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Przedstawiamy Wam
kandydata na senatora. Pan
W³odzimierz Cimoszewicz
jest osob¹ uznawan¹ za po-
lityka i cz³owieka, który z
rozwag¹ i przenikliwoœci¹
potrafi myœleæ o Polsce, Eu-
ropie i œwiecie. Potrafi – s¹
liczne na to dowody - dzia-
³aæ na rzecz swojej ma³ej
ojczyzny, czyli Ziemi Pod-
laskiej. Szczególne zwi¹zki
³¹cz¹ go z ¿yciem i proble-
mami powiatów bielskiego,
hajnowskiego, siemiatyckie-
go i wysokomazowieckiego.
Liczy on na poparcie miesz-

kañców tego obszaru. Nie
odmówili mu oni g³osu czte-
ry lata temu; pragniemy bar-
dzo, aby podobnie by³o 9
paŸdziernika.

Drodzy Czytelnicy
„Wieœci Podlaskich”

Wszyscy chcemy,
¿eby Polska rozwija³a siê
szybciej, ¿eby ludzie ¿yli le-
piej. Chcemy pañstwa spra-
wiedliwego i szanuj¹cego
obywateli. ̄ eby to osi¹gn¹æ,
trzeba m¹droœci, pracy i
spokoju. Na co dzieñ mamy

jednak zbyt wiele k³ótliwo-
œci i g³upoty.

9 paŸdziernika zdecy-
dujemy, czego bêdzie wiêcej
 w nastêpnych latach. W
Sejmie i Senacie potrzebni
s¹ ludzie wykszta³ceni, do-
œwiadczeni, znaj¹cy œwiat i
niezale¿ni od partyjnych in-
teresów.

Znacie mnie Panie i
Panowie od wielu lat. By-
³em premierem, marsza³-
kiem Sejmu, ministrem
spraw zagranicznych i spra-
wiedliwoœci, pos³em i sena-
torem, radnym wojewódz-
twa podlaskiego. Wprowa-
dza³em Polskê do Unii Eu-
ropejskiej, kierowa³em
prac¹ nad nasz¹ konsty-
tucj¹, w akcji ''czyste rêce''
rozpocz¹³em walkê z ko-
rupcj¹. Najlepiej jak umia-
³em s³u¿y³em naszemu kra-
jowi i Podlasiu. Dzisiaj kan-
dydujê do Senatu i proszê o
Wasz g³os.
W³odzimierz Cimoszewicz

Zachêcamy Czytelni-
ków do odwiedzenia strony
internetowej Kandydata.
Znajdziecie tam komplet in-
formacji o W³odzimierzu
Cimoszewiczu, o jego do-
robku, zainteresowaniach i
pasjach. A tak¿e o inicjaty-
wach, jakie podejmuje na
rzecz Podlasia. Mo¿na tam
te¿ wyraziæ swoje opinie.
OdwiedŸ www.cimosze-
wicz.com.pl

W piêkn¹, upaln¹ nie-
dzielê, 28 sierpnia br. w Kal-
nicy ko³o Brañska uczestni-
czyliœmy w IV Festynie Rol-
nika i Przedsiêbiorcy, po³¹-
czonym z gminnymi Do¿yn-
kami 2011. Odrestaurowany,
dawny dwór w Kalnicy jest
obecnie siedzib¹ Gminnego

Oœrodka Kultury, tu¿ obok s¹
boiska Orlika oraz staw i
trawniki. Tam w³aœnie posa-
dowiono scenê, gdzie oprócz

Festyn i Do¿ynki w Brañsku
festynowego napisu, na jed-
nej z kolumn umieszczono
wizytówki 18 lokalnych, naj-
wiêkszych przedsiêbiorców.

Wójt gminy Brañsk,
Krzysztof Jaworowski (kan-
dyduje na pos³a do Sejmu) w
swoim przemówieniu przypo-
mnia³ tegoroczne warunki w

rolnictwie, doceni³ zaanga¿o-
wanie rolników, ale te¿ i
przedsiêbiorców sektora rol-
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Impreza promocyjna
„4m” m¹ka, mleko, miêso i
miód odby³a siê 28 sierpnia
2011r. w Repkach. o godz.
13.00 Uroczystoœæ rozpo-
czê³y Pani Prezes Stowarzy-
szenia Agnieszka Wojtkow-
ska oraz Pani Wiceprezes
Teresa Olszewska .  Impre-
zê wspó³organizowali:  Ber-
nard Górski W³aœciciel M³y-
na Bracia Górscy z Repek,
lokalny przedsiêbiorca oraz
cz³onek LGD,  S³awomir
Hardej Prezes Okrêgowej

Spó³dzielni Mleczarskiej w
Soko³owie Podlaskim,  Piotr
Kunicki w³aœciciel Pasieki
Nadbu¿añskiej ze Skrzesze-
wa, który jest równie¿ cz³on-
kiem LGD oraz Krzysztof
Trusiak Prezes Zak³adów
Miêsnych „Jab³onna”.

Impreza  mia³a na celu
promocjê gmin nadbu¿añ-
skich poprzez wsparcie  pro-
ducentów lokalnych.  W im-
prezie uczestniczy³o oko³o
1000 osób. Nad przebiegiem

„4M” w Repkach
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Festyn i Do¿ynki w Brañsku

nego. Coraz silniejsze po³¹-
czenia tych grup zawodo-
wych, powoduje ¿e brañska
gmina staje siê modelowym

przyk³adem rozwoju gospo-
darczego. Tutejsi rolnicy, np.
owczarze Józef Rokicki z
Kiersnówka, S³awomir Pa-
procki z Domanowa, produ-
cent mleka Krzysztof Szmur-

³o z Pop³aw, czy hodowca gêsi
Andrzej Niemyjski z Kalnicy
i wielu innych reprezentuj¹
gminê na wielu wystawach i
pokazach ogólnopolskich
zdobywaj¹c czo³owe miejsca.
A niektórzy przedsiêbiorcy
(napiszemy o nich w najbli¿-
szych numerach), s¹ dostrze-
gani na rynkach Unii Europej-
skiej.

Po powitaniu dostoj-
nych goœci, m.inn. Rektora
drohiczyñskiego seminarium
prof. dr ks.Syczewskiego i
brañskiego dziekana ks.
£uniewskiego, senatora RP
Jana Dobrzyñskiego, wice-
marsza³ka województwa Wa-
lentego Koryckiego, szefów
ARiMR,KRUS-u, Banków
Spó³dzielczych, Policji, Wój-
tów okolicznych gmin oraz
licznie zgromadzonych

mieszkañców wielu wsi, wójt
Jaworowski w czêœci poœwiê-
conej do¿ynkom nagrodzi³
twórców piêknych wieñców
do¿ynkowych i domowych

ogrodów.
P i e r w s z e

miejsce uzyska³
rzeczywiœcie zadzi-
wiaj¹cy wieniec ze
wsi Patoki (wieniec
z tej wsi zdoby³
równie¿ I miejsce
na Wojewódzkich
Do¿ynkach w
Moñkach), drugie
miejsce wieniec
wykonany przez

mieszkañców Domu Pomocy
Spo³ecznej w Brañsku, a trze-
cie wieniec ze wsi Pop³awy.

Nagrodzono równie¿
twórców przydomowych
ogrodów, których pasja zna-

cz¹co poprawia estetyczny
wizerunek brañskich wsi.
Pierwsze miejsce za swój
ogród zdoby³a Dorota Bobel
ze wsi Mieñ, drugie Jerzy
Wróblewski z Patok, a trzecie
Barbara Waku³a równie¿ ze
wsi Mieñ.

A póŸniej napawaliœmy
siê piêknymi koncertami Chó-
ru Polskiej Pieœni Patriotycz-

nej z Bielska Podlaskiego,
zespo³u œpiewaczego „Mian-
ka” ze wsi Mieñ (obchodzi
aktualnie 30-lecie dzia³alno-
œci) i zespo³u „Skowronki” z
Zespo³u Szkó³ w Brañsku. Ta
piêkna impreza odby³a siê
równie¿ dziêki zaanga¿owa-
niu Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Kraina Bobra” i jej dyrektor
Katarzyny Œnieciñskiej.

(Wies³aw Pietuch, foto

Wies³aw S. Soko³owski)

„4M” w Repkach

uroczystoœci czuwa³ konfe-
ransjer Zdzis³aw Kryñski -
Dyrektor Oœrodka Kultury w
Dziadkowicach. W imprezie
uczestniczyli zaproszeni go-
œcie m.in. Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Staro-
sta Soko³owski, Burmistrzo-

wie i Wójtowie Gmin nale-
¿¹cych do stowarzyszenia,
cz³onkowie stowarzyszenia,
przedsiêbiorcy, rolnicy oraz
mieszkañcy gmin nale¿¹-
cych do LGD. Podczas uro-
czystoœci odby³o siê kilka
konkursów m.in. wyœcigi w
workach, jedzenie kotleta
schabowego na czas, wyrób
mas³a metod¹ tradycyjn¹,
konkurs wiedzy o pszczo-
³ach, w  którym uczestniczy-
³y dzieci, m³odzie¿ oraz oso-
by doros³e.  Impreza uatrak-
cyjniona zosta³a przez wy-
stêpy zespo³ów m.in. Per³a
z Perlejewa, Kapela Kalina
z ¯urobic, Pasieka z Plate-
rowa, Kapela Wuja  Krzy-
cha, Kapela Podlaska, Trio
Tygla, Hoyraky, Niekon-
wencjonalni, Zespó³ Forum.
W imprezie uczestniczyli
tak¿e wystawcy z terenu
LGD, którzy promowali re-

gionalne jedzenie, rêkodzie-
³o, gospodarstwa agrotury-
styczne. Na terenie gdzie
odbywa³a siê impreza, by³y
rozmieszczone banery orga-
nizatorów, wspó³organizato-
rów oraz sponsorów. Uczest-
nikom imprezy, organizato-
rom oraz wspó³organizato-

rom zosta³ zapewniony po-
si³ek.

Podczas imprezy pro-
mocyjnej „4M” by³o zorga-
nizowane stoisko informa-
cyjno-promocyjne dotycz¹-
ce Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-
2013 w namiocie oznaczo-

nym logiem Unii Europej-
skiej oraz Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Punkt infor-
macyjny obs³ugiwa³y dwie
osoby, które udziela³y aktu-
alnych informacji na temat
dzia³añ realizowanych w ra-
mach PROW 2007-2013.
Pytania osób odwiedza-
j¹cych stoisko dotyczy-
³y dzia³añ: „Moderniza-
cja  gospodarstw rol-
nych”, „U³atwianie
startu m³odym rolni-
kom” „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiê-
biorstw”, „Ró¿nicowa-
nie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej”. Odwiedzaj¹cy
pytali równie¿ o mo¿liwoœci
skorzystania z renty struktu-
ralnej oraz o funkcjonowa-
nie lokalnych grup dzia³ania
w ramach LEADER. Na
stoisku informacyjno - pro-

mocyjnym by³y dostêpne
bezp³atne materia³y infor-
macyjno - promocyjne nt.
PROW 2007-2013, broszu-
ry, ulotki oraz gad¿ety.  Po-
nadto na stoisku tym mo¿na
by³o degustowaæ produkty
ze znakiem „Poznaj Zdrow¹
¯ywnoœæ”.

Swoj¹ obecnoœci¹ za-
szczyci³ imprezê Pan Marek
Sawicki, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Prezes Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa
Dzia³ania – „Tygiel Doliny
Bugu” Agnieszka Wojtkow-
ska podziêkowa³a Ministro-
wi za wsparcie LGD oraz

wrêczy³a statuetkê stowa-
rzyszenia „Tygiel”.

Patronat nad imprez¹
obj¹³ Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Marsza³ek
Województwa Podlaskiego,
Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego, Podlaski
Oœrodek Doradztwa Rolni-

czego w Szepietowie, Mazo-
wiecki Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie
Oddzia³ w Siedlcach. Patro-
nat medialny nad imprez¹
sprawowa³  Tygodnik G³os
Siemiatycz, Tygodnik Sie-
dlecki, Wieœci Soko³owskie,
Wieœci Podlaskie, Gazeta
£osicka, Kraina Bugu, Ra-
dio dla Ciebie, TVP Bia³y-
stok oraz e-TV Bug. Impre-
zê tê wspar³y tak¿e banki,
firmy z terenu dzia³ania
LGD.  Impreza by³a realizo-
wana w ramach œrodków
LEADER, Funkcjonowanie
lokalnej grupy dzia³ania na-
bywanie umiejêtnoœci i ak-
tywizacja. Impreza promo-
cyjna by³a doskona³¹ pro-
mocj¹ stowarzyszenia. Bê-
dziemy d¹¿yæ do tego aby
impreza „4M” sta³a siê im-
prez¹ cykliczn¹. Wobec po-
wy¿szego zapraszam
wszystkich do Repek za rok.

Monika Sadowa

Cd. ze str. 1 Cd. ze str. 1
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W misji publicznej, jak dotychczas w s³u¿bie par-

lamentarnej i w ca³ym postêpowaniu, nie uznajê tzw. po-

prawnoœci politycznej, która ogranicza, ubezw³asnowol-

nia cz³owieka i jego sumienie. Zawsze wyznacznikiem

funkcjonowania w polityce s¹ uznane zasady i wartoœci,

odwieczne, konserwatywne, które nie ulegaj¹ wp³ywom

chwilowej mody oraz korozji czasu. Ocena wyborców nie

jest mi jedynym miernikiem w s³u¿bie publicznej, tanie

zabiegi, tzw. wspó³czesnego PR (pijaru), przypodobanie

siê wyborcom, jest tylko form¹ ich ok³amywania. Wy-

znacznikiem mojej osoby jest wytwarzanie dobra wspól-

nego co z natury, wymaga odwagi, wi¹¿e z nara¿aniem

siê. Decyzje, a szczególnie te trudne, podejmujê z pe³n¹

odpowiedzialnoœci¹ i pewnoœci¹, st¹d siêgam g³êboko w

perspektywê czasow¹, zawsze muszê przewidzieæ kon-

sekwencje  swoich dzia³añ, po prostu zobaczyæ œwiat za

przeszkod¹. W dzia³alnoœci publicznej zawsze kierujê siê

prawd¹ wobec wyborców, uwa¿am, i¿ wyedukowany

wyborca jest osobistym kapita³em politycznym, ale tak¿e

kapita³em dla ca³ej Ojczyzny, œwiadomym, stabilnym

patriot¹ i tylko na takich ludzi jestem ukierunkowany i

tylko takich reprezentujê.

Krzysztof To³wiñski

WypowiedŸ Pos³a do Parlamentu

Europejskiego Pana Janusza

Wojciechowskiego

„Pose³ Krzysztof To³wiñski to polityk wszechstron-

nie sprawdzony, najpierw w pracy politycznej i spo³ecz-

nej w samorz¹dzie, potem w Sejmie RP. To polityk szcze-

rze oddany Polsce, prawdziwy i szczery patriota, z krwi i

koœci ludowiec, wierny idea³om.

Razem zwi¹zaliœmy nasz¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ z

Prawem i Sprawiedliwoœci¹, które jako jedyna partia

urzeczywistnia dziœ prawdziwe wartoœci polskiego ruchu

ludowego. Ceniê zw³aszcza kompetencje Krzysztofa i jego

zaanga¿owanie w sprawy wsi i rolnictwa, równie¿ w Unii

Europejskiej. Wielokrotnie korzystam z jego rad.

Z najwy¿szym przekonaniem obserwujê, a niekiedy

tak¿e wspieram jego dzia³ania dla pielêgnowania pamiêci

Polskich Kresów oraz pamiêci Marsza³ka Pi³sudskiego.

Mój szacunek i uznanie wzbudza te¿ jego oddanie spra-

wom Ziemi Podlaskiej, Suwalskiej i £om¿yñskiej, które

reprezentuje w Sejmie RP.

Krzysztof To³wiñski  to polityk, za którego odpo-

wiedzialnoœæ i kompetencje polityczne osobiœcie zarê-

czam.”

Janusz Wojciechowski

Moja s³u¿ba

W minion¹ sobotê w
Bia³owie¿y odby³y siê ob-
chody 60-lecia istnienia
Technikum Leœnego w Bia-
³owie¿y. W uroczystoœciach
wziêli udzia³ dawni nauczy-
ciele i absolwenci szko³y,
obecna kadra pedagogiczna,
mieszkañcy Bia³owie¿y, a
tak¿e rzesza zaproszonych
goœci miêdzy innymi: woje-
woda podlaski Maciej
¯ywno, pose³ Jan Kamiñ-
ski, podsekretarz stanu w
ministerstwie œrodowiska
G³ówny Konserwator Przy-
rody Janusz Zaleski, dyrek-
tor Departamentu Leœnictwa
Krzysztof Janeczek, dyrek-
tor RDLP w Bia³ymstoku
Ryszard Ziemblicki, dyrek-
tor RDLP w Olsztynie Jan
Karetko, arcybiskup Sta-
nis³aw Szymecki, wójt Bia-
³owie¿y Albert Litwino-
wicz, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Bia³owie¿a W³odzi-
mierz Wo³kowycki, dyrek-
tor Bia³owieskiego Parku
Narodowego Zdzis³aw

Szkiruæ.  Swoich reprezen-
tantów mia³o równie¿ kura-
torium oœwiaty w Bia³ym-
stoku, nadleœnictwa z ca³ej
Polski, szko³y leœne, w³adze
samorz¹dowe powiatu haj-
nowskiego i miasta Hajnów-
ka, jednostki dzia³aj¹ce na
terenie regionu Puszczy Bia-
³owieskiej, duchowieñstwo
prawos³awne i katolickie.

Obchody rozpoczê³o
nabo¿eñstwo w Cerkwi
œwiêtego Miko³aja, które od-

To ju¿ szeœædziesi¹t lat
Jubileusz Technikum Leœnego w Bia³owie¿y

prawi³ proboszcz bia³owie-
skiej parafii Sergiusz
Korch. Nastêpnie odby³ siê
uroczysty przemarsz ulicami
Bia³owie¿y do Koœcio³a pod
wezwaniem œwiêtej Teresy
od Dzieci¹tka Jezus, które-
mu towarzyszy³a orkiestra
reprezentacyjna Lasów Pañ-
stwowych z Tucholi.

- Wspania³y ten marsz
– komentowali mieszkañcy
Bia³owie¿y obserwuj¹cy
uroczystoœci ze swoich po-
dwórek – najlepsza jest ta or-
kiestra, a¿ trudno uwierzyæ,
¿e to amatorzy, bardzo ³ad-
nie graj¹.

Po mszy œwiêtej w ko-
œciele, celebrowanej przez
arcybiskupa Stanis³awa Szy-
meckiego, w auli internatu
technikum leœnego odby³a
siê oficjalna czêœæ obcho-
dów za³o¿enia szko³y. Dy-
rektor Anna Kulbacka
przypomnia³a historiê szko-
³y, jej sukcesy i trudne chwi-
le, które mia³y miejsce w
ci¹gu szeœædziesiêciu lat.

Jubileusz 60-lecia
Technikum Leœnego w Bia-
³owie¿y to jest œwiêto ca³ej
rodziny bia³owieskiej szko-
³y, ale przede wszystkim ab-
solwentów, którzy s¹ sensem
istnienia placówki – mówi-
³a podczas swojego wyst¹-
pienia Anna Kulbacka, dy-
rektor szko³y – jest to te¿
okazja do  podziêkowania
wszystkim, którzy wspoma-
gaj¹ szko³ê: osobom prywat-
nym i instytucjom. Wzrusze-

nia, wspomnienia, spotkania
po latach s¹ warte ka¿dego
wysi³ku, który nale¿y w³o-
¿yæ w przygotowania.
Wszystkim pracownikom i
uczniom szko³y bardzo za-
le¿a³o, aby ka¿dy uczestnik
obchodów zabra³ ze sob¹ jak
najlepsze wra¿enia z poby-
tu w technikum, z ukoñcze-
nia którego, jak wszyscy
podkreœlaj¹, s¹ dumni.

W trakcie uroczysto-
œci najwy¿szym odznacze-
niem w bran¿y leœnej, czyli
Kordelasem Leœnika Pol-
skiego, zostali odznaczeni
byli pracownicy szko³y –
Leon Wo³oncewicz oraz Je-
rzy Orchowski – a tak¿e
jeszcze czynny zawodowo
nauczyciel przedmiotów za-
wodowych Jerzy Patejuk.

Nastêpnie przyszed³
czas na oficjalne przemó-
wienia i gratulacje.

- Mój ojciec koñczy³ t¹

szko³ê – mówi³ wojewoda
podlaski, Maciej ¯ywno –
tym bardziej siê cieszê, ¿e

mogê wzi¹æ udzia³ w dzisiej-

szych uroczystoœciach.

- Dziêki technikum

rozwija siê ca³y region – do-
dawa³ wójt Bia³owie¿y, Al-
bert Litwinowicz – w Bia³o-

wie¿y nie ma osoby, która

nie by³a, nie jest lub nie bê-

dzie zwi¹zana z t¹ szko³¹.

Wszyscy uczestnicy
obchodów podkreœlali, ¿e
technikum leœne wyda³o ju¿
wielu wspania³ych fachow-
ców, mi³oœników przyrody,
którzy znakomicie uzupe³-
niaj¹ kadry Lasów Pañstwo-
wych.

- Niestety nie koñczy-

³em technikum w Bia³owie-

¿y – mówi³ Janusz Zaleski,
podsekretarz stanu w mini-
sterstwie œrodowiska – jed-

nak znam wielu absolwen-

tów tej placówki. Mogê po-

wiedzieæ, ¿e s¹ oni praw-

Cd. str. 4
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To ju¿ szeœædziesi¹t lat

dziwymi specjalistami w

bran¿y leœnej.

Jak siê okaza³o w nie-
których rodzinach nauka w
bia³owieskiej szkole jest
przekazywana z pokolenia

Cd. ze str. 3 na pokolenie.
- Koñczy³em t¹ szko-

³ê, mój syn tak¿e, a teraz

mam nadziejê, ¿e zrobi to

równie¿ mój wnuk – opowia-
da³ Jan Karetko, dyrektor
RDLP w Olsztynie – wielu

ludzi, którzy pracuj¹ w mo-

jej dyrekcji, jest absolwen-

tami waszej szko³y.

W trakcie oficjalnych
uroczystoœci odby³ siê tak¿e
koncert Chóru Leœników
Bia³owieskich i orkiestry re-

prezentacyjnej Lasów Pañ-
stwowych z Tucholi. Na ich
zakoñczenie nast¹pi³o os³o-
niêcie tablicy pami¹tkowej z
okazji 60-lecia szko³y, ufun-
dowanej przez jej absolwen-
tów. Natomiast wieczorem

uczestnicy jubileuszu spo-
tkali siê w Oœrodku Eduka-
cji Leœnej „Jagielloñskie”,
aby powspominaæ dawne
czas przy tradycyjnym bigo-
sie.

Mateusz Gutowski

30 sierpnia br. w Bia-
³ymstoku odby³ siê fina³ XI
edycji konkursu „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo – Smaki

Regionów”. Tradycyjnie orga-
nizatorami tego konkursu s¹
Marsza³ek Województwa Pod-
laskiego, Polska Izba Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego
i Podlaski Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie.

Przypomnijmy, ¿e w
województwie podlaskim
mamy ju¿ zarejestrowanych
45 produktów tradycyjnych,

takich jak np. Ogórek Herbo-
wy z Kruszewa, Ser Koryciñ-
ski, Ser z Wi¿ajn, Ser Na-
rwiañski, Sejneñski Szczupak

Faszerowany, Kumpia Wie-
przowa z Komina, Kiszka
Ziemniaczana, Lipiec Bia³o-
wieski czy Makowiec z Ejsze-
ryszek.

Konkurs ma wy³oniæ
najciekawsze produkty trady-
cyjne, promuj¹ce nasz region.
Zmierz¹ siê one w finale ogól-
nopolskim podczas targów
Polagra FOOD w Poznaniu i
mog¹ zdobyæ niezmiernie pre-
sti¿ow¹ nagrodê „PER£A
2011”.

Komisja konkursowa i
w tym roku mia³a bardzo trud-
ne zadanie oceniaj¹c kilka-
dziesi¹t produktów i napitków.
Przedstawiamy wyniki tego-
rocznej, XI edycji konkursu,
zwracaj¹c uwagê, ¿e poza jed-
nym laureatem, nie mamy ni-
kogo z powiatów bielskiego i
hajnowskiego. A takie tu pal-

Konkurs – Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – rozstrzygniêty

Cd. str. 7
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... doskona³y prze-
twór na zimê, œwietnie za-
stêpuj¹cy ketchupy zawiera-
j¹ce czasami nawet do 50%
buraków. No i ten jest bez
¿adnych konserwantów. Co
prawda podany przepis jest
wersj¹ bardziej europejsk¹,
gdy¿ ad¿ika gruziñska, czy
nawet rosyjska by³a dla
wiêkszoœci z nas niezjadli-
wa. I jeszcze jedna uwaga w
tej wersji to bardziej ket-
chup. Oryginalna to pasta
podobna do Pesto. No i spo-
rz¹dzana z papryki z dodat-
kiem pomidorów a nie od-
wrotnie. Ostatecznie tak czy
siak to smakowitoœæ!!!

Zapraszam wiêc do
kuchni.

Ad¿ika

Sk³adniki: 2,5 kg po-
midorów, 1 kg marchewki,
1 kg jab³ek najlepiej anto-
nówek, 1 kg papryki czer-
wonej, 2-3 szt papryczki
chili (pomin¹æ, jeœli sos bê-
dzie podawany dzieciom i
osobom z problemami
¿o³¹dkowymi)

Dodatki: 1 szkl cu-
kru, 1/4 szkl soli, 1 szkl ole-
ju s³onecznikowego,1 szkl
octu 10%, 200 g czosnku

Sk³adniki przepuœciæ
przez maszynkê i zagoto-
waæ. Gotowaæ 2 godziny
(bez przykrycia aby odparo-
waæ p³yn), a¿ do otrzymania
gêstej konsystencji. W trak-
cie gotowania czêsto mie-
szaæ.

Wy³¹czyæ i dodaæ
wszystkie dodatki. Czosnek
równie¿ przepuœciæ przez
maszynkê, lub pos³u¿yæ siê
wyciskaczem  i dodaæ suro-
wy, wtedy ad¿ika bêdzie
bardziej aromatyczna.
Wszystko dok³adnie wymie-
szaæ podgotowaæ jeszcze
pó³ godziny i na³o¿yæ do s³o-
ików (najpraktyczniej max
200ml). Dok³adnie wytrzeæ
brzegi s³oika, zakrêciæ i po-
zostawiæ odwrócone do
góry dnem na pó³ godziny.

U¿ywaæ mo¿na do
wszystkiego, tak jak ket-
chup, lub je¿eli jest gêsta
jako pasta na kanapki lub do
grzanek. Mo¿na poekspery-
mentowaæ dodaj¹c do ad¿i-
ki pó³ kilograma wydrylo-
wanych œliwek wêgierek.

Smacznego.

Andrzej Fiedoruk,
socjolog, kucharz, autor
wielu znakomitych ksi¹-
¿ek kucharskich

proponuje ...Ju¿ coraz rzadziej s³y-

szy siê, by na wsiach budo-

wane by³y obiekty spe³niaj¹-

ce rolê oœrodków krzewienia

kultury. Wprawdzie zdarzaj¹

siê, chocia¿ nie za czêsto fak-

ty remontów lub moderniza-

cji istniej¹cych œwietlic wiej-

skich, ale podjêcie budowy

od pocz¹tku to rzecz napraw-

dê rzadko spotykana.

Minê³y czasy gdy w

powiecie, w jednym roku wy-

budowano 17 œwietlic wiej-

skich, a we wsiach urz¹dza-

no 20 klubów „Ruch” i „Rol-

nika”. Oczywiœcie budynki te

by³y skromne, urzêdy wspie-

ra³y niewielkimi funduszami,

ale m³odzie¿ chocia¿ nie tyl-

ko ona, mia³a siê gdzie spo-

tkaæ, wypiæ kawê, czy nawet

Oœrodek Kultury Wiejskiej w Pilikach
pograæ w karty. Dzisiaj gene-

ralnie na wsi coraz czêœciej

zamyka siê istniej¹ce œwietli-

ce i to z najprzeró¿niejszych

powodów.

Piliki – wieœ oddalona

o trzy kilometry od Bielska

Podlaskiego, znana jest

przede wszystkim z silnej

dru¿yny pi³karskiej, repre-

zentuj¹cej równy, wysoki po-

ziom w ca³ym d³ugim powo-

jennym okresie. Przed kilko-

ma laty, reaktywowana wów-

czas jednostka Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej, pod kierow-

nictwem nowo wybranego

prezesa OSP (dzisiaj to pre-

zes Zarz¹du Oddzia³u Gmin-

nego OSP, radny Rady Gmi-

ny) postanowi³a wybudowaæ

w czynie spo³ecznym,

wiejsk¹ stra¿nicê stra¿ack¹.

Stara szopa, w której prze-

chowywano sprzêt stra¿acki,

kompletnie nie spe³nia³a ja-

kichkolwiek wymogów.

I tak siê zaczê³o. Z³o-

¿ono do Urzêdu Gminy sto-

sowny wniosek, a Urz¹d

Gminy przeznaczy³ pod bu-

dowê dzia³kê. Stra¿acy upo-

rz¹dkowali plac, doprowadzi-

li wodê, przygotowano nie-

które materia³y budowlane.

W okresie póŸniejszym nada-

rzy³a siê sposobna okazja, by

nowy obiekt budowaæ jako

oœrodek kultury lokalnej, w

ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007 –

2013. Oczywiœcie zmieni³o

siê przeznaczenie obiektu.

Mia³ to byæ   nie tylko budy-

nek stra¿acki, ale obiekt z któ-

rego mogliby korzystaæ wszy-

scy mieszkañcy Pilik.

Budowa trwa³a nie-

spe³na rok. Prace budowlane

rozpoczêto dok³adnie 19 paŸ-

dziernika 2009 roku, a odbiór

obiektu nast¹pi³ 21 wrzeœnia

2010 roku.

Ca³kowity koszt inwe-

stycji wyniós³ 693.518 z³o-

BIELSK  PODLASKI GMINA

Czy widzicie ten przedwyborczy bajzel? Czy s³y-
szycie, o czym rozprawiaj¹, dyskutuj¹ te m¹drale z PO,
PiS, SLD i PSL? Czym siê zajmuj¹, o co spieraj¹? Oni
wszyscy okupuj¹ PIERWSZE MIEJSCA LIST WYBOR-
CZYCH. Jak myœlicie, czy po wyborach, je¿eli nic nie zro-
bimy i oni znowu znajda siê w parlamencie, cokolwiek siê
zmieni? Zrobi¹ coœ sensownego, po¿ytecznego? Nie, nie
zrobi¹! Tym JEDYNKOM Polacy dali szansê ju¿ wielo-
krotnie. Wszystkie partie sprawowa³y ju¿ w³adzê. Ich li-
derzy byli ju¿ premierami, ministrami, marsza³kami. Czy
nabrali doœwiadczenia? Czy stali siê przez to politykami
wielkiego formatu, mê¿ami stanu? Nic z tych rzeczy. Stali
siê zblazowanymi, aroganckimi, chamskimi, dbaj¹cymi

tych, z czego dofinansowanie

z funduszy europejskich sta-

nowi³o 299.573 z³ote. W wy-

niku przetargu wy³oniono

wykonawcê – zosta³o nim

Przedsiêbiorstwo Budowla-

no- Handlowo- Us³ugowe

„Stalbud” Stanis³aw Lesz-

czyñski.

W nowo wybudowa-

nym obiekcie znajduje siê

sala widowiskowa, zaplecze

socjalno – kuchenne, po-

mieszczenia dla stra¿aków.

Pomimo krótkiego okresu

u¿ytkowania tego obiektu,

bez niego dzisiaj mieszkañcy

nie wyobra¿aj¹ sobie funk-

cjonowania wsi !

Jerzy Iwañczuk

Foto: Anatol Filipiuk

jedynie o swój i partii interes celebrytami! S¹ wypaleni
ca³kowicie! Parlament sprowadzili do piaskownicy, w któ-
rej ok³adaj¹ siê ³opatkami. Chcecie tej powtórki z rozryw-
ki? Chcecie te same gêby ogl¹daæ w parlamencie i telewi-
zorni przez nastêpne cztery lata? BO MY NIE !!! Dlatego
ponawiamy nasz apel, do wszystkich Polaków, niezale¿-
nie od sympatii politycznych. Odœwie¿my polsk¹ scenê
polityczn¹! Dajmy szansê innym! Odsuñmy Mubaraków
od koryta i decydowania o naszym  losie, o naszej przy-
sz³oœci! G³osujmy na swoje ugrupowania, ale w myœl na-
szego has³a: G£OSUJ BEZ OBCIACHU, SPUŒÆ JEDYN-
KÊ DO PIACHU!!!”

Marek Sobczak&Antoni Szpak – „Angora”

„DO PIACHU!
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

N i e k t ó r e
odcinki drogi wojewódzkiej
Juszkowy  Gród – Bondary
- Lewkowo Nowe – Narew-
ka – Nowosady, stwarzaj¹
powa¿ne zagro¿enie dla ru-
chu drogowego. £atwo tu o
wypadek. Tak jest miêdzy
innymi na 1,5 kilometro-
wym odcinku tej „arterii” z
Lewkowa Nowego do Plan-
ty, ale tak¿e i dalej, do Gro-
dziska przed Narewk¹. Na-
wierzchnia asfaltowej jezd-

20 sierpnia br. Stowa-
rzyszenie Przyjació³ Ziemi
Narewkowskiej podsumo-
wa³o konkurs „Ziemia Na-
rewkowska – wspomnienia
i historia”.

Pierwsze miejsce
przyznano Justynie Tam-

berg z Narewki, drugie ex
aeqvo Janowi Cie³uszec-

kiemu z Lewkowa Nowego
i œwietlicy „Promyk” w
Lewkowie Starym, oraz
trzecie miejsce – Ewie Sa-

28 sierpnia br. w Lew-
kowie Starym zorganizowa-
no Œwiêto Ceramików i fe-
styn ludowy. Plenerowy
koncert prowadzi³a Katarzy-
na Bielawska, instruktor  ds.
kultury z GOK w Narewce.
Wyst¹pi³y zespo³y: „Sekret”,
„Trojka” i „Omen” z Micha-
³owa, „Zgodne Maki” z Raj-
ska, „Seven” z Bielska Pod-
laskiego, „Echo Puszczy” z
Hajnówki, „Biesiedniki” z

Komisja konkursowa
pod przewodnictwem An-
drzeja NiedŸwiedzia, podsu-
mowa³a konkurs „Na naj³ad-
niejsz¹ zagrodê i posesjê
wiejsk¹ 2011” w gminie
Narewka. Celem konkursu
by³o poprawienie estetyki
obejœæ gospodarskich, ich
stanu sanitarnego oraz upo-
wszechnienie uprawy  roœlin
ozdobnych i warzyw ma³o
znanych.

Do konkursu zg³osili
siê mieszkañcy 20 posesji z
dziewiêciu wsi. W kategorii
„Zagroda”, nagrodê za
pierwsze miejsce otrzyma³a

Biblioteka w Lewko-
wie Starym (powiat hajnow-
ski) istnieje od 1954 roku.
Najpierw wynajmowano
dwa pokoje w domu samot-
nie mieszkaj¹cej pani Na-
dziei Bo³bot. Pamiêtam, ¿e
by³o tu ciep³o i przytulnie.
Bibliotekarkami by³y dziew-
czyny z Lewkowa Nowego i
D¹browy. Najwiêcej ksi¹¿ek
czytali m.inn. Jarzy Bielski i
Bazyli Bielski z Ochrym, Jan
Danilczuk z Lewkowa No-
wego , Bazyli Sadowski z
Lewkowa Starego. Ksi¹¿ek
by³o pod dostatkiem dla
wszystkich – dla doros³ych i
m³odzie¿y. W kilku okolicz-
nych wsiach, np. w Eliaszu-
kach i w Ochrymach zorga-
nizowano punkty biblotecz-
ne. M³odzie¿ wypo¿ycza³a
du¿o ksi¹¿ek.

Obecnie biblioteka

ma dobre warunki lokalowe.
Pracuje w niej Alina Barto-
szuk. By³a kierowniczk¹
ksi¹¿nicy jeszcze  przed jej
przenosinami z domu pani
Bo³bot. Teraz w nowym
miejscu czytelnicy mog¹ ko-
rzystaæ z 7,5 – tysiêcznego
ksiêgozbioru. Najwiêcej czy-
telników jest wœród doro-
s³ych. Do najaktywniejszych
nale¿¹ Olga Maksymiuk,
Lucyna Maksymiuk, Emilia
Lorens, Magda Suchodo³a,
Tomasz Charkiewicz, Ma-
rzena Boreczko, Danuta Ry-
ska, Witalis Baczyñski i Jan
Cie³uszecki. Wœród czytelni-
ków najwiêcej jest kobiet.
Panie czytaj¹ przewa¿nie
powieœci z w¹tkiem mi³o-
snym. Do ulubionych auto-
rów nale¿¹ Danielle Stell,
Nora Roberts, Ken Follet,
Colin Forbes, Robert Lu-

Niebezpieczna droga

Najlepsi w konkursie
o Ziemi Narewkowskiej

ni jest wyboista, popêkana,
wykruszona. Jazda po takiej
drodze jest szczególnie nie-
bezpieczna dla powszechnie
tu u¿ywanych pojazdów jed-
noœladowych. Niezbêdny
jest remont chocia¿by tzw.
cz¹stkowy tej jezdni. Miesz-
kañcy wymienionych wsi
prosz¹ Podlaski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Bia-
³ymstoku o jak najszybszy
remont !

(jc)

kowicz z Lewkowa Starego.
Wyró¿nienia otrzymali Mi-

ko³aj Woroniecki i Urszu-

la Doroszkiewicz.

Dyplomy i nagrody
rzeczowe wrêczyli Miko³aj
Pawilcz, wójt gminy Narew-
ka i Olga Zdanowska-Misie-
juk, prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Narew-
kowskiej. Poinformowano,
¿e konkurs odbêdzie siê tak-
¿e w roku przysz³ym.

(jc)

Ksi¹¿ka  - Twój przyjaciel

Œwiêto Ceramików
i festyn ludowy

Bia³egostoku i „Cegie³ki” z
Lewkowa Starego.

Koncert – prawdziwy
maraton – trwa³ oko³o sze-
œciu godzin. Nie by³o trady-
cyjnych konkursów dla pu-
blicznoœci, chocia¿ zawsze
by³y w latach ubieg³ych.
Poniewa¿ pogoda dopisa³a,
po koncercie odby³a siê za-
bawa taneczna pod go³ym
niebem, a do tañca przygry-
wa³ zespó³ „Omen”.     (jc)

Naj³adniejsza posesja
Zinaida Romañczuk z Ol-
chówki, za drugie ex aeqvo
Eugeniusz Rejent ze Sku-
powa i Anna Ignatowicz z
Siemianówki, a trzecie miej-
sce Nadzieja Kabaæ z
Michnówki. By³o tez wyró¿-
nienie dla Anatola  Maty-

siuka z Siemianówki.
W kategorii „Posesja”

pierwsze, równorzêdne
miejsca zajê³y Miros³awa

Bortnik ze Œwinoroj i Lena

Charkiewicz z Planty, dru-
gie równorzêdne – Barbara

Bielawska z Janowa, Bog-

dan Stulgis z Narewki i
Olga Russak z Janowa, a

dlum i Katarzyna Grochola.
W bibliotece s¹ te¿

gazety i czasopisma: „Kurier
Poranny”, „Niwa”, „Nad
Narewk¹” i „Wieœci Podla-
skie”. Filia Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Lewkowie
Starym dobrze s³u¿y miesz-
kañcom szeœciu so³ectw.
Mieszkañcy w ró¿nym wie-
ku przychodz¹ i do czytelni i
do kawiarenki internetowej.
W czytelni mog¹ te¿ skorzy-
staæ z wydawnictw encyklo-
pedycznych. Przyda³aby siê
tu te¿ kserokopiarka.

Zbli¿aj¹ siê d³ugie, je-
sienne wieczory i wiêcej cza-
su mo¿emy poœwiêciæ na
czytanie. Pamiêtajmy, ¿e
ksi¹¿ka to najlepszy przyja-
ciel.

(Jan Cie³uszecki)

trzecie równorzêdne Walen-

tyna Kuptel z Janowa i Wa-

lentyna Germaniuk ze
Skupowa.

Nagrody pieniê¿ne
wrêczone zosta³y podczas
sesji Rady Gminy Narewka,
w dniu 31 sierpnia br. Warto
dodaæ, ¿e z roku na rok ro-
œnie zainteresowanie kon-
kursem. Mieszkañcy wsi
coraz bardziej troszcz¹ siê,
aby najbli¿sze otoczenie
by³o piêkne, zadbane i sta-
nowi³o dobr¹ wizytówkê
narewkowskiej gminy.

(jc)

Mieszkañcy Hajnów-
ki i okolic pytaj¹ nas, kiedy
rozpoczn¹ siê prace przy
budowie zbiornika wodne-
go, tzw. ma³ej retencji przy
ulicy Poddolnej w Hajnów-
ce. Mia³o byæ to atrakcyjne
miejsce wypoczynku miesz-
kañców i turystów. A tu nic.
Cisza trwa wrzeœniowa.

Projekt jest. Zalew
bêdzie mia³ powierzchniê
4,60 ha. D³ugoœæ akwenu ma
wynosiæ 350 metrów przy
œredniej g³êbokoœci 2 me-
trów. Utworzenie zalewu

stworzy warunki do p³ywa-
nia rowerami wodnymi, ka-
jakami, do wêdkowania. Na
przylegaj¹cym do tafli wod-
nej  terenie, zaplanowano
boisko do siatkówki pla¿o-
wej.

Warto dodaæ, ¿e  na
ten rekreacyjny zbiornik
wodny, mieszkañcy ulic
Poddolnej i Dolnej podaro-
wali 14 hektarów ziemi!
Kiedy zatem ruszy na Pod-
dolnej budowa miejskiego
zbiornika wodnego – zale-
wu?                                    (jc)

Kiedy powstanie zalew ?
Hajnówka

Walentyna Kuptel Zenaida Romañczuk

Miros³awa Bortnik Walentyna Germaniuk
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Nie do koñca zadowo-
leni z wyniku mog¹ byæ za-
wodnicy bia³owieskiego
¯ubra. W turnieju o Puchar
Wójta Gminy Bia³owie¿a
odbywaj¹cym siê 3 wrzeœnia
zajêli 3 miejsce. Lepsi oka-
za³ siê drugoligowi zawod-
nicy z Pronaru Parkiet Haj-
nówka oraz AZS Politechni-
ki Lubelskiej.

O turnieju opowiada
trener ¯ubra- Jakub Boku-

niewicz: „By³ to po¿yteczny

sprawdzian dla naszej dru-

¿yny. Mogliœmy przetesto-

waæ zagrywki i schematy

ustawieñ które æwiczyliœmy

na obozach. Wypad³o to w

miarê dobrze, jednak widaæ

nad czym mamy pracowaæ.

Chcieliœmy zagraæ turniej z

mocnymi rywalami, bo tyl-

ko z takimi widaæ jak na d³o-

ni gdzie mamy braki. Poka-

zali nam nasze miejsce w

szeregu. Ze spotkania z s¹-

siadami z Hajnówki nie je-

stem zadowolony, gdy¿ w

naszym zespole kula³o przy-

jêcie zagrywki, jednak nie

wynika to z braku umiejêt-

noœci, lecz niewystarczaj¹-

cej koncentracji. Dobrze za-

prezentowali siê nowi za-

wodnicy i utwierdzi³em siê w

przekonaniu, ¿e s¹ solidnym

wzmocnieniem zespo³u. Co

do meczu z Lublinem by³ w

naszym wykonaniu o niebo

Po¿yteczny sprawdzian ¯ubra
SPORT

lepszy ni¿ poprzedni. Przy-

jêcie i gra blokiem funkcjo-

nowa³y prawid³owo, za-

grywka te¿ by³a poprawna.

Szkoda koñcówek gdy¿ ka¿-

dy set móg³ skoñczyæ siê

nasz¹ wygran¹. Wysz³o

wiêksze doœwiadczenie prze-

ciwników, którzy na co dzieñ

graj¹ w wy¿szej klasie roz-

grywkowej. Z naszej strony

by³o to w zasadzie pierwsze

pe³ne granie w tym sezonie,

gdy¿ na obozie skupialiœmy

siê na æwiczeniach technicz-

nych zatem wszystko jeszcze

przed nami.”

Turniej wygra³a dru-
¿yna z Hajnówki, która zwy-
ciê¿y³a we wszystkich spo-

tkaniach. Drugie miejsce
przypad³o Politechnice Lu-
belskiej, natomiast ostatnie
miejsce na podium zajêli
gospodarze z bia³owieskie-
go ¯ubra.

Na zakoñczenie tur-
nieju Wójt Gminy Bia³owie-
¿a wrêczy³ Puchary oraz na-
grody indywidualne dla naj-
lepszych zawodników po-
szczególnych zespo³ów:

Pronar Parkiet Haj-
nówka- Damian Wierzbic-

ki

AZS Politechnika Lu-
belska- Marcin Kurek

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a- Maciej Czajka

Wyniki poszczegól-
nych meczy:

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a- Pronar Parkiet Haj-
nówka 0-3 (13-25; 21-25;
16-25)

AZS Politechnika Lu-
belska- Pronar Parkiet Haj-
nówka 2:3 (22-25; 27-25;
20-25; 25-20; 12-15)

LUKS TL ̄ ubr Bia³o-
wie¿a- AZS Politechnika
Lubelska 0-3 (25-27; 23-25;
23-25)

Serdeczne podziêko-
wania Panu Albertowi Li-

twinowiczowi, wójtowi
Gminy Bia³owie¿a, za przy-
bycie na turniej oraz wszyst-
kim ¿yczliwym osobom za
pomoc w organizacji impre-
zy.

Mateusz Gutowski

Konkurs – Nasze Kulinarne Dziedzictwo – rozstrzygniêty

cówki, dziczyzna, miody, wy-
pieki nie wspominaj¹c o pusz-

czañskich napitkach zaprawia-
nych ¿ubrówk¹, bukwic¹. I nie
ma nas w finale ?

W kategorii produktów
regionalnych pochodzenia
zwierzêcego, w podkategorii
produkty i przetwory miêsne,
dwa pierwsze miejsca uzyska-
³y: Wêdzonka staropolska Na-
talii Moniuszko z Janowa i
Pasztet z dzika Henryka Bar-
tlewskiego z Hotelu Bartlowi-
zna w Goni¹dzu. Wyró¿niono
Palcówkê domow¹ Renaty
Matuk z Czarnej Bia³ostoc-
kiej.

W podkategorii pro-
dukty i przetwory z ryb mu-

siano przyznaæ a¿ trzy pierw-
sze miejsca. Zdoby³y je: Sie-
lawa z weka Marty Pieñczy-

kowskiej z Grajewa, Szczupak
faszerowany pieczony w tata-

raku Tomasza Siergiejewicza
z £om¿y, Biebrzañski leszcz

w zalewie octowej Ma³gorza-
ty Ostapowicz  z Goni¹dza.
Wyró¿niono  Szczupaka Fa-
szerowanego Anny Okulczyk,
równie¿ z Goni¹dza.

W kategorii  produkty
regionalne pochodzenia ro-
œlinnego, w podkategorii prze-
twory owocowe, pierwsze
miejsce uzyska³y Kosztele
marynowane El¿biety W¹do³-
kowskiej z Go³aszy Puszcza,
a wyró¿niono D¿em z agrestu
Józefa Jarnickiego z Rogienic
Wielkich.

W podkategorii prze-
twory warzywne, pierwsze
miejsce zdoby³y Pikle z ogór-
ków Beaty Prejs – Siergieje-

wicz z £om¿y, a wyró¿niono
Rydze marynowane z zio³ami

Cd. ze str. 4 Ma³gorzaty Marcinkiewicz z
Mierkiñ k/Puñska. W podka-
tegorii produkty zbo¿owe

mamy na razie pierwsze i je-
dyne miejsce w finale, za
Chleb razowy na zakwasie
W³adys³awa Gryki z Suszcze-
go Borku k/Narewki. Wyró¿-
niono Chleb z jab³kami Jadwi-
gi Pryzmont z D¹browy Bia-
³ostockiej.

W kategorii napoje re-
gionalne, analizowano mêsk¹
podkategoriê napoje alkoholo-
we. Tu pierwsze miejsce przy-
pad³o Nalewce zio³owej (po-
dobno leczniczej) Miros³awa
Angielczyka z Korycin, wy-
ró¿niono zaœ Dziêgielówkê
Janiny Halickiej z Czarnej
Bia³ostockiej.

Nasze województwo

w walce o „Per³ê 2011” re-

prezentowaæ bêd¹:

Kumpiak Podlaski

£ukasza Ancypo ze wsi Pa-

we³ki k/Sokó³ki,

Ser Narwiañski – Doj-

rzewaj¹cy Danuty Popko z

Rzêdzian k/Choroszczy,

Palcówka z Puszczy

El¿biety W¹do³kowskiej z

Go³aszy Puszczy k/ Wyso-

kiego Maz.

Wêgorz po Rajgrodz-

ku  Krystyny Krzy¿ewskiej

z Rajgrodu.

¯yczymy powodzenia
tym smakowitoœciom i ich au-
torom !

Wies³aw Pietuch
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Kuriany 900 m2

62 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

100 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 24 m2 Wierzbowa

128 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 30 m2 Weso³a

140 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 36 m2 Skrajna

195 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 55 m2 Grottgera

227 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 65 m2 Palmowa

237 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 62 m2 Piastowska

216 000 PLN

Zabudowa jednorodzinna 200/700 Dojlidy

350 000 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


