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„Historia oceni dzia³alnoœæ Pana inaczej ni¿

wspó³czesne Mu, podzielone politycznie i emocjo-

nalnie reaguj¹ce, pokolenie. Tak by³o w historii

Polski z ksiêciem Adamem Czartoryskim, Tade-

uszem Koœciuszko, margrabi¹ Wielopolskim, mar-

sza³kiem Pi³sudskim, genera³em Sikorskim, Miko-

³ajczykiem, Witosem, Cio³koszem i tylu innymi.”

Jan Karski (legendarny kurier AK) w liœcie

z 2 lutego 1998r. do gen. Wojciecha Jaruzelskiego

POWIAT BIELSKI

Bielsk Podlaskich
Eugeniusz BEREZOWIEC –  4723 (48,57%)
Piotr BO¯KO                        – 2030 (20,87%)
Romuald MARGAÑSKI       – 2012 (20,69%)
Jan RADKIEWICZ               –  960 (9,87%)

Brañsk
Daniel A. BAÑKOWSKI  – 606 (30,93%)
Roch A. CHARYTON      – 401 (20,47%)
Krzysztof GI¯EWSKI      – 132 (6,74%)
Czes³aw SOKO£OWSKI  – 687 (35,07%)
Marek SOKO£OWSKI     – 133 (6,79%)

WYNIKI  WYBORÓW

POWIAT HAJNOWSKI

Hajnówka
Mieczys³aw S. GMITER   –  674 (7,69%)
Henryk £UKA SZEWICZ –  782 (8,93%)
Wies³aw RAKOWICZ       -  1138(12,99%)
Miros³aw ROMAÑIUK     -  1419(16,20)
Jerzy SIRAK                     – 4748 (54,19)

Kleszczele
Irena NIEGIEREWICZ  – 877(59,30%)
Aleksander SIELICKI       – 602(40,70%)

Kandydaci na Burmistrzów otrzymali g³osów:
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Ludzkie losy bywaj¹
czêsto bardzo popl¹tane.
Bywa tak, ¿e musz¹ opuœciæ

ojcowiznê, by wróciæ do niej
ju¿ jako emeryci i ponownie
odkryæ jej urok i piêkno. Cza-
sem bywa i tak, ¿e osoba nie
bêd¹ca „tutejszym”, kupuje
gospodarstwo, aby na staroœæ
odpocz¹æ od miejskiego
zgie³ku i próbuje wtopiæ siê
(z ró¿nym skutkiem) w lo-
kaln¹ spo³ecznoœæ. Na temat
migracji z miast na prowincjê,
rozmawia³em z mieszkañcami
Trzeœcianki w gminie Narew.

Z terminem obcoœci i
tutejszoœci spotykamy siê naj-
czêœciej na terenach pograni-
cza. Nie tylko w opracowa-
niach socjologicznych, ale i
np. w kulturze literackiej, u
bliskiego nam pisarza Edwar-
da Redliñskiego, w powieœci
„Konopielka”.

Czym jest ta „tutej-
szoœæ” ? Najproœciej mówi¹c
jest to samookreœlenie przy-
nale¿noœci narodowoœciowej
na pograniczu jêzykowym i
kulturowym, gdzie dominuje
jêzyk polski, bia³oruski i ukra-

iñski, ale równie¿ wyznania –
prawos³awne i katolickie. Ter-
min ten zosta³ stworzony jesz-

cze w latach dwudziestych
ubieg³ego wieku, na potrzeby
spisów powszechnych, aby
pomóc w samookreœleniu
wiejskiej ludnoœci Polesia,
wschodniej Bia³ostocczyzny,
Wo³ynia. Dotyczy³ zaznacze-
nia, ¿e dana spo³ecznoœæ po-
s³uguje siê gwar¹ bia³orusk¹
b¹dŸ ukraiñsk¹, lecz nie prze-
jawia potrzeby przypisania siê
do danej mniejszoœci narodo-
wej.

Termin „tutejsi” nadal
pasuje do okreœlania miesz-
kañców wschodniej czêœci
województwa podlaskiego, w
tym odwiedzanej przeze mnie
Trzeœcianki. Skupi³em siê na
kilku pytaniach, które zada-
³em moim rozmówcom.

Jaki jest powód prze-
nosin z du¿ego miasta do wsi
takiej chocia¿by, jak Trze-
œcianka, pytam pani¹  Joannê
Szafrañsk¹, charyzmatyczn¹
kierowniczkê miejscowej
œwietlicy „Przymierze”.

„Zawsze chcieliœmy

siê wyprowadziæ z du¿ego
miasta. Nam ono przeszka-
dza, nie czujemy siê w nim
komfortowo. O wiele lepiej
czujemy siê blisko ³ona natu-
ry, mieszkanie w mieœcie nie
dla nas” (œmiech).

Pytam wiêc jak uk³a-
daj¹ siê stosunki miêdzy tu-
tejszymi a przyjezdnymi ?
„Ludzie tutejsi ró¿nie nas
traktuj¹ – czasem jak dziwa-
d³a, czasem niechêtnie, ale
najczêœciej s¹ mi³e g³osy.
Przenoszenie siê na wieœ to
bardzo popularny trend. Od-
rodzenie i modernizacja sub-
stancji, Trzeœcianka i podob-
ne miejscowoœci zawdziê-
czaj¹ ludziom takim jak my.
Ale nie my pierwsi; wszyscy
coœ tu remontuj¹, upiêkszaj¹
i doprowadzaj¹ stare domy do
dobrego stanu. Przyje¿d¿aj¹
tu ludzie, którzy z regu³y maj¹
ojcowiznê, ale wiem równie¿,
¿e w okolicach Hajnówki czy
Kleszczel domy s¹ kupowane
przez Warszawiaków czy Œl¹-
zaków.”

M¹¿ pani Joanny, Mi-
rek dodaje. „O nas te¿ mo¿na
powiedzieæ, ¿e wróciliœmy na
ojcowiznê – starego domu ju¿
nie ma, ale dziadkowie s¹
st¹d.”

Ciekaw¹ rozmowê od-
by³em z emerytem, panem Le-
oncjuszem Pietruczukiem
zwanym przez s¹siadów Lo-
nikiem , cz³owiekiem tutej-
szym, który na d³ugo wyby³ z
rodzinnych stron. „Tu siê uro-
dzi³em, jestem ju¿ emerytem.
W  Warszawie nie chce siê
siedzieæ, a tu latem mam spo-
kój, s³ucham œpiewu ptaków
(œmiech). Jestem blisko przy-

Znowu w Trzeœciance
Obcy, a zarazem „tutejsi” ?

NAREW       NAREW       NAREW         NAREW

rody i jest mi tu lepiej ni¿ w
stolicy.”

A jak stosunki miêdzy
przyjezdnymi a tutejszymi?
„Tutejsi traktuj¹ mnie jak
swojego. Pytaj¹ jak by³o na
„obczyŸnie”, jak w tej War-
szawie? Nie narzekam  na
kontakty z mieszkañcami
Trzeœcianki. Tutaj mentalnoœæ
jest ca³kiem inna, nie mo¿na
jej zmieniaæ, dyktowaæ praw,
nachalnie siê wtr¹caæ, wszyst-
ko toczy siê swoim rytmem.”

Na pytanie o przyczy-
ny osiedlania siê nowych
mieszkañców, emerytowany
budowlaniec odpowiedzia³
tak. „Ludzie kupuj¹ tu posia-
d³oœci, aby mieæ gdzie siê od-
prê¿yæ, przyjechaæ na grilla,
a nie uprawiaæ ziemiê.”

Ostatni¹ moj¹ roz-
mówczyni¹ jest emerytka z
Bia³egostoku, pani Helena
Ostaszewska. „M¹¿  dosta³ po
bracie darowiznê. Bêd¹c eme-
rytami w mieœcie nie mamy
nic do roboty, wiêc tu przy-
je¿d¿amy i spêdzamy wolny
czas – na du¿e mrozy wraca-
my do Bia³egostoku. Ludzie

tutejsi traktuj¹ nas jak swoich,
po czasie wkomponowaliœmy
siê w ich otoczenie.”

Pani Helena pytana o
modernizacjê i rozwój Trze-
œcianki, widzi to tak . „Ciê¿-
ko mi odpowiedzieæ czy jest
ten rozwój? Dla mnie Trze-
œcianka stoi w miejscu. Jest
trochê nowych mieszkañców,
lecz oni kupuj¹ tu ziemiê
g³ównie dla turystyki, a zim¹
jak ja z mê¿em wracaj¹ do
bloku. Niewielu jest takich co
tu zostaj¹, zim¹ wieœ siê wy-
ludnia.”

Jak powiedzia³ pan
Lonik mentalnoœci tutejszych
zmieniæ siê nie da i musi za-
istnieæ wspó³¿ycie miêdzy
przybyszami a miejscowymi.
Ja te¿ s¹dzê, ¿e szacunek do
miejscowych i piêkna kultu-
rowego tych stron, oznaczaæ
bêd¹ rozwój i ludzi i miejsco-
woœci. Nie da siê powstrzy-
maæ powrotów na wieœ, na
dacze – jest to wspó³czesna
cecha naszej, europejskiej cy-
wilizacji. Powroty i przybycia
do Trzeœcianki i podobnych
wsi bêd¹ wiêc trwa³y !

Micha³ Iwaniuk

W bie¿¹cym roku
szkolnym 2010/2011 Gimna-
zjum im. abp. gen. dyw. Mi-
rona Chodakowskiego w Na-
rwi rozpoczê³o wspó³pracê ze
szko³ami w Niemczech, W³o-
szech i Hiszpanii  w ramach
Partnerskich Projektów Szkó³
programu Comenius. G³ów-
nym za³o¿eniem programu
jest partnerska wspó³praca
europejskich placówek edu-
kacyjnych polegaj¹ca na re-
alizacji wspólnego projektu.
Sprzyja to rozwijaniu wœród
m³odzie¿y i kadry nauczyciel-
skiej wiedzy o ró¿norodnoœci
kultur i jêzyków europejskich
oraz zrozumienia jej wartoœci
jak równie¿ pomaga m³odym
ludziom w nabyciu podstawo-
wych umiejêtnoœci i kompe-

Narew za granic¹
tencji ¿yciowych niezbêd-
nych dla rozwoju osobistego,
przysz³ego zatrudnienia i ak-
tywnego obywatelstwa euro-

pejskiego.
Nasze Gimnazjum

otrzyma³o dofinansowanie w
kwocie 20,000 • z programu

Comenius na projekt zatytu-
³owany: „Patrz¹c na ten sam
widok z ró¿nych okien.”

Oficjalne rozpoczêcie

projektu mia³o miejsce w Re-
gensburgu w Niemczech w
dniach 18-22.10.2010 roku.
Udzia³ w nim wziê³o 15 na-
uczycieli: 8 nauczycielek z
W³och, 3 nauczycieli z Hisz-
panii, 2 nauczycieli z Niemiec
oraz 2 nauczycielki z Narwi-
Krystyna Selwesiuk (nauczy-
cielka matematyki oraz geo-
grafii)  oraz Barbara Dudzicz
(nauczycielka jêzyka angiel-
skiego). Spotkanie mia³o na
celu ustalenie planu dzia³añ
oraz terminów wizyt w kra-
jach partnerskich. W trakcie
wizyty w Niemczech nauczy-
ciele mieli okazjê obserwo-
waæ lekcje prowadzone przez
niemieckich nauczycieli oraz
porównaæ systemy szkolnic-

Cd. str. 6
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Centrum Okulistyczne

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

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA

(umowa z NFZ)

Cudzys³ów, który Pañ-

stwo widzicie wynika z fak-

tu, ¿e Robert Panek jest w³a-

snoœci¹ nie tylko „Wieœci

Podlaskich”, z którymi od

kilku lat wspó³pracuje, ale

w³asnoœci¹ ca³ej kultury bia-

³ostockiej, a nie bêdzie prze-

sady w stwierdzeniu, ¿e kul-

tury œwiatowej.

Nieca³y miesi¹c temu,

Jaros³aw Dworzañski, mar-

sza³ek województwa podla-

skiego, uhonorowa³ Roberta

Panka swoj¹ nagrod¹ za ca-

³okszta³t dokonañ artystycz-

nych w dziedzinie muzyki.

Ale muzyka to tylko jedna z

dziedzin zainteresowañ lau-

reata. Bêd¹c  wybitnym mu-

zykiem, dyrygentem i kom-

pozytorem, podró¿uj¹c do 45

krajów œwiata – sta³ siê praw-

dziwym ambasadorem pol-

skiej kultury.

Bêd¹c nadkomisarzem

Policji (w stanie spoczynku

), by³ organizatorem i kapel-

mistrzem orkiestry Komendy

Wojewódzkiej MO (1965 –

1971), a póŸniej Policji

(1991-1994). Zorganizowa³

reprezentacyjne orkiestry

wojskowe w Nikaragui, na

Kubie, na Litwie i £otwie.

Prowadzi³ kursy dyrygenckie

w Meksyku, Hondurasie,

Kostaryce, Panamie, Turcji

(nagroda ministra obrony na-

rodowej Turcji), Tunezji,

Izraelu, Finlandii, na Kubie

(nagroda ministra kultury

Kuby).

Skomponowa³ muzy-

kê dla wielu dworów królew-

skich, na Igrzyska Olimpij-

skie w Atlancie i Pekinie , na

wst¹pienie Polski do NATO.

Jest autorem hejna³u Bia³e-

gostoku, odtwarzanego co-

dzienne w po³udnie z ratusza.

Jest autorem licznych repor-

ta¿y ze swoich podró¿y, jest

poet¹ (w dorobku 5 tomów

poezji), fotografikiem, i ...

œwietnym kucharzem, auto-

rem przepisów. Napisa³ wie-

le naukowych artyku³ów i

podrêczników do nauki mu-

zyki i dyrygentury.

Kawaler Krzy¿a Ka-

walerskiego Orderu Odro-

dzenia Polski, Z³otego i

Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi i

wielu innych odznaczeñ pol-

skich i zagranicznych. Praw-

dziwy Cz³owiek Renesansu,

nasz wspó³pracownik, redak-

tor Robert Panek.       (piw)

„Nasz” Laureat

Pozosta³y wspomnienia
tamtych dni

Cd. str. 4

Ponad 30 absolwentów I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki, uczci³o ko-
le¿eñskim spotkaniem 50. rocznicê zdania ma-
tury. Przyjechali nie tylko z ró¿nych stron Pol-
ski, ale i z zagranicy Austrii i Stanów Zjedno-
czonych.

Wspólna kolacja

w kawiarni „Hajduczek”
- Byliœmy ju¿ po pó³metku nauki, kiedy

w 1958 r. szko³a przygotowywa³a siê do I Zjaz-

du Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum

i Liceum – wspomina Antoni Kendyœ, organi-
zator spotkania. – Nosiliœmy krzes³a na salê

gimnastyczn¹. Byliœmy niezwykle ciekawi tego

wydarzenia, gdy¿ szko³a obchodzi³a 40. rocz-

nicê swego istnienia i mieli wzi¹æ udzia³ w tym

zjeŸdzie absolwenci – bohaterowie kampanii

wrzeœniowej, dyrektorzy i profesorowie przed i

powojenni.

- Idea kontynuowania spotkañ klasowych

maturzystów z 1960 r. narodzi³a siê w 2005 r.,

kiedy to spotkaliœmy siê doœæ licznie z okazji

45 – lecia ukoñczenia liceum. Uzupe³niliœmy

adresy, nawi¹zaliœmy kontakty. Teraz spotkali-

œmy siê po raz drugi – powiedzia³ Franciszek

W pi¹tek, 12 listopada
z mieszkañcami powiatu biel-
skiego spotka³ siê Minister
Rolnictwa Miros³aw Sawicki.
Przybyli nie mieœcili siê w sali
Bielskiego Domu Kultury. Jak
mo¿na siê by³o spodziewaæ
dyskusjê zdominowa³y pro-
blemy czêœci mieszkañców
Dubia¿yna niegodz¹cych siê
na budowê w okolicach ich
wsi Zak³adu Zagospodarowa-
nia Odpadów.  Minister miast
rozproszyæ obawy mieszkañ-
ców, korzystaj¹c choæby z
przyk³adu s¹siedniej Hajnów-
ki, w której niedawno zbudo-
wano taki zak³ad w granicach
miasta, mia³ tylko jedn¹ radê.
S¹ wybory samorz¹dowe
wiêc mieszkañcy mog¹ wy-
braæ innego wójta. Czy wybór
innego wójta rozwi¹¿ê pro-
blem coraz wiêkszej iloœci od-
padów wytwarzanych tak¿e
na polskiej wsi to ju¿ nie pro-
blem pana Ministra. Skoro
tak¿e w innych sprawach –

ogromny rozziew pomiêdzy
cenami produktów rolnych a
œrodków do tej¿e produkcji –
minister nic nie mo¿e, to, nie-
odparcie nasuwa siê pytanie,
po co rolnikom taki minister.

Ostatecznie to przecie¿
– wg ministra Sawickiego –
rolnicy ponosz¹ odpowie-
dzialnoœæ za wysokie ceny np.
nawozów sztucznych. Jak
stwierdzi³ w odpowiedzi na
jedno z pytañ „rolnicy nie

lubi¹ pieniêdzy, które tak ich

parz¹, ¿e natychmiast po

otrzymaniu gotówki wydaj¹

j¹. Gdyby natomiast zaczekali

z tym kilka miesiêcy to na

pewno dealerzy nawozów ob-

ni¿yli by ceny.” No có¿ tylko
pogratulowaæ pomys³ów.

Zmar³y niedawno by³y
premier Rosji Wiktor Czerno-
merdin jest autorem powie-
dzenia „Chcieliœmy dobrze, a

wysz³o jak zwykle”. Minister
Sawicki postanowi³ to has³o
zrealizowaæ po polsku. Przy-

NiedŸwiedzia przys³uga ministra
i gor¹ce pieni¹dze rolników

25 listopada br. w bibliotece w Domu Nauczyciela w Haj-
nówce ze swoimi czytelnikami spotka³a siê poetka Anna Krot.
Mieszka i tworzy ona w Hajnówce. Jej wiersze czytane by³y m.in.
na antenie Polskiego radia Bia³ystok. Pisze m.in. o mi³oœci, sa-
motnoœci i przemijaniu. Wiersze spodoba³y siê s³uchaczom.
¯yczyli poetce dalszej twórczej inwencji.

Wieczór poezji zorganizowa³y nauczycielki-emerytki oraz
kierowniczka biblioteki Irena Prokopiuk. Kolejne spotkanie z pi-
sarzem odbêdzie siê w Domu Nauczyciela w styczniu 2011r. (jc).

Hajnówka Spotkanie z poetk¹

jecha³ popieraæ kandydatów
PSL w wyborach a zachêca³
do ich nie wybierania. A œmie-
ci? Najlepiej wywieŸæ do lasu.

 (w)

Od redakcji:

Tekst ten napisany do
poprzedniego numeru, nieste-
ty nie zmieœci³ siê w nim, a
wyborcy nie pos³uchali rad
ministra. Niemniej postano-
wiliœmy go zamieœciæ, aby
ukazaæ jacy politycy, jacy mi-
nistrowie nami rz¹dz¹, jak s¹
oderwani od ¿ycia.
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Spotkali siê po 50 latach w Bielsku Podlaskim, mieœcie swojej m³odoœci

Pozosta³y wspomnienia tamtych dni
uczestniczyli we mszy œw. w
swoim dawnym koœciele
pokarmelickim, gdzie
uczêszczali na niezapomnia-
ne lekcje religii i w Liturgii
w cerkwi  Zmartwychwsta-
nia Pañskiego, której prze-
wodniczy³ ich kursowy ko-
lega ks. Jerzy Szubak, dyry-
gent warszawskiego mêskie-
go chóru cerkiewnego.

- Nawiedziliœmy gro-

by naszych profesorów i

ksiê¿y, ks. Wac³awa £osow-

skiego, ks. Tadeusza Tararu-

ja i ostatnio zmar³ego ks.

infu³ata Eugeniusza Borow-

skiego, ojca duchowego

zjazdów szkolnych. Odwie-

dziliœmy tak¿e grób naszej

kole¿anki Walentyny Kar-

czewskiej, jednej z najlep-

szych uczennic naszego li-

ceum - wspomina Barbara
Stalewska.

Na spotkanie towa-
rzyskie do swojej posiad³o-
œci w Lewkach zaprosi³
Franciszek P³onowski.

- Nasza klasa by³a

zgrana. By³ czas na naukê i

czas na zabawê. Moim ulu-

bionym nauczycielem, by³

profesor D¹browski, pseu-

donim „Prycuœ”, który uczy³

biologii. By³ zapalonym fi-

latelist¹, wybra³ mnie na

przewodnicz¹c¹ kó³ka -

wspomina Krystyna Kru-
kowska Pliszczewska. - Po

maturze ukoñczy³am na

UMCS w Lublinie fizykê.

Maturzyœci z 1960 r.
wspominali, ¿e za ich cza-
sów by³o wiele kó³ zaintere-
sowañ, w których chêtnie
uczestniczyli.

- Po po³udniu tak¿e

byliœmy w szkole. Nale¿eli-

œmy do chóru, zespo³u man-

dolinistów, orkiestry, teatru,

grupy sportowej siatkówki i

harcerstwa. - Nie by³o dnia

¿ebym po po³udniu nie by³a

w szkole – wspomina Lucy-
na Sewastianowicz.

- Zawsze w okresie

karnawa³u w Domu Partii

by³y bale przebierañców. U

nas mieszkali sêdziowie,

wiêc mia³am sposobnoœæ

przebraæ siê za sêdziego.

Zrobi³am perukê z lnu, tak¹

d³ug¹ z  lokami, w³o¿y³am

togê i biret. Mia³am te¿ akta

sprawy oraz okulary, ¿eby

nikt mnie nie pozna³. Dosta-

³am III nagrodê - wspomi-
na³a Tatiana Bastrygin Ba-
czyñska, nauczyciel mate-

matyki z Poznania. - Kole-

¿anki prosi³y mnie, abym

przysz³a w tym stroju na lek-

cje do „Babuszki”. Wiêc

przysz³am. Spokojnie siedzê

w ostatniej ³awce z Zoœk¹

Kolasiñsk¹. przegl¹daj¹c

akta. Na lekcji wielki

œmiech. Tylko „Babuszka”

nie wie co siê w klasie dzie-

je. – Pani profesor – wyry-

wa siê g³os z sali, a Tania

zmieni³a sobie w³osy. I wte-

dy profesor podchodzi do

mnie, podnosi moj¹ perukê

i mówi -marsz za drzwi. Za

co – pytam? Wysz³am, zdjê-

³am perukê. A Rysiek z Ro-

chem co chwila otwieraj¹

drzwi i œmiej¹ siê. Po chwili

wychowawca Gabrylewski

pyta mnie. - A co ty tu robisz

dzieweczko? A Pani Skoko-

wa powiedzia³a, ¿e ja mam

perukê i wyprosi³a mnie za

drzwi – odrzek³am. – Pew-

nie pomyœla³ sobie - idiotka,

jak¹ ona ma perukê? Otwo-

rzy³ drzwi pytaj¹c, czy Tania

mo¿e wejœæ do klasy.?

- Nie mog³yœmy nosiæ

kolorowych poñczoch, nie

tylko dlatego, ¿e nie pasowa-

³y do fartuchów i tarczy, ale

zapewne z racji ró¿nie rozu-

mianej dojrza³oœci. W domu

mieliœmy zielon¹ farbê –
wspomina pe³na pomys³ów
Tatiana.

 Z siostr¹ ufarbowa³y-

œmy na zielono poñczochy,

które mia³y pr¹¿ki. I w tych

poñczochach siedzê sobie na

lekcji historii. Profesor Ka-

raczun sprawdzaj¹c wnikli-

wie moj¹ wiedzê patrzy³a na

mnie i powiedzia³a z przek¹-

sem - tak jak na nogach tak

i w g³owie - wspomina³a Ta-
tiana.

- Religiê katolick¹

mieliœmy w koœciele pokar-

melickim, której uczy³ ks.

Wac³aw £osowski – wspo-
mina Antoni Kendyœ. – Cza-

sy by³y trudne, wiêc ksi¹dz

Wac³aw nie mia³ ³atwego

zadania, szczególnie w ko-

œciele, podczas kazañ, gdy¿

by³ pods³uchiwany przez

ówczesny urz¹d bezpieczeñ-

stwa. Klasa podzielona na

dwie grupy rywalizowa³a w

odpowiedziach miedzy sob¹,

a ks. Wac³aw zadawa³ pyta-

nia, tak¿e ze swoich kazañ.

–A chêtnych do s³u¿by o³ta-

rza by³o tak wielu, ¿e bra-

kowa³o kom¿y – podkreœla
wieloletni ministrant -
bielszczanin Antoni Kendyœ.

Irma Ry¿yk Kaczmar-
ska zamieszka³a w Knory-
dach po zdaniu matury
ukoñczy³a bielskie Techni-
kum Administracji Rolnej,
podjê³a pracê w Wydziale
Rolnictwa w Augustowie, a
potem studiowa³a na Wy-
dziale Ogólno - Rolnym
SGGW i WSR w Szczecinie,
gdzie pozna³a przysz³ego
mê¿a in¿yniera rolnictwa.

Kilkakrotnie zmienia³a
miejsce zamieszkania, a po
74 r. zamieszka³a w Warsza-
wie.

Bo¿ena Kiczko w po-
³owie lat siedemdziesi¹tych
wyjecha³a do Austrii. Ona
od matki najlepiej zna³a rze-
czywisty wymiar obu okupa-
cji. Straci³a ojca, cenionego
organistê. Do dzisiaj nie zna
grobu swego ojca. Pracowa-
³a jako pielêgniarka na od-
dziale p³ucnym w Wiedniu.
A Maria Strelczuk Warda,
emerytowany nauczyciel z
Piotrkowa Trybunalskiego
piêknie malowa³a pejza¿e i
krajobrazy. Ma wci¹¿ silne
wiêzy z Bielskiem, odwie-
dza swoj¹ matkê.

I choæ niemal wszyscy
s¹ ju¿ dziœ na emeryturze,

ciesz¹ siê z wnuków, to
wci¹¿ m³odzi s¹ duchem,
zgodnie podkreœlaj¹, ¿e tyl-
ko na cmentarzu czas zatrzy-
ma³ siê.

Na grobach Profeso-
rów, tak¿e ze szko³y podsta-
wowej, umi³owanych Ksiê-
¿y i Absolwentów czêsto
spotkaæ mo¿na Antoniego
Kendysia, wieloletniego
wspó³organizatora Zjazdów
Wychowawców Gimnazjum
i Liceum. Jest to - jak wy-
znaje wierz¹c w œwiêtych
obcowanie – szczególny
wymiar duchowego spotka-
nia.

Tadeusz Szereszewski

P³onowski, organizator spo-
tkania.

On te¿ w kawiarni
„Hajduczek” otwieraj¹c
spotkanie serdecznie powi-
ta³ zebranych, odczyta³ prze-
s³ane ¿yczenia od kolegów i
kole¿anek. Poprosi³ o
uczczenie minut¹ ciszy, tych
którzy odeszli w ostatnim
czasie do wiecznoœci: Przy-
wo³a³ Tatianê Czerwack¹,
Marka Krygiera, Borysa No-
skowicza, Ryszarda Kaliszu-
ka, Stanis³awa Michalskie-
go, Wac³awa Rusaka, Zeno-
na Puchalskiego, Walentynê
Karczewsk¹, Reginê Ka-
miñsk¹ i Micha³a Bus³owi-
cza.

Przy muzyce, tak¿e z
dawnych lat od¿y³y wspo-
mnienia. Ks. Jerzy Szubak
te¿ z ka¿d¹ osob¹ wymienia³
swoje wspomnienia, odwo-
³ywa³ siê do wielkiej ¿yczli-
woœci i pomocy kole¿eñ-
skiej, któr¹ tak¿e i on otrzy-
ma³, szczególnie z matema-
tyki, choæ wiedzia³, ¿e nie
przyda siê ona w jego doro-
s³ym ¿yciu. By³ pasjonatem
œpiewu. Zosta³ ksiêdzem
obrz¹dku wschodniego i
dziœ jest szczêœliwym i spe³-
nionym duchownym, mê-
¿em i ojcem Nade wszystko

kocha œpiew cerkiewny i
dyrygenturê.

Podczas obchodów
Dni Bielska, 31 maja ks. de-
dykowa³ koncert „Swojemu
Miastu”. W wype³nionej
Sali BDK byli równie¿ obec-
ni Jego Koledzy i Kole¿an-
ki z lat szkolnych.

Modlitewny charakter

spotkania towarzyszy³

w œwi¹tyniach

i na cmentarzu
W niedzielê Absol-

wenci „Matura 1960”

Cd. ze str. 3
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GMINA CZEREMCHA

W pi¹tkowy wieczór,
12 listopada,  w sali œlubów Urzêdu
Stanu Cywilnego w Czeremsze spo-
tka³y siê pary ma³¿eñskie, które w
tym roku obchodz¹ jubileusz - 50
rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego. Takich par w gminie Cze-
remcha jest 7.

S¹ to:
Lidia i Miko³aj Doroszkiewicz
Wiera i Aleksander Kap³unow
Janina i Eugeniusz Kot
Luba i Piotr Maksymuk
Halina i Marian Rogacki
Antonina i Bazyli Zieñczuk
Eugenia i Wiktor Ziñczuk

Przyby³e na uroczystoœæ pary
ma³¿eñskie serdecznie powita³ Wójt
Gminy Micha³ Wróblewski. W spo-
tkaniu wziêli równie¿ udzia³: Józef
Dubkowicz – przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Rejonowego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, Sekretarz Urzêdu Gmi-
ny Maria Iwaniuk oraz  Alicja Py-
tel –kierownik i Anna Ko³tok Za-
stêpca Kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego.

„W dniu naszych Z³otych Go-

dów wyra¿am mojej ¿onie/mê¿owi

serdeczne podziêkowanie za oka-

zan¹ mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê.

Przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko aby

nasze ma³¿eñstwo by³o nadal szczê-

œliwe” – te s³owa wypowiadane ze
wzruszeniem przez dostojnych jubi-
latów poprzedzi³y moment wrêcze-
nia medali.

Aktu dekoracji „Medalami za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” do-
kona³ Wójt Wróblewski w towarzy-
stwie obecnych goœci.

Z³o¿enie ¿yczeñ  zdrowia i ko-
lejnych szczêœliwych lat przez Wój-
ta Gminy i tradycyjna lampka szam-
pana zakoñczy³a oficjaln¹ czêœæ spo-
tkania.

Nastêpnie zebranym zaœpie-
wa³ zespó³ z Publicznego Gimna-
zjum; wystêp piêknych gimnazjali-
stek zosta³ przyjêty gromkimi bra-
wami.

 (wss)

Z£OTE  GODY  W  CZEREMSZE

 na pierwszym planie Luba i Piotr Maksymuk,

na drugim planie od lewej strony Bazyli Zieñczuk,

Eugenia i Wiktor Ziñczuk

 na pierwszym planie Lidia Doroszkiewicz,

Aleksander Kap³unow, na drugim planie od lewej strony

Rogacki Marian i Halina,

na pierwszym planie Wiera Kap³unow, Janina Kot,

na drugim planie od lewej strony

Antonina i Bazyli Zieñczuk, Eugenia Ziñczuk.
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Narew za granic¹

twa w poszczególnych kra-
jach partnerskich.

W trakcie drugiego
dnia pobytu w Niemczech
nauczyciele kraju goszcz¹ce-
go wraz ze swoimi uczniami
przygotowali spotkanie, któ-
rego celem by³o zapoznanie
œrodowiska lokalnego oraz
rodziców uczniów z projek-
tem.  Zosta³a zaproszona rów-
nie¿ prasa lokalna, uczniowie
wraz rodzicami przygotowali
poczêstunek dla zebranych
goœci. Na pocz¹tku zebrani
goœcie a w szczególnoœci
szko³y partnerskie zosta³y
przywitane przez dyrektora
szko³y niemieckiej we
wszystkich czterech jêzykach
projektu. Nastêpnie, ka¿dy
„kraj” przedstawia³ przygoto-
wan¹ wczeœniej prezentacjê
na temat swojej szko³y, miej-
sca zamieszkania oraz obo-
wi¹zuj¹cego systemu szkol-
nictwa.

Szko³a goszcz¹ca za-
dba³a równie¿ o rozwój kul-
turalny oferuj¹c zwiedzanie
Regensburga oraz pobliskich
okolic wraz z przewodnikiem.

W trakcie wizyty w
Niemczech nauczyciele nie-
mieccy chêtnie opowiadali o
swoim systemie szkolnictwa,

wykorzystywanych przez
nich metodach. Odpowiadali
tak¿e na wszystkie pytania
pozosta³ych nauczycieli.

Oficjalne zakoñczenie
spotkania mia³o miejsce w
czwartek podczas kolacji po-
¿egnalnej na której licznie
stawili siê nauczyciele nie-
mieccy.

Sam pobyt w Niem-
czech by³ doskona³¹ okazj¹ do
poznania nowych ludzi, kul-
tur, obyczajów zarówno kra-
ju goszcz¹cego jak i krajów
partnerskich.

Praca nad projektem
okaza³a siê bardzo owocna.
Zaplanowana zosta³a kolejna
wizyta w Polsce, która odbê-
dzie siê w marcu 2011 roku.
Hiszpaniê odwiedzimy ju¿ z
uczniami naszej szko³y w paŸ-
dzierniku 2011 roku. Nato-
miast zakoñczenie projektu
odbêdzie siê we W³oszech w
maju 2012 roku. Ustalono
równie¿ dzia³ania nad który-
mi bêd¹ pracowaæ uczniowie
oraz nauczyciele do czasu
kolejnej wizyty w Polsce.

Mamy nadziejê, ¿e wi-
zyta w Polsce bêdzie równie
owocna i interesuj¹ca co wi-
zyta w Niemczech.

Krystyna Selwesiuk,

Barbara Dudzicz

Cd. ze str. 2

24 paŸdzier-
nika br emeryci i renciœci z
gminy Narewka obchodzili
Dzieñ Seniora. Uroczystoœæ
zbieg³a siê z 15-leciem dzia³al-
noœci Zarz¹du Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Na-
rewce.Spotkanie towarzyskie
odby³o siê w narewkowskiej
restauracji nad rzek¹. Grono
przyby³ych by³o liczne.

Imprezê prowadzi³a Ja-
dwiga Karpiuk – przewodni-
cz¹ca ZR. Na uroczystoœæ
przybyli Jan Kalinowski –
przewodnicz¹cy Zarz¹du
Okrêgowego PZERiI w Bia-
³ymstoku i Miko³aj Pawlicz –
Wójt Gminy Narewka. Aktyw-
ni dzia³acze zwi¹zkowi otrzy-
mali dyplomy uznania,

m.inn.Eugeniusz Smolski,
Pawe³ Lewsza, Jan Cie³uszec-
ki, Miko³aj Woroniecki i An-
toni Jens³aw.

Po czêœci oficjalnej by³
poczêstunek i tañce (grali i
œpiewali Piotr Skiepko i Anna
karetko). W przerwie miêdzy
tañcami zorganizowano loteriê
fantow¹ (ka¿dy los wygrywa³!)
oraz konkursy – œpiewaczy i
dla najlepszych tancerzy.Na-
grody zdobyli w pierwszym
wspó³zawodnictwie Olga sacz-
ko, Miko³aj Woroniecki, Jerzy
Rubczewski, Zinaida Pace-
wicz, Eugenia Smolska, Wa-
lentyna Ha³¹burda i Olga Ro-
mañczuk, oraz w drugim –
pary taneczne Maria i Nadzie-
ja Czajko, pañstwo Frankow-
scy, Lucjan Kuczyñski z part-
nerk¹, Pawe³ Lewsza z pani¹
Walentyn¹ i Jan Suchodo³a z
pani¹ Nadziej¹.

Seniorzy dziêkuj¹ Wój-
towi Gminy za to, ¿e zapewni³
œrodek lokomocji (autobus)
celem przywiezienia i odwie-
zienia emerytów do odleg³ych
wsi Masiewa, Olchówki, Plan-
ty i Lewkowa oraz pobliskich
Janowa i Œwinoroj.

Dzieñ seniora
NAREWKA

POWIAT BIELSKI
Bielsk Podlaski
Eugenia OSTASZEWICZ     –  449(13,02%)
Raisa RAJECKA                – 2001(58,03%)
Anatol G. TYMIÑSKI          – 998(28,95%)

Boæki
S³awomir CHMUR               – 73(3,05%)
Stanis³aw DEREHAJ£O    – 1229(50,06%)
Pawe³ KALISZEWICZ         – 596(24,28%)
Marek A. £UKASZEWICZ  – 555(22,61%)

Brañsk
Krzysztof JAWOROWSKI –2034(70,72%)
S³awomir RADULSKI          – 842(29,28%)

Orla
Piotr SELWESIUK            – 1418(8636%)

Rudka
Andrzej ANUSIEWICZ     – 796(85,96%)
Barbara HRYNIEWICKA    – 130(14,04%)

Wyszki
Marek MALINOWSKI        – 1015(49,83%)
Ryszard PERKOWSKI     – 1022(50,17%)

WYNIKI  WYBORÓW
Kandydaci na Wójtów otrzymali g³osów:

Zakoñczy³ siê kolejny konkurs dla
Szkolnych Kas Oszczêdnoœciowych pod ha-
s³em " Dziœ oszczêdzam w SKO- jutro w
Banku Spó³dzielczym. Konkurs jest rozstrzy-
gany na dwóch poziomach- krajowym i lo-
kalnym. Z województwa podlaskiego w tej
edycji na szczeblu krajowym uczestniczy³o
kilkanaœcie SKO ze szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych. I to z powodzeniem. Szko³a
Podstawowa w Grodzisku zajê³a II miejsce.
Z kolei Szko³a Podstawowa w Andryjankach
i Szko³a Podstawowa w Niemyjach Nowych
otrzyma³y nagrody za naj³adniejsze prace pla-
styczne wykonane w ramach tego konkursu.
Gratulujemy.

Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o
tak¿e na szczeblu lokalnym. Znane nam s¹
wyniki og³oszone przez Bank Spó³dzielczy
w Brañsku. W tej placówce do konkursu zg³o-
si³o siê 9 szkó³ z powiatu bielskiego, hajnow-
skiego i siemiatyckiego. Komisja Konkurso-
wa pod przewodnictwem Zbigniewa Szczê-
œniaka, cz³onka Zarz¹du BS w Brañsku uzna-
³a, ¿e najlepszym SKO w roku szkolnym
2009/2020 by³a dzia³aj¹ca w Szkole Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzi-
sku. Opiekuje siê ni¹ Anna Romaniuk. Dru-
gie miejsce zajê³a SKO dzia³aj¹ca w Zespo-
le Szkó³ im. Armii Krajowej w Brañsku
(opiekun - Ma³gorzata W³ostowska), a trze-
cie - SKO ze Szko³y Podstawowej w Top-
czewie (opiekun- El¿bieta Wy³ucka). Wszyst-
kie Kasy otrzymaly nagrody pieniê¿ne.

Mam nadziejê, ¿e tak¿e inne Banki
Spó³dzielcze z wojewodztwa podlaskiego po-
informuj¹ nas o swoich najlepszych Szkol-
nych Kasach Oszczêdnoœci.

Hieronim T. Wawrzyñski

POWIAT  HAJÓWSKI
Bia³owie¿a
Jaros³aw KISIELEWSKI   – 156(12,56%)
Albert LITWINOWICZ  – 751(60,91%)
Olimpia PABIAN              – 217(17,60%)
Anna WOJCIUK                – 109(8,84%)

Czeremcha
Jerzy SZYKU£A           – 1107(54,91%)
Micha³ WRÓBLEWSKI – 909(45,09%)

Czy¿e
Jerzy WASILUK – 905(89,07%)

Dubicze Cerkiewne
Leon MA£ASZEWSKI  – 662(61,52)
Piotr OLESIUK                – 73(6,78%)
Daniel SKOWORODKO – 341(31,69%)

Hajnówka
Miros³aw BOROWIK    – 995(47,54%)
Olga RYGOROWICZ – 1098(52,46%)

Narew
Eugeniusz DUDZICZ      – 449(24,30%)
Andrzej NICZYPORUK – 227(12,28%)
Andrzej PLESKOWICZ – 580(31,39%)
Jan PLESKOWICZ        – 592(32,03%)

Narewka
Barbara BIELAWSKA         – 453(21,66)
Eugeniusz OSTAPCZUK      – 402(19,23%)
Miko³aj PAWILCZ          – 1169(55,91%)
Zdzis³aw A. STANKOWSKI – 67(3,20%)

Gminna Biblioteka Publiczna w Bia-
³owie¿y otrzyma³a dofinansowanie w ramach
programu „Infrastruktura bibliotek” realizo-
wanego ze œrodków pozostaj¹cych w dyspo-
zycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Osob¹ odpowiedzialn¹ za przygo-
towanie wniosku, kontakty z ministerstwem
oraz ca³oœciowe zarz¹dzanie projektem jest
kierownik biblioteki – Ludmi³a Kanecka. Za
sprawozdawczoœæ oraz rozliczenie projektu
odpowiada ksiêgowa biblioteki – Irena Ja-
skó³ka.

W ramach projektu realizowane bêd¹
nastêpuj¹ce zadania :

wymiana stolarki okiennej  i drzwio-
wej w pomieszczeniach bibliotecznych,

zakup i wymiana wyk³adzin pod³ogo-
wych w bibliotece dzieciêcej i dla doros³ych.

Œrodki z dotacji pozwol¹ nam popra-
wiæ warunki lokalowe instytucji, jak i roz-
szerzyæ ofertê kulturalno – edukacyjn¹ dla
mieszkañców naszej gminy. Zakup nowej wy-
k³adziny poprawi zdecydowanie estetykê
pomieszczeñ. Wymiana okien i stolarki
drzwiowej zwiêkszy stan bezpieczeñstwa
obiektu i funkcjonalnoœæ pomieszczeñ (zim¹
temperatura spada do 12 stopni), jednocze-
œnie pozwoli to na zmniejszenie kosztów
ogrzewania obiektu.

£¹czna wartoœæ projektu wynosi
25008 z³, w tym dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  -
20000 z³.                          Ludmi³a Kanecka

Projekt
„Infrastruktura bibliotek”

Szkolne
Kasy Oszczêdnoœci

nagrodzone



Wieœci Podlaskie                                                                                                                                                                                                         7

Dnia 28 paŸdziernika 2010r w œwietlicy Miejskiego Oœrodka Sporu i
Rekreacji w Bielsku Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³
gimnazjalnych w dru¿ynowych szachach dziewcz¹t i ch³opców. W zawodach
wziê³o udzia³ 8 dru¿yn (w tym 3 dziewcz¹t) z 5 szkó³. Sêdzi¹ g³ównym by³ kol.
W³odzimierz Hackiewicz.

Zwyciêskie szko³y otrzyma³y puchary, dla trzech najlepszych szkó³ wrê-
czono dyplomy,

natomiast zawodników uhonorowano pami¹tkowymi medalami ufun-
dowanymi przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Bielsku Podlaskim
z dotacji  Urzêdu Miasta w Bielsku Podlaskim.

Klasyfikacja dru¿ynowa

Dziewcz¹t

1. PG  BOÆKI -4pkt
- Andrzejewska Anna -1
- Zawadzka Magdalena -2
-Czarniawska Ilona -1.5
(op. Eugenia Matwiejuk)
2. PG AUGUSTOWO -2
- ¯ukowska Marlena -1
- Demianiuk Izabela -0
- Pop³awska Aneta -1.5
(op. Jolanta Jankowska)
3. PG-3 BIELSK PODLASKI -0
-Siegieñ Diana -1
-Mieszczeriakow Ma³gorzata -1
-Oksieniuk Aneta -0
(op. Walery Mieszczeriakow)

GIMNAZJADA  POWIATU  BIELSKIEGO
W  DRU¯YNOWYCH  SZACHACH

Dnia 29 paŸdziernika 2010r w œwietlicy Miejskiego Oœrodka Sporu i
Rekreacji w Bielsku Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³
ponadgimnazjalnych w dru¿ynowych szachach dziewcz¹t i ch³opców. W za-
wodach wziê³o udzia³ 1 dru¿yny (w tym 1 dziewcz¹t) z 3 szkó³. Sêdzi¹ g³ów-
nym by³ kol. W³odzimierz Hackiewicz.

Dla trzech najlepszych szkó³ wrêczono dyplomy, natomiast zawodni-
kom pami¹tkowe medale ufundowane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Spor-
towy w Bielsku Podlaskim z dotacji  Urzêdu Miasta w Bielsku Podlaskim.

Klasyfikacja dru¿ynowa

Dziewcz¹t

1. SP ANDRYJANKI 1.SP - 3
  - Osmólska Aneta
  - Szymczuk Julia
  - Piotrowska Kinga
  (op. Micha³ £ukaszewicz )

IGRZYSKA  POWIATU  BIELSKIEGO
W  DRU¯YNOWYCH  SZACHACH

S P O R T

Nie uda³o siê prze³amaæ z³ej
passy siatkarzom ¯ubra Bia³owie¿a.
Na w³asnym boisku przegrali oni z
dru¿yn¹ Biebrzy Lipsk 1:3. Zespó³ z
serca Puszczy Bia³owieskiej pierwszy
raz w swojej historii przegra³ na w³a-
snym boisku z zespo³em z Lipska.

W pierwszym secie wyrówna-
na walka trwa³a tylko do stanu 9:9.
Wtedy w polu zagrywki pojawi³ siê
Artur Karni³owicz, kapitan goœci.
Jego atomowe zagrywki sprawi³y
ogromny problem przyjmuj¹cym
¯ubra. Dziêki temu Biebrza zdoby³a
kilkupunktow¹ przewagê, której nie
odda³a ju¿ do koñca tej partii, wygry-
waj¹c j¹ 25:20.

Drugi set to od pocz¹tku prze-
waga Biebrzy. ¯ubr pope³nia³ proste
b³êdy, a goœcie konsekwentnie reali-
zowali swoj¹ taktykê i drug¹ partiê
wygrali 25:17.

Wydawa³o siê, ¿e tak¿e trzeci
set zakoñczy siê ³atwym zwyciêstwem
goœci. Od pocz¹tku osi¹gnêli oni prze-
wagê kilku punktów. Jednak w po³o-
wie partii gospodarze odrobili starty
i po emocjonuj¹cej koñcówce wygrali
t¹ partiê do 24.

Czwarta partia tego spotkania
to ju¿ totalna dominacja Biebrzy
Lipsk. Wielka w tym zas³uga Artura
Karni³owicza i Mariusza Sienkiewi-
cza, którzy zdobyli mnóstwo punktów
zagrywk¹. W koñcówce ¯ubr próbo-
wa³ jeszcze goniæ rywali, jednak na
dobrze dysponowan¹ Biebrzê to nie
wystarczy³o. Lipsk wygra³ tego seta
25:16.

– Trudno coœ mówiæ po takim
meczu – komentuje Wojciech Gutow-
ski, trener ¯ubra. – Zagraliœmy po
prostu s³abo. Goœcie grali mocn¹ za-
grywk¹, a my fatalnie przyjmowali-
œmy. Zawiod³y tak¿e inne elementy.
Najgorsze jest to, ¿e nie widzia³em u
moich zawodników wiary w zwyciê-
stwo. Nie wiem, co na to wp³ynê³o.
Wydaje mi siê, ¿e siedzia³ im w g³o-
wach jeszcze mecz z Augustowem. Je-
dynym, którego mogê pochwaliæ, by³
Tomasz Androsiuk, który da³ bardzo
dobr¹ zmianê. Nasza sytuacja w ta-
beli sta³a siê bardzo ciê¿ka. Aby my-
œleæ o bara¿ach, musimy wygraæ
wszystkie mecze. Przy takiej dyspo-
zycji to ciê¿kie zadanie. Przede
wszystkim musimy sobie wszystko
pouk³adaæ w g³owach. Nabraæ wiêcej
pewnoœci siebie i graæ z wiêkszym lu-
zem – podsumowuje trener.

¯ubr Bia³owie¿a – Biebrza
Lipsk 1-3 (20:25, 17:25, 26:24, 16:25)

¯ubr: Czajka, M. Gutowski,
Zawiœlak, £ojewski, Ochryciuk, Bo-
kuniewicz oraz Gabiec (libero), An-
drosiuk, Rafa³ko, Biendar, Rubiel.

W. Gutowski

Z³a passa ¯ubra trwa

Dnia 09 listopada 2010r w sali sportowej Zespo³u Szkó³ im. Jna Paw³a
II w Bielsku Podlaskim przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkó³ ponad-
gimnazjalnych w dru¿ynowym tenisie sto³owym dziewcz¹t i ch³opców. W
zawodach wziê³o udzia³ 11 zespo³ów (w tym 5 dziewcz¹t) z 6 szkó³.  Zawody
rozegrano na 6 sto³ach. Sêdziami g³ównymi zawodów byli kol. Artur Zinkow-
ski (dziewcz¹t) i Dariusz Filimoniuk (ch³opców).

Najlepszym szko³om wrêczono okaza³e puchary i dyplomy, a zawodni-
kom pami¹tkowe medale, ufundowane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Bielsku Podlaskim z dotacji  Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim.

Klasyfikacja dru¿ynowa

Dziewcz¹t Ch³opców

1. ZS - 3 BIELSK PODLASKI 1. ZS – 4 BIELSK PODLASKI
- Gierez Marta-Tokajuk Natalia - Kruszewski Tomasz-Jab³oñski Grzegorz
- Górska Ma³gorzata-Oksiuta Agata - Borowski Andrzej-Hryniewicki
(op. El¿bieta Ptaszyñska ) (op. Andrzej Szymaniak )
2. ZS – 4 BIELSK PODLASKI 2. ZS – 1 BIELSK PODLASKI
- Maksimiuk Agnieszka-To³oczko Paulina - Iwaniuk Sebastian-Smyk Dawid
- Tworkowska Sylwia-Ko³yszko Paula - Markowski Krzysztof
(op. Andrzej Szymaniak ) (op. Janusz Grygoruk )
3. LO – 2 BIELSK PODLASKI 3. ZS im.J.P.II  BIELSK PODLASKI
- Jurczuk Barbara-Lipato Katarzyna - Kazimierski Tomasz-Szymczuk Marcin
- Sewastianiuk Katarzyna - Kazimierski Karol
(op. Eugeniusz Bedeniczuk ) (op. Dariusz Filimoniuk )
4. LO – 1 BIELSK PODLASKI 4. LO – 1 BIELSK PODLASKI
5. ZS – 1 BIELSK PODLASKI 5. LO – 2 BIELSK PODLASKI

6. ZS – 3 BIELSK PODLASKI

Najlepszy zawodnik na I stole - Mieszczeriakow Miros³aw(SP-3Bielsk) - 2pkt
Najlepszy zawodnik na II stole - Grygoruk Tomasz  (SP-3 Bielsk)  - 2pkt
Najlepszy zawodnik na III stole - Piotrowski Krzysztof (SP Andryjanki)-2pkt

SP Andryjanki wœród dziewcz¹t i SP-3 Bielsk Podlaski wœród ch³op-
ców, bêd¹ reprezentowaæ powiat w finale grupy po³udniowej, który odbêdzie
siê dnia 05.11.2010r. w Wasilkowie.    W³odzimierz Borowik

LICEALIADA  POWIATU  BIELSKIEGO
W  DRU¯YNOWYM TENISIE STO£OWYM

Ch³opców

1.PG AUGUSTOWO -6pkt  (8.5)
- Piotrowski Patryk -3
- Iwaniuk Mateusz -2.5
- Pieczyñski Dariusz -3
(op. Jolanta Jankowska)

Najlepszy zawodnik na I stole -Piotrowski Patryk (PG Augustowo) -3pkt
Najlepszy zawodnik na II stole -Stadnicki Krzysztof (PG-3 Bielsk) -3pkt
Najlepszy zawodnik na III stole -Pieczyñski Dariusz (PG Augustowo)-3pkt

Po 2 najlepsze zespo³y awansowa³y do fina³u grupy po³udniowej, który
odby³ siê dnia 06.XI.2010r. w Wasilkowie.                    W³odzimierz Borowik

2. PG-1  BIELSKPODLASKI -6 (7.5)
- £obodziñski Piotr -2.5
- Selwesiuk Sylwester -2.5
- Marczuk Przemys³aw -2.5
(op. Mieczys³aw Dr¹gowski)
3. PG-3 BIELSK PODLASKI - 4
(7)
- Grygoruk Adam -2
- Stadnicki Krzysztof -3
- Popio³ek £ukasz -2
- Syczewski Dariusz -0
(op. Walery Mieszczeriakow)
4. PG BOÆKI -4 (6.5)
-Jakubowski Wojciech -2.5
-Go³aszewski Hubert -2
-£ukaszewicz Maciej -2
-Nikonowicz Przemys³aw-rez.
5. PG ORLA -0
-Bañkowski Andrzej -0
-Bujniuk Andrzej -0
-Korzun Micha³ -0.5

Ch³opców

BIELSKPODLASKI -4pkt
- Mieszczeriakow Miros³aw -2
- Grygoruk Tomasz -2
- Maciejuk Micha³ -1
- Pietrzykowski Kacper –rez.

(op.Walery Mieszczeriakow)
2. SP  BOÆKI -2
- Nikonowicz Bart³omiej -1
- Szklarz Sebastian -1
- Zaj¹czkowski Kamil -0
( op. Marcin Sawicki )
3. SP  ANDRYJANKI -0
- Antoszuk Samuel -0
- Oszczepañski Jacek -0
- Piotrowski Krzysztof -2
- Tereszczuk Kamil   -rez.
(op. Micha³ £ukaszewicz )

Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy sk³ada serdeczne gratulacje
zwyciêskim szko³om, oraz ich nauczy-
cielom, a tak¿e serdecznie dziêkuje
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw-
³a II w Bielsku Podlaskim za udostêp-
nienie obiektów sportowych , a  na-
uczycielom w-f   za pomoc w  prze-
prowadzeniu zawodów.

   W³odzimierz Borowik
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