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W tym roku zosta³
pan sportowym patronem
11. edycji kampanii Zacho-
waj TrzeŸwy Umys³. Czy
czuje siê pan odpowiedzial-
ny za propagowanie zdro-
wego stylu ¿ycia wœród m³o-
dzie¿y?

Jestem tylko ma³ym
ogniwem w olbrzymim ³añcu-
chu promuj¹cym zdrowy i
aktywny styl ¿ycia. Jako m³o-
dy cz³owiek chcia³bym w ten
sposób przyczyniæ siê do sze-
rzenia kultury fizycznej tak-
¿e wœród moich rówieœników.
Sam nic nie zdzia³am, ale je-

œli pomogê w ten sposób choæ
jednej osobie, która byæ mo¿e
skoñczy ze z³ymi nawykami,
to ju¿ bêdzie mój sukces.

Dlaczego zdecydowa³
siê pan wspieraæ ZTU?

TrzeŸwy Umys³ ma
szczytne cele. To dla mnie
wyj¹tkowe wyró¿nienie, a
zarazem motywacja, by za-
chowywaæ zasady, byæ pra-
wym, dobrym cz³owiekiem,
postêpowaæ w³aœciwie i po-
pe³niaæ jak najmniej b³êdów.
Teraz jeszcze wiêcej oczu jest
zwróconych w moj¹ stronê.
Byæ mo¿e jestem czyimœ ido-

Przegrana mnie wzmacnia
Jestem uzale¿niony od sportu. Nawet do sklepu

czasami podbiegam, bo zapominam, ¿e móg³bym spo-
kojnie podejœæ – mówi Marcin Lewandowski, mistrz Eu-
ropy na 800 metrów.

lem... Nie mogê te¿ przynieœæ
wstydu organizatorom takiej
œwietnej akcji.

Czy w pana ¿yciu au-
torytety odegra³y istotn¹
rolê?

Zdecydowanie tak. Za-
wsze chcia³em byæ jak mój
idol, naœladowaæ go. Na pew-
no mi to pomog³o, bo dziêki
temu sta³em siê sportowcem.
W postêpowaniu wzorowa-
³em siê na moim starszym bar-
cie – Tomaszu, który zosta³
moim trenerem. Sportowo
chcia³em iœæ œladami Paw³a
Czapiewskiego. Teraz tak¿e,

mimo ¿e jestem starszy i bar-
dzo zbli¿y³em siê wynikami
do Paw³a, to jeszcze mi tro-
chê do niego brakuje. Chcia³-
bym biegaæ tak jak on.

Czy bycie jednym z
najlepszych biegaczy by³o
od pocz¹tku pana marze-
niem?

Pamiêtam, ¿e kiedyœ,
gdy mówi³em o swoich spor-
towych marzeniach, moi ró-
wieœnicy siê ze mnie œmiali.
Ja jednak nie ba³em siê ma-
rzyæ i nic sobie z tego œmie-
chu nie robi³em. No i sta³o siê,
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Festiwal nawi¹zuje do
dawnej tradycji wêdrow-
nych teatrów, zwanych wer-
tepowymi (dzia³aj¹cymi na
wschodnich rubie¿ach Pol-
ski), popularyzuje wspó³-
czesn¹ scenê w okolicy
gdzie nie funkcjonuje ¿aden
teatr i zachêca do artystycz-
nych dzia³añ lokaln¹ spo-
³ecznoœæ.

Tegoroczna edycja fe-
stiwalu „WERTEP” potrwa
dwa tygodnie i obejmie
szeœæ miejscowoœci. Pojawi
siê w Micha³owie (25 lipca),
Narewce (30 lipca), Klesz-
czelach (31 lipca), Czerem-
sze (5 sierpnia), Bia³owie¿y
(6 sierpnia) i Hajnówce (7
sierpnia), a od 2 do 8 sierp-
nia trwaæ bêd¹ tzw. imprezy
towarzysz¹ce (art warsztaty,
koncerty).

W tym roku wyst¹pi
17 zespo³ów, do obejrzenia
bêdzie ponad 20 ró¿nych
widowisk. W sumie w trak-
cie festiwalu zagranych zo-
stanie ponad 80 przedsta-
wieñ. WERTEP nabiera co-
raz bardziej miêdzynarodo-
wego charakteru. Poza festi-
walowym trzonem, który
tworzy A3Teatr, Walny Te-
atr i Kapela Ha³asów - ka¿-
dy team z inn¹ artystyczn¹

III Miêdzynarodowy
Festiwal Teatralny

WERTEP - Narewka -
30 lipca 2011r.
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Ochrona przyrody w Polsce ma d³ug¹ tradycjê. Jednak
przemyœlane dzia³ania na jej rzecz podjêto na szersz¹ skalê do-
piero w drugiej po³owie XX wieku. Wed³ug aktualnie obowi¹-
zuj¹cej ustawy (uchwalonej w 2004 roku) w Polsce funkcjonu-
je dziesiêæ form ochrony przyrody. Jedn¹ z nich jest Europej-
ska Siec Obszarów Natury 2000. To stosunkowo nowa forma
ochrony, której regu³y  s¹ nadal ma³o znane. Nie wszyscy wiedz¹,
¿e oko³o 20 % powierzchni naszego kraju w przysz³oœci zosta-
nie objête ochron¹ w ramach Natury 2000, a tak¿e, ¿e nawet na

Bia³owieski Park Narodowy
promuje ochronê przyrody w ramach

Europejskiej Sieci Obszarów
Chronionych Natura 2000
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Po d³ugich staraniach uda³o siê uruchomiæ stronê in-
ternetow¹ hajnowskiej OSP. Na www.osp-hajnowka.pl
mo¿na znaleŸæ informacje  dotycz¹ce jej funkcjonowania,
obejrzeæ zdjêcia itp.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Hajnówce powsta³a w
1990 r; w jej sk³ad wchodzi: M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿ar-
nicza, Orkiestra Dêta  oraz zespó³ Ma¿oretek.                     (w)

Hajnowska OSP w internecie

Prof. Stefan NIE-
SIO£OWSKI, wicemar-
sza³ek Sejmu RP, PO – o
biskupach:

„Po co komu bi-

skup, który mówi o Lechu

Kaczyñskim, ¿e zasta³ Pol-

skê zniewolon¹, a zostawi³

niepodleg³¹?!”

*
Aleksander KWA-

ŒNIEWSKI, by³y prezy-
dent RP o PO:

„Platforma Oby-

watelska jest w wyj¹tko-

wej sytuacji. Pierwszy raz

w historii 20 lat polskiej

transformacji partia rz¹-

dz¹ca mo¿e zdobyæ reelek-

cjê. Pytanie zasadnicze,

które ka¿dy z wyborców

powinien sobie postawiæ,

jest takie: dlaczego warto

powierzyæ Platformie rz¹-

dzenie na kolejne cztery

lata?”

Bia³owieski Park Narodowy
promuje ochronê przyrody
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tak chronionym terenie mog¹ byæ prowadzone inwestycje, o ile
nie wywieraj¹ szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko.

W celu poprawy œwiadomoœci dotycz¹cej walorów przy-
rodniczych regionu oraz obszarów Natura 2000 Bia³owieski Park
Narodowy we wspó³pracy z  Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Ptaków rozpocz¹³  realizacjê projektu Bli¿ej natury -
identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych anima-
torów przyrodniczych.  Jednym z dzia³añ w projekcie jest  pro-
wadzenie kampanii edukacyjnej wœród mieszkañców regionu
jak te¿  zaanga¿owanie  szkó³  obszarów Natura 2000 w promo-
cjê ochrony przyrody. W te dzia³ania aktywnie w³¹czy³a siê
Szko³a Podstawowa nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Haj-
nówce.

Uczestnicy zajêæ Ko³a Przyrodniczego pod kierunkiem
Pani Ma³gorzaty Downarowicz uczestniczyli w spotkaniach
warsztatowych z przedstawicielami Parku. Poznali historiê
ochrony przyrody w Polsce oraz wspó³czeœnie obowi¹zuj¹ce
jej formy, w tym obszary ochrony Natura 2000. Dowiedzieli
siê, jakie s¹  gatunki chronione i  zagro¿one. Prelegenci przed-
stawili zagro¿enia rysia eurazjatyckiego - jedynego gatunku kota
wystêpuj¹cego w Puszczy, a uczniowie opracowali „Plan ochro-
ny rysia”. Kolejnym dzia³aniem w ramach projektu by³a wy-
cieczka na obszar naturowy – Obszar Ochronny Or³ówka Bia-
³owieskiego Parku Narodowego, w której uczestniczyli ucznio-
wie realizuj¹cy projekt, ich koledzy ze szko³y i nauczyciele.
Pracownicy Parku przypomnieli o wyj¹tkowych walorach Pusz-
czy Bia³owieskiej – jedynego lasu europejskiego ni¿owego o
najbardziej zachowanych cechach naturalnych. Zwrócili uwa-
gê na ró¿norodnoœæ biologiczn¹ tego lasu oraz specyficzny mi-
kroklimat.

5 czerwca 2011 roku w Parku Miejskim w Hajnówce pra-
cownicy Bia³owieskiego Parku Narodowego zorganizowali im-
prezê edukacyjn¹ z okazji   Œwiatowego Dnia Ochrony Œrodo-
wiska, podczas której   prowadzili gry i zajêcia edukacyjne o
temacie przewodnim: „Ró¿norodnoœæ biologiczna lasów”.  W
trakcie  akcji uczniowie hajnowskiej szko³y wspólnie z pracow-
nikami Parku przygotowali stoisko informacyjno-edukacyjne o
tematyce dotycz¹cej Natury 2000. Przygotowali równie¿ quiz
w którym uczestniczyli nie tylko ich rówieœnicy ale tak¿e doro-
œli. Dziêki temu sprawdzianowi zainteresowani mogli dowie-
dzieæ siê, w których krajach funkcjonuje sieæ obszarów Natura
2000,  czym ró¿ni siê od innych form ochrony przyrody, jakie
gatunki nale¿¹ do naturowych, a tak¿e jakie przynosi korzyœci
ta forma ochrony. Nasi  wolontariusze prowadzili grê eduka-
cyjn¹ dotycz¹c¹ wybranych gatunków ptaków, a najm³odsi go-
œcie stoiska kolorowali „ptasie” wizerunki.

W sierpniu m³odzi ekolodzy spróbuj¹ policzyæ przygo-
towuj¹ce siê do odlotu bociany, a nastêpnie skonfrontuj¹ wyni-
ki obserwacji z badaniami liczebnoœci bocianów  prowadzony-
mi przez hajnowskich licealistów.

Projekt koñczy siê w po³owie wrzeœnia, nie znaczy to
jednak, ¿e m³odzie¿ zakoñczy  dzia³ania na rzecz ochrony przy-
rody. Ju¿ dziœ uczniowie z entuzjazmem mówi¹ o swoim udzia-
le w projekcie:

 „Po dwóch godzinach œwietnej zabawy i nauki wszyscy
szczêœliwi i zadowoleni wróciliœmy do domu” – tak relacjonuje
swój udzia³ w Œwiatowym Dniu Ochrony Œrodowiska Patrycja
P³óciennik z Hajnówki, a nauczyciele i pracownicy Parku pla-
nuj¹ kolejne akcje i dzia³ania maj¹ce wp³yn¹æ na œwiadomoœæ
spo³eczeñstwa, tym samym w przysz³oœci poprawiæ stan nasze-
go œrodowiska.

H. Schmidt

Panie £ukaszenko,
niech siê pan nie boi!

Ponad 1200 osób, sa-
morz¹dów i organizacji poza-
rz¹dowych w³¹czy³o siê w
akcjê wysy³ania apeli do
w³adz Republiki Bia³oruœ o

jak najszybsze wprowadzenie
w ¿ycie umowy o ma³ym ru-
chu granicznym miêdzy
Polsk¹ a Bia³orusi¹. Ta spo-
³eczna akcja trwa³a w woje-
wództwie podlaskim przez
miesi¹c. Jej inicjatorem by³

pose³ PO Robert Tyszkiewicz,
który w œrodê podsumowa³
ca³oœæ podczas happeningu na
Rynku Koœciuszki w Bia³ym-
stoku.

- Robimy to, bo wie-
rzymy w dobre s¹siedztwo
miêdzy Polsk¹ i Bia³orusi¹.
Wierzymy, ¿e mo¿e to byæ
s¹siedztwo przyjazne. Wie-
rzymy, ¿e mo¿e to byæ s¹-

Cd. str. 5
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Stworzenie dzieciom
warunków do w³aœciwego roz-
woju intelektualnego, rozwija-
nie uzdolnieñ twórczych, roz-
budzanie wra¿liwoœci na piêk-
no poezji, jak równie¿ integra-
cja œrodowiska nauczycieli
szkó³ wiejskich poprzez wspól-
ne inspirowanie dzieci do po-
znawania i prezentacji twórczo-
œci poetyckiej, to g³ówne cele I
Miêdzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego „Polscy poeci
dzieciom”, zorganizowanego
14 czerwca 2011 roku w Zespo-
le Szkó³ w Augustowie. Tego-
roczna edycja poœwiêcona by³a
twórczoœci Wandy Chotomskiej
- wybitnej wspó³czesnej poetki
i pisarki dla dzieci.

Uczestników, nauczy-
cieli oraz goœci powita³ dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Augusto-
wie Jerzy ¯mieñko oraz odpo-
wiedzialna za organizacjê kon-
kursu Walentyna Suszcz - na-
uczycielka œwietlicy. Konkurs
zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹
Wójt Gminy Bielsk Podlaski
Raisa Rajecka, która objê³a
konkurs honorowym patrona-
tem i dokona³a uroczystego
otwarcia I Miêdzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego Pol-
scy poeci dzieciom.

Na sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ w Augustowie
swoje umiejêtnoœci recytator-
skie zaprezentowa³o 56
uczniów klas I-III z Zespo³u
Szkó³ im. Jana Paw³a II w Boæ-
kach, Zespo³u Szkó³ im. Ziemi
Orlañskiej w Orli, Szko³y Pod-
stawowej im. Jana Paw³a II w

I Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski „Polscy poeci dzieciom”
£ubinie Koœcielnym oraz Ze-
spo³u Szkó³ w Augustowie.
Konkurs mia³ charakter interdy-
scyplinarny, poniewa¿ ³¹czy³
treœci literackie z plastyk¹.
Przes³uchaniom konkursowym
towarzyszy³a wystawa prac
Szkolnego konkursu plastycz-
nego pod has³em Spacer kolo-
rem po wierszach Wandy Cho-
tomskiej.

BIELSK  PODLASKI GMINA

Mimo, ¿e wszyscy
uczestnicy konkursu wykazali
siê niezwyk³ymi umiejêtnoœcia-
mi recytatorskimi w kategorii
klas I laureatami zostali:

I miejsce – Ewelina Ka-
linowska (ZS w Augustowie)

II miejsce – Julita Bara-
nowska (ZS w Boækach)

III miejsce – Gabriela
Zawadzka (SP w £ubinie Ko-
œcielnym)

W kategorii klas II jury
nagrodzi³o:

I miejsce – Martyna Ga-
we³ko (ZS w Orli)

II miejsce – Dawid Gaæ
(SP w £ubinie Koœcielnym)

III miejsce – Ma³gorza-
ta ¯ero (ZS w Augustowie)

Wœród uczniów katego-
rii kl. III zwyciê¿yli:

I miejsce – Ewa Andrze-
jewskiej (ZS w Boækach)

II miejsce – Adrian Mu-
siewicz (ZS w Augustowie)

III miejsce – Sandra Pie-
trowska (ZS w Orli)

Komisja konkursowa
przyzna³a tak¿e wyró¿nienia
trojgu uczniom: Agacie Kra-
sowskiej (ZS w Augustowie),
Adrianowi Bazylewskiemu (ZS
w Boækach), Angelice Olszew-
skiej (SP w £ubinie Koœciel-
nym).

Laureaci otrzymali na-
grody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Wójta Gminy Bielsk Pod-
laski, a wszyscy uczestnicy dy-
plomy za udzia³ w konkursie.
Nauczycielom, którzy przygo-
towali uczniów do konkursu
wrêczono podziêkowania.

Pan dyrektor osobiœcie
zaanga¿owa³ siê w pomoc w
organizacji konkursu zapewnia-
j¹c wsparcie finansowe, s³ody-
cze oraz przepyszny posi³ek dla
wszystkich uczestników i na-
uczycieli, przygotowany przez
szefow¹ kuchni Annê Filipiuk
wraz z zespo³em kucharek.

I Miêdzyszkolny Kon-
kurs Recytatorski Polscy poeci
dzieciom by³ niezwykle wa¿-
nym wydarzeniem kulturalnym
zarówno dla uczniów jak i na-
uczycieli zgromadzonych w
Zespole Szkó³ w Augustowie.
Spotkanie umo¿liwi³o dzieciom
zaprezentowanie swoich umie-
jêtnoœci w szerokim gronie osób
o tych samych zainteresowa-
niach, jak równie¿ nawi¹zanie
kontaktów z rówieœnikami s¹-
siednich szkó³. Organizatorzy
maj¹ nadziejê, ¿e konkurs na
sta³e wpisze siê do kalendarza
wydarzeñ artystycznych szkó³
wiejskich powiatu bielskiego.

Walentyna Suszcz

W jury zasiad³a Janina
Halina Plutowicz - kierownik
dzia³u edukacji artystycznej
Bielskiego Domu Kultury. Wy-
st¹pieniom przys³uchiwa³a siê
równie¿ wicedyrektor Zespo³u
Szkó³ w Augustowie Agniesz-
ka Grygoruk, Nadzieja Cilulko,
Raisa Wawreniuk – nauczyciel-
ki jêzyka polskiego Zespo³u
Szkó³ w Augustowie. Komisja

konkursowa przyzna³a nagrody
w trzech kategoriach wieko-
wych, bior¹c pod uwagê zgod-
noœæ doboru repertuaru z tema-
tyk¹ konkursu, wartoœæ arty-
styczn¹ oraz dobór utworu do
mo¿liwoœci wykonawczych
uczestnika, œwiadome u¿ywa-
nie œrodków ekspresji w inter-
pretacji tekstu, kulturê s³owa
oraz ogólny wyraz artystyczny.
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Przegrana mnie wzmacnia

jestem sportowcem, urzeczy-
wistniam kolejne marzenia, a
tych których nie uda³o siê zre-
alizowaæ nie chowam do kie-
szeni, ale staram siê choæ do
nich przybli¿yæ.

Uprawia pan dyscy-
plinê, w której nagradzane
s¹ indywidualne sukcesy. Z
pewnoœci¹ s¹ takie osoby,
które na co dzieñ panu po-
magaj¹. Komu zawdziêcza
pan najwiêcej?

Ciê¿ko jest wymieniæ
wszystkich, bo naprawdê wie-
lu ludzi przyczyni³o siê do
moich sukcesów. Osob¹ od
której wszystko siê zaczê³o
jest mój trener i brat – Tomasz
Lewandowski. To on opraco-
wuje ca³y program treningo-
wy, dobiera starty, dba o ca³e
zaplecze treningowe, marke-
tingowe. To on szuka³ spon-
sorów, pisa³ wnioski, jeŸdzi³
na negocjacje. Kiedy mam
zawody, organizuje dojazd,
gdy jadê na obóz, on siê o
wszystko troszczy. Trener do-
pracowuje i analizuje moje
testy sportowe. To mózg na-
szego zespo³u, a ja jestem na-
rzêdziem. ¯yjemy w œcis³ej
symbiozie, ja bez niego, a on
beze mnie nie bylibyœmy tu i
teraz.

Olbrzymi¹ rolê odgry-
wa tak¿e moja rodzina, dziew-
czyna, przyjaciele czy asy-
stent trenera od spraw orga-
nizacyjnych Tomasz Jurkow-
ski. Wszyscy oni mnie wspie-
rali, dodawali otuchy, wierzy-
li we mnie – to naprawdê naj-
wa¿niejsze na pocz¹tku dro-
gi czy w trudnych chwilach,
np. po pora¿kach, w trakcie
kontuzji.

Wiem tak¿e, ¿e nie by³-
bym w stanie realizowaæ tre-
ningu, gdyby nie zabezpiecze-
nie finansowe. Pochodzi ono
z wielu Ÿróde³: z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, z Polskie-
go Zwi¹zku Lekkiej Atletyki,
od firm Orlen i Powerade.
Swego czasu pomóg³ mi te¿
Franciszek Jarecki z Limano-
wej. W pierwszym etapie
mojej przygody wspiera³a
mnie gmina Police i Zak³ady
Chemiczne Police.

Czy osi¹gniêcie wy-
bitnego wyniku wymaga
wielkiego poœwiêcenia?
Pana rozk³ad dnia wygl¹da
nieco inaczej ni¿ wiêkszoœci
z nas...

Jeœli chce siê osi¹gn¹æ
sukces, trzeba wszystko pod-
porz¹dkowaæ tej jednej spra-
wie, do której siê d¹¿y. A cza-
sami i to nie wystarczy. Czê-

sto trzeba daæ wiêcej ni¿ to
mo¿liwe. Wiêkszoœæ roku
spêdzam na zagranicznych
zgrupowaniach. Gdy jestem
na miejscu w domu, te¿ nie
mam za du¿o czasu: uczelnia,
treningi i dzieñ mija. Wolne
chwile spêdzam z dziew-
czyn¹, przyjació³mi i rodzin¹.
W ci¹gu roku blisko 300 dni
jestem poza domem; na zgru-
powaniu, trenujê 2 lub 3 razy
dziennie, do tego dochodzi
wiele spraw codziennych, o
które trzeba stale dbaæ: odno-
wa biologiczna, odpowiednia
dieta, od¿ywki, badania krwi
i inne medyczne testy, konsul-

tacje, obowi¹zki wobec spon-
sorów.

Sport to dla pana za-
bawa czy praca?

Na pewno wielka przy-
goda. Poznajê mnóstwo no-
wych miejsc, kultur, ludzi.
Uprawianie sportu to œwietna
sprawa. Wiem, ¿e gdyby nie
sport, nie pozna³bym wielu
miejsc i wspania³ych ludzi.
Bieganie to wci¹¿ najlepsza
zabawa. Ale ta zabawa od
roku daje mi te¿ pieni¹dze.
Sta³a siê zatem prac¹, zale¿y
od niej moja przysz³oœæ...
Wa¿ne jest jednak, ¿e nawet
gdy bêdê mia³ kontuzjê lub
s³abszy sezon, czyli nie bêdê
wygrywa³ zawodów i zara-
bia³, bieganie wci¹¿ pozosta-
nie zabaw¹ i ulubionym spo-
sobem na spêdzanie czasu.

Czy jest pan uzale¿-
niony od sportu?

Myœlê, ¿e tak [œmiech].
Nawet do sklepu czasami
podbiegam, bo zapominam,
¿e móg³bym spokojnie po-
dejœæ. I nawet jak kiedyœ skoñ-
czê z profesjonalnym biega-
niem, na pewno bêdê robi³ coœ
innego sportowego, aktywne-
go. W biurze na pewno nie
wysiedzê ca³y dzieñ [œmiech].

¯ycie sportowca to
ci¹g³e zmaganie siê ze swy-
mi s³aboœciami. Jak zachê-
ci³by pan m³odzie¿ do po-
dejmowania wysi³ku w imiê

realizacji zaplanowanych
celów?

Wszystko czego na-
uczy³ mnie sport, wykorzystu-
jê w doros³ym ¿yciu. Nabyte
umiejêtnoœci pomagaj¹ mi
funkcjonowaæ poza sportem,
w pracy, na uczelni, w domu.
Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e nie
trenuje siê dla trenera czy ro-
dziców, ale dla siebie. Poza
tym warto zdaæ sobie sprawê,
¿e nie ka¿dy musi byæ mi-
strzem. Liczy siê droga prze-
byta podczas d¹¿enia do mi-
strzostwa. Ta droga, uprawia-
nie sportu, to dla mnie naj-
wiêksza przygoda, jakiej do-

œwiadczy³em. Kiedy siê cze-
goœ takiego posmakuje, trud-
no jest sobie wyobraziæ ¿ycie
bez sportu.

Jakie cechy powinien
mieæ m³ody sportowiec?

Nie ma na to regu³y.
Ka¿dy jest inny. Na pewno
trzeba mieæ to „coœ”. Pod-
staw¹ jest jednak samodyscy-
plina i umiejêtnoœæ odmawia-
nia kolegom czy przyjemno-
œciom dnia codziennego i wie-
ku m³odzieñczego. A najwa¿-
niejsza jest chêæ i motywacja.

Czy m³odzi ludzie
maj¹ w Polsce warunki, by
spe³niaæ swoje sportowe
marzenia?

Zdecydowanie tak. W
Polsce s¹ dobre warunki do
uprawiania sportu. Ale jest
inny problem: era  internetu,
komputerów. Sportowi trzeba
naprawdê siê poœwieciæ, cza-
sem nawet cierpieæ. Wiele
razy pada siê na ziemiê, rezy-
gnuje z przyjemnoœci na rzecz
treningu itd. Niestety, pewnie
dlatego wielu m³odych ludzi
idzie na ³atwiznê i woli graæ
na komputerze, zamiast siê
mêczyæ i nara¿aæ na pora¿ki.

¯ycie sportowca sk³a-
da siê ze zwyciêstw, ale tak-
¿e z goryczy pora¿ki. Jak
sobie pan z tym radzi?

Przegrane w sporcie s¹
równie wa¿ne jak wygrane.
Ka¿da pora¿ka to najlepsza

lekcja pokory. Po przegranej
nastêpuje czas na analizê, ko-
rektê, optymalizacjê, wiêc tak
naprawdê podnosi siê jakoœæ
treningu, b¹dŸ opanowuje
nowe umiejêtnoœci rozgrywa-
nia zawodów. Ka¿da przegra-
na motywuje do jeszcze wiêk-
szej pracy, wiêkszego wysi³-
ku. Dla mnie przegrana jest
bardzo wa¿n¹ spraw¹ i staram
siê z niej wyci¹gn¹æ wnioski
na przysz³oœæ. Przegrana mnie
wzmacnia. W ten sposób
przepracowan¹ klêskê mo¿na
uznaæ za zwyciêstwo.

S³yszymy nieraz o
sportowcach siêgaj¹cych po
œrodki dopinguj¹ce, to ciem-
na strona sportu. Na ile
wa¿ne s¹ zasady fair play
dla wspó³czesnych sportow-
ców?

Coraz czêœciej docho-
dzi to tego, ¿e sportowcy siê-
gaj¹ po niedozwolone œrodki.
Dla niektórych nie liczy siê
czysta walka ze swoimi s³a-
boœciami, d¹¿enie do pokony-
wania barier. Nie liczy siê
wspó³zawodnictwo, lecz po-
goñ za pieniêdzmi. To ju¿ nie
jest sport, to oszustwo, brak
szacunku do innych zawodni-
ków. To tak¿e w pewnym sen-
sie kradzie¿ i na pewno prze-
stêpstwo. Sportowcy czysto
walcz¹cy szanuj¹ siê w³aœnie
ze wzglêdu na rywalizacjê mi-

strzów z tymi najs³abszymi.
Ka¿dy sportowiec przecie¿
zostawia tyle samo potu na
treningach, ka¿dy musi po-
œwiêciæ ¿ycie osobiste.

Sport jako antidotum
na zagro¿enia zwi¹zane z
uzale¿nieniami, czy to siê
sprawdza?

Zdecydowanie. Sport
wci¹ga i jak siê go posmaku-
je, to mo¿na siê mocno zaan-
ga¿owaæ. Niewa¿na jest mo-
tywacja, a te bywaj¹ ró¿ne:
chêæ bycia zdrowszym czy
chudszym; chêæ zaimponowa-
nia dziewczynie lub zostania
mistrzem œwiata czy mistrzem
gminy. Wa¿ny jest trening i
poœwiêcony sportowi czas.
Zamiast ³aziæ po ciemnych
ulicach, wybijaæ szyby, kraœæ,
æpaæ itd. jest siê na treningu.
Zamiast w weekendy próbo-
waæ ró¿nych œwiñstw, jedzie
siê na zawody, poznaje ludzi,
nowe miejsca. A w czasie
wakacji gdy jest du¿o wolne-
go czasu, zamiast wymyœlania
g³upot, wyje¿d¿a siê na zgru-
powanie. Mnie w ten sposób
uda³o siê unikn¹æ presji œro-
dowiska, k³opotów z prawem,
teraz nie mam ¿adnych pokus
i problemów.

Zespó³ kampanii

Zachowaj TrzeŸwy Umys³

Foto. Tomasz WoŸny

Cd. ze str. 1

MARCIN LEWANDOWSKI – patron sportowy
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej. Œwia-
towej s³awy lekkoatleta. Zacz¹³ trenowaæ w 2002 roku,
m.in. za namow¹ Tomasza Lewandowskiego – starszego
brata oraz obecnego trenera sportowca. Pomimo m³odego
wieku, biegacz urodzony w Szczecinie (17.06.1987), od-
niós³ bardzo wiele sukcesów. Dotychczas najbardziej spek-
takularnym z nich jest tytu³ Mistrza Europy w biegu na
800 metrów zdobyty w 2010 roku w Barcelonie. Marcin
Lewandowski, uzyskuj¹c czas 1.47,17, sta³ siê pierwszym
Polakiem, który otrzyma³ z³oty medal w tej kategorii. W
roku 2006 by³ mistrzem Polski Juniorów w biegu na 1500m
i 800m. Rok póŸniej, w wieku 20 lat, wywalczy³ z³oty me-
dal na M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy w Debre-
czynie.

W 2009 roku doceniony zosta³ przez Europejskie
Stowarzyszenie Lekkoatletyczne, które uzna³o go za trze-
ciego w Europie zawodnika plebiscytu na „Wschodz¹c¹
Gwiazdê Lekkoatletyczn¹”. Kolejny rok przyniós³ mu 9
miejsce w europejskim plebiscycie na Najlepszego Lek-
koatletê 2010 roku w Europie oraz tytu³ sportowca roku w
Bydgoszczy. W bie¿¹cym roku zdoby³ w Pary¿u srebrny
medal Halowych Mistrzostw Europy.

Marcin Lewandowski to tak¿e student Uniwersyte-
tu Szczeciñskiego oraz reprezentant wojskowego klubu SL
WKS Zawisza Bydgoszcz (posiada stopieñ szeregowca –
specjalizacja strzelec). W 2010 roku odznaczony zosta³
przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi za wk³ad w rozwój lekkiej atletyki w Pol-
sce oraz osi¹gniêcia sportowe.

Wiêcej informacji na temat Marcina Lewandowskie-
go, jego osi¹gniêæ, aktualnych przedsiêwziêæ, oraz planów
na przysz³oœæ, znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej http:/
/marcin-lewandowski.pl
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Gdy przygl¹dam siê
scenie politycznego cen-
trum, zaczynam siê oba-
wiaæ, ¿e rywalizuj¹ce partie
zamierzaj¹ po raz kolejny
zafundowaæ wyborcom cho-
choli taniec z gwiazdami,
nieproponuj¹c ¿adnego kon-
kretnego projektu moderni-
zacji pañstwa. Wielka szko-
da.”

dr Ma³gorzata My-
œliwiec – Instytut Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Œl¹skiego.

*
„Partia, która aspiru-

je do 50-procentowego po-
parcia, nie mo¿e mieæ jed-
nolitego przekazu. Jej si³a
bierze siê jednak z wykorzy-
stania dwóch niechêci – do
postkomunistycznej lewicy
z dziedzictwem PRL i do
skrajnego w konserwaty-
zmie od³amu katolickiego.
£¹czy tych ludzi niechêæ do
Leszka Millera i o. Rydzy-
ka. Spoiwem jest te¿ Donald
Tusk, który potrafi zacho-
waæ równowagê pomiêdzy
wszystkimi motywacjami.
Na pewno klejem jest to, ¿e
PO to partia w³adzy, choæ
dot¹d w Polsce partie w³a-
dzy doprowadza³y siê do
rozpadu, jak AWS i SLD.”

dr Jaros³aw Flis –
Instytut Dziennikarstwa i
Komunikacji Spo³ecznej
Uniwersytetu Jagieloñskie-
go.

*
„Nuda i apatia w pol-

skim ¿yciu publicznym, na-
zywane przez polityków i
niektóre media polsk¹ stabi-
lizacj¹, wcale nie oznaczaj¹
pe³nej przewidywalnoœci.
Wrêcz przeciwnie. Rzeczy-
wistoœæ za oknem jest bar-
dzo krucha i niepewna. W
polskich mediach i w tzw.
debacie publicznej nie wi-
daæ tego z dwóch powodów.
Po pierwsze, oficjalne mo-
nologi i opowieœci o œwie-
cie, jakie s³yszymy z ust elit
w³adzy w Polsce, ju¿ daw-
no straci³y kontakt z rzeczy-
wistoœci¹. Po drugie, polska
polityka jest zaœciankowa i
poza w³asnym, lokalnym
podwórkiem nie interesuje
jej to, co siê dzieje w skali
globalnej.”

Piotr ̄ uk – prof. so-
cjologii Uniwersytetu Wro-
c³awskiego.

PRZECZYTANE
10 lipca w jesionów-

ce k/Dziadkowic odby³a siê
ju¿ , „VIII Wystawa Koni
Hodowlanych Po³udniowe-
go Podlasia”. Przyby³o na
ni¹  19 wystawców i wielu
mi³oœników koni. Gospoda-
rzem i jednym z pomys³o-
dawców  imprezy jest pose³
RP Krzysztof To³wiñski.

Po raz pierwszy wy-
stawê zorganizowano w
2004 r. I edycja „Wystawy
Koni Hodowlanych Po³u-
dniowego Podlasia” cieszy-
³a siê du¿ym zainteresowa-
niem wœród hodowców wy-
stawców, sympatyków i od-
wiedzaj¹cych. Dlatego z
ka¿dym rokiem wzbogacano
jej formu³ê, tak¿e terytorial-
nie w³¹czaj¹c hodowców z
obszaru województwa ma-
zowieckiego, a wystawê
wpisano na sta³e do kalen-
darza imprez o charakterze
rolniczym.

Miejsce wystawy  nie
jest przypadkowe. „Zaœcia-
nek Szlachecki w Jasienów-
ce” s³ynie  z kultywowania
wielowiekowych tradycji
drobnej szlachty zaœcianko-
wej. Zdaniem organizatorów
wystawa jest promocj¹ re-
gionu i przybli¿eniem dzie-
dzictwa kulturowego miesz-
kañców Podlasia.

- Wystawa ma plene-

rowy i otwarty charakter,

stwarza hodowcom mo¿li-

woœæ zaprezentowania naj-

piêkniejszych zwierz¹t, jakie

posiadamy w swoich staj-

niach – mówi³ – Marek Nie-
wiñski, specjalista z Woje-
wódzkiego Zwi¹zku Ho-
dowców Koni (WZHK) w

Piêkno jest dzie³em Stwórcy
Bia³ymstoku.

- Na wystawê przyby-

waj¹ ludzie ze œrodowiska

bran¿y koñskiej, osoby po³¹-

czone wspóln¹ pasj¹, chêtni

do wspó³pracy, dzia³aj¹cy w

nieformalnych i zorganizo-

wanych zwi¹zkach, których

nadrzêdnym celem jest ho-

dowla jak najlepszej, jako-

œci koni - mówi³ Edmund
Piotrowski, prezes honoro-

wy Podlaskiego Zwi¹zku
Hodowców Koni.

Pose³ Krzysztof To³-
wiñski otwieraj¹c wystawê
powitanie rozpocz¹³ od po-
dziêkowañ za sprawowan¹
Mszê œw. Przywita³ przyby-
³ych goœci m. in. Senatora
Grzegorza Wojciechowskie-
go, Rafa³a Putrê, Marcina
Wierzchowskiego by³ego
pracownika kancelarii Pre-
zydenta Lecha Kaczyñskie-
go i wystawców koni. Na-
stêpnie zosta³ odczytany
Apel Smoleñski ku czci ofiar
katastrofy z 10 kwietnia
2010r.

Konie zosta³y podda-
ne ocenie czteroosobowej
komisji pod przewodnic-

twem Marka Niewiñskiego,
specjalisty z Wojewódzkie-
go Zwi¹zku Hodowców
Koni (WZHK). Oceny doko-
nywano wed³ug czterech
kryteriów tj. pokrój, ruch,
stêp oraz kondycja i sposób
prezentacji - pielêgnacja i
przygotowanie konia do
wystawy.

Championa zdoby³
klacz Finezja Bogdana Ciu-

piñski, wice championa
klacz Samba Zbigniewa Ko-
stro i drugiego wice cham-
piona uzyska³a klacz Etna
Bazylego Sawczuka.

Wystawie koni towa-
rzyszy³ kiermasz produktów
regionalnych. Stoiska wysta-
wowe przygotowane przez
powiatowe Punkty Doradz-
twa Rolniczego, na których
dostêpne by³y materia³y pro-
muj¹ce walory krajobrazo-
we i przyrodnicze powiatu.
Mo¿na by³o te¿ zapoznaæ siê
z ofert¹ turystyczn¹ naszego
regionu.

Dodatkowego splen-
doru widowiskowo – mili-
tarnego wystawie dostarczy-
³a Inscenizacja Bitwy z 1920

r. i Konkurs Strzelecki zor-
ganizowany prze Jednostkê
Strzeleck¹ z Grajewa.

By³ konkurs rysunko-
wy dla dzieci zorganizowa-
ny przez Gabinet Weteryna-
ryjny BaWet z Siemiatycz na
„Najpiêkniejszego Koni Za-
œcianka”. Równie¿ mo¿na
by³o wybraæ konia, który
najbardziej siê podoba pu-
blicznoœci. Mo¿na te¿ by³o
oddaæ krew w ambulansie.

Wystawê uatrakcyjni-
³y wystêpy zespo³u zespó³
„Ma³e Podlasie” i „Zabuza-
ki” z Siemiatycz.

Organizatorzy nagro-
dzili te¿ wszystkich wystaw-
ców pami¹tkowymi nagro-
dami.

Zwyciêtwo w wyœci-
gu koni im. Marsza³ka Sej-
mu RP Krzysztofa Putry
przypad³o gospodarzom uro-
czystoœci Kawalerii z Za-
œcianka Jasienówka zajêli
pierwsze 4 miejsca  wygra³
Rafa³ To³wiñski otrzymuj¹c
tytu³ Stra¿nika Zaœcianka
drugie miejsce zaj¹³ £ukasz
Glinko, trzecie Grzegorz
Malewski, czwarte Karol
Szmur³o, pi¹te Przemys³aw
Saci³owski, szóste Tomasz
Walmus, siódme Tomasz
Potocki i ósme Mateusz
Chojnowski. Gospodarz
Krzysztof To³wiñski mia³,
wiêc wiele radoœci.

Podczas poczêstunku
pose³ podkreœli³, ¿e zwi¹zek
cz³owieka z ziemi¹, jego
praca, hodowla jest najcen-
niejszym dorobkiem, per³¹
Podlasia

Tadeusz Szereszewski

Panie £ukaszenko, niech siê pan nie boi!

siedztwo dwóch krajów euro-
pejskich. Wierzymy w per-
spektywê europejsk¹ dla Bia-
³orusi – powiedzia³ Robert
Tyszkiewicz i przypomnia³,
¿e ma³y ruch graniczny u³a-
twi codzienne funkcjonowa-
nie ok. 1,7 mln mieszkañców
strefy przygranicznej.

Apele w tej sprawie
wystosowa³o 25 podlaskich
samorz¹dów, w tym sejmik
województwa podlaskiego,
oraz: samorz¹dy gmin: Bia³e-
gostoku, Suwa³k,  Siemiatycz,
Milejczyc, Czy¿, Micha³owa,
Czeremchy, Narewki, Czarnej
Bia³ostockiej, Nurca-Stacji,
Kleszczel, Sokó³ki, Bia³owie-
¿y, Gib, Nowego Dworu, Lip-

ska, powiatu sejneñskiego,
powiatu augustowskiego, a
tak¿e prezydent Bia³egostoku,
burmistrz Siemiatycz i wójto-
wie Orli, Szudzia³owa, Nur-
ca-Stacji, Gib i Mielnika. W
gminie Mielnik zorganizowa-
no akcjê zbierania podpisów
– podpisa³o siê ponad 600
osób. Ponad 170 osób wys³a-
³o apele w postaci maili do
prezydenta £ukaszenki bez-
poœrednio ze strony pos³a
Tyszkiewicza. Ponad 300
osób popar³o akcjê na inter-
netowym serwisie spo³eczno-
œciowym Facebook.

- Panie £ukaszenko,
niech pan siê nie boi! – ape-
lowa³ podczas podsumowania
akcji W³odzimierz Kusak,

przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Bia³egostoku. – Otwar-
cie granicy jest potrzebne obu
stronom, i tak do niego doj-
dzie – wczeœniej czy póŸniej.
Apelujemy, by zrobi³ to pan
jak najszybciej.

- Mieszkañcy rejonów
przygranicznych bardzo cze-
kaj¹ na ma³y ruch graniczny.
Po drugiej stronie granicy
maj¹ rodziny, znajomych.
Chc¹ siê z nimi normalnie
kontaktowaæ – podkreœla³
Miko³aj Mantur, starosta po-
wiatu siemiatyckiego.

Podczas happeningu
jego uczestnicy wypuœcili w
niebo niebieskie balony z na-
pisem „Chcemy ma³ego ruchu
granicznego” i przyczepiony-

Cd. ze str. 2 mi do nich apelami do w³adz
bia³oruskich.

- To jest nasz apel, na-
sza proœba: b¹dŸmy razem,
Polacy i Bia³orusini. Niech
granica ³¹czy, a nie dzieli –
mówi³ Robert Tyszkiewicz.

Bezpoœrednio po hap-
peningu zebrane apele zosta-
³y zaniesione do Konsulatu
Generalnego Republiki Bia³o-
ruœ w Bia³ymstoku. Niestety,
ten okaza³ siê zamkniêty –
mimo wczeœniej uzgodnione-
go z konsulatem terminu prze-
kazania. Ostatecznie apele
zostan¹ przes³ane do konsu-
latu poczt¹.

Biuro Prasowe pos³a

Roberta Tyszkiewicza
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NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

24 lipca zagraj¹ w Narewce: Miêdzyszkolny Czeczeñ-
ski Zespó³ Artystyczny „Nohcho” z Bia³egostoku, zespó³
tatarski „Buñczuk” z Bia³egostoku oraz bia³oruski Teatr Mu-
zyczny Rada Z Grodna. Koncerty odbêd¹ siê w ramach
Podlaskiej Oktawy Kultur.

W Lewkowie Starym odby³ siê V Gminny Konkurs
RzeŸbienia w Glinie. Wziê³o w nim udzia³ 50 osób z gminy
Narewka i gminy Czy¿e. W poszczególnych kategoriach
wiekowych zwyciê¿yli:

- w kategorii do lat 7 – Gabriela RedŸko;
- w kategorii 8 – 10 lat – Karolina Korowaj;
- w kategorii 11 – 13 lat – Emanuela Mironowicz;
- w kategorii gimnazjaliœci – ex aequo: Paulina Gaw-

ryluk, Krzysztof Latkowski i Magdalena Suchodo³a;
- w kategorii seniorzy najlepsza rzeŸbê wykona³a

Anna £ukasik.
Warto dodaæ, ze I Konkurs RzeŸbienia w Glinie zgro-

madzi³ mniej chêtnych i sklasyfikowano ich w czterech
kategoriach wiekowych. Nagrodzono wówczas 12 osób.

W tym roku jury nagrodzi³o 27 uczestników dyplo-
mami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gmin-
ny Oœrodek Kultury w Narewce.                                     (jc)

Dziêki nam dzieci z Narewki maj¹ szansê na elegancki
i kolorowy plac zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi
urz¹dzeniami. Gmina Narewka zg³osi³a bowiem Œwietlicê
Samorz¹dow¹ do konkursu „100 placów zabaw na 100 lat
NIVEA”.

Na stulecie swego istnienia znana firma kosmetycz-
na ufunduje budowê placów zabaw w gminach w Polsce.

¯eby zwyciê¿yæ nale¿y w g³osowaniu internetowym
zdobyæ najwiêksza liczbê g³osów. Wystarczy wejœæ na stro-
nê www.nivea.pl zalogowaæ siê i zag³osowaæ. G³osowaæ
mo¿na codziennie do 31 paŸdziernika 2011 roku.          (jc)

Podlaska Oktawa
Kultur w Narewce

Dzieci z Narewki
prosz¹ o pomoc

Najlepsi rzeŸbiarze

III Miêdzynarodowy
Festiwal Teatralny

WERTEP - Narewka -
30 lipca 2011r.

propozycj¹ - w tym roku
wyst¹pi¹ trzy zespo³y z Da-
nii, mim z Hiszpanii, wê-
drowny b³azen - filozof z
Indii, konstruktor lalek gi-
gantów z Francji. Ponownie
zagra te¿ Lwowski Teatr
Woskresinnia z Ukrainy,
który w ubieg³ym roku zdo-
by³ na Podlasiu grono fanów.

Jak zwykle bêd¹ spek-
takle dla dzieci i doros³ych,
kameralne sztuki i wielkie
widowiska. Organizatorzy
zapraszaj¹  wszystkich, któ-
rzy szukaj¹ odrobiny nie-
zwyk³oœci w powszednioœci
i kontrolowanego, zdrowego
wariactwa.
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Program III Miêdzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP
25 lipca – 7 sierpnia 2011 

NAREWKA – amfiteatr i Gminny

Oœrodek Kultury (GOK) 30 lipca /sobota/

12.00 – „PRZYGODY KROPLI WODY” – WALNY TEATR
/ PL – dla dzieci (namiot)

13.00 – PARADA LALEK – FRANCOIS MONNET / FR –
dla dzieci (amfiteatr)

14.00 - „THE SEALWOMAN” – KIMBRI TEATR / DK –
nie tylko dla dzieci (jurta)

15.00 - „ZMYS£Y. II PROGRAM: BABY” – A3TEATR /
PL – parada (start: amfiteatr)

16.00 - „SENSITIVE SKIN” – UN MIMO TEATRO / ESP
(GOK)

17.00 - „CATCH THE WIND” – TEATR TAÑCA NORDEN-
FRA / DK – parada (strat: GOK)

18.00 - „FOOLSHOW” – KHALID TYABJI / IND (amfite-
atr)

19.00 - „THE SOUTHSAYER“ - ELISABETH GROOT / DK
(amfiteatr)

20.00 - „HAMLET” – WALNY TEATR / PL (namiot)
21.00 - „NOMADZI KULTURY”- KAPELA HA£ASÓW i

KLEZMERDUO - koncert i tañce / PL DK (jutra)
22.00 - „AB OVO” - STUDIO TEATRALNE PRÓBY / PL

(amfiteatr)

KLESZCZELE – Park Miejski i Miejski

Oœrodek Kultury (MOK) 31 lipca /niedziela/

12.00 – PARADA LALEK – FRANCOIS MONNET / FR – dla dzie-
ci (MOK: plener)

13.00- „PRZYGODY KROPLI WODY” – WALNY TEATR / PL –
dla dzieci (namiot)

14.00 - „THE SEALWOMAN” – KIMBRI TEATR / DK – nie tylko
dla dzieci (jurta)

15.00 - „FOOLSHOW” – KHALID TYABJI / IND (jurta)
16.00 - „CATCH THE WIND” – TEATR TAÑCA NORDENFRA /

DK – parada (strat: MOK)
17.00 - „ZMYS£Y. II PROGRAM -BABY” – A3TEATR / PL – para-

da (start: park)
18.00 - „SENSITIVE SKIN” – UN MIMO TEATRO / ESP (MOK:

sala)
19.00 - „THE SOUTHSAYER“ - ELISABETH GROOT / DK (jurta)
19.00 - „HAMLET” – WALNY TEATR / PL (namiot)
20.00 – „NOMADZI KULTURY”- KAPELA HA£ASÓW i KLE-

ZMERDUO - koncert i tañce / PL DK (jurta)
21.00 - „NIE MÓWIÊ TU O MI£OŒCI” – TEATR CINEMA / PL

(park)
22.00 -„AB OVO” - STUDIO TEATRALNE PRÓBY / PL (MOK:

plener)
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MISTRZOSTWA  m. BIELSK PODLASKI  W  LEKKIEJ  ATLETYCE
SPORT

Z okazji Dni Bielska Podlaskiego dnia 30 maja 2011r. przy piêknej
s³onecznej,  pogodzie (+26 C)  Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, wraz z
Powiatowym Szkonym Zwi¹zkiem Sportowym przeprowadzi³ kolejne mi-
strzostwa m. Bielsk Podlaski  szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ po-
nadgimnazjalnych w lekkiej atletyce dziewcz¹t i ch³opców. Zawody roze-
grano w  5 wybranych  konkurencjach lekkoatletycznych + sztafecie.
£¹cznie  wziê³o udzia³  oko³o 300 uczniów (osobostartów) z wszystkich

bielskich szkó³, oraz uczniowie szko³y podstawowej w Andryjankach.
Uroczyœcie na podium indywidualnie najlepszym zawodnikom

pami¹tkowe medale i w klasyfikacji dru¿ynowej okaza³e puchary wrêcza-
li: Walentyna Szymczuk i Jan Ratkiewicz z-cy burmistrza m. Bielsk Podla-
ski, Andrzej Krzywiec dyrektor Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji,
dyrektorzy bielskich szkó³: Miros³aw Chomaniuk (SP-2), Bazyli Leszczyñ-
ski (SP-3) i Jan Szulborski dzia³acz sportowy.

Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ podstawowych:
          dziewcz¹t ch³opców

1.SP – 2 Bielsk Podlaski -84pkt 1. SP -  3 Bielsk Podlaski -85pkt
(op. Miros³aw Majstrowicz )     (op. Piotr Niko³ajuk Stasiuk)

2.SP – 3 Bielsk Podlaski -73 2. SP -  5 Bielsk Podlaski -70
3.SP – 4 Bielsk Podlaski -44 3. SP -  4 Bielsk Podlaski -46
4.SP – 5 Bielsk Podlaski -39 4. SP -  2 Bielsk Podlaski -29

5. SP  Andryjanki  - 9
6.ZS im. JPII Bielsk P.  - 0

Klasyfikacja dru¿ynowa gimnazjów:
               dziewcz¹t ch³opców
1.PG – 2 Bielsk Podlaski -86pkt1. PG -  2 Bielsk Podlaski     -73pkt
(op.  Dariusz Duszkowski )      (op. Jaros³aw Pawlik )
2. PG – 3 Bielsk Podlaski -62 2. PG – 1 Bielsk Podlaski -72
3. PG – 1 Bielsk Podlaski -57 3. PG -  3 Bielsk Podlaski -53
4. ZS im. JPII Bielsk P. - 2 4. ZS im. JPII Bielsk P. - 9

 Klasyfikacja dru¿ynowa szkó³ ponadgimnazjalnych:
              dziewcz¹t ch³opców
1. ZS – 4 Bielsk Podlaski -68pkt1. LO-  2 Bielsk Podlaski      -73pkt
(op.  Andrzej Szymaniak)    (op. Eugeniusz Bedeniczuk)
2. LO – 2 Bielsk Podlaski -59 2. ZS – 4 Bielsk Podlaski -68
3. LO – 1 Bielsk Podlaski -46 3. LO -  1 Bielsk Podlaski -61
4. ZS – 3 Bielsk Podlaski -34 4. ZS – 1 Bielsk Podlaski -31
5. ZS – 1 Bielsk Podlaski - 2 5. ZS im. JPII Bielsk P.  - 3
6. ZS im. JPII Bielsk P. - 0

1 Suszyńska Dominika SP-2  8.7s   1 Masłowski Radosław SP-3  8.0s

2 Iwaniuk Łucja SP-3  9.0 2 Kordziukiewicz Jakub SP-3  8.3

3 Iwaniuk Martyna SP-3  9.3 3 Bagiński Paweł SP-2  8.8

200m

1 Naumczuk Aleksandra SP-2 31.1s  1 Popiołek Jacek SP-3 30.1s

2 Niemyńska Karolina SP-2 31.9 2 Artemiuk Piotr SP-3 30.8

3 Iwaniuk  Łucja SP-3 32.3 3 Pług Łukasz SP-4 31.0

600m
1 Niemyńska Karolina SP-2 2.01..1s 1 Paszkowski Paweł SP-3 1.53.7s
2 Doroszkiewicz Klaudia SP-3 2.04.6 2 Tomczuk Konrad SP-5 1.54.9
3 Ofman  Monika SP-5 2.09.2 3 Stępień Patryk SP-4 1.56.8

4x60m
1  SP - 3 35.6s  1  SP - 3 32.9s

2  SP – 2 36.1 2  SP – 5 35.3

3  SP - 4 38.6 3  SP – 4 35.6

4  SP - 5 38.9 4  SP - 2 37.5

W dal
1 Suszyńska Dominika SP-2 4.62m 1 Masłowski Radosław SP-3 4.27m
2 Kadej Maria SP-4 3.95 2 Żukowski Hubert SP-5 4.12
3 Naumczuk Aleksandra SP-2 3.90 3 Malinowski Adrian SP-5 4.10

Kula-3kg

1 Tatarczuk Sylwia SP-2 10.00m 1 Dmitruk Łukasz SP-5 10.90m
2 Bartoszuk Karolina SP-3 7.90 2 Waszczuk Krzysztof SP-3 10.40
3 Tokajuk Urszula SP-2 7.84 3 Artemiuk Piotr SP-3 9.60

Wyniki indywidualne szkó³ gimnazjalnych:
100m

1 Kapustnik Magdalena G - 2 14.0s  1 Chmur Radosław G - 2 11.9s

2 Łapińska Magdalena G - 2 14.5 2 Siemieniuk Krzysztof G - 3 12.2

3 Kowerdziej Justyna G - 1 14.9 3 Wawrzyniuk Wojcech G - 1 12.5

300m
1 Kowerdziej Andżelika G - 1 50.3s  1 Chmur Radosław G - 2 41.0s

2 Kapustnik Magdalena G - 2 51.0 2 Raubo Jakub G - 1 41.2

3 Dorosz Konstancja G - 3 51.5 3 Klimowicz Mateusz G - 3 41.3

600m / 1000m

1 Paniutycz Julia G - 3 1.51.7s  1 Daniłowski Daniel G - 1 2.59.9

2 Demidiuk Anna G - 2 1.54.5 2 Sacharzewski Bartosz G - 1 3.05.1

3 Korniluk Aleksandra G - 2 2.01.7 3 Zieliński Damian G - 2 3.09.2

4x100m

1  G  - 2 57.4  1  G  - 2 49.9s

2  G – 1 58.9 2  G – 3 50.9

3  G - 3 1.00.7 3  G – 1 51.1

W dal

1 Łapińska Magdalena G - 2 4.57m 1 Hoff Rafał G - 2 5.59m

2 Nowicka Joanna G - 2 4.43 2 Falkowski Grzegorz G - 2 5.41

3 Jaroszewicz Patrycja G - 1 4.32 3 Białokozowicz Daniel G - 1 5.38

Kula 3kg/5kg

1 Gwoździej Monika G - 3 10.05m 1 Lewczuk Łukasz G - 2 12.20m
2 Czyżyk Aleksandra G - 3 9.30 2 Żabiński Sebastian G - 2 10.75
3 Jakubiuk Katarzyna G - 2 9.00 3 Ignatiuk Patryk G - 3 10.60

Wyniki indywidualne szkó³ ponadgimnazjalnych:
100m

1 Kulik  Sylwia LO-2 14.0s  1 Sacharczuk Radosław LO-2 12.0s

2 Kruszewska Roksana LO-1 14.1 2 Dunikowski Bartłomiej LO-2 12.1

3 Raca Karolina ZS-4 14.2 3 Łajkowski Marcin LO-1 12.5

400m

1 Maksimczuk Marta LO-2 1.14.5s  1 Danilczuk Maciej ZS-4 55.8s

2 Mikołajun Bogumiła ZS-4 1.14.8 2 Turczyniak Igor ZS-4 56.5

3 Pac Karolina LO-1 1.15.1 3 Jarocewicz Gabriel LO-2 59.8

800m / 1500m

1 Szerenos Kamila LO-1 2.45.3s  1 Danilczuk Maciej ZS -4 4.49.4

2 Szwarc  Natalia ZS-4 2.48.5 2 Krasowski Konrad LO-1 5.01.1

3 Tymosiak Marta LO-1 2.51.3 3 Borycki Roman ZS-1 5.09.3

4x100m

1  ZS - 4 58.7s  1  LO - 1 48.2s

2  ZS - 3 1.00.3 2  LO - 2 48.6

 LO - 1 dnf 3  ZS - 4 49.2

 LO - 2 dq 4  ZS - 1 49.9

W dal
1 Kruszewska Roksana LO-1 4.85m  1 Dunikowski Bartłomiej LO-2 6.30m

2 Kulik Sylwia LO-2 4.75 2 Turczyniak Igor ZS-4 5.89

3 Łojewska Joanna ZS-4 4.50 3 Bazyluk Łukasz ZS-1 5.72

Kula 3kg / 6kg

1 Sielewonowicz Anna LO-2 10.35m 1 Roszczyc Adrian LO-2 12.55m

2 Pasiecznik Rita ZS-4 10.25 2 Martyniuk Łukasz ZS-4 12.00

3 Stepaniuk Katarzyna LO-2 9.16 3 Nazaruk Janusz ZS-1 11.25

W³odzimierz Borowik

Wyniki indywidualne szkó³ podstawowych:
60m
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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!

Dzia³ka budowlana Olmonty 1009 m2

154 000 PLN

Rogawka ziemia rolna 20118 m2

58 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 20 m2 Dubois

124 000 PLN

Mieszkanie 1 pokojowe 25 m2 Mickiewicza

164 000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe 27 m2 Ciep³a

169 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 55 m2 Broniewskiego

185 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 56 m2 Towarowa

239 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 57 m2 Fabryczna

209 000 PLN

Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2 Dziesiêciny

195 000 PLN

Mieszkanie 4 pokojowe 72 m2 Swobodna

236 000 PL

ul. Legionowa 30 lok. 105 (Sienny Rynek)

biuro@sokolowscynieruchomosci.pl

tel 85 742 88 48; kom. 513 248 804

Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

(umowa z NFZ)

Poszukujemy do sprzeda¿y domów na
wsi, wiejskich posiad³oœci, ziemi budow-
lanej i rolnej. Wystarczy, ¿e zadzwonisz,
a my skutecznie pomo¿emy w sprzeda-
¿y twej nieruchomoœci.
Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl
NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK

I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!
Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


