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W ostatni¹ sobotê

stycznia, w wype³nionej po

brzegi sali gimnastycznej

Zespo³u Szkó³ im Armii

Krajowej w Brañsku odby³

siê niezwyk³y koncert. Przez

ponad cztery godziny tañ-

czy³ i œpiewa³ Ludowy Ze-

spól Pieœni i Tañca „Skow-

ronki” , który tego dnia ob-

chodzi³ jubileusz 25 lecia.

Zespó³ powsta³ 2 lute-

XII Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2010”
Swój g³os na wybranego sportowca oddasz na stronie www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

„Æwieræ wieku i – serce na d³oni,
æwieræ wieku i – jeden konik.”

z folderu „Skowronki”
„Skowronki” maj¹ 25 lat

go 1986 roku w Koninie na

zimowisku artystycznym

Regionalnego Zespo³u Pie-

œni i Tañca „Kuku³ki Podla-

skie”. Inicjatorem powstania

zespo³u by³ Miros³aw Szy-

mañski, który do dzisiaj jest

jego kierownikiem i choreo-

grafem. W pierwszym okre-

sie w zespole by³o 16

uczniów  Szko³y Podstawo-

wej w Oleksinie i Brañsku.

Próby odbywa³y siê w SP w

Oleksinie i MGOK w Brañ-

sku, a dzieci doje¿d¿a³y na

zajêcia rowerami, mimo

œnie¿nej i mroŸnej zimy.

Z pierwszym koncer-

tem m³ode „Skowronki”

wyst¹pi³y 8 marca 1986 roku

z okazji Miêdzynarodowego

Dnia Kobiet. I tak siê zaczê-

³a przygoda z tañcem i pio-

senk¹, która trwa do dziœ.

W Brañsku nie ma

praktycznie rodziny, z której

ktoœ nie by³ – lub nie jest -

„Skowronkiem”. W ci¹gu

minionych 25 lat przez ze-

spó³ przewinê³o siê ponad

300 osób.

Dziêki du¿emu zaan-

ga¿owaniu ówczesnego dy-

rektora MGOK w Brañsku

œp. Zenona Lenarda i dyrek-

tora SP w Oleksinie Tade-

usza Zawadzkiego zakupio-

no dla zespo³u dzieciêce

stroje podlaskie.

Zespó³ od pocz¹tku

cieszy³ siê du¿ym zaintere-

sowaniem, wiêc utworzono
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Noworoczne spotkanie w Starostwie Bielskim
20 stycznia br. odby³o

siê w Bielsku Podlaskim tra-

dycyjne, noworoczne spo-

tkanie starosty bielskiego dr

S³awomira Snarskiego z

w³adzami samorz¹dowymi

gmin i miast powiatu Bielsk

Podlaski oraz zaproszonymi

goœæmi reprezentuj¹cymi

Sejm Rzeczypospolitej, or-

gany i instytucje wojewódz-

kie, duchowieñstwo katolic-

kie i prawos³awne, dyplo-

matów, przedsiêbiorców i

m³odzie¿. Przybyli wszyscy

zaproszeni.

Spotkanie odby³o siê

w auli I Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego w Bielsku Pod-

laskim. To nowy, atrakcyjny

architektonicznie obiekt w

Bielsku Podlaskim. Niegdyœ

by³ to plac, zaroœniêty traw¹

i wcale pokaŸnym drzewem,

otoczony czworobokiem bu-

dynków szkolnych. Archi-

tekci  nakryli to ³ukowatym,

przeszklonym dachem,

wspartym na wynios³ych

kolumnach i powsta³a  piêk-

na, pe³na œwiat³a aula, o de-

likatnej kolorystyce œcian.

Oczywiœcie zamiast trawy,

³adna posadzka. Obiekt z

pewnoœci¹ mo¿e s³u¿yæ spo-

³ecznoœciom – uczniowskiej,

miasta i powiatu.

Stoj¹ca w rogu auli

choinka, przypomnia³a ze-

branym, ¿e to jeszcze karna-

wa³. Dlatego na pocz¹tku

wys³uchaliœmy kolêd zaœpie-

wanych przez dwie piêkne i
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12 stycznia w Biel-

skim Domu Kultury  mia³o

miejsce tradycyjne ju¿ spo-

tkanie noworoczne Burmi-

strza Miasta Bielsk Podlaski

z przedstawicielami ró¿nych

sfer ¿ycia naszego miasta.

Spotkanie rozpoczê³o

siê od wystêpu wokalno -

recytatorskiego grupy dzie-

ci ze Szko³y Podstawowej

Nr 2 im. kpt. W. Wysockie-

go. Nastêpnie g³os zabra³

Burmistrz Miasta Bielsk

Podlaski, który w swoim

wyst¹pieniu podziêkowa³

wszystkim zebranym za

Przedstawiciele ró¿nych sfer ¿ycia miasta  i regionu na

spotkaniu noworocznym w Bielsku Podlaskim

Spotkanie
z Burmistrzem Miasta
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„Jesteœmy jedynym krajem w Unii Europejskiej

obok Irlandii, gdzie mniej ni¿ po³owa dzieci

w wieku czterech lat

jest objêta edukacj¹ przedszkoln¹”

Piotr Szumlewicz – filozof, socjolog.
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Tak o swoim miejscu
pochodzenia mówi Doroteusz
Fionik etnograf , animator kul-
tury , mi³oœnik swego regio-
nu, rolnik krótko mówi¹c cz³o-
wiek alternatywny , który z
wielkim zapa³em potrafi opo-

wiadaæ o swojej inicjatywie
oraz o planach , które zamie-
rza wprowadziæ w ¿ycie w
najbli¿szym czasie . Odpowie-
dzi  na nurtuj¹ce mnie pytania
dotycz¹ce jego dzia³alnoœci
uzyska³em od bohatera tego

reporta¿u osobiœcie zwiedza-
j¹c jego dziadkowiznê w
dzielnicy Bielska Podlaskiego
w Studziwodach .

„To miejsce daje mi si³ê” – reporta¿ z Muzeum Ma³ej Ojczyzny w Studziwodach
Podró¿ zawsze sprzyja

d³ugim rozmyœlaniom oraz
ciekawym obserwacjom so-
cjologiczno-spo³ecznym , któ-
re mog¹ rzuciæ trochê œwiat³a
na to co czuje i jak myœli spo-
³eczeñstwo oraz jakie ma pro-
blemy . Z jednej strony s¹ to
opowieœci zabawne a z drugiej
troszkê smutne , lecz zawsze
przyci¹gaj¹ kolejnych s³ucha-
czy , którzy zawsze dorzuc¹
coœ od siebie. W takich warun-
kach droga zawsze mija szyb-
ciej i zarazem interesuj¹co .

Bohatera tego reporta-
¿u pozna³em podczas obcho-
du jego gospodarstwa , które
tworzy Muzeum Ma³ej Ojczy-
zny w Studziwodach .Mój roz-
mówca okaza³ siê przesympa-
tycznym i zarazem charyzma-
tycznym cz³owiekiem o wy-
gl¹dzie batiuszki. W walon-
kach w³asnej produkcji, ma
wizjê swego przedsiêwziêcia
i stara siê j¹ realizowaæ. Tak
mówi o swoich pocz¹tkach

„Rok 1987 by³ to po-

cz¹tek kiedy dom Kondriatiu-

ków , który zbudowa³a moja

prababcia ze swoimi dzieæmi

przeszed³ na moj¹ w³asnoœæ ,

lecz nie by³o to jeszcze nazwa-

ne , wtedy robi³em to dla sie-

bie dla w³asnej tradycji , to¿-

samoœci , dopiero gdzieœ w

1992 lub 1993 r. nazwaliœmy

t¹ nasz¹ inicjatywê , wówczas

kilku moich przyjació³ zaczê-

³o siê w tym udzielaæ . By³o to

na pocz¹tku prywatne Mu-

zeum etnograficzno –histo-

ryczne a od 2000 r. nazywamy

siê ju¿ Muzeum Ma³ej Ojczy-

zny w Studziwodach . Wydaje

mi siê ¿e ta nazwa siê upo-

wszechni³a . Od tego samego

roku dzia³amy jako stowarzy-

szenie , istniejemy ju¿ 10 lat ,

ale nasze prapocz¹tki siêgaj¹

ju¿ prawie 25 lat .Podczas na-

szej rozmowy nie mog³o za-

brakn¹æ pytania dotycz¹cego

zaciêcia etnograficznego pana

Doroteusza na , które tak od-

powiada Etnografia jest to

czêœæ nauki opisywanie kultu-

ry ludzi zarówno duchowej jak

i materialnej , jeœli siê zajmu-

je szeroko pojêt¹ kultur¹ to et-

nografii nie mogê pomin¹æ.

Wyrasta to naturalnie z tego

¿e zajmuje siê kultur¹ i zg³ê-

biam historiê czy jêzyk . Pod-

chodzê do tego interdyscypli-

narnie nie mo¿na tego zawê-

ziæ , opisuj¹c tê ziemiê muszê

badaæ wiele aspektów . Naj-

lepszym sposobem badania

folkloru s¹ badania tereno-

we.”

Takimi s³owami mój
rozmówca podsumowa³ swoj¹
dzia³alnoœæ etnograficzn¹ .
Nastêpnym tematem naszej
rozmowy by³y domy w któ-
rych mieœci siê muzeum . Sie-
dliska te prezentuj¹ siê okaza-
le z zewn¹trz i widaæ ¿e z¹b
czasu ich zanadto nie uszko-
dzi³ . W œrodku oba budynki
prezentuj¹ siê znakomicie
wchodz¹c do domu wiejskie-
go czujemy siê jakbyœmy po-
wrócili do epoki dwudziesto-
lecia miêdzywojennego a na-
wet wczeœniej , klimat ten po-
wielaj¹ wszystkie sprzêty
znajduj¹ce siê w tym domu a
jest ich sporo ko³owrotek tkac-
ki , naczynia do wyrabiania
nabia³u czy misa do formowa-
nia walonków... W nastêpnej
izbie znajdziemy wystawê
bia³oruskiego ludowego rzeŸ-
biarza Miko³aja Tarasiuka (tu
znajduj¹ siê wystawy czaso-
we), a ostatnie pomieszczenie
jest zarezerwowane dla warsz-
tatu tkackiego oraz strojów re-
gionalnych. Dom mieszczañ-
ski te¿ ma niema³o do zaofe-
rowania. Znajduje siê w nim
wystawa archeologiczna na
której mo¿emy obejrzeæ na-

czynia znalezione podczas
wykopalisk pod tym domem .
Tak o swoich w³oœciach mówi
w³aœcicielka Anastazja Kon-
dratiuk która wraz z swoimi
dzieæmi budowa³a ten dom.
Drewno przywozili z Puszczy
Bia³owieskiej by³ to rok 1925,
otrzyma³am ten dom w spad-
ku od braci mojej Babki Jaku-
ba i Anfazego , wnêtrze jest ta-
kie jak by³o od pocz¹tku .
Dom mieszczañski by³ zbudo-
wany oko³o 1820 roku. Pierw-
szymi znanymi mieszkañcami
by³a rodzina Kudelskich po-
tem dom przeszed³ do rodzin-
ny Antychowiczów jest to zna-
ny mieszczañski ród bardzo
rozga³êziony. Od samego po-
cz¹tku swego istnienia budy-
nek ten by³ domem rodzin in-
teligenckich . Swego czasu tu-
taj mieœci³ siê w nim sztab 62

Suzdalskiego Pu³ku Piechoty,
który stacjonowa³ w Bielsku,
mieszka³ tu te¿ notariusz , ale
równie¿ przez jakiœ czas ale
krótki w³aœcicielem tego
domu by³ naczelnik bielskie-
go wiêzienia. Tak wiêc mniej
wiêcej odtworzyliœmy historiê
tego domu. Oprócz ekspozy-
cji archeologicznej chcemy
uzupe³niæ wystawê o inne pa-
mi¹tki historyczne zwi¹zane z
tym domem , ale równie¿ kul-
tur¹ mieszczañsk¹ . Planujemy
w tym roku zorganizowanie
konferencji pod has³em
„¯ycie Codzienne Mieszczan
Bielska Podlaskiego w XIX i
na pocz¹tku XX wieku. Zwie-
dzaj¹c muzeum nie omieszka-
³em zapytaæ o plany w tym
roku oraz czym chc¹ przyci¹-
gn¹æ turystów . Nasze mu-
zeum prowadzi wszech-
stronn¹ dzia³alnoœæ i w tym
roku bêdziemy kontynuowaæ
te rzeczy , które ju¿ siê nam
udaj¹ od wielu lat , czyli sku-
pimy siê na dzia³alnoœci wy-
dawniczej i tu chcemy przy-
gotowaæ dwa numery pisma
zbioru historyczno –krajo-
znawczego Bielski Hostineæ ,
oraz bêdziemy przygotowy-

waæ do wydania ksi¹¿kê
wspomnieñ pod tytu³em „Trzy
œwiaty” autorstwa Igora Za-
krzewskiego . Na pewno bê-
dziemy te¿ myœleæ w tym roku
o kolejnych wydawnictwach
p³ytowych. Wydaliœmy ju¿
osiem p³yt z tradycyjnym folk-
lorem . Ostatnie wydanie to
p³yta pod nazw¹ „Pieœni i mu-
zyka Podlasia i Polesia” w
wykonaniu sióstr £ukiano-
wicz z Polesia i zespo³u ̄ eme-
rva z naszego muzeum . W³a-
œnie ten zespó³ to nasz kolej-
ny sta³y punkt dzia³alnoœci .
Jest to grupa m³odych ludzi ,
którzy pod kierunkiem mojej
siostry Anny Fionik œpiewaj¹
i wykonuj¹ tradycyjny folklor
podlaskich i poleskich  Bia³o-
rusinów . W tym momencie
odsunêliœmy na bok z naszym
bohaterem temat najbli¿szych

wydarzeñ i skupiliœmy siê na
dzia³alnoœci grupy ¯emerva

Grupa istnieje od 7 lat ,
sk³ad jest zmienny. Lecz s¹
osoby, które czuj¹ bliski zwi¹-
zek z zespo³em i wspomagaj¹
go okazjonalnie . Zespó³ jest
prowadzony „z dusz¹” z po-
dejœciem serdecznym, entu-
zjastycznym. Wtedy cz³on-
kom daje siê sposób na ¿ycie ,
chc¹ do tego wracaæ . ¯eme-
rva ju¿ du¿o osi¹gnê³a . Wy-
da³a trzy p³yty, bra³a udzia³ w
wielu festiwalach nawet pre-
sti¿owych , a przede wszyst-
kim daje przyk³ad , ¿e mo¿na
czerpaæ radoœæ dla siebie i in-
nych z wykonywania folkloru
tradycyjnego , pieœni , obrzê-
dów, tañców . Wspomnê tu
obrzêd wesela , który uda³o siê
nam odtworzyæ wraz z zespo-
³em i pomoc¹ innych grup .
Ten obrzêd podlaskiego wese-
la by³ wielokrotnie przedsta-
wiany w kraju i za granic¹
miêdzy innymi w Bia³ostoc-
kim Muzeum Wsi , by³o to pa-
miêtne przedstawienie , kiedy
obejrza³o je kilka tysiêcy lu-
dzi w plenerze .Po wyczerpa-
niu tematu zespo³u ¯emerwy
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¯egnam
zmar³ego 23 grudnia 2010 roku

Hieronima Teodora

Wawrzyñskiego

wieloletniego redaktora naczelnego

„Wieœci Podlaskich”

dzia³acza spo³ecznego i kulturalnego

inicjatora dzia³añ

promuj¹cych miasto Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Eugeniusz Berezowiec
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„Skowronki” maj¹ 25 lat

drug¹ grupê, której opieku-

nem zosta³a Agata Szymañ-

ska.

25 lat to wiele koncer-

tów w kraju i za granic¹ oraz

nie mniej sukcesów, których

Cd. ze str. 1

nie sposób tu wymieniæ.

Na jubileuszowy kon-

cert przybyli m.in. pose³ na

Sejm RP Krzysztof To³wiñ-

ski, Wicemarsza³ek Woje-

wództwa Podlaskiego Mie-

czys³aw Baszko, w³adze sa-

morz¹dowe i kierownictwa

zaprzyjaŸnionych firm- w

tym m.in. BS w Brañsku,

dziêki którego pomocy ze-

spó³ wyda³ na swoje 25 le-

cie kalendarz, folder oraz

pierwsz¹ p³ytê CD – oraz

przedstawiciele zaprzyjaŸ-

nionych zespo³ów.

Jubileuszowy koncert

prowadzi³ aktor Rafa³ Ko-

siñski, wychowanek zespo-

³u, absolwent ³odzkiej fil-

mówki.

Wies³aw S. Soko³owski

Spotkanie z Burmistrzem Miasta
udzia³ w dotychczasowym rozwoju miasta.

W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz

miasta, gminy i powiatu oraz sejmiku województwa pod-

laskiego, parlamentarzyœci z naszego regionu, ducho-

wieñstwo, prezesi i dyrektorzy bielskich firm oraz przed-

stawiciele s³u¿b mundurowych i szkolnictwa.

Burmistrz pogratulowa³ Walentemu Koryckiemu,

wicemarsza³kowi Sejmiku Województwa Podlaskiego,

¿yczy³ mu satysfakcji i realizacji wielu zamierzeñ  w

pracy, wyrazi³ nadziejê ze bêdzie on pamiêta³ tak¿e o

naszym regionie.

(szet)

Cd. ze str. 1
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Noworoczne spotkanie w Starostwie Bielskim

utalentowane uczennice II
klasy I LO w Bielsku Podla-
skim -  Emiliê Szulc i Edytê
Paszkowsk¹ – w nowocze-
snej, lekko jazzuj¹cej inter-
pretacji. Bielsk naprawdê ta-
lentami wokalnymi stoi.

G³os zabra³ starosta dr
S³awomir J. Snarski, witaj¹c
ciep³ymi s³owami biskupa
drohiczyñskiego, Antoniego
Pacyfika Dydycza, mitrata
bielskiego Leoncjusza Tofilu-
ka, dziekana bielskiego Lu-
dwika Olszewskiego, dzieka-
na brañskiego Janusza
£uniewskiego, rektora semi-
narium duchownego w Dro-
hiczynie, ks. prof. dr Tadeusza
Syczewskiego. Serdecznie
powitani zostali parlamenta-
rzyœci, nasi pos³owie – Da-
mian Raczkowski i Józef
Klim z PO, Krzysztof Jurgiel
i Krzysztof To³wiñski z PiS,
Eugeniusz Czykwin z SLD.
Przyby³ nowy wicekonsul

Republiki Bia³oruœ z konsu-
latu w Bia³ymstoku, Aleksan-
der Suworow oraz burmistrz
Bielska Podlaskiego Euge-
niusz Berezowiec. Przybyli
te¿ wszyscy wójtowie i bur-
mistrzowie z terenu powiatu,
a nawet starosta ³om¿yñski
Lech Szab³owski. Byli woje-
wódzcy i powiatowi szefowie
Policji i Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Nadleœnictwa biel-

skiego, przedstawiciele lokal-
nego (okazuje siê, ¿e i euro-
pejskiego) biznesu, nauczy-
ciele i uczniowie (o uczniach
nieco dalej) i wielu innych,
znamienitych goœci.

Wiadomo, ¿e tur zdobi
herbow¹ tarczê powiatu.
Piêkn¹ statuetk¹ tura, starosta
nagradza osoby zas³u¿one dla
rozwoju powiatu. Na tego-
rocznej uroczystoœci statuet-
kami tura wyró¿nieni zostali:

ks. prof. dr hab. Tade-
usz Syczewski – rektor Wy-
¿szego Seminarium Duchow-
nego w Drohiczynie, w po-
dziekowaniu za pielêgnowa-
nie tradycji i pamiêci narodo-
wej, za przyjaŸñ wobec po-
wiatu bielskiego i gmin wcho-
dz¹cych w jego sk³ad.

Walenty Korycki – wi-
cemarsza³ek województwa
podlaskiego, za bardzo dobr¹
dzia³alnoœæ na rzecz rolni-
ków,jako by³y dyrektor Agen-
cji Rozwoju i Modernizacji
Rolnictwa oraz doskona³¹
wspó³pracê z Urzêdem Mar-
sza³kowskim województwa
podlaskiego, za wsparcie i fi-
nansowanie bielskich inicja-
tyw.

Inspektor Igor Parfie-
niuk, podlaski Komendant
Wojewódzki Policji

St. brygadier Antoni
Ostrowski, zastêpca podla-
skiego Komendanta Woje-
wódzkiego Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej – jako wspó³twór-

com najlepszych s³u¿b w wo-
jewództwie i kraju, doskona-
³ym dowódcom, za udzia³ w
partnerstwie na rzecz utwo-
rzenia szko³y o profilu poli-
cyjnym i po¿arniczym.

Jakub Grzegorczyk,
podlaski, wojewódzki Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego, w
podziêkowaniu za wspó³pra-
cê w zakresie budownictwa i
nadzoru budowlanego, dziêki

czemu mieszkañcy powiatu
mog¹ cieszyæ siê wysokim
bezpieczeñstwem budowla-
nym.

Dr in¿. Lech Magrel,
Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Œrodowiska w Bia³ymsto-
ku

i Adam Sieñko, prezes
Zarz¹du Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w
Bia³ymstoku – obu za zna-
cz¹c¹ uwagê w³adz woje-

wódzkich na turystyczne i
ekologiczne znaczenie powia-
tu bielskiego, za wsparcie na-
szych inicjatyw,  instytucjo-
nalne i finansowe.

Jaros³aw Jurak, prezes
Zarz¹du Budimex Danwood,
za inicjatywê i porozumienie
w sprawie rozwoju edukacji
w zawodach budowlanych
oraz promocjê powiatu biel-
skiego.

Barbara Lucyna Nie-
dŸwiedzka, dyrektor Oddzia-
³u Banku Gospodarki ̄ ywno-
œciowej S. A. W Bielsku Pod-
laskim,

i Leonidas Konacho-
wicz, naczelnik Urzêdu Skar-
bowego w Bielsku Podlaskim
za doskona³¹ wspó³pracê w
zakresie obs³ugi bud¿etu po-
wiatu, rozliczeñ finansowych
z bud¿etem pañstwa, za wzo-

rowe prowadzenie podleg³ych
instytucji, stanowi¹cych wi-
zytówkê naszego powiatu.

Arsalan Azzaddin, za-
stêpca  dyrektora ds. lecznic-
twa w SP ZOZ w Bielsku Pod-
laskim, za inicjatywy i efekty
realizowane w bardzo trudnej
sytuacji finansowej – zw³asz-
cza za dwie zrealizowane
du¿e inwestycje podnosz¹ce
jakoœæ   us³ug medycznych,
œwiadczonych przez szpital
powiatowy – modernizacjê

bloku operacyjnego i SOR.
„Rok 2010, to rok za-

mkniêcia kadencji i otwarcie
nowej samorz¹du powiatu i
samorz¹du gmin. To by³a
równie¿  uwidoczniona w
kampanii wyborczej, swoista
weryfikacja naszych dotych-
czasowych dokonañ. Kogo
wyborcy docenili, s¹ z nami
dzisiaj na tej sali.” Tymi s³o-
wami starosta Snarski roz-

pocz¹³ swoje skondensowane,
precyzyjne wyst¹pienie, do-
konuj¹c przegl¹du minionej
kadencji i minionego roku w
dokonaniach powiatu biel-
skiego.

Skrótowo podkreœlamy
wiêc, ¿e najwiêksz¹ pozycjê
w bud¿ecie powiatu zajê³a
oœwiata ze wskaŸnikiem 33,
25 %. Powiat wyda³ 119 mln
z³otych na budowy i remonty

Cd. ze str. 1

szkó³, dysponuje  bardzo
dobr¹ kadr¹ dydaktyczn¹, co
uwidocznione jest w rezulta-
tach uzyskiwanych przez
uczniów na olimpiadach jak
równie¿ w pozycji samych
szkó³.

Drugi najwa¿niejszy
temat to drogi. Przebudowa-
no ich na odcinkach 70, 4 km,
zmodernizowano 16, 3 km na
wartoœæ 29, 5 mln z³ przy 12
mln z³ œrodków w³asnych po-
wiatu.

Ka¿dy z mieszkañców
zadaje sobie pytanie, na któ-
re odpowiedŸ zawis³a w po-
wietrzu – co z obwodnic¹
Bielska Podlaskiego i co z
ekspresówk¹ S-19 ? Ale to ju¿
rz¹dowy poziom odpowiedzi.
A tak s¹ te inwestycje po-
trzebne !

Wysok¹ ocenê w opinii
starosty uzyska³y  komendy
powiatowe Policji i Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej ( ta aku-
rat bêdzie w maju obchodziæ
swoje 60-lecie).

Jest w powiecie 7% -
owe bezrobocie. Dzia³ania
Powiatowego Urzêdu Pracy
za kwotê 9 mln z³otych po-
zwoli³y na zaktywizowanie
1271 osób.

No i zdrowie. W ca³ym
województwie wiedz¹, ¿e
szpital w Bielsku Podlaskim
jest bardzo dobrze prowadzo-
ny. Dotychczasowe inwesty-
cje poch³onê³y blisko 12 mln
z³. Zmodernizowano blok
operacyjny, niebawem otwar-
cie oddzia³ów anestezjologii
i intensywnej terapii. Oddzia³
ratunkowy niebawem bêdzie
dysponowa³ lotniskiem dla
helikopterów sanitarnych. Po-
gratulowaæ!

Starosta, sam bêd¹c
nauczycielem akademickim, z
widoczn¹ radoœci¹ wrêczy³
pami¹tkowe plakietki za osi¹-
gniêcia w nauce wyró¿niaj¹-
cym siê uczniom. Ale o tym
piszemy w tym numerze
„Wieœci” w s¹siedniej publi-
kacji.

Wies³aw Pietuch
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To miejsce daje mi si³ê – reporta¿ z Muzeum Ma³ej Ojczyzny w Studziwodach

wracamy do planów Muzeum
w najbli¿szym czasie i od razu
przechodzimy do festiwalu
„Tam po majowej Rosie”

Kolejn¹ inicjatyw¹ jest
festiwal Podlasko –Poleski
”Tam po majowej rosie” . Jest
to ju¿ 8 edycja tego festiwalu
. Formu³a tego wydarzenia
jest taka, ¿e nie jest to wyda-
rzenie sceniczne,  trudno zro-
biæ z niego festiwal komercyj-
ny . Chcemy aby wyrasta³ z
¿ycia, traktujemy to wydarze-
nie jako œwiêto . Wyrasta ono
z cyklu 40 dni po Wielkano-
cy, pierwszy dzieñ odbywa siê
w prawos³awne œwiêto Wo-
zniesienie (Wniebowst¹pie-
nie) . Wydarzenie te trwa
przez kilka kolejnych dni i
jest ruchome wszystko zale-
¿y od tego kiedy wypada
Wielkanoc wiêc czasem jest
w maju ale zdarza siê równie¿
w czerwcu (2-5 czerwiec).
ChodŸ nazwa nawi¹zuje do
miesi¹ca maja , sama nazwa
pochodzi od tradycyjnej pie-
œni . Ta czêœæ festiwalu jest
poœwiêcona folklorowi wio-

sennemu natomiast druga
czêœæ festiwalu wypada w
koñcu lipca (29-31 lipiec) ,na-
tomiast  jej motywem prze-
wodnim s¹ ¿niwa . W pierw-

szy dzieñ wydarzenia jest ¿eñ-
cie sierpami zbo¿a na polu .
Zespo³y i grupy , które przy-
je¿d¿aj¹ id¹ na pole i tam pra-
cuj¹ i zarazem œpiewaj¹. Dla-
tego mówiê ¿e ten festiwal
wyrasta z ¿ycia , chcemy po

prostu odnowiæ to czym ¿yli
kiedyœ ludzie jak œwiêtowali
i pracowali . Po za tym festi-
wal posiada imprezy towarzy-
sz¹ce s¹ wystawy , w tym
roku bêdziemy otwieraæ wy-

stawê 30 kwietnia  „Pisanki
Nadbu¿añskie” z okolic Sie-
miatycz i Mielnika . W po³o-
wie maja bêdzie plener rzeŸ-
biarski z udzia³em naszych
przyjació³ ze stowarzyszenia
„Tur” z Kamieñca na Bia³o-
rusi , w tamtym roku praco-
wali u nas i stworzyli te dwie
monumentalne rzeŸby (rzeŸ-
by te naprawdê robi¹ wra¿e-
nie i wrêcz hipnotyzuj¹), któ-
re s¹ w bramie . Natomiast 22
maja mamy równie¿ w planie
zorganizowaæ wystawê
„¯yjemy razem”. Jest to
wspólny projekt Urzêdu Mar-
sza³kowskiego i organizacji
instytucji kultury z woje-
wództwa podlaskiego. Nasze
stowarzyszenie uczestniczy³o
w tym projekcie realizowali-
œmy tak¿e projekt „Szlakiem
dziedzictwa spo³ecznoœci
¿ydowskiej” i dalej zamierza-
my to realizowaæ . W ramach
tego projektu zorganizowali-
œmy w³aœnie warsztaty pla-
styczne i prace naszych
uczestników wesz³y do tej ob-
jazdowej wystawy „¯yjemy
razem” . Jest to wystawa wiel-
ko formatowo- plenerowa , jej
inauguracja odbêdzie siê jak
ju¿ wspomina³em 22 maja .
Stanie ona przy placu ratuszo-
wym , wokó³ tej wystawy
bêd¹ siê odbywaæ równie¿
wydarzenia muzyczne , byæ
mo¿e te¿ teatralne , historycz-
ne , mo¿e te¿ jarmark . W³a-
œnie to planujemy w tym okre-
sie . Jest on szczególny dla
Bielska z powodu œwiêtowa-
nia dnia Œw. Miko³aja , chce-
my w³aœnie w taki sposób
wzbogaciæ to œwiêto .Podczas

Cd. ze str. 2 naszego spotkania nie mog³o
zabrakn¹æ pytania dotycz¹ce-
go turystów ich wieku oraz
tego czego szukaj¹ w Studzi-
wodach .

Ka¿dy mo¿e coœ tutaj
znaleŸæ. Zainteresowani etno-
grafi¹, kultur¹ materialn¹
mog¹ zobaczyæ tradycyjny
dom wiejski z wyposa¿eniem,
mog¹ równie¿ zobaczyæ pra-
cê niektórych twórców z re-

gionu np. Miko³aja Tarasiuka,
mamy kolekcjê obrazów Ana-
tola Krawczuka z Krzywej in-
nych mo¿e zainteresowaæ
dom mieszczañski , aby mieæ
porównanie i wyobra¿enie jak
¿yli kiedyœ na tych ziemiach
Bia³orusini . Wa¿n¹ czêœci¹
jest dzia³alnoœæ oœwiatowo –
edukacyjno –doradcza . Zwra-
caj¹ siê do nas nieraz osoby o
konsultacje w ró¿nych dzie-
dzinach , zwi¹zanych z kul-
tur¹ i folklorem regionu , w
miarê mo¿liwoœci staramy siê
pomóc i wskazaæ literaturê
czy inne Ÿród³a. D¹¿ymy te¿
do stworzenia biblioteki i czy-
telni o profilu bia³oruskim –
regionalnym na bazie tych za-
bytków. Praktycznie ju¿ to
mamy lecz nie jest to do koñ-
ca dopracowane . Widzê ¿e
taka biblioteka jest potrzebna
. Z racji mojego zainteresowa-
nie szeroko pojêt¹ bia³orusko-
œci¹ zaczerpn¹³em wiedzy jak
mój rozmówca widzi przy-
sz³oœæ tej mniejszoœci oraz jej
najm³odszych przedstawicie-
li?

Te najm³odsze pokole-
nie jest pozbawione komplek-
sów i potrafi rozmawiaæ i kul-
tywowaæ swoj¹ bia³oruskoœæ

. Jeœli te m³ode osoby trafiaj¹
na odpowiednich ludzi z ja-
sno okreœlona œwiadomoœci¹
to ³atwiej im zrozumieæ swoj¹
odmiennoœæ. Najbardziej
mnie to boli ¿e coraz mniej ro-
dzicówz tego œredniego poko-
lenia chce rozmawiaæ ze swo-
imi dzieæmi po bia³orusku ,
jest to taka schizofrenia ro-
dzinna , mo¿na rozmawiaæ z
seniorem rodzinny w jêzyku

przodków ale ju¿ nie z dziec-
kiem...

Podczas naszej rozmo-
wy nasunê³a mi siê myœl sk¹d
ten cz³owiek czerpie tyle
energii i poœwiêcenia dla swo-
jej pracy? Pan Doroteusz poza
prac¹ kulturalna jest równie¿
rolnikiem oraz by³ym rad-
nym. Jego odpowiedŸ jest
prosta

Moja praca w Muzeum
i Stowarzyszeniu jest to pra-
ca spo³eczna z której czerpiê
radoœæ, jestem ju¿ ustawiony
w ¿yciu wiêc posiadam zaple-
cze do prowadzenia tej dzia-
³alnoœci. W Bielsku s¹ moje
korzenie, to miejsce daje mi
si³ê, rozwijanie go jest moim
priorytetem jeœli siê wk³ada w
coœ pracê to widaæ efekty.

Powinniœmy siê cie-
szyæ ¿e w naszym regionie s¹
tacy ludzie , którzy s¹ „pozy-
tywnie zakrêceni” i daj¹ przy-
k³ad innym a zarazem s¹ œwia-
domymi osobami i bez ogró-
dek mówi¹ o swojej odmien-
noœci i siê jej nie wstydz¹ a
wrêcz daje ona im si³ê do two-
rzenia.

Tekst :Micha³ Iwaniuk
Zdjêcia :Pawe³ Mrowiec

21 stycznia
br. w Gminnym Oœrodku
Kultury w Narewce, od-
by³y siê IV Gminne Pre-
zentacje Kolêdnicze
„Gwiazda i Kolêda – Na-
rewka 2011”. Uczestni-
czyli w nich doroœli oraz
dzieci i m³odzie¿ – w su-
mie ponad 20 tzw. pod-
miotów wykonawczych.
Celem konkursu jest kul-
tywowanie i rozwijanie
tradycji bo¿onarodzenio-
wych, zachowanie obrzê-
dów kolêdniczych ( teksty
kolêd, powitania i podziê-
kowania kolêdnicze ) oraz
odtwarzanie gwiazd i szo-
pek.

W grupie DZIECI,

pierwsze miejsce zaj¹³ ze-
spó³ „Cegie³eczki” z
Lewkowa Starego,  drugie
– dzieci z klasy „zerów-
ki” i trzecie miejsce –
dzieci z klas III A i III B
Zespo³u Szkó³ w Narew-
ce.

W grupie M£O-
DZIE¯ pierwszym miej-
scem podzielili siê
uczniowie klasy I A Gim-
nazjum w Narewce, so-
listka Martyna Stulgis i
duet Julia Lasota, Emanu-
ela Mironowicz z Zespo-
³u Szkó³ w Narewce, a
drugie miejsce – Parafial-
ny   Chór M³odzie¿owy z
Narewki.

W grupie DORO-

ŒLI jury pierwsze miejsce
przyzna³o Parafialnemu
Chórowi Cerkiewnemu z
Narewki, a drugim miej-
scem uhonorowano ze-
spó³ „Narewczanki” z Na-
rewki, Chór Stra¿y Gra-
nicznej oraz zespó³ „Ce-
gie³ki” z Lewkowa Stare-
go.

Na zakoñczenie im-
prezy kolêdniczej wszyst-
kim uczestnikom podziê-
kowa³ Wójt Miko³aj Pa-
wilcz. Konkurs zorgani-
zowa³ GOK i Urz¹d Gmi-
ny w Narewce. Organiza-
torzy wrêczyli pami¹tko-
we dyplomy i nagrody
pieniê¿ne.

(Jan Cie³uszecki)

NAREWKA           NAREWKA

Kolêdowanie na 170  g³osów
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Podczas noworoczne-
go spotkania starosty bielskie-
go z aktywem powiatu, wy-
ró¿niono plakietkami grupê
wyró¿niaj¹cych siê uczniów –
dziœ liderów   w nauce, olim-
pijczyków w wielu dziedzi-
nach w województwie i kra-
ju. Uhonorowanie uczniów –
laureatów sprawi³o staroœcie
dr S³awomirowi Snarskiemu
widoczn¹ radoœæ. Starosta po-
chodzi z rodziny nauczyciel-
skiej, sam by³ i obecnie jest
nauczycielem akademickim,
wiêc jak ka¿dego pedagoga
ciesz¹ go postêpy m³odych
bielszczan.

Wyró¿niono z I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Tadeusza Koœciuszki :

Bart³omieja Hrynie-
wickiego, z klasy I C, ucz¹-
cego siê w zakresie rozszerzo-
nym  matematyki, fizyki i in-
formatyki, laureata XIV edy-
cji konkursu TEST MATE-
MATYKA PLUS oraz Pauli-
nê  D¹browsk¹ z klasy III D.
Paulina uczy siê w zakresie
rozszerzonym jêzyka polskie-

go, historii i wiedzy o kultu-
rze, zajê³a I miejsce w powia-
towych i wojewódzkich eli-
minacjach 55 Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego
– zostaj¹c w koñcu laureatk¹
etapu centralnego.

Z II Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego z BJN im. Bro-
nis³awa Taraszkiewicza
zg³oszono, a starosta nagro-
dzi³: Annê Rubaszewsk¹ z
klasy III, która w ub. roku zo-
sta³a finalistk¹ szczebla cen-
tralnego Olimpiady Jêzyka
Rosyjskiego i finalistk¹
szczebla centralnego XVI
Olimpiady Jêzyka Bia³oru-
skiego.

Tomasz Lewczuk,
uczeñ klasy III, jest finalist¹
XXXIX Olimpiady Biolo-
gicznej, dwukrotnym laure-
atem etapu wojewódzkiego
Olimpiady Ekologicznej. W
br.szkolnym uczestniczy³ w
VII Sesji Selekcyjnej Euro-
pejskiego Parlamentu M³o-
dzie¿y w Krakowie, jest w
gronie stypendystów wybitnie
zdolnych Krajowego Fundu-

szu  na Rzecz Dzieci, oraz sty-
pendyst¹   Zarz¹du Woje-
wództwa Podlaskiego za wy-
niki w nauce.

Zespó³ Szkó³ nr 1 im.
Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w Bielsku Podlaskim
reprezentowali :

Aneta Michalczuk z
klasy I o profilu policyjnym,
kulturalna, pracowita ze œred-
ni¹ ocen 4,1 jest równie¿ siat-
kark¹, walcz¹c¹ na szczeblu
powiatowym. W szkole zajê-
³a 2 miejsce w eliminacjach
Olimpiady Jêzyka Rosyjskie-
go. Jej szkolny kolega  Piotr
Sebestianiuk ze œredni¹ ocen
5, 13 jest uczniem klasy II w
zawodzie technik mechanik.
W roku 2010 stypendysta Pre-
zesa Rady Ministrów, w br.
szkolnym zakwalifikowany
do  etapu okrêgowego Olim-
piady Wiedzy Technicznej.
Lubiany kolega, dobrze repre-
zentuje szko³ê na zewn¹trz.

Laureaci z Zespo³u
Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa
Reymonta przy Widowskiej
to Anna ̄ ukowska  z III kla-

Tyle radoœci – liderzy w nauce

„Wieœci” rozmawiaj¹ z

Janem Prokopiukiem, Prze-

wodnicz¹cym Zarz¹du Stowa-

rzyszenia Pomocy Osobom

Niepe³nosprawnym „Szansa”

w Bielsku Podlaskim.

Co to za organizacja i
kiedy powsta³a ? – pytamy
Przewodnicz¹cego Jana

Dla wielu jesteœmy prawdziw¹ szans¹

sy    Liceum Profilowanego o
profilu ekonomiczno-admini-
stracyjnym. Jest aktywn¹ wo-
lontariuszk¹ (m. innymi
WOŒP, zbiórka ¿ywnoœci,
dzieci pod opiek¹ Stowarzy-
szenia na rzecz przeciwdzia-
³ania przemocy w rodzinie
„Fundament”, Wigilia dla sa-
motnych bielskiego MOPS).
Jest stypendystk¹  Prezesa
Rady Ministrów. Z tej samej
szko³y  Maciej Chwieæko, z
Technikum Nr 3 jest uczniem
klasy IV w zawodzie technik
informatyk.

Bardzo dobry uczeñ,
prowadzi autorsk¹ stronê in-
ternetow¹, opiekuje siê radio-
wêz³em szkolnym. Pasjonat
fotografii, uczestnik Powiato-
wych Prezentacji Artystycz-
nych Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych powiatu bielskiego.
Wystawia³ w Bielskim Domu
Kultury.

Paulina Jakoniuk,
bardzo dobra uczennica IV
klasy technikum ekonomicz-
nego Zespo³u Szkó³ Nr 4 im.
Ziemi Podlaskiej w Bielsku

Podlaskim jest laureatk¹
XXXIV Olimpiady Wiedzy i
Umiejêtnoœci Rolniczych w
bloku  agrobiznes. Patryk
Dzier¿yk z klasy IV techni-
kum informatycznego tej sa-
mej szko³y to nie tylko wzo-
rowy i bardzo dobry uczeñ,
ale te¿ siatkarz  II ligi pi³ki
siatkowejch³opców szkó³ po-
nadgimnazjalnych w woj.
podlaskim.

Nagrodzeni uczniowie
z Zespo³u Szkó³ Specjalnych
im. Jana Paw³a II to: Ewa
Czerkowska, laureatka kon-
kursów ogólnopolskich pla-
stycznych i ekologicznych,
recytatorskich i literackich na
szczeblu wojewódzkim. Jej
kolega Tomasz Kazimierski
to laureat XI Mistrzostw  Wo-
jewództwa Podlaskiego w te-
nisie sto³owym – I miejsce!
Równie¿ III miejsce w IX Mi-
strzostwach Woj. Podlaskiego
w pi³ce no¿nej.

Maj¹c takich uczniów,
powiat bielski mo¿e byæ spo-
kojny o swój rozwój. Gratu-
lujemy!       Wies³aw Pietuch

Prokopiuka.
Jesteœmy stowarzysze-

niem powsta³ym w 1992 roku
i to takim, które jako jedne z
pierwszych uzyska³o w po-
wiecie i województwie  sta-
tus organizacji po¿ytku pu-
blicznego. W roku przysz³ym,
w marcu obchodziæ bêdziemy
20-lecie ! Nazwa „Szansa”
dobrze oddaje ideê naszej
dzia³alnoœci – dajemy szansê
pozbycia siê samotnoœci,
znacznej poprawy stanu zdro-
wia, rehabilitacji na wysokim
poziomie. Mieœcimy siê w
Bielsku Podlaskim, w budyn-
ku Spó³dzielni Inwalidów
„Przysz³oœæ” przy ul. D¹-
browskiego 3 (poniedzia³ek –
pi¹tek w godzinach od 9,00 do
17,00 tel. 85 730  36 60 )

„Szansa” posiada
piêknie wyposa¿ony gabinet

rehabilitacyjny z symbolicz-
nymi op³atami, które s¹ w
istocie darowiznami na
rzecz Stowarzyszenia. Sk¹d
takie imponuj¹ce wyposa¿e-
nie?

W minionych latach
zakupiliœmy sprzêt oparty na
najnowszych technologiach.
Œrodki  uzyskaliœmy z wp³at
1 % podatników, darowizn
oraz nawi¹zek s¹dowych. Ci
którzy doceniaj¹ nasz¹ dzia-
³alnoœæ s¹ coraz chojniejsi.
Np. œrodki uzyskane w 2004
roku to 8 tysiêcy z³otych, a w
roku 2009 to ju¿   63 tysi¹ce
z³otych. Kupiliœmy wiêc ró¿-
nego rodzaju fotele do masa-
¿u, lampy Bioptron i SoluX,
urz¹dzenia do fluidoterapii,
³ó¿ko wodne Medy Jet, bie¿-
nie elektryczne itd. Nadal
mo¿na nas wspomagaæ prze-

kazuj¹c œrodki na Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Nie-
pe³nosprawnym „Szansa” w
Bielsku Podlaskim – konto
BG¯ Oddzia³ w Bielsku Pod-

laskim 15 2030 0045 1110
0000 0072 2000 .

Jakie inne dzia³ania
oferuje „Szansa” ?

Mo¿na u nas zmierzyæ
ciœnienie, zwa¿yæ siê, zmie-

rzyæ poziom cukru. Pomaga-
my te¿ socjalnie zakupuj¹c
potrzebuj¹cym leki i prepara-
ty medyczne. Organizujemy
zajêcia na bielskiej p³ywalni,

integracyjne zawody sporto-
we. Zwiedzamy Miêdzynaro-
dowe Targi Sprzêtu Rehabili-
tacyjnego w £odzi , jeŸdzimy

Cd. str. 7
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Dla wielu jesteœmy prawdziw¹ szans¹

na wycieczki. W naszym gabinecie pracuj¹ profesjonalni rehabilitanci.
Jakie plany i marzenia ma Przewodnicz¹cy Jan Prokopiuk ?
Z natury jestem spo³ecznikiem, lubiê dzia³aæ wœród ludzi. Startowa³em

na radnego do Sejmiku Województwa Podlaskiego uzyskuj¹c niez³y moim zda-
niem wynik bo a¿ 3267 g³osów. To echo moich spo³ecznych dzia³añ. Pragn¹³-
bym aby wp³acane na nasze konto kwoty by³y coraz wiêksze – pomoglibyœmy
wiêkszej iloœci potrzebuj¹cych. Ale marzê przede wszystkim aby w ka¿dej
gminie naszego województwa powo³aæ gabinety rehabilitacyjne. Na razie za-
cznê od naszego powiatu.                                   Rozmawia³: Wies³aw Pietuch

Hajnowski Dom Kultury zapra-
sza dzieci i m³odzie¿ do konkursu VIII
WIOSNA M£ODYCH TALENTÓW
– PREZENTACJE 2011. Ide¹ konkur-
su jest promocja sztuki dziecka i wy-
³onienie osobowoœci twórczych. Pra-
ce o znacznych walorach artystycz-
nych bêd¹ zaprezentowane wiosn¹
tego roku na wystawie w Hajnowskim
Domu Kultury, ul. Tamary So³onie-
wicz  4.

Trzy i wiêcej prac, nale¿y do-

starczyæ do HDK do 28 lutego br.
Mog¹ one byæ wykonane w dowolnej
technice: malarstwo, rysunek, grafika,
rzeŸba i inne formy wypowiedzi pla-
stycznej. Tematyka dowolna. Na au-
torów najciekawszych prac czekaj¹
nagrody.

Informacji o konkursie udziela
Zenaida Jakuæ – instruktor plasty-
ki w Hajnowskim Domu Kultury,
pod numerem telefonu 85 682 32 03
wewnêtrzny  39.                                (jc)

Wiosna m³odych twórców

Cd. ze str. 6

Mieszkañcy wsi Trze-
œcianka i Puch³y w gminie Narew do-
czekali siê asfaltowej nawierzchni na
drodze ³¹cz¹cej te wsie, a tak¿e na dro-
dze z Iwanek do ogrodnik i do mostu
na rzece Rudni. S¹ to arterie powiato-
we  i o modernizacjê ich zatroszczy³o

NAREW   NAREW

Dobre drogi – bezpieczna jazda
siê wspólnie Starostwo Powiatowe w
Hajnówce i w³adze gminy.

O remont ulicy zabiegaj¹ miesz-
kañcy wsi Bia³ki w gminie Narew.
Przebiegaj¹ca przez wieœ droga ma naj-
gorsz¹ nawierzchniê spoœród wszyst-
kich ulic w powiecie hajnowskim. (jc)

Hajnówka



8                                                                                                                                                                                                        Wieœci Podlaskie

WIEŒCI  PODLASKIE  -  Niezale¿ne Pismo Lokalne

Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada.                                    Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2,  16-001 Kleosin

Redaktor Naczelny: Wies³aw Pietuch (kom. 531 530 691)  Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Cie³uszecki (kom. 692 899 593),  Redaktor: Wies³aw Soko³owski (kom. 601 724 296).
Stale wspó³pracuj¹: Jerzy Gabrysiak, Jerzy Iwañczuk, Micha³ Iwaniuk, Wiaczes³aw Kucharenko, Teresa Modzelewska, Robert Panek, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.

  ISSN – 1509 - 0329
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Wspó³praca” spó³ka z o.o., 15 – 092 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 1/1 - IVp., Prezes: Wies³awa ¯ywolewska.
tel. 85 653 76 51, 85 743 55 16, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl,    www.wiescipodlaskie.pl,    Biuro Reklamy: e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl

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)

Cena dla firm i instytuacji 1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

Pomó¿ chórowi „Tutti Cantare”.

Zostañ sponsorem strategicznym.

Kontakt: dyrygent chóru: Ma³gorzata Mróz,

Hajnówka,  tel. 85 683 27 21
� �

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

CENY
KONKURENCYJNE

TRANSPORT GRATIS!


