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27 stycznia br. w sali
widowiskowej Hajnowskiego
Domu Kultury odby³o siê no-
woroczne spotkanie przedsta-
wicieli spo³ecznoœci miasta
Hajnówka z w³adzami miasta.
Przyby³ych powita³ burmistrz
Jerzy Sirak, a zaraz po krót-

kim wyst¹pieniu zaprezento-
wano archiwalny film doku-
mentalny autorstwa Tamary
So³oniewicz „Miasto na skra-
ju Puszczy”, nakrêcony w
1966 roku, na 15-lecie ustano-
wienia praw miejskich. Film
nakrêcony w konwencji so-
crealizmu dokumentowa³ two-

rzenie siê silnego oœrodka
przemys³owego i budowê mia-
sta – pierwsze bloki, nowe uli-
ce, nowe szko³y, dynamizm
m³odego pokolenia.

Przybyli na uroczy-
stoœæ, czêsto ju¿ emerytowa-
ni dzia³acze spo³eczni i gospo-
darczy, ze wzruszeniem od-
najdywali siê na kadrach fil-
mu. Czy ogarnê³a ich reflek-
sja na temat wspó³czesnych
problemów miasta, które bu-

dowali ?
Hajnówka, nazywana

bram¹ do Puszczy Bia³owie-
skiej, obchodzi³a w minionym
roku 60-lecie nadania praw
miejskich. W ostatnich latach
pojawi³y siê nowe zjawiska,
niekorzystne dla tego m³ode-
go miasta – spadek liczby
mieszkañców, rosn¹ce bezro-
bocie, brak inwestycji, emigra-
cja m³odych. Nale¿y mieæ na-
dziejê, ¿e m³ody, energiczny
burmistrz, wspierany wol¹
mieszkañców zatrzyma te nie-
korzystne procesy.

Z okazji jubileuszu mia-
sta zosta³ wrêczony  pami¹t-
kowy medal, którego autorem
jest wybitny hajnowski rzeŸ-
biarz Jaros³aw Perszko.  Me-
dal do którego nominowano
ok. 150 osób zosta³ wrêczony
w piêciu kategoriach: dzia³a-
nia prospo³eczne, kulturalne,

oœwiatowe, gospodarcze i
sportowe. D³uga lista nagro-
dzonych jest dostêpna na stro-
nie internetowej Urzêdu Mia-
sta, niemniej aplauz jakim sala
nagrodzi³a wyró¿nionych po-
twierdzi³ trafnoœæ wyboru.

By³ jeszcze piêkny kon-
cert zespo³u i solistów sekcji
estradowej Hajnowskiego
Domu Kultury, by³ poczêstu-
nek dla zaproszonych goœci.

Jubileuszowy rok 60-lecia dobieg³ koñca

Noworoczne spotkanie
w Hajnówce Paulina i Marcin –

m³odzi i kreatywni. Ona sta-

¿ysta, on pracownik Nadle-

œnictwa Hajnówka. Po raz

pierwszy zorganizowali

tak¹ atrakcjê. Nie mieli na

to ani zbyt wiele czasu, ani

wielkich funduszy. Jednak

ich praca przynios³a efekty

– uczestnicy przeja¿d¿ki

byli zachwyceni, a puszki

Wielkiej Orkiestry by³y

coraz ciê¿sze...

Pomys³ zorganizowania
takiej atrakcji od razu zaakcep-
towali g³ówni sponsorzy impre-
zy na Kolejkach Le-
œnych – Grzegorz Bie-

lecki – Nadleœniczy
Nadleœnictwa Hajnów-
ka i Jerzy Sirak – Bur-
mistrz Miasta Hajnów-
ka. Na podró¿nych cze-
ka³a darmowa prze-
ja¿d¿ka kolejk¹ w¹sko-
torow¹ w Dolinê Rzeki
Leœnej,  a po powrocie
ognisko i wspólne pie-
czenie równie¿ darmo-
wych kie³basek. Jedy-
nym warunkiem uczest-
nictwa w imprezie by³o wrzu-
cenie pieni¹¿ka do puszki
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy. Dodatkow¹
atrakcj¹ dla najm³odszych byli
wolontariusze WOŒP ubrani w
wojskowe mundury. Wielu
chcia³o mieæ zdjêcia z replik¹

WOŒP kolejk¹ w¹skotorow¹ na koniec œwiata
i jeszcze dalej....

broni w rêku.
– W tym roku kwestu-

je 50 wolontariuszy – infor-
muje Jolanta Antowska –

szefowa hajnowskiego szta-
bu. – 8 osób jest w Czerem-
sze, 9 w Micha³owie, reszta
w Hajnówce. Wœród kwe-
stuj¹cych s¹ równie¿ Jerzy
Sirak – Burmistrz Miasta
Hajnówka, W³odzimierz Pie-
troczuk – Starosta Powiatu
Hajnowskiego i Miros³aw
Chilimoniuk – Dyrektor Par-
ku Wodnego w Hajnówce.

Najlepsz¹ kwestuj¹c¹

okaza³a siê Gabrysia Stachu-

ra. W jej puszce by³o 805 z³.
W nagrodê sztab nagrodzi³ j¹
koszulk¹ i kubkiem WOŒP.

G³ówna siedziba sztabu
mieœci³a siê w Parku Wod-
nym, tam te¿ wolontariusze
mogli siê ogrzaæ i wypiæ go-

r¹c¹ herbatê.
Podczas niedzielnego

dnia, w godzinach 7-17, zebra-
no 15.660 z³, z czego 11.040 z³
zebrano w Hajnówce i w Cze-
remsze.

W tym roku zebrane
pieni¹dze zostan¹ przekazane
na zakup najnowoczeœniej-
szych urz¹dzeñ dla ratowania
¿ycia wczeœniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet
ciê¿arnych z cukrzyc¹.

Mieszkañcy Hajnówki
wci¹¿ chêtnie wspomagaj¹
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej
Pomocy, tym bardziej, ¿e
sprzêt zbierany w ramach
Orkiestry trafi³ równie¿ do
hajnowskiego szpitala.

Wed³ug informacji
Grzegorza Kondratiuka –
Kierownika Dzia³u Technicz-
no-Administracyjnego SP
ZOZ w Hajnówce w ramach
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy otrzymaliœmy in-
kubator ATOM V 850, lampê
do fototerapii, urz¹dzenie do
badania s³uchu, Holter, dwa

pulsoksymetry i trzy pompy
strzykawkowe. W zwiazku z
tym, i¿ sprzêt jest wykorzysty-
wany i bardzo przydatny, za-
k³ad planuje ubiegaæ siê o ko-
lejny pulsoksymetr, lampê do
fototerapii, a tak¿e inkubator.

Emilia Rynkowska
cd. str. 3
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15 stycznia br., w Klu-
bie Jednostki Wojskowej Nr
3519 (by³y Klub Garnizono-
wy) w Bia³ymstoku, odby³a siê
wielka, doroczna impreza pod

Kolêdowanie na 500 g³osów

has³em „Gwiazda i kolêda”.
Do stolicy województwa pod-
laskiego przyby³o 35 zespo³ów
kolêdniczych dzieciêcych,
m³odzie¿owych i doros³ych (w

sumie 500 osób) z piêciu po-
wiatów, w tym najwiêcej z
bielskopodlaskiego i hajnow-
skiego – bo dwadzieœcia.
Przyjecha³y grupy kolêdników
z odleg³ych wsi – z Dasz, Ku-
raszewa, Lewkowa Starego,
Mochnatego, Zbucza oraz z
Bia³owie¿y, Czy¿ i Narewki.

Jak wspomnia³em, bia-
³oruskie kolêdy œpiewa³o pó³
tysi¹ca wykonawców. I cho-
cia¿ prezentacja trwa³a oko³o
piêciu godzin, to nie by³a nud-
na. Zachwyci³ bogaty reper-
tuar kolêd i prezentowane
gwiazdy. Piêknie œpiewa³y ze-
spo³y dzieciêce z Przedszkola
nr 14 w Bia³ymstoku, „Dzwo-
neczki” z Przedszkola nr 3 w
Hajnówce, „Skrzaty” z Przed-
szkola nr  4 w Bia³ymstoku, z
HDK w Hajnówce, „Ma³a
Têcza” z Zespo³u Szkó³ w
Bielsku Podlaskim, „Antrakt”
z Bielskiego Domu Kultury
oraz grupa z Wiejskiego Domu
Kultury w Rybo³ach.

Klub okaza³ siê niemal
za ciasny. Dopisa³a publicz-
noœæ nie sprawiaj¹c zawodu
organizatorowi, Zarz¹dowi

G³ównemu Bia³oruskiego To-
warzystwa Spo³eczno-Kultu-
ralnego w Bia³ymstoku, który
stawia sobie za cel m.in. pod-
trzymywanie i popularyzowa-

nie prawos³awnych tradycji
kolêdniczych.

(tekst i fot.

Jan Cie³uszecki)

Miasto Hajnówka zna-
laz³o siê wœród oœmiu finali-
stów regionalnego etapu kon-
kursu o tytu³ Krajowego Lide-
ra Innowacji i Rozwoju –
2011.

G³ównym za³o¿eniem
organizatora konkursu Funda-
cji Innowacji i Rozwoju jest

w Hajnówce”, Gmina Miejska
Hajnówka powtórzy³a swój
sukces z ubieg³ego roku i uzy-
ska³a tytu³ „Regionalnego Li-
dera Innowacji i Rozwoju –
2011”.

W ubieg³ym roku Sa-
morz¹d miasta Hajnówka zo-
sta³ doceniony w kategorii In-
nowacyjna Gmina, gdzie bra-
no pod uwagê inicjatywy i
dzia³ania zrealizowane przez
gminê od 2007 r., by³y to m.
in. inwestycje w infrastruktu-
rê i wielkoœci nak³adów inwe-
stycyjnych, zmiany i uspraw-
nienia w obs³udze mieszkañ-
ców gminy, usprawnienia we
wspó³pracy z inwestorami ze-
wnêtrznymi, inicjatywy wspie-
raj¹ce lokaln¹ przedsiêbior-
czoœæ, stopieñ wykorzystania
dostêpnych œrodków unijnych
w ujêciu wartoœciowym w sto-
sunku do liczby mieszkañców.

Tegoroczna edycja
konkursu stwarza³a mo¿liwoœæ
zdobycia tytu³u Innowatora dla
najlepiej zarz¹dzanych jedno-
stek samorz¹dowych, najlep-
szych projektów, spó³ek samo-
rz¹dowych i cz³owieka roku
polskiego samorz¹du.

(pap)

Gmina Miejska Hajnówka po raz drugi zosta³a
Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju

podsumowanie i uhonorowa-
nie dotychczasowej pracy
osób tworz¹cych wspólnoty
samorz¹dowe oraz wspieranie
laureatów w dzia³aniach pro-
mocyjnych.

Dziêki innowacyjnemu
projektowi „Budowa zak³adu
zagospodarowania odpadów

Zarz¹d województwa
podlaskiego na posiedzeniu w
dniu 24 stycznia br. podj¹³ de-
cyzjê o przyznaniu 72,7 mln
z³otych na przebudowê odcin-
ka drogi wojewódzkiej nr 685
na odcinku Hajnówka – Jelon-

Nasza redakcja otrzy-
ma³a list, w którym mieszkañ-
cy Nowosad i okolicznych wsi
skar¿¹ siê na jakoœæ wody pit-
nej w miejscowym wodoci¹-
gu. Podejmowane przez nich
interwencje nie przynosz¹ do-
t¹d poprawy sytuacji. Ani
nowy administrator sieci wo-
doci¹gowej, ani miejscowy

S¹ œrodki na budowê
wa¿nej drogi

Problemy z wod¹
w Nowosadach

ka. Bêdzie to kolejny etap
modernizacji trasy prowadz¹-
cej do Puszczy Bia³owieskiej.
Ca³kowity koszt przedsiêwziê-
cia to 73,5 mln z³otych.

(PRUE)

Sanepid nie udostêpniaj¹ wy-
ników badañ laboratoryjnych
wody. Proponuje siê miesz-
kañcom butelkowan¹ wodê z
miejscowego sklepu! Podjêli-
œmy dzia³ania wyjaœniaj¹ce, a
o ich wynikach poinformuje-
my w najbli¿szych „Wie-
œciach”.

(wp)

„Ci, którzy okupuj¹ Wall Street, Davos, czy prote-
stuj¹ gdziekolwiek indziej, maja moje mocne poparcie. Oni
wyra¿aj¹ swoj¹ z³oœæ, bo widz¹, ¿e system oparty na ¿¹dzy
pieni¹dza i nieodpowiedzialnoœci siê wali. ̄ e tylko jeden
procent to jego beneficjenci, a 99 procent to ci, którzy
cierpi¹. Taki system nie mo¿e przetrwaæ. Nie powinien
przetrwaæ.

Prof. Muhammed Yunus – laureat Pokojowej

nagrody Nobla, zwany bankierem ubogich.
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Jubileuszowy rok 60-lecia dobieg³ koñca

Noworoczne spotkanie w Hajnówce

cd. ze str. 1
Pierwsza, tegoroczna fala
mrozu byæ mo¿e  spowodowa-
³a absencjê zaproszonych

w³adz województwa. Ale do-
strzegliœmy na sali senatora
W³odzimierza Cimoszewicza,
starostê W³odzimierza Pietro-

czuka, oficerów Stra¿y Gra-
nicznej, duchownych prawo-
s³awnych i katolickich, leœni-
ków, biznesmenów, artystów

i sportowców i wielu, wielu
innych zas³u¿onych hajnowian.

Spotkanie zakoñczy³a
projekcja filmu Tomasza Oni-

kijuka  „Przystanek Hajnów-
ka”                           (piw), fot.

Emilia Rynkiewicz

i Wies³aw Soko³owski
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Rok 2011 w Podlaskim Oddziale Stra¿y Granicznej

Przekrojowo – najciekawsze newsy ka¿dego miesi¹ca.

Lipiec rozpoczêliœmy
sensacj¹, bo a¿ taka kumula-
cja zdarza siê rzadko – funk-
cjonariusze z placówki SGw
Rutce Tartak nie dopuœcili do
wywozu z Polski czterech aut
pochodz¹cych z przestêp-

stwa. £¹czna wartoœæ zabez-
pieczonych pojazdów to ok.
215 tys. z³. Cztery hondy: po
dwie civic i CRV wióz³ na la-
wecie obywatel Litwy. Stra¿
Graniczna zatrzyma³a go do
kontroli w Suwa³kach. Spraw-
dzenie aut i porównanie rze-
czywistych numerów ich nad-
wozi z danymi widniej¹cymi w
dokumentach nasunê³o funk-
cjonariuszom podejrzenie, ¿e
hondy mog¹ byæ kradzione.

PóŸniejsze badanie mechano-
skopijne potwierdzi³o przy-
puszczenia, ¿e trzy tabliczki
znamionowe aut zosta³y wy-
mienione w ca³oœci, a w
czwartej zmieniono kilka cyfr.
Dokumenty pojazdów równie¿
sfa³szowane. Nasi funkcjona-
riusze bywali te¿ szybsi, ni¿
System Informacyjny Schen-
gen – za³oga z placówki w
Augustowie uniemo¿liwi³a
wywóz z Polski samochodu
wartego ok. 250 tys. z³, pocho-
dz¹cego z przestêpstwa. Auto
zosta³o skradzione we W³o-
szech. £otysza prowadz¹ce-

go dwuletnie BMW X6 na
w³oskich numerach rejestra-
cyjnych zatrzymano do kon-
troli w Gatnem. Funkcjonariu-
sze SG sprawdzaj¹c auto wy-
s³ali zapytanie do Polsko-Nie-
mieckiego Centrum Wspó³-

pracy S³u¿b Granicznych, Po-
licyjnych i Celnych w Œwiec-
ku. OdpowiedŸ potwierdzi³a
ich podejrzenia: prawowity
w³aœciciel samochodu nie zgo-
dzi³ siê na wywóz go z kraju.
Dane auta lada moment mia-
³y trafiæ do Systemu Informa-
cyjnego Schengen z oznacze-
niem, ¿e pojazd zosta³ skra-
dziony.

W sierpniu odby³y siê
na Grabarce g³ówne obchody

prawos³awnego Œwiêta Prze-
mienienia Pañskiego, najwa¿-
niejszego w tym sanktuarium.
Wzi¹³ w nich udzia³ prezydent
Bronis³aw Komorowski.
Stra¿ Graniczn¹ na Grabarce
reprezentowali: komendant

g³ówny SG – gen. bryg. Le-

szek Elas, wraz ze swoim za-
stêpc¹ gen. bryg. SG Mar-

kiem Borkowskim oraz ko-

mendant POSG– p³k Le-

szek Czech. Na Grabarkê
przyby³o ok. 15 tysiêcy osób z
kraju i zagranicy.

Pod koniec sierpnia
cztery z oœmiu przejœæ granicz-

nych obs³ugiwanych przez
Podlaski Oddzia³ Stra¿y Gra-
nicznej odwiedzi³ Minister
Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji Jerzy Miller. Swoj¹
wizytê rozpocz¹³ od drogowe-
go przejœcia granicznego w
KuŸnicy. Zapozna³ siê tam ze
specyfik¹ dokonywanych od-
praw, odwiedzi³ stanowiska do
kontroli dokumentów oraz po-
mieszczenia kierowników
zmian. Rozmawia³ z funkcjo-
nariuszami s³u¿b granicznych.
Jerzy Miller wizytowa³ na-
stêpnie przejœcia graniczne w
Bobrownikach, Siemianówce
i Po³owcach.

Wrzesieñ zapisa³ siê w
anna³ach POSG jako miesi¹c,
w którym ujawniono najwiêk-
szy w historii przemyt papie-
rosów: na drodze krajowej nr
osiem SG realizowa³a ustawo-
we zadania zwi¹zane z
ochron¹ szlaków komunika-
cyjnych po³¹czone z kontrol¹
legalnoœci pobytu cudzoziem-
ców i zwalczaniem przestêp-
czoœci zwi¹zanej z nielegaln¹
migracj¹. W ich trakcie wy-
typowano do kontroli dwa tiry.
Aby skontrolowaæ przewo¿o-
ny ³adunek funkcjonariusze

u¿yli endoskopów: obraz na
ekranie sugerowa³ mo¿liwoœæ
ukrycia papierosów. Popro-
szono wiêc s³u¿by celne o
zdjêcie zabezpieczeñ celnych
i sprawdzono wnêtrza pojaz-
dów. Wewn¹trz naczep znaj-
dowa³o siê niemal 24 mln szt.
papierosów bez znaków skar-
bowych akcyzy, o szacunko-
wej wartoœci blisko 11 mln z³.

We wrzeœniu odby³o
siê równie¿ spotkanie pre-

miera Donalda Tuska w
KuŸnicy z przedstawicielami
s³u¿b granicznych. Dostojny
goœæ zwiedzi³ przejœcie drogo-

we i odpowiedzia³ na pytania
funkcjonariuszy.  W tym mie-
si¹cu odwiedzili nas równie¿
przedstawiciele s³u¿b granicz-
nych Turcji.

W paŸdzierniku upa-
miêtniono lotników, którzy zgi-
nêli w katastrofie œmig³owca
dwa lata temu poprzez uroczy-
ste ods³oniêcie i poœwiêcenie
tablicy pami¹tkowej ufundo-
wanej przez funkcjonariuszy i

pracowników Stra¿y Granicz-
nej.

W listopadzie nasi
funkcjonariusze razem z kole-
gami z Nadwiœlañskiego i
Nadbu¿añskiego oddzia³ów
Stra¿y Granicznej pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej w
Ostro³êce rozbili wczoraj  w
Ostrowii Mazowieckiej grupê
osób, która u³atwia³a cudzo-
ziemcom wy³udzanie wiz, a
tym samym bezprawne prze-
kraczanie granicy i nielegalny
pobyt w Polsce.Stra¿ Gra-
niczna zatrzyma³a ³¹cznie w
Ostrowii Mazowieckiej , War-

szawie i okolicach Lublina
trzynaœcie osób, które wspó³-
uczestniczy³y w poœwiadcza-
niu nieprawdy i wy³udzaniu wiz
turystycznych . Mê¿czyŸni i
kobiety, zarabiaj¹c na tym
znaczne kwoty, sk³adali w
urzêdach wojewódzkich po-
œwiadczaj¹ce nieprawdê
wnioski, deklaruj¹c zamiar
zaproszenia cudzoziemców do
Polski oraz pokrycia kosztów
zwi¹zanych m.in. z ich poby-

tem w naszym kraju. Uzyska-
ne w ten sposób zaproszenia
trafia³y przez poœredników do
zainteresowanych obywateli
Bia³orusi, którzy wykorzysty-
wali je do otrzymania wiz w
polskich placówkach dyplo-
matycznych.

W warstwie pozanew-
sowej warto wspomnieæ o sze-
regu akcji i przedsiêwziêæ s³u-
¿¹cych poprawie bezpieczeñ-

stwa w których bior¹ udzia³
funkcjonariusze SG, m.in. o
„Bezpiecznych wakacjach”.
W czasie spotkañ odbywaj¹-
cych siê w ich ramach zwra-
cano uwagê na zasady bezpie-
czeñstwa, korzystania ze
zbiorników wodnych, porusza-
nia siê  w strefie nadgranicz-
nej oraz na zagro¿enia po¿a-
rowe.

Wa¿n¹ rolê odgrywa
wspó³praca, dziêki której mo¿-
na dzia³aæ skuteczniej i lepiej:
w 2011 r. komendant POSG
podpisa³ m.in. porozumienie z
dyrektorem Zak³adu Karnego

w Czerwonym Borze oraz
wraz z Prezydentem Miasta
Bia³egostoku i komendantem
bia³ostockiej Stra¿y Miejskiej
w Bia³ymstoku Krzysztof Ko-
lenda - porozumienie w spra-
wie szczegó³owych zasad
wspó³dzia³ania Stra¿y Gra-
nicznej ze Stra¿¹ Miejsk¹ na
terenie miasta. 

opracowa³a –

 pp³k SG Anna Wójcik
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W odpowiedzi na list
otwarty so³tysa wsi Lewko-
wo Nowe redaktora Jana
Cie³uszeckiego pragnê za-
pewniæ, i¿ funkcjonowanie
na lokalnym rynku wydaw-
niczym „Gazety Hajnow-
skiej” w niczym nie zak³óca
wspó³pracy samorz¹du Po-
wiatu Hajnowskiego z inny-
mi tytu³ami prasowymi.

Zgadzam siê z opini¹
redaktora Cie³uszeckiego
(chocia¿ nie odwo³am siê do

porzekad³a „mamo chwal¹
nas”), i¿ „Wieœci Podlaskie”
s¹ jedn¹ z najpopularniejszych
na lokalnym rynku gazet. Pra-
gnê równie¿ t¹ drog¹ wyraziæ
uznanie za kilkunastoletni¹
s³u¿bê medialn¹ na rzecz na-
szej lokalnej spo³ecznoœci.
Wspó³pracê z lokalnymi me-
diami traktujê jako swój obo-
wi¹zek wynikaj¹cy z zasady
jawnoœci ¿ycia publicznego.
Zapewniam, i¿ w dalszym ci¹-
gu bêdê wspieraæ lokalne ini-
cjatywy dwutygodnika „Wie-
œci Podlaskie” w tym Prezen-
tacje Edukacyjne „Uczelnie w
powiecie” i Plebiscyt na „Naj-

popularniejszego Sportowca
Ziemi Hajnowskiej”. S³u¿ê
równie¿ wszelkimi informa-
cjami na temat dzia³añ samo-
rz¹du powiatowego. Do dys-
pozycji przedstawicieli prasy i
mieszkañców jest mo¿liwoœæ
zadawania pytañ dla starosty
na portalu www.powiat.haj-
nowski.pl

Niestety nie mogê siê
zgodziæ z krytyk¹ mojej wy-
powiedzi na temat „Gazety
Hajnowskiej”, któr¹ zacytowa³
w swoim liœcie redaktor Jan
Cie³uszecki zaznaczaj¹c jed-
noczeœnie, ¿e „... co do zasa-
dy to siê z ni¹ nie zgadza...”.

Panie Janie, odpowiada³em na
konkretnie sformu³owane py-
tanie dot. „Gazety Hajnow-
skiej”. Nie ocenia³em ¿adne-
go innego tytu³u prasowego i
nadu¿yciem jest odnoszenie
mojej wypowiedzi do „Wieœci
Podlaskich”. Swoje zdanie na
temat lubianych i czytanych
przeze mnie „Wieœci Podla-
skich” wyrazi³em powy¿ej.

Licz¹c na to, ¿e mój list
zostanie wydrukowany na
³amach Waszego dwutygodni-
ka pragnê serdecznie, nowo-
rocznie pozdrowiæ wszystkich
wspó³pracowników i czytelni-
ków „Wieœci Podlaskich”.

£¹czê wyrazy sza-
cunku

STAROSTA

mgr W³odzimierz

Pietroczuk

Od redakcji.

Dziêkujemy za
szybk¹ reakcjê na „List
otwarty” i ¿yczenia. Pra-
gniemy jednoczeœnie za-
znaczyæ, ¿e cytowany
przez Pana Starostê
fragment „listu otwarte-
go” brzmi „..co do zasa-
dy to siê z ni¹ zga-
dzam..”

Prof. Simona Kossak (1943-2007) – wybitny nauko-
wiec, biolog, leœnik, bezkompromisowy obroñca przyrody,
„promotor” Puszczy Bia³owieskiej, niezwyk³a osoba z
ogromn¹ wiedz¹, któr¹ zawsze stara³a siê przekazywaæ m³o-
dzie¿y, ca³¹ sob¹ zaanga¿owana by³a w dzia³alnoœæ dydak-
tyczn¹. Jednym z zamierzeñ pani profesor by³o ufundowanie
stypendium dla m³odych, zdolnych ludzi. W 2007 roku Rada
Powiatu Hajnowskiego podjê³a decyzjê o utworzeniu Powia-
towego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak.

Celem Funduszu jest wsparcie rozwoju zdolnych m³o-
dych ludzi — uczniów szkó³ œrednich, którzy dziêki swojej
pracy i zaanga¿owaniu uzyskuj¹ w wybranej przez siebie
dziedzinie wysokie osi¹gniêcia, chc¹ siê nadal rozwijaæ, po-
siadaj¹ wizjê swojej dalszej pracy i potrafi¹ sobie wyzna-
czyæ cele do osi¹gniêcia.

Fundusz ma charakter otwarty. Ka¿dy, kto chcia³by
uczestniczyæ w realizacji niespe³nionych planów prof. Simo-
ny Kossak i pomóc w realizacji marzeñ wybijaj¹cych siê m³o-
dych ludzi mo¿e dokonaæ wp³aty na konto Starostwa Po-

wiatowego w Hajnówce numer:
54 12 4052 111111 0000 49 28 4061

z dopiskiem „Fundusz stypendialny im. Simony Kossak”
Niedawno ukaza³a siê publikacja, której autorem jest

jej wieloletni przyjaciel i ¿yciowy partner, fotografik, przy-
rodnik - Lech Wilczek pt. „Spotkanie z Simon¹ Kossak”.
Biografia obfituje w przepiêkne zdjêcia, a obszerny tekst uroz-
maicony jest niezwykle interesuj¹cymi, zabawnymi przygo-
dami, a czasem wzruszaj¹cymi komentarzami i prze¿yciami.
Publikacja zosta³a wydana przez Stowarzyszenie Mieszkañ-
ców Bia³owie¿a - Gmina Marzeñ, CHYRA.pl oraz Logo-
Art, dziêki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Bia³ymstoku. Ksi¹¿ka nie
jest dostêpna do sprzeda¿y, ca³y nak³ad przekazano bibliote-
kom oraz innym instytucjom w ca³ym kraju.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce otrzyma³o rów-
nie¿ kilkadziesi¹t egzemplarzy
publikacji Lecha Wilczka, za
które wydawcom serdecznie
dziêkujemy. Pragniemy prze-
kazaæ je tym darczyñcom, któ-
rzy zasil¹ Powiatowy Fundusz
Stypendialny im. prof. Simo-
ny Kossak kwot¹ min. 100 z³.
Szczegó³owe informacje mo¿-
na uzyskaæ w Wydziale Pro-
mocji Starostwa - parter,
pok.4,
tel. (85) 682 51 99, 682 30 46.

W czwartek 12 stycz-
nia w Bia³owieskim Oœrodku
Kultury odby³ siê Koncert
Bo¿onarodzeniowy. Koncert
rozpocz¹³ i prowadzi³ dyrektor
Bia³owieskiego Oœrodka Kul-
tury Mateusz Gutowski.

Jako pierwszy punkt
programu wyst¹pi³a m³odzie-
¿owa grupa zespo³u Ruczajok.
Przygotowa³a ona dwie pol-
skie kolêdy „Przybie¿eli do
Betlejem” oraz „Wœród noc-
nej ciszy”. Warto dodaæ, i¿ by³
to debiut m³odszej grupy, któ-

ry zosta³ bardzo mi³o przyjêty.
Kolejnym punktem programu
by³ spektakl w wykonaniu
uczniów z Technikum Leœne-
go w Bia³owie¿y pod kierun-
kiem pani Aliny Waszkiewicz.
Spektakl nosi³ tytu³ „Bo¿e Na-
rodzenie z ksiêdzem Janem
Twardowskim”. Po przedsta-
wieniu ponownie zaprezento-
wa³ siê zespó³ Ruczajok (gru-
pa starsza), która wykona³a
kolêdy prawos³awne. Nieco
humoru oraz nutê refleksji wi-
dzowie mogli odczuæ po wy-
stêpie m³odzie¿y z Zespo³u
Szkolno – Przedszkolnego.

Powiatowy Fundusz Stypendialny
im. prof. Simony Kossak

Bo¿e Narodzenie
w Bia³owieskim Oœrodku Kultury

Program zosta³ przygotowany
pod okiem katechetów religii
prawos³awnej i katolickiej.
Ostatnim punktem koncertu
by³ wystêp Chóru Leœników z
Bia³owie¿y. Chór zaprezento-
wa³ wspólnie z m³odzie¿¹
ucz¹c¹ siê w Technikum Le-
œnym w Bia³owie¿y kolêdy
katolickie i prawos³awne.

Dyrektor Bia³owieskie-
go Oœrodka Kultury koñcz¹c
koncert podziêkowa³ goœciom
za przybycie oraz ¿yczy³ zdro-
wia i wszystkiego dobrego w
nowym roku.

Marek Zubrycki

Redaktor Naczelny

„Wieœci Podlaskie”

Wies³aw Pietuch



6                                                                                                                                                                                                         Wieœci Podlaskie

W³adze gminy Narew-
ka dok³adaj¹ starañ, aby ¿ycie
jej mieszkañców by³o lepsze.
Czyni¹ to, oczywiœcie, na mia-
rê tutejszych uwarunkowañ i
mo¿liwoœci. I s¹ efekty.

20 stycznia br. w Na-
rewce odby³y siê V Gminne
Prezentacje Zespo³ów Kolêd-
niczych „Gwiazda i kolêda”.
Wziê³y w niej udzia³ 23 tzw.
podmioty wykonawcze.

W kategorii najm³od-
szych kolêdników najlepszy
by³ Klub Przedszkolaków w
Narewce.

W kategorii zespo³ów
m³odzie¿owych na pierwszym
miejscu  uplasowa³ siê „Ru-
czajok” z Bia³owieskiego
Oœrodka Kultury w Bia³owie-
¿y .

Wœród zespo³ów kolêd-
niczych doros³ych pierwsze

W koñcu ubieg³ego
roku, aktywiœci wiejscy z Elia-
szuk i Michnówki (gmina Na-
rewka) zorganizowali Stowa-
rzyszenie Mieszkañców
„Storczyk”. Chc¹ integrowaæ
lokalne spo³eczeñstwo oraz
pielêgnowaæ i kultywowaæ
miejscowe tradycje. Do „Stor-
czyka” nale¿y na razie 25
osób. Kieruj¹ nim prezes El¿-
bieta Kuncewicz i wicepre-
zes Helena Rejent, pe³ni¹ca
równie¿ funkcjê so³tysa Elia-
szuk.

Mieszkañcy wymienio-
nych wsi jeŸdzili na wyciecz-
kê do Galerii im. Tamary So-
³oniewicz do Narewki i obej-
rzeli wystawê malarstwa, po-
dziwiaj¹c piêkne pejza¿e Zie-
mi Narewkowskiej. Nikt z

Œwietlica samorz¹do-
wa w Lewkowie Starym
(gmina Narewka) otrzyma³a
piêkn¹ statuetkê „Z³oty Pro-
myk Dnia 2011” oraz dyplom
uznania za „dobre serce i nie-
oceniony wk³ad w dzia³alnoœæ
na rzecz dzieci objêtych pro-
gramem „Promyk Dnia”, któ-
rego celem jest wyrównywa-
nie szans dzieci z ubogich œro-
dowisk wiejskich”.

Nagrodê przyzna³o
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Chrzeœcijañskich Organizacji
Wiejskich w Warszawie. Gra-
tulujemy!

(jc)

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

W gminie Narewka

W 2011 roku uda³o siê
zakoñczyæ przebudowê ujêæ
wody w Lewkowie Starym i
w Narewce. Pieczo³owicie
wyremontowano œwietlicê w
Plancie (wybudowano tez
podjazd dla osób niepe³no-
sprawnych). Zakoñczono bu-
dowê nawierzchni asfaltowej
na drodze do S³obódki od wo-
jewódzkiej arterii Juszkowy
Gród – Narewka - Nowosa-
dy. Wyasfaltowano ulicê we
wsi Podlewkowo i w Minków-
ce (teraz jeŸdzimy po asfalcie
przez wieœ Minkówkê i dalej
do Narewki). Nowej  na-
wierzchni doczeka³a siê dro-

ga z Michnówki do Nowej
£uki (3,5 km). Przyjemnie jest
teraz jechaæ po nowej na-
wierzchni ulicy £¹kowej w
Siemianówce.

Na przebudowê ulicy
czekaj¹ mieszkañcy Suszcze-
go Borku. Przez wieœ prowa-
dzi powiatowa droga z Narew-
ki do Ochrym. Asfalt po³o¿o-
no z jednego i drugiego koñ-
ca: od strony Narewki do Min-
kówki i od Ochrym do Pod-
lewkowa. Pozosta³ œrodkowy
odcinek drogi o nawierzchni
¿wirowej biegn¹cy skrajem
Puszczy Bia³owieskiej. Mo¿e
ju¿ w tym roku wspólnym
wysi³kiem Gminy Narewka i
Starostwa Powiatowego uda
siê wyremontowaæ chocia¿
ulicê w tej piêknie po³o¿onej
wsi?                                (jc)

Nowa œwietlica w Plancie

„Gwiazda i kolêda” w Narewce

miejsce ex aequo zajê³y: ze-
spó³ folklorystyczny z Moch-
natego i Chór Parafii Prawo-

s³awnej w Narewce.
tekst i foto: Jan

Cie³uszecki

Œpiewa zespó³ z Mochnatego

W ostatnim, ubieg³o-
rocznym kwartalniku Ze-
szytów Literackich (nr 4/
116-2011) ukaza³ siê piêkny
esej Anny Romaniuk, zaty-
tu³owany „Stacja Orzeszko-
wo”. Poœwiêcony pamiêci
budowniczych carskiej linii
kolejowej Siedlce – Haj-
nówka – Lida –Wo³kowysk,
przebiegaj¹cej równie¿
przez Orzeszkowo, póŸniej-
szej historii tej linii kolejowej
wraz z odnogami, ludzi przy
niej mieszkaj¹cych i z niej
korzystaj¹cych oraz stacji
Orzeszkowo. Przytaczamy
kilka zdañ z tego piêknego
eseju.

„Stacyjki po drodze
wtapiaj¹ siê w zieleñ, cza-

sami o przystanku informuje
tylko tablica z nazw¹ wsi, nie-
kiedy zadbano, by podró¿nych
os³ania³a niewielka wiata, sto-
sunkowo rzadko poci¹g za-
trzymuje siê przy budynku sta-
cji. I tak za Bugiem mijamy
Siemiatycze, Sycze, Nurzec
Stacjê, Nowy Nurzec, Boro-
wiki, Czeremchê.

Coraz czêœciej s³yszy-
my, jak poœród rozmów prze-
bija gwara, raz bardziej ukra-
iñska, twardsza, raz bia³oru-
ska, miêkka, zale¿y, z jakiej
wsi kto pochodzi, bo czasem
nawet w s¹siednich wsiach
mówi siê nieco inaczej.

Tutejsi (tak siê identy-
fikuj¹:”tutejszy,prawos³aw-
ny”) z obcymi rozmawiaj¹

œpiewnie po polsku , miêdzy
sob¹ wy³¹cznie po swojemu.
Mój m¹¿,”tutejszy, prawos³aw-
ny”, on te¿ rozmawia ze swo-
imi po swojemu. Ja mogê co
najwy¿êj lepiej siê os³uchaæ,
wiêcej rozumieæ, pod³apaæ kil-
ka zwrotów, s³ówek, ale gwa-
ry nie da siê nauczyæ, j¹ trze-
ba wyssaæ z mlekiem matki.

W 1954 zdecydowano
siê na przeniesienie koszarki
kolejowej z Witowa (po tra-
gicznej œmierci pana Siwka)
do Orzeszkowa. Wszystkim
zale¿a³o , ¿eby poci¹g tu przy-
stawa³, wiêc pracowali zgod-
nie i sumiennie. Budowniczy-
mi byli pan Nazaruk i Grze-
gorz Skiepko, a reszta pomoc-
nikami pod ich zarz¹dem.

Pierwszym kasjerem by³ pan
Jan £ubikowski, który nie tyl-
ko zamieszka³ z rodzin¹ w sta-
cyjce, ale i za³o¿y³ wokó³ piêk-
ny ogród. Po nim kasjerzy
zmieniali siê ju¿ czêœciej, by³ i
pan Napiórkowski i pan Nos.
Ostatnimi mieszkañcami byli
pañstwo D¿ega, kolejarskie
ma³¿eñstwo, pani Halina by³a
kasjerk¹, jej m¹¿ pracowa³
jako kolejarz w Hajnówce.

Dwa lata temu stacyj-
ka w Orzeszkowie spali³a siê.
Na pewno nie sama, ale
sprawców nie wykryto. Pani
Marysia Bo³tromiukowa, któ-
ra mieszka tu¿ za torami, w
nocy zobaczy³a ³unê po¿aru.

Po stacyjce w Orzesz-
kowie zosta³o piêæ betono-

wych schodków: trzy do po-
czekalni i dwa do mieszka-
nia kasjera. Zosta³a ukryta
w g¹szczu studnia. Po ogro-
dzie pana £ubikowskiego
zosta³ kasztanowiec, gro-
mada mi³orzêbów na pagór-
ku, spalony œwierk, jak z ja-
poñskich drzeworytów. I
zosta³a jeszcze, tu¿ przy to-
rach, tablica z napisem
„Orzeszkowo”. Po tutejsze-
mu Or'yeszkowo.

( Anna Romaniuk,

ur. 1980, to naukowiec, li-

teraturoznawca, krytyk li-

teracki, autorka kilku

ksi¹¿ek poœwiêconych po-

ezji (Poœwiatowska,

Iwaszkiewicz, Grocho-

wiak, Mi³osz)

Stacja Orzeszkowo
PRZECZYTANE

nich nie by³ dot¹d w odnowio-
nym budynku szkolnym w
Narewce, w którym s¹ wysta-
wiane dzie³a sztuki.

W œwietlicy w Mich-
nówce „Storczyk” zorganizo-
wa³ bal noworoczny. Bawi³y
siê na nim 22 pary. Zaplano-
wany jest wyjazd do Zinaidy
Rubczewskiej do Lewkowa
Nowego. Pani Zina (wspó³or-
ganizatorka wsi tematycznej),
zaprosi³a do siebie na pokaz
pieczenia chleba oraz ubijania
œmietany na mas³o z u¿yciem
tradycyjnych narzêdzi. S¹ te¿
chêtni na wycieczkê do go-
spodarstwa agroturystyczne-
go Ireny Ignaciuk w Lewko-
wie Starym. Pani Irena poka-
¿e tkactwo tradycyjne.

 (jc)

Stowarzyszenie „Storczyk” Œwietlica nagrodzona
„Z³otym

Promykiem Dnia”



Rozpoczê³y siê zapisy
do XII Turnieju Pi³ki No¿nej
„Z podwórka na stadion” o
Puchar Tymbarku, czyli Mi-
strzostw ch³opców i dziewcz¹t
w kategorii U-10.

Zwyciêzcy tegorocznej
edycji rozgrywek otrzymaj¹
niezwyk³¹ nagrodê w postaci
wyjazdu na mecz reprezenta-
cji, która zdobêdzie tytu³ Mi-
strzów Europy podczas zawo-
dów, które rozegrane zostan¹
w Polsce i na Ukrainie.

Formularz zg³oszenio-
wy, oraz szczegó³owe infor-
macje dostêpne s¹ na stronie
www.zpodworkanastadion.pl

(i)

SPORT
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Dnia 12 stycznia 2012 roku w Zespole Szkó³ nr 3 w
Hajnówce odby³ siê Fina³ Mistrzostw Powiatu w Pi³ce Koszy-
kowej Dziewcz¹t.

Do zawodów zg³osi³o siê tylko dwa zespo³y, które roz-
gra³y ze sob¹ mecz sk³adaj¹cy siê z czterech kwart po 10 mi-
nut. W pierwszej po³owie meczu zdecydowan¹ przewagê (oko³o
20 pkt.) uzyska³y dziewczêta z PG 1 Hajnówka. Jednak w miarê
up³ywu czasu dru¿yna z PG 2 gra³a coraz lepiej. Agresywne
krycie oraz szybkie kontry zakoñczone celnymi rzutami, szyb-
ko zminimalizowa³y ró¿nicê punktow¹. Ostatecznie ró¿nica ta
wynios³a 8 punktów.

WYNIK:
PG 1 Hajnówka -  PG 2 Hajnówka     34 : 26
KLASYFIKACJA  DRU¯YNOWA
I miejsce   -  PG  1 HAJNÓWKA   - awans do pó³fina-

³ów grupy po³udniowej
(Trener-Andrzej Ludwiczak. Sk³ad dru¿yny: Szczer-

bakow Martyna, Dunda Angelika, Dunda Ma³gorzata, Bagiñ-
ska Joanna, Kozak Emilia, Kretko Magda, Dani³owicz Justyna,
Bacharewicz Anna, ¯embrowska Natalia, Zakrzewska Mar-
tyna.)

 II miejsce   -  PG  2 HAJNÓWKA - awans do pó³fina-
³ów grupy po³udniowej

(Trener – Alina ¯ukowicka. Sk³ad dru¿yny: Fiedoruk
Ilona, Charkiewicz Urszula, Dykiert Justyna, Zasim Justyna,
Iwaniuk Justyna, Zienkiewicz Patrycja, Matysiuk Magdalena,
Kardasz Karolina, Siemieniuk Aleksandra, Gagan Justyna, Saw-
czuk Justyna.)

Najlepsza zawodniczka meczu – Natali ¯embrowska
(PG 1 Hajnówka)

Najlepsze strzelczynie:

Dnia 16 stycznia 2011 roku w Zespole Szkó³ nr 1 w
Hajnówce odby³y siê Fina³y Mistrzostw Powiatu Hajnowskie-
go w Pi³ce Koszykowej Ch³opców. Zawody rozegrano syste-
mem "ka¿dy z ka¿dym".

W rozgrywkach uczestniczy³o 3 dru¿yny.
WYNIKI:

PG 1 Hajnówka - PG 3 Hajnówka 59 : 21
PG 3 Hajnówka - PG Dubiny 16 : 30
PG 1 Hajnówka - PG Dubiny 33 : 6
KLASYFIKACJA KOÑCOWA
I miejsce - PG 1 HAJNÓWKA - awans do pó³fina³ów

grupy po³udniowej
(trener – Andrzej Downarowicz. Sk³ad dru¿yny: Kru-

szewski Kacper, Wasilewicz Dorian, Kalinowski Dawid, Klim-
czak Marek, Ksi¹¿yk Konrad, Artemiuk Patryk, Ga³adyk Ad-
rian, Androsiuk Daniel, Pytko Kamil, Ostapczuk Bartek, Or-
³owski Kar.)

II miejsce - PG DUBINY - awans do pó³fina³ów grupy
po³udniowej

(trener – Jerzy Kuklik . Sk³ad dru¿yny: Januszkiewicz
Micha³, Sidoruk Rados³aw, Lewczuk Micha³, Niczyporuk Jaro-
s³aw, Moroz Tomasz, Aleksiejczuk Grzegorz, £ojewski Grze-
gorz, Samociuk Marek, Czurak Sebastian, Szpar³o Filip )

III miejsce - PG 3 HAJNÓWKA
(trener – Marcin Sawczyñski)
Najlepsi zawodnicy dru¿yn:
-PYTKO KAMIL( PG 1 HAJNÓWKA) – 51 pkt. (w

tym 3 x 3 pkt.)
-SZPAR£O FILIP (PG DUBINY) – 21 pkt.
-MAKAC DARIUSZ( PG 3 HAJNÓWKA) – 12 pkt.
Za miejsca I-III dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe statuet-

MISTOSTWA  POWIATU  HAJNOWSKIEGO
W  PI£CE  KOSZYKOWEJ DZIEWCZ¥T – GIMNAZJA

MISTRZOSTWA POWIATU HAJNOWSKIEGO
W PI£CE KOSZYKOWEJ CH£OPCÓW - GIMNAZJA

Rozpoczêliœmy
kolejne edycje plebiscy-
tów sportowych, w trak-
cie których wybierzemy
najpopularniejszych
sportowców najpierw
poszczególnych miast i
gmin a póŸniej powiatu
bielskiego i hajnowskie-
go w 2011r. Tradycyjnie
ju¿ Kapitu³¹ Plebiscytu w
Hajnówce kieruje Jerzy
Sirak, Burmistrz Miasta
Hajnówka, a w Bielsku
Podlaskim Anatol Grze-
gorz Tymiñski Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Kul-
tury Starostwa Powiato-
wego.

Szczegó³owe Re-
gulaminy Plebiscytów
znajduj¹ siê na stronie
www.wiescipodla-

skie.pl/plebiscyt.

(w)

Puchar
Tymbarku

Po raz XIII w Hajnówce,

po raz VIII w Bielsku

Wybieramy
Najpopular-

niejszych
Sportowców

ki, a najlepsi zawodnicy – medale, które ufundowa³o Starostwo
Powiatowe w Hajnówce.

Pó³fina³y grupy po³udniowej odbêd¹ siê dnia

15.02.2012 r. o godz.10.00

Mistrz Powiatu- PG 1 Hajnówka wyjazd do PG 1 £apy,
Wicemistrz Powiatu -PG 3 Hajnówka wyjazd do PG 1

Bielsk Podlaski.
¯yczê dalszych sukcesów ! Powiatowy Szkolny Zwi¹-

zek Sportowy w Hajnówce dziêkuje Dyrekcji i nauczycielom z
ZS nr 1 w Hajnówce za udostêpnienie sali gimnastycznej i po-
moc w organizacji zawodów.

Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS

 mgr Janusz Ludwiczak

- Natalia ¯embrowska     (PG 1 Hajnówka) – 16 pkt.
- Aleksandra Siemieniuk (PG 2 Hajnówka) – 15 pkt.
Dru¿yny i najlepsza zawodniczka otrzymali pami¹tkowe

statuetki, które ufundowa³o Starostwo Powiatowe w Hajnów-
ce.

Pó³fina³ grupy po³udniowej odbêdzie siê dnia 14 lu-
tego 2012 r. o godz.10.00

PG 1 Hajnówka wyjazd do PG 1 £apy
PG 2 Hajnówka wyjazd do PG 1 Bielsk Podlaski
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Hajnówce

dziêkuje Dyrekcji i nauczycielom z ZS nr 3  w Hajnówce, za
udostêpnienie sali gimnastycznej i pomoc w organizacji zawo-
dów.                                            ¯yczê dalszych sukcesów !

Przewodnicz¹cy  Powiatowego SZS

mgr Janusz Ludwiczak
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8                                                                                                                                                                                                      Wieœci Podlaskie

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 , 535 553 331,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl

Ponadto:


