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Jubileusz X- lecia dzia³alnoœci Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Moderniazacji Rolnictwa w Bielsku Podlaskim

W s³u¿bie rolnikom
Powitania, refleksje,

podziêkowania

Po Mszy œw. pod
sztandarem Agencji pracow-
nicy przeszli do  Zespo³u Szkó³
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej na
drug¹ czêœæ uroczystoœci.

Uroczystoœci w szkole
rozpoczêto od wprowadzenia
sztandaru i odœpiewania hym-
nu narodowego, po czym g³os
zabra³ kierownik ARiMR Ma-
riusz Korzeniewski.

Kierownik powita³ go-
œci w tym Stefana Krajew-
skiego, dyrektora Podlaskiego
Oddzia³u Regionalnego
ARiMR w £om¿y wraz z za-
stêpcami Jerzym Leszczyñ-
skim i Krzysztofem Zalew-
skim i Maciejem G³azem. Ser-
decznie powita³ Wies³awa
¯yliñskiego, kierownika Biura
Wsparcia Inwestycyjnego
ARiMR w Bia³ymstoku oraz
kierowników biur powiato-
wych w Bia³ymstoku, Haj-
nówce, Siemiatyczach, Wyso-
kiem Mazowieckiem i Za-
mbrowie.

Uroczystoœæ swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili ks.
prof. pra³. Ludwik Olszewski,
ks. Zdzis³aw Jancewicz, ks.
Andrzej Miñko, proboszcz
miejscowej  parafii Zmar-
twychwstania Pañskiego,
Walenty Korycki, wicemar-
sza³ek Województwa Podla-
skiego, starosta bielski S³awo-
mir Jerzy Snarski wraz z za-

stêpc¹ Piotrem Bo¿ko. Na-
stêpnie  Kierownik powita³

Zbigniewa Romaniuka, sekre-
tarza miasta Brañsk, Raisê
Rajeck¹, wójta Gminy Bielsk
Podlaski, Krzysztofa Jawo-
rowskiego, wójta Gminy
Brañsk, Stanis³awa Derehaj-
³o, wójta Gminy Boæki, An-
drzeja Anusiewicza, wójta
Gminy Rudka, Ryszarda Per-
kowskiego, wójta Gminy Wy-
szki.

W uroczystoœci udzia³
wziêli gor¹co witani przez go-
spodarza uroczystoœci przed-
stawiciele s³u¿b munduro-
wych z insp. Wojciechem Rut-
kowskim, komendantem miej-
scowej Policji, bryg. Janem
Bartoszukiem, komendantem
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Bielsku Podlaskim.

Z historii ARiMR

- ARiMR powsta³a w
1994 roku w celu wspierania
rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich. Powierzono jej za-
dania akredytowanej agencji
p³atniczej. Zajmuje siê ona
wdra¿aniem instrumentów
wspó³finansowanych z bud¿e-
tu UE oraz ze œrodków krajo-
wych. Pierwsze struktury te-
renowe Agencji powsta³y w
2000 roku, kiedy w ka¿dym
województwie powsta³y biura
do obs³ugi programu przedak-
cesyjnego SAPARD – mówi

Mariusz Korzeniewski, kie-
rownik ARiMR w Bielsku
Podlaskim.

Pierwszym zadaniem
biura, którego kierownikiem
zosta³ Walenty Korycki by³o
nadzorowanie i finansowanie
na terenie powiatu bielskiego
prowadzonej przez lekarzy
weterynarii masowej akcji
kolczykowania byd³a w cza-
sie, której zakolczykowanych
zosta³o oko³o 60 tys. zwierz¹t.
Kolejnym zadaniem by³a reje-
stracja ponad 7000 rolników
jako producentów rolnych i
nadanie im numerów identy-
fikacyjnych. By³ to pierwszy
krok w kampanii przyjmowa-
nia wniosków o dop³aty bez-
poœrednie, która rozpoczê³a
siê 15 kwietnia 2004 roku. Od
tego czasu bielskie biuro po-
wiatowe przyjê³o i rozpatrzy-
³o kilkadziesi¹t tysiêcy wnio-
sków rolników ubiegaj¹cych
siê o ró¿nego rodzaju dop³aty,
nie licz¹c zg³oszeñ zwierzê-
cych, których codziennie
wp³ywa do biura kilkaset.

Po pierwszym roku
dzia³alnoœci zatrudnienie w
biurze podwoi³o siê z szeœciu
do dwunastu osób. W chwili
obecnej agencja zatrudnia 41
pracowników.

W 2006 roku w biurze
przeprowadzony zosta³ pilota¿
przy wspó³udziale przedstawi-
ciela Ministerstwa Rolnictwa
z Niemiec. Pilota¿ dotyczy³
pó³automatycznego wype³nia-
nia wniosków w programie
komputerowym zawieraj¹-
cym aktualne ortofotomapy.
Pilota¿ przeprowadzony zosta³
na grupie sk³adaj¹cej siê z 30
rolników. Od czasu wejœcia
Polski do Unii Europejskiej
nastêpuj¹ gwa³towne zmiany
w gospodarstwach rolników.
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PaŸdziernik to tradycyj-
ny miesi¹c podsumowañ
efektów rolnictwa i spraw
oko³orolniczych. To równie¿
miesi¹c wielu targów i zakoñ-
czenia bran¿owych konkur-
sów. Jak na tle kraju i woje-
wództwa wypad³y nasze dwa
powiaty? Zacznijmy od naj-
wiêkszej w Europie imprezy
¿ywnoœciowej -Targów Pola-
gra Food.W ramach tych tar-
gów odbywa siê coroczna ry-
walizacja o Per³ê,nagrodê
"Naszego kulinarnego dzie-
dzictwa - Smaki Regionów".
Tu nikt z bielskiego i hajnow-
skiego nie zawalczy³ swoj¹
potraw¹. Czy¿by nic nie by³o
u nas do pokazania i skoszto-
wania? Nagrody uzyska³y
"biebrzañski leszcz w zalewie
octowej","sielawa z weka"i
"wêdzonka staropolska". Za
wspieranie rozwoju regional-
nych tradycji kulinarnych,wi-
cemarsza³ek województwa
podlaskiego, Mieczys³aw
Kazimierz Baszko uzyska³
presti¿owy "Klucz do polskiej
spi¿arni".

Z³ote medale Targów
zdoby³y równie¿ dwie spó³-
dzielnie mleczarskie - Sudowia
z Suwa³k za ser pe³not³usty
Sudamer i Mlekowita z Wy-
sokiego Mazowieckiego za

Mia Mu jogurt jagoda z bisz-
koptami. Gratulacje !

W dniach 12 - 14.10.br.
w £odzi odby³y siê targi rolno
ekologiczne Natura Food.W
skali krajowej,pierwsze miej-
sce w kategorii "Ekologiczne
gospodarstwo towarowe"
zdoby³ Krzysztof Zembrow-
ski ze wsi Bodaki w gminie
Boæki.Redakcja niebawem
przeka¿e relacjê z tego gospo-
darstwa.

13 i 14 paŸdziernika
br.na XIX Jesiennych Targach
Ogrodniczych w Szepietowie
odby³y siê podsumowania
dwóch  konkursów wa¿nych
dla rozwoju naszej wsi.W eli-
minacjach wojewódzkich na
"Najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne" laur zdoby³
"Dworek nad stawem" To-
masza Kowalczuka z Rud-
ki, powiat Bielsk Podlaski,a w
eliminacjach krajowych
czwarte miejsce przypad³o
gospodarstwu "Na skraju
puszczy" Haliny i Józefa
Wierzchowskich z Zab³ot-
czyzny, powiat hajnowski.

W konkursie "Piêkna i
estetyczna podlaska wieœ",
pierwsze miejsce uzyska³a
wieœ Patoki z gminy
Brañsk, powiatu bielskie-
go.Gratulujemy !           (wip)

Targi i laury

Jak co roku,wraz z na-
dejœciem jesieni, zbli¿a siê Fe-
stiwal "Bardauskaja Vosieñ" -
"Jesieñ Bardów". Poezja œpie-
wana, zaanga¿owane songi i
satyryczne spojrzenie na rze-
czywistoœæ po bia³orusku - to
wszystko mo¿na bêdzie us³y-
szeæ podczas tegorocznej edy-
cji Festiwalu Bia³oruskiej Po-
ezji Œpiewanej i Piosenki Au-
torskiej "Bardauskaja Vosieñ"
(26 - 28 paŸdziernika 2012 r.).

W tym roku Festiwal

Bardauskaja Vosieñ 2012

Jesieñ Bardów 2012
"Bardauskaja Vosieñ" organi-
zowany bêdzie po raz dzie-
wiêtnasty. Nieprzerwanie do
tej pory jest to najwiêkszy - nie
tylko w Europie, ale i na ca-
³ym œwiecie - festiwal tego
typu, poœwiêcony bia³oruskim
bardom. Jak co roku na Festi-
walu wyst¹pi¹ gwiazdy bia³o-
ruskiej sceny, a wœród nich
Lavon Volski, •micier Vaj-
ciuszkiewicz&W-Z Orkiestra,
Wiktar Sza³kiewicz. Na festi-
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W s³u¿bie rolnikom

Zwyciêzc¹ tegorocznej Pod-
laskiej AgroLigi zostali Gertru-
da i Krzysztof Szmur³o z Po-
p³aw, z gminy Brañsk. W 2005
r. i w 2011 r. w ramach wizy-

tacji kanonicznej biuro odwie-
dzi³ biskup drohiczyñski Anto-
ni Pacyfik Dydycz.

- Gospodarstwa w na-
szym powiecie s¹ dosyæ roz-
drobnione. Niemal po³owa z
nich nie przekracza po-
wierzchni 10 ha, choæ staty-
stycznie œrednia powierzchnia
gospodarstwa wynosi 16,1 ha.
Iloœæ gospodarstw powy¿ej 10
ha spada. Znaczny wzrost
gospodarstw jest na poziomie
20 - 35 ha. Gospodarstw o
powierzchni powy¿ej 100 ha
jest 75, zaœ najwiêksze gospo-
darstwa s¹ o pow. 625 ha. 546
ha, 497 ha mówi - Mariusz
Sikora, zastêpca kierownika
ARiMR w Bielsku Podlaskim.
Przedstawiane informacje ob-
razowano prezentacj¹ multi-
medialn¹.

W okresie dziesiêciu lat
biuro przyjê³o i rozpatrzy³o
³¹cznie niemal 62 tysi¹ce
wniosków o dop³aty bezpo-
œrednie. Od 2010 roku rolnicy
mog¹ sk³adaæ wnioski drog¹
internetow¹.

Do weryfikacji po-
wierzchni s³u¿¹ aktualne zdjê-

cia lotnicze lub satelitarne, z
których tworzone s¹ ortofoto-
mapy, natomiast w terenie
sprawdza siê rodzaj upraw i
ewentualne rozbie¿noœci po-
miêdzy ortofotomap¹, a sta-

nem faktycznym. Na obsza-
rze „foto”, który obejmuje
jedn¹ lub maksymalnie kilka
gmin, kontroli poddawane s¹
prawie wszystkie gospodar-
stwa. W zwi¹zku z powy¿-
szym w tym roku, kontroli na
miejscu poddanych zosta³o a¿
884 rolników z naszego po-
wiatu, którzy z³o¿yli wnioski o
dop³aty.

Programy unijne

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007
- 2013, finansowany w ra-
mach II filaru Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, jest najwiêkszym
programem pomocowym dla
sektora-rolno spo¿ywczego w
historii Polski, wdra¿anym
przez Agencjê Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.
Bud¿et Programu wynosi po-
nad 17,4 mld euro. Tworz¹ go
unijne œrodki z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(13,4 mld euro) i wspó³finan-
sowanie z bud¿etu krajowego
(oko³o 4 mld euro).

Pomoc finansowa z
PROW 2007-13 udzielana
rolnikom, przedsiêbiorcom i lo-
kalnym samorz¹dom oraz
w³aœcicielom lasów przezna-
czana jest na budowê nowo-
czesnego, konkurencyjnego
sektora rolno-spo¿ywczego i
leœnictwa, prowadzenie dzia-
³alnoœci rolniczej zgodnej z
ochron¹ œrodowiska natural-
nego, na rozwój kultury i za-
chowanie tradycji na wsi oraz
dzia³ania na rzecz podniesie-
nia jakoœci ¿ycia mieszkañców
wsi i ich aktywizacji gospodar-
czej.

Celem programu rolno-
œrodowiskowego jest poprawa
œrodowiska przyrodniczego i
obszarów wiejskich, a w
szczególnoœci: przywracanie
walorów lub utrzymanie sta-
nu cennych siedlisk u¿ytkowa-
nych rolniczo oraz zachowa-
nie ró¿norodnoœci biologicznej
na obszarach wiejskich, pro-
mowanie zrównowa¿onego
systemu gospodarowania, od-
powiednie u¿ytkowanie gleb i
ochrona wód, ochrona zagro-
¿onych lokalnych ras zwierz¹t
gospodarskich i lokalnych od-
mian roœlin uprawnych.

Biuro Powiatowe ob-
s³ugiwa³o równie¿ wnioski w
ramach dwóch dzia³añ
PROW 2004-2006, które zo-
sta³y ju¿ zakoñczone i nie by³y
kontynuowane w ramach
PROW 2007-2013. Cieszy³y
siê one du¿ym zainteresowa-
niem rolników ze wzglêdu na
dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów Unii
Europejskiej oraz wspieranie
gospodarstw niskotowaro-
wych.

Kolejnym dzia³aniem
wdra¿anym przez biura po-
wiatowe od 2004 roku jest
program zalesiania gruntów

Cd. ze str. 1 rolnych. Na terenie powiatu z
gruntów rolnych na leœne
przekwalifikowanych zosta³o
niemal 200 ha.

Od 2004 r. wp³ynê³o
261 wniosków na zalesianie
gruntów rolnych o pow. 574
ha.  Z renty strukturalnej mog¹
skorzystaæ rolnicy po 55 roku
¿ycia, którzy nieprzerwanie
prowadzili dzia³alnoœæ rolnicz¹
przez co najmniej 10 lat po-
przedzaj¹cych z³o¿enie wnio-
sku o rentê i op³acanie przez
co najmniej 5 lat ubezpiecze-
nia emerytalno – rentowego w
KRUS –ie.

Pierwsze wnioski o ren-
ty strukturalne przyjête zosta-
³y w 2004 roku. Spoœród wnio-
sków przyjêtych w latach
2004 - 2006 do tej pory wy-
p³acane s¹ renty dla 300 rol-
ników.

Nadszed³ czas podziê-
kowañ, prowadz¹cy profesjo-
nalnie spotkanie Julita i Daniel
zapraszali by³ych pracowni-
ków, dyrektorów, samorz¹-
dowców od odebrania podziê-
kowañ, graweronów. Pami¹t-
kowe podziêkowania otrzymali
tak¿e  pracownicy obecnie
pracuj¹cy.

 Stefan Krajewski, dy-
rektor Podlaskiego Oddzia³u
Regionalnego ARiMR w
£om¿y, który podziêkowa³
kierownictwu i pracownikom
biura za zorganizowanie na
tak wielk¹ skalê  spotkania,
podkreœlaj¹c, ¿e  jest ono jed-
nym z najlepszych  biur.

- Nie mieliœmy ¿adnych
wzorców, doœwiadczeñ, a trze-
ba by³o tworzyæ biuro, by³y
powa¿ane przeszkody z racji
nieznajomoœci celów, ró¿ne re-
akcje ze strony rolników, któ-
rych przekonywaliœmy w
zwi¹zku z naszym wejœciem
do UE. Dziœ wiemy, ¿e nasze
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starania by³y s³uszne – mówi³
Walenty Korycki, organizator
i pierwszy kierownik agencji.
- To by³a ogromna praca na-
szych pracowników, pomoc
samorz¹dowców, którzy spi-
sali siê na medal.

Starosta S³awomir
Snarski zabra³ g³os w imieniu
samorz¹dowców podkreœlaj¹c
znaczenie placówki maj¹cej
bezpoœredni zwi¹zek z rolnika-
mi. – Je¿eli spo³eczeñstwo
chce mieæ tañsz¹ ¿ywnoœæ, to
musz¹ byæ dop³aty, które w
pewnej wysokoœci zrekom-
pensuj¹ koszty produkcji –
mówi³ starosta Snarski. Wy-
razi³ te¿ radoœæ, ¿e spotkanie
ma miejsce w szkole, która
poprzez kszta³cenie ma zwi¹-
zek z rolnictwem. Uroczysto-
œci uœwietni³ wystêp zespo³u
Podlaskie Kuku³ki”, który w
czerwcu obchodzi³ czterdzie-
stolecie swojego istnienia.

Za ogrom gratulacji,
¿yczeñ owocnej pracy na
przysz³e lata podziêkowa³ go-
œciom za przyjêcie zaprosze-
nia na obchody jubileuszu  kie-
rownik Mariusz Korzeniewski,
który zaprosi³ zebranych na
poczêstunek w goœcinnej sto-
³ówce prowadzonej przy inter-
nacie szkolnym.

Tadeusz Szereszewski
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Mo¿liwoœci zastosowa-
nia zió³ syberyjskich w krajo-
wym zio³olecznictwie by³y
przedmiotem wizyty podla-

skich leœników na terenie Bu-
riacji.

Syberyjska wyprawa
odby³a siê w ramach projektu
pt. „Uboczne u¿ytkowanie
lasu – ze szczególnym
uwzglêdnieniem bazy zielar-
skiej, na przyk³adzie flory Bur-
jacji” realizowanego przez
Nadleœnictwo Rudka i RDLP
w Bia³ymstoku w  partner-
stwie z Krajow¹ Sieci¹ Ob-
szarów Wiejskich UMWP w
Bia³ymstoku.

Celem wyprawy by³o
nawi¹zanie wspó³pracy i
wspieranie transferu wiedzy
pomiêdzy sfer¹ naukow¹ (le-
œnictwo, ochrona przyrody) a

Syberia goœci³a podlaskich leœników
przedsiêbiorczoœci¹ praktyko-
wan¹ na obszarach wiejskich.
Nasz¹ „leœn¹” grupê eks-
perck¹ wsparli: pani Beata
Bezubik z RDOŒ w Bia³ym-
stoku oraz pan Miros³aw An-
gielczyk, przedsiêbiorca zwi¹-
zany z bran¿¹ przetwórstwa
zió³.

Wizytê rozpoczêliœmy
od spotkania z kadr¹ dydak-
tyczn¹ z Wydzia³u Leœnego
Irkuckiej Akademii Rolniczej.

Pod troskliw¹ opiek¹ Galiny
Chudnowskiej i Dmitrija Fedo-
rowicza Leontiewa poznawa-
liœmy program dydaktyczny
Akademii z dziedziny botani-
ki, ochrony przyrody i ³owiec-
twa. Wyprawa terenowa po
tajdze ciemnej to nieporówny-
walne prze¿ycie kontaktu z
dzik¹ przyrod¹ – rz¹dz¹c¹ siê

wy³¹cznie w³asnymi prawami.
By³a to równie¿ doskona³a
okazja by poznaæ lokalne prak-
tyki pozyskiwania leœnych su-
rowców niedrzewnych, takich
jak: sok i kora brzozowa, ¿ywi-
ca modrzewiowa, kiedrowe
oriechy (nasiona cedrowe)
oraz licznych gatunków ende-
micznych zió³. Baza gatunków
stosowanych w zio³olecznic-
twie jest imponuj¹ca, wiêk-
szoœæ z nich zbierana jest w
tradycyjny sposób ze stanu
naturalnego. Nadal praktyko-
wane i popularne jest wyko-
rzystywanie w rosyjskim zio-
³olecznictwie zió³ i owoców
leœnych, o których zapomnia-
no ju¿ w krajach europejskich.
Przyk³adem mo¿e byæ rokitnik
zwyczajny (Hippophae rham-
noides), w Polsce popularnie
zwany „oblepich¹”. Œwie¿e i
przetworzone owoce tej roœli-
ny s¹ dostêpne w Rosji na
ka¿dym targowisku i w skle-
pie spo¿ywczym. Wœród lu-
dów Syberii za bardzo wa¿n¹
roœlinê lecznicz¹ uznaje siê te¿
przetwory z ró¿eñca górskigo

(Rhodiola rosea) i sachandduli
(ró¿anecznik Adamsa).

Sposoby wykorzystania
zió³ w celach kulinarnych po-
znaliœmy goszcz¹c w rodzinie
polskich repatriantów we wsi
Wierszyna. ¯yje tam ci¹gle

wiele polskich rodzin, g³ównie
potomków emigrantów z 1910
r. Wyj¹tkowe, bo z polskim
akcentem, by³o spotkanie z
katolickim Biskupem Diecezji
Œw. Józefa w Irkucku, Eksce-
lencj¹ Cyrylem Klimowiczem,
który jak siê okaza³o jest sym-
patykiem polskich leœników i
pasjonatem tradycji ³owiec-
kich. Warto przypomnieæ, ¿e
to w Irkuckiej Katolickiej Ka-
tedrze znajduje siê tablica pa-
mi¹tkowa ufundowana przez
wspó³czesnych polskich leœni-
ków na czeœæ pamiêci leœni-

ków – Sybiraków.
Egzotycznym akcen-

tem naszego wyjazdu by³o
poznanie lokalnej kultury i tra-
dycji Buriacji w trakcie spo-
tkania z lokalnym szamanem
podczas obrzêdu kam³ania –
czyli zaklinania duchów. Od-
wiedziliœmy te¿ raj przyrodni-
ków – unikatowe jezioro Baj-
ka³.

Syberia oszo³amia
przestrzeni¹. Tutaj takie pojê-
cia jak: blisko, szybko i zdro-
wo nabra³y zupe³nie innego
znaczenia. Liczymy, ¿e zebra-
ne doœwiadczenia, odpowied-

nio rekomendowane przez nas
– leœników, mog¹ przyczyniæ
siê do tworzenia nowych i
efektywnych form u¿ytkowa-
nia lasu przez spo³ecznoœæ lo-
kaln¹.

 (rbs)
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Z£OTE GODY W CZEREMSZE
21 wrzeœnia br.uczestniczyliœmy w mi³ej i pod-

nios³ej uroczystoœci Z³otych Godów w Czeremsze.
W budynku Urzêdu Gminy zebrali siê ma³¿onko-
wie,którzy prze¿yli wspólnie 50 lat. Powitani przez
wójta, Jerzego Szyku³ê odebrali przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Medale za d³ugoletnie po-
¿ycie ma³¿eñskie. W swoim wyst¹pieniu, wójt pod-
kreœli³, ¿e Jubilaci s¹ przyk³adem godnym naœlado-
wania, szczególnie w czasach kiedy obserwujemy
kryzys tradycyjnej rodziny i kryzys demograficzny
(rodzi siê u nas najmniej dzieci w ca³ej Europie).

Zapytaliœmy Pañstwa Mariê i Sergiusza Saw-
czuków jak to by³o z tym ¿yciem?

Pani Maria pochodzi z Dasz, a Pan Sergiusz
z Kuzawy. Poznali siê na wiejskiej zabawie, a 18
lutego 1962 roku by³ œlub, najpierw w USC, a potem
w cerkwi. Urodzi³o siê im 4 wspania³ych dzieci -
wszystkie zdoby³y wykszta³cenie wy¿sze. Pani Ma-
ria oprócz wychowywania tej gromadki, musia³a jesz-
cze prowadziæ gospodarstwo. M¹¿ bowiem praco-
wa³ na kolei w Warszawie, do domu powraca³ tylko
na niedzielê, wolnych sobót nie by³o. Po 1964 roku
do domu ju¿ by³o bli¿ej, bo z Hajnówki, niemniej ca³y
czas pod go³ym niebem - na mostach i rozjazdach.
Nic dziwnego, ¿e teraz trochê chorób siê przypl¹ta-
³o. Ale ma³¿onkowie s¹ pogodni, dumni z dzieci,któ-
re filmowa³y uroczystoœæ.

Wspomnijmy,¿e by³y jeszcze kwiaty, upomin-
ki od Urzêdu Gminy i poczêstunek. Popatrzmy
zreszt¹  na zdjêcia.

(wip)

Maria i W³odzimierz Ziñczuk

Nadzieja i Sergiusz Trofimiuk

Nina i Miko³aj Szaty³owicz

Maria i Sergiusz Sawczuk

Lidia i Micha³ Rej

Katarzyna /Andrzej/ Smyk

Wiera i Dymitr Osiepscy

Paraskiewa i Bazyli Kury³o

Ewa i Tadeusz Kap³an

Eugenia i Miko³aj Doroszkiewicz

Walentyna i Micha³ Dubkowicz

Sabina i Ludwik Czermak
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W czwartek 3 wrzeœnia
w Nadleœnictwie Browsk od-
by³o siê spotkanie Komisji Pro-
jektu Planu Urz¹dzania Lasu dla
Nadleœnictwa Bia³owie¿a,
Browsk i Hajnówka. By³y to
konsultacje spo³eczne, w któ-
rych udzia³ wziêli przedstawi-
ciele Ministerstwa Œrodowiska,
Regionalnej Dyrekcji Lasów

Pañstwowych, Biura Urz¹dza-
nia Lasu, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska, Bia³o-
wieskiego Parku Narodowego,
placówek naukowych, lokal-
nych samorz¹dów, przedsiê-
biorców oraz organizacji poza-
rz¹dowych. Celem konsultacji,
przynajmniej w za³o¿eniu orga-
nizatorów, by³o przyjêcie ró¿-
nych wniosków dotycz¹cych
planu na kolejne lata i przeka-
zanie ich do ministra œrodowi-
ska.

Przypomnijmy, to ju¿
kolejne konsultacje w sprawie
planu urz¹dzania lasu. W maju
br. minister Marcin Korolec po
wczeœniej przeprowadzonych
konsultacjach, zdecydowa³ siê
podpisaæ plan. Jednak ju¿ na
pocz¹tku czerwca zmieni³
swoj¹ decyzjê. Minister Janusz

Skonsultujmy konsultacje
Bia³owie¿a

Zaleski, podsekretarz stanu i
G³ówny Konserwator Przyro-
dy wstrzyma³ wykonanie de-
cyzji zatwierdzaj¹cej plany
urz¹dzania lasu  dla Puszczy
Bia³owieskiej, a tak¿e poinfor-
mowa³ Dyrekcjê Generaln¹
Lasów Pañstwowych o wsz-
czêciu postêpowania o stwier-
dzenie niewa¿noœci poprzedniej

decyzji. Obie decyzje mia³y
pos³u¿yæ do zatwierdzenia po-
prawnej pod wzglêdem formal-
nym decyzji utrzymuj¹cej
zmniejszone pozyskanie drew-
na z terenów Puszczy Bia³o-
wieskiej na poziomie 48,5 ty-
siêcy metrów szeœciennych
rocznie.

- Za poprzedni plan mo-
¿emy wzi¹æ pe³n¹ odpowie-
dzialnoœæ – mówi³ podczas
czwartkowego spotkania Ja-
nusz Porowski, inspektor w

Biurze Urz¹-
dzania Lasu –
mia³ on jak¹œ
wizjê i prioryte-
ty. Obecny to
g³ównie dzia³a-
nia techniczne,
polegaj¹ce na
wykonaniu za-
leceñ przekaza-
nych nam przez
ministra œrodo-
wiska.

Podkre-
œla³ równie¿, ¿e
wed³ug niego
brakuje odpo-
wiedniej wizji
jak chcemy
chroniæ pusz-
czê, a tak¿e, ¿e
nale¿y siê za-
stanowiæ w ja-

kim kierunku pójd¹ zmiany po
zatwierdzeniu takiego planu.

- Owszem na pewno
bêd¹ zyskiwa³y na tym gatunki
typowo puszczañskie, ale nie-
które siedliska po prostu z
puszczy znikn¹, mowa tu np.
o d¹browie œwietlistej – doda-
wa³ Janusz Porowski.

Przeciwko takiemu po-
dejœciu protestowa³ dr Karol
Zub z Instytutu Biologii Ssaków
PAN.

- Uwa¿am, ¿e nieuczci-
we jest stawianie sprawy w
taki sposób, ¿e wartoœci przy-
rodnicze puszczy strac¹, jeœli
zaprzestaniemy tam pozyskania
drewna – komentowa³ – nic
wielkiego siê nie stanie jeœli
utracimy takie czy inne siedli-
sko. Nie s¹ one naturalne dla
tych rejonów i powsta³y w
wyniku dzia³alnoœci cz³owieka.

Kolejne wypowiedzi czy
to samorz¹dowców, czy to
mieszkañców powiatu hajnow-
skiego, porusza³y jak siê zdaje
najbardziej sporny punkt nowe-
go planu, czyli iloœæ pozyski-
wanego drewna.

Uwa¿am, ¿e skoro mi-
ster Korolec podejmu-
je arbitralne decyzje
odnoœnie pozyskania
drewna, powinien
równie arbitralnie
okreœliæ masê i cenê
pozyskiwanego drew-
na opa³owego –
mówi³ Miko³aj Pa-
wilcz, wójt Gminy
Narewka – niestety
wielu mieszkañców
tych terenów nie staæ
na zakup drewna opa-
³owego zim¹.

W tych s³o-
wach wspiera³ go
równie¿ burmistrz
Hajnówki.

Je¿eli minister
twierdzi, ¿e zmniejszenie pozy-
skania z 100 tysiêcy metrów
szeœciennych rocznie do 48
tysiêcy nie bêdzie wi¹za³o siê
ze spadkiem zatrudnienia w
naszych przedsiêbiorstwach
przerabiaj¹cych ten surowiec,
to ja czuje siê jak w „Procesie”
Franza Kafki. A w³aœnie tak¹
odpowiedŸ dosta³em z resortu
œrodowiska.

Przypomniano równie¿
obietnice zawarte w porozu-
mieniu przy pierwszym posze-
rzeniu Bia³owieskiego Parku
Narodowego, w 1996 roku.

- Te i kolejne obietnice
do dziœ nie s¹ spe³nione –
mówi³ W³odzimierz Wo³ko-
wycki, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Bia³owie¿a – a przecie¿
surowiec tartaczny i opa³owy
mia³ byæ przeznaczany na po-
trzeby lokalnej spo³ecznoœci, w
iloœci spe³niaj¹cej jej zapotrze-
bowanie. To samo deklarowa³
minister Zaleski na poprzednich
spotkaniach. Mimo pytañ wy-
sy³anych przeze mnie do mini-
sterstwa w imieniu bia³owieskiej
rady gminy w tej sprawie, do
dziœ nie mogê doczekaæ siê na
nie odpowiedzi. Dlaczego mi-
nister œrodowiska po prostu siê
z nami nie spotka?

Mieszkañcy powiatu
hajnowskiego pytali równie¿

jak maj¹ ogrzaæ swoje domy?
- Nadleœnictwo Bia³o-

wie¿a ma pozyskiwaæ 6 tysiê-
cy metrów szeœciennych rocz-
nie – opowiada³ Wies³aw ¯ejmo,
mieszkaniec Bia³owie¿y – to
daje jakieœ 3 metry szeœcienne
na jedno gospodarstwo domo-
we. Jak tak¹ iloœci¹ drewna
mo¿na ogrzaæ dom?

Wszystkie te wnioski
przyjmowa³ przedstawiciel mi-
nisterstwa, ale stwierdzi³, ¿e nie
jest upowa¿niony do sk³adania
¿adnych deklaracji. Obieca³ je
jedynie przekazaæ ministrowi
œrodowiska.

Uczestnicz¹ce w spo-
tkaniu organizacje ekologiczne
najpierw zdementowa³y stwier-
dzenie przedstawicieli Biura
Urz¹dzania Lasu, który twier-
dzi³, ¿e nie widz¹ one ró¿nicy

miêdzy nowym, a starym pla-
nem urz¹dzania dla Puszczy
Bia³owieskiej. Prosi³y równie¿
o bardziej szczegó³owe wyja-
œnienia co do sposobu realiza-
cji, wczeœniej sk³adanych przez
nie wniosków.

Mój komentarz- Kto tu
z kogo kpi?

- Musimy zacz¹æ roz-
mawiaæ o nowym planie, któ-

ry bêdzie tworzony za dziesiêæ
lat, w tym ju¿ pewnie za wiele
nie zmienimy – to wypowiedŸ
jednego z przedstawicieli La-
sów Pañstwowych na zakoñ-
czenie czwartkowego spotka-
nia. A wiêc konsultacje siê od-
by³y, sprawa odfajkowana, bo

tak wymagaj¹ przepisy, a
wszystko i tak jest ju¿ z góry
wiadome. Nie mo¿na mieæ pre-
tensji do lokalnych spo³eczno-
œci i ich przedstawicieli, ¿e chc¹
walczyæ o swój byt. Nie mo¿-
na mieæ pretensji do organiza-
cji ekologicznych, czy siê z nimi
zgadzamy czy nie, ¿e próbuj¹
realizowaæ cele zapisane w
swoich statutach. Ale mo¿na
mieæ pretensje do Ÿle funkcjo-
nuj¹cego ministerstwa i przede
wszystkim nieudolnego w swo-
ich dzia³aniach ministra, który
nie umie podejmowaæ najprost-
szych decyzji. Który mimo
sk³adanych obietnic, nie potra-
fi nawet znaleŸæ rozwi¹zañ, by
mieszkañcy rejonu Puszczy
Bia³owieskiej mieli czym paliæ
w piecach. I mo¿na mieæ pre-
tensje do naszych polityków,

pos³ów i senatorów, którzy
przed wyborami t³umnie od-
wiedzali Bia³owie¿ê, Hajnówkê,
czy inne miejscowoœci i obie-
cywali pomoc. Gdy jednak g³o-
sy wyborców przesta³y byæ ju¿
potrzebne, szybko o nas zapo-
mnieli. I tak okazuje siê, ¿e w
œrodku Puszczy Bia³owieskiej
drewna na opa³ zabraknie. A
jest to tylko czubek góry lodo-

wej. Mo¿na oczywiœcie pójœæ
za sugestiami niektórych, choæ
by z czwartkowego spotkania,
czyli kupowaæ drewno w Biel-
sku Podlaskim, czy ¯edni. Tyl-
ko jeœli tak, to ja siê pytam –
kto tu z kogo kpi?

Mateusz Gutowski
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W tym roku w gminie Narewka,nowe nawierzchnie
otrzyma³y ulice w trzech wsiach.W sierpniu, o czym ju¿ pisali-
œmy, wyasfaltowano ulicê we wsi Suszczy Borek na trasie z
Narewki do Ochrym przez Miñkówkê i Podlewkowie. Nowej,

500-metrowej, asfaltowej nawierzchni doczeka³¹ siê ulica w
Nowym Masiewie. Do koñca wrzeœnia oddano do u¿ytku, 800-
metrow¹, asfaltow¹ ulicê we wsi Krynica (zdjêcie). Za na-
szym poœrednictwem, mieszkañcy wsi Krynica dziêkuj¹ wójto-
wi gminy, Miko³ajowi Pawilczowi za tê inwestycjê.

tekst i fot.Jan Cie³uszecki

Kiedy pobuduj¹
zbiornik wodny?

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Wójt gminy Narew-
ka,Miko³aj Pawilcz troszczy
siê m.in. o stan œwietlic wiej-
skich. Te placówki kulturalne
remontowane by³y w Mik³a-
szewie, Ochrymach, Guszcze-
winie,Siemianówce, Mich-
nówce i w Tarnopolu. W wie-
lu œwietlicach wybudowano
kominki. PóŸn¹ jesieni¹ i zim¹
s¹ one szczególnie przydatne.
S³u¿¹ do ogrzewania pomiesz-
czeñ klubów, dostarczaj¹ nie
tylko ciep³a, ale i tworz¹ nie-
zwyk³¹ atmosferê. Niedawno
przy okazji spotkania autor-
skiego z Tadeuszem Kunce-
wiczem z Eliaszuk, podziwia-
liœmy kominek w œwietlicy w
Michnówce.

Ostatnio oddano do
u¿ytku œwietlice w Plancie i
Olchówce.W tych miejsco-
woœciach wyremontowano na
ten cel budynki poszkolne.
Obecnie prezentuj¹ siê one
bardzo ³adnie.                   (jc)

Trzy nowe poczekalnie oddane zostan¹ do u¿ytku w
Grodzisku (na zdjêciu), Michnówce i Tarnopolu.Wszystkie na

Ulica Armii Krajowej w Hajnówce przebiega miêdzy
innymi obok parku miejskiego i l¹czy siê z ulic¹ Bia³owiesk¹.
Jedna strona tej arterii - ta, gdzie znajduje siê amfiteatr - posia-
da nowy chodnik. Po drugiej stronie chodnik jest zdewastowa-
ny i od co najmniej piêciu lat nie remontowany. Chodzenie po
nim jest naprawdê niebezpieczne.

Mo¿e obecny burmistrz Hajnówki podejmie decyzjê w
sprawie remontu zniszczonego fragmentu ulicy Armii Krajo-
wej ?                                                                                  (jc)

Dbaj¹
o œwietlice

Nowe ulice Nowe poczekalnie

Lepsza i gorsza strona ulicy

Hajnówka

przystankach autobusowychPKS w gminie Narewka. Bêdzie
mo¿na schroniæ siê w nich podczas jesiennej s³oty i w zimow¹
zamieæ.                                            tekst i fot.Jan Cie³uszecki

Nowa poczekalnia w Grodzisku k. Narewki

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odby³o siê spotkanie
cz³onków Sekcji Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego przy Oddziale ZNPw Hajnówce.Wziê³o w nim
udzia³ 45 cz³onków oraz dwie prezeski: Oddzia³u ZNP - Alina
Pytel i Sekcji - Irena Jurczuk. Prezes Oddzia³u ZNP wrêczy³a
odznaki za 50-letni¹ przynale¿noœæ do ZNP Ninie Koj³o,Geno-
wefie Orzechowskiej i Konstantemu £apiñskiemu.

Z czêœci¹ artystyczn¹ wyst¹pi³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³
Nr 1 w Hajnówce.Nastêpnie by³ poczêstunek,wspólne œpie-
wanie piosenek biesiadnych i tañce. Panowa³a mi³a i serdecz-
na atmosfera.

Prezes Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP poinfor-
mowa³a i zaprosi³a 29 listopada br.godz.15,00 - na "An-
drzejki"(impreza andrzejkowa) i 13 grudnia br.godz.15,00
- na spotkanie wigilijne.Oba spotkania odbêd¹ siê w sali
klubowej Domu Nauczyciela w Hajnówce.                             (jc)

Obchody Dnia Nauczyciela

Hajnowianie chcieliby wiedzieæ,kiedy rozpoczn¹ siê prace
przy budowie zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej w Haj-
nówce. Mia³o to byæ atrakcyjne miejsce wypoczynku miesz-
kañców i turystów.A tu nic. Cisza trwa paŸdziernikowa.

Projekt jest.Zalew bêdzie mia³ 350 metrów d³ugoœci, przy
œredniej g³êbokoœci 2 metrów. Na przyleg³ym terenie maj¹ byæ
boiska. Mieszkañcy ulic Dolnej i Poddolnej podarowali na ten
cel 14 hektarów ziemi.

Kiedy zatem ruszy budowa miejskiego zbiornika wod-
nego?                                                                             (jc)

Spotkanie  z okazji Miêdzynarodowego Dnia Niewido-
mych, odby³o siê 13 paŸdziernika w Hajnowskim Domu Kul-
tury. Prezeska ko³a terenowego Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych w Hajnówce - Alicja Leoniuk - powita³a przyby³ych goœci:
burmistrza Hajnówki Jerzego Siraka, przedstawiciela Zarz¹-
du Okrêgu Podlaskiego PZN w Bia³ymstoku Rafa³a Gawkow-
skiego i dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury Roœcis³awa
Kuncewicza.

Goœcie z³o¿yli okazjonalne,najserdeczniejsze ¿yczenia.W
czêœci artystycznej wystapi³ Teatr T3 z Bia³egostoku,zespó³
artystyczny "Archi" z Pru¿an (Republika Bia³oruœ),a tak¿e uta-
lentowana m³oda wokalistka Julita Kiczkaj³o z Hajnówki.By³ i
poczêstunek, a w obs³udze niewidomych pomog³y wolonta-
riuszki Ma³gorzata Szwarc i Wioletta Rabczuk, uczennice Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego z dodatkowym nauczaniem jêzyka
bia³oruskiego w Hajnówce.Tradycyjnie by³ te¿ pokaz ciesz¹-
cy siê du¿ym zainteresowaniem najnowszego sprzêtu rehabi-
litacyjnego dla osób niewidomych i s³abowidz¹cych.

Na zakoñczenie imprezy, pani prezes ko³a PZN poru-
szy³a sprawy organizacyjne (warto zanotowaæ w kalendarzu).
5 grudnia br. o godz. 10,00 w biurze PZN w Hajnówce
odbêdzie siê spotkanie z nowo przyjêtymi do Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych. Od 1 stycznia 2013 roku, dy¿ury
w biurze PZN bêd¹ siê odbywa³y w ka¿dy pierwszy po-
niedzia³ek miesi¹ca w godz. 9,00 - 12,00 oraz w ka¿dy
ostatni poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 12,00 - 15,00.

Spotkanie niewidomych

Pokaz sprzêtu rehabilitacyjnego wzbudzi³ du¿e

zainteresowanie osób niepe³nosprawnych

 tekst i fot.Jan Cie³uszecki

Jesieñ
Bardów

2012
Cd. ze str. 1

walowej scenie nie zabraknie
te¿ miejsca dla wykonawców,
którzy s³awê zawdziêczaj¹
czêœci konkursowej "Jesieni
Bardów" - Bosae Sonca,
ILO&Friends, Aleœ Kabzar,
Palina Respublika. Premierê
bêdzie mia³ zespó³ HandmadE.

Tegoroczn¹ edycjê
"Bardauskiej Vosieni"zainau-
guruje konkurs w dniu 26 paŸ-
dziernika w Bielskim Domu
Kultury. Festiwalowe koncer-
ty zagoszcz¹ równie¿ w Cen-
trum Edukacji i Promocji Kul-
tury Bia³oruskiej w Szczytach
Dziêcio³owie, Gminnym
Oœrodku Kultury w Gród-
ku,Muzeum i Oœrodku Kultu-
ry Bia³oruskiej w Hajnówce
oraz w Dubiczch Cerkiew-
nych.

W niedzielê (28 paŸ-
dziernika br.) organizatorz za-
praszaj¹ do nowego gmachu
Opery i Filharmonii Podlaskiej
w Bia³ymstoku. Na wszystkie
koncerty wstêp wolny !

Szczegó³owy program
Festiwalu na www.vosien.org

(wip)



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                         7

KLASY  III PG CHŁOPCY - ROCZ.1997

MIEJ. NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA

1. KSIĄŻYK KONRAD PG 1 HAJNÓWKA

2. LEWCZUK MICHAŁ PG DUBINY
3. SIDORUK RADOSŁAW PG DUBINY

4. KOWALCZYK ARKADIUSZ PG 1 HAJNÓWKA
5. PAWŁOWICZ ŁUKASZ PG KLESZCZELE

6. KOTOWICZ ARKADIUSZ PG NAREW

7. KUDLEWSKI PATRYK PG BIAŁOWIEŻA

8. JAWDOSIUK ŁUKASZ PG KLESZCZELE
9. MOROZ TOMASZ PG DUBINY

   10. MIRONKIEWICZ JAKUB PG BIAŁOWIEŻA

Startowało – 25 zawodników

SPORT

  Nie ma nic przyjemniejszego ni¿ bieganie po tak wspania³ych trasach leœnych jakie posiadamy na skraju Puszczy Bia³owieskiej. Œwie¿e
powietrze, s³oñce przebijaj¹ce siê swoimi ciep³ymi promieniami przez korony drzew oraz szelest opadaj¹cych z drzew liœci.

W takiej w³aœnie scenerii dn.22 wrzeœnia odby³y siê biegi prze³ajowe na szczeblu powiatu hajnowskiego w których uczestniczy³o 316 zawod-
ników i zawodniczek. Najlepsza dziesi¹tka z ka¿dego indywidualnego biegu oraz trzy najlepsze sztafety otrzyma³y prawo startu w grupie po³udnio-
wej. Gimnazja bêd¹ rywalizowaæ dnia 9 paŸdziernika 2012 r. o godz.11.00 w Supraœlu, a sztafety szkó³ podstawowych dnia 10 paŸdziernika 2012 r.
o godz.11.00 w Wasilkowie.

KLASY  I PG  DZIEWCZĘTA-ROCZ.1999

MIEJ NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA

    1. TARASIUK NATALIA PG DNJB HAJNÓWKA

    2. PAŃKOWSKA ANNA PG NAREWKA
    3. DYKIERT ANGELIKA PG 2 HAJNÓWKA

    4. NIEWIADOMSKA NATALIA PG DUBICZE C.
    5. GĄSOWSKA ANGELIKA PG 1 HAJNÓWKA

    6. BIELAWSKA ANNA PG NAREWKA
      7. SEJBUK MONIKA PG 3 HAJNÓWKA

      8. BIEDRYCKA PATRYCJA PG NAREWKA
      9. MARKIEWICZ EWELINA PG KLESZCZELE
  10. PŁUCIENNIK PATRYCJA DNJB HAJNÓWKA

Startowało – 30 zawodniczek

KLASY  II PG  DZIEWCZĘTA-ROCZ.1998

MIEJ. NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA

1. ONISZCZUK IWONA PG DUBINY

2. WAWRESZUK SYLWIA PG DNJB HAJNÓWKA

3. ROMANIUK REGINA PG 1 HAJNÓWKA

4. IWANIUK JUSTYNA PG 2 HAJNÓWKA

5. KUZYKA KAMILA PG DUBINY

6. CHODAKOWSKA JUSTYNA PG DUBICZE C.

7. SAMOCIUK NATALIA PG DNJB HAJNÓWKA

8. KRAŚKO ROZALIA PG DUBICZE C.

9. SZUMOWSKA ANNA PG 3 HAJNÓWKA

  10. GACUTA AGNIESZKA PG DNJB HAJNÓWKA

Startowało – 25 zawodniczek

KLASY  III PG  DZIEWCZĘTA - ROCZ.1997

MIEJ NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA

1. KOZAK EMILA PG 1 HAJNÓWKA

2. LENDA ANNA PG BIAŁOWIEŻA

3. SEJNOTA MAGDA PG CZYŻE

4. BOGUSZEWSKA ERYKA PG CZEREMCHA

5. CHARKIEWICZ URSZULA PG 2 HAJNÓWKA

6. PIETROCZUK MAGDA PG DUBICZE C.

7. GAWRYLUK MAGDA PG DNJB HAJNÓWKA

8. BOWTRUCZUK ALEKSANDRA PG DNJB HAJNÓWKA

9. FIEDORUK BARBARA PG CZEREMCHA

   10. MARTYNOWICZ MAGDALENA PG KLESZCZELE

 Startowało – 28 zawodniczek

KLASY  I  PG  CHŁOPCY-ROCZ.1999

MIEJ. NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA

1. PRETKO ŁUKASZ PG NAREW

2. KLIMUK KAMIL PG KLESZCZELE

3. SOSNOWSKI ANDRZEJ PG NAREW

4. JAROSZUK ADRIAN PG 1 HAJNÓWKA

5. TYCZYNO ERYK PG CZEREMCHA

6. WERSZKO DAWID PG DNJB HAJNÓWKA

7. GAWRYLUK ADRIAN PG DNJB HAJNÓWKA

8. GOLONKO PAWEŁ PG DUBINY

9. KUPTEL ARKADIUSZ PG DUBICZE C.

   10. WILUK RAFAŁ PG 1 HAJNÓWKA

Startowało – 37 zawodników

KLASY  I I PG CHŁOPCY - ROCZ.1998

MIEJ NAZWISKO IMIĘ SZKOŁA

1. GIERYNG KAROL PG NAREW

2. PAŃKOWSKI MAREK PG NAREWKA

3. TRESZCZOTKO ŁUKASZ PG DUBINY

4. KARPIUK ŁUKASZ DNJB HAJNÓWKA

5. KAJAK PIOTR PG BIAŁOWIEŻA

6. DMITRUK MATEUSZ DNJB HAJNÓWKA

7. OWERCZUK RAFAŁ PG DUBICZE C.

8. SOROCZYŃSKI MATEUSZ PG KLESZCZELE

9. DEMIANIUK MAREK DNJB HAJNÓWKA

   10. ANDROSIUK ADRIAN PG 2 HAJNÓWKA

Startowało – 31 zawodników

KLASYFIKACJA  £¥CZNA SZKÓ£  GIMNAZJALNYCH
               DZIEWCZÊTA                                      CH£OPCY

I miejsce – PG DUBICZE C. - 466 pkt. I miejsce – PG DUBINY  - 494 pkt.
II miejsce  - PG DNJB HAJNÓWKA - 461 pkt. II miejsce – PG NAREW - 427 pkt.
III miejsce  - PG NAREWKA - 406 pkt. III miejsce – PG KLESZCZELE - 404 pkt.
IV miejsce  - PG DUBINY - 349 pkt. IV miejsce  - PG 1 HAJNÓWKA - 385 pkt.
V  miejsce  - PG 2 HAJNÓWKA - 346 pkt. V  miejsce  - PG BIA£OWIE¯A - 372 pkt.
VI miejsce  - PG BIA£OWIE¯A - 284 pkt.    VI miejsce  - PG DNJB HAJNÓWKA – 363 pkt.
VII miejsce – PG CZEREMCHA -279 pkt. VII miejsce – PG CZEREMCHA - 362 pkt.
VIII miejsce  - PG 3 HAJNÓWKA -263 pkt. VIII miejsce-  PG 3 HAJNÓWKA -342 pkt.
IX   miejsce - PG 1 HAJNÓWKA -232 pkt. IX  miejsce – PG CZY¯E -263 pkt.
 X   miejsce - PG KLESZCZELE -228 pkt. X  miejsce -  PG NAREWKA -250 pkt.
XI  miejsce  – PG NAREW -197 pkt. XI  miejsce -  PG 2 HAJNÓWKA -236 pkt.
XII miejsce – PG CZY¯E -194 pkt. XII miejsce – PG DUBICZE C. -170 pkt.

Wyniki  Sztafetowych Biegów Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych:
                            Dziewczêta                                         Ch³opcy
     I miejsce -  SP 6 HAJNÓWKA                  I miejsce – SP 5 HAJNÓWKA
    II miejsce – SP 2 Hajnówka                        II miejsce – SP NAREWKA
   III miejsce – SP CZEREMCHA    - awans - III miejsce – SP 6 HAJNÓWKA
   IV miejsce – SP 3 HAJNÓWKA                  IV miejsce – SP NAREW
    V miejsce – SP NAREWKA                       V miejsce –  SP DUBICZE C.
                                                                      VI miejsce –  SP CZEREMCHA
                                                                      VII miejsce – SP 3 HAJNÓWKA
                                                                      VIII miejsce – SP 2 HAJNÓWKA
                                                                       IX miejsce -   SP DUBINY
Organizator tj. Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy sk³ada serdeczne podziêkowanie

Oœrodkowi Sportu i Rekreacji,  Nadleœnictwu w Hajnówce za pomoc w organizacji zawodów
oraz nauczycielom WF, pracownikom OSiR, E. Ponieckiemu, S. Juziuczukowi i Z. Stankow-
skiemu za pomoc w wyznaczeniu trasy i sêdziowaniu.                                    Janusz Ludwiczak

KOMUNIKAT Z INDYWIDUALNYCH BIEGÓW PRZE£AJOWYCH SZKÓ£
GIMNAZJALNYCH DZIEWCZ¥T I CH£OPCÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO

7 paŸdziernika na
stadionie gminnym Dom
Dziecka w Bia³owie¿y,
wspólnie z Bia³owieskim
Oœrodkiem Kultury, Urzê-
dem Gminy w Bia³owie¿y i
LUKS TL ̄ ubr Bia³owie-
¿a, zorganizowa³ imprezê
„Rodzinne Biegi Jesienne”.
Poszczególne dystanse
by³y przygotowane dla ró¿-
nych kategorii wiekowych:
przedszkolaki i klasy I-III
(200 m), klasy IV-VI (400
m), gimnazjum (800 m) oraz
rodzice (400 m). Na
uczestników wydarzenia
czeka³y równie¿ dodatko-
we atrakcje: tor przeszkód,
konkurs rzutów strza³kami
czy taniec na gazecie.
Wszyscy mogli równie¿
skosztowaæ wypieków
przygotowanych przez wy-
chowanków domów dziec-
ka oraz kie³basek z ogni-
ska.

Mateusz Gutowski

Bia³owie¿a biega równie¿ jesieni¹
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