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„OFE nie tylko s¹ dro¿sze i maj¹ s³absze

wyniki ni¿ zarz¹dzany przez ZUS

Fundusz Rezerwy Demograficznej,

ale zgromadzone w nich œrodki

nara¿one s¹ na wiêksze ryzyko”

W³adys³aw Kosiniak-Kamysz,

minister pracy

Trzy pytania do ....

Znaj¹ nas nie tylko
w województwie

Cd. str. 2

IV Nadbu¿añskie Zio³owe Spotkania
23 czerwca godz. 13.00 „Zio³owy

Zak¹tek” w Korycinach gmina Grodzisk

Patronat medialny Wieœci Podlaskich

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
7 czerwca w sali widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury w Bielsku Podla-

skim spotkali siê sportowcy i trenerzy nominowani w tegorocznych edycjach Plebi-
scytu na najlepszego sportowca Ziemi Bielskiej. Honorowy patronat nad plebiscytem
sprawowali:Senator RP Bohdan Paszkowski, Wicemarsza³ek województwa podlaskiego

Cd. str. 7

Bielsk Podlaski

jest zaliczany do grona

najdynamiczniej rozwija-

j¹cych siê miast powiato-

wych. W strategii rozwo-

ju województwa podla-

skiego Bielsk ma spe³-

niaæ funkcjê miasta po-

nadregionalnego. Co

sprawia, ¿e wokó³ padaj¹

firmy, a w Bielsku po-

wstaj¹ nowe?

Eugeniusz Berezo-

wiec, Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski - Faktycz-
nie nasze miasto rozwija siê
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W dniu 20 czerwca 2013 r. w
Urzêdzie Marsza³kowskim  podpisa-
no Umowê o przyznanie pomocy w
ramach dzia³ania „Podstawowe us³u-
gi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej”
objêtego PROW na lata 2007-2013
pomiêdzy Samorz¹dem Województwa
Podlaskiego, a Gmin¹ Czeremcha.
Umowa dotyczy realizacji operacji
„Budowa infrastruktury wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
Czeremcha”, w wyniku której zosta-
nie osi¹gniêty cel: poprawa warunków
¿ycia mieszkañców na terenie Gminy
Czeremcha poprzez rozbudowê infra-
struktury wodoci¹gowej i kanalizacyj-
nej. Projekt realizowany bêdzie na te-

Czeremcha

Nowe inwestycje
renie gminy Czeremcha w miejscowo-
œciach: Czeremcha, Stawiszcze, Opa-
ka Du¿a, Pohulanka, Wólka Tere-
chowska. Na realizacjê operacji zosta-
³a przyznana pomoc z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokoœci
3.056.290 z³. Budowa infrastruktury
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej jest klu-
czow¹ inwestycj¹ Gminy Czeremcha,
która poprawi warunki bytowe miesz-
kañców oraz pozwoli na pod³¹czenie
do najbli¿szej oczyszczalni œcieków w
Czeremsze platformy nowobudowa-
nego Drogowego Przejœcia Granicz-
nego w Po³owcach.

Beata Choiñska

W ostatnich dniach g³oœno w
mediach o wydawaniu publicznych
pieniêdzy prze partie polityczne. Son-
da¿e pokazuj¹ coraz gorsze wyniki PO,
co oœmieli³o przychylne dotychczas
Platformie media, do zainteresowania
siê jak  partie gospodaruj¹ ogromnymi
dotacjami otrzymywanymi z bud¿etu.
Okaza³o siê, ¿e z publicznych pieniê-
dzy  kupuje siê garnitury,  wina i cyga-
ra, wynajmuje boiska czy te¿ op³aca
pobyty w lokalach ze striptizem.  Nie
lepiej publicznym groszem gospodaruje
PiS który m.in. wyda³ milion z³otych
na ochronê swego prezesa. Falê kry-
tyki jaka podnios³a siê w mediach po-
stanowi³ wykorzystaæ premier Tusk do
poprawy swego wizerunku i  zapowie-
dzia³ szybkie opracowanie ustawy po-
zbawiaj¹cej  partie dotacji z bud¿etu.

W co gra Tusk
Zapomnia³ przy tym – i pewnie ma
nadziejê, ¿e amnezja dotknê³a tak¿e
wyborców), ¿e w tej kadencji jego klub
dwukrotnie by³ przeciwny podobnym
projektom zg³oszonym przez Klub Par-
lamentarny Ruchu Palikota, który swój
projekt zmiany zasad finansowania
partii zg³osi³  po raz trzeci. Jednak pre-
mier poinformowa³, ¿e nie bêdzie w tej
sprawie wspó³pracowa³ z Ruchem
Palikota i zg³osi swój w³asny projekt.
Jednak bez poparcia pos³ów Palikota
¿aden projekt zmieniaj¹cy zasady fi-
nansowania partii nie ma szansy byæ
w tej kadencji uchwalony. Wygl¹da
wiêc na to, ze jest to kolejna pijarowa
zagrywka premiera. Czy wyborcy
dadz¹ siê po raz kolejny nabraæ, mam
nadziejê, ze nie.

(wss)

„Ujawnione przez media wydatki naszego koalicjanta i innych to
wtopa. Oni s¹ tak chciwi, ¿e nawet cygar za w³asne pieni¹dze nie s¹ w
stanie kupiæ! To strasznie bije w ca³¹ klasê polityczn¹. A teraz za to, co on
i jego ch³opcy narozrabiali, Tusk chce ukaraæ nas wszystkich. Zakaz fi-
nansowania partii, to oznacza wojnê! To oznacza czas po¿egnania. Jeœli
mamy tak dalej funkcjonowaæ, to po cholerê siê mêczyæ. To zdanie wiêk-
szoœci PSL. Uci¹æ do zera to znaczy z powrotem wróciæ do finansowania
partii politycznych byæ mo¿e "pod stolikiem". Byæ mo¿e”   - mówi o zapo-
wiadanym przez premiera projekcie likwidacji finansowania partii z bud¿etu
Eugeniusz K³opotek w Kontrwywiadzie RMF FM.

PRZECZYTANE

Znaj¹ nas nie tylko w województwie
Cd ze str. 1

Dru¿yna dziewcz¹t SP Brañsk oraz zespó³ ch³opców UKS AP Talent
wygra³y podlaski fina³ XIII edycji Turnieju “„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”. Zwyciêzcy bêd¹ stanowiæ trzon reprezentacji województwa pod-
laskiego, która w finale ogólnopolskim, rozgrywanym we wrzeœniu, stanie do
walki o mistrzostwo Polski dziesiêciolatków oraz wyjazd do Londynu na mecz
eliminacyjny Mistrzostw Œwiata w Pi³ce No¿nej 2014 Anglia - Polska.

W œrodê, 5 czerwca  w Siemiatyczach, rywalizowali najlepsi pi³karze “i
pi³karki z województwa podlaskiego w kategorii U-10. £¹cznie o prymat w

Brañskie pi³karki najlepsze
w województwie

Cd. str. 3

dobrze. W mojej ocenie jest to z jednej strony zas³uga odpowiedniego klimatu
ze strony w³adz samorz¹dowych miasta, a z drugiej dobrej kadry kierowniczej
bielskich firm, wykszta³conej i dobrze znaj¹cej siê na swojej dzia³alnoœci.
Obok dobrze prosperuj¹cych firm jak: Unibep, Budimex, Maksbud,
Pruszyñscy, Suempol czy Arhelan, a lista ta mo¿e byæ du¿o d³u¿sza, s¹ i takie,
które by³y ju¿ w z³ej kondycji finansowej, a dziœ siê rozwijaj¹. Przyk³adem
mog¹ byæ bielskie „Uchwyty”. Kilka lat temu pojawili siê w Urzêdzie Miasta
cz³onkowie kierownictwa tej firmy z informacj¹ o likwidacji zak³adu. Uda³o mi
siê ich przekonaæ, ¿eby wstrzymali siê z t¹ decyzj¹, ¿e wspólnie – przy pomocy
miasta – przetrwamy trudny okres. Dziœ „Uchwyty” s¹ wizytówk¹ Bielska
Podlaskiego. Powsta³a nowa hala produkcyjna o powierzchni 7,5 tys. metrów,
wyremontowano biurowiec, zatrudniono nowych pracowników, jednym
s³owem upadaj¹cy zak³ad - m.in. dziêki wspólnemu zaanga¿owaniu – zmieni³
siê w firmê w bardzo dobrej kondycji finansowej.

W tym roku powsta³a nowa firma bran¿y budowlanej – Nordhus, w której
docelowo ma pracowaæ 700 osób i która ma ju¿ podpisany kontrakt o wartoœci
40 mln z³ na dostawê domów energooszczêdnych do Norwegii. Rozwijaj¹ siê
tak¿e „stare” firmy. Unibep poszerzy³ swoj¹ ofertê zakupuj¹c firmê drogow¹ i
obecnie buduje potê¿n¹ halê produkcyjn¹, zaœ Budimex tak¿e buduje drug¹
halê do produkcji domów energooszczêdnych.

Miasto siê zmienia. Wje¿d¿aj¹c z Bia³egostoku mijamy bardzo dobrze
rozwijaj¹cy siê Suempol, jad¹c z Siemiatycz mijamy Bielmlek. Przybywaj¹c
od strony Warszawy po obu stronach ulicy Brañskiej widzimy dynamicznie
rozwijaj¹ce siê firmy na czele ze wspomnianym wczeœniej Budimexem i firm¹
Pruszyñscy. Jak wiêc widaæ umieszczenie Bielska Podlaskiego w strategii
rozwoju województwa jako trzeciego subregionalnego oœrodka wzrostu (po
£om¿y i Suwa³kach) jest uzasadnione. Miasto siê rozwija co stwarza tak¿e
pewne problemy. Jednym z nich jest brak pracowników. Wprawdzie w mieœcie
jest niewielkie bezrobocie, ale na rynku pracy tego bezrobocia nie widaæ. Firmy
musz¹ szukaæ pracowników spoza miasta.

Innym problemem – w mojej ocenie bardzo wa¿nym – jest brak szerszej
oferty pracy dla kobiet. Czyniê starania, aby sprowadziæ do Bielska tak¹ firmê.
By³ moment, gdy wydawa³o siê, ¿e na terenie by³ego POM-u powstanie firma
produkuj¹ca klimatyzatory i wentylatory, podpisano nawet wstêpn¹ umowê,
ale nie dosz³o do sfinalizowania zamierzeñ. Nie rezygnujê i dalej czyniê
starania, aby zapewniæ pracê bielszczankom. W tym celu przy ulicy
Bia³owieskiej trwaj¹ prace uzbrajaj¹ce teren w infrastrukturê (ok. 6 ha) – pod
przysz³e inwestycje; niewiele mniejszy teren (ok. 5 ha) jest przy wyjeŸdzie do
Siemiatycz za ogródkami dzia³kowymi. Myœlê, ¿e jesteœmy dobrze
przygotowani na nowe inwestycje.

Zastanawiam siê, czy i jaki wp³yw na dynamiczny rozwój miasta ma
fakt, i¿ na czele samorz¹du miejskiego stoi Burmistrz, który pozna³
doskonale „smak” kierowania firm¹, który zna z autopsji problemy, z
którymi borykaj¹ siê przedsiêbiorcy?

Trudno mi o sobie mówiæ, ale jest faktem, i¿ przed przyjœciem do pracy w
samorz¹dzie przez wiele lat kierowa³em bielskim PKS-em. Szko³a jak¹
przeszed³em w tej firmie pomaga i ma znaczenie w bezpoœrednich relacjach z
przedsiêbiorcami. Ale ¿yczliwe podejœcie Burmistrza i w³aœciwy klimat wœród
pracowników administracji to jednak za ma³o. Potrzebne jest zaanga¿owanie,
przedsiêbiorczoœæ i innowacyjnoœæ w³aœcicieli, prezesów czy dyrektorów firm.
Mamy szczêœcie, ¿e nasi przedsiêbiorcy te cechy posiadaj¹. Spotykam siê z
nimi czêsto, znam ich problemy, wiêc bior¹c pod uwagê moje wczeœniejsze
doœwiadczenie ³atwiej jest wspólnie rozwi¹zywaæ ewentualne problemy.

Bielsk wspó³pracuje z kilkoma miastami w by³ych republikach
Zwi¹zku Radzieckiego. Czy ta wspó³praca ma wp³yw na rozwój miasta,
czy jest korzystna tak¿e dla bielskich firm?

Aktualnie wspó³pracujemy z miastami partnerskimi na Bia³orusi, w
Mo³dawii, Rumunii, Bu³garii, Ukrainie i Austrii. W najbli¿szym czasie
zamierzamy podpisaæ umowê o takiej wspó³pracy z miastem Kingisepp w
Rosji. Jest to du¿y port prze³adunkowy po³o¿ony oko³o 110 km od Sankt
Petersburga. W sk³adzie delegacji wizytuj¹cych miasta partnerskie zawsze
znajduj¹ siê nasi przedsiêbiorcy, którzy nawi¹zuj¹ kontakty, podpisuj¹ umowy.
Warto wspomnieæ, ¿e rynek wschodni jest ju¿ od dawna opanowany przez
bielskie firmy. Buduj¹ m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu, Kaliningradzie i
Miñsku. W³adze miasta Kingisepp, o którym wspomina³em, licz¹cego dziœ 50
tys. mieszkañców zaplanowa³y jego dynamiczny rozwój do 70 tys.
mieszkañców w roku 2020. Otwiera siê wiêc du¿y, potencjalny front pracy dla
naszych budowlañców.

Parafrazuj¹c mo¿na by powiedzieæ, ¿e województwo pozna³o siê na
Bielsku. Znaj¹ te¿ nas zagranic¹ i to nie tylko, dlatego ¿e s¹ w Bielsku trzy
potê¿ne firmy budowlane, fabryki domów. Drugiego takiego miasta nie
znajdzie siê nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Byæ mo¿e czytelnik tego wywiadu mo¿e uznaæ, ¿e ca³y czas siê chwalê, ale tak
nie jest.

Dynamiczny rozwój naszego miasta doceni³o Europejskie Centrum
Biznesu w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Centrum uzna³o Bielsk Podlaski za
najbardziej rozwijaj¹ce siê miasto w Polsce. 1-2 lipca w Montre w Szwajcarii
odbêdzie siê spotkanie laureatów tego wspó³zawodnictwa i wrêczenie
odznaczeñ. Powiem nieskromnie, ¿e równie¿ ja zosta³em uznany za
najlepszego Burmistrza Miasta. Traktujê to wyró¿nienie nie tylko, jako skutek
nieustannych moich starañ, starañ radnych i pracowników o rozwój naszego
miasta, ale tak¿e efekt starañ wszystkich mieszkañców miasta. To tak¿e ich
zas³uga, za co im z tego miejsce dziêkujê.

Gratulujê wyró¿nienia i dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³: Wies³aw S. Soko³owski
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Brañskie pi³karki najlepsze
w województwie

województwie i awans do gry
“o mistrzostwo Polski  w ka-
tegorii U-10 i s³ynny ju¿ Pu-
char Tymbarku, rywalizowa³y
24 dru¿yny.

Wœród ch³opców, w fi-
na³owym meczu dru¿yna UKS
AP Talent pokona³a 5:0 UKS
MOSP Jagielloniê Bia³ystok.
Wygrani bêd¹ stanowiæ trzon
reprezentacji województwa we
wrzeœniowym finale ogólnopol-
skim.

W kategorii dziewcz¹t
w Wielkim Finale Turnieju,
województwo podlaskie repre-
zentowaæ bêdzie zespó³ SP
Brañsk, który w decyduj¹cym
meczu pokona³ dru¿ynê SP
NiedŸwiadna stosunkiem bra-
mek 4:1.

O podsumowanie ¿eñ-
skiej czêœci rozgrywek poku-
si³a siê trenerka triumfatorek,
Teresa Witkowska:

- Na ten dzisiejszy suk-
ces pracowa³am razem z ze-
spo³em niemal dwa lata. Jed-
nak najwiêkszy wp³yw na ten
wynik mia³y same zawodnicz-
ki, które dziêki wspólnym tre-
ningom s¹ bardzo zgrane. Rok
temu równie¿ byliœmy ca³kiem
wysoko, zajmuj¹c czwarte
miejsce, ale tym razem poka-
zaliœmy siê z jak najlepszej stro-

Cd. ze str. 2

ny, wygrywaj¹c mecz fina³owy z wy-
nikiem 4:1. Na Turnieju zaprezentowa-
³o siê kilka naprawdê dobrych zespo-
³ów dziewcz¹t, wiêc rywalizacja by³a
bardzo wyrównana.  

 Reprezentacjê województwa
utworz¹ zawodnicy zwyciêskiej dru-
¿yny wzmocnieni o maksymalnie 6
wyró¿niaj¹cych siê graczy z pozosta-
³ych  zespo³ów. Tym sposobem wy³a-
nianie najzdolniejszych pi³karek i pi³-
karzy m³odego pokolenia jest jeszcze
bardziej skuteczne, a to w³aœnie jest
jedn¹ z g³ównych idei tego Turnieju.

Klasyfikacja koñcowa – dziew-
czêta:

1.      SP Brañsk
2.      SP NiedŸwiadna
3.      SP Mielnik
4.      SP Trzcianne
Najlepsza bramkarka: Patrycja

Kamiñska (SP Brañsk)
Najlepsza zawodniczka: Ga-

briela Niewiñska (SP Brañsk)
Królowa strzelców: Renata

Gutowska (SP NiedŸwiadna)
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Dziewiêædziesi¹t  piêæ  lat  Niepodleg³ej  Polski

Na pami¹tkê owej minionej

W tym roku mija 95 lat, kiedy
to w Bielsku Podlaskim powsta³a
pierwsza polska szko³a œrednia -
Gimnazjum, a nastêpnie Liceum im.
Tadeusza Koœciuszki. Jest to wystar-
czaj¹co d³ugi okres czasu, aby mo¿-
na by³o w szkole ugruntowaæ dobre
tradycje. Przypomina siê o nich
uczniom co jakiœ czas, przed wa¿-
nymi uroczystoœciami, do których
niew¹tpliwie nale¿¹ zjazdy wycho-
wawców i wychowanków szko³y. S¹
one bowiem wa¿nym elementem
wychowania m³odzie¿y w duchu pa-
triotycznym, przywi¹zania do wiary
swych przodków, do swych stron
rodzinnych.

Nadajemy Ci imiê

Tadeusza Koœciuszki

 Pocz¹tki szko³y siêgaj¹ jesieni 1918 roku, kie-
dy to 7 listopada na plebanii w Osmoli odby³o siê
zebranie Komitetu Organizacyjnego Gimnazjum, w
sk³ad którego wesz³o piêtnastu cz³onków, m.in. dzie-
kan bielski a zarazem  proboszcz brañski ks. Feliks
Zalewski, proboszcz £ubina Koœcielnego ks. Win-
centy Ry¿y, proboszcz boækowski ks. Jan Warpe-
chowski, Artur Gartkiewicz z Dobromila i inni. Prze-
wodnicz¹c¹ Komitetu zosta³a hrabina Wanda Jezier-
ska z maj¹tku Pobikry. Na pierwszego dyrektora gim-
nazjum desygnowano ks. dr. Franciszka Bronis³a-
wa Zaleskiego. Patronem szko³y zosta³ Tadeusz Ko-
œciuszko. Ju¿ na pocz¹tku 1919 r. rozpoczyna siê
nauka w budynku nale¿¹cym do p. Jana ̄ mieñki,
mieszcz¹cego siê do dzisiaj na rogu ulicy Mickiewi-
cza i ks. Józefa Poniatowskiego.

profesorów: Stanis³awa Merci-
ka, Wandy Gorgoniowej i Ma-
riana Smereki. W szkole ak-
tywnie pracowa³ Samorz¹d
Uczniowski, któremu podpo-
rz¹dkowane by³y wszystkie or-
ganizacje uczniowskie.

W czerwcu 1926 r.
odby³ siê pierwszy egzamin doj-
rza³oœci. Œwiadectwa matural-
ne otrzyma³o 13 osób. Ostatni
egzamin z okresu miêdzywo-
jennego mia³ miejsce w czerw-
cu 1939 r., kiedy to 24 absol-
wentów  wyruszy³o w œwiat,
aby broniæ Polski przed na-
jeŸdŸcami.

udzia³ w wielu pracach na rzecz œrodowiska ju¿ w
1926 roku rozpoczêli naukê w nowym budynku przy
ulicy Szpitalnej(11-go Listopada).

Niestety nasz¹ ukochan¹ „budê” w 1944 roku
hitlerowcy wysadzili w powietrze. Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci od miesi¹ca wrzeœnia kontynuowana by³a
nauka w starych murach klasztoru pokarmelickie-
go, sk¹d wkrótce w³adze wyeksmitowa³y „Koœciusz-
kowców” na Ho³owiesk. W miêdzyczasie ucznio-

Dom Jana ¯mieñki

Harcerze naszego Gimnazjum

Do roku 1939 mury szko³y  opuœci³o  ok.500
osób, które zawsze by³y uczestnikami  uroczystych
pochodów i zebrañ publicznych, organizowanych z
okazji ró¿nych œwi¹t pañstwowych. W ka¿d¹ nie-
dzielê   w obowi¹zkowych mundurkach z orkiestr¹

dêt¹ na czele maszerowali na Mszê Œw. do swego,
szkolnego koœcio³a. Zawsze byli dumni, ¿e mog¹ zdo-
bywaæ wiedzê w bardzo cenionej przez spo³eczeñ-
stwo miasta szkole. Za ich patriotyczn¹ postawê, za

Ju¿ 5 marca 1919 r. pracownik sekretariatu
szko³y Kazimierz Inojewicz wraz z Janem Kosiñ-
skim i Leopoldem Wróblewskim zorganizowali I
Mêsk¹ Dru¿ynê Harcersk¹ im. Romualda Traugut-
ta, której dru¿ynowym zosta³ Zygmunt K³opotow-
ski, urzêdnik miejscowego starostwa, zaœ 1 kwiet-
nia tego¿ roku powsta³a dru¿yna ¿eñska im. Emilii
Plater. Konsolidowa³o siê ¿ycie szko³y. Zak³ad do-
tychczas spo³eczny zosta³ upañstwowiony. Od 1922
r. w  budynku pana ̄ mieñki uczy³y siê tylko klasy 1-
3, klasy wy¿sze gimnazjum (4 - 8) w budynku przy
ul. ks. J. Poniatowskiego róg Zamkowej.

Uczniowie szko³y redagowali pisemko „Echo
Szkolne”pod kierownictwem ucznia Edwarda
Osmólskiego a nastêpnie „Orle Loty”. Prof. Bole-
s³aw Mieszalski  zorganizowa³ orkiestrê dêt¹.
Sprawnie dzia³a³o kó³ko dramatyczne pod kierunkiem

Orkiestra dêta pod batut¹
Bronis³awa Mieszalskiego

Teatr szkolny w 1927 roku wystawi³ sztukê
„Noc Listopadowa”

 Rok 1946, kl.IIa liceum w parku Dena jeszcze
w mundurkach harcerskich

wie szko³y przyst¹pili do odbudowy starego budyn-
ku. Pomagali rodzice i mieszkañcy Bielska. Ju¿ w
1947 r. nauka odbywa³a siê  w odbudowanym li-
ceum. Sprawnie pracowa³y dru¿yny harcerskie, któ-
re 1 lutego 1949 r. zosta³y rozwi¹zane, a na ich miej-
sce zorganizowano Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej.
Wówczas to kilkunastu uczniów szko³y, wspania³ych
sportowców, œwietnych organizatorów ró¿nych im-
prez szkolnych, aktywnych harcerzy zosta³o usuniê-
tych z liceum za „wrog¹ robotê, fanatyzm religijny i
wrogi stosunek do ZSRR”.

Za nasz¹ i wasz¹ wolnoœæ

Wychowankowie bielskiego Gimnazjum i Li-
ceum walczyli na wszystkich frontach ze znienawi-
dzon¹ nawa³¹ bolszewick¹ i hitlerowsk¹. W 1920 r.
wielu uczniów szko³y, m.in. Mieczys³aw i Jan Ko-
siñscy, Leopold Wróblewski, ̄ ero i Jab³onowski,
oraz profesorowie Stanis³aw  Gojawiczyñski i Sta-
nis³aw Mercik wyruszyli na front jako ochotnicy,
walcz¹c w obronie Warszawy. Harcerze starsi z I
Mêskiej Dru¿yny Harcerskiej, przebywaj¹cy na obo-
zie szkoleniowym w maj¹tku Skoki ko³o Brzeœcia
wstêpuj¹ do 20 Pu³ku Piechoty, walcz¹c z bolszewi-
kami nie tylko o Warszawê, ale tak¿e i o Wilno.

W okresie II wojny œwiatowej uczniowie brali
udzia³ w walkach na ró¿nych frontach na Wscho-
dzie i Zachodzie. W czasie okupacji sowieckiej m³o-
dzie¿ bielska podjê³a S³u¿bê Polsce, przygotowuj¹c
siê do walki podziemnej w ramach ZWZ-AK. Jak
wielki by³ udzia³ naszych wychowanków i wycho-
wawców w konspiracji œwiadczy danina krwi, jak¹
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oddali OjczyŸnie. W ruchu oporu w walce z zniena-
widzonymi hordami hitlerowskimi zginêli m.in.: Je-
rzy Hañczko, Pawe³ Ksepko, Zbigniew Maciaszek,
Henryk Opiatowski, Danuta Walter,  W³adys³aw
Ziemczonek,... W Powstaniu Warszawskim walczy³a
Anna Chobrzyñska, Halina Awramienko, Jan Kul-
czycki i inni. W 1942 r. wszyscy ̄ ydzi, zgrupowani
w bielskim getcie, a wœród nich 33 wychowanków
Gimnazjum zosta³o wywiezionych do Treblinki, gdzie
zostali zagazowani. Po eksterminacji ̄ ydów nade-
sz³a kolej na wyniszczenie bielskiej inteligencji pol-
skiej. 15 lipca 1943 roku zosta³o rozstrzelanych w
Lesie Pilickim 50 osób, w tym 16 dzieci. Zginêli tu-
taj ksiê¿a -  Antoni Beszta-Borowski, Ludwik Ol-
szewski i Henryk Opiatowski. Zamordowano tak¿e
Tadeusza Jaroñskiego, kierownika szko³y powszech-
nej z ¿on¹, ca³¹ rodzinê Burzyñskich i lekarza liceum
Feliksa Osmólskiego.

zylego NiedŸwieckiego, Boles³awa Sk³odowskiego,
Barbary Rudko, Józefa Boryszewskiego, Andrzeja
Sidoryka, Jolanty Jancewicz i Krzysztofa Proroka,
setki m³odych ludzi uzyska³o solidne podstawy wie-
dzy i mog³o z powodzeniem kontynuowaæ naukê na
studiach wy¿szych. Wielu z nich rozjecha³o siê po
kraju i œwiecie. Losy wszystkich nie s¹ znane. St¹d
wywodz¹ siê liczni ksiê¿a, m.in. tacy jak ks. prof.
Kazimierz Ku³akowski i ks. infu³at dr Eugeniusz
Beszta-Borowski. Swoj¹ postaw¹ i wiedz¹ zawo-
dow¹ ws³awili siê: Bogus³aw Cereniewicz - literat,
Aleksander Jankowski - genera³ LWP, Moj¿esz Le-
wartowski - przywódca walk powstañczych w get-
cie bia³ostockim, Witold Józefowicz – artysta pla-
styk. Wychowankami szko³y byli: rektor Uniwersy-
tetu im. M. Kopernika w Toruniu, prof. dr Witold
£ukaszewicz, prof. dr Jan Welento, rektor Akade-
mii Rolniczej w Lublinie, ks. Jerzy Szurbak, twórca
festiwali muzyki cerkiewnej w Hajnówce, Aleksan-
der Sewruk, aktor i dyrektor teatru w Olsztynie,
Eugeniusz Tyrkiel, prof. Politechniki Warszawskiej.
Ten czêœciowy przegl¹d daje ogólne pojêcie o ich
udziale w walce o nasz¹ wolnoœæ, w ¿yciu artystycz-
nym, naukowym i duchowym Bielska Podlaskiego
oraz kraju.

Komitet Organizacyjny. Jego przewodnicz¹c¹ zo-
staje kol. Helena Strzelecka, wychowanka i nauczy-
cielka biologii(1945 - 1951). By³ to komitet honoro-
wy. Przygotowaniem 1-go spotkania kole¿eñskiego
zajê³y siê sekcje: techniczna, dekoracyjna i gospo-
darcza, w sk³ad których weszli zarówno nauczycie-
le szko³y, jej absolwenci i rodzice dzieci ucz¹cych
siê w liceum. Prace komitetu wspiera³ Mieczys³aw
Bajbor - dyrektor szko³y. W ZjeŸdzie uczestniczy³o
oko³o  250 wychowawców i wychowanków. Zjazd
ufundowa³ tablicê okolicznoœciow¹, wmurowan¹   na
œcianie hallu g³ównego, a po spotkaniu wydano biu-
letyn „Zjazd Bielszczan”. Kolejne zjazdy II i III od-
by³y siê w latach 1969 r. i 1978 r. Komitetowi orga-
nizacyjnemu przewodniczy³ Janusz Domañski(a¿ do
VI-go Zjazdu w³¹cznie). W dzia³alnoœci komitetów
zawsze bra³o udzia³ od 15 do 20 osób.

Dziewiêædziesi¹t  piêæ  lat  Liceum  im.  Tadeusza  Koœciuszki

przed laty wiosny

Kpt. W³adys³aw
Wysocki,bohater walk

pod Lenino

St. strzelec Józef
Guzowski, bohater

 spod Monte Cassino

Z broni¹ w rêku w szeregach I Dywizji Pie-
choty im. T. Koœciuszki walczyli: Adam i Wojciech
Czy¿owscy, Aleksander Jankowski, Edmund Puchal-
ski, W³adys³aw Wysocki i Romuald Radziwi³³owicz.
W II Dywizji Piechoty im. R. Traugutta brali udzia³
Józef Chmiel i Zdzis³aw  Dziadosz, zaœ Stefan To-
maszuk w  szeregach Armii Czerwonej poleg³ na
Dalekim Wschodzie. Wielu  walczy³o na Zachodzie
w II Korpusie Polskich Si³ Zbrojnych. W walkach o
Monte Cassino poleg³ Józef Guzowski i Kazimierz
Zalewski. Zupe³nie inne prze¿ycia zgotowa³ los Sta-
nis³awowi Wo³kowi, jednemu z za³o¿ycieli naszej
szko³y i wielu naszym wychowankom, którzy w 1944
r. zostali uwiêzieni i deportowani do obozów sowiec-
kich, sk¹d wracali po 2 - 3 letniej „odsiadce”.Nie
mo¿na zapomnieæ o wielu wychowankach, wywie-
zionych w latach 1940 - 42 na Sybir, sk¹d powracali
do swej Ojczyzny po 5 - 6 latach, a wœród nich ro-
dzina Kwiatkowskich, ̄ arskich, Russelów, Konop-
skich, Dawidziuków, Narbuttów, Radziszewskich i
wielu innych. W okresie II wojny œwiatowej ofiarê
¿ycia z³o¿y³o 120 wychowanków.

Wybitni Wychowawcy

Wspaniali Wychowankowie

W latach 1919 - 2012 liceum bielskie ukoñ-
czy³o oko³o 6000 osób. To dziêki zaanga¿owaniu i
poœwiêceniu profesorów, których nie sposób wymie-
niæ, oraz dyrektorów szko³y w latach 1919 – 1939 –
ks. dr. Franciszka Bronis³awa Zaleskiego, Edmun-
da Sojeckiego, Micha³a Bu³ata, Józefa Tajcherta i
Juliana Chmiela, w latach 1944 – 2013 - Mariana
Smereki, Aleksandra Sikorskiego, Izydora Stêpienia,
Mieczys³awa Bajbora, Stanis³awa Januckiego, Ba-

Marian Smereka,
organizator i pierwszy
dyrektor liceum w roku

1944

Ks. dr. Franciszek
Bronis³aw Zaleski,
wspó³organizator

i pierwszy dyrektor
szko³y

Ks. inf. dr. Eugeniusz
Beszta Borowski

Prof. Witold
£ukaszewicz, rektor

Uniwersytetu
 im. M. Kopernika

w Toruniu

Organizatorzy Zjazdów

Wszystko zaczê³o siê 56 lat temu. Na spo-
tkaniu w Warszawie, 4 sierpnia 1957 r. 40 osób,  wy-
chowanków i wychowawców szko³y podjê³o decy-
zjê o zorganizowaniu I Zjazdu Absolwentów. Usta-
lono, ¿e odbêdzie siê on w czerwcu 1958 r. z okazji
40 - lecia powo³ania szko³y. Powstaje 9 - osobowy

Inicjatorzy Organizacji Zjazdów
na spotkaniu za³o¿ycielskim w Warszawie

Od roku 1998 do 2008(VII-IX Zjazd) praca-
mi kierowa³ Andrzej Zawadzki(matura 1956 r.) Ko-
mitetowi Organizacyjnemu X Jubileuszowego Zjaz-
du sk³adaj¹cego siê z 16 osób przewodniczy Barba-
ra Babulewicz(matura 1962 r.). Sk³ady poszczegól-
nych komitetów ka¿dorazowo ulega³y zmianom. Naj-
aktywniejsi ju¿ odeszli na wieczn¹ wartê, a wœród
nich Helena Strzelecka, Janusz Domañski, Stanis³aw
Miller, Andrzej Zawadzki i Maria Krutelewicz-Ja-
linnik. Dotrwali-Wies³aw Falkowski, Franciszek P³o-
nowski, Miros³awa Bañska, Barbara Babulewicz i
Genowefa Koranik. Przez wiele kolejnych zjazdów
pracowa³y aktywnie Eleonora Dro¿yñska i Danuta
Krupicz. Ka¿de ze spotkañ kole¿eñskich zosta³o upa-
miêtnione poprzez: tablice pami¹tkowe, sztandary
ufundowane swej „budzie” - szkolne i harcerskie,
popiersie T. Koœciuszki. W Koœciele M.B. z Góry
Karmel zawis³a marmurowa p³yta z nazwiskami
wychowawców i wychowanków, poleg³ych, lub za-
mordowanych w II wojnie œwiatowej. Uczestnicy

 Barbara Przeœniak-Babulewicz i Andrzej
Zawadzki otwieraj¹ obrady VIII Zjazdu

Cd. str. 6
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zjazdu naszemu spo³eczeñstwu ofiarowali dwie  p³yty
kamienne na pomniku „Ofiarom Barbarzyñstwa” z
nazwiskami Bielszczan zamordowanych w Lesie Pi-
lickim. Swojemu kochanemu profesorowi ks. Wa-

kszta³cenie. Rozsiani po ca³ym kraju, a nawet za
granic¹  przyje¿d¿ali do miasta swej m³odoœci. Na
ostatni IX Zjazd zjechali siê a¿ z 50 miejscowoœci
naszego kraju. Nie zabrak³o równie¿ wychowanków
z USA, Kanady, Francji, Bia³orusi, Niemiec, Szwe-
cji i Szwajcarii. Zjazdy by³y zawsze swoistym œwiê-
tem szko³y. Prze¿yæ uczestników spotkania, ich ra-
doœci, wzruszeñ, ³ez, uœmiechów trudno jest opisaæ.

X Jubileuszowy Zjazd

W maju 2012 r. mia³o miejsce pierwsze spo-
tkanie Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu. 15-tu
cz³onkom zespo³u zjazdowego wytyczono konkret-
ne zadania. Prace rozpoczêto od wys³ania ponad
1000 informacji o ZjeŸdzie, który odbêdzie siê w
dniach 28 - 30 czerwca 2013 r. Wszyscy „zjazdowi-
cze” poza identyfikatorami otrzymaj¹ Monografiê
szko³y, od roku 1918 do zakoñczenia II wojny œwia-
towej,   opracowan¹ przez znanego historyka Pod-
lasia pana Zbigniewa Romaniuka.

  Wierzymy, ¿e w tegorocznym ZjeŸdzie, tak,
jak dotychczas wezm¹ udzia³ i najstarsi i najm³odsi..

Na pami¹tkê owej minionej przed laty wiosny
Cd. ze str. 5

Mauzoleum poœwiêcone
„Ofiarom Barbarzyñstwa” z tablicami

ufundowanymi przez IV Zjazd

c³awowi £osowskiemu  VII Zjazd ufundowa³ tabli-
cê pami¹tkow¹, oraz nowy pomnik z czarnego gra-
nitu. Uczestnicy VIII Zjazdu wmurowali tablicê pa-
mi¹tkow¹ poœwiêcon¹ pamiêci wychowanków, któ-
rzy walczyli i ginêli w latach 1939 - 1945. Zosta³a
ona umieszczona na Pomniku Pamiêci Narodowej
na Bielskim Cmentarzu Wojennym. Zaœ w 90-t¹
rocznicê powstania szko³y uczestnicy IX Zjazdu
umieœcili w hallu pami¹tkow¹ tablicê poœwiêcon¹ jej

tkañ kole¿eñskich by³y organizowane w gmachu
szko³y wystawy fotograficzne obrazuj¹ce jej dzia-
³alnoœæ na przestrzeni 90 lat, zaœ bielscy filateliœci
wydali kopertê z okolicznoœciowym stemplem, upa-
miêtniaj¹c¹ Józefa Guzowskiego i W³adys³awa Wy-
sockiego, bohaterów II wojny œwiatowej.

Pozosta³y tylko wspomnienia

Wszystkie Zjazdy mia³y swój urok i pozosta-
wi³y wœród ich uczestników niezapomniane wra¿e-
nia. Czêsto by³y to pierwsze spotkania od matury po
kilkudziesiêciu latach. Nie zawsze wszyscy mogli
przyjechaæ. Wielu z nich rozproszonych po ca³ym
œwiecie pozostawi³o swe koœci w tajgach Syberii,
na ró¿nych kontynentach naszego globu, walcz¹c i
gin¹c za nasz¹ Ojczyznê, czy umieraj¹c w obozach
i ³agrach. Ale Bielsk pozosta³ na zawsze ich uko-
chanym miastem, miejscem, gdzie jako dzieci, a po-
tem sztubacy spotykali siê na rynku przed Ratuszem,
umawiali siê na randki na £ysej Górce, k¹pali siê w
jeziorku za ¿elaznym mostem, czy podczas spotkañ
na nabo¿eñstwach w swoim szkolnym koœciele po-
karmelickim, czy w cerkwi œw. Micha³a Archanio-
³a.

Nasze Zjazdy szkolne maj¹ niezapomniany
charakter.

Uroczyste akademie, wspania³e bale, odwie-
dzanie znajomych i bliskich, którzy mieszkaj¹  w
zupe³nie innych domach, chocia¿  na tych samych
ulicach(ale ju¿ bez bruku) i w zupe³nie innej scene-
rii. Wed³ug danych zawartych w dokumentach zjaz-
dowych w dotychczasowych 9 spotkaniach  uczest-
niczy³o ponad 3000 osób, wychowawców, wycho-
wanków i absolwentów, a wiêc prawie 50 % tych,
którzy w tutejszym liceum zdobywali œrednie wy-

Premier RP Jerzy Buzek z wizyt¹ w szkole

za³o¿ycielom. W Zjazdach szkolnych niejednokrot-
nie bra³y udzia³ wa¿ne osobistoœci np.: prof. Jerzy
Buzek, premier RP, biskup Antoni Dydycz, biskup
prawos³awny Grzegorz.

Organizatorzy Zjazdów ofiarowali uczestni-
kom pracê zbiorow¹ „Wszystko przemija uœmiech i
³zy”, dwie monografie „Wspomnieniem pisane” de-
dykowane kochanym wychowawcom za udzielone
œwiat³o wiedzy i narodowej tradycji. Podczas spo-

Goœcie VII Zjazdu w trakcie uroczystej
akademii w trakcie VII Zjazdu 27 VI 1998 r.
(wœród goœci biskup prawos³awny Grzegorz)

Komitet   Organizacyjny X Zjazdu

Jednym i drugim ¿yczymy wiele, wiele mi³ych wra-
¿eñ, wierz¹c, ¿e nie zapomn¹ o Bielsku, o swojej
szkole, kole¿ankach i kolegach, którzy tu pozostali
na sta³e uczestnicz¹c w rozbudowie miasta, w wy-
chowywaniu kolejnych pokoleñ i organizacji kolej-
nych spotkañ kole¿eñskich.

   „...Nied³ugo zobaczymy siê, pogawêdzimy
o wszystkim, co prze¿yliœmy i prze¿ywamy. Odtwo-
rzymy sporo obrazów z lat m³odzieñczych i na chwilê
odm³odzimy siê duchem”( z listu Wiktora Niemyj-
skiego matura 1930 r. do uczestników I Zjazdu wy-
chowanków w czerwcu 1958 roku).

Wies³aw Falkowski

19  czerwca  br.  w  gminnej  Galerii  im.  Tamary  So³oniewicz  w
Narewce otwarta  zosta³a  wystawa  ikon  autorstwa  Micha³a  Piekarskiego  z
Lewkowa  Starego.  Obejrzeæ  j¹  bêdzie  mo¿na  do  17  lipca  br.  w  godzinach
pracy   tej   placówki  kulturalno-oœwiatowej.  Zapraszamy.

                                                                                                    (jc)

Wystawa  ikon  w  galerii

29  czerwca  br.  zaplanowano  festyn  ludowy  w  Starym Masiewie.  W
programie  dorocznej   imprezy wystêpy   zespo³ów  artystycznych  m.  in.
„Lidera”,  „Viesny”  i  „To  My”  z  Bia³egostoku,  „Narewczanek”  z  Narewki
i  „Skowronków”  z   Mochnatego.  Pocz¹tek  imprezy  o  godzinie  17.

Na  letni   festyn  zapraszaj¹  Gminny  Oœrodek  Kultury  i  Urz¹d  Gminy
w  Narewce  oraz  mieszkañcy  wsi  Masiewo  Stare  i  Masiewo  Nowe.

(JC)

Festyn  œw.  Onufrego

NAREWKA           NAREWKA           NAREWKA

Obecnie  w  gminie  Narewka   realizo-
wanych  jest  kilka  inwestycji  m.  in.  termo-
modernizacja  budynków  Gminnego  Oœrodka
Kultury  i    Gminnego  Oœrodka  Zdrowia  w
Narewce  oraz   œwietlicy  samorz¹dowej  w
Lewkowie  Starym,  przebudowa  drogi  do  wsi
Gruszki,  budowa  kanalizacji  sanitarnej  do
wsi  Grodzisk,  a  tak¿e  przebudowa  zatoki
autobusowej  PKS  w  centrum  Narewki  (za-
brano  st¹d  stare  wiaty-poczekalnie  i  bêd¹
nowe).

W  maju  br.  wybudowano  now¹  sty-
low¹  wiatê  na  przystanku  autobusów  PKS  i
prywatnych  we  wsi  Eliaszuki. Znajduje  siê
ona  teraz  na  gruncie  gminnym  i  w  innym
miejscu  ni¿  by³a  dotychczas.                   (JC)

Nowe  inwestycje
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IX Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2012”

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
Walenty Korycki i Dyrektor
Oddzia³u Regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w £om¿y
Stefan Krajewski.

Tu¿ przed rozpoczê-
ciem spotkania do zebranych
dotar³a smutna wiadomoœæ o
œmierci Miros³awa Cara, wy-
bitnego bielskiego sportowca,
pi³karza a nastêpnie trenera
Tura Bielsk Podlaski, pi³karza
Legii Warszawa, Motoru Lu-
blin i Jagiellonii Bia³ystok

Z e b r a n i
uczcili pamiêæ
Zmar³ego minut¹ ci-
szy.

U r o c z y s t e
spotkanie sportow-
ców zaczê³o siê,
przyjêtym gromkim
brawami, wystêpem
dzieciêcego zespo³u
„Wiolinki”, Natalii
Rolickiej, Magdy
Roguckiej i Diany Olszewskiej

Nastêpnie Kanclerz
Kapitu³y Plebiscytu Grzegorz
Tymiñski odczyta³ list nades³a-
ny przez Wicemarsza³ka Ko-
ryckiego.

Wydawca „Wieœci”
Wies³aw Soko³owski przypo-
mnia³, i¿ tradycj¹ sta³o siê ju¿,
¿e przy okazji nagradzania
sportowców kapitu³a Plebiscy-
tu honoruje tak¿e dzia³aczy
sportowych. W latach po-
przednich wyró¿niono Kasiê
Stepaniuk, Aleksandra Bo¿ko
i Grzegorza Tymiñskiego.  W
tym  roku takie wyró¿nienie,
które tradycyjnie ju¿ ufundo-
wa³ Senator Paszkowski,
otrzyma³ by³y sportowiec i
dzia³acz sportowy, pierwszy
Kanclerz Kapitu³y Plebiscytu,
a aktualnie dyrektor Zespo³u
Szkó³ Nr 4 Mikolaj Jalinnik.
Nagrodê wzruszonemu laure-
atowi wrêczyli Grzegorz Ty-
miñski i Wies³aw Soko³owski.

Og³oszenie zwyciêz-
ców Plebiscytu „Najlepszy
Sportowiec Ziemi Bielskiej
2012” poprzedzi³o podanie
wyników na najlepszego spor-
towca w poszczególnych gmi-

nach i miastach. Najlepszym
sportowcem gminy Boæki zo-
sta³ Pawe³ Zawadzki, gminy
Brañsk Ma³gorzata Kosiñska.
W mieœcie Bielsk Podlaski
zwyciê¿y³ Bart³omiej Bedeni-
czuk, a w mieœcie Brañsk
Beata Puchalska. Puchary i
dyplomy najlepszym wrêczali
przedstawiciele fundatorów.

Po og³oszeniu wyników
rywalizacji w poszczególnych
gminach przyszed³ czas na
laureatów  w powiecie, w któ-

rym rywalizacja odbywa³a siê
w czterech kategoriach.

Wœród uczniów szkó³
podstawowych najlepszy oka-
za³ siê Tomasz Malec (SP nr
3 w Bielsku Podl.), drugie
miejsce zajê³a dru¿yna mini-
koszykówki ch³opców ze
Szko³y Podstawowej nr 5,
trzecia by³a dru¿yna dziew-
cz¹t  w pi³ce no¿nej ze Szko³y
Podstawowej w Brañsku.
Kolejne miejsca zajêli: IV –
Szymon Torczyñski, V – Mar-
cin Fiedorowicz (obaj SP w
Brañsku) i VI - Ma³gorzata
Kosiñska (SP Holonki). Pu-
chary za zajêcie trzech pierw-
szych miejsc, ufundowane
przez Dyrektor ARiMR w
£om¿y, wrêczy³ Mariusz Ko-
rzeniewski Kierownik Oddzia-
³u w Bielsku Podlaskim, a na-
grody i dyplomy cz³onkowie
Kapitu³y.

W kategorii szkó³ gim-
nazjalnych zwyciê¿y³ ju¿ po
raz drugi  Norbert Wawulski
(PG nr 2 w Bielsku P.) w któ-
rego imieniu puchar, ufundo-
wany przez Burmistrza Biel-
ska Podlaskiego, odebra³a jego
mama bowiem laureat nie

móg³ wzi¹æ udzia³u w spotka-
niu ze wzglêdu na udzia³ w
zawodach. Drugie miejsce w
tej kategorii zaj¹³ Pawe³ Za-
wadzki (PG Boæki), trzeci by³
Patryk Niemcynowicz (MO-
SiR Bielsk). IV miejsce zaj¹³
Micha³ Polakiewicz (PG nr 2),
który wyprzedzi³ Izabelê £ad-
niak (PG nr 3) i  Mateusza
Bêbeñca (MOSiR Bielsk).

W kategorii szkól po-
nadgimnazjalnych po raz dru-
gi zwyciê¿y³ Bart³omiej Bede-

niczuk (II LO Bielsk P.). Drugi
by³ Marcin Lipiñski (ZS nr 4
Bielsk P.), III – Rados³¹w
¯ero (LO Brañsk). Kolejne
miejsca przypad³y uczniom ZS
nr 3 w Bielsku Podlaskim IV
miejsce zaj¹³ Kamil P³ucien-
nik, V – Maciej Grigoruk, VI
Kordian Wo³yniak .

Do tytu³u najlepszego
sportowca w kategorii senior
Kapitu³a nominowa³a tylko
dwóch sportowców, pi³karzy

bielskiego TUR-a. Najlepszy
w rywalizacji okaza³ siê Kry-
stian Kulikowski, drugi by³
Mateusz Jakubowski.

Fundatorem pucharów
w obu kategoriach by³ Staro-
sta Bielski.

Sukcesy sportowców
to nie tylko zas³uga ich nieraz
ciê¿kiej i systematycznej pra-
cy. To tak¿e efekt pracy tre-
nerów i nauczycieli wycho-
wania fizycznego. Dlatego ju¿
po raz piaty wybieraliœmy naj-

lepszego trenera.
W rywalizacji, któ-
rej patronowa³ (i
ufundowa³ pucha-
ry) Wicemarsza³ek
Wo j e w ó d z t w a
Podlaskiego Wa-
lenty Korycki,
zwyciê¿y³  Euge-
niusz Bedeniczuk,
niegdyœ olimpij-
czyk, a dziœ trener

Mistrza Polski Juniorów w
skoku wzwy¿. Drugie miejsce
g³osuj¹cy i kapitu³a przyznali
Grzegorzowi Pieczywek tre-
nerowi III-ligowego TUR-a
Bielsk Podlaski. Trzecie miej-
sce zaj¹³ Robert Car , IV –
Jaros³aw Olszañski (obaj
MOSiR Bielsk), piaty by³ Wa-
lery Mieszczeriakow (ZS z
DNJB Bielsk), a miejsce szó-
ste przypad³o w udziale W³o-
dzimierzowi Borowikowi z tej

Wyrazy szczerego ¿alu i wspó³czucia

rodzinie
z powodu œmierci

wybitnego bielskiego pi³karza i trenera

Miros³awa Cara
sk³ada

Kapitu³a Plebiscytu Wieœci Podlaskich

„Sportowiec Ziemi Bielskiej 2012”

Mistrzowie Województwa Podlaskiego
w Pi³ce Pla¿owej z 2012 roku

rozpoczêli nowy sezon z wysokiego pu³apu
Dawid Skiepko, Micha³

Suchodo³a- reprezentanci
Gminy Narewka w pi³ce pla-
¿owej- najlepsi zawodnicy w
tej dyscyplinie w 2012 roku w
w województwie podlaskim
znakomicie rozpoczêli sezon
2013 roku.

Okazali siê bezkonku-

rencyjnymi w dwóch rozegra-
nych turniejach w Micha³owie
i Bia³owie¿y.

15 czerwca w Micha-
³owie w finale pokonali parê z
Bia³ej Podlaskiej. Ponadto
Dawid Skiepko zosta³ wybra-
ny najlepszym siatkarzem.

Dzieñ póŸniej w silnie

obsadzonym turnieju w Bia³o-
wie¿y (23 pary) pokonali parê
Bia³ostock¹. Tu z kolei za naj-
lepszego siatkarza wybrano
Micha³a Suchodo³ê. Kolejne
turnieje w Hajnówce, Sokó³-
ce, Bia³ymstoku, Starym Dwo-
rze, Lewkowie...

GRATULUJEMY!

Zdjêcie z Micha³owa. Na najwy¿szym stopniu podium pierwszy z lewej -
Micha³ Suchodo³a, obok - Dawid Skiepko.

samej szko³y.
Na zakoñczenie spo-

tkania g³os  zabra³ Wies³aw
Soko³owski, który podziêko-
wa³ wspó³organizatorom Ple-
biscytu: Staroœcie Bielskiemu
S³awomirowi Snarskiemu,
Burmistrzom Bielska Podla-
skiego Eugeniuszowi Bere-
zowcowi i Brañska Czes³awo-
wi Soko³owskiemu oraz Wój-
tom: Bociek – Stanis³awowi
Derehaj³o i Brañska - Krzysz-
tofowi Jaworowskiemu oraz
g³ównemu sponsorowi Plebi-
scytu Prezesowi Banku Spó³-
dzielczego w Brañsku Stani-
s³awowi Bachurkowi.

Serdeczne s³owa po-
dziêkowania nale¿¹ siê rów-
nie¿ cz³onkom Kapitu³y, którzy
od lat nie szczêdz¹ swego cza-
su i zaanga¿owania w prze-
prowadzenie Plebiscytów, któ-
rych efektem jest  uhonoro-
wanie sukcesów m³odych
sportowców. Korzystaj¹c z
okazji organizatorzy dziêkuj¹
te¿ gospodarzom Osiedlowe-
go Domu Kultury, w tym An-
drzejowi D³u¿ewskiemu, za
ciep³e przyjêcie i zorganizowa-
nie czêœci artystycznej.

Do spotkania za rok na
jubileuszowej edycji Plebiscy-
tu...                                    (c)

(wiêcej na stronie

www.wiescipodlaskie.pl/in-

ternetowewiesci)
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1 czerwca jak co roku
obchodziliœmy œwiêto wszyst-
kich dzieci. Ju¿ po raz drugi
Bia³owieski Oœrodek Kultury
zorganizowa³ obchody Dnia
Dziecka dla wszystkich naj-
m³odszych mieszkañców Bia-
³owie¿y.

Czeka³ na nie szereg
atrakcji: pokaz sprzêtu OSP
Bia³owie¿a i KPPSP w Haj-
nówce, pokaz sprzêtu oddz.
Stra¿y Granicznej w Bia³owie-
¿y oraz Policji, strzelnica spor-
towa, gry i zabawy sportowe,
malowanie twarzy, konkurs
„Mam talent”, ognisko z po-
czêstunkiem, kiermasz ciast,
mecz dzieci kontra Fan Club
Jagiellonii Bia³ystok z Hajnów-
ki.

Impreza cieszy³a siê
du¿ym powodzeniem wœród
bia³owieskich rodzin oraz tu-
rystów odwiedzaj¹cych w tym
czasie nasz¹ miejscowoœæ.

Mateusz Gutowski
(wiêcej na stronie www.wie-

scipodlaskie.pl/internetowewiesci)

Mnóstwo atrakcji podczas
„Ogólnobia³owieskiego

Dnia Dziecka”


