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16 kwietnia br., w so-
botê, w gmachu Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej w Bia-
³ymstoku, odby³o siê uroczy-
ste podsumowanie VII edy-
cji konkursu Podlaska Mar-
ka Roku. Poznaliœmy laure-
atów presti¿owych nagród w
kategoriach Podlaski Smak,
Miejsce, Przedsiêwziêcie i
Produkt Roku 2010.

Kolejna edycja kon-
kursu organizowanego przez
Marsza³ka Województwa
Podlaskiego, powiêkszy³a
pakiet promocyjny naszego
województwa o kolejne po-
trawy, atrakcyjne miejsca,
innowacyjne przedsiêwziê-

cia i produkty. Wizytówki
naszego województwa po-
zwol¹ na jego  promocjê  w
kraju, Europie, a mo¿e i w
œwiecie ?

W tym roku do kon-
kursu zg³oszono 122 pod-
mioty (jak dot¹d najwiêcej),

Podlaska Marka Roku – wrêczono nagrody
a tradycyjnie najwiêcej w
kategorii Smak, podzielonej
na dwie podkategorie, Du¿e-
go i Ma³ego Producenta.

Nale¿y zauwa¿yæ co-
raz wiêkszy udzia³ miesz-
kañców województwa, któ-
rzy w plebiscycie oddali po-
nad 14 tysiêcy g³osów.

Gala Podlaskiej Mar-
ki Roku, któr¹ otworzy³
Marsza³ek Województwa
Podlaskiego, Jaros³aw Dwo-
rzañski, zgodnie z tradycj¹
poprzednich lat, pozwoli³a
na zaprezentowanie kolejne-
go, Honorowego Ambasa-
dora Województwa Podla-
skiego, promuj¹cego woje-

wództwo w Polsce i na œwie-
cie. Ten zaszczytny tytu³
przypad³ Piotrowi Tomaszu-
kowi – za³o¿ycielowi Teatru
„Wierszalin”, scenarzyœcie i
re¿yserowi, laureatowi
dwóch nagród Fringe First
na œwiatowym festiwalu te-

atralnym w Edynburgu. Na-
grodê Ambasadora, Piotrowi
Tomaszukowi wrêczy³
wspólnie z Marsza³kiem
Województwa, Wojewoda
Podlaski – Maciej ¯ywno.

Opraw¹   artystyczn¹
gali by³y wystêpy tancerzy
bia³ostockich z grupy Fair
Play Crew i piosenki naszej
kompozytorki, Karoliny Ci-
chej. By³ jeszcze pokaz bi-
¿uterii Elwiry Horosz, inspi-
rowanej nowym logo Woje-
wództwa Podlaskiego. Byæ
mo¿e ogl¹daliœcie Pañstwo
tê mi³¹ imprezê, bowiem
by³a ona transmitowana na
¿ywo przez TVP Bia³ystok.

A oto laureaci tego-
rocznej edycji Podlaskiej
Marki Roku.

W kategorii PODLA-
SKI SMAK, w podkategorii
MA£Y PRODUCENT zwy-
ciê¿yli:

Pan W³adys³aw Gry-
ka z Suszczego Borku (gm.
Narewka) za szynkê barani¹
(kumpiak) oraz Pañstwo Te-
resa i Janusz Sakowiczowie
z Rogowa (gm.Choroszcz)
za ser narwiañski wêdzony.
Wyró¿niono Pana Adama
Szczêsnowicza z Sokó³ki za
barani udziec wrzosowy.

W podkategorii
DU¯Y PRODUCENT zwy-
ciê¿y³a Okrêgowa Spó³-
dzielnia Mleczarska w
Hajnówce, za ser twarogo-

wy hajnowski t³usty klinek.
Wyró¿niono Spó³dzielniê
Mleczarsk¹ „Rospuda” w
Filipowie za mas³o tradycyj-
ne z Filipowa.

W kategorii PODLA-
SKIE MIEJSCE ROKU
zwyciê¿y³ Teatr „Wiersza-
lin” z Supraœla. Wyró¿niono
Golf Park Lipowy Most Pio-
tra Zdrojkowskiego z Lipo-
wego Mostu (gm.Supraœl)

W kategorii PODLA-
SKIE PRZEDSIÊWZIÊCIE

1 maja - Beatyfikacja papie¿a
Jana Paw³a II

1 Maja - Œwiêto  Ludzi Pracy
1 maja – 7 rocznica wst¹pienia Polski

do Unii Europejskiej
1 maja – otwarcie rynku pracy w RFN,

Austrii i Szwajcarii dla obywateli
polskich

Wiosna w lesie ko³o Rutki
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„Po œmierci Jana Paw-
³a II powsta³o Centrum My-
œli Jana Paw³a II. By³am jego
stypendystk¹ przez jakiœ
czas i by³am z nim mocno
zwi¹zana. Ale myœlê, ¿e te-
raz mówi siê o Janie Pawle
II do przesady, ¿e on te¿ ma
doœæ. Wszêdzie i wci¹¿ wi-
daæ próby zrobienia  intere-
su na jego osobie, choæby
ró¿ne ksi¹¿ki dziwnych wy-
dawnictw. Nawet teraz Ko-
œció³ w Polsce ma plan, ¿e
œwiêto zwi¹zane z beatyfi-
kacj¹ o¿ywi wiarê. Wydaje
mi siê, ¿e nie têdy droga.
Beatyfikacja i œwiêtoœæ pa-
pie¿a s¹ niesamowicie wa¿-
ne, ale nie przez Jana Paw³a
II przychodzi zbawienie.
Przede wszystkim trzeba
stawiaæ na g³oszenie Ewan-
gelii, któr¹ czêsto zastêpuj¹
moralizatorskie kazania.”

Justyna – 27 lat, pra-
cownik Katolickiej Agencji
Informacyjnej.

„Od zawsze jestem
wierz¹cy. By³em wychowa-
ny w chrzeœcijañstwie, w
moim domu by³a wiara, czê-
sto chodziliœmy z rodzicami
do koœcio³a. Nie byliœmy
jak¹œ tak¹ rodzin¹ bardzo,
bardzo wierz¹c¹. Dla mnie
to przesada, ¿e ludzie a¿ tak

wierz¹. Co z tego, ¿e siê wie-
rzy? Wiara to dla mnie wia-
ra w sens ¿ycia, w drugiego
cz³owieka, to jest ka¿dego
indywidualna sprawa. Wia-
ra to nie Koœció³, ksiê¿a,
modlitwy czy takie dziwne
rzeczy. Ja czêsto je¿d¿ê do
cioci na wieœ i chodzenie dla
mnie do koœcio³a na wsi jest
po prostu chore. To parada
modelek, ludzi, ubrañ, ciu-
chów, fryzur.

Chcia³bym, ¿eby be-
atyfikacja papie¿a da³a Po-
lakom szacunek do ludzi
chorych, cierpi¹cych. ¯eby
ludzie przypomnieli sobie
jego œmieræ i pamiêtali, ¿e
inni nie maj¹ takiej œmierci
i s¹ samotni, gdy umieraj¹.
W szpitalach brakuje mi³o-
œci. Bo co my, m³odzi, mo-
¿emy mieæ przez to czytanie
pism papie¿a? Wa¿niejsze
jest dzia³anie.”

Andrzej – 26 lat, fry-
zjer, gej.

„Ci, dla których zaro-
dek nie jest dzieckiem, ¿yj¹
wed³ug zupe³nie innych za-
sad moralnych. Mam siostrê
po pielêgniarstwie. Kiedyœ
na testach w³aœciw¹ odpo-
wiedzi¹ na pytanie, kiedy
zaczyna siê ¿ycie dziecka,
by³o, ¿e od poczêcia. Teraz

ju¿ rezygnuj¹ z tych pytañ.
Przy in vitro z kolei

gin¹ inne dzieci. Poza tym
dzieci z próbówki bêd¹ ro-
dzi³y dzieci z próbówki, bo
jak wywo³uj¹ sztuczne ja-
jeczkowanie u kobiety, to ich
córki tez mog¹ mieæ chore
jajeczka. Im bardziej ingeru-
jemy w p³odnoœæ cz³owieka,
tym bardziej mamy z ni¹
problemy. Na wyk³adzie
mówili te¿, ¿e u dzieci z in
vitro pojawia siê du¿o cho-
rób. Nawet jak ktoœ jest za
zachowaniem gatunku, to
powinien byæ przeciwny in
vitro. Zawsze mo¿na kogoœ
adoptowaæ.

Homoseksualizm w
wiêkszoœci wypadków to tez
jest kwestia wyboru, a nie
natury. Mój kolega, który
wychowywa³ siê bez ojca,
powiedzia³, ¿e o ma³o nie
wpad³ w homoseksualizm,
ale teraz ju¿ nie ma takich
myœli.

Prezerwatywy w
Afryce wcale nie zabezpie-
czaj¹ przed wirusem HIV, bo
on jest tak ma³y, ¿e mo¿e
przez nie przejœæ. Czyta³am
badania o tym, ¿e jedno pañ-
stwo w Afryce nie wprowa-
dza³o prezerwatyw, a nama-
wia³o do wstrzemiêŸliwoœci

przedma³¿eñskiej. Okaza³o
siê, ¿e we wszystkich zacho-
rowalnoœæ siê zwiêkszy³a, a
w tym jednym zmniejszy³a.

Nie mog³am siê pogo-
dziæ ze sformu³owaniem, ¿e
papie¿ jest nieomylny, bo
cz³owiek nie mo¿e byæ nie-
omylny. Przeszkadza³o mi
te¿, ze do Boga zwracamy
siê Ojcze, a do papie¿a Oj-
cze Œwiêty, ¿e wy¿ej w na-
zewnictwie stawiamy papie-
¿a ni¿ Boga.”

Aleksandra – 22 lata,
studiuje biologiê na Uni-
wersytecie Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego

„Pamiêtam pierwszy
szok z Ameryki. Ta ró¿no-
rodnoœæ, ró¿ne style, spry-
watyzowanie religii.
Œwiêty Miko³aj nie mo¿e
byæ tam w szkole, bo mo¿e
ktoœ nie uznaje Miko³aja. A
to wbrew pozorom umacnia
w tobie to, co jest dla ciebie
wa¿ne. I potwierdza, ¿e o
prawdzie nie trzeba krzy-
czeæ. Ale dziêki temu mniej
neguje innoœæ. Teraz to bar-
dzie zaproszenie. To bardzo
w stylu Jana Paw³a II, w nie-
go ekumenizm by³ mocny.”

Edyta – 29 lat, pra-
cownica organizacji poza-
rz¹dowych.

Pokolenie JP II PRZECZYTANE
Po œmierci papie¿a Jana Paw³a II media zaczê³y okreœlaæ rówieœników pontyfikatu polskiego papie¿a   „pokoleniem

JP II”. Szeœæ lat temu ci m³odzi ludzie czuli, ¿e chc¹ ¿yæ wed³ug jego zasad. A jak jest dzisiaj?  „Du¿y Format” zamieœci³
w wydaniu z 28 kwietnia br. kilka rozmów z osobami, dla których minione szeœæ lat by³y okresem intensywnego umacnia-
nia i prze¿ywania wiary. Z obszernych rozmów wybraliœmy te fragmenty, które oddaj¹ ich dzisiejszy stan ducha.

W tym roku,
w gminie Narewka (powiat
hajnowski), bêdzie budowa-
ne Centrum Sportowo-Re-
kreacyjne i Kulturalne w
Siemianówce, stanica  kaja-
kowa w Narewce i wodoci¹g
na odcinku Tarnopol – Most-
ki. Modernizowana bêdzie
œwietlica w Plancie.

W narewkowskiej
gminie przebudowane zo-

NOWE TEGOROCZNE INWESTYCJE

Na przystanku auto-
busowym PKS nad rzek¹ w
Narewce stoj¹ dwie du¿e
wiaty z ³aweczkami. Obie w
op³akanym stanie. Pasa¿e-
rów denerwuj¹ brzydkie,
zabazgrane, œciany, m.in.
udekorowane rysunkami
szubienic. Wiaty nale¿y po-
malowaæ. Obecny ich stan
pasa¿erom oczekuj¹cym na

Zaniedbany przystanek autobusowy

stan¹ ujêcia wody oraz roz-
budowana sieæ wodno-kana-
lizacyjna. Zaplanowano te¿
przebudowê ulicy £¹kowej
w Siemianówce ( w ramach
Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 – 2011 ). Ponad-
to wykonane zostan¹ projek-
ty przebudowy amfiteatru
gminnego nad rzek¹ w Na-
rewce, przebudowy drogi na

odcinku Gruszki – Guszcze-
wina, projekt kanalizacji na
Starym Dworze oraz projek-
ty termomodernizacji obiek-
tów u¿ytecznoœci publicz-
nej. W latach 2011 – 2012
na terenie gminy Narewka,
planowana jest budowa bez-
przewodowej sieci interne-
towej.

Jan Cie³uszecki

autobus czasu nie umila.
Chuligani zdrapali rozk³ad
jazdy autobusów PKS, po-
giêli kosze na œmieci i po³a-
mali ³aweczkê.

Wiaty przystankowe
s¹ w gestii miejscowych
w³adz samorz¹dowych.
Czas aby zajêli siê nimi na-
rewkowscy radni i so³tys.

 (jc)

Dziêkujemy za ¯yczenia Wielkanocne.
Nades³ali je:
* Kinga Bacewicz – Sfera Group,
* Agata Doro¿uk – Ciszewski Financial Commu-

nications Sp. zo.o.,
* Fundacja Aeris Futura,
* Hajnowski Dom Kultury,
* Rados³aw Hancewicz – rzecznik prasowy Izby

Skarbowej,
* Izba Ksiêgarstwa Polskiego,
* Jan Kwasowski – rzecznik Urzêdu Marsza³kow-

skiego,
* dr. Jaros³¹w Matwiejuk – pose³ na Sejm RP,
* dr. Andrzej Popow,
* Portal Ksiêgarski,
* Serwis 21,
* Stowarzyszenie Polskich Mediów,
* Ryszard Œwierczewski – prezes Podlaskiego Sto-

warzyszenia na Rzecz Transplantologii,
* Krzysztof To³wiñski – pose³ na Sejm RP
* Paulina Tarasiewicz – Pañstwowa Szko³a Wy¿-

sza w Bia³ej Podlaskiej,
* Travel Trade Poland Sp. z o.o.,
* Wójt oraz  pracownicy Urzêdu Gminy w Na-

rewce,
* Andrzej Wróblewski – asystent wicemarsza³ka

Walentego Koryckiego,
* Jaros³aw Zieliñski – pose³ na Sejm RP,

Po ponad rocznym
œledztwie Prokuratura Okrê-
gowa w Bia³ymstoku umo-
rzy³a œledztwo w sprawie
po¿aru Dworu Soplicowo w
Bia³owie¿y, który tu¿ przed
Sylwestrem 2009 strawi³
wiêksz¹ czêœæ budynku. O

Bia³owie¿a

Ruiny przestan¹
straszyæ turystów

Cd. str. 7

Po œmierci Jana Paw-

³a II karierê zrobi³o pojêcie

"pokolenie JP2". Co z niego

zosta³o? Przetrwa³o czy by³o

tylko tworem medialnym?

- Pojmujê ten termin

szeroko. W moim przekonaniu

"pokoleniem JP2" s¹ wszyscy

ludzie, którzy papie¿a znali i

œwiadomie uczestniczyli w tym,

co robi³. W ka¿dym z nich coœ

z jego przes³ania zosta³o. Sprze-

ciwiam siê próbom zaw³aszcze-

nia tego terminu, powinno byæ

otwarte dla wszystkich - tych,

którzy maj¹ lat 90 i dwudzie-

stolatków.

Na obchody mia³ te¿

jechaæ gen. Wojciech Jaruzel-

ski, jednak obawiaj¹c siê, ¿e

dojdzie do "burzy medialnej"

takiej jak ta, która rozpêta³a

siê w zwi¹zku z jego udzia³em

w posiedzeniu Rady Bezpie-

czeñstwa Narodowego, zrezy-

gnowa³. Genera³ powinien byæ

obecny w Watykanie?

- Trudno siê dziwiæ ge-

nera³owi, ¿e podj¹³ tak¹ decy-

zjê po tym ca³ym nienawistnym

zgie³ku, który podnieœli ludzie,

którzy uwa¿aj¹, ¿e maj¹ prawo

ka¿dego oceniaæ.

Jak mo¿na odmawiaæ

prawa obecnoœci na beatyfika-

cji gen. Jaruzelskiemu, który

by³ œwiadkiem w procesie? Nie

rozumiem tej ludzkiej zawiœci,

chêci wywarcia zemsty. To po-

stawa irracjonalna, z ca³¹ pew-

noœci¹ niechrzeœcijañska. Je-

stem tym zbulwersowany

Bp Tadeusz Pieronek

Fragment wywiadu z

bp Pieronkiem - WP.pl

27.04.2011
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Tak o swojej pasji

podczas rozmowy ze mn¹

mówi bohater tego wywiadu

Jaros³aw ¯ukowski prze-

wodnicz¹cy Podlaskiego

Zwi¹zku £owieckiego poza

tym mi³oœnik fotografii oraz

rusznikarz z wykszta³cenia.

Zdradza nam fakty dotycz¹c

PZ£ i jego dzia³alnoœci.

Czy móg³by pan po-
krótce przedstawiæ histo-
riê Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego w Okrêgu
Bia³ostockim i okolicach  ?

Polski Zwi¹zek
£owiecki powsta³ w 1923 r.
By³o to wtedy stowarzysze-
nie kó³ ³owieckich. Pod
obecn¹ nazw¹ funkcjonuje-
my od 1936 r. Na dzieñ dzi-
siejszy PZ£ zrzesza ponad
100 tys. cz³onków . Jest to
ju¿ ponad 2,5 tys. kó³
³owieckich w ca³ej Polsce .

Okrêg bia³ostocki jest
jednym z 49 okrêgów , któ-
re istniej¹ w kraju . Podzia³
ten na okrêgi odpowiada
jeszcze staremu podzia³owi
administracyjnemu woje-
wództw . By³y takie propo-
zycje aby zmniejszyæ liczbê
zwi¹zków , ale wi¹za³oby siê
to z tym , ¿e myœliwi mieli-
by znacznie wiêksze odle-
g³oœci do pokonania aby za-
³atwiæ swoje sprawy . Wiêc
celowo pozostawiono tê
strukturê . Jeœli chodzi o
strukturê administracyjn¹
organizacji, to najwy¿sz¹
w³adz¹ jest krajowy zjazd
delegatów , który odbywa
siê co 5 lat , wtedy odbywaj¹
siê równie¿ wybory w³adz .
Zjazd delegatów wybiera
Naczeln¹ Radê £owieck¹.
Natomiast naczelna rada
³owiecka wybiera ju¿ w³a-
dzê wykonawcz¹, czyli Za-

rz¹d G³ówny . Podobnie jest
to wszystko przeniesione na
stopieñ okrêgu . Czyli okrê-
gowy zjazd delegatów wy-
biera okrêgow¹ radê
³owieck¹, a ona wybiera za-
rz¹d i powo³uje przewodni-
cz¹cego. Zrzeszenie dzia³a
w oparciu o dwa akty praw-
ne, statut Polskiego Zwi¹z-

ku £owieckiego i usta-
wê o prawie ³owieckim
, które zosta³o po wie-
lu trudach stworzone w
1999 r. , a nastêpnie
ustawa zosta³a znowe-
lizowana parokrotnie .
Ale generalnie jest to
ustawa w miarê œwie¿a
. Statut w tej formie w
której obowi¹zuje po-
wsta³ w 2005 r. Wcze-
œniej ka¿de ko³o posia-
da³o ustawy ramowe ,
które obowi¹zywa³y w
zwi¹zku . Natomiast
ka¿de ko³o mog³o w
swoim prywatnym sta-

tucie wprowadziæ niewielkie
zmiany aby nie kolidowa³y
lub nie wprowadza³y ogra-
niczeñ . Mo¿na by³o je do-
pasowaæ . Dzisiaj jest jeden
statut dla wszystkich kó³ ,
ka¿da grupa myœliwych ma
siê do niego stosowaæ . W
statucie opisane s¹ równie¿
wszystkie kompetencje da-
nych organów wykonaw-
czych jak i stanowi¹cych
prawo w Zwi¹zku czyli na-
czelnej rady , krajowego
zjazdu. Równie¿ jest opisa-
ne, kto mo¿e zostaæ cz³on-
kiem na jakich zasadach . W
zwi¹zku z tym ka¿dego kto
by siê interesowa³ ³owiec-
twem na przysz³oœæ, odsy-
³am do tych dwóch doku-
mentów . Podstawow¹ ko-
mórk¹ organizacji jest ko³o
³owieckie , myœliwi s¹ w nim
zrzeszeni. Ko³o ³owieckie
zarz¹dza terenem mu przy-
dzielonym, jest to tak zwa-
ny obwód ³owiecki w , któ-
rym prowadzi gospodarkê .

Na dzisiaj obwód
³owiecki zgodnie z wytycz-
nymi ministra nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 3 tys. hektarów.
Jeœli z jakiegoœ podzia³u
wynika, ¿e ta powierzchnia
mia³a by byæ mniejsza wte-
dy trzeba wyst¹piæ do mini-
stra o zgodê, czy ewentual-
nie mo¿e istnieæ obwód o
takiej ma³ej powierzchni .
Najczêœciej minister siê go-

dzi , bo jest to sprawa lokal-
na poszczególnych organi-
zacji

Jest Pan obecnie
Przewodnicz¹cym, jak
Pan zaczyna³ w Zwi¹zku
co Pana przyci¹gnê³o aby
zajmowaæ siê ³owiectwem?

Jestem przewodnicz¹-
cym zarz¹du okrêgowego od
niespe³na roku czyli od maja
roku 2010 . Zosta³em wybra-
ny przez okrêgowy zjazd
delegatów . Natomiast w
zwi¹zku funkcjonujê od
1984 r.  Jakbym powróci³ do
korzeni poniewa¿ tu zaczy-
na³em, prowadzi³em zak³ad
rusznikarski, naprawia³em,
montowa³em lunety. Jestem
z wykszta³cenia in¿ynierem
mechanikiem, ale dodatko-
wo zrobi³em uprawnienia
czeladnicze w rzemioœle
rusznikarz, czyli jestem cer-
tyfikowanym rusznikarzem .
Chocia¿ w tej chwili w za-
wodzie nie pracuje. Praco-
wa³em tutaj w zawodzie 9 lat
prowadzi³em rusznikarniê ,
póŸniej spó³dzielniê Jednoœæ
£owiecka, która by³a w³a-
œcicielem tego zak³adu i zli-
kwidowa³a go. Ja w miêdzy-
czasie zajmowa³em siê
czymœ innym . Teraz wróci-
³em do pracy w zwi¹zku .
charakter i sam zwi¹zek
znam dobrze bo na sta³e w
nim dzia³am .

Tradycji myœliwskich
w rodzinie nie mia³em .
Przez to ¿e zainteresowa³em
siê broni¹ by³o mi do myœli-
stwa po drodze . Jak wspo-
mina³em najpierw zaintere-
sowa³em siê broni¹ a póŸniej
jak by³a okazja to zapisa³em
siê do organizacji . Wiedzia-
³em wtedy co bêdê robi³ . dla
tego te¿ mój zwi¹zek z
³owiectwem by³ trochê inny
, najpierw jako mechanik i
rusznikarz a potem zacz¹³em
uczestniczyæ w ¿yciu
³owieckim .

Czy mo¿e Pan
przedstawiæ najwybitniej-
szych myœliwych zwi¹za-
nych z naszym regionem ?

Chcia³bym tutaj
wspomnieæ o panu Nierobie.
Jest to cz³owiek, który wiêk-
szoœæ swego ¿ycia zawodo-
wego poœwiêci³ na pracê w
Technikum Leœnym w Bia-
³owie¿y . Jest to prawdziwy
pasjonat myœlistwa , przede
wszystkim znany by³ z piêk-

nych opowieœci o ³owiec-
twie , zna³ bardzo dobrze
historiê myœlistwa w tym
regionie . Pozostawi³ po so-
bie nie zapomniany œlad , by³
on równie¿ cz³onkiem na-
szej rady okrêgowej , zasia-
da³ w komisjach problemo-
wych przy radzie okrêgowej
. By³ cz³owiekiem otwartym
i zjednuj¹cym sobie ludzi .

W tamtym roku po-
chowaliœmy naszego kolegê
Wendorfa , który prze¿y³ 99
lat . By³ to równie¿ pasjonat
³owiectwa . Charaktery-
styczna jego cech¹  by³o to
¿e bardzo lubi³ przebywaæ w
³owisku . W tym ³owisku nie
jeŸdzi³, tylko chodzi³ pieszo.
Mo¿na by³o go spotkaæ w
odleg³ych miejscach , pomi-
mo ¿e mia³ ponad 80 lat . On
nadal chodzi³ pieszo i co
wa¿niejsze by³ cz³owiekiem
zahartowanym nigdy nie
nosi³ szalika czy rêkawi-
czek. By³ on równie¿ cz³on-
kiem w³adz, anga¿owa³ siê
w pracê zarz¹du okrêgowe-
go .

Czy ³owiectwo to
drogie hobby? Kto siê na
nie decyduje ?

Dzisiaj mo¿na powie-
dzieæ ¿e jest stosunkowo
drogie, poniewa¿ ten czas
pocz¹tkowy kosztuje sporo.
Czyli kurs, op³aty wszystkie
ju¿ pomijam wpisowe do
ko³a i sk³adki . Kupno broni
, op³aty zwi¹zane z pozwo-
leniem na broñ czyli te
wszystkie oœwiadczenia ,
badania lekarskie . Czy póŸ-
niej to jest drogie? Od tego
jak siê chce intensywnie po-
lowaæ  i  czy posiada siê w³a-
sny œrodek transportu . Amu-
nicja nie jest to du¿y wyda-
tek , poniewa¿ na polowaniu
oddaje siê maksymalnie dwa
strza³y . W zwi¹zku z tym
jest to rz¹d kilku z³otych .
Jednym z takich bud¿eto¿er-
nych obszarów dzia³ania or-
ganizacji jest strzelectwo
myœliwskie na strzelnicy .

Nasza dru¿yna zdoby-
wa trofea i mieœci siê w œci-
s³ej krajowej czo³ówce. W
ubieg³ym roku zajêliœmy
drugie miejsce dru¿ynowo ,
Mamy nadziejê ¿e w koñcu
uda siê nam wejœæ na miej-
sce pierwsze, chocia¿ jak
mówi³em jest kilka dru¿yn
na razie niedoœcignionych.
Przymierzamy siê aby pod-

j¹æ rêkawicê i powalczyæ o
najwy¿sze cele.

Jeœli cz³onek ko³a za-
mierza podnosiæ swoje kwa-
lifikacje strzeleckie to koszt
jego hobby na pewno wzra-
sta .

Generalnie sam po-
cz¹tek jest drogi. PóŸniej to
zale¿y od tych czynników ,
które wspomnia³em i od bro-
ni . Na pocz¹tku mo¿na ku-
piæ u¿ywan¹ i do tysi¹ca z³o-
tych , nawet maj¹c mniejsze
dochody mo¿na na tê broñ
od³o¿yæ w ci¹gu  kilku mie-
siêcy .

Jak mo¿na wst¹piæ
do Zwi¹zku £owieckiego z
czym to siê wi¹¿e oraz ile
kosztuje ?

¯eby zostaæ myœli-
wym trzeba spe³niæ kilka
podstawowych warunków .
Przede wszystkim trzeba byæ
pe³noletnim , korzystaæ w
pe³ni z praw publicznych ,
nie mo¿na byæ karanym za
przestêpstwa wymienione w
prawie ³owieckim . Jeœli ktoœ
by³ ju¿ karany z ustawy o
prawie ³owieckim czyli mia³
na sumieniu k³usownictwo
czy wchodzi³ w posiadanie
zwierzyny w sposób nie-
prawny , niekoniecznie k³u-
sowa³ , ale na przyk³ad naby³
od kogoœ zwierzynê , wie-
dz¹c ¿e pochodzi ona z nie-
legalnego Ÿród³a . Cz³on-
kiem Z£P mo¿e byæ osoba ,
która naby³a uprawnienia do
wykonywania polowañ , z³o-
¿y³a deklaracjê i uiœci³a wpi-
sowe do zwi¹zku .

Czyli ¿eby zostaæ my-
œliwym trzeba przejœæ pewn¹
procedurê . Procedura wy-
gl¹da w ten sposób . Jeœli jest
siê osob¹ pe³noletni¹ zg³asza
siê do wybranego przez sie-
bie ko³a , które przyjmie go
na sta¿ , przyjêcie na sta¿ nie
oznacza od razu przyjêcia do
ko³a . Sta¿ trwa 12 miesiê-
cy, w ci¹gu których taki
adept ³owiectwa poznaje taj-
niki praktycznej strony my-
œlistwa. Uczestniczy w pra-
cach ³owieckich ko³a , budu-
je ambony, urz¹dzenia
³owieckie, bierze udzia³ w
nagankach, polowaniach
zbiorowych,ma prawo te¿
uczestniczyæ ze swoim pro-
wadz¹cym lub przyjació³mi
myœliwymi w polowaniach
indywidualnych .

Micha³ Iwaniuk

£owiectwo jest to du¿e prze¿ycie – wywiad z Jaros³awem ¯ukowskim
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Rozmawia Leszek

Konarski

- Zaczêliœmy rok

2011. Boi siê pan profesor

o Polskê?

- Bardzo, choæ urzêdo-
wo g³osi siê, ¿e wszystko jest
pod kontrol¹.

- Mamy wolnoœæ, de-

mokracjê...

- A ja prawie 90 lat.
Gdy wybuch³a II wojna œwia-
towa, mia³em lat 17. Pamiê-
tam œwietnie tamt¹ Polskê.
Cudem prze¿y³em wojnê i
okupacjê, by³em ¿o³nierzem
Armii Krajowej. Potem wy-
zwolenie, zmiana granic,
ustroju, wszystkie etapy
PRL, "Solidarnoœæ" i ostatnie
20-lecie. Otar³em siê te¿ o
politykê, choæ nigdy nie na-
le¿a³em do ¿adnej partii. W
latach 1986-1989 by³em mi-
nistrem kultury, w III RP po-
s³em przez dwie kadencje.
Jestem nestorem historyków
krakowskich oraz nestorem
historyków staro¿ytnoœci w
skali kraju. Dramatyczne do-
œwiadczenia w³asnego ¿ycia
oraz zawodowe zajmowanie
siê staro¿ytnoœci¹ sprawiaj¹,
¿e dzieje Polski widzê z dal-
szej perspektywy ni¿ wielu
m³odych historyków i publi-
cystów. Wreszcie - urodzi³em
siê w Krakowie.

- Czy to takie wa¿ne,

¿e urodzi³ siê pan profesor

i nieprzerwanie mieszka

w³aœnie w tym mieœcie?

- Bardzo, powiem sa-
mochwalczo. Niemal wro-
dzone cechy krakowian to
m¹droœæ polityczna, zdrowy
rozs¹dek, powœci¹gliwoœæ.
Mamy to chyba po Boles³a-
wie Wstydliwym, któremu
nasze miasto zawdziêcza sa-
morz¹d i kszta³t urbanistycz-
ny œródmieœcia. £aciñski
przydomek Boles³awa pudi-

cus zosta³ nietrafnie przet³u-
maczony jako wstydliwy. A
pudicus to w³aœnie skromny,
obyczajny, powœci¹gliwy.
Tacy jesteœmy i dlatego Kra-
ków to miasto szczêsne dla
siebie, dla mieszkañców i ca-
³ej Polski. Nawet w ostatnich
wyborach na prezydenta mia-
sta krakowianie dali wyraz
swemu rozs¹dkowi. Nie po-
zwoliliœmy narzuciæ sobie

kandydata usilnie wspierane-
go przez jedn¹ z partii, przez
rz¹d, Warszawê i Niepo³omi-
ce. Wybraliœmy Jacka Maj-
chrowskiego, apolitycznego,
dobrego gospodarza, cz³o-
wieka o du¿ej odwadze cy-
wilnej, który potrafi³ powie-
dzieæ jako jeden z pierw-
szych prawdê zarówno o
wojnie w Iraku, jak i o dzia-
³alnoœci koœcielnej Komisji
Maj¹tkowej, któr¹ dziœ bada
prokuratura. Oddajmy War-
szawie wszystko, co siê jej
nale¿y. Miasto niew¹tpliwie
bohaterskie. Nie zapominaj-
my jednak o faktach. Od
przeniesienia stolicy do War-
szawy zaczê³y siê nieszczê-
œcia Polski. Przyczyny tego
s¹ oczywiste. Póki stolic¹
kraju by³ Kraków, wielki
wp³yw na losy pañstwa wy-
wiera³a œredniozamo¿na, wy-
kszta³cona szlachta ma³opol-
ska i œwiat³y, powi¹zany z
miastami Europy krakowski
patrycjat. W Warszawie o
wszystkim decydowali ma-
gnaci maj¹cy swe dobra we
wschodnich wojewódz-
twach. A na ich pasku sz³a
uboga, ciemna, rozpijaczona
szlachta mazowiecka. Gdy
Szwedzi najechali Polskê,
tylko Kraków spoœród wiel-
kich miast broni³ siê dzielnie.
Wszystkie inne bez walki
oddawa³y klucze. Magnaci
podpisywali ochoczo akty
kapitulacji, ku zdumieniu
samego Karola X Gustawa.
Wiêc szczycê siê tym, ¿e je-
stem rodowitym krakowiani-
nem. Przez 10 pierwszych lat
mego ¿ycia pilnowa³em mia-
sta z kamienicy przy Rynku
G³ównym, gdzie przysze-
d³em na œwiat, a od 80 czy-
niê to, mieszkaj¹c w pobli¿u
kopca Krakusa.

Cenzura trzyma siê

mocno

- Czy mo¿na wierzyæ

historykom?

- Jeden z XVIII-wiecz-
nych eseistów angielskich
napisa³: "Gdy bogowie spo-
strzegli, ¿e nawet oni nie
mog¹ zmieniaæ przesz³oœci,
wymyœlili historyków". Tyl-
ko dzieje staro¿ytne mo¿na
dziœ przedstawiaæ w miarê
obiektywnie. Gdy na ruinach
Cesarstwa Rzymskiego po-
wsta³y pañstwa narodowe,
ka¿de zaczê³o pisaæ i pisze do
dziœ historiê w³asn¹, dostoso-
wan¹ do swych interesów i
potrzeb. Dzieje siê to i obec-
nie w Polsce, na naszych
oczach. Jak jednostronnie
przedstawia siê historiê PRL,

okres odbudowy kraju po
niebywa³ych zniszczeniach.
W wybiórczym traktowaniu
historii najnowszej specjali-
zuje siê IPN, nazywany przez
znanego krakowskiego
dziennikarza Brunona Mie-
cugowa Instytutem Pamiêtli-
woœci Narodowej. I bardzo
s³usznie, bo pamiêæ narodo-
wa to ca³e dzieje pañstwa
polskiego, przynajmniej 10
wieków, a nie tylko ostatni
okres, i to traktowany bardzo
wybiórczo. Uprawiane tam
polowanie na agentów przy-
pomina mi niechlubn¹ kartê
historii demokracji ateñskiej.
Niemal wszyscy jej przy-
wódcy zostali uznani za
agentów perskich, byli oskar-
¿ani o korupcjê i malwersa-
cjê. Milcjades - zwyciêzca
spod Maratonu, Temistokles
- spod Salaminy, Perykles -
przez lata przywódca pañ-
stwa. A celem oszczerstw
by³o dawniej, jak i obecnie,
eliminowanie przeciwników
politycznych.

- Mamy wolnoœæ s³o-

wa, nie istnieje cenzura...

- Dlaczego wiêc tak
niewielu ma odwagê g³osiæ
pe³n¹ prawdê? Cenzura rze-
czywiœcie by³a i to przykra
prawda. Ka¿dy jednak wie-
dzia³ wówczas, kto w niej
pracuje, gdzie jest siedziba,
jakie s¹ zasady. Mo¿na by³o
siê dogadywaæ i odwo³ywaæ.
Dzisiaj sytuacja jest wrêcz
kafkowska. Cenzury formal-
nie nie ma, a jednak dzia³a,
s¹ osoby, epoki i kraje, o któ-
rych media nie pisz¹ nic lub
tylko Ÿle. Do tego dochodzi
strach przed Koœcio³em. Pod
tym wzglêdem w staro¿ytno-
œci by³o o tyle lepiej, ¿e nie
by³o ksi¹g œwiêtych, nie zna-
no prawd objawionych, nie
dzia³ali kap³ani na ich stra-
¿y.

- Czy coœ zagra¿a na-

szej demokracji?

- Ona sama. Swoboda
wypowiedzi otwiera szerokie
pole najpodlejszym oszczer-
stwom. A polityk wobec tych
pomówieñ jest w³aœciwie
bezbronny. Nawet je¿eli go

oczyœci s¹d, to i tak bêdzie
siê mówi³o, ¿e coœ musia³o
byæ na rzeczy. Jest te¿ inna
niebezpieczna strona demo-
kracji, zw³aszcza obecnie.
Ka¿dy rz¹d, ka¿da partia bê-
d¹ca u w³adzy dba przede
wszystkim o to, by wygraæ
najbli¿sze wybory. Nie po-
dejmuje niepopularnych de-
cyzji, nie prowadzi d³ugofa-
lowej planowej polityki w
¿adnej dziedzinie. Do tego
dochodz¹ spory wewnêtrzne,
szarpanina z opozycj¹, jazgot
w mediach o bie¿¹cych wy-
darzeniach. Gdzie s¹ zapo-
wiadane przez rz¹d wielkie
reformy s³u¿by zdrowia, fi-
nansów? Przysz³y rz¹d bê-
dzie w podobnej sytuacji.

- Co pan profesor ra-

dzi?

- Radzi³bym przeczy-
taæ wydane w 1790 r. dzie³o
Stanis³awa Staszica "Prze-
strogi dla Polski". Ten œwia-
t³y ksi¹dz b³aga³ Polaków o
zaprzestanie k³ótni, skoñcze-
nie z prywat¹, wskazywa³, ¿e
mo¿now³adztwo i szlachta

Dzieje Polski widzê
z dalszej perspektywy
Polowanie IPN na agentów przypomina mi niechlubn¹ kartê historii de-

mokracji ateñskiej. Niemal wszyscy jej przywódcy zostali uznani za agentów

perskich

(ur. w 1922 r.) historyk epoki staro¿ytnej, pisarz. Ukoñczy³ studia filologiczne i
historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, wieloletni kie-
rownik Zak³adu Historii Staro¿ytnej UJ, profesor zwyczajny od 1985 r. Autor licz-
nych prac o czasach antycznych.

Prof. Aleksander Krawczuk,
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zamiast pomna¿aniem bo-
gactw kraju i narodu zajmuj¹
siê tylko swoimi maj¹tkami.
Nikt go nie s³ucha³ i piêæ lat
póŸniej, 24 paŸdziernika
1795 r., monarchowie Rosji,
Prus i Austrii podpisali III
rozbiór Polski. Rzeczpospo-
lita zniknê³a z mapy œwiata.
Dzisiaj czytam i s³ucham, ¿e
arystokraci polscy byli wspa-
niali, szlachta cudowna, mi-
³uj¹ca ojczyznê, a Koœció³
jeszcze lepszy.

- Co wiêc robiæ?

- Rzeczywistym pro-
blemem Polski jest fakt, ¿e
od 20 lat ¿yjemy wy³¹cznie
spadkiem po PRL, czyli po
tzw. komunie. Podam trzy
przyk³ady.

Demografia. Po roku
1989, wraz z przemianami
politycznymi, zahamowany
zosta³ w Polsce przyrost na-
turalny. Wprawdzie coœ
ostatnio drgnê³o i od czterech
lat tempo przyrostu ludnoœci
jest minimalnie dodatnie, ale
nie jest to zas³ug¹ rz¹du, lecz
rezultatem wchodzenia w
¿ycie rodzinne roczników z
lat 80., czyli osób urodzo-
nych za komuny. Za kilkana-
œcie lat bêdzie Polaków du¿o
mniej ni¿ dzisiaj. Przybywa-
³o nas za PRL, bo ludzie mie-
li poczucie stabilizacji ¿ycio-
wej, nie bali siê o utratê pra-
cy, rozbudowana by³a opie-
ka nad rodzin¹. Przez 20 lat
nie uda³o siê opracowaæ sku-
tecznej polityki prorodzinnej.

Energetyka. W ostat-
nim 20-leciu nie wybudowa-
liœmy ¿adnej wiêkszej elek-
trowni, nie dokonaliœmy ge-
neralnej modernizacji sieci
przesy³owych.

Finanse. Ratujemy siê,
sprzedaj¹c maj¹tek wytwo-
rzony w czasach PRL. Z ka¿-
dym rokiem sprzedajemy
tego mniej, bo zosta³y ju¿
ostatki. Co bêdzie, gdy nic
nie da siê sprzedaæ? Poza
tym mamy olbrzymie zad³u-
¿enie, nowe po¿yczki prze-
jadamy. W czasach PRL po-
¿yczki sz³y g³ównie na inwe-
stycje.
Prawda i fa³sz historyków

- A inne zagro¿enia,

np. korupcja?

- Z korupcj¹ trzeba
walczyæ, bo to rodzaj spo-
³ecznego raka. By³a ona jed-
nak obecna w historii ca³ej
ludzkoœci, gdy¿ jest zwi¹za-
na z ludzk¹ psychik¹. Ka¿dy
chce sobie coœ za³atwiæ,
szybciej mieæ czegoœ wiêcej
lub zaszkodziæ wrogowi albo
z³emu s¹siadowi. Jest ona

obecna nawet w wyobra¿e-
niach religijnych - ja dam si-
³om wy¿szym to, a one ob-
darz¹ mnie jak¹œ szczególn¹
³ask¹. Korupcja istnia³a za-
równo w Atenach, jak i w
Rzymie, zw³aszcza w cza-
sach Republiki. By³a wielka
i groŸna, niekiedy te¿ zabaw-
na. Gdy w dawnej Galicji
sz³o siê za³atwiæ coœ w urzê-
dzie, gospodarz lub gospody-
ni nieœli, jak to siê wtedy
mówi³o, "grzecznoœæ w ko-
szyku". Korupcja jest i u nas
obecnie, nale¿y jednak za-
chowaæ nieco umiaru i nie
sugerowaæ, ¿e wszyscy z
góry na dó³ s¹ skorumpowa-
ni, bo to nieprawda. Niekie-
dy odnosi siê wra¿enie, ¿e
w³adza i opozycja poœwiê-
caj¹ temu zjawisku tak wie-
le uwagi, gdy¿ nie maj¹ od-
wagi mówiæ spo³eczeñstwu o
prawdziwych problemach.

- Czego Polsce po-

trzeba?

- Autorytetów, wzo-
rów do naœladowania. Przez
ostatnie 20 lat zniszczyliœmy
wszystkich, pocz¹wszy od
Wa³êsy, a nie wykreowali-
œmy nikogo nowego. Dla
m³odych ludzi ¿aden nasz
polityk nie jest wzorem do
naœladowania, ka¿dy ma
jak¹œ skazê lub teczkê. Dzia-
³alnoœæ wspomnianego ju¿
Instytutu Pamiêtliwoœci Na-
rodowej jest groŸna i mo¿e
prowadziæ do powa¿nych
konsekwencji. Opieranie siê
wy³¹cznie na teczkach SB
jest zupe³n¹ paranoj¹. Ka¿-
dy oficer bezpieki musia³
kogoœ zwerbowaæ, im wiêcej
w tych teczkach napisa³, tym
szybciej awansowa³. Dzisiaj
to stanowi podstawê do nisz-
czenia autorytetów zarówno
pañstwowych, jak i koœciel-
nych.

- Bohaterowie pozo-

stali w ksi¹¿kach.

- Tak, mamy ich w
Trylogii Sienkiewicza -
Skrzetuski, Kmicic, Wo³ody-
jowski. Ale to bohaterowie
czasu wojny. Natomiast w
naszej epopei narodowej,
"Panu Tadeuszu", wszystkie
postacie s¹ jakieœ blade.
Kogo tu naœladowaæ? M³o-
dzie¿ grecka uczy³a siê na
"Iliadzie" i "Odysei". Wzo-
rem by³ zw³aszcza Odyseusz
- zaradny, pomys³owy, poko-
nuj¹cy wszelkie niebezpie-
czeñstwa, wytrwale zmierza-
j¹cy do swojej ojczyzny, Ita-
ki, i do ma³¿onki Penelopy.
Takiego bohatera my nie
mamy.

- Czy nasze szko³y

dobrze ucz¹ historii?

- Liczê na inteligencjê
m³odzie¿y. Tak jak za PRL,
obecnie te¿ wiele faktów jest
przemilczanych, podawa-
nych tendencyjnie. Je¿eli na-
uczyciel mówi, ¿e za komu-
ny na pó³kach by³ tylko ocet,
bystrzy uczniowie powinni
zapytaæ: "Jakim wiêc cudem
nikt nie by³ g³odny, rodzi³o
siê tyle dzieci, m³odzie¿ stu-
diowa³a i zdobywa³a tytu³y
naukowe, rozwija³a siê na-
uka i kultura, premier w te-
atrach by³o wiêcej ni¿ dzisiaj,
powstawa³y ambitne fil-
my?". Za ten fa³szywy obraz
dziejów Polski, z octem w
tle, winê ponosz¹ nasi poli-
tycy, historycy, media.

 - Czy Koœció³ poma-

ga w g³oszeniu prawdy?

- Koœció³ g³osi, ¿e jako
bastion opozycji zawsze by³
przez komunistów przeœlado-
wany. Prawda jest bardziej
z³o¿ona, ale aureola mêczeñ-
stwa jest Koœcio³owi bardzo
potrzebna. Obecnie jednak
szybko blednie. Koœció³ nasz
nie g³osi z nale¿ytym naci-
skiem trzech wa¿nych przy-
kazañ Chrystusa.

Chcê mi³osierdzia, a
nie ofiary. To znaczy: chcê
dobrych uczynków, a nie ce-
remonii. Koœció³ wydaje siê
rozumieæ te s³owa nieco ina-
czej i mówi, ¿e trzeba zbu-
dowaæ bazylikê Mi³osierdzia
Bo¿ego.

Wybaczaj, a bêdzie ci
wybaczone. Koœció³ mówi,
¿e wybaczamy i o wybacze-
nie prosimy, ale dodaje od
razu groŸnym tonem: spra-
wiedliwoœci musi staæ siê
zadoœæ, oko za oko, z¹b za
z¹b! To jest wychowywanie
spo³eczeñstwa w duchu pa-
miêtliwoœci, mœciwoœci i
wrêcz nienawiœci.

Kiedy siê modlisz, za-
mknij siê w izdebce swojej.
Chrystus przykazuje, ¿e nie
wolno obnosiæ siê publicznie
ze swoj¹ religijnoœci¹ i po-
bo¿noœci¹. To, co siê dzia³o
na Krakowskim Przedmie-
œciu, by³o jawnym pogwa³ce-
niem bo¿ych przykazañ -
mod³y na pokaz, kult symbo-
li, ceremonie, wzywanie do
pomsty.

Chcia³bym tu osobi-
œcie i szczerze wyznaæ, ¿e
moja lewicowoœæ kszta³to-
wa³a siê dziêki tym i podob-
nym przykazaniom Chrystu-
sa.

Oddolnie zjednoczona

Europa

- Du¿o mamy wad

jako naród?

- Martyrologizm,
cmentarnictwo, ¿a³obnictwo,
cierpiêtnictwo, nacjonalizm,
kult przegranych powstañ i
wojen, antyrosyjskoœæ. Na
takich rzeczach najlepiej do-
chodzi siê do g³osu, zyskuje
siê w wyborach. Ale to
wszystko jest chore. W nor-
malnym kraju œwiêtuje siê
tylko zwyciêstwa.

- I to jest najwiêksza

wada naszych polityków?

- Najgorsze jest zaj-
mowanie siê tylko sob¹, a nie
obywatelami. Równie¿ Sta-
nis³aw Staszic pisze o tym w
"Przestrogach dla Polski":
"Reprezentant narodu, we

wszystkich publicznych ra-

dach, powinien mieæ na

pierwszym celu nie siebie,

ale naród, powinien stano-

wiæ prawa nie o sobie jed-

nym, ale o narodzie ca³ym".
A ja przytoczê niezwykle
pouczaj¹c¹ relacjê kronika-
rza z ̄ ywca, wydan¹ na prze-
³omie XVIII i XIX w., opi-
suj¹c¹ wizytê w tym mieœcie
w 1782 r. Najjaœniejszego
Józefa II Habsburga, cesarza
rzymsko-niemieckiego, kró-
la Czech i Wêgier, arcyksiê-
cia Austrii. Otó¿ ten wielki
cesarz po przyjeŸdzie ze
œwit¹ do ̄ ywca zatrzyma³ siê
nie w pa³acu Wielopolskich,
w³aœcicieli tej miejscowoœci,
ale w jednym z domów
mieszczañskich, aby móc z
bliska przypatrzyæ siê, jak
¿yj¹ zwykli ludzie i jakie
maj¹ problemy. Gdy Wielo-
polski dowiedzia³ siê o tym,
natychmiast przybieg³ go po-
witaæ. A Najjaœniejszy na
niego z góry: "A do kogo

nale¿¹ ci poddani, tu nad

So³¹, tacy wynêdzniali, scho-

rowani, jak to œwiadczy o ich

panu?". Kronikarz odnoto-
wa³, ¿e Wielopolski wybieg³
rozwœcieczony, bo "polski

król takimi sprawami siê nie

zajmowa³". A cesarz powie-
dzia³ to nie z mi³oœci do Po-
laków, po prostu chcia³ mieæ
dostatnio ¿yj¹cego ch³opa,
który bêdzie dobrym ¿o³nie-
rzem. Natomiast polskiego
króla interesowa³a tylko
szlachta, która wybiera³a za-
równo jego, jak i Sejm oraz
sejmiki. Co go tam ch³op in-
teresowa³? Mia³ dostaæ w
d..., modliæ siê i pracowaæ,
Bogu dziêkowaæ, ¿e ¿yje. To
jest genialny tekst, który wiê-
cej mówi o przyczynach
upadku Polski ni¿ tomy
uczonych rozpraw.

- Jak siê pan profesor

czuje jako obywatel Unii

Europejskiej?

- Cudownie, po 15
wiekach powsta³o coœ na
kszta³t rzymskiego impe-
rium, w którym ka¿dy czu³
siê jego obywatelem, ale i
ka¿dy mia³ swoj¹ civitas,
czyli ma³¹ ojczyznê. Pañ-
stwa, które powsta³y na gru-
zach tego imperium, toczy³y
potem ze sob¹ bezsensowne
wojny. Próby zjednoczenia
Europy podejmowali Karol
Wielki, cesarze niemieccy,
Napoleon, Hitler, ale to by³o
robione drog¹ podbojów.
Obecnie, po raz pierwszy, na
naszych oczach, dosz³o do
zjednoczenia Europy oddol-
nie, bez przymusu i to jest
w³aœnie najpiêkniejsze. Sam
fakt, ¿e doczeka³em zjedno-
czenia Europy, jest jedn¹ z
radoœci mojego ¿ycia.

Nastêpn¹ moj¹ rado-
œci¹ jest fakt, ¿e powracaj¹
trzy antyczne wartoœci ¿ycia.

Troska o cia³o. Nale-
¿y o nie dbaæ, uprawiaæ sport,
mieæ du¿o ruchu. Seks nie
jest grzechem, lecz zas³ug¹ w
oczach bogów. Pe³nym po-
wrotem do staro¿ytnoœci jest
zmartwychwstanie igrzysk
olimpijskich.

Przyjemnoœæ pozna-
wania. Jak ju¿ wspomnia-
³em, Grecy i Rzymianie nie
mieli ksi¹g œwiêtych oraz
prawd objawionych i do
wszystkiego musieli docho-
dziæ w³asnym rozumem. Dla-
tego stworzyli wszystkie na-
uki - matematykê, biologiê,
geografiê, etykê, historiê,
prawo.

Demokracja. To Grecy
stworzyli demokracjê i dziê-
ki temu my j¹ mamy. Nie
mo¿emy jednak zapominaæ,
¿e nie jest to system idealny
i demokracja to równie¿ spo-
ro zagro¿eñ.

- A jakie ma pan pro-

fesor pragnienie?

- Marzê o tym samym,
co Stanis³aw Staszic. W
"Przestrogach dla Polski"
pisa³: "Proszê, wzywam na

mi³oœæ Ojczyzny, zacni pisa-

rze, nie burzmy narodu, ale

³¹czmy siê wszyscy z sob¹ w

tym zamiarze, abyœmy na-

szymi pismy sposobili, zbli-

¿ali miêdzy wspó³obywateli

jednoœæ, powstaj¹c na te dzi-

kie uprzedzenia, które naj-

wiêcej odpychaj¹ Polaków

od siebie, przeszkadzaj¹ im

do zgody, a tak gubi¹ Pol-

skê". Minê³o 220 lat i jest
absolutnie to samo.
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Jak co roku, redakcja
dziennika „Rzeczpospolita”
og³osi³a wraz z komentarza-
mi i analizami ranking  piê-
ciuset najlepszych polskich
firm. Poniewa¿ w latach ubie-
g³ych lokowa³y siê na tej li-
œcie firmy z województwa
podlaskiego, z  zainteresowa-
niem pochyliliœmy siê  nad
tegoroczn¹, kwietniow¹ pu-
blikacj¹.

Na wstêpie przytacza-
my kilka opinii. Dr Micha³

Zdziarski, dyrektor The Con-
ference Board w Europie
Œrodkowej : „Rzeczpospoli-
ta”, publikuj¹c Listê 500 naj-
wiêkszych firm w Polsce, od
13 lat wnosi wa¿ny wk³ad w
budowanie œwiadomoœci zna-
czenia wielkich przedsiê-
biorstw w gospodarce. Red.

Piotr Mazurkiewicz :
£¹czne przychody firm z Li-
sty 500 wzros³y w 2010 roku
niemal o 10, 5 proc., osi¹ga-
j¹c 1, 16 bln z³. Niektóre bran-
¿e poprawi³y je nawet o 1/5.

Bohdan Wy¿nikie-

wicz, wiceprezes Instytutu
Badañ nad Gospodark¹ Ryn-
kow¹ : Okres spowolnienia
gospodarczego w 2009 roku
pozwoli³ wielu najwiêkszym
przedsiêbiorstwom na prze-
grupowanie si³ i œrodków, co
umo¿liwi³o im ekspansjê w
kolejnych latach. I to w³aœnie
widaæ na aktualnej Liœcie 500.
Prof. Witold M. Or³owski,
g³ówny ekonomista firmy do-
radczej Pricewaterhouse Co-
opers : Na Liœcie 500 prze-
ciêtna wielkoœæ przychodów
firm to tylko odpowiednik ok.

Zerkamy na Listê 500 „Rzeczpospolitej”
770 milionów dolarów, a wiêc
60 razy mniej ni¿ na global-
nej liœcie Fortune 500. Nasze
firmy maj¹ co robiæ przez
lata... Dobrze, ¿e znów ruszy-
³y w pogoñ.

Wracamy do samej li-
sty.

Województwo podla-
skie na pierwszym miejscu
reprezentuje Spó³dzielnia
Mleczarska Mlekpol z Graje-
wa (120 miejsce na liœcie). Na
121 miejscu, te¿ firma z bran-
¿y mleczarskiej, „Mlekovita”
z Wysokiego Mazowieckiego.
Na 213 pozycji firma Barter
S.A. z Bia³egostoku.

I tu rzecz niebywa³a –
w stosunku do ub. roku, Bar-
ter wyskoczy³ do przodu a¿ o
60 „oczek”, bo z pozycji 273.
Na pozycji 215 znajdujemy

drug¹ firmê z Grajewa – Fa-
bryka P³yt Meblowych, Pfle-
iderer Grajewo S.A.

Na 369 miejscu znaj-
dujemy Unibep S.A. z Biel-

ska Podlaskiego. I tu absolut-
na sensacja. W stosunku do
roku ubieg³ego, Unibep sko-
czy³ do przodu a¿ o 128
„oczek”! Daje mu to w ran-
kingu dynamicznie rozwijaj¹-
cych siê firm, czwarte miej-
sce w kraju. Na miejscu 427
jest Okrêgowa Spó³dzielnia
Mleczarska z Pi¹tnicy (powiat
£om¿a), a na 436 miejscu
Spó³dzielnia Obrotu Towaro-
wego Przemys³u Mleczar-
skiego z Bia³egostoku. Na 449
miejscu jest Biazet S.A. z Bia-
³egostoku – ale na liœcie naj-
wiêkszych eksporterów zaj-
muje 24 miejsce w kraju, ma-

j¹c 85,0 proc. eksportu w
sprzeda¿y ! Piêæsetkê z nasze-
go regionu zamyka Pronar

Spó³ka z  o. o. z Narwi na 466
pozycji.

Ponad 40 proc. firm,
które znalaz³y siê na Liœcie
500, ma siedziby w Warsza-
wie, jest ich tam bowiem 236!
Nasze województwo wpro-
wadzi³o na listê tylko 9 firm,
ale takie np. zachodniopomor-
skie tylko 4, a lubuskie 2.S¹-
siaduj¹ce z nami   lubelskie
ma na liœcie 8 firm, a warmiñ-
sko-mazurskie 5 firm. Powo-
li, powoli idziemy do przodu,
gdyby tylko rz¹d zechcia³
przyœpieszyæ nam budowê
po³¹czeñ ze œwiatem...

opr. Wies³aw Pietuch

Pochylenie siê nad ta-
belami i statystykami mo¿e
zawsze dostarczyæ cieka-
wych wiadomoœci. Czy wie-
cie np. drodzy czytelnicy, ¿e
w  hodowli byd³a, nasze
województwo   znajduje siê
na drugim miejscu w kraju.
Wyprzedza nas tylko mazo-
wieckie, ale za nami jest np.
takie wielkopolskie!

Na koniec ub. roku
mieliœmy zarejestrowanych
51200 siedzib stad - gospo-
darstw rolnych posiadaj¹-
cych byd³o. Z tego najwiê-
cej, bo 131368 szt. byd³a
znajduje siê w powiecie wy-

Nasze rolnictwo

Hodowla byd³a i trzody chlewnej
sokomazowieckim, a naj-
mniej  bo tylko 14176 szt.
byd³a w powiecie hajnow-
skim; przy czym wystêpuje
tu najwiêksze rozdrobnienie
gospodarstw rolnych. Po-
wiat Bielsk Podlaski posia-
da zarejestrowanych 3923
siedziby stad, co daje mu
7,66 % udzia³u w hodowli w
województwie. Przed Biel-
skiem Podlaskim jest Sokó³-
ka (10,73 %), Wysokie Ma-
zowieckie (10,64 %), Bia³y-
stok (10,11 %) i £om¿a
(9,62 %).

Najwiêcej gospo-
darstw posiada do 10 sztuk

byd³a (52,62 % ogó³u). Jed-
nak z roku na rok obserwu-
jemy tendencjê do zwiêksza-
nia stad w du¿ych gospodar-
stwach i zmniejszania ich,
b¹dŸ likwidacji w ma³ych.

W naszym wojewódz-
twie mamy 474 gospodar-
stwa hoduj¹ce powy¿ej 100
szt. byd³a i 18 gospodarstw
posiadaj¹cych powy¿ej 300
szt. byd³a. Rekordzist¹ jest
hodowca z powiatu bia³o-
stockiego, który na koniec
grudnia ub. roku mia³ zare-
jestrowanych 829 szt. byd³a!

A jak jest z trzod¹
chlewn¹ ? W woj. podlaskim

na koniec grudnia ub. roku
pog³owie trzody chlewnej
wynosi³o ponad 660 tysiêcy
sztuk, co stanowi 4 % pog³o-
wia w kraju. Najwiêksze
pog³owie trzody posiada po-
wiat moniecki (blisko 100
tysiêcy sztuk i 1583 siedzi-
by stad). W powiecie Biel-
skim mamy 605 stad ,a w
Hajnowskim 429 stad. 90,12
% ogó³u gospodarstw
hoduje do 50 szt. œwiñ
(13182  siedziby stad).

Powy¿ej 1000 szt.
œwiñ hoduje w wojewódz-
twie zaledwie 99 gospo-
darstw, jednak¿e udzia³ tej
grupy w ca³oœci pog³owia
trzody na Podlasiu wynosi
41,15 %. A wiêc prawie po-
³owa hodowli trzody u nas,
znajduje siê tylko w 99 go-
spodarstwach. Rekordzista
w hodowli trzody znajduje
siê w powiecie kolneñskim
i na koniec ub. roku mia³
zarejestrowanych  23801
sztuk œwiñ !

A rekordziœci w na-
szym regionie ? W powiecie
Bielskim powy¿ej 1000 szt.

trzody hodowa³o 9 gospoda-
rzy, a w Hajnowskim 2. Pro-
centowo Bielsk Podlaski ma
4,14 % udzia³u w hodowli
(du¿e rezerwy), a Hajnów-
ka 2,93 % (  najmniej w
województwie).

(na podst. materia³ów
Podlaskiej Izby Rolniczej

opr. Wies³aw Pietuch)

ROKU zwyciêzc¹ okaza³ siê

Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku za

spektakl taneczny „Metropolish”

(zawracanie g³owy za pomoc¹

nóg – tak okreœli³ tañce prezy-

dent Bia³egostoku, Tadeusz Tru-

skolaski, odbieraj¹c Liœæ Dêbu).

Wyró¿niono Lokaln¹ Grupê

Dzia³ania – Puszcza Knyszyñska

za Wielk¹ Ksiêgê Tradycji Kuli-

narnych Puszczy Knyszyñskiej

(gm. Supraœl).

W kategorii PODLASKI

PRODUKT ROKU zwyciê¿y³a

firma ChM Sp. z o.o. z Juchnow-

ca Koœcielnego za implant – sys-

tem p³ytek blokowanych (sprzêt

chirurgiczny), a wyró¿niono fir-

mê   Moderator Sp. z o.o. z Haj-

nówki za automatyczny zestaw

spalania biomasy AZSB.

Spogl¹daj¹c na tê listê,

jesteœmy przekonani, ¿e uros³o

serce starosty hajnowskiego i

spotka siê on ze swoj¹ siln¹ dru-

¿yn¹, aby i inni hajnowianie

wziêli z nich przyk³ad. Tegorocz-

nym Laureatom  redakcja „Wie-

œci Podlaskich” serdecznie gra-

tuluje sukcesów.

(Wies³aw Pietuch)

Podlaska Marka Roku ...
Cd. ze str. 1

W Uroczystym Dniu z okazji Imienin

Najukochañszej Pani Zofii Skoczyñskiej

najserdeczniejsze ¿yczenia:

d³ugich lat ¿ycia przepe³nionych zdrowiem i szczêœciem,

b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i ³ask otrzymywanych za

wstawiennictwem œw. Ojca Pio,

pogody ducha, pomyœlnoœci i ludzkiej ¿yczliwoœci.

Dni pe³nych s³oñca i radoœci i wdziêcznoœci za d³ugie lata ¿ycia

oraz wszystkiego, co najpiêkniejsze i najmilsze w ¿yciu

¿ycz¹ Przyjaciele: Danuta, Maria i Tadeusz

z Bielska Podlaskiego
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Ruiny przestan¹ straszyæ turystów
umorzeniu œledztwa zadecydowa³ opinia bieg³ych z zakre-
su po¿arnictwa, którzy uznali, ¿e do po¿aru dosz³o na sku-
tek „rozszczelnienia przewodu dymowego”. W³aœciciel ho-
telu swe straty oszacowa³ na 32 miliony z³otych.

Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne i mo¿e
byæ zaskar¿one  przez osoby zainteresowane.

Jest jednak nadzieja, ¿e wkrótce ruiny Dworu prze-
stan¹ szpeciæ Bia³owie¿e i straszyæ wje¿d¿aj¹cych do niej
turystów.                                                                              (wss)

Cd. ze str. 2

2 maja 1987 roku, Andrzej Æwik³a zosta³ mistrzem
Polski w lotach balonami, nape³nianymi gazem. Repre-
zentowa³ on  ówczesny Studencki Klub Balonowy w Bia-
³ymstoku.

3 maja 1959 roku W³adys³aw Nikiciuk (Jagiello-
nia Bia³ystok) rzuci³ oszczepem na odleg³oœæ 72,54 m.
ustanawiaj¹c nowy rekord województwa bia³ostockiego
i rekord Polski juniorów. Nikiciuk to póŸniejszy olimpij-
czyk.

5 maja 1989 roku, po raz pierwszy w historii Wy-
œcigu Pokoju, do reprezentacji Polski powo³any zosta³
kolarz z województwa bia³ostockiego. By³ nim Cezary
Zamana z PRIM E³k.

8 maja 1989 roku wybuch³ po¿ar na budowie Hali
W³ókniarza w Bia³ymstoku. Ogieñ spowodowa³ straty,
skutkuj¹ce opóŸnieniem w oddaniu Hali o rok.

10 maja 1924 roku za³o¿one zosta³o Towarzystwo
Cyklistów Bia³egostoku. Rowerzyœci pochodzili przewa¿-
nie z krêgów oficerskich stacjonuj¹cych tu pu³ków. Ra-
czej nie robili tzw. rowerowej masy krytycznej.

11 maja 1988 roku, I-ligowa Jagiellonia Bia³ystok
pokona³a w Zabrzu wielokrotnego mistrza Polski, Gór-
nika Zabrze 3 : 2. Bramki strzelili dla Jagiellonii Jacek
Bayer, Mariusz Lisowski i Dariusz Czykier. Gdzie ci
ch³opcy z tamtych lat ?

12 maja 1959 roku, pilot Aeroklubu Bia³ostockie-
go, Tadeusz D¹bek, ustanowi³ rekord œwiata w przelocie
docelowo-powrotnym w kategorii szybowców dwumiej-
scowych. Na szybowcu typu Bocian, pokona³ odleg³oœæ
447,7 km.

15 maja 1994 roku, bia³ostoccy bryd¿yœci, Andrzej
Mer i Bohdan Nadowski, zdobyli trzecie miejsce w mi-
strzostwach Polski seniorów. Tego samego dnia na indy-
widualnych, bokserskich mistrzostwach Polski, Grzegorz
Apoñ zdoby³ z³oty medal w wadze lekkopó³œredniej, a
Dariusz Olewiñski w papierowej i Andrzej Melion w œred-
niej zdobyli medale br¹zowe.

(na podstawie „Sportowego Kalendarium” Jana Wo³osika

wybra³ Wies³aw Pietuch)

Sport
Trochê historii

31 marca 2011 w Gim-
nazjum im. Abp. gen. dyw.
Mirona Chodakowskiego w
Narwi (woj. podlaskie)

odby³ siê I Miêdzyszkolny
Konkurs Recytatorski Poezji
Rosyjskiej pt. Rosyjska Po-
ezja Kobieca. Konkurs orga-
nizowany by³ we wspó³pra-
cy z Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Bia³ymstoku.

Patronat honorowy
nad Konkursem objêli Pod-
laski Kurator Oœwiaty, Mar-
sza³ek Województwa Podla-
skiego, a patronat medialny
Wrota Podlasia.

Goœciem honorowym
Konkursu by³ Sekretarz Am-
basady Federacji Rosyj-
skiej w Polsce Mr. Evgeny

Veprintsev.

W oczekiwaniu na
werdykt jury, uczestnicy i ich
opiekunowie spêdzili czas na
s³odkim poczêstunku, który
ufundowali sponsorzy oraz
obejrzeli Izbê Pamiêci Patro-
na naszego gimnazjum.

Organizatorzy i komi-
sja oceniaj¹ca  zwrócili uwa-
gê na ró¿norodnoœæ prezen-
towanych utworów poetek
rosyjskich. Uczestnicy naj-
chêtniej wybierali utwory
Mariny Cwietajewej, Anny
Achmatowej i  Belli Achma-
duliny. W repertuarze uczest-
ników znalaz³y siê równie¿
utwory Agniji Barto, Julii
Druniny, Weroniki Tuszno-
wej. Na podkreœlenie zas³u-
guje fakt, i¿ wœród prezento-

wanych utworów, ¿aden
wiersz siê nie powtórzy³.

Do Konkursu przyst¹-
pi³o 45 uczniów  z 13 szkó³
województwa podlaskiego.

Komisja w sk³adzie:
Wiktoria Blakicka- konsul-
tant ds. jêzyków obcych w
CEN w Bia³ymstoku, Alina

Ostaszewska- dyrektor
Szko³y Podstawowej w Na-
rwi, nauczyciel j. rosyjskie-
go,  Maria Leszczyñska- na-
uczyciel bibliotekarz

Przy ocenie prezentacji

konkursowych jury bra³o  pod

uwagê: dobór repertuaru, in-

terpretacjê utworu, popraw-

noœæ wymowy i intonacji,

œwiadome u¿ywanie œrodków

ekspresji w interpretacji tek-

stu, oryginalnoœæ wyrazu ar-

tystycznego, oryginalnoœæ

prezentacji, ogólny wyraz ar-

tystyczny, w skali 0-6.

Grand Prix:

Urszula Berezowiec i
Dominika Juszkiewicz z
Gimnazjum  w Narwi oraz
Dominika Karpiuk z Zespó-
³u Szkó³ w Dubiczach  Cer-
kiewnych

 I miejsce

Adrianna Szuj i Marta
Górska z Zespo³u Szkó³ nr 1
w Bielsku Podlaskim.

II miejsce

Hubert Bart³omiej
Niewiñski i Angelika Niki-
tiuk z  Zespo³u Szkó³ nr 1 w
Bielsku Podlaskim

oraz Justyna Magdale-
na Nowogrodzka - Zespó³

I Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej
 pt. Rosyjska Poezja Kobieca

Szkolno- Przedszkolny w
Bia³owie¿y.

III miejsce

Maria Magdalena
Cho³o³owicz z Gimnazjum
w Micha³owie

Wyró¿niono:

Aleksandrê Siemie-
niuk i Annê Szutkiewicz z
Gimnazjum nr 9 w Bia³ym-
stoku, El¿bietê Suproniuk z
Gimnazjum  w Czeremsze,
Katarzynê Wasiluk z Zespo-
³u Szkó³ nr 1 w Bielsku Pod-
laskim, Katarzynê Pietrzy-
kowsk¹, £ukasza Jab³oñskie-
go i Karolinê Laskowsk¹ z
Gimnazjum nr 1  w Bielsku
Podlaskim oraz Martê Fiedo-
ruk i Julitê Karpiuk z Zespó³
Szkó³ w Dubiczach Cerkiew-
nych.

Zwyciêzcy konkursu
otrzymali dyplomy oraz na-
grody ksi¹¿kowe i rzeczowe,
natomiast pozostali uczestni-
cy otrzymali dyplomy uczest-
nictwa.

Ogromne podziêko-

wania sk³adam wszystkim

Sponsorom za pomoc w re-

alizacji tego Konkursu.

Dziêki Pañstwa wsparciu,

mog³am zorganizowaæ to

przedsiêwziêcie. Jest mi

bardzo mi³o, ¿e zechcieli-

œcie Pañstwo pozytywnie

ustosunkowaæ siê do moich

potrzeb. Jestem wdziêczna

za okazan¹ pomoc i ¿yczli-

woœæ.

Dorota Ma³gorzata

Szamborska

Zapraszamy serdecznie wszystkich
sympatyków sportu na II Turniej o Puchar
Dyrektora Domu Dziecka w pi³ce siatkowej
pod honorowym patronatem Wojewody Pod-
laskiego. Zawody odbêd¹ siê siódmego maja
(sobota) w Sali Zespo³u Szkolno – Przed-
szkolnego w Bia³owie¿y.

II Turniej o Puchar Dyrektora Domu Dziecka
w Bia³owie¿y w pi³ce siatkowej

Program zawodów:
10.00 Oficjalne otwarcie turnieju
10.20 Losowanie i rozgrzewka.
10.45 Pocz¹tek rozgrywek.
14.45 Oficjalne zakoñczenie turnieju, wrê-

czenie nagród uczestnikom
www.domdziecka.bialowieza.pl

Mateusz Gutowski



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: Micha³ Iwaniuk, Jerzy Iwañczuk, 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.

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

Olmonty dzia³ka budowlana 1009 m2

154 000 PLN
Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN
Mieszkanie 1 pokojowe 22 m2 Sto³eczna

115 000 PLN
Mieszkanie 1 pokojowe 30 m2 Pu³askiego

148 000 PLN
Mieszkanie 1 pokojowe 30 m2 Kraszewskiego

138 000 PLN
Mieszkanie 2 pokojowe 38 m2 Pu³askiego

199 000 PLN
Mieszkanie 2 pokojowe 48 m2 Fabryczna

178 000 PLN
Mieszkanie 3 pokojowe 54 m2 Armii Krajowej

265 000 PLN
Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN
Mieszkanie 4 pokojowe 72 m2 Swobodna

236 000 PLN

Jesteœmy zainteresowani kupnem

dzia³ek i mieszkañ.

Kupno-sprzeda¿-wynajem.
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