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Mieszkañcy Bielska Podlaskie-
go uroczyœcie œwiêtowali Dzieñ Nie-
podleg³oœci. Najpierw pamiêæ uczcili
nabo¿eñstwem w intencji Ojczyzny
sprawowanym w cerkwi œw. Micha³a
Archanio³a i msz¹ œwiêt¹ koncelebro-
wan¹ za Ojczyznê w koœciele pw.
Matki Bo¿ej z Góry Karmel, a nastêp-
nie spotkaniem przy Pomniku Niepod-
leg³oœci Polski.

Bezpoœrednio przed msz¹ œw.
harcerze przy tablicy poœwiêconej
Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu,
zamieszczonej na poklasztornym bu-
dynku, w obecnoœci starosty S³awo-
mira Starskiego, burmistrza Eugeniu-
sza Berezowca i wójt Raisy Rajeckiej,
kombatantów, s³u¿b mundurowych i
licznie zgromadzonych pocztów sztan-
darowych wci¹gnêli na maszt flagê
pañstwow¹. Po odœpiewaniu hymnu
pañstwowego i z³o¿eniu pod tablic¹

Setki bielszczan uczestniczy³o w obchodach 94 rocznicy Œwiêta
Niepodleg³oœci Polski

„Pracujmy dla dobra Ojczyzny
i przysz³ych pokoleñ”

Marsza³ka kwiatów przeszli do œwi¹-
tyni.

- Ca³a nasza Ojczyzna usiana
jest grobami i znakami pamiêci, naj-
czêœciej ludzi m³odych. Dziœ dominuje
pamiêæ i wdziêcznoœæ sk³adana tym,
którzy walczyli o woln¹ i niepodleg³¹
Polskê. Wiele akademii, koncertów,
akcji przypomina o tych wydarzeniach,
wartoœciach – mówi³ w homilii konce-
lebrans ks. Kazimierz Siekierko, dzie-
kan bielski.

Kaznodzieja za b³. Janem Paw-
³em przypomnia³, ¿e wolnoœæ rozpoczy-
na siê od ka¿dego cz³owieka. A jest
ni¹ czyste serce i wolny umys³, szcze-
ra relacja ze swoim stwórc¹ Bogiem,
gotowoœæ do poœwiêcenia w s³u¿bie
innego cz³owieka. I dziœ trzeba j¹ bro-
niæ.

Po udzielonym b³ogos³awieñ-
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Bia³owie¿a jak co roku obcho-
dzi³a Œwiêto 11 Listopada. Uroczysto-
œci rozpoczê³y siê akademi¹ w Bia³o-
wieskim Oœrodku Kultury, która odby-
³a siê 8 listopada. Wyst¹pi³ na niej ze-
spó³ „Ruczajok” prowadzony przez
pana Marka Zubryckiego, uczniowie

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
w Bia³owie¿y

Technikum Leœnego w Bia³owie¿y
przygotowani przez pani¹ Joannê Ro-
maniuk oraz Chór Leœników Bia³owie-
skich. Podczas akademii mo¿na by³o
równie¿ obejrzeæ prezentacjê pani
Anny Kulbackiej na temat historii po-
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„Pracujmy dla dobra Ojczyzny
i przysz³ych pokoleñ”

stwie uczestnicy uroczystoœci
pod przewodnictwem M³o-
dzie¿owej orkiestry dêtej prze-
szli ulic¹ Mickiewicza pod
Pomnik Niepodleg³oœci Polski,
gdzie rozpoczê³a siê druga
czêœæ uroczystoœci, któr¹ po-
prowadzi³ Piotr Dani³o.

- Niepodleg³oœæ rozu-
miemy zwykle jako niezale¿-
noœæ terytorialn¹, ale dziœ ma
ona te¿ inne wymiary. Wa¿na
jest równie¿ wolnoœæ jednost-
ki oraz niezale¿noœæ material-
na - mówi³ starosta bielski S³a-
womir Jerzy Snarski.

Starosta podkreœla³, ¿e
przejawem niepodleg³oœci zdo-
bytej po 1989 r. by³o powsta-
nie samorz¹dów oraz organi-
zacji pozarz¹dowych. - Ko-
rzystajmy z tego i wspólnie,
bez sztucznych podzia³ów, pra-

cujmy dla dobra ojczyzny i
przysz³ych pokoleñ – apelowa³
Snarski.

- Dziœ nie musimy wal-
czyæ szabl¹ o niepodleg³oœæ
Ojczyzny, ale powinniœmy byæ
aktywni w dzia³alnoœci oby-
watelskiej - mówi³ Dariusz
Pi¹tkowski, pose³ Prawa i
Sprawiedliwoœci.

Czêœæ artystyczn¹
przygotowa³a m³odzie¿ z I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Tadeusza Koœciuszki w Biel-
sku Podlaskim pod kierunkiem
Bogus³awy D¹browskiej. W

piêknym monta¿u s³owno –
muzycznym „ChodŸ opowiem
Ci o Polsce” wyrazi³a  têsk-
notê za woln¹ ojczyzn¹.
„ChodŸ opowiem Ci o Polsce
Boles³awa Chrobrego, Kazi-
mierza Wielkiego, o Koœciusz-
ce, co walczy³ w polskim stroju
i o Pi³sudskim co z legionami

szed³ do boju”... Tê piêkn¹
refleksjê historyczn¹ dope³ni³
m. in. utwór Jana Pietrzaka
„Taki kraj” w wykonaniu
uczennicy Ma³gorzaty Priebe.

Wartê przy pomniku
pe³nili harcerze z bielskiej Ko-
mendy Hufca. Uroczystoœci
zakoñczy³y siê z³o¿eniem
wieñców i wi¹zanek przy po-
mniku przez przedstawicieli
w³adz, instytucji, organizacji
spo³ecznych i m³odzie¿y.

Organizatorem wyda-
rzeñ patriotycznych, upamiêt-

niaj¹cych odrodzenie naszej
wolnej Ojczyzny by³ Powiato-
wy Zespó³ ds. Obchodów
Œwi¹t Pañstwowych i Rocz-
nic Patriotycznych dzia³aj¹cy
przy bielskim Starostwie Po-
wiatowym

Wieczorem w mieœcie
odby³y siê dwa koncerty. W
koœciele pokarmelickim wy-
st¹pi³ miejscowy Chór Polskiej
Pieœni Narodowej, a w Biel-
skim Domu Kultury - Zespó³
Pieœni i Tañca Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego
„Kortowo”.

Tadeusz Szereszewski
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Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
w Bia³owie¿y

mnika Marsza³ka Józefa Pi³-
sudskiego, stoj¹cego przy
Technikum Leœnym.

11 listopada odby³y siê
natomiast oficjalne uroczysto-
œci przy pomniku Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Poczty
sztandarowe wystawi³ Bia³o-
wieski Park Narodowy oraz
Technikum Leœne w Bia³owie-
¿y. Wartê honorow¹ pe³nili
uczniowie technikum oraz bia-
³owieskiego oddzia³u Stra¿y
Granicznej. Po odœpiewaniu
hymnu przemawia³ wójt Gmi-
ny Bia³owie¿a Albert Litwino-
wicz. Nastêpnie odby³o siê
uroczyste z³o¿enie wieñców
przy pomniku, przez delegacje:
Urzêdu Gminy w Bia³owie¿y,
Rady Gminy Bia³owie¿a, Bia-
³owieskiego Oœrodka Kultury,
Technikum Leœnego w Bia³o-
wie¿y, Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego w Bia³owie¿y,
Nadleœnictwa Bia³owie¿a,
Bia³owieskiego Parku Naro-
dowego, Policji, Stra¿y Gra-
nicznej, Instytutu Biologii Ssa-
ków PAN, Bia³owieskiej Sta-
cji Geobotanicznej UW. Uro-
czystoœæ zakoñczy³a siê kon-
certem Chóru Leœników Bia-
³owieskich.

Tego samego dnia oby³
siê równie¿ Turniej Niepodle-
g³oœci w pi³ce siatkowej zor-
ganizowany przez UKS Olim-
pijczyk Bia³owie¿a dla dru¿yn
z województwa podlaskiego.

Mateusz Gutowski

Fot. Eliza £ozowska
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Msza œw., sprawowana
w koœciele Matki Bo¿ej z Góry
Karmel, nabo¿eñstwo w cer-
kwi Zmartwychwstania Pañ-
skiego, wystêp uczniów, to
g³ówne akcenty jubileuszu Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I
st. w Bielsku Podlask. Od 2009
roku szko³a funkcjonuje w sa-
modzielnym, wyremontowa-
nym budynku przy ul. Widow-
skiej 4. Szko³a kszta³ci pod-
opiecznych z powiatów: biel-
skiego, hajnowskiego, siemia-
tyckiego i bia³ostockiego w
cyklu  szeœcio i czteroletnim.

Szko³a zapewnia m³o-
dzie¿y intensywne nauczanie w
zakresie gry na: skrzypcach,
gitarze, wiolonczeli, kontraba-
sie, fortepianie, akordeonie, fle-
cie, klarnecie, tr¹bce i perku-
sji. Uczniowie oprócz nauki gry
uczêszczaj¹ na zajêcia grupo-
we: rytmikê, kszta³cenie s³u-
chu, audycje muzyczne i ze-

Jubileusz 40. lecia istnienia Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Bielsku Podlaskim

Szko³a pe³ni rolê „ma³ej filharmonii”
spo³y. Klasy lekcyjne s¹ prze-
strzenne i estetyczne. Oczeku-
j¹cy na zajêcia uczniowie i ich
rodzice korzystaj¹ ze œwietlicy
z „gor¹cym” bufetem.

Dzia³alnoœæ koncertowa
Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia w Bielsku Podlaskim

stanowi integraln¹ czêœæ pro-
cesu dydaktyczno – wycho-
wawczego. Koncerty œrodowi-

skowe organizowane s¹ w ra-
mach Programu Upowszech-
niania Kultury – „Wychowanie
przez sztukê”.

M³odzi artyœci przygoto-
wuj¹c siê do dzia³alnoœci estra-
dowej mog¹ uczestniczyæ w
wielu zespo³ach - akordeono-

wym, klarnetowym, smyczko-
wym, wokalnym, tanecznym i

Cd. str.



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                         3

teatralno-muzycznym. Szko³a
organizuje te¿ wyjazdy
uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców do Teatru Wielkiego w
Warszawie, Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej w Bia³ymstoku
oraz w ramach warsztatów
muzycznych - wyjazdy w
atrakcyjne turystycznie regio-
ny Polski.

40 lat minê³o
Obchody Jubileuszu

otworzy³ Piotr Dani³o, który po
krótkim wprowadzeniu popro-
si³ o wyst¹pienie dyrektor Ga-
brielê Podlewsk¹. Dyrektor
Podlewska powita³a dostojnych
goœci w osobach: ksiêdza bi-
skupa Antoniego Dydycza, ks.

mitrata Leoncjusza Tofiluka,
ks. dziekana Kazimierza Sie-
kierko, siostry zakonne.

Jubileusz swoj¹ obecno-
œci¹ zaszczycili: Daniel Drabo-
wicz, wizytator CEA w War-
szawie, Walenty Korycki, wi-
cemarsza³ek Urzêdu Marsza³-
kowskiego, starosta S³awomir
Jerzy Snarski, burmistrz mia-
sta Eugeniusz Berezowc, wójt
Raisa Rajecka, burmistrz Mia-
sta Brañsk Czes³aw Soko³ow-
ski, burmistrz miasta Kleszcze-
le Irena Niegierewicz, bur-
mistrz miasta Szepietowo Sta-
nis³aw Roch Wyszyñski, wójt
Gminy Hajnówka Olga Rygo-
rowicz, wójt Gminy Rudka
Andrzej Anusiewicz.

W uroczystoœci uczest-
niczyli dyrektorzy szkó³ mu-
zycznych regionu pó³nocno-
wschodniego: Alina Skupiñska,
dyrektor PSM I st. w Gi¿yc-
ku, El¿bieta Rzepecka, dyrek-
tor PSM I st. w Olecku, Ga-
briela Krzanowska, dyrektor
Samorz¹dowej Szko³y Mu-
zycznej I st. w Siemiatyczach,
Andrzej Regiec, dyrektor PSM
I st. w Mr¹gowie, Dariusz Mi-
cha³owski, dyrektora PSM I st.
w Go³dapi, Krzysztof Witkow-
ski, dyrektor PSM I st. w Za-
mbrowie, Adam Juchnowicz,
dyrektor ZSM w Bia³ymstoku,
pianista i kompozytor Antoni
Czajkowski.

Dyrektor powita³a tak¿e
dyrektorów szkó³ i przedszkoli
oraz placówek pomocy spo-
³ecznej, w tym Bo¿enê Grono-

wicz, dyrektora bielskiego
Szpitala Powiatowego, przed-
stawicieli NSZZ Solidarnoœæ w
Bia³ymstoku i w Bielsku Pod-
laskim w osobach Krystyny
Wasiluk, Ryszarda Urbañczyka
i Zdzis³awa Tworkowskiego.
Gor¹co powita³a uczniów i ro-
dziców szko³y oraz emerytowa-
nych pracowników szko³y.

Dyrektor podziêkowa³a
sponsorom Monice i Arkadiu-
szowi Jaworowskim z firmy
Suempol, Barbarze Kotowicz,
dyrektor Banku Spó³dzielczego
w Brañsku, Agacie Niewiñ-
skiej, dyrektor kredyt Banku,
Leonowi Radziwoniukowi, pre-
zesowi bielskiego Zarz¹du Ban-
ku Spó³dzielczego.

Jubileusz szko³y by³

okazj¹ do wspomnieñ, które
choæ minione, zawsze pozo-
staj¹ w pamiêci, przywo³uj¹
ponownie wspomnienia.

Z historii szko³y
Przypomnijmy, pocz¹t-

ki szko³y siêgaj¹ nieco g³êbiej
ni¿ 1972 roku, kiedy to z ini-
cjatywy nauczycieli Stefana
Sadlickiego i El¿biety Stefanii
Baranowskiej utworzono Pañ-
stwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I
stopnia. Wczeœniej od roku
1965 w mieœcie dzia³a³o Spo-
³eczne Ognisko Muzyczne. Nie-
wielka iloœæ nauczycieli i
uczniów pozwoli³y na kszta³ce-
nie w klasach: fortepianu,
skrzypiec, wiolonczeli, fletu,
akordeonu, klarnetu i tr¹bki.
Warunki by³y iœcie spartañskie,
brak by³o siedziby szko³y, sale
wynajmowano w innych szko-
³ach lub instytucjach, rozrzu-
conych po ca³ym mieœcie. W
latach 1972 - 1973 dyrektorem
by³ Jan Gorczyca, a w latach
1973 - 1976 El¿bieta Stefania
Baranowska. W 1976 r. dziêki
dyrektorowi W³adys³awowi
Bagniukowi, szko³a przejê³a
obiekt poklasztorny mieszcz¹-
cy siê przy ulicy ¯wirki i Wi-
gury 4. W 1992 r. zespó³ po-
klasztorny zosta³ przekazany
dawnemu, prawowitemu, w³a-
œcicielowi - Parafii Matki Bo-
¿ej z Góry Karmel, ale dziêki
¿yczliwoœci w³adz Diecezji
Drohiczyñskiej szko³a nadal
korzysta³a nieodp³atnie z jego
pomieszczeñ.

W zwi¹zku ze stale
wzrastaj¹c¹ liczb¹ uczniów i
nauczycieli zmuszeni byliœmy
do pozyskania wiêkszego
obiektu. I tak staraniem dyrek-
cji szko³y w³adze miasta w roku
2001 przekaza³y na jej u¿ytek
budynek przy ul. Widowskiej
4, który obecnie jest jej sie-
dzib¹. W roku szkolnym 2009/
10 szko³a rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoœæ w nowym budyn-
ku.

W roku szkolnym 2009
utworzona zosta³a klasa perku-
sji, która cieszy siê du¿ym za-
interesowaniem wœród
uczniów. Zajêcia prowadzi
Dorota Grygo.

Kadrê pedagogiczn¹
tworzy 20 nauczycieli, wyso-
ko wykwalifikowanych. Szko-
³a aktywnie uczestniczymy w
¿yciu kulturalnym miasta i re-
gionu. Wspó³pracuje z samo-
rz¹dem lokalnym, domami kul-
tury, domami pomocy spo³ecz-
nej, przedszkolami, szko³ami
ogólnokszta³c¹cymi i innymi
instytucjami. Zaspakajaj¹c po-
trzebê obcowania ze sztuk¹ w
œrodowisku lokalnym pe³ni rolê
„ma³ej filharmonii”. Bêd¹c
szko³¹ dzia³aj¹c¹ na pograniczu
wielokulturowoœci korzysta ze
skarbnicy bogactwa form, ró¿-
norodnoœci melodii i rytmów.

Tradycj¹ szko³y jest
udzia³ nauczycieli, uczniów i
rodziców we wspólnym muzy-
kowaniu w zespo³ach oraz
tworzenie w³asnych nieraz wie-
lopokoleniowych zespo³ów
muzycznych.

O wielkoœci szko³y

œwiadcz¹ jej sukcesy
O znaczeniu i ¿ywotno-

œci szko³y œwiadcz¹ sukcesy
uczniów i nauczycieli, którzy
bior¹ udzia³ w licznych koncer-
tach i konkursach ogólnopol-
skich i miêdzynarodowych
zdobywaj¹c wyró¿nienia i na-
grody jak równie¿ promuj¹
miasto i nasz region podlaski.

Z sukcesów uczniów z
okresu ostatniego piêciolecia
nale¿y wspomnieæ o: I miejscu
na Makroregionalnym Konkur-
sie Akordeonowym w Olecku,
wyró¿nieniu specjalnym za
piêkn¹ grê na IX Festiwalu Mu-
zyki Akordeonowej w Olszty-
nie, I miejscu na Ogólnopol-
skim Konkursie Akordeono-
wym w Che³mie, II miejscu na
XVIII Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu Muzyki Akordeonowej,
I miejscu na IV Ogólnopolskim
Spotkaniu Kontrabasowym w
Mielcu, III Makroregionalnym
Konkursie Akordeonowym w
Suwa³kach, I miejscu na XIX
Miêdzynarodowym Festiwalu
Akordeonowym w Przemyœlu,
I miejscu na XVII Festiwalu

Muzyki Akordeonowej w M³a-
wie, I miejscu na Miêdzynaro-
dowym Konkursie Akordeono-
wym w Kownie, wyró¿nieniu
na Makroregionalnym Konkur-
sie z kszta³cenia s³uchu kl.VI/
C6 i IV/C4, III miejscu na Miê-
dzynarodowym Konkursie
Fortepianowym im. W. Luto-
s³awskiego w Zambrowie, III
miejscu na XX Jubileuszowym
Festiwalu Muzyki Akordeono-
wej w Przemyœlu, nagrodzie
„Grand Prix” na Miêdzynaro-
dowym Konkursie Akordeono-
wym w Kownie oraz wyró¿-
nieniu na III Miêdzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym
w Augustowie.

Jubileusz by³ okazj¹ do
zaprezentowania repertuaru ar-
tystycznego. Uczniowie wy-
st¹pili z musicalem „Oœla
£aweczka” wg scenariusza i
re¿yserii Gabrieli Podlewskiej,
do którego kompozycje mu-
zyczn¹ przygotowa³ Antoni
Czajkowski. Niezwykle barw-
ne i ¿ywio³owe przedstawienie
m³odych wykonawców pre-
zentuj¹cych poezjê m.in. Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima
spotka³o siê z gor¹cym uzna-
niem wœród zgromadzonej pu-
blicznoœci.

W musicalu „Oœla
³aweczka” wyst¹pili: Julia
Skorbi³owicz (dy¿urna), Joan-
na Chmur (nauczyciel),Zofia
Pó³koszek (atomy), Adrianna
Pó³koszek (geografia), Kacper
Górski (dziurawiec), Karol
Górski  (aptekarz), Jakub Ma-
ciejuk (Kubuœ SpóŸnialski),
Wiktoria Artemiuk (plotkara I),
Emilia Chmur (maruda), Anie-
la Chmur (plotkara II), Wero-

nika Bagrowiska (niby Grzecz-
na), Maria Tarasiuk (samo-
chwa³a), Julia £aszczuk (k³am-
czucha), Zuzanna Gass (prze-
m¹drzalska), Katarzyna £aw-
reszuk (Katarzyna Przerozum-
na), Natalia Stasiuk (Lizus),
Ania Radziszewska (Plastuœ),
And¿elika Szepietowska (skar-
¿ypyta), Beata Katarzyñska
(skrzypaczka I), Nika  Jurczuk
(skrzypaczka II), Dominika
Piotrowska ( marzycielka),
Kaja Wieremiejuk (wa¿niak),
£ukasz Filipiuk (woŸny).

£ukasz Filipiuk, to tego-
roczny absolwent szko³y z kla-

sy akordeonu mgra Wies³awa
Doliñskiego. Laureat wielu
konkursów ogólnopolskich i
miêdzynarodowych. Dwukrot-
ny stypendysta Marsza³ka Wo-
jewództwa Podlaskiego –
„Stypendium dla dzieci uzdol-
nionych artystycznie”. Obec-
nie podj¹³ naukê w klasie akor-
deonu w ZSM im. I. Paderew-
skiego w Bia³ymstoku.

Przemówienia

i gratulacje
Wœród przemawiaj¹-

cych byli m. in. ks. biskup An-
toni Dydycz, ks. mitrat Leon-
cjusz Tofiluk, wizytator Daniel
Drabowicz, który przyzna³
Podlewskiej nagrodê, marsza-
³ek Walenty Korycki, starosta
S³awomir Jerzy Snarski, bur-
mistrz miasta Eugeniusz Bere-
zowiec, kompozytor Antoni
Czajkowski, którzy na rêce
dyrektor przekazali kwiaty i
upominki. Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec podziê-
kowa³ wszystkim osobom za-
anga¿owanym w muzyczne
wychowanie m³odego pokole-
nia oraz tworzenie bogatej hi-
storii tej¿e szko³y oraz z³o¿y³
najserdeczniejsze gratulacje
oraz uznanie za dotychczasow¹
pracê i wk³ad w³o¿ony w roz-
wijanie muzycznych pasji m³o-
dych pokoleñ. Wraz z listem
gratulacyjnym ofiarowa³ pa-
mi¹tkow¹ statuetkê. Za ca³o-
kszta³t dzia³alnoœci w sferze
kultury burmistrz przyzna³ na-
grodê Bogdanowi Drozdow-
skiemu i Ireneuszowi £awre-
szukowi.

Z gratulacjami poœpie-

szyli sponsorzy, w tym Moni-
ka Jaworowska zwi¹zana dwu-
pokoleniowo ze szko³¹, która i
tym razem ofiarowa³a cenny
dar, przedstawiciele samorz¹-
dów lokalnych, zespo³y dzia³a-
j¹ce w regionie, m³odzie¿. Gra-
tulacjom nie by³o koñca. Do-
brze œwiadczy to o misji szko-
³y zaczerpniêtej od Etienne So-
uriau  „Jeœli pomo¿emy dziec-
ku rozwin¹æ muzykê, która jest
w nim, uczynimy je istot¹ nie
tylko lepsz¹ i szlachetniejsz¹,
lecz równie¿ bardziej szczê-
œliw¹”.    Tekst i foto Tadeusz

 Szereszewski

Szko³a pe³ni rolê „ma³ej filharmonii”
Cd. ze str. 2
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W Bazylice Narodzenia NMP i
œw. Miko³aja podczas Mszy œw. kon-
celebrowanej ods³oniêto i poœwiêcono
tablicê upamiêtniaj¹c¹ wywózki Pola-
ków na Sybir i do Kazachstanu. W
uroczystoœci uczestniczyli Sybiracy,
którzy wrócili ze Wschodu oraz rodzi-
ny tych, którzy nie powrócili. Obecne
by³y poczty sztandarowe ze szkó³, w
tym sztandar z I Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. T. Koœciuszki wraz dyrek-
torem szko³y Krzysztofem Prorokiem
oraz sztandar NSZZ „Solidarnoœæ” i
Komendy Hufca ZHP w Bielsku Pod-
laskim. Tablicê ods³oniêto w ramach
obchodów Œwiatowego Dnia Sybira-
ka.

Hymn Sybiraków, powitania

Mszê œw., koncelebrowan¹ pod
przewodnictwem proboszcza Kazi-
mierza Siekierko sprawowali bielscy
proboszczowie: ks. p³k Henryk Polak
z parafii Matki Bo¿ej z Góry Karmel,
ks. Marian Wyszkowski z parafii Mi-
³osierdzia Bo¿ego oraz ks. senior prof.
Ludwik Olszewski.

Uroczystoœci rozpoczêto od
wys³uchania piêknego wykonania
„Marszu Sybiraków” wykonanego
przez Chór Polskiej Pieœni Narodowej,
który to podczas Mszy œw. uœwietni³
uroczystoœæ patriotyczno - religijn¹.

- Najwiêkszym darem bo¿ym
by³ dla nas powrót do Oj-
czyzny. W podziêkowa-
niu za to ufundowaliœmy
tablicê i pami¹tkowy ryn-
graf, który przekazujemy
Bazylice – mówi³a po po-
witaniu kap³anów, goœci,
pocztów sztandarowych
Maria Marczuk, gospo-
darz uroczystoœci.

Prezes szczegól-
nie gor¹co powita³a w³o-
darzy miasta i powiatu w
osobach Eugeniusza Be-
rezowca, S³awomira
Snarskiego, Józefa Mo-
zolewskiego, przew. NSZZ „Solidar-
noœæ” w Bia³ymstoku, Jolantê Hrynie-
wick¹ z Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Sybiraków w Polsce, dyrektorów
szkó³, poczty sztandarowe.

- W latach 1940 - 56 tylko z Biel-

Cz³onkowie Ko³a Sybiraków w Bielsku Podlaskim ufundowali tablicê

„Nad grobami zmar³ych na Syberii nikt nie postawi³ krzy¿a”
ska i okolic deportowano na Wschód
ponad czterysta osób. Pakt Ribbentrop
- Mo³otow, to by³ cios zadany Polsce
w plecy. Po nim zaczê³y siê wywózki
- mówi³a Jolanta Hryniewicka. -  Gdy
my wracaliœmy z wywózki, to na
Wschód jecha³y ju¿ kolejne transpor-
ty. Tym razem z ¿o³nierzami AK.

Ks. Henryk Polak tragizm wy-
wózek ukaza³ odwo³uj¹c siê do uka-
zanej niedawno ksi¹¿ki o ks. Michale
Wilniewczycu, ojcu duchownym dro-
hiczyñskiego seminarium, wychowaw-
cy wielu pokoleñ kap³anów, Sybiraku,
który w 1939 r. jako m³ody ksi¹dz pra-
cowa³ w Hajnówce. A potem by³y
wywózki w 1940 i 1941 r. - mówi³ w
homilii ks. Polak.

Ks. Micha³ zosta³ fa³szywie
oskar¿ony przez swojego ucznia mini-
stranta, który prawdopodobnie zosta³
zmuszony, o antytsowieck¹ agitacjê,
kiedy zosta³ aresztowany przez
NKWD, to nie prze-
czuwa³, ¿e wróci do
Polski dopiero po 18
latach. Droga zes³a-
nia kap³ana wiod³a
przez Œwis³oszcz,
gdzie dzieli³ los zes³a-
nych w celi, w której
to z braku miejsca
spaæ mo¿na by³o je-
dynie na plecach. Za-
t³oczona sala by³a sy-
pialnia, jadalni¹ i ubi-
kacj¹. Poprzez Wo³-
kowysk, Miñsk, Ho-
mel zosta³ wywiezio-
ny, z wyrokiem siedmiu lat ciê¿kich ro-
bót syberyjskich, najpierw do obozu w
Kotlasie, sk¹d trafi³ do wyrêbu lasu, a
nastêpnie skierowany zosta³ do budo-
wy drogi transsyberyjskiej prowadz¹-
cej w kierunku Archangielska.

- Nad grobami zmar³ych na Sy-
berii nikt nie postawi³ krzy¿a, nie za-
pali³ œwiecy, nie odmówi³ pacierza.-
Takich tablic w Polsce jest wiele, ale
wszystkie s¹ potrzebne, bo ludzie od-
chodz¹, a pamiêæ po nich zamiera -

mówi³ wieloletni kapelan polskich ¿o³-
nierzy ks. p³k Henryk Polak. - Na
szczêœcie dziœ wœród nas ze sztanda-
rami stoj¹ m³odzi ludzie. Niech o tej
tragedii pamiêtaj¹ m³ode pokolenia –
konkludowa³ kap³an.

Tablicê poœwiêcili proboszczo-
wie bielskich parafii katolickich. Przy
dŸwiêkach werbli wykonanych przez
ucznia Tomasza ̄ arskiego Goœcie, Sy-
biracy z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze.

W podziêkowaniu za ocalenie
bielscy Sybiracy ofiarowali Matce Bo-
¿ej wotum - ryngraf Zwi¹zku Sybira-
ków.

Losy Sybiraków. Odznaczenia.

Mariê Marczuk wywieziono na
Syberiê wraz z matk¹ 20 czerwca
1941 r., kiedy mia³a 16 lat. - £adowa-
no nas do bydlêcych wagonów, w któ-
rych przy drzwiach instalowano pry-
cze, a za ubikacjê s³u¿y³y lejki w œcia-
nach. Warunki by³y straszne. Jeœli ktoœ
umiera³, to enkawudziœci brali jego cia³o
i wyrzucali przez drzwi na zbocze na-
sypu kolejowego. Do Uralu poci¹g je-
cha³ bez przerwy. Przystawa³ tylko
wtedy, aby uzupe³niæ braki wody i

wêgla – wspomina³a Maria.
Bielszczanka trafi³a w okolice

miejscowoœci Bijsk. Zakwaterowana
zosta³a w budynku s³u¿¹cym za chlew-
niê. - Polacy pracowali przy koszeniu
³¹k.

Podczas kameralnego spotka-
nia w „Podlasiance” zosta³y wrêczo-
ne honorowe Odznaki Sybiraka i Me-
dale Opiekuna Miejsc Pamiêci Naro-
dowej, przyznane przez Radê Ochro-
ny Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w

Warszawie. Starosta S³a-
womir Snarski wrêczy³
z³oty Medal Opiekuna
Miejsc Pamiêci Narodo-
wej Ryszardowi Poko-
niewskimu, a srebrne Ce-
cylii £oziñskiej Grzywacz
i Marii D¹browskiej.
Wœród piêciu osób odzna-
czonych Honorow¹ Od-
znak¹ Sybiraka, nada-
wan¹ przez Zarz¹d G³ów-
ny Zwi¹zku byli starosta
S³awomir Snarski i Zdzi-
s³awa Maksymiuk, wielo-
letnia prezes Banku Spó³-

dzielczego w Brañsku. Aktu dekoracji
dokona³a Jolanta Hryniewicka z Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku Sybiraków
w Polsce. W imieniu odznaczonych
podziêkowa³ starosta.

Przys³uchiwa³em siê wspomnie-

niom Tadeusza  Bobla z Rudki, preze-
sa Ko³a Sybiraków w Brañsku, który
w kwietniu br. prze¿ywa³ w Rudce po-
dobn¹ uroczystoœæ zwi¹zan¹ z wy-
œwiêceniem Krzy¿a Sybiraka.

Na uroczystoœæ specjalnie ze
Stanów Zjednoczonych przylecia³a
Cecylia £oziñska Grzywacz (Lila), któ-
ra trafi³a wraz rodzicami Andrzejem i
Józef¹ £oziñsk¹ i czworgiem rodzeñ-
stwa na Syberiê w rejon Omska i No-
wosybirska jako trzyletnia dziewczyn-
ka. Po latach tu³aczki i ko³chozowego
¿ycia wróci³a do Polski 15 maja 1946r.

W 2006 r. Lila wyda³a ksi¹¿kê:
„Oczami dziecka”, wspomnienia z ze-
s³ania 1941 -1946, w której ukaza³a za-
pis losów, o których dawniej mo¿na
by³o mówiæ szeptem i tylko w gronie
najbli¿szych osób. Ze zbiorku autorki
„Moje têsknoty”, wiersze z lat 1989 -
2007 pochodzi poni¿szy wiersz  Sybi-
raczki, emerytowanej nauczycielki z

Bielska Podlaskiego.
„Wróæmy do swoich

wspomnieñ rodzin-
nych…“Opowiedzmy o la-
tach dziecinnych,“O latach
g³odu i ch³odu na Syberii;“O
bia³ej, dzikiej i mroŸnej sce-
nerii.

Trzyletnie dziecko z ro-
dzin¹ zes³ane;“Nowosybirsk
– daleko za Uralem – w nie-
znane;“Z mrozu, g³odu i zim-
na, umiera³o opuchniê-
te;“Nêdzne, chude – szkielet
– z brzuchem wydêtym.

 ( …)  Siostry, bracia,
oddawali swoje porcje;“Zdobyte kozie
mleko uzdrowi³o j¹ mocniej;“I tak to
ma³a dziewczynka ocala³a;“Która na
Syberii piêæ lat z rodzin¹ mieszka³a.

Z rodzin¹ te¿ wróci³a do Polski
– kraju rodzinnego;“Po trzydziestu la-
tach pracy w szkole“Wyjecha³a do
Ameryki – do kraju upragnionego…”

Marian Jonkajtys zosta³ zes³a-
ny 13 czerwca 1940 r. do Pó³nocnego
Kazachstanu nad rzekê Irtysz - Sie-
wierny Zierno Sowchoz. Do Bia³ego-
stoku wróci³ 14 czerwca 1946 r. Ów-
czesny 11- latek pracowa³ jako pa-
stuch, wozak i stró¿. - Mój ojciec przy-
rzek³ swojej matce na ³o¿u œmierci, ¿e
wszelkimi sposobami bêdzie star³ siê
przedostaæ do niepodleg³ej Polski. I
dotrzyma³ s³owa –  w 1920 r. nielegal-
nie przekroczy³ granicê ukraiñsko –
polsk¹ i osiedli³ siê  w Opolu Lubel-
skim. Bolszewicy to zapamiêtali „czto
on proda³  sowietskuju rodinu” i m. in.
za to w 1946 r. zes³ali ca³¹ nasza ro-
dzinê na zachodni¹ Syberiê, do wyrê-
bu tajgi wspomina³a przed laty, zmar³a
28 kwietnia br. £ucja Bia³ek, profesor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T.
Koœciuszki. Profesor powróci³ do Pol-
ski dopiero w 1958 r.

 Wychowanek tego¿ liceum
Wac³aw Krajewski 7 listopada 1944 r.

Cd. str. 6
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Do niedawna ró¿nie
bywa³o z przedszkolami.Uzna-
wano je za placówki z socjali-
stycznego systemu oœwiato-

Przedszkole w Czeremsze
Gmina Czeremcha

wego,priorytet przyzna-
wano wychowaniu ro-
dzinnemu i po prostu bar-
dzo wiele przedszkoli zli-
kwidowano.Tendencja
siê odwróci³a i w unij-
nych programach
oœwiatowych,wychowa-
niu przedszkolnemu w
chwili obecnej przyzna-
no priorytet.Dlatego te¿
w wielu miejscowo-
œciach zaczêto odbudo-
wywaæ sieæ przedszkoli
lub budowaæ nowe

obiekty.Tak, jak uczyniono to
w Czeremsze.

Byliœmy na tej wa¿-
nej,lokalnej uroczystoœci w

dniu 22 paŸdziernika b r.
Przyby³y nawet w³a-

dze wojewódzkie w oso-
bach Wicemarsza³ka Wo-
jewództwa Podlaskie-
go,Mieczys³awa Baszko i
Podlaskiego Kuratora
Oœwiaty,Jerzego Kiszkie-
la.Przyby³ starosta Powia-
tu Hajnowskiego,W³odzi-
mierz Pietroczuk,okoliczni
wójtowie i burmistrzowie i
wielu innych goœci,wita-
nych przez wójta,Jerzego

Szyku³ê.
Do istniej¹cego gma-

chu szko³y podstawowej,firma
"Budownictwo" Krzysztofa
Bo³tryka z Hajnówki,w ci¹gu
121 dni dobudowa³a okaza³y
budynek przedszkola o kuba-
turze 1.807 m 3 i 343 m 2 po-
wierzchni.Koszt inwestycji to
ponad milion z³otych.Dyrektor
zespo³u szkolno-przedszkolne-
go w Czeremsze,Mariola Szy-
mañczuk,zaprosi³a wszystkich
do zwiedzenia obiektu i mogli-
œmy siê przekonaæ jak nowo-
czeœnie jest to wyposa¿ony
obiekt.W zespole szkolno-
przedszkolnym uczy siê obec-
nie 304 dzieci - 150 w szkole
podstawowej,91 w gimnazjum
i 63 przedszkolaków.

Po zwiedzeniu nowego
przedszkola mieliœmy mo¿li-
woœæ wys³uchania programu
artystycznego w wykonaniu
przedszkolaków i uczniów
szko³y podstawowej - od pio-
senek szkolnych,poprzez folk-
lor ukraiñski a¿ po pop rock.

I tak oto zamknê³a siê
epopea przedszkola w Cze-
remsze - od domu pañstwa
Weremiuków,poprzez barak

na ul.I Maja,szko³ê podstawo-
w¹,budynek na ul.Dubois 15.A
teraz sta³y, nowoczesny obiekt
przy szkole podstawowej,do
której prowadz¹ zmodernizo-
wane schody i pochylnia dla

niepe³nosprawnych (za 102
tys.z³).

(Wies³aw

Pietuch,fot.Wies³aw

S.Soko³owski)

Szczere wyrazy wspó³czucia

burmistrzowi Bielska Podlaskiego

Eugeniuszowi Berezowcowi

z powodu œmierci Ojca

sk³ada zespó³ redakcyjny

„Wieœci Podlaskich”

Po³udnice – miejska grupa œpiewacza
Spotykamy siê, by ra-

zem œpiewaæ od 2008 roku.
Najczêœciej mówimy o sobie
„nieformalna grupa znajo-
mych”, bo nie jesteœmy zwi¹-
zane z ¿adnym domem kultu-
ry, stowarzyszeniem, nie jeste-
œmy zespo³em dzia³aj¹cym
przy instytucji, ani nie mamy
muzycznego wykszta³cenia.
Spotykamy siê w ró¿nych
miejscach w Bia³ymstoku, w
zale¿noœci od pory roku, po-
gody oraz innych okolicznoœci,

wiêc nie mamy sta³ego miej-
sca prób. Œpiewamy pieœni tra-
dycyjne z Polski, Ukrainy i
Bia³orusi. Uczymy siê ich od
etnomuzykologów podczas
warsztatów œpiewu, z wydaw-
nictw p³ytowych czy nagrañ
archiwalnych. Najbardziej
wartoœciowe dla nas jest ucze-
nie siê od wiejskich œpiewa-
ków, gdy¿ przebywaj¹c z nimi
poznajemy nie tylko treœæ pie-
œni, ale i ich szerszy kontekst
a tak¿e lokalny styl œpiewaczy.

Œpiewamy pieœni, które
siê nam podobaj¹. W szcze-
gólnoœci te, które w sposób
symboliczny mówi¹ o ludzkich
cierpieniach, rozterkach i ra-
doœciach, o mi³oœci, zdradzie
czy œmierci. Odnajdujemy w
nich ponadczasowy charakter.

Okazjonalnie jesteœmy
zapraszane do udzia³u w im-
prezach o zasiêgu regional-
nym (np. Festiwal Dawne Pie-
œni M³ode G³osy w Waniewie,
festyny etnograficzne w Bia-
³ostockim Muzeum Wsi). Zda-
rza nam siê œpiewaæ na otwar-
ciach wystaw, konferencjach,
œlubach kole¿anek czy urodzi-
nach taty kolegi. Naszym naj-
wiêkszym, jak do tej pory, suk-
cesem jest zajêcie I-go miej-
sca w kategorii folkloru rekon-
struowanego podczas Ogólno-
polskiego Festiwalu Kapel i
Œpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wis³¹ w
czerwcu b.r. W Kazimierzu
wykonywa³yœmy pieœni obrzê-
dowe ze wsi Ko¿yno (pow.
Bielsk Podlaski).

W ostatnim czasie pra-
cujemy nad projektem pt. Po-
³udnice/Elektronice. Nagrane
przez Po³udnice pieœni zosta³y

zmiksowane (przetworzone)
przez m³odych bia³ostockich
twórców muzyki elektronicz-
nej. Tak przygotowane utwo-
ry mo¿na bêdzie us³yszeæ na
p³ycie, bêd¹cej po³¹czeniem
dwu sfer – muzyki tradycyj-

nej oraz klubowej.
Koncert promuj¹cy

projekt odbêdzie siê w Bia-
³ymstoku (grudzieñ).

Wiêcej na: http://so-
undcloud.com/poludnice-elek-
tronice

Kontakt z Po³udnicami: jcharytoniuk@gmail.com
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NAREWKA

w bydlêcych wagonach podzieli³ los wielu zes³añców
Sybiru. Po latach wyzna³: - O wolnoœæ Ojczyzny i o wol-
noœæ w OjczyŸnie walczy³em 8 lat i 2 miesi¹ce,  to kawa³
czasu wydarty z serca duszy m³odego Polaka – wyzna³
we wspomnieniach.

Polacy na zes³aniu nie tracili nadziei na powrót
do kraju,  wychowankowie liceum za zgod¹ miejsco-
wych w³adz D¿a³tyru, pó³nocnego Kazachstanu, Akmo-
liñskoj Ob³sti, w 1941 r. przygotowali akademiê w klu-
bie „Krasnyj Uga³ok”. W inscenizacji scenki Janiny Bar-
toszukówny, udzia³ wziê³y Wies³awa Batowska, Wincen-
tyna Gruszkiewiczówna i Krystyna Tworkowska.

Sybiracy z Bielska i okolic, których szeregi szyb-
ko zmniejszaj¹ siê, funduj¹c tablicê s¹ przekonani, ¿e
sp³acaj¹ d³ug wdziêcznoœci za ocalenie i opiekê Bo¿¹,
której doœwiadczali ka¿dego dnia.

Tadeusz Szereszewski

„Nad grobami zmar³ych na Syberii nikt nie postawi³ krzy¿a” Cd. ze str. 4

Ju¿ po raz
ósmy w tym roku

(konkretnie 28 paŸdzierni-
ka),Zarz¹d Rejonowy Polskie-
go Zwi¹zku Emerytów i Ren-
cistów zorganizowa³ du¿¹ im-
prezê.Tym razem doroczny
Dzieñ Seniora,na który przybyli
seniorzy a¿ z 15 wsi.Tradycyj-
ne by³o te¿ has³o imprezy -
"Nie b¹dŸ sam,przyjdŸ do
nas.Razem bêdzie wese-
lej."Przewodnicz¹ca Zarz¹du
Rejonowego PZEiR,Jadwiga
Karpiuk powita³a przyby³ych
goœci,miedzy innymi wicesta-
rostê Powiatu Hajnowskiego
Andrzeja Skiepko oraz  wójta
Gminy Narewka Miko³aja Pa-
wilcza,¿ycz¹c przyby³ym eme-
rytom i rencistom najlepszego
¿ycia osobistego,a przede
wszystkim zdrowia.

Dzieñ Seniora
By³ okolicznosciowy

posi³ek,gry,konkursy,tañce,a
przede wszystkim ulubiony
"Mikrofon dla wszystkich",w
którym piêknym œpiewem po-
pisa³y siê panie Olga Sacz-
ko,Walentyna Ha³aburda,Zina-
ida Kalinowska i Maria Romañ-
czuk.

By³a i niespodzian-
ka."Niech ka¿dy dzieñ przyno-
si Panu szczêœcie oraz wszelk¹
¿yciow¹ pomyœlnoœæ" to s³owa
listów Wojewody Podlaskiego
skierowanych na rêce cz³on-
ków Zarz¹du Rejonowego
PZEiR,Jana Cie³uszeckiego i
Miko³aja Woronieckiego.Spo-
³ecznoœæ seniorów sk³ada wy-
mienionym gratulacje i dziêku-
je za piêkn¹ imprezê.Razem na-
prawdê weselej.

 (jc)

22 listopada br.,w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w
Hajnówce,odby³o siê spotkanie
autorskie z czytelnikami Wik-
tara Sazonawa - pisarza bia³o-
ruskiego z Grodna,cz³onka
Zwi¹zku Pisarzy Bia³oru-
skich.Sazonau,dziennikarz i pi-
sarz,zwi¹zany z Centrum Obro-
ny Praw Cz³owieka "Wia-
sna",pracuje obecnie w tygo-
dniku "Niwa" i Bia³oruskim
Radiu Racja w Bia³ymsto-
ku.Hajnowskie spotkanie zwia-
zane by³o z promocj¹ jego
ksi¹¿ki "Notatnik kontrabandzi-
sty" na jêzyk polski.Wielu przy-

Wiktor Sazonau - talent

pisarski i gawêdziarski

by³ych czytelników pozna³o
wczeœniej ksi¹¿kê w orygina-
le,by³o wiêc du¿o pytañ i mi³a
atmosfera.

Tradycyjnie na koniec
spotkania,autor sk³ada³ autogra-
fy na zbiorze swoich 39 opo-
wiadañ.Nasycone humo-
rem,wartk¹ akcj¹ opowiadania
opisuj¹ przygody godzieñskich
kontrabandzistów,pracujacych
na polsko-bia³oruskiej granicy
w latach dziewiêædziesi¹-
tych.T³umaczem tomu na jêzyk
polski jest Marcin Rêbacz.

Jan Cie³uszecki

Bielska Policja w³¹czy-
³a siê w akcjê pod nazw¹ "Nie
ufaj bezGRANICznie". Reali-
zacja dzia³añ ma na celu zmi-
nimalizowanie zagro¿enia han-
dlu ludŸmi.

Zjawisko handlu ludŸmi
jest coraz powszechniejszym
zagro¿eniem we wspó³cze-
snym œwiecie. Wi¹¿e siê to z
trudn¹ sytuacj¹ na rynku pra-
cy oraz chêci¹ znalezienia Ÿró-

"Nie ufaj bezGRANICznie".
BIELSK PODLASKI

d³a zarobkowania za granic¹.
Bielska Policja po raz kolejny
w³¹czy³a siê w dzia³ania pro-
filaktyczne „Nie ufaj bez-
GRANICznie”, które maj¹ na
celu podniesienie bezpieczeñ-
stwa osób wyje¿d¿aj¹cych za
granicê. W tym roku prowa-
dzonych jest równie¿ szereg
inicjatyw przy wspó³pracy z
Powiatowym Urzêdem Pracy
w Bielsku Podlaskim. W mi-

niony pi¹tek policjanci oraz
pracownice Zespo³u ds. Pre-
wencji Kryminalnej bielskiej
Policji przeprowadzili spotka-
nia z uczniami klas matural-
nych w Zespole  Szkó³ nr 3 w
Bielsku Podlaskim. G³ównym
zadaniem akcji jest uœwiado-
mienie m³odym ludziom zagro-
¿eñ p³yn¹cych z nieodpowie-
dzialnego poszukiwania pracy.
Prowadz¹cy spotkanie zapo-
znali s³uchaczy miêdzy inny-
mi z ryzykiem podejmowania
przypadkowej pracy za gra-
nic¹ oraz w jaki sposób takich
zagro¿eñ unikn¹æ. Uczniowie
otrzymali równie¿ materia³y
informacyjne dotycz¹ce pro-
blemu praz kalendarzyki. W
najbli¿szym okresie przedsta-
wiciele Policji bêd¹ kontynu-
owali  dzia³ania.

Agnieszka D¹browska

Od 1 grudnia

2012 r. ulegaj¹ zmianie

dopuszczalne kwoty do-

datkowych przychodów

osi¹ganych przez eme-

rytów i rencistów

Kasa Rolniczego

Ubezpieczenia Spo³eczne-

go Oddzia³ Regionalny w

Bia³ymstoku informuje, ¿e

w zwi¹zku z og³oszeniem

przez Prezesa G³ównego

Urzêdu Statystycznego

komunikatu z dnia 12 li-

stopada 2012 r. o wyso-

koœci przeciêtnego mie-

siêcznego wynagrodzenia

w III kwartale 2012 r., któ-

re wynios³o 3.510 z³ 22 gr,

zmieniaj¹ siê dopuszczal-

Komunikat KRUS
ne kwoty dodatkowych

przychodów osi¹ganych

przez emerytów i rencistów.

Od dnia 1 grudnia

2012 r. kwoty te wynosz¹:

70 % przeciêtnego

miesiêcznego wynagrodze-

nia, tj. 2.457 z³ 20 gr - przy-

chody do tej kwoty nie po-

woduj¹ ¿adnych zmniejszeñ

emerytury/renty rolniczej,

130 % przeciêtnego

miesiêcznego wynagrodze-

nia, tj. 4.563 z³ 30 gr - przy-

chody przekraczaj¹ce tê

kwotê powoduj¹ zawieszenie

czêœci uzupe³niaj¹cej emery-

tury/renty rolniczej,

Przychody miêdzy

kwot¹ 2.457 z³ 20 gr a 4.563

z³ 30 gr powoduj¹ zmniejsze-

nie emerytury lub renty

maksymalnie o kwotê 528

z³. W przypadku renty ro-

dzinnej, do której upraw-

niona jest jedna osoba,

kwota maksymalnego

zmniejszenia wynosi 448 z³

83 gr.

W przypadku eme-

rytów, którzy ukoñczyli 60

lat (kobiety) lub 65 lat

(mê¿czyŸni) nie stosuje siê

zasad zawieszania lub

zmniejszania emerytur,

bez wzglêdu na kwotê do-

datkowych przychodów

przez nich osi¹ganych.

Iwona Nagórka

Inspektor OR

KRUS w Bia³ymstoku

27 paŸdziernika w Gro-
dzisku w Zespole Szkó³ odby³a
siê uroczystoœæ jubileuszu 50 -
lecia po¿ycia ma³¿eñskiego par.

Wójt Gminy odznaczy³
medalem „Za d³ugoletnie po¿y-
cie ma³¿eñskie” jubilatów wrê-
czaj¹c te¿ upominki i kwiaty.

Uroczystoœæ uœwietni³
wystêp m³odzie¿y z miejscowej

Z³ote Gody w gminie Grodzisk
szko³y spektaklem pt.: "Daw-
ne wesele na Podlasiu".

Ÿród³o i foto: PI  UGm w Grodzisku
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W biegach m³odzie¿owych z powodzeniem
uczestniczyli m³odzi lekkoatleci z Klubu Sportowe-

    Piêkna s³oneczna pogoda dopisa³a or-
ganizatorom zawodów XII BIEGU NIEPODLE-
G£OŒCI IM. SEWERYNA NOWAKOWSKIE-
GO Z OKAZJI NARODOWEGO ŒWIÊTA
NIEPODLEG£OŒCI, rozegranych na osiedlu
Bacieczki w Bia³ymstoku.

XII BIEG NIEPODLEG£OŒCI

Dnia 9 listopada 2012 roku w hali ZS nr 3 w
Hajnówce odby³y siê mistrzostwa powiatu hajnow-
skiego w futsalu. Jest to jedyna sala w naszym po-
wiecie, która spe³nia wymogi do rozgrywania tego
typu zawodów. Zainteresowanie t¹ dyscyplin¹ jest
bardzo du¿e.

W turnieju uczestniczy³o 106 osób - 9 dru¿yn
ch³opiêcych. Dru¿yny w pierwszym etapie rozgry-
wa³y swoje spotkania w trzech grupach po trzy ze-
spo³y – systemem ,,ka¿dy z ka¿dym”. Do pó³fina³u
awansowa³y dwa pierwsze zespo³y z grup, które
rozegra³y mecze miêdzy sob¹ systemem pucharo-
wym. Fina³, to kolejne trzy spotkania z udzia³em
zwyciêzców z pó³fina³ów.

Ogó³em rozegrano 15 spotkañ. Mecze sêdzio-
wali: Marek Hanula i Janusz Ludwiczak.

Organizator zawodów - Powiatowy Szkolny
Zwi¹zek Sportowy

Wspó³organizator – Oœrodek Sportu i Rekre-
acji w Hajnówce.
WYNIKI:

CH£OPCY - GRUPA „A”
- PG 1 DUBINY - PG BIA£OWIE¯A 4 : 0
- PG BIA£OWIE¯A - PG DNJB HAJN. 2 : 4
- PG DNJB HAJNÓWKA - PG DUBINY 1 : 0

I - PG DNJB HAJNÓWKA
II – PG DUBINY
III – PG BIA£OWIE¯A

CHLOPCY – GRUPA „B”
- PG NAREW - PG 3 HAJNÓWKA 3 : 1
- PG 3 HAJNÓWKA - PG DUBICZE C. 2 : 2
- PG DUBICZE C. – PG NAREW 1 : 4

I – PG NAREW

,,GIMNAZJALNY FUTSAL”
II – PG 3 HAJNÓWKA
III – PG DUBICZE C.

CH£OPCY – GRUPA „C”
- PG 1 HAJNÓWKA - PG CZEREMCHA 2 : 3
- PG CZEREMCHA - PG 2 HAJNÓWKA 0 : 0
- PG 2 HAJNÓWKA - PG 1 HAJNÓWKA 0 : 0

I – PG CZEREMCHA
II – PG 1 HAJNÓWKA
III – PG 2 HAJNÓWKA

PÓ£FINA£
- PG CZEREMCH - PG DUBINY
- PG NAREW - PG 1 HAJNÓWKA
- PG DNJB HAJNÓWKA - PG 3 HAJNÓWKA

FINA£
- PG CZEREMCHA - PG NAREW 1 : 1
- PG NAREW -PG DNJB HAJNÓWKA 2 : 1
- PG DNJB HAJN. – PG CZEREMCHA 1 : 1

KOÑCOWA KLASYFIKACJA SZKÓ£
I miejsce – PG NAREW – awans do pó³fina³ów

Grupy Po³udniowej (trener-Miros³aw Chilimo-
niuk) Sk³ad dru¿yny: Gryniewicki M., Siegieñ P.,
Kos J., So³owianiuk D., Siemioñczyk I., Koto-
wicz A., Dubko D., Predko £., Szwarc M., Za-
³uski D., Gieryng K., Sosnowski M., Kie³baszew-
ski £. - awans

II miejsce – PG CZEREMCHA (trener-Tomasz
Szaty³owicz; Sk³ad dru¿yny:Karczewski B., Ro-
maniuk A., Rzepniewski J., Parfieniuk D., Szo-
ka³o K., £ukianiuk P., Gajewski M., Chaniewski
M., Tyczyno E., Gabrysiuk M.

III miejsce – PG DNJB HAJNÓWKA ( trener-Ka-
mil Kulik; Sk³ad dru¿yny: Bedkowski M., Grygo-
rowicz M., Haponiuk K., Karpiuk £., Markie-

wicz N., Oksentowicz M., Michaluk J., Giemza
S., Oksentowicz K., Ow³asiuk M.

IV - VI miejsca – PG DUBINY
- PG 1 HAJNÓWKA
- PG 3 HAJNÓWKA

VII-IX miejsca – PG BIA£OWIE¯A
- PG DUBICZE C.
- PG 2 HAJNÓWKA

Najlepsi strzelcy: - NIKON MARKIEWICZ (PG
DNJB HAJNÓWKA)

- MICHA£ LEWCZUK (PG DUBINY)
- ARKADIUSZ ROMANIUK (PG CZE-

REMCHA)
Najlepszy zawodnik – £UKASZ PREDKO (PG

NAREW)
Najlepszy bramkarz – DANIEL DUBKO (PG NA-

REW)
Najlepsze dru¿yny ( za miejsca I-III) otrzy-

ma³y pami¹tkowe medale, a wyró¿nieni zawodnicy
– statuetki, ufundowane przez Starostwo Powiato-
we w Hajnówce.

Mistrzostwa Grupy Po³udniowej z udzia³em
mistrza powiatu bia³ostockiego, mistrza powiatu sie-
miatyckiego i mistrza powiatu bielskiego odbêd¹ siê
w Siemiatyczach o godz.10.00:

Dnia 27 listopada 2012 r. ch³opcy z PG Na-
rew Organizator tj. Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Hajnówce dziêkuje Dyrekcji i nauczy-
cielom ZS nr 3 za udostêpnienie sali i pomoc w or-
ganizacji zawodów.

Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS

mgr Janusz Ludwiczak

go PUSZCZA HAJNÓWKA. Bardzo dobrze po-
bieg³a Natalia Wiertel uczennica Kl. VI Szko³y Pod-
stawowej nr 6 w Hajnówce, która na dystansie 400
metrów dziewcz¹t klas V – VI, zajê³a drugie miej-
sce. Kolejny bieg, na dystansie 1000 metrów dziew-
cz¹t klas I – III szkó³ gimnazjalnych, równie¿ nie
odby³ siê bez udzia³u hajnowianek.  Na III miejscu
zameldowa³a siê Sylwia Wawreszuk, uczennica II

kl. Gimnazjum z DNJB w Hajnówce, która swoim
wystêpem sprawi³a mi³¹ niespodziankê, a tu¿ za ni¹
przybieg³a kole¿anka szkolna Sylwii, Natalia Tara-
siuk – uczennica klasy I.  Bieg na dystansie 1000
metrów ch³opców klas I- III szkó³ gimnazjalnych w
piêknym stylu, pokona³ równie¿ hajnowianin, Kon-
rad Ksi¹¿yk uczeñ III klasy Gimnazjum nr 1 w Haj-
nówce, który na ca³ym dystansie pozostawa³ w cie-
niu kolegów, biegn¹cych w tym biegu i na ostatnich
dwustu metrach, doskona³ym finiszem pokona³
wszystkich przeciwników, czym udowodni³, ¿e jest
liderem w województwie podlaskim, wœród biega-
czy w tej kategorii wiekowej.

Start hajnowian w tych zawodach, by³ mo¿li-
wy dziêki zaanga¿owaniu rodziców zawodników, któ-
rzy ponieœli wspólnie z trenerem, koszty dojazdu na
zawody, a dobre przygotowanie kondycyjne zawod-
ników, by³o mo¿liwe dziêki wsparciu finansowemu
sponsorów i w³adz Miasta Hajnówka.

  Roman Sacharczuk
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