskimi mo-

tywami prezentowa³a te¿
Bogus³awa Czarkowska, ar-
tystka z Supraœla.

Stra¿ graniczna przy-
gotowa³a równie¿ pokaz tre-
sury psów.

Festyn prowadzi³a
konferansjerka Paulina Paw-
luczuk oraz Mariola Ger-
man.

Festyn zrealizowano
dziêki dotacji Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji.

Agnieszka Tichoniuk

Fot. Bogus³awa Czarkowska

A.Tichoniuk

W Hajnówce coraz wiê-
cej ulic otrzymuje nowe na-
wierzchnie asfaltowe. Piêknie
wygl¹daj¹ ulice Parkowa, Bia³o-
wieska, Targowa, Elektryczna,
Topolowa, Bagienna, Spiralna i
Jutrzenki. Na hajnowskich uli-
cach mamy du¿o ³aweczek;
wszystkie ³adne i solidne. Naj-
wiêcej ich w miejskim parku, na
centralnym skwerku, na ulicach
3 Maja, Pi³sudskiego, Batorego,
Wierobieja i Lipowej oraz przy
asfaltowej œcie¿ce z centrum
miasta do dworca PKP i PKS.
Obecnie w mieœcie na klombach
kwitn¹ letnie kwiaty. Najwiêcej
ich  na ulicy 3  Maja, a tak¿e na
skrzy¿owaniu ulic 3 Maja, War-
szawskiej i ks. Wierobieja oraz
na skwerku u zbiegu ulic 3 Maja
i Batorego .

(jc)

Hajnówka piêknieje
Sk³adniki:
60 dag wo³owiny, piersi z kurczaka lub w¹tróbki wie-

przowej,
15 dag chudego wêdzonego boczku,
opakowanie kwaœnej œmietany,
60-70 dag leœnych grzybów (najlepiej kurek),
2 du¿e cebule,
2 ³y¿eczki s³odkiej mielonej papryki,
4 p³askie ³y¿ki m¹ki,
2 ³y¿ki koncentratu pomidorowego
sól i pieprz do smaku
Boczek pokrój w kostkê. Miêso lub w¹tróbkê, oczyœæ,

osusz, pokrój na równe kawa³ki. Obierz i posiekaj cebule. W
du¿ym rondlu, o grubym dnie wysma¿ boczek, wrzuæ cebulê i
podsma¿ na z³oto. Dodaj miêso lub w¹tróbkê oprószone m¹k¹
i usma¿. Sk³adniki w rondlu oprósz mielon¹ papryk¹, dodaj
gor¹cej wody, aby przykry³a miêso.

Dodaj koncentrat pomidorowy i duœ 20 minut. Na pa-
telni podsma¿ oczyszczone i pokrojone grzyby, dodaj do gula-
szu i duœ jeszcze 20 minut. Na koniec potrawê posól i popieprz.

Po rozlaniu do miseczek, na ka¿d¹ porcjê po³ó¿ du¿¹
³y¿kê œmietany. Podawaj z bu³eczk¹ lub wiejskim chlebem.

                          (W. Kucharenko)

Gulasz z grzybami PRZECZYTANE
„Rzeczpospolita w swej szczodrobliwoœci, dzieli

obywateli  na równych i równiejszych. Przygotowa³a od-
szkodowania dla tych, którzy ucierpieli z powodu nawa³-
nic. Wysokoœæ odszkodowañ jest ¿a³osna i nie jest w sta-
nie nawet w jednej trzeciej pokryæ powsta³ych, a nieza-
winionych przez ludzi szkód. Pañstwo nie czuje potrzeby
wiêkszego zadoœæuczynienia. Ono jest przynale¿ne rów-
niejszym. Ot chocia¿by cz³onkom rodzin ofiar katastrofy
smoleñskiej. Tam ka¿dy z najbli¿szych dosta³ po 250 tys.,
stypendia i wszelk¹  socjaln¹ opiekê pañstwa.”

Marek Sobczak&Antoni Szpak

*
„Zat³uk¹ nas ¿ywcem jak arcybiskupa Wielgusa”
Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, o sobie i swoich

mediach

*
„Oœwiata p³ynie z ka¿dej ambony”

Olga Lipiñska, re¿yser

*
„Œpiewali o mnie: by³eœ legend¹, a teraz jesteœ

mend¹”
Grzegorz Lato, prezes PZPN
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SPORT

my od pocz¹tku sezonu. 12
marca w Zamoœciu odby³y siê
Mistrzostwa Polski Seniorów
i Juniorów w Biegach Prze³a-
jowych. Na ponad sto ekip, KS
Podlasie zaj¹³ I miejsce (38,0
pkt.). 2 kwietnia  w Bydgosz-
czy odby³a siê XVII Ogólno-
polska Olimpiada M³odzie¿y
w Biegach Prze³ajowych. Na
ponad sto ekip, KS Podlasie
zaj¹³ drugie miejsce z sum¹ 20
punktów. W Toruniu, 24 – 26
czerwca odby³y siê Mistrzo-
stwa Polski Juniorów. Po 44
konkurencjach, z sum¹ 182
punktów (i 50 – pkt. przewa-
gi) zdobywamy I miejsce w
Kraju.

W Gdañsku, od 2 do 3
lipca w M³odzie¿owych Mi-
strzostwach Polski zdobywa-
my III miejsce i 234 pkt. No i
nasz lipcowy triumf – 22-24
lipca br. w P³ocku na XVII
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y – KS Podlasie zdo-
bywa I miejsce !

S¹ indywidualiœci ?

Oczywiœcie. Ewa Kor-

niluk z Bielska Podlaskiego
(absolwentka Gimnazjum Nr 3
w Bielsku Podlaskim, obecnie
uczennica Szko³y Mistrzostwa
Sportowego w Bia³ymstoku),
trenowana przez Roberta Na-

zarkiewicza, w skoku w dal,
wynikiem 5,57 m. zdoby³a z³o-
ty medal na XVII Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie M³odzie¿y.
Bartek Bedeniczuk, równie¿
z Bielska Podlaskiego wszed³
do fina³u skoku w zwy¿ i wy-
nikiem  190 cm zaj¹³ XI miej-
sce. Mieliœmy w zanadrzu Pio-

tra Sawczyñskiego (równie¿ z
Bielska Podlaskiego), który
przed XVII Olimpiad¹ skaka³
regularnie 2,0 m w zwy¿. Mie-
si¹c przed imprez¹ skrêci³
nogê. Mamy wielu innych,
znakomitych zawodników,
którzy niebawem b³ysn¹ wyni-
kami.

Taka pozycja klubu w

Polsce, taka promocja woje-

Jak minê³o pierwsze

pó³rocze ? – pytam Jana Za-

lewskiego, szefa Klubu Spor-
towego  Podlasie z Bia³egosto-
ku. Bowiem o Podlasiu zno-

wu g³oœno w Polsce.

I s¹ powody. Prawie we
wszystkich najwa¿niejszych
zawodach i mityngach lekko-
atletycznych rozegranych do-
t¹d w Polsce, nasi zawodnicy
okazali siê najlepsz¹ ekip¹ w
kraju. Mamy namacalne od-
czucie, ¿e jesteœmy najlepsi i
jest to ogromna satysfakcja.

Mo¿na prosiæ o udo-

kumentowanie tej pozycji?

Proszê bardzo. Zacznij-

wództwa i miasta satysfak-

cjonuje w³adze ?

Jesteœcie pieszczocha-

mi ?

Jesteœmy ogromnie
wdziêczni samorz¹dowi Bia³e-
gostoku za sta³¹ pomoc i
wspieranie finansowe klubu. I
na tym koniec. Nie mamy na-
tomiast na tzw. wk³ad w³asny.
Nasza  tak utalentowana m³o-
dzie¿ pochodzi z rodzin mniej
zasobnych finansowo. Na za-
wody musimy ich jakoœ ubraæ,
wspomóc od¿ywkami i wita-
minami. W USA  dostaliby sty-
pendia pieniê¿ne od armii, biz-
nesu, uniwersytetów – za pre-
sti¿, za prezentowanie stanu,
kraju. Potrzebujemy niewiele
– oko³o 100 tysiêcy z³otych
rocznie. Dla wielu naszych,
podlaskich biznesmenów to
niewielka kwota. Ale nie mo-
¿emy jej uzyskaæ. Nasze dre-
sy i koszulki przyjm¹ napisy i
logo przyjaznych nam podla-
skich firm. A stoimy na „pu-

d³ach” najwy¿ej i widzi nas
ca³a Polska !

Co przed Wami w II

pó³roczu ?

Trzy kulminacyjne im-
prezy i wszystkie wrzeœniowe.
17 i 18 wrzeœnia w Bia³ymsto-
ku, Lekkoatletyczne Miêdzy-
wojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików Bia³ystok – Lu-
blin.

10 wrzeœnia w Krako-
wie Lekkoatletyczne Dru¿yno-
we Mistrzostwa Polski Senio-
rów – o miejscu decyduje 30
wyników dru¿yny.

A 24 wrzeœnia w Czê-
stochowie, fina³ ligi LA junio-
rów (Dru¿ynowe Mistrzostwa
Polski o Puchar im. Szysz³y).
Na ka¿dej z tych imprez ostro
powalczymy i raczej nie za-
wiedziemy.

Trzymajcie za nas

kciuki !

(rozmawia³

Wies³aw Pietuch)

Klub Sportowy Podlasie

Duma Województwa ?

Zawsze w ostatni¹ so-
botê lipca na teren Rancza
Kupa³a w Orzeszkowie-Pory-
jewie (powiat hajnowski)
przybywaj¹ ci, którzy nie tyl-
ko korzystaj¹ z uroków tego
agroturystycznego obiektu,
ale pragn¹ zmierzyæ siê w nie-
typowych zawodach – Mi-
strzostwach Œwiata w Rzucie
Obcêgami Kowalskimi na
Odleg³oœæ. Na ³¹ce, za wolier¹
z ptakami zebrali siê 30 lipca
br. przedstawiciele wszyst-
kich grup wiekowych. W tych
zawodach udzia³ bior¹ rów-
nie¿ panie. Zdobywczyni I
miejsca w kategorii pañ – Ire-
na Andrzejuk – rzuci³a kowal-
skim narzêdziem na odleg³oœæ
14,85 m i zosta³a nagrodzona
bia³¹ owieczk¹.

Wœród m³odzie¿y, Da-
niel Orabczuk wykona³ rzut
na odleg³oœæ 18,60 m. Najda-
lej, bo a¿ na odleg³oœæ 28,20

m rzuci³ obcêgami Jan Waku-
luk, i w efekcie zdoby³
g³ówn¹ nagrodê zawodów –
czarnego barana.

Wœród emerytów zwy-
ciê¿y³ wynikiem 21,20 m Jan
Skiepko, a niewiele mniej
rzuci³ Jan Czepel w przeded-
niu swoich 77 urodzin!

Sympatyczna impreza
zakoñczy³a siê konsumpcj¹
sma¿onych strusich jaj i pysz-
nego bigosu, a do póŸnych
godzin nocnych mo¿na by³o
bawiæ siê na dyskotece.

Na Ranczo Kupa³a
warto wpaœæ nie tylko na za-
wody – zawsze mo¿na tu
obejrzeæ ptaki, zwierzêta, po-
rozmawiaæ z uro-
czym gospodarzem
Zenobiuszem Go-
lonko i skosztowaæ
regionalnych po-
traw.       (piw – foto

Wies³aw Soko³owski)

Mistrzostwa Œwiata na Ranczo Kupa³a
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Dzia³ka budowlana Niewodnica K. 891 m2

120 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

118 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 24 m2 Wierzbowa

128 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 25 m2 Mickiewicza

155 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 55 m2 Grottgera

227 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Waszyngtona

237 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 62 m2 Piastowska

216 000 PLN

Zabudowa jednorodzinna 160/785 S³oneczny

Stok 440 000 PLN

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

SKUP JA£OWIC
HODOWLANYCH

CIELNE 2-8 MIESIÊCY
SZYBKIE P£ATNOŒCI

PH KONRAD poszukuje kierowcy

z kat. B, posiadaj¹cego doœwiadczenie

w klasyfikacji byd³a rzeŸnego.

Poszukujemy osób z woj. podlaskiego,

mazowieckiego i lubelskiego. Kontakt

Tel. 698 796 928 e-mail kadry@phkonrad.eutel. 606 289 298, 86 215 11 15 wew.22


