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Wstrz¹snê³a nami tra-
giczna œmieræ Jurka Szmaj-
dziñskiego, wicemarsza³ka
Sejmu RP, kandydata SLD
na urz¹d prezydenta. Zgin¹³
10 kwietnia 2010 roku w
katastrofie prezydenckiego
samolotu pod Smoleñskiem.
Znalismy go od prawie 30
lat, przez kilka lat pracowa-
liœmy razem, w Zwi¹zku
Socjalistycznej M³odzie¿y
Polskiej. To niezwykle
smutne, ¿e wiêcej ju¿ nie
bêdziemy mogli siê spotkaæ.
Bêdzie go nam wszystkim
brakowa³o.

Przed 30 laty Jurek
zosta³ sekretarzem Zarz¹du
G³ównego ZSMP. Mia³ ju¿
du¿e doœwiadczenie w dzia-
³alnoœci w œrodowiskach
m³odzie¿owych. Wczeœniej
by³ bowiem przewodnicz¹-

Jurek, pozostaniesz
w naszych sercach

cym ZSMP we Wroc³awiu.
Pracowaliœmy razem, przez
kilka lat by³ naszym szefem.
Zawsze niezwykle serdecz-
ny, ciep³y, dbaj¹cy o rozwój
kultury i sportu wœród pol-
skiej m³odzie¿y. Mia³ wiele
wspania³ych pomys³ów, któ-
re konsekwentnie realizo-
wa³. Dojrzewa³ jako dzia-
³acz spo³eczny i polityczny.
Po koniec lat 80. nasze dro-
gi siê rozesz³y. Los znowu
zetkn¹³ nas po kilku latach,
kiedy Jurek zacz¹³ kierowaæ
Stowarzyszeniem „Pokole-
nia” i dzia³aæ w SdRP. Sta³
siê wówczas dojrza³ym po-
litykiem polskiej lewicy.
Spotykaliœmy siê niezbyt
czêsto. Zawsze tryska³ do-
brym humorem, opowiada³
o swoich planach i marze-
niach na Polskê.  Umawia-
liœmy siê na d³u¿sz¹ rozmo-
wê, zawsze jednak brakowa-
³o czasu. Ju¿ nie pogada-
my….

¯egnaj Jerzy. Pozosta-
niesz w naszej pamiêci jako
kolega, dzia³acz m³odzie¿o-
wy, pose³ wicemarsza³ek
Sejmu i  kandydat na Prezy-
denta RP.

Wies³aw Soko³owski
Ryszard Œwierczewski
Hieronim Wawrzyñski

Mieszkañcy woje-
wództwa podlaskiego
¿egnaj¹ Krzysztofa Jakuba
Putrê, wicemarsza³ka Sejmu
RP. Zgin¹³ on tragicznie 10
kwietnia 2010 roku w kata-
strofie prezydenckiego sa-
molotu TU- 154 pod Smo-
leñskiem. Lecia³ tam na uro-
czystoœci obchodów 70 rocz-
nicy zbrodni katyñskiej na
polskich oficerach. Osiero-
ci³ oœmioro dzieci.

Krzysztof Putra uro-
dzi³ siê 4 lipca 1957 roku w
Józefowie. By³ absolwentem
Technikum Mechanicznego
w Bia³ymstoku i d³ugolet-
nim pracownikiem Fabryki
Przyrz¹dów i Uchwytów w
Bia³ymstoku. Przez 10 lat
(1995- 2005) kierowa³
PUHP „Lech” w Bia³ymsto-
ku. W Uchwytach najpierw
by³ wiceprzewodnicz¹cym,
a potem przewodnicz¹cym
Rady Pracowniczej. W la-
tach 1987- 88 zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ samorz¹-
dow¹ i wspó³tworzy³ Stowa-
rzyszenie Dzia³aczy Samo-
rz¹dowych. Wówczas go po-
zna³em i choæ reprezentowa-
liœmy ró¿ne opcje politycz-
ne byliœmy zgodni, ¿e Pol-
ska potrzebuje wolnoœci i
radykalnych zmian. Drugi
raz z Krzysztofem Putr¹ spo-
tka³em siê w kwietniu 1989
roku  w trakcie kampanii
wyborczej do Sejmu kon-
traktowego. By³ wówczas

kandydatem Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarnoœæ”
na pos³a. I wygra³ te wybo-
ry, rozpoczynaj¹c swoj¹ ka-
rierê polityczn¹. W Sejmie X
kadencji pracowa³ w Komi-
sji Stosunków Gospodar-
czych z Zagranic¹ i Gospo-
darki Morskiej, Komisji
Systemu Gospodarczego,
Przemys³u i Budownictwa
oraz Komisji Mniejszoœci
Narodowych i Etnicznych.
Pracê w tych komisjach kon-
tynuowa³ jako pose³ Sejmu
I kadencji, wolnej III RP.
Potem by³a d³u¿sza przerwa
w aktywnoœci parlamentar-
nej Krzysztofa Putry, choæ
nie oznacza³o to, ¿e zaprze-
sta³ dzia³alnoœci publicznej
w województwie bia³ostoc-
kim, a póŸniej podlaskim.
Prezesowa³ strukturom wo-
jewódzkim Porozumienia
Centrum, a od 2001 r. zosta³
prezesem Podlaskiego Za-
rz¹du Regionalnego „Prawa
i Sprawiedliwoœci”. W la-
tach 2002- 2005 by³ radnym
Sejmiku Województwa Pod-
laskiego. We wrzeœniu 2005
roku Krzysztof Putra zosta³
wybrany senatorem z woje-
wództwa podlaskiego. Zo-
sta³ wicemarsza³kiem Sena-
tu RP. W wyborach 2007
roku wybrano go na pos³a
Sejmu VI kadencji oraz na
wicemarsza³ka Sejmu RP. I
wykonuj¹c obowi¹zki zwi¹-
zane z t¹ funkcj¹ zgin¹³ w
katastrofie pod Smoleñ-
skiem. Odszed³ od nas nie-
zwykle ciep³y, serdeczny
cz³owiek, który ceni³ naro-
dowe wartoœci, walczy³ o
niepodleg³y byt swojej Oj-
czyzny. Niezwykle wa¿na
by³a dla niego rodzina, ¿ona,
dzieci. ¯egnamy Ciê Mar-
sza³ku. Trwaj w naszej pa-
miêci.

Hieronim T. Wawrzyñski

Mia³a zaledwie 25 lat
i wiele wspania³ych marzeñ.
Chcia³a zostaæ instruktorem
spadochronowym, za kilka
tygodni mia³a broniæ pracê
magistersk¹ na Politechnice
Warszawskiej. Justyna Mo-
niuszko ju¿ tego nie zrobi.
Zginê³a w katastrofie pod
Smoleñskiem. 10 kwietnia
2010 wykonywa³a obowi¹z-
ki stewardessy na pok³adzie
rz¹dowego samolotu 36
Specjalnego Pu³ku Lotnic-
twa Transportowego wioz¹-
cego prezydenta RP, Lecha
Kaczyñskiego i towarzysz¹-
ce mu osoby na uroczysto-
œci w Katyniu.

Justyna Moniuszko,
nazywana przez swoich
przyjació³, kolegów „Just¹”
pasjonowa³a siê spadochro-
niarstwem. By³a aktywnym
cz³onkiem sekcji spadochro-
nowej Aeroklubu Podlaskie-
go. Wykona³a ponad 250
skoków. Lata³a tak¿e na szy-
bowcach. Lotnictwo by³o jej
najwiêksz¹ pasj¹. Studiowa-
³a na Wydziale Mechanicz-
nym, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej.
W 2006 roku zosta³a Miss tej
uczelni. Jak opowiadaj¹ jej
przyjaciele, chcia³a byæ do-
brym in¿ynierem, specjalist¹
od lotnictwa. Tragiczna
œmieræ Justyny przerwa³a te
wszystkie plany. ¯al i smu-
tek. Niech pozostanie w na-
szych sercach i pamiêci ob-
raz tej zawsze uœmiechniê-
tej i pe³nej ¿ycia dziewczy-
ny. ¯egnaj.                      (hw)

Pamiêtajmy
o Justynie

¯egnamy Krzysztofa Putrê

£¹czymy siê w bólu

z rodzinami tragicznie zmar³ych

w katastrofie lotniczej

Prezydenta RP

Lecha Kaczyñskiego
i jego Ma³¿onki

 Marii Kaczyñskiej

oraz rodzinami i bliskimi zmar³ych

w smoleñskiej katastrofie

rodaków Ziemi Podlaskiej

ostatniego Prezydenta RP na UchodŸstwie

Ryszarda Kaczorowskiego

Wicemarsza³ka Sejmu RP

Krzysztofa Putry

Prawos³awnego Ordynariusza

Wojska Polskiego

arcybiskupa, gen. dyw.

Mirona Chodakowskiego

stewardessy, cz³onka za³ogi samolotu

Justyny Moniuszko

Zespó³ redakcyjny „Wieœci Podlaskich”
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Bia³ystok

Jaka przysz³oœæ
Stowarzyszenia

Polska – Wschód?
W przedostatni¹

œrodê kwietnia w Bia³ym-
stoku odby³a siê wojewódz-
twa narada dzia³aczy Sto-
warzyszenia Wspó³pracy
„Polska- Wschód”. Kilka-
naœcie osób reprezentuj¹-
cych podlaskie struktury
dyskutowa³o o jego przy-
sz³oœci. Pada³o wiele kry-
tycznych uwag dotycz¹cych
oceny dotychczasowej dzia-
³alnoœci. Uznano za nie-
zbêdne zwo³anie Nadzwy-
czajnego Kongresu w celu
wypracowania nowego pro-
gramu dostosowanego do
zmienionej sytuacji spo-
³eczno- politycznej i potrzeb
ró¿nych œrodowisk oraz do-
konania radykalnych zmian
w dotychczasowej struktu-
rze organizacyjnej Stowa-
rzyszenia. Uczestnicy nara-
dy jednoznacznie opowie-
dzieli siê za tym, aby ca³y
maj¹tek Stowarzyszenia by³
zarz¹dzany przez Zarz¹d
Krajowy, a uzyskiwane z
niego dochody przeznacza-
ne na dzia³alnoœæ meryto-

ryczn¹ Stowarzyszenia.
Opowiedziano siê za spo-
³ecznym pe³nieniem funkcji
kierowniczych na wszyst-
kich szczeblach, a zatrud-
nianiem pracowników me-
rytorycznych do realizacji
poszczególnych zadañ. Ob-
rady Nadzwyczajnego Kon-
gresu Stowarzyszenia po-
winna poprzedziæ otwarta,
powszechna dyskusja pro-
gramowa z du¿ym udzia³em
m³odego pokolenia. Wypra-
cowane wnioski zostan¹
przekazane do Zarz¹du Kra-
jowego Stowarzyszenia
Wspó³pracy „Polska –
Wschód” i przedstawione
podczas obrad Ogólnopol-
skiej Narady Aktywu w
Warszawie. Odbêdzie siê
ona 28 kwietnia, a woje-
wództwo podlaskie na niej
reprezentowaæ bêd¹: Józef

Makowiecki, Dionizy Si-

dorski, Wies³aw Soko³ow-

ski i Hieronim Wawrzyñ-

ski. O jej efektach napisze-
my w najbli¿szym wydaniu
„Wieœci”.                                  (w)

XXXII sesja Rady Gminy Narew
23 kwietnia

2010 roku w sali konferen-
cyjnej Urzêdu Gminy Narew
odby³a siê XXXII sesja Rady
Gminy Narew. Obrady otwo-
rzy³ Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Eugeniusz Dudzicz.
Na pocz¹tku sesji wszyscy
zebrani uczcili minut¹ ciszy
pamiêæ ofiar katastrofy pre-
zydenckiego samolotu pod
Smoleñskiem.

Po zatwierdzeniu po-
rz¹dku obrad tradycyjnie ju¿
Wójt Gminy Narew Jakub
Sadowski przedstawi³ Ra-
dzie informacje z dzia³alno-

œci w okresie miêdzysesyj-
nym. Wójt przedstawi³ rów-
nie¿ sprawozdanie z realiza-
cji bud¿etu gminy za 2009
rok. Przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej Policji w Haj-
nówce zaprezentowali infor-
macje o stanie bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego
w Gminie Narew za 2009
rok. Natomiast sekretarz
gminy Mariusz ¯ukowski
przedstawi³ sprawozdanie z
realizacji uchwa³ Rady Gmi-
ny Narew za 2009 rok. Pod-
czas sesji podjête zosta³y na-
stêpuj¹ce uchwa³y:

* w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gmi-
ny,

* w sprawie zmian w
bud¿ecie gminy na 2010 rok,

* w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Powiatu
Hajnowskiego,

* w sprawie zaci¹gniê-
cia po¿yczki d³ugotermino-
wej na finansowanie wydat-
ków nie znajduj¹cych pokry-
cia w planowanych docho-
dach gminy na 2010 rok oraz
ustanowienia zabezpieczenia
jej sp³aty,

* w sprawie og³osze-

nia VI edycji konkursu na
najestetyczniej urz¹dzon¹
posesjê, zagrodê i wieœ,

* w sprawie zatwier-
dzenia Planu Odnowy Miej-
scowoœci Tyniewicze Du¿e
na lata 2010-2017,

* w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia zmia-
ny Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy
Narew,

* w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miej-
scowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego tere-
nów z obszaru gminy Narew,

* w sprawie przyst¹-
pienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania
przestrzennego czêœci gminy
Narew.

Po udzieleniu odpo-
wiedzi na interpelacje i za-
pytania radnych przewodni-
cz¹cy dokona³ zamkniêcia
obrad XXXII sesji Rady
Gminy Narew.

Portal U.G. Narew

Podczas fina³u V Tur-
nieju Wiedzy o Spó³dziel-
czoœci w Brañsku odby³a siê
mi³a uroczystoœæ dekoracji
medalami „Zas³u¿ony dzia-
³acz polskiej spó³dzielczo-
œci” grupy najbardziej zaan-
ga¿owanych w upowszech-
nianie idei spó³dzielczych

Spó³dzielcze medale dla nauczycieli

nauczycieli z podlaskich
szkó³ oraz osób zaanga¿o-
wanych w organizacjê kon-
kursu. Odznaczeniami spó³-
dzielczymi w imieniu preze-
sa KRS, Alfreda Domagal-
skiego udekorowa³  ich dr
Krzysztof Lachowski w to-
warzystwie Danuty Kowal-

czyk, prezesa MBR w War-
szawie i Zdzis³awy Maksy-
miuk, prezesa BS w Bran-
sku.

Spó³dzielczymi me-
dalami uhonorowani zostali
nauczyciele: Jac³aw To-

ryczñski, Teresa Kowal-

czuk, Krystyna Copiuk,

Helena Kiersnowska i El¿-

bieta Guziak. Odznaczenie
„Zas³u¿ony  dzia³acz spó³-
dzielczoœci” otrzyma³ tak¿e
reprezentant redakcji „Wie-
œci” (jest ona wspó³organi-
zatorem Turnieju), Wies³aw

Soko³owski. Gratulujemy
naszemu koledze i wszyst-
kim odznaczonym nauczy-
cielom.                            (hiw)

Obecnie  w Hajnówce nie
ma ani jednego zak³adu zegarmi-
strzowskiego. Aby naprawiæ zega-
rek, mieszkañcy miasta i okolicz-
nych wsi, zmuszeni s¹ do wyjaz-
du z tym problemem do Bia³ego-
stoku. A to, jak wiadomo, i strata
czasu i dodatkowe koszty.

Wiele osób posiada pa-
mi¹tkowe zegarki na rêkê, kie-
szonkowe z ³añcuszkiem, naœcien-
ne i kominkowe. Szczególnie star-
si ludzie maj¹ do nich sentyment
– chcieliby, aby te czasomierze
s³u¿y³y im jeszcze lata. Gdy taki
cenny lub sentymentalny zegar siê
zatrzyma – poszukuj¹ zegarmi-
strza.

„JeŸdzi³em  do lasu  i przy
zak³adaniu ga³êzi na furê, jedna z
nich uderzy³a   w zegarek t³uk¹c
szkie³ko” – mówi mieszkaniec
Lewkowa Nowego. „Pojecha³em
do Hajnówki, poszukuj¹c zegar-
mistrza. Bezskutecznie. Nikt   nie
prowadzi takiego punktu us³ugo-
wego.”

¯ycie toczy siê. Zegary
odmierzaj¹  godziny, dni, tygodnie
– up³ywaj¹cy czas. Aby nie zamil-
k³y, potrzebni s¹ zegarmistrze. Kto
zatroszczy siê o to, aby chocia¿ je-
den uruchomi³ zak³ad zegarmi-
strzowski w Hajnówce ?

Jan Cie³uszecki

Gdzie naprawiæ
zegarek ?
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W dniu 15 kwietnia
br. na placu Jana Paw³a II w
Bielsku Podlaskim, przed
ratuszem, zosta³o odprawio-
ne nabo¿eñstwo ekumenicz-
ne w intencji wszystkich
ofiar katastrofy lotniczej,
która wydarzy³a siê 10
kwietnia br. pod Smoleñ-
skiem.

Na rozpoczêcie Chór
Polskiej Pieœni Narodowej

S³oñce nagle zgas³o...

Powiat bielski uczci³ pamiêæ ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem

oraz uczestnicy uroczystoœci
odœpiewali hymn narodowy,
po czym starosta bielski S³a-
womir Jerzy Snarski powi-
ta³ mieszkañców powiatu
przyby³ych w celu wspólne-
go uczczenia pamiêci tra-
gicznie zmar³ych 96 naszych
rodaków.

Podczas prezentacji
sylwetek osób tragicznie
zmar³ych: Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej – Le-
cha Kaczyñskiego i jego
ma³¿onki Marii, ostatniego
Prezydenta RP na UchodŸ-
stwie Ryszarda Kaczorow-
skiego, Wicemarsza³ka Sej-
mu RP Krzysztofa Putry,
Prawos³awnego Ordnariu-
sza Wojska Polskiego Arcy-
biskupa Mirona Chodakow-
skiego oraz stewardessy Ju-
styny Moniuszko, i dalej
podczas wyczytywania na-
zwisk pozosta³ych ofiar za-
palono 96 zniczy. W ten spo-
sób uczniowie I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Ta-
deusza Koœciuszki i II Li-

ceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Bronis³awa Taraszkiewi-
cza utworzyli z bia³ych i
czerwonych zniczy faluj¹c¹
p³omykami flagê pañ-
stwow¹. Nastrój zadumy
wœród przyby³ych spotêgo-
wa³ chór wykonuj¹c pieœñ
“S³oñce nagle zgas³o”.

Nieszpory ¿a³obne
odprawili ksiê¿a: dziekan
bielski pra³at Ludwik Ol-
szewski, dziekan brañski
pra³at Janusz £oniewski i
wicedziekan bielski kanonik
Tadeusz Kryñski, ks. Woj-
ciech Ryczkowski, modli-
twê wiernych odczyta³ ks.

Dariusz Tworkowski. Na-
stêpnie nabo¿eñstwo ¿a³ob-
ne odprawili licznie przybyli
ksiê¿a prawos³awni na cze-
le z dziekanem bielskim ks.
mitratem Leoncjuszem To-
filukiem.

Na zakoñczenie
¿a³obnej uroczystoœci jej
uczestnicy zapalili dodatko-
we znicze przed zdjêciami
ofiar katastrofy.

Organizatorem uro-
czystoœci by³ Powiatowy
Zespó³ ds. Obchodów Œwi¹t
Pañstwowych i Rocznic Pa-
triotycznych.

Anna Chojnacka

Pod siedzib¹ staro-
stwa Hajnowskiego, pod
masztem, na którym zwisa-
³a opuszczona do po³owy
flaga narodowa przyozdo-
biona  kirem, mieszkañcy
tego¿ powiatu nie przecho-
dzili obojêtnie.

Przystawali na chwi-
lê by w zadumie uczciæ -
minut¹ ciszy, z³o¿ywszy
wi¹zankê kwiatów czy te¿

Hajnowianie z³o¿yli ho³d
ofiarom katastrowy
pod Smoleñskiem

zapaliwszy znicz – pamiêæ
Lecha Kaczyñskiego – Pre-
zydenta RP, jego ¿ony Ma-
rii, poleskiej elity politycz-
nej, dowództwa armii WP,
duchowieñstwa oraz za³ogi
samolotu, który rozbi³ siê
podczas l¹dowania z dele-
gacj¹ udaj¹c¹ siê na obcho-
dy 60 rocznicy zbrodni ka-
tyñskiej.

 (ars)

Od dnia 15 marca
2010 r. rolnicy ju¿ po raz
siódmy mog¹ sk³adaæ wnio-
ski o przyznanie p³atnoœci w
ramach systemów wsparcia
bezpoœredniego, pomocy fi-
nansowej z tytu³u wspiera-
nia gospodarowania na ob-
szarach górskich oraz innych
obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania
(ONW), a tak¿e o p³atnoœci
z tytu³u realizacji przedsiê-
wziêæ rolno-œrodowisko-
wych i poprawy dobrostanu
zwierz¹t lub o przyznanie
p³atnoœci rolno-œrodowisko-
wej.

W tym roku po raz
pierwszy o te schematy po-
mocowe mo¿na siê ubiegaæ
na jednym formularzu wnio-
sku.

Informacja o naborze wniosków w 2010 r.
 Wnioski mo¿na sk³a-

daæ osobiœcie lub przes³aæ
poczt¹ do biura powiatowe-
go w³aœciwego ze wzglêdu
na miejsce zamieszkania lub
siedzibê rolnika do dnia 17
maja 2010 r. Dopuszczalne
jest z³o¿enie wniosku w ter-
minie 25 dni kalendarzo-
wych po tym terminie, czyli
do 11 czerwca 2010 r., ale w
takich przypadkach nale¿na
rolnikowi p³atnoœæ bêdzie
pomniejszana o 1% za ka¿-
dy dzieñ roboczy opóŸnie-
nia.

Adres Biura Powiato-
wego

ARiMR w Bielsku
Podlaskim

Ul. Bia³owieska 113D
Tel. 7307862
 Zaznaczam ¿e ta in-

formacja o godzinach przyj-
mowania wniosków dotyczy
tylko Biura Powiatowego w
Bielsku Podlaskim, ka¿de
Biuro Powiatowe indywidu-
alnie ustala sobie godziny
pracy Biura.

Kierownik
Biura Powiatowego

Mariusz Korzeniewski
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W przedostatni wto-
rek kwietnia w Zespole
Szkó³ im. Armii Krajowej w
Brañsku odby³ siê Fina³ Re-
gionalny V Turnieju Wiedzy
o Spó³dzielczoœci i podsu-
mowanie I Konkursu Histo-
rycznego „Odkrywcy lokal-
nej historii spó³dzielczoœci”.
Na to spó³dzielcze œwiêto
m³odoœci przyjechali repre-
zentacji 70 szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych, lice-
ów i techników, zwyciêzcy
eliminacji szkolnych. W im-
prezie uczestniczyli ucznio-

wie z ponad 30 placówek,
którzy w oparciu o doku-
menty, rozmowy ze œwiad-
kami wydarzeñ historycz-
nych tworzyli prace na kon-
kurs historyczny w formie
esejów, wywiadów i prezen-
tacji. Najlepsze z nich zosta-
³y przedstawione przez au-
torów podczas imprezy
brañskiej. Zmaganiom
uczniów kibicowali dyrekto-
rzy szkó³ i nauczyciele, pre-
zesi i dyrektorzy Banków
Spó³dzielczych, przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych,
instytucji i organizacji pu-
blicznych oraz przedstawi-
ciele œrodowisk naukowych,
Krajowej Rady Spó³dziel-

czej i dziennikarze. Wszyscy
mogli skorzystaæ z porad
kosmetycznych i fryzjer-
skich œwiadczonych przez
s³uchaczy z Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 2 w Bia-
³ymstoku.

Uczestnicy imprezy
nie zapomnieli o 96 ofiarach
katastrofy prezydenckiego
samolotu pod Smoleñskiej.
Ich pamiêæ uczcili minut¹
ciszy oraz wydelegowaniem
specjalnej grupy z kwiatami
na odbywaj¹cy siê w tym
samym dniu pogrzeb mar-
sza³ka Sejmu RP, Krzyszto-
fa Putry. Zadbano równie¿ o
odpowiedni¹ powagê pod-
czas jej przebiegu.

W I Konkursie Histo-
rycznym „ Odkrywcy lokal-
nej historii spó³dzielczoœci”
jury pod przewodnictwem
prof. Zofii Chyry- Rolicz z
Akademii Podlaskiej nagro-
dzi³o po trzy osoby w ka¿-
dej z kategorii; esej, wy-
wiad, prezentacja. W pierw-
szej z nich najlepsza by³a
Katarzyna Fronc, uczennica
klasy II Gimnazjum z Zespo-
le Szkó³ im. Jana Pawla II w
Rudce, autorka przejmuj¹cej
historii Spó³dzielni Produk-
cyjnej w Olendach (opie-
kun- Bo¿ena Ga³ecka). Dru-
gie miejsce przypad³o ̄ ane-
cie Woroszy³, uczennicy kla-
sy II Gimnazjum w Brañsku
(opiekun Anna Skowroñ-
ska), a trzecie- Robertowi
Olszewskiemu , uczniowi III
klasy Gimnazjum w Zespo-
le Szkó³ im. Jana Paw³a II w
Rudce (opiekun Bo¿ena Ga-
³ecka).

W kategorii – wy-
wiad- pierwsze miejsce zdo-
by³a Joanna Anna Lach,
uczennica Zespo³u Szkó³
Handlowo- Ekonomicznych

im. Miko³aja Ko-
pernika w Bia-
³ymstoku, za bar-
dzo dojrza³y zapis
rozmowy z
wspó³twórcami
s p ó ³ d z i e l n i
uczniowskiej w
ZSHE w Bia³ym-
stoku (opiekuno-
wie- Barbara Go-
³ubowska, Beata
Wiœniewska- Le-
woc).  Drugie
miejsce zajê³a Pa-
trycja Smolar-
czyk, uczennica
klasy II Gimna-
zjum w Brañsku (opiekun-
Anna Skowroñska), a trze-
cie- Jolanta Ostrowska,
uczennica klasy I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w
Brañsku (opiekun- Anna
Skowroñska).

Najlepsz¹ prezentacjê
na Konkurs przygotowa³a
Ewalina Gajdel, uczennica
Zespo³u Szkó³ Handlowo-
Ekonomicznych im. Miko-
³aja Kopernika w Bia³ymsto-
ku (opiekun- Barbara Go³ê-
biewska, Beata Wiœniewska-
Lewoc). Kolejne miejsca za-
jêli w tej kategorii: Pawe³
Nietupski, uczeñ Gimna-
zjum w Zespole Szkó³ im.
Jana Paw³a II w Rudce
(opiekun- Bo¿ena Ga³ecka)
i Piotr Oniszczuk, uczeñ kla-
sy I Publicznego Gimna-
zjum im. Tamary
So³oniewicz w Narewce
(opiekun- Aniela Poskrob-
ko). Zwyciêzcy w poszcze-
gólnych kategoriach poza
nagrodami rzeczowymi, dy-
plomami otrzymali statuet-
ki Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Marka Sawickie-
go. Niezwykle emocjonuj¹-
ce by³ zmagania fina³owe V

Turnieju Wiedzy o Spó³-
dzielczoœci. Najpierw trzeba
by³o rozwi¹zaæ test, a potem
ustnie odpowiedzieæ na trzy
pytania. Po ostrej walce jury
pod przewodnictwem dr
Krzysztofa Lachowskiego z
Krajowej Rady Spó³dzielczy
w kategorii szkó³ podstawo-
wych pierwsze miejsce przy-
zna³o Izabeli Fronc ze Szko-
³y Podstawowej w Rudce,
drugie- Karolowi Zaj¹cz-
kowskiemu ze Szko³y Pod-
stawowej w Boækach, a trze-
cie- Wioletcie Zawadzkiej
ze Szko³y Podstawowej w
Brañsku. Kolejne miejsca
zajêli: Magda Nietupska (
Szko³a Podstawowa w Rud-
ce), Sebastian Majewski
(Szko³a Podstawowa w An-
dryjankach) i Karolina Olej-
nik (Szko³a Podstawowa w
Topczewie). Wœród uczniów
gimnazjów najlepsza by³a
Weronika ¯ochowska z
Gimnazjum w Rudce, która
wyprzedzi³a swoj¹ kole¿an-
kê szkoln¹, Paulinê Do³ê-
gowsk¹, ¯anetê Woroszy³ z
Gimnazjum w Brañsku, Ur-
szulê Sidoruk z Publicznego
Gimnazjum w Boækach i

Spó³dzielcze œwiêto m³odzie¿y w Brañsku
Weronikê Czu-
prynko z Publicz-
nego Gimnazjum
w Grodzisku. W
kategorii szkó³ po-
nadgimnazjalnych
pierwsze miejsce
wywalczy³a Syl-
wia Puchalska,
uczennica Zespo³u
Szkó³ Rolniczych
im. K. Kluka w
Rudce. Drugie za-
jê³a jej kole¿anka,
Marta Kowalczuk,
trzecie- Marta Ja-
kubowska z Li-
ceum Ogólno-

kszta³c¹cego w Brañsku,
czwarte- Mateusz Matocha
z Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych nr 4 im. Ziemi Podla-
skiej w Bielsku Podlaskim,
pi¹te- Andrzej Romaniuk z
Zespo³u Szkó³ Zawodowych
nr 3 w Bielsku Podlaskim i
szóste- Anna Niemyjska z
LO w Brañsku. Najlepsi
otrzymali puchary ufundo-
wane przez marsza³ka woje-
wództwa podlaskiego, Jaro-
s³awa Dworzañskiego, dy-
plomy oraz nagrody rzeczo-
we sponsorowane, m.in.
przez Krajow¹ Radê Spó³-
dzielcz¹, Komisjê Nadzoru
Finansowego, Urz¹d Mar-
sza³kowski w Bia³ymstoku,
Mazowiecki Bank Regional-
ny, Oddzia³ Podlaski NBP,
Krajowy Zwi¹zek Banków
Spó³dzielczych, starostê
bielskiego i hajnowskiego
oraz wójta gminy Brañsk i
burmistrza Brañska. Organi-
zatorami Fina³u by³ Bank
Spó³dzielczy w Brañsku,
Stowarzyszenie „Dyli¿ans
Kulturalny” i Redakcja dwu-
tygodnika „Wieœci Podla-
skie”.

Hieronim T. Wawrzyñski
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24 25 kwietnia  br.
odby³y siê kolejne Wiosen-
ne Targi Ogrodnicze i Psz-
czelarskie w Szepietowie.
Pojechaliœmy na nie szyno-
busem PKP. Podró¿ z Bia³e-
gostoku jest krótka, ca³y po-
jazd pe³en jest turystów. Po
drodze ca³y czas ktoœ dosia-
da, to ze skrzynkami, to z
wiadrem. Jad¹ na zakupy na
targi.

Stacja w Szepietowie,
choæ stara, ale zadbana,
wokó³ zieleñ (ale ju¿ do ko-
szenia). I pierwsze rozczaro-
wanie – nigdzie najmniej-
szej wzmianki, og³oszenia,
plakaciku o targach. O loka-
lizacjê i kierunek dojazdu
trzeba rozpytywaæ miejsco-

Wiosenne Targi w Szepietowie

wych. Teren targów jest doœæ
odleg³y od stacji PKP i PKS
( 4 km). Taksówek ma³o. A
przecie¿ mo¿na by³oby
uatrakcyjniæ dojazd gdyby
by³y bryczki lub fury – dla
mieszczuchów radocha, dla
miejscowych zarobek.

Pogoda piêkna, idzie-
my spacerem, wyprzedzani
przez auta z okolicznych
powiatów. To najczêœciej
m³odzi ludzie, którzy przy-
sz³oœæ zwi¹zali z rolnictwem
(s³usznie !) i domy otaczaj¹
piêknymi ogrodami. Coraz
czêœciej podczas naszych,
redakcyjnych wêdrówek
spotykamy takie zadbane
siedliska.

Na targach rzeczywi-

œcie kupiæ mo¿-
na by³o prawie
wszystko co po-
trzebne do
ogrodu, sadu,
pasieki, szklar-
ni. Sadzonki
drzew i krze-
wów owoco-
wych, ozdob-
nych, kwiatów
ogrodowych,
na tarasy i na
balkony, rozsa-
dy warzyw.

Oczywiœcie narzêdzia i ma³e
maszyny, nawozy, chemiê,
odzie¿ robocz¹ (ale i mili-
tarn¹), obuwie. A obok tego
stoiska z plastikowymi kra-
snalami, z wiklinowymi
zwierz¹tkami, z
bi¿uteri¹ i kora-
lami, z p³ytami
disco-polo, z
serami, regio-
nalnym pieczy-
wem, wêdlina-
mi, kwaszony-
mi ogórkami i
kapust¹ (z dê-
bowych beczek
– znakomite),
ciastami, pie-
czonymi kie³-
baskami i kar-

kówk¹, kilkunastoma rodza-
jami miodu (lokalne, ale
by³y i z Gór Œwiêtokrzy-
skich).

Ceny? Rewelacyjne,
w ró¿nym pojêciu. Sadzon-
ki w takiej samej cenie jak
na bia³ostockich bazarach.
Miody – za s³oik (1,30 kg)
proszono od 25 do 65 z³ w
zale¿noœci od rodzaju. Kilo-
gramowy bochenek ¿ytnie-
go chleba kosztowa³ 10 z³,
za wêdliny ¿yczono sobie od
39 do 65 z³ (!) za kilogram,
za oryginalne litewskie jesz-
cze dro¿ej.

By³y te¿ stoiska z sku-
terami, quadami i motocy-
klami. Nie by³o rowerów –
dlaczego? Z instytucji ban-

kowych by³ tylko Alior Bank
(gratulujemy operatywno-
œci).

Szepietowo  rozwija
siê jako ponadlokalne cen-
trum targowe i wystawien-
nicze. Ale nadal powinno
„szlifowaæ” wiele spraw.
Tereny targowe powinny
byæ nag³oœnione, powinien
byæ dojazd (busiki,bryczki),
powinien byæ pkt. sanitarny
na miejscu (nie zauwa¿y³em
?), przyda³by siê koncert ple-
nerowy, wiêcej miejsc do
odpoczynku (³awki i stoliki).
Przed nami kolejne imprezy
wystawiennicze i targowe.
Bêdziemy Szepietowo od-
wiedzaæ i wspieraæ.

Wies³aw Pietuch
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PLEBISCYT BIELSK PODLASKI

22 kwietnia br. w sali
konferencyjnej Starostwa
Bielskiego mia³o miejsce
podsumowanie VI Plebiscy-
tu „Wieœci Podlaskich” na
„Najpopularniejszego Spor-
towca i II –go na  Trenera
Ziemi Bielskiej 2009 r.”

Uroczystoœæ ta rozpo-
czê³a siê smutnym akcen-
tem. Zebrani jej uczestnicy
minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
ofiar katastrofy prezydenc-
kiego samolotu, który rozbi³
siê pod Smoleñskiem w Ro-
sji, a tak¿e zmar³ego w Bar-
celonie dzieñ przed bielsk¹
Gal¹ przyjaciela polskiego
ruchu olimpijskiego barona
Juana Antonio Samarancha,
przewodnicz¹cego Miêdzy-
narodowego Komitetu
Olimpijskiego w latach 1980
– 2001.

Po chwili g³êbokiej
zadumy odegrany zosta³
hymn olimpijski, jako ¿e w
miesi¹cu kwietniu rokrocz-
nie obchodzone s¹ dni olim-
pijczyka.  Uroczystego
otwarcia podsumowania
Plebiscytu dokona³ Kanclerz
jego Kapitu³y Anatol Grze-
gorz Tymiñski, który ser-
decznie powita³ jego gospo-
darzy S³awomira Jerzego
Snarskiego – Starostê Biel-
skiego i Wies³awa Soko³ow-
skiego, wydawcê „Wieœci
Podlaskich”, sprawcê tego
sportowego wydarzenia
trwaj¹cego od lat.  Mi³o po-
witani zostali w³odarze
miast i gmin powiatu, dyrek-
torzy, nauczyciele szkó³ i
trenerzy. Kanclerz Kapitu³y
szczególnie mi³e s³owa
przywitania skierowa³ pod
adresem by³ych sportow-
ców, i laureatów ubieg³o-
rocznego wspó³zawodnic-
twa o najwy¿sze laury spor-
towe, po czym przyst¹piono
do og³oszenia wyników,
wrêczenia pucharów dyplo-
mów i nagród.

Jako pierwsi wyniki
us³yszeli sportowcy Miasta
Bielsk Podlaski. Tytu³ „Naj-
popularniejszego Sportowca
2009r. Czytelnicy „Wieœci”
przyznali Andrzejowi Ko-

siñskiemu. Na kolejnych
miejscach sklasyfikowani
zostali: II – Micha³  Wal-

czuk, III – Maciej Borowik,
IV – Aaron Weres, V – To-

masz Kubiec, a VI – Ma-

Sportowa Gala „Wieœci Podlaskich”
ciej Kijko.

Puchary i dyplomy
laureatom wrêczy³ Miros³aw
Go³êbiowski, Burmistrz
Miasta.

W Gminie Bielsk
Podlaski zwyciê¿y³a Pauli-

na Skrzypkowska przed
Kamil¹ Hornowsk¹. Miej-
sce III zaj¹³ Artur Górski,
IV – Daniel Be-

drycki, V – Da-

riusz Szymañ-

ski, a VI – Pa-

tryk Ignatiuk.
Wyró¿nie-

nia w imieniu Ra-
isy Rajeckiej,
Wójta Gminy
wrêczy³ Wies³aw
Soko³owski, wy-
dawca „Wieœci
Podlaskich.

N a j l e p -
szym sportow-
cem Gminy
Brañsk zosta³a
Karolina Ma-

karska. Kolejne
miejsca zajêli: II
– Ma³gorzata Kosiñska, III
– Mateusz Puchalski, IV –
Julita Szmur³o, VI – Anna

Safaryn, VI – Szymon Tor-

czyñski.
Nagrody laureatom

wrêczy³ Wojciech Jakubow-
ski, Sekretarz Gminy.

W Gminie Boæki g³o-
sowano na dwóch zg³oszo-
nych sportowców do Plebi-
scytu. Ostatecznie zwyciê-
¿y³a Karolina Jurczuk

przed Grzegorzem  Wasz-

kiewiczem;
W imieniu Wójta

Gminy Boæki wyró¿nienia

wrêczy³a Zdzis³awa Maksy-
miuk, Prezes BS w Brañsku,
mecenas kultury i sportu na
Podlasiu.

Niewielu wiêcej spor-
towców o tytu³ najpopular-
niejszego walczy³o w Gmi-
nie Wyszki. G³ówn¹ nagro-
dê zdoby³ Dawid Górski

wyprzedzaj¹c Jaros³awa

Wiktoruka, Ewê Nie-

wiñsk¹ i £ukasza Sasinow-

skiego.
Laureaci otrzymali

wyró¿nienia z r¹k Tadeusza
Wielanowskiego, Zastêpcy
Wójta.

Przed przyst¹pieniem
do og³oszenia wyników na
najpopularniejszego spor-
towca w poszczególnych
kategoriach wiekowych i
trenera powiatu nast¹pi³
mi³y moment. Wrêczone zo-
sta³y puchary ufundowane
przez Bohdana Paszkow-
skiego, Senatora RP spor-

towcom lat 1950 – 1960, za
sportowe osi¹gniêcia i dzia-
³ania na rzecz polskiego ru-
chu olimpijskiego.

Laureatom tego spe-
cjalnego wyró¿nienia – Sta-

nis³awowi Koszowi i Jano-

wi D³u¿ewskiemu w imie-
niu fundatora puchary wrê-
czyli Zdzis³awa Maksymiuk

i Ryszard Œwier-
czewski, dzienni-
karz „Wieœci”.

Z wielk¹
niecierpliwoœci¹
uczestnicy Gali
oczekiwali na
og³oszenie laure-
atów w powiecie.

Oto oni -
„Najpopularniej-
si Sportowcy
Ziemi Bielskiej
2009r.” w po-
szczególnych ka-
tegoriach:

- szko³y
podstawowe:  I –
Aleksandra Ku-

lik, II – Mateusz

Puchalski, III – Szymon

Torczyñski, IV – Artur

Górski, V – Natalia Kad³u-

bowska, VI – Karolina Jur-

czuk.

Nagrody wrêczyli –
Anatol Grzegorz Tymiñski i
Katarzyna Stepaniuk, cz³on-
kowie Kapitu³y.

-  gimnazja:   I – Ma-

ciej Borowik, II – Paulina

Skrzypkowska, III – Da-

mian Kuczyñski, IV – Piotr

Antoniuk, V – Sylwia

Bancerek, VI – Tomasz

Kubiec.

Sportowcy odebrali

ZAMÓWIENIA

plebiscytowe laury z r¹k
Wies³awa Soko³owskiego i
Aliny Baranowskiej.

- seniorzy: I – Rafa³

Borowik, II – Aaron Weres,
III – Damian Kunin, IV
Maciej Kijko.

Nagrody laureatom
wrêczyli – S³awomir Jerzy
Snarski, Starosta Bielski i
Wies³aw Soko³owski.

W II Plebiscycie na
„Najpopularniejszego Tre-
nera Ziemi Bielskiej 2009r”.
zwyciê¿y³ Pawe³ Bier¿yn

przed Marcinem Sawickim

i Markiem Micha³owskim.
Im te¿ przypad³y puchary
ufundowane przez Krzyszto-
fa Jurgiela, Senatora RP. IV
miejsce zaj¹³ S³awomir

Grygoruk, V – Andrzej So-

sna, a VI – Jac³aw Torczyñ-

ski.

Wyró¿nionym nagro-
dy wrêczy³ w imieniu fun-
datora – Hieronim Waw-
rzyñski – podlaski dzienni-
karz.

Bielsk¹ Galê Spor-
tow¹ „Wieœci Sportowych”
zakoñczyli jej gospodarze –
S³awomir Snarski, Starosta
Bielski i Wies³aw Soko³ow-
ski, Wydawca „Wieœci Pod-
laskich”, którzy pogratulo-
wali nagrodzonym zachêca-
j¹c ich do liczniejszego
udzia³u w przysz³ych edy-
cjach Plebiscytu.

Redakcja „Wieœci
Podlaskich” kieruje serdecz-
ne podziêkowanie Andrze-

jowi D³u¿ewskiemu za
sprawne poprowadzenie
uroczystoœci.

Ryszard Œwierczewski
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Czêsto mijamy ludzi,
czêsto s¹siadów nie intere-
suj¹c siê ich losem. Nieczê-
sto na szczêœcie te¿ za po-
moc¹ mediów docieraj¹ do
nas informacje o ludzkiej
tragedii. Obyœmy tego nie
doczekali.

Wspaniale jest to, ¿e
ludzi w trudnej ¿yciowej
chwili wspieraj¹ skromni,
anonimowi dobroczyñcy, ale
te¿ media, które docieraj¹ do
setek naszych rodaków jak
dziennikarze: redakcji: „Ku-
riera Podlaskiego”, „Gazety
Wspó³czesnej”, „Wieœci
Podlaskich” i Telewizji Pol-
skiej Oddzia³ w Bia³ymsto-
ku.

To oni sprawili, ¿e:
oœmioletni dziœ Domi-

nik po przeszczepi szpiku, -
którego dawczyni¹ by³a kil-
ka lat starsza siostra Diana -
a który przeszed³ ten ciê¿ki
zabieg ratuj¹cy ¿ycie w szpi-
talu w Lublinie i ciê¿ko ran-
na jego mama Sylwia w wy-
padku samochodowym, w
którym jako jedyna ocala³a
z czteroosobowego grona
powoli powracaj¹ do zdro-
wia. To najwa¿niejsze!

By jednak tak siê sta-

Wieœci patronuj¹ tej Akcji

Œwiêta Wielkanocne œwiêtem szczêœcia w rodzinie Dziwniel
³o potrzebna jest du¿a chêæ
pomocy ludziom potrzebu-
j¹cym wsparcia z zewn¹trz,
wspania³ych darczyñców
jak: Pani Bo¿ena Krasno-
dêbska z Gdañska, prawnik,
w³aœcicielka kancelarii
prawniczej, która op³aci³a z
góry za ca³y rok wynajêcie
mieszkania, w którym do

zdrowia po operacjach i ho-
spitalizacji dochodziæ bê-
dzie Pani Sylwia i jej oœmio-
letni syn Dominik.

Nad ca³oœci¹ Akcji
czuwa Podlaskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Transplan-
tologii, oraz Spo³eczny Ko-
mitet Pomocy dla Domini-
ka i Sylwii Dziwniel.

O dowodach dobrej
woli wobec  ciê¿ko poszko-
dowanej rodziny Pañstwa
Dziwniel pisaæ mo¿na wie-
le.

Nie sposób jednak nie
wspomnieæ o wa¿nym ak-
cencie wielkanocnym.

Za spraw¹ d³ugiej
wspó³pracy Podlaskiego

Stowarzyszenia na Rzecz
Transplantologii z renomo-
wanym bia³ostockim „Hote-
lem pod Herbem” przy ul.
Wiejskiej 49 rodzina Pañ-
stwa Dziwniel mog³a godnie
spêdziæ œwiêta.

W pierwszy dzieñ
Wielkanocy o 8.15 niespo-
dziewanie zjawi³ siê Pan

Dariusz Kulesza, (ale dzia-
³a³ wspólnie z bratem i ma³-
¿onkami ,- wspó³w³aœcicie-
lami Hotelu), który  wraz
kelnerem zajecha³ pod blok
firmowym autem, zapuka³
do drzwi i wkroczy³ z pre-
zentami dla Dominika i za-
staw¹ œwi¹teczn¹ oraz spe-
cjalnie przygotowanymi na
t¹ okazjê potrawami. Na
pierwszym miejscu znalaz³
siê koszyczek ze œwiêconk¹.
jaja w kilku wersjach, wêdli-
ny swojskiego wyrobu, sa-
³atki ró¿nego rodzaju, a tak-
¿e wyroby w galarecie.

W chwilê póŸniej przy
wielkanocnym stole zasiad³a
rodzina Pañstwa Dziwniel.

(od lewej str. siedz¹)
Sylwia, Dominik, Diana,
Kinga i Pani Basia, mama i
babcia opiekuj¹ca siê naj-
bli¿szymi powracaj¹cymi
powoli do zdrowi.

Dziêkujemy Wam Lu-
dzie o wielkim sercu!!!

Dziêki te¿ wielkie
sk³adamy patronuj¹cemu
Akcji – Panu Bohdanowi
Paszkowskiemu, by³emu
wojewodzie podlaskiemu,
obecnie Senatorowi RP.

 (ima)

Przy drodze woje-
wódzkiej, biegn¹cej z No-
wosad przez Narewkê do
Bondar i Juszkowego Gro-
du znajduje siê wieœ Lew-
kowo Nowe. 5 kilometrów
dalej od g³ównego szlaku,
odchodzi droga do Siemia-
nówki. Kierowcy samo-
chodów ciê¿arowych naj-
czêœciej jad¹ do Urzêdu
Celnego lub Punktu Prze-
³adunkowego PKP w Sie-
mianówce. Jad¹ i najczê-
œciej b³¹dz¹. Na skrzy¿o-
waniu dróg – wojewódz-
kiej i powiatowej – w Lew-
kowie Nowym nie ma bo-
wiem drogowskazu z napi-
sem Siemianówka.

Kierowcy zatrzy-
muj¹ pojazdy i prosz¹
mieszkañców Lewkowa o
wskazanie drogi do Urzê-
du Celnego. Pó³ biedy w
dzieñ, ale i noc¹ stukaj¹ do
okien domów, w których
zauwa¿¹ œwiat³o. Przed
skrzy¿owaniem na drodze
wojewódzkiej, z kierunku
od Narewki, pilnie potrzeb-
ny jest drogowskaz. Kie-
rowcy i mieszkañcy bêd¹
wdziêczni.

 ( jc )

Potrzebny
drogowskaz
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