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Po raz pierwszy od zakoñczenia II wojny œwiatowej ob-
chody trzeciomajowe w Bia³owie¿y odby³y siê przy pomniku
Konstytucji 3 Maja. Pomnik zosta³ ods³oniêty w 1923 roku i by³
pierwszym ustawionym w Bia³owie¿y po odzyskaniu niepodle-
g³oœci. W tym roku dziêki staraniom Urzêdu Gminy w Bia³o-
wie¿y, parafii rzymskokatolickiej pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus, Zespo³u Szkó³ Leœnych im. Leœników Polskich oraz Bia-
³owieskiego Oœrodka Kultury postument przeszed³ moderniza-
cjê.

Warto obchodziæ rocznicê uchwalenia Konstytucji, nie
tylko dlatego, ¿e historia jest nauczycielk¹ kolejnych pokoleñ –
mówi³ podczas swojego wyst¹pienia Dariusz Dutkowski, za-
stêpca wójta Gminy Bia³owie¿a – jest ona równie¿ wspania-

Obchody uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Bia³owie¿y

Sportowa Gala w Hajnówce
W ubieg³y pi¹tek w

Hajnowskim Domu Kultury
odby³o siê uroczyste og³osze-
nie wyników XIII Plebiscytu
na „Najpopularniejszego Spor-
towca Ziemi Hajnowskiej
2011  r.”.

Jak co roku dzieñ og³o-
szenia wyników Plebiscytu
organizowanego od lat przez
redakcjê dwutygodnika „Wie-
œci Podlaskie”, Starostê Haj-
nowskiego i Burmistrza Haj-
nówki jest prawdziwym dniem
œwiêta sporu, na które œci¹gaj¹
do Hajnowskiego Domu Kul-
tury rzesze sportowców, dzia-
³aczy sportowych i kibiców z
powiatu by poznaæ wyniki
wspó³zawodnictwa. Uroczy-
stoœæ sw¹ obecnoœci¹ za-
szczycili równie¿ goœcie za-
proszeni – Jerzy Sirak - Bur-
mistrz Hajnówki, Bazyl Stepa-
niuk - Wiceburmistrz Hajnów-
ki Stefaniuk Jolanta - Kierow-
nik Referatu Oœwiaty UM
oraz Zbigniew Krzywicki –
Dyrektor Biura Senatora W³o-
dzimierza Cimoszewicza, któ-

ry od lat patronuje Plebiscy-
towi w powiecie hajnowskim
i jest fundatorem nagrody spe-
cjalnej. Honorowy Patronat
nad t¹ sportow¹ fet¹ objê³a
równie¿ Podlaska Rada Olim-
pijska PKOl oraz Zrzeszenie
„Podlasie”

Pi¹tkow¹ uroczystoœæ
rozpocz¹³ odegrany hejna³
sportowy przy specjalnie stwo-
rzonej scenerii z flag¹ olim-
pijsk¹ w tle, po czym mia³o
miejsce krótkie widowisko ar-
tystyczne z udzia³em m³odzie-
¿y, cz³onków Zespo³u Tañca
Ludowego „Przepiórka” i Gru-
py Mar¿oletek dzia³aj¹cych
przy Hajnowskim Domu Kul-
tury.

Uroczystego otwarcia
Gali dokona³ Jerzy Sirak –
Kanclerz Kapitu³y Plebiscytu,
a zarazem Burmistrz Hajnów-
ki, a krótk¹ historiê Plebiscy-
tu przedstawi³ gospodarz uro-
czystoœci, wydawca „Wieœci
Podlaskich” – Wies³aw Soko-
³owski.

Zaraz po wyst¹pieniach

odby³o siê nagradzanie zwy-
ciêzców. Jako pierwsi wyró¿-
nieni zostali Najpopularniejsi
Sportowcy 2011 r. wspó³za-
wodnictwa w gminach i mia-
stach powiatu:

Gmina Bia³owie¿a

(IV Plebiscyt)

I   - Wojciech Gutowski
II  - Miros³aw Waszkiewicz

 Gmina Czeremcha

(V Plebiscyt)

I   - Wiktoria Soœniuk
II  - Beata Struk

Gmina Hajnówka

(II Plebiscyt)

I   - Grzegorz Aleksiejczuk

Niedziela, 6 maja br.
zapisze siê w kronikach gmi-
ny Brañsk jako data otwarcia
nowego przybytku kultury.
Sam obiekt istnia³ od dawna,
by³ to budynek starej szko³y w
Szmur³ach. Wybudowany w
koñcu lat 40-tych ubieg³ego
wieku, pomieœci³ kilka pokoleñ
uczniów. Kiedy w okolicach
roku 2000, uczniów by³o tylko
11 – szko³ê po prostu za-
mkniêto i nie ogrzewany bu-
dynek niszcza³. W³adze gmi-
ny postanowi³y dokonaæ rewi-
talizacji obiektu i przeznaczyæ
go na Izbê Tradycji Regional-
nej i Rolnictwa. Projekt ada-
ptacji do nowych potrzeb wy-
kona³ arch. Antoni Romanow-
ski z Bielska Podlaskiego.
Usun¹³ przybudówkê, podniós³
dach ganku, œciany zosta³y

Œwiêto stra¿aków – œwiêtem kultury
o s z a l o w a n e
belkowaniem,
okna zabezpie-
czono otwiera-
nymi okiennica-
mi. Równie¿
wewn¹trz bu-
dynek spe³nia
wszystkie wymagania nowo-
czesnej placówki œrodowisko-
wej kultury. Eleganckie sani-
tariaty, sala z rega³ami dla filii
biblioteki, sale wyk³adowe,
klubowe i muzealne (bo bêdzie
tu te¿ ekspozycja dawnych
sprzêtów rolniczych) kuchnia
z zapleczem, ekologiczna ko-
t³ownia olejowa, oczyszczalnia
œcieków. Wokó³ budynku
chodniki z polbruku, obok bo-
iska sportowe. Kamery
strzeg¹ bezpieczeñstwa
obiektu przez ca³¹ dobê. Z

zewn¹trz i wewn¹trz budynek
lœni jasnoz³otym drewnem.

Adaptacja kosztowa³a
ponad 600 tysiêcy z³otych (oœ
4 Lider), a wszystkie prace nie
nagannie wykona³a firma bu-
dowlana pana Andrzeja Wró-
blewskiego z Bielska Podla-
skiego.

Opiekê merytoryczn¹ i
programow¹ nad obiektem
sprawowaæ bêdzie pani Aga-
ta Puchalska, dyrektor Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Kal-
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II  - Filip Szpar³o
Gmina Narew

(IV Plebiscyt)

I   - Karolina Ostapkiewicz
II  - £ukasz Predko
III - Karol Gieryng

IV - Patrycja Ostapkiewicz
V  - Mateusz PrzeŸdziak
VI - Katarzyna Komar

Gmina Narewka

(V Plebiscyt)

I   - Karolina Rejent
II  - Bartosz Bakanacz
III - Klaudia Lasota
IV - Dawid Skiepko
V  - Wojciech Bajko

miasto i gmina Klesz-

czele  (III Plebiscyt)

I   - Karolina Kowszuk
II  - Magdalena Martynowicz
III - Julia Bagrowska
IV - Ma³gorzata Jawdosiuk
V  - Izabela Wierszko

miasto Hajnówka

(V Plebiscyt)

I   - Justyna Klimiuk
II  - £ukasz Jakoniuk
III - Mateusz JóŸwik
IV - Kaja Kruszewska
V  - Piotr Sacharczuk

Najwiêksze jednak
emocje wzbudzi³ moment

og³oszenia wyników w szeœciu
kategoriach wiekowych o ty-
tu³y „Najpopularniejszy Spor-
towiec Ziemi Hajnow-
skiej”.„Najlepszy Sportowiec
Ziemi Hajnowskiej” i „Najpo-
pularniejszy Trener Ziemi Haj-

nowskiej”. Wszystko oczywi-
œcie tytu³y przyznane zosta³y
za rok 2011.

Oto wyniki rywalizacji
o tytu³ „Najpopularniejszy
Sportowiec Ziemi Hajnow-
skiej”:

Kategoria szko³y

podstawowe

I    - Justyna Klimiuk
II   - Kaja Kruszewska
III  - Julia Bagrowska
IV - Ma³gorzata Jawdosiuk
V  - Wiktoria Soœniuk

VI - Filip Maciuka
kategoria gimnazja

I   - £ukasz Jakoniuk
II  - Karolina Kowszuk
III - Emil Dawidziuk
IV - Grzegorz Aleksiejczuk
V  - Magdalena Martynowicz
VI -  Adam Gawryluk

kategoria szko³y po-

nadgimnazjalne

I    - Piotr Sacharczuk
II   - Daniel Bagrowski
III  - Adam Majewski
IV  -Tomasz Hudoñ
 V  - Piotr Skiepko

VI  - Patryk Sienkiewicz
kategoria senior

I    - Daniel Saczko
II   - Marcin Kuptel
III  - Dawid Skiepko
IV - Mariusz Lasota
V  - Pawe³ £ochnicki
VI - Norbert Stulgis

kategoria oldboy

I   -  Aleksander Prokopiuk
II  -  Wiera Stasiewicz
III -  Andrzej Pleskowicz
IV - Jerzy Mieczyñski
V  - Wojciech Gutowski
VI - Jerzy Ignaciuk

kategoria sportowiec

honorowy

I    -  Adam Gawryluk
II   - Rafa³ Sosnowski

W XII Plebiscycie

„Najpopularniejszy  Trener

Ziemi Hajnowskiej

2011 r.” klasyfikacja przed-
stawia siê nastêpuj¹co:
I     Edward Terebun
II    Marek Hanula
III   Jerzy Kuklik
IV -  Alina Awruk
V  - Pawe³ Blomberg
VI - Piotr Pawluczuk

„Najlepszym Spor-

towcem Ziemi Hajnowskiej

2011 r.” w poszczególnych
kategoriach wiekowych zo-
stali:
- Micha³ Grygoruk – szko³y

podstawowe
- Konrad Ksi¹¿yk – szko³y

gimnazjalne
- Piotr Sacharczuk – szko³y

ponadgimnazjalne
- Daniel Saczko – seniorzy
- Wojciech Gutowski i Miro-

s³aw Waszkiewicz - oldboy
- Rafa³ Sosnowski – sporto-

wiec honorowy
Tytu³ „Najlepszy Tre-

ner Ziemi Hajnowskiej

2011” przypad³ – Piotrowi
Pawluczukowi.

Nagroda Specjalna
ufundowana i decyzj¹ Sena-
tora RP, W³odzimierza Cimo-
szewicza przyznana w dowód
uznania za osi¹gniêcia sporto-
we oraz wieloletni¹ dzia³al-
noœæ na rzecz rozwoju sportu
na Ziemi Hajnowskiej oraz
terenie woj. podlaskiego przy-
pad³a Andrzejowi Skiepko.

Sportowa Gala w Hajnówce
Cd. ze str. 1

Laureaci nagrodzeni
zostali pucharami, dyplomami
oraz upominkami ksi¹¿kowy-
mi ufundowanymi przez orga-
nizatorów, w³odarzy gmin i
miast, a tak¿e sponsora „Runo
– Hajnówka oraz ugoszczeni

na s³odko przy kawie i herba-
cie dziêki przez Hajnowski
Dom Kultury oraz miejscow¹
„Piekarniê Podolszyñski”.

Organizatorzy za na-
szym poœrednictwem dziêkuj¹
przys³owiowym dobrym du-
szom, bez których pomocy
hajnowska Gala nie mia³a tak

piêknej oprawy: Hajnowskie-
mu Domowi Kultury i jego
pracownikom, cz³onkom i
opiekunkom wystêpuj¹cych
zespo³ów, mi³ej konferansjer-
ce - Pani Justynie Biryckiej
oraz zarz¹dzaj¹cej pul¹ nagród

Pani Julicie Tokajuk. Nie-
mniejsze s³owa podziêkowania
kierowane s¹ pod adresem
Cz³onków Kapitu³y Plebiscy-
tu, którzy czuwali nad jego
sprawnym przebiegiem.

Na zakoñczenie wypa-
da pogratulowaæ zwyciêzcom
Plebiscytu i ¿yczyæ kolejnych

sportowych sukcesów, a
organizatorom trwania w
tak wspania³ym dzia³aniu
na rzecz propagowania
sportu wœród spo³eczeñ-
stwa szczególnie ze wska-
zaniem na dzieci i m³odzie¿.

Do zobaczenia na
przysz³orocznej Gali!

(ars)

foto: Urszula Danilewska

Panu
Edwardowi Karpiesiukowi

wyrazy
najg³êbszego wspó³czucia i ¿alu

po stracie

Taty
sk³adaj¹
koledzy

z "Wieœci Podlaskich"
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Nie mo¿emy daæ siê oszukaæ
Z Wójtem Gminy Bia-

³owie¿a Albertem Litwinowi-

czem, rozmawia Mateusz

Gutowski.

Mateusz Gutowski:
Panie Wójcie 13 marca by³
Pan w sejmie w sprawie
obywatelskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o
ochronie przyrody na
wspólnym posiedzeniu Ko-
misji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Polityki Regio-
nalnej oraz Komisji Ochro-
ny Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnictwa.
Jakie s¹ Pana wra¿enia z
tego spotkania?

Albert Litwinowicz:
Myœlê, ¿e warto by³o tam po-

jechaæ z wielu powodów. Po

pierwsze, wiele lokalnych sa-

morz¹dów zaczê³o wreszcie,

co jest niezwykle istotne,

wspólnie dzia³aæ w obronie

praw swoich lokalnych spo-

³ecznoœci. Gdy dzia³amy

wspólnie politycy zaczynaj¹

choæ trochê interesowaæ siê

naszymi problemami. Kolej-

Œwiêto stra¿aków – œwiêtem kultury

nicy wraz z zespo³em. A trze-
ba jeszcze wspomnieæ o
wsparciu jakiego rewitalizacji
by³ej szko³y w Szmur³ach do

nowych potrzeb udzieli³a pani
Katarzyna Œnieciñska , dyrek-
tor Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Kraina Bobra”.

Impreza zaczê³a siê
msz¹ œw. w miejscowym ko-
œciele, po czym ze sztandara-
mi, z kolumn¹ okolicznych
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych przybyto na dziedziniec,

na którym wszystkich powita³
wójt Krzysztof Jaworowski, a
miêdzy innymi ks. prof. dr hab.
Tadeusza Syczewskiego, rek-
tora Wy¿szego Seminarium

Duchownego w Drohiczynie,
starostê bielskiego dr S³awo-
mira Snarskiego, przedstawi-
ciela Sejmu w osobie pos³a
Ko³akowskiego, przedstawi-
cieli wojewódzkich i powiato-
wych w³adz policyjnych, stra-
¿ackich, oœwiatowych, wójtów
z Ciechanowca, Bielska Pod-
laskiego, Brañska, Turoœni,

Rudki, Grodziska i Wyszek i
oczywiœcie miejscowego so³-
tysa, pana Józefa Smorczew-
skiego.

A ¿e 4 maja by³o œw.
Floriana, na swoim œwiêcie nie
zabrak³o stra¿aków. Duchow-
ni poœwiêcili w towarzystwie
brygadiera Jana Bartoszuka,

komendanta powiatowego SP
z Bielska Podlaskiego, bojowy
Ford transit dla OSP Lubiesz-
cze. A najbardziej zas³u¿onym
druhom z OSP w Szmur³ach,
Lubieszczych, Klichach, Do-
manowie, Oleksinie, Pop³a-
wach i Œwirydach wrêczono
z³ote, srebrne i br¹zowe Me-
dale za Zas³ugi dla Po¿arnic-
twa oraz odznaki „Stra¿ak
Wzorowy”. Zaœpiewa³ Chór

nym wa¿nym powodem jest

fakt, i¿ do tej pory nie mogli-

œmy przedstawiæ szerszej opi-

nii publicznej naszych argu-

mentów, a dziêki transmisjom

z sali sejmowej sporo ludzi

mog³o siê o nich dowiedzieæ.

M.G: W œrodowi-
skach popieraj¹cych zmia-
ny w tej ustawie pojawiaj¹
siê twierdzenia, ¿e dotych-
czasowa zapewnia samo-
rz¹dom zbyt mocn¹ pozy-
cjê. Po jej zmianie samo-
rz¹dy bêd¹ mog³y przecie¿
równie¿ wyraziæ swoje zda-
nie i braæ udzia³ w negocja-
cjach. Co Pan o tym s¹dzi?

A.L: Przecie¿ celem tej

ustawy jest w³aœnie odebranie

prawa g³osu lokalnym spo-

³ecznoœciom. W przypadku jej

uchwalenia nikt nie bêdzie nas

powa¿nie traktowa³. Pod rz¹-

dami obecnej ustawy, gdy

mamy tak „mocn¹” pozycjê

zostaliœmy oszukani w roku

1996. Wtedy to samorz¹dy

wyrazi³y zgodê na powiêksze-

nie Bia³owieskiego Parku Na-

rodowego. Gdy powiêkszenie

sta³o siê faktem strona rz¹do-

wa wycofa³a siê ze swoich

obietnic. Rozumiem, ¿e mo¿-

na by nas nie pytaæ o zgodê

na powiêkszanie parku w

przypadku braku negatyw-

nych skutków finansowych,

spo³ecznych, cywilizacyjnych

lub gdyby z takiej ustawy wy-

nika³y obligatoryjne rekompen-

saty dla lokalnych spo³eczno-

œci za poniesione straty. Ale

negatywne skutki s¹ i w obec-

nym systemie prawnym to

wy³¹cznie te spo³ecznoœci po-

nios¹ koszty powiêkszenia

parku.

M.G: Innym argu-
mentem czêsto powtarza-
nym przez organizacje eko-
logiczne jest twierdzenie,
¿e poszerzenie Bia³owie-
skiego Parku Narodowego
przyczyni siê do zwiêksze-
nia ruchu turystycznego, co
z kolei spowoduje wzrost
dochodów gminy. Czy mo¿e
siê Pan zgodziæ z tak¹ ar-
gumentacj¹?

A.L: Absolutnie z tym

nie mo¿na siê zgodziæ. Jest to

argument wybitnie „¿yczenio-

wy”, nie poparty jakimikolwiek

danymi. My mamy zupe³nie

inne doœwiadczenia w tym za-

kresie. Za przyk³ad niech po-

s³u¿y fakt, kiedy po poprzed-

nim powiêkszeniu zakazano

sp³ywów kajakowych po Na-

rewce. Oczywiœcie nikt nie

kwestionuje faktu, ¿e istnienie

BPN jest niew¹tpliw¹ atrakcj¹

turystyczn¹, jednak jego kolej-

ne powiêkszenie nie ma ¿ad-

nego zwi¹zku ze zwiêksze-

niem liczby turystów, a docho-

dy gminy spadn¹. To mo¿na

po prostu policzyæ. Wystarczy

zajrzeæ do ustawy o podatku

leœnym. A poza tym my nie

chcemy tu miliona turystów

rocznie. Przecie¿ zadeptana

wtedy zostanie puszcza i Bia-

³owie¿a straci to co ma naj-

cenniejsze. Ewentualne

zwiêkszenie liczby turystów

musi byæ bardzo rozwa¿nie i

uwa¿nie monitorowane i re-

glamentowane.

M.G: Czy widzi Pan
jeszcze mo¿liwoœæ jakiego-
kolwiek kompromisu, za-
równo w sprawie zmian w
ustawie o ochronie przyro-
dy, jak i w rozmowach do-
tycz¹cych poszerzenia Bia-
³owieskiego Parku Naro-
dowego?

A.L: Osobiœcie uwa-

¿am, ¿e takie zmiany w usta-

wie o ochronie przyrody nie

powinny byæ uchwalone. W

miêdzyczasie, w Polsce zmie-

ni³ nam siê ustrój i je¿eli oby-

watelom odbiera siê jakieœ

prawa to obowi¹zkiem prawo-

rz¹dnego pañstwa jest im za

to przyznaæ godziw¹ rekom-

pensatê. Na temat z kolei ew.

powiêkszenia BPN rozma-

wiaæ mo¿na i trzeba. Nale¿y

tylko powa¿nie traktowaæ po-

trzeby lokalnych spo³ecznoœci,

a kompromis mo¿e byæ osi¹-

gniêty.

Dziêkujê za rozmowê.

Mateusz Gutowski

Cd. ze str. 1 Polskiej Pieœni Narodowej z
Bielska Podlaskiego, zaœpie-

wa³y „Patoczanki” z Patok. A
potem majówka ! W piêkn¹,
s³oneczn¹, majow¹ niedzielê
gminie Brañsk, ale i woje-
wództwu podlaskiemu przy-

by³a znacz¹ca placówka kul-
tury.

(tekst Wies³aw Pietuch,

foto Wies³aw Soko³owski)
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„Hobby bez którego nie mo¿na ¿yæ”
Tak o pasji  swego

mê¿a mówi Pani Walentyna
P³oszczuk , ¿ona pszczelarza
z Trzeœcianki. Bohater tego
tekstu to nie tylko pszczelarz
ale z wykszta³cenia  in¿ynier ,
absolwent Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie oraz mi³oœnik zie-
mi z której pochodzi. Mo¿e o
niej opowiadaæ d³ugo i zajmu-
j¹co . Z moim rozmówc¹ spo-
tka³em siê w jego zaciszu do-
mowym .

W latach 80 pojawi³a
siê moda na pszczo³y. W Bia-
³ymstoku, w 1983 roku by³a
wystawa ksi¹¿ek rolniczych ,
(moja kole¿anka by³a wów-
czas kustoszem tego przedsiê-
wziêcia). Wybra³em siê  tam
z koleg¹ i na tej wystawie by³y
ksi¹¿ki o tematyce pszczelar-
skiej. W tym czasie by³o ciê¿-
ko z kupnem w ogóle jakich-
kolwiek  ksi¹¿ek. Wtedy tak
od niechcenia pokaza³em ko-
le¿ance , które pozycje mnie
interesuj¹. Po jakimœ czasie
moja kole¿anka mówi ¿e ma
te ksi¹¿ki. Mia³em literaturê to
trzeba by³o zaj¹æ siê pszcze-
larstwem w praktyce. Wtedy
zwróci³em siê do pszczelarza
Wnuszyñskiego z Trzeœcianki,
on ca³e ¿ycie zajmowa³ siê
pszczo³ami. (jest to znany psz-
czelarz mieszka w Krzywej w
fachowej literaturze mo¿na
znaleŸæ jego artyku³y) . Kupi-
³em od niego dwa ule. By³ rok
1984 i zacz¹³em sukcesywnie
budowaæ swoj¹ pasiekê, a po-
niewa¿ ca³y czas pracowa³em
zawodowo i nadal pracujê
mia³em mo¿liwoœci aby  pasie-
ka siê rozwija³a. Mój stan uli
wynosi³ 80 dziœ mam ich 70.
Podczas naszej rozmowy nie

mog³o zabrakn¹æ tematu czy
ule naszego bohatera s¹ sta-
cjonarne czy Pan Eugeniusz
wozi ja na tak zwany po¿ytek
. Od 10 lat zacz¹³em z moim
pszczo³ami jeŸdziæ . Teraz
wywo¿ê je na pierwszy po¿y-
tek czyli na rzepak w rejon
gminy Narew gdzie jest Rol-
mak, Rolnicza Spó³dzielnia
Produkcyjna w Makówce.
W³aœnie tam s¹ du¿e uprawy
rzepaku i to jest  pierwszy po-
¿ytek zaczyna siê on oko³o 10

maja , natomiast drug¹ czêœæ
pszczó³ wywo¿ê w miejsca
gdzie jest du¿o mniszka czyli
popularnego mleczu. Jest to
te¿ roœlina miododajna daj¹ca
smaczny miód, ale jest to ro-
œlina kapryœna. W tamtym
roku by³o sporo miodu z tego
mniszka . Nastêpnie przeno-
szê pszczo³y tam gdzie jest
malina leœna i kruszyna, ale to
ju¿ jest po¿ytek czerwcowy i
wtedy jadê w rejon Puszczy
Ladzkiej i to jest w zasadzie
g³ówny po¿ytek dla pszczó³ .
Mój rozmówca w doœæ p³yny
sposób przeszed³ na temat
nadnarwiañskiej przyrody.
Na przestrzeni lat to wszyst-
ko radykalnie siê zmieni³o od
kiedy weszliœmy do Unii Eu-
ropejskiej powsta³y monokul-
tury kukurydzy, Trzeœcianka
siê wyludni³a i jak kiedyœ za-
czyna³em swoj¹ przygodê by³o
du¿o byd³a , koni,  na pastwi-
skach ros³o du¿o koniczyny
bia³ej, jest to dobra roœlina po-
¿ytkowa w czerwcu, a teraz
jak nie ma byd³a to wszystko
zanika i dziczeje. Pamiêtam
jak nad Narwi¹ wszystko by³o
wykoszone nawet jak mój oj-
ciec kosi³ to jeszcze t¹ kos¹ z
rzeki roœliny by³y brane, po za

tym w latach 90¹tych by³o tam
mnóstwo mew, batalionów.
Pamiêtam jak nad Narwi¹ by³
niesamowity krzyk wiosn¹ a
teraz jest pusto tylko drapie¿-
niki lataj¹. Zmieni³a siê szata
biologiczna, dlatego muszê
szukaæ takich miejsc – ostoi
gdzie mo¿na uzyskaæ prawdzi-
wy miód. Ten z monokultury
rzepaku ³atwo pozyskaæ, ale
nie tylko tym smakiem cz³o-
wiek ¿yje. Rozmówca wróci³
do tegorocznych planów . Ju¿

nied³ugo bêdê czêœæ pszczó³
przewozi³ na uroczysko miê-
dzy Ancutami a Sakami. Jest
to takie ³adne, dzikie miejsce
jest tam sporo wierzb, zawil-
ców gajowych , jest to po¿y-
tek rozwojowy . Jak ju¿ wspo-
mina³em pszczo³y po rzepaku
jad¹ na dzik¹ malinê oko³o 15
czerwca, a ja ju¿ w tym cza-
sie szukam hektarów gryki a

potem czêœæ pszczó³ a¿ za
Narew wiozê gdzie jest du¿o
lip . Natomiast po lipie i gryce
staram siê 50 % pszczó³ wy-
wieŸæ w dolinê rzeki Narew.
Dopiero w po³owie wrzeœnia
moje pszczo³y wracaj¹ do sta-
³ych pasiek, wtedy wybiera siê
miód i zastêpuje go syropem
cukrowym albo gotow¹ pasz¹,
której staram siê nie u¿ywaæ .
Podczas dywagacji p. Euge-
niusza, nie mog³o zabrakn¹æ
pytania czy jego hobby siê
op³aca, czy trzeba do niego
dok³adaæ? Jest to w sumie
jeszcze hobby pomimo tej ilo-
œci uli. W Polsce zaczyna siê
rachunek ekonomiczny od 200
- 300 uli. Takich pszczelarzy
jest kilku na Podlasiu. Wtedy
mo¿na ju¿ ¿yæ z pszczó³ na ja-
kimœ godziwym poziomie na-
tomiast w moim przypadku
jest to hobby , zarabiaj¹ce na
siebie i zawsze mo¿na coœ z
tego od³o¿yæ, ale ¿eby uzyskaæ
jakiœ dochód muszê staty-
stycznie zebraæ  30 kg z uli, a
przy ulach stacjonarnych nie
da siê tego uzyskaæ wiêc mu-
szê woziæ je na po¿ytek . W
momencie kiedy Pan P³osz-
czuk skoñczy³ swoj¹ wypo-
wiedŸ, do naszej rozmowy
w³¹czy³a  siê jego ¿ona, która
w sprawie pszczelarstwa nie
ustêpuje wiedz¹ mê¿owi, a jak
sama stwierdzi³a w rodzinnej
firmie odpowiada za dzia³ dys-
trybucyjny.

To hobby jest bardzo
pracoch³onne rozpoczê³a Pani
Walentyna. Mê¿a potrafiê nie
widzieæ przez ca³y weekend
kiedy zaczyna siê sezon, ale

Od wieków wiado-
mo, ¿e miód jest produktem
leczniczym, stosowanym w
tradycyjnym lecznictwie do-
mowym. Propolis potrafi
leczyæ ¿o³¹dek, py³ek
wzmacnia mêsk¹ kondycjê
witaln¹. Pojawi³ siê nowy
rodzaj miodu (importowa-
ny), który okaza³ siê praw-
dziwym lekiem, badanym
od 20 lat przez najpowa¿-
niejsze laboratoria medycz-
ne na œwiecie.

To miód manuka.
Jego nazwa pochodzi z jê-
zyka Maorysów, mieszkañ-
ców wysp nowozelandzkich,
którzy tak nazywaj¹ wiecz-
nie zielony krzew (lepto-

spermum scopiarium), z

Miód Manuka
którego liœci i kwiatów pszczo-
³y pozyskuj¹ gêsty, bardzo
ciemny, leczniczy miód. Na-
ukowcy nowozelandzcy, po-
siadaj¹cy najwiêksze wyniki
w badaniu tego miodu, wyka-
zuj¹ ¿e posiada on 100 razy
silniejsze dzia³anie bakteriobój-
cze i grzybobójcze ni¿ inne
powszechnie znane miody.

Miód manuka jest zna-
komitym œrodkiem goj¹cym
rany, owrzodzenia (równie¿
¿ylakowe), ropienie, czyraki,
rany popromienne. Goi nawet
trudne rany po operacjach
usuniêcia nowotworów, odle-
¿yny i egzemy. Miód manuka
leczy owrzodzenia ¿o³¹dka i
dwunastnicy (szybko zwalcza
bakteriê helicobacter pylo-

ri). W klinikach angielskich
zastosowano go do lecze-
nia nietypowego zapalenia
p³uc i oskrzeli. Potrafi zwal-
czaæ zmutowane bakterie
szpitalne – ³¹cznie ze zmu-
towanymi szczepami gron-
kowca z³ocistego oznaczo-
nego jako MRSA oraz pa-
³eczki ropy b³êkitnej. Ze-
wnêtrznie stosowany jest w
czystej postaci lub w maœci
na chor¹ skórê, wewnêtrz-
nie rozcieñczony wod¹ do
picia. Miód ten mo¿na ku-
piæ w sklepach zielarskich
Fito, w Bia³ymstoku i Sie-
miatyczach.

                       (piw)

Reklama miodu

Manuka na str. 8

kiedy mam urlop to staram siê
zawsze mu pomóc. Nasi dwaj
synowie pomagaj¹, ale ¿e s¹
uczuleni na u¿¹dlenia to tylko
w pracach transportowych.
Pani Walentyna podobnie jak

jej m¹¿ to œwietny gawêdziarz.
Kontynuowa³a swoj¹ opo-
wieœæ o rodzinnym s³odkim
biznesie i wyjazdach na bie-
siady. Biesiady miodowe od-
bywaj¹ siê  w Tykocinie i Ku-
rowie, kiedyœ by³ jeszcze fe-
styn miodowy w Bia³owie¿y.
Od 3 lat go nie ma, chodŸ tak
naprawdê sprzeda¿ by³a ma³a.
Turyœci brali po 2 s³oiczki naj-
wiêcej, ale by³o równie¿ spo-
ro turystów z zagranicy wiêc
nasz miód poszed³ równie¿ w
œwiat (œmiech). Podczas tych
wyjazdów pomaga³ nam star-
szy syn, który zna jêzyk an-
gielski. M¹¿ lubi pracê z psz-
czo³ami w pasiece ale dystry-
bucja go nie poci¹ga, woli pod-
czas imprez œrodowiskowych
porozmawiaæ ze swoimi kole-
gami wiêc to ja siê zajmujê
sprzeda¿¹, zarz¹dzam naszym
straganem.

Mi³o jest spotkaæ na
swojej drodze tak ciekawych
ludzi,  dla których pszczelar-
stwo to pasja ¿ycia i wa¿ny
element ¿ycia rodzinnego.

tekst : Micha³ Iwaniuk

fot. Pawe³ P³oszczuk
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Powrót bartnictwa do Puszczy Bia³owieskiej
Bia³owieski Park Naro-

dowy w porozumieniu z Nad-
leœnictwem Bia³owie¿a przy-
st¹pi³ jesieni¹ ubieg³ego roku
do wykonania nowych barci

pewnoœci¹ istnia³o tu o wiele
wczeœniej. Pomijaj¹c Baszki-
riê, po³o¿on¹ na wschodnich
rubie¿ach Europy, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e Puszcza Bia³o-

( z Panem Wojcie-

chem Tryzn¹, prezesem

Podlaskiego Zwi¹zku Psz-

czelarzy, rozmawia red. Wie-

s³aw Pietuch)

Wies³aw Pietuch:

Jak siê zostaje pszczela-

rzem ?

Wojciech Tryzna:

Czêsto tak jak w moim ¿yciu,
przez przypadek. 31 lat temu,
podczas prac polowych, na
pobliskim drzewie zobaczy³em
dziwny „obiekt”. By³ to wisz¹-
cy rój pszczeli, który wyemi-
growa³ z jakiejœ pasieki. S¹siad
pomóg³ mi go zdj¹æ, a na moje
pytanie  - co z tym zrobiæ, od-
par³ krótko – rób co chcesz.
Po¿yczy³em ul, przenios³em
pszczo³y i od tamtej chwili za-
czê³a siê moja ¿yciowa pasja.
Obecnie posiadam pasiekê z
50 ulami.

Natomiast adept pa-
siecznictwa mo¿e, a nawet
powinien zwróciæ siê do na-
szego Zwi¹zku w Bia³ymsto-
ku, przy ul. Wiewiórczej 68, tel.
85 732 79 73, gdzie uzyska
wszelkie potrzebne informacje:
gdzie kupiæ pszczo³y, jakiej
rasy, otrzyma adresy produ-
centów uli i innego sprzêtu i
mo¿e zapisaæ siê na kurs szko-
leniowy. Mo¿e te¿ przej¹æ pa-
siekê rodzinn¹ i tam zapewne
ktoœ mu w tych pocz¹tkach
pomo¿e.

WP: A jak zostaje siê

prezesem pszczelarzy ?

Pszczo³y to ¿ycie
Proszê przybli¿yæ organiza-

cjê, której Pan przewodzi.

WT: Prezesem spo-
³ecznym organizacji powinno
siê zostaæ z demokratyczne-
go wyboru i ja jestem z takie-
go wyboru ju¿ czwarty rok. W
listopadzie br. up³ywa moja
kadencja i Zjazd Wojewódzki
bêdzie dokonywa³ wyboru no-
wych w³adz. Podlaski Zwi¹-
zek Pszczelarzy jest jedn¹ z
kilku organizacji pszczelarzy
dzia³aj¹cych w naszym woje-
wództwie. Funkcjonuje po-
dzia³ ze starych województw
– Bia³ystok (to my), £om¿a i
Suwa³ki i jest te¿ kilka innych
zwi¹zków o znaczeniu lokal-
nym.

Nasz, Podlaski Zwi¹-
zek Pszczelarzy liczy 240
cz³onków, posiadaj¹cych oko³o
500 pasiek i 8200 rodzin psz-
czelich. Ka¿dy z naszych
cz³onków p³aci 35 z³ sk³adki
rocznej i 1,80 od ula. Ta op³a-
ta od ula, czy jak dawniej od
barci, siêga tradycj¹ czasów
królewskich i prawa bartnego.
Agencja Rynku Rolnego na-
kazuje równie¿ op³atê ubez-
pieczenia pasiek, przekazuj¹c
nam œrodki z Unii Europej-
skiej. Produkowany przez nas
miód podlega badaniu przez
Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii. Agencja Rynku Rolne-
go, refunduje zak³adanie pa-
siek do 70%, zakup leków dla
pszczó³ do 100%, szkolenia
pszczelarzy do 100%, zakup
rodzin pszczelich do 70% i
sprzêtu pasiecznego do 60%.

WP: Czy pszczelar-

stwo to rzeczywiœcie tak

wa¿na dziedzina gospodar-

ki ?

WT: O tym wiadomo
od czasów biblijnych. Pszczo-
³ê uznawano za bo¿ego wy-
s³annika, pomagaj¹cego rolni-
kowi w wy¿ywieniu ludzi. W

póŸniejszych czasach by³a oto-
czona opiek¹ królewsk¹. Ba-
dania przeprowadzone w
przed dwoma laty w Unii Eu-
ropejskiej pokaza³y skalê war-
toœci pszczelarstwa. Oko³o 14
milionów pszczelich rodzin w
Unii, przynosi rocznie korzy-
œci gospodarcze (zapylenia w
sadach, winnicach, na polach,
produkcja miodu i innych pro-
duktów) rzêdu 15 miliardów
euro ! Na jedn¹ pszczel¹ ro-
dzinê przypada roczna ko-
rzyœæ rzêdu 1.070 euro !

My równie¿ staramy
siê uœwiadamiaæ spo³eczeñ-
stwo o tych korzyœciach. Ale
s¹ problemy. Np. rolnicy nie
zawsze pozwalaj¹ na ustawia-
nie pasiek przy swoich polach
(chocia¿ maj¹ z tego ewident-
ne korzyœci ), pozostawiaj¹ na
polach i w lasach opakowa-
nia po chemii i nawozach
sztucznych, nie przestrzegaj¹
norm i terminów oprysków.
Pojawi³ siê problem pobiera-
nia szkodliwego py³ku z roœlin
zaprawianych ju¿ w ziarnie,
czy nowej technologii bielenia
cukru sol¹, co przy dokarmia-
niu szkodzi pszczo³om.

WP: Jakie wiêc s¹

prognozy na najbli¿szy se-

zon i czego ¿yczyæ pszcze-

larzom ?

WT: Póki co po nasze
pszczo³y przyje¿d¿aj¹ pasiecz-
nicy z ca³ej Europy. Nasze,
podlaskie przezimowa³y do-
brze i zaczê³y ju¿ wyloty.
Kwitn¹ sady, ³¹ki, jest du¿o
mniszka. Obserwujemy ten-
dencjê rozwojow¹ w Zwi¹z-
ku, przybywa m³odzie¿y psz-
czelarskiej, co cieszy. A
„moim” pszczelarzom ¿yczê
tradycyjnej opieki naszego
patrona, œw. Ambro¿ego, zdro-
wych, silnych pszczó³ i beczek
miodu !

(Wies³aw Pietuch)

ny mieszkaniec lasu. Bêdzie
wiêc mo¿na zaobserwowaæ
baræ z jej zewnêtrznym wypo-
sa¿eniem, zobaczyæ znak w³a-
snoœci bartnika, obserwowaæ
(w sposób bezpieczny dla sie-
bie) pszczo³y przylatuj¹ce i
wylatuj¹ce z barci. Z tablicy
informacyjnej dowie siê o hi-
storii bartnictwa w Puszczy
Bia³owieskiej, budowie barci i
jej wyposa¿eniu, pszczole i
pszczo³owatych jako zapyla-
czach roœlin i rasie pszczó³,
któr¹ dawniej u¿ytkowano.
Barcie zasiedlone zostan¹ psz-

czo³ami rasy œrodkowoeuro-
pejskiej linii M Augustowskiej,
która wywodzi siê z pszczó³
hodowanych dawniej w regio-
nie pó³nocno-wschodniej Pol-
ski. Jest to tak zwana pszczo-
³a „borówka”. Pszczo³y tej
rasy objête s¹ programem
ochrony dawnych ras w Pol-
sce. Przygotowuj¹c barcie w
lesie posi³kowaliœmy siê ich
doskona³ym opisem i fotogra-
fiami, wykonanymi w latach
30-tych XX w. przez prof. J.J.
Karpiñskiego, ówczesnego
kierownika Parku Narodowe-

Dbaj¹c o w³asne bezpieczeñstwo nie pos³ugiwaliœmy siê leziwem.

Prace wykonywane by³y z rusztowania warszawskiego.

Ka¿de drzewo opatrzone zosta³o

ciosnem – znakiem bartnym.

Przy ich wyborze korzystaliœmy

ze znaków opisanych z terenu

Puszczy Bia³owieskiej.

Jedna z trzech sosen, w których

wydziano nowe barcie.

w Puszczy Bia³owieskiej. Jest
to realizacja czêœci projektu
spo³eczno-edukacyjnego „Z
Kujawskim pomagamy psz-
czo³om”, finansowanego przez
Markê „Kujawski”. Bezpo-
œrednimi wykonawcami barci
byli panowie Dariusz i W³odzi-
mierz Ow³asiukowie z firmy

„Bia³owieska Baræ” ze Stare-
go Berezowa, pod nadzorem
merytorycznym autora tej no-
tatki.

Bartnictwo by³o
pierwsz¹ form¹ gospodarowa-
nia pszczo³ami. Wczeœniejsze
kontakty cz³owieka z nimi
ogranicza³y siê do grabienia
miodu z gniazd, bez dbania o
ich przysz³y los. Na terenie
Puszczy Bia³owieskiej bart-
nictwo istnia³o w XVI w., na
co wskazuj¹ zachowane w ar-
chiwach zapiski, ale z du¿¹

wieska by³a jednym z miejsc
w Europie, gdzie bartnictwo
funkcjonowa³o najd³u¿ej, do
prze³omu XIX i XX w., a w
tej chwili jest jedynym miej-
scem z tak udokumentowany-
mi i zachowanymi  jego œla-
dami.

Przygotowane barcie
maj¹ charakter edukacyjny.
Zlokalizowane s¹ przy „¿ó³-
tym” szlaku prowadz¹cym z
Rezerwatu Pokazowego
¯ubrów BPN do Bia³owie¿y.
Dla zainteresowanych: drze-
wo bartne po³o¿one najbli¿ej
szlaku ma wspó³rzêdne N 52o
41’ 52,7’’, E 23o48’ 24,9’’. Po-
przez to dzia³anie chcemy
zwróciæ uwagê na dawne spo-
soby gospodarowania w la-
sach, przedstawiæ „na ¿ywo”
funkcjonuj¹ce barcie, tak aby
osoba która obecnie znajdzie
siê w jej pobli¿u doœwiadcza³a
tych samych wra¿eñ co daw-

go w Bia³owie¿y. Dziêki za-
chowaniu w Bia³owieskim
Parku Narodowym ponad set-
ki drzew ze œladami barci,
mogliœmy te informacje zwe-
ryfikowaæ i przygotowaæ siê
do wykonania barci najodpo-
wiedniejszych dla pszczó³, aby
pod opiek¹ wspó³czesnego
pszczelarza-bartnika mog³y
trwaæ i byæ podziwiane przez
odwiedzaj¹cych.

O dalszych pracach
przy barciach bêdziemy na
bie¿¹co informowaæ czytelni-
ków.       Andrzej Keczyñski
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W kwietniu br. odby³ siê
w Bia³ymstoku 33 konkurs
„Sceniczne s³owo”. Brali w
nim udzia³ uczniowie liceów
ogólnokszta³c¹cych z dodatko-
wym nauczaniem jêzyka bia-
³oruskiego w Bielsku Podla-
skim i Hajnówce. Ponadto z
dwoma utworami sceniczny-
mi wyst¹pi³ zespó³ teatralny
„Drama” z Hajnówki.

Wœród recytatorów
pierwsze miejsce ex aequo
zajêli Edyta Suchar z Bielska
Podlaskiego i Piotr Gierasim-
czuk z Hajnówki, na drugim
miejscu uplasowa³a siê Ma-
rzena Dmitruk z Hajnówki a
trzecie mkiejsce ex aequo za-
jê³y Natalia Siemieniuk z Biel-
ska Podlaskiego i Adriana

Najlepsi  deklamatorzy

W sobotê, 21 kwietnia
br. w GOK w Narewce odby³
siê wieczór ¿ydowski. Uczest-
nicy imprezy zapoznali siê z
rytua³ami szabasu, wys³uchali
melodii ¿ydowskich na ¿ywo
oraz szmoncesów.

Wspomnienia, które
snu³ Antoni Remiesz, przepla-
tane by³y poezj¹ i muzyk¹. Na
zakoñczenie spotkania wspól-
nie odœpiewano piosenkê „Sza-
bat szalom”; odby³a siê degu-
stacja ¿ydowskich potraw
m.in. latkes, maca, jajin. By³o
to pierwsze po II wojnie œwia-
towej spotkanie z kultur¹

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bia³owie¿y
kiem. Wœród nich znaleŸli siê
przedstawiciele: Urzêdu Gmi-
ny w Bia³owie¿y, Rady Gmi-
ny w Bia³owie¿y, Zespo³u
Szkó³ Leœnych im. Leœników
Polskich, Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego w Bia³owie¿y,
Placówki bia³owieskiej Stra¿y
Granicznej, Komendy Powia-
towej Policji w Hajnówce,
Domu Dziecka w Bia³owie¿y,
Bia³owieskiego Oœrodka Kul-
tury, Instytutu Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk w
Bia³owie¿y, Nadleœnictwa Bia-
³owie¿a oraz PTTK Bia³owie-

¿ydowsk¹ w Narewce.
Warto dodaæ, ¿e wg

spisu w 1880 roku liczba
mieszkañców Narewki wyno-
si³a 860 osób, w tym a¿ 780
osób by³o wyznania moj¿eszo-
wego. Wiêkszoœæ zak³adów

przemys³owych, szynki i skle-
piki nale¿a³y do ̄ ydów. Mia-
steczko Narewka w XIX wie-
ku i na pocz¹tku XX wieku
by³o centrum handlu i rynku
lokalnego, zapleczem produk-
cji rzemieœlniczej oraz oœrod-
kiem religijnym trzech wy-
znañ.                                 (jc)

fot. Jan Cie³uszecki

Margaryta Prusinowska z
Hajnówki.

Pierwsze miejsce zajê-
³a te¿ grupa teatralna z Haj-
nówki, która wystawi³¹ jedno-
aktówkê pt „S¹” W. Wolskie-
go.

Cd. str. 7

Spotkanie
„Przy szabasowych

œwiecach”

³ym przyk³adem myœlenia o
pañstwie polskim i troski o jego
przysz³oœæ. Jest przyk³adem
w³aœciwie rozumianej demo-
kracji w walce przeciwko
anarchii.

W uroczystoœciach
oprócz mieszkañców Bia³o-
wie¿y i turystów wypoczywa-
j¹cych podczas d³ugiego
weekendu w Puszczy Bia³o-
wieskiej, wziê³y równie¿ udzia³
delegacje w³adz samorz¹do-
wych i zak³adów pracy, które
z³o¿y³y wieñce pod pomni-

Cd. ze str. 1

Wystêpy ocenia³a ko-
misja w sk³adzie: El¿bieta Gry-
goruk, Jan Cie³uszecki, Bazyli
Siegieñ i Janina Plutowicz.

 (ja)

¿a. Wartê honorow¹ pe³nili
funkcjonariusze Stra¿y Gra-
nicznej w Bia³owie¿y i ucznio-
wie Technikum Leœnego.

Podczas obchodów
wszyscy uczestnicy otrzymali
bia³o-czerwone kotyliony wy-
konane przez cz³onkinie ko³a
robótek rêcznych dzia³aj¹ce-
go przy Bia³owieskim Oœrod-
ku Kultury, a tak¿e kopie pre-
ambu³y Konstytucji 3 Maja.

Mateusz Gutowski

Fot. Eliza £ozowska

NAREWKA

Ju¿ od wczesnych go-
dzin rannych motocykliœci
przybywali na parking przy
parafii, a przed Msz¹ œw. nie
by³o ju¿ miejsca do parkowa-
nia, choæ teren przy parafii jest
du¿y. Przed Msz¹ œw. uroczy-
œcie zosta³ wniesiony, przed
rokiem wyœwiecony, sztandar
z wizerunkiem œw. Krzyszto-
fa, patrona kierowców i her-
bem diecezji drohiczyñskiej.
W³aœciciele jednoœladów 5
maja uczestniczyli we mszy
œw. koncelebrowanej w inten-
cji motocyklistów w Sanktu-
arium Mi³osierdzia Bo¿ego w
Bielsku Podlaskim, której
przewodniczy³ biskup Antoni
Dydycz.

„Polska

Was potrzebuje”
W homilii Biskup

mówi³, ¿e pasja motocyklowe-
go „zmagania siê z wiatrem”
jest znakiem ludzkiego d¹¿e-
nia do wolnoœci i wyzwalania
siê z krêpuj¹cych schematów,

Ponad 1300 mi³oœników jednoœladów ze wschodniej czêœci Polski zainaugurowa³o w Bielsku Podlaskim i Brañsku sezon motocyklowy.

Sezon motocyklowy 2012 rozpoczêty
nawet za cenê pewnych nie-
dogodnoœci, trudu i wysi³ku.
Podkreœli³ te¿ wielk¹ rolê pa-
sji, która jednoczy ludzi w celu
czynienia dobra i rozwijania
poczucia wspólnoty. Wów-
czas to cz³owiek d¹¿y do
otwartoœci ku innym, szczegól-
nie tym, którym mo¿na przyjœæ
z pomoc¹. Ordynariusz na-
wi¹za³ tak¿e do sztandaru mo-
tocyklistów z wizerunkiem œw.
Krzysztofa, przypominaj¹c tê
postaæ, aby podobnie tak jak
on motocykliœci stawali siê
nosicielami Chrystusa. Po-
dziêkowa³ motocyklistom, któ-
rzy podczas rajdów i pielgrzy-
mek po wschodnich terenach
dawnej Polski, nieœli nadziejê
pozosta³ym tam naszym roda-
kom.

Pielgrzymki,

poœwiêcenie

pojazdów
 - Ta œwi¹tynia od piê-

ciu lat, wiosn¹ i jesieni¹ gro-
madzi w tym koœciele, dziêki

uprzejmoœci ks. kan. Mariana
Wyszkowskiego œrodowisko
polskich motocyklistów. Przy-
je¿d¿aj¹ tutaj, nie tylko z re-
gionu, ale z ca³ego kraju, bez
wzglêdu na odleg³oœæ. Chc¹
byæ razem we wspólnocie
przed Bogiem, po³¹czeni pasj¹
– mówi³ ks. Janusz Szamañ-
ski. Organizator uroczystoœci
podziêkowa³ za ich obec-
noœæ i sta³e wsparcie du-
chowe motorowych spo-
tkañ ze strony Ordynariu-
sza.

W uroczystoœci
wziêli udzia³ tak¿e ksiê¿a
motocykliœci z diecezji dro-
hiczyñskiej i siedleckiej.
By³ ks. Pawe³, z Bia³ej
Podlaskiej z parafii b³. Ho-
norata KoŸmiñskiego, ks.
Pawe³ Anusiewicz, proboszcz
z Topczewa, brat Damian z
Lublina, mieszkañcy Bielska
oraz po³¹czona orkiestra dêta
z Bociek i Szepietowa pod dy-
rekcja Józefa Deniziaka.

Kapelan motocyklistów

zaprosi³ do udzia³u w tegorocz-
nych pielgrzymkach do Wilna
i na pielgrzymkê dziêkczynn¹
za beatyfikacjê Jana Paw³a II
do Rzymu.

Na zakoñczenie Pa-
sterz Diecezji odmówi³ modli-
twê poœwiêcenia pojazdów i
dokona³ wraz z kap³anami ich
poœwiêcenia. Przed udziele-

niem b³ogos³awieñstwa mówi³,
¿e „Polska potrzebuje ludzi,
którzy na polskich drogach
potrafi¹ poruszaæ siê razem.
Polska Was potrzebuje”.

Po obrzêdzie poœwie-

cenia jednoœladów motocykli-
œci z Diecezji Drohiczyñskiej i
Polski pó³nocno – wschodniej
po paradzie ulicami miasta
udali siê do Brañska, gdzie
zostali przyjêci na miejskim
stadionie przy Zespole Szkó³.

Synchronizacja 2012
Przy szkole na scenie

estradowej wita³ przyby-
waj¹cych ogromny plakat
motoru i napis  „Synchro-
nizacja 2012”.

Po oficjalnym
otwarciu imprezy przez
ks. Janusza, burmistrza
Czes³awa Soko³owskiego,
po odegraniu przez orkie-
strê hymnu pañstwowego
rozpoczêto wspólne gril-

lowanie, koncerty i konkursy
sprawnoœciowe.

- Brañsk jest miastem
ludzi o wielkim sercu i w spo-
sób szczególny w imieniu swo-
im i motocyklistów dziêkujê, ¿e
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U podstaw rozwoju ruchowego le¿y wszechstronne przygotowanie przy-
sz³ego zawodnika. Pocz¹tki zabawy w lekkoatletykê okreœla siê jako trening
ogólnorozwojowy. Oznacza to, i¿ osoba nie powinna, w pierwszym okresie szko-
lenia, ukierunkowywaæ siê na jak¹œ konkretn¹ dyscyplinê. Koordynacja rucho-
wa to g³ówny cel pocz¹tkowej fazy æwiczeñ. Mo¿na tu wyró¿niæ ró¿ne typy
koordynacji, takie jak wzrokowo-ruchowa lub s³uchowo-ruchowa.

W treningu lekkoatlety wa¿na jest kontrola zawodnika a tak¿e trenera.
Najlepsz¹ form¹ kontroli postêpów s¹ starty w zawodach. Najskuteczniejsz¹
mo¿liwoœci¹ sprawdzenia predyspozycji ruchowych i psychicznych m³odego
zawodnika jest czwórbój lekkoatletyczny (60m, w dal/wzwy¿, pi³eczka palanto-
wa, 600/1000m). S¹ to idealne zawody sportowe, by bez specjalnego ukierun-
kowywania, bawiæ siê w lekk¹ atletykê Takie zawody mia³y miejsce dnia  17
kwietnia 2012 roku na stadionie OsiR Hajnówka i w ZS nr 3 w Hajnówce.

W zawodach uczestniczy³o szeœæ reprezentacji dziewcz¹t i piêæ repre-
zentacji ch³opców . £¹cznie startowa³o 65 osób. Ka¿da dru¿yna mog³a liczyæ
maksymalnie po szeœciu uczniów, a na wynik reprezentacji sk³ada³y siê punkty
uzyskane przez piêciu najlepszych zawodników.

Za miejsca I-III reprezentacje szkolne otrzyma³y pami¹tkowe medale ,
które ufundowa³a w ramach profilaktyki Komisja do Spraw Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Miasta w Hajnówce.

Organizatorem imprezy by³  Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
Hajnówce oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Dziêkujê Dyrekcji ZS nr 3 i OSiR Hajnówka za udostêpnienie obiektów
sportowych, a  nauczycielom wf. z miasta Hajnówki, Dubin i Narwi, pracowni-
kom OsiR oraz Kamilowi Buraczyñskiemu  za pomoc w organizacji zawodów.

DZIEWCZÊTA

 I miejsce – SP 6 HAJNÓWKA    -     775  pkt. – awans do Fina³ów
Gupy Po³udniowej

(Opiekunowie- Jolanta Stawarz, Alina ̄ ukowicka, Andrzej Grygoruk.
Sk³ad dru¿yny: Angelika Dykier, Natalia Wasiluk, Ma³gorzata Lasota, Patrycja
Omeljaniuk, Julita Ruszuk, Aleksandra Iwaniuk).

II miejsce – SP 2 HAJNÓWKA    -     705  pkt. – awans do Fina³ów
Gupy Po³udniowej

(Opiekun- Marcin Sawczyñski . Sk³ad dru¿yny: Julia Rybak, Patrycja
P³uciennik, Ma³gorzata Osipczuk, Anna Romaniuk, Monika Turowska, Paulina
Turowska).

III miejsce –  SP 5 HAJNÓWKA  -     564 pkt.

MISTRZOSTWA  POWIATU HAJNOWSKIEGO W  CZWÓRBOJU LA
IV miejsce  - SP DUBINY            -     548 pkt.
V miejsce –   SP NAREW              -     509 pkt.
P.K. – SP 6 HAJNÓWKA II       -     666 pkt.
NAJLEPSZE  INDYWIDUALNIE

1/ - RYBAK         JULIA             (SP 2 HAJNÓWKA)  - 204 pkt.
2/ - DYKIERT      ANGELIKA  (SP 6 HAJNÓWKA)   - 195 pkt.
3/ - TARASIUK    NATALIA       ( SP DUBINY )          - 185 pkt.
4/ - WAILUK        NATALIA       (SP 6 HAJNÓWKA) - 170 pkt.
5/ - KOMAR         KATARZYNA ( SP NAREW )          - 167 pkt.
6/ - KLIMIUK      JUSTYNA        (SP 6 HAJNÓWKA – 163 pkt.
CH£OPCY

  I  miejsce – SP 5 HAJNÓWKA    -     656  pkt. – awans do Fina³ów
Gupy Po³udniowej

 (Opiekunowie: Andrzej Downarowicz, Andrzej Ludwiczak. Sk³ad dru-
¿yny: Micha³ Gygoruk, Adrian  Jaroszuk, Dominik Chilimoniuk, Rafa³ Wiluk,
Rafa³ Krysiuk, Mariusz Gajewski, pk-Mateusz Bedkowski)

II miejsce –  SP 2 HAJNÓWKA   -     630  pkt. - – awans do Fina³ów
Gupy Po³udniowej.

(Opiekun – Marcin Sawczyñski. Sk³ad dru¿yny: Jakub Badowicz, Kry-
stian Maksymiuk, Dawid Gromotowicz, Adam Ziñczuk, Mateusz Sienkiewicz,
Gabriel Surel).

III miejsce –  SP NAREW    -  561  pkt.
IV miejsce  -  SP DUBINY  -  504  pkt.
P.K. - SP 5 HAJNÓWA II   -  380  pkt.
NAJLEPSI  INDYWIDUALNIE

1/ - PUCINIK        £UKASZ           (SP DUBINY)            - 194 pkt.
2/ - GRYGORUK  MICHA£           (SP 5 HAJNÓWKA) - 176 pkt.
3/ - BADOWICZ  JAKUB               (SP 2 HAJNÓWKA) - 160 pkt.
4/ - SOSNOWSKI ANDRZEJ         (SP NAREW)            - 150 pkt.
5/ - MAKSYMIUK   KRYSTIAN  (SP 2 HAJNÓWKA)  - 138 pkt.
6/ - GROMOTOWICZ  DAWID    (SP 2 HAJNÓWKA) – 132 pkt.
Dwie pierwsze szko³y uzyska³y prawo startu w Mistrzostwach Grupy

Po³udniowej, które odbêd¹ siê dnia 10.05.2012 r. o godz.1000  na stadionie
MOSIR Bia³ystok.

¯YCZÊ AWANSU DO FINA£ÓW WOJEWÓDZKICH !!!

Janusz Ludwiczak

10 maja kilkaset hajnowian z
transparentami uczestniczy³o w Mar-
szu Godnoœci Osób Niepe³nospraw-
nych. Przeszli ulic¹ 3 Maja, Œciegien-
nego i Bia³owiesk¹. Osoby niepe³no-
sprawne maj¹ swoj¹ godnoœæ. Sa rów-
noprawnymi cz³onkami naszego spo-
³eczeñstwa. Marsz zorganizowa³ po-
wiatowy Osrodek Wsparcia w Haj-
nówce. M³odzi i starsi chcieli zwróciæ
uwagê na problemy osób niepe³no-
sprawnych. Cieszy³ ich fakt, ¿e razem
z nimi w pochodzie szli starosta W³o-
dzimierz Pietroczuk, wicestarosta An-

drzej Skiepko, burmistrz
Jerzy Sirak, kierownik Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie
Pawe³ Szymaniuk i inni.

Po pochodzie by³ festyn integra-
cyjny na placu w cieniu drzew przy
ulicy Parkowej. By³o pieczenie kie³ba-
sek na ognisku i zupa grochowa.

Marsz Godnoœci ma na celu in-
tegracje osób niepe³nosprawnych ze
spo³eczeñstwem. Powinno siê je or-
ganizowaæ w przysz³oœci.

Tekst i  foto: Jan Cie³uszecki

Hajnówka

Ulicami maszerowali niepe³nosprawni
ju¿ po raz drugi bramy miasta s¹
otwarte – mówi³ ks. Janusz. Podziê-
kowa³ on za pomoc i wsparcie impre-
zy, Czes³awowi Soko³owskiemu, Rad-
nym Miasta Brañsk, Prezes Banku
Spó³dzielczego Zdzis³awie Maksymiuk
oraz Komendzie Policji.

G³os odda³ Pani Marzenie, z
któr¹ wspólnie przeprowadzi³ kilka kon-
kursów. I tak z 13 motorów, tak¿e œci-
gaczy w konkursie na najg³oœniejszy
wydech zwyciê¿y³ motocykl Marcina
z Drohiczyna i to on otrzyma³ nagro-
dê. Niezwykle zaciêta rywalizacja
trwa³a w konkursie na „Woln¹ jazdê”
i w „Slalomie z jajkiem”.

 Na „najpakowniejszy” moto-
cykl wygrali m³odzi bielszczanie z Biel-
ska, którzy triumfalnie przejechali run-
dê w 6 osób na Hondzie MB 5  o poj.
50 cm. Do domu powrócili z zapasow¹
dêtk¹.

W konkursie na najstarszy mo-
tocykl zwyciê¿y³ Tadeusz z Bia³ego-
stoku, w³aœciciel „Soko³a” z 1938 r.,
najpopularniejszego motocykla w okre-
sie miêdzywojennym. Z najdalszego

miejsca z Polski by³ motocyklista z
Repczyc, zza Rzeszowa, który w pod-
ró¿ wybra³ siê ju¿ o godz. 4.00 rano.
By³ te¿ motocyklista z Rosji, który
przeje¿d¿aj¹c przez Bielsk, zatrzyma³
siê przy koœciele.

Zlotem zainteresowa³y siê me-
dia lokalne i ogólnopolskie. - „Œwiata
Motocykli” reprezentowa³  Przemek,
a z Polskiego Radia, przyby³ Jacek
Lech z Warszawy.

- Ks. Janusz robi wspania³e im-
prezy, jestem pod wra¿eniem wspania-
³ej atmosfery, jak tu jest – mówi³ Le-
szek „Lechu”. - Na Podlasiu miesz-
kaj¹ wspaniali ludzie, w Perlejewie,
Bia³owie¿y mam wielu znajomych.
Tereny Podlasia maj¹ wspania³¹ spe-
cyfikê.

Na zlocie by³a te¿ mo¿liwoœæ
otrzymania emblematów z wizerun-
kiem œw. Krzysztofa. Przez czas
wspólnego grillowania charakter spo-
tkania uœwietnia³ wystêp orkiestr dê-
tej i miejscowych dziewcz¹t. Zlot nie
nale¿a³by do udanych, gdyby nie pod-
jêto tzw. palenia gumy.

 Tadeusz Szereszewski

Sezon motocyklowy 2012 rozpoczêty
Cd. ze str. 6
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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 , 535 553 331,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl

Zlecê remont

starego,

przedwojennego

domu z drewna

solidnemu,

niedrogiemu

wykonawcy.

Ciechanów

tel. 605 552 837

Hajnowski Dom Kultury
zaprasza

26 maja godz. 17.00
Jubileusz V-lecia Studia

Piosenki Estradowej

XII Pó³maraton Hajnowski
19.05.2012 r.

Amfiteatr Miejski w Hajnówce
Puszcza Bia³owieska

Organizator:
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

www.hajnowka.pl


