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ZAPRASZAMY
4 maja Stowarzyszenie 

„Godboys” waz z grupą blisko 
800 motocyklistów rozpoczęło 
kolejny sezon. Jak 
w latach poprzednich 
motocykliści rozpo-
częli swoje spotkanie 
od modlitwy w cerkwi 
i kościele. Następnie 
uczestniczyli w pa-
radzie motocyklowej 
przez miasto i wspól-
nym ognisku. Organi-
zowane przez Stowa-
rzyszenie „Godboys” 
wydarzenie w Bielsku 
Podlaskim trwa nie-
przerwanie od ponad 
dziesięciu lat. Kape-
lanem miłośników 
jednośladów jest ks. 
Janusz Szymański, 
były prefekt tej pa-
rafii.

 Spotkanie rozpo-
częło się od mszy św. 
sprawowanej w inten-
cji motocyklistów pod 
przewodnictwem ks. Janusza Szy-
mańskiego koncelebrującego wraz 
z ks. proboszczem Dariuszem 

Stowarzyszenie „Godboys” otworzyło kolejny sezon motocyklowy

Jednoślady przejechały ulicami naszego miasta
Kujawą i ks. Wojciechem Piotrow-
skim w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Bielsku Podlaskim oraz 

nabożeństwa w cerkwi pw. Opieki 
Matki Bożej. Zebranych w sank-
tuarium powitał ks. proboszcza 

Dariusz Kujawa wyrażając radość 
z jego cykliczności od 2007 roku 
w tej parafii.

 W homilii ks. 
Janusz Szymański 
mówił o drodze, któ-
rą należy zawierzyć 
Chrystusowi. Od-
wołał się do świa-
dectw ludzi, którzy 
nie zawsze o tym 
pamiętali. Szcze-
gólnie poruszające 
było świadectwo 
motocyklisty, który 
uległ poważnemu 
wypadkowi, podjął 
walkę o życie za-
praszając do swego 
życia Chrystusa. Dziś 
po długiej kuracji 
nie ma śladów po-
wypadkowych. Dziś 
przy spotkaniach 
jest apostołem, nie 
wstydzi się Chry-
stusa.

- Przywdziałem 
do mszy św. ornat z wizerunkiem 
Matki Boskiej Fatimskiej. Jej to 
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W dniach 11–12 maja w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego im. Jarosława Kosty-
cewicza z udziałem „World of Tanks” 
odbył się konkurs z wystawą mo-
deli kartonowych w Bielsku Podla-
skim. Tematem przewodnim edycji 
tej imprezy był „Wrzesień’39”. Pod-
czas gali wręczono dyplomy, pucha-
ry i nagrody rzeczowe dla autorów 
najlepszych modeli. Imprezę już po 
raz drugi zorganizował Osiedlowy 
Dom Kultury Spółdzielni Mieszka-
niowej w Bielsku Podlaskim przy 
aktywnym udziale członków grupy 
nieformalnej „Kartonowy Tur”. 

W 2. edycję tej imprezy, która 
zrzesza fanów modelarstwa pod 
mottem „Modelarze – Modelarzom” 
włączył się partner konkursu „World 
of Tanks”. Dla uczestników przygo-
towano kody bonusowe, a także 

Honorowy Patronat nad imprezą konkursu i wystawą modeli kartonowych objął Jarosław 
Borowski  Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

„Bielska Majówka Modelarska”
kody zaproszeniowe dla nowych 
graczy.

Podczas imprezy odbyły się 
m.in. warsztaty z doskonalenia 
technik malarskich. Poprowadził 
je znany i ceniony modelarz Artur 
Wałachowski. Była też wycieczka 

do Orli, gdzie można było zobaczyć 
jedną z nielicznych zachowanych 
synagog w Polsce oraz wieczór in-
tegracyjny, na którym wymieniano 
doświadczenia, nawiązywano nowe 
przyjaźnie. 

W sobotę 11 maja w godz. 
13.00 – 19.00, w niedzielę 12 maja 
w godz. 9.00 – 15.00 miało miejsce 
zwiedzanie wystawy.

Przypomnijmy, Koło mode-
larskie „Kartonowy Tur” powstało 
jako nieformalna inicjatywa pasjo-

natów modelarstwa kartonowego, 
w 2015 r. Od 2016 r. działa przy 
Osiedlowym Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bielsku 
Podlaskim. Od 2017 otrzymało 
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Wśród licznych imprez zwią-
zanych ze 100-leciem uzyskania 
przez Polskę niepodległości war-
to odnotować ważną ( również 
100-letnią) rocznicę powstania 
i działalności Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. Już w kilka miesięcy 
po odzyskaniu niepodległości, bo 
w styczniu 1919 roku pod przewod-
nictwem Heleny Paderewskiej zwo-
łano naradę organizacji i stowarzy-
szeń społecznych zajmujących się 
pomocą humanitarną i medyczną, 
w wyniku której powstało Polskie 
Towarzystwo Czerwonego Krzyża, 
które od 1927 roku przyjęło nazwę 
Polskiego Czerwonego Krzyża.

100 -lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

Obchody w Białymstoku
Warto zaznaczyć, że od 1919 

roku zaczęła kiełkować idea ówcze-
snego PTCK w Białymstoku, chociaż 
na Podlasiu stacjonowały jeszcze 
wojska niemieckie i działał tu Ame-
rykański i Rosyjski Czerwony Krzyż. 
Od 8 maja 1919 roku białostocki 
PCK otrzymał siedzibę w kamieni-
cy przy ul. Warszawskiej 29, gdzie 
urzęduje do dzisiaj, teraz jako Od-
dział Okręgowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Białymstoku.

8 maja br. w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 
konferencja historyczno-naukowa 
i uroczysta akademia poświęco-
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W dniach od 29 do 30 maja 
na czartajewskim stadionie Zespo-
łu Szkół Technicznych rywalizowało 
ponad 120 strażaków z 14 komend 
miejskich i powiatowych z woje-
wództwa podlaskiego. Trwały XXI 
Mistrzostwa Województwa Podla-
skiego w Sporcie Pożarniczym.

29 maja rozegrano dwie 
konkurencję; wspinanie przy uży-
ciu drabiny hakowej i strażacki tor 
przeszkód. 

W trakcie pierwszej - bardzo 
widowiskowej -  konkurencji stra-
żak po krótkim sprincie z drabiną 
hakową musiał ją zaczepić o pa-
rapet okna na pierwszym piętrze 
konstrukcji, wejść po niej, zaczepić 

Czartajew
Strażackie zmagania

drabinę o parapet na drugiej kondy-
gnacji, a później na trzeciej. Oczy-
wiście wszystko w jak najkrótszym 
czasie. Konkurencja ta wymaga 
nie tylko dobrej koordynacji rucho-
wej ale przede wszystkim wielkiej 
sprawności fizycznej.

W trakcie drugiej konkuren-
cji  należało przebiec 100 metrów 
i równocześnie wykonać nastę-
pujące czynności: pokonać ścianę, 
rozwinąć i połączyć dwa odcinki 
węża pożarniczego, pokonać rów-
noważnię, podłączyć jeden koniec 
linii wężowej od rozdzielacza wody 
a drugi do prądownicy.

Kolejnego dnia uczestniczy 
Cd. str. 2
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Jednoślady przejechały ulicami naszego miasta

zawdzięczam ocalenie z kolizji na 
jednym z rond zmierzając w piel-
grzymce do Pani Fatimskiej – wspo-
minał ks. Szymański, który ogarnia 
pamięcią modlitewną motocykli-
stów, którzy ucierpieli w wypadkach.

- Historia „Goodboys” jest 
już dość długa i nasza marka jest 
rozpoznawalna w regionie, a na-
wet  w Polsce. Mamy nadzieję, że 
będziemy działać jak najdłużej – 
mówi Michał Wojtkowski, prezes 
Stowarzyszenia. Motocyklistów 
w Bielsku Podlaskim przybywa. 
Młodsze pokolenia kupują motocy-
kle i dołączają do nas, ale są też 
ci, jak to można powiedzieć, „stali”, 
którzy są z nami cały czas. Mam 
nadzieję, że nie będą o nas zapo-
minać – dodał Wojtkowski.

 Po udzieleniu błogosławień-
stwa i modlitwie wstawienniczej za 
przybyłych, poświęceniu pojazdów 
pasjonaci jednośladów zamanife-
stowali swoją obecność na para-
dzie ulicami Bielska Podlaskiego. 
Następnie udali się do Kolonii Boć-
ki, gdzie miała miejsce integrująca 
impreza.

Tam m. in. poza grochówką, 
kiełbasą, kartoflami prosto z par-
nika, drożdżówkami można było 
uczestniczyć w pokazie tkania dy-

Cd. ze str. 1 wanów, pieczeniu sękacza, a przede 
wszystkim w pokazie trialu moto-
cyklowego w wykonaniu Rafała 
Luberdy, mistrza i reprezentanta 
Polski w trialu, a obecnie trenera 
reprezentacji kraju i Daniela Nyka-
zy. Panowie pokazali wiele skoków, 
a nawet „stanie” na motorze. Obaj 
pokazali też jednoczesny przeskok 
nad kilkoma osobami leżącymi.

Impreza miała też cel cha-
rytatywny. Motocykliści zbierali 
też pieniądze na leczenie Emilki, 
dziewczynki walczącej z choroba 
nowotworową.

 Spotkanie przy dużym zain-
teresowaniu mieszkańców miasta 
i regionu pokazało po raz kolejny, 
że motocykliści są jedną wielką 
rodziną, a organizatorzy stanęli 

na wysokości zadania – podkreślił 
prezes „Godboys” Michał Wojtkow-
ski. Było też trochę starych modeli, 
dobrze zachowanych, w tym Jawa 
350 z przyczepą PAV – 40. Taką 
Jawą miał mój ojciec Stanisław 
już w 1959 roku i był jedną z kilku 
osób posiadających motory i samo-
chody w mieście. (przyp. redaktora).

 Spotkanie prowadził wytraw-

ny znawca i pasjonat motorów Ma-
rian Dąbrowski. Spotkaniu towarzy-
szyła piękna słoneczna pogoda. Żal 
było odjeżdżać z gościnnego zakąt-
ka wicemarszałka Urzędu Marszał-
kowskiego, szczególnie tym którzy 
przyjechali z daleka, nawet okolic 
Warszawy.

Tekst, foto Tadeusz Szereszewski

Obchody w Białymstoku
Cd. ze str. 1

na 100-leciu PCK w Białymstoku 
i regionie. Przybyły władze woje-
wódzkie i miejskie, liczni honorowi 
krwiodawcy, przedstawiciele woj-
ska, straży granicznej, policji, samo-
rządowcy i wolontariusze. Działacze 
i honorowi dawcy krwi przyjęli z rąk 
wojewody Złote, Srebrne i Brązowe 
Krzyże Zasługi. Wręczono również 
Odznaki Honorowe PCK, odznaki 
„Honorowy Dawca Krwi-Zasłużo-
ny dla Zdrowia Narodu”, Medale 
100-lecia PCK.

PCK od początku prowadził 
szpitale,przychodnie i laboratoria, 
stacje krwiodastwa, pogotowia 

(nawet lotnicze), ośrodki edukacji 
medycznej, ośrodki pomocy spo-
łecznej, wsparcie dla najuboższych 
i potrzebujących. Nadal jest bar-
dzo potrzebny PCK w naszym kraju, 
wspierany przez ponad 90 tysięcy 
wolontariuszy. Obecnie globalny 
Międzynarodowy Ruch Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to 
ponad 90 milionów wolontariuszy 
i 450 tysięcy pracowników. Sztan-
dary Czerwonego Krzyża powiewają 
nad ośrodkami uchodźców, obsza-
rami konfliktów, regionami ubóstwa 
i zaniedbania cywilizacyjnego. Jest 
tam również Polski Czerwony Krzyż.

(Wiesław Pietuch) 

Strażackie zmagania
Cd. ze str. 1

mistrzostw rywalizowali w ćwicze-
niu bojowym.

Najlepsi w sportowej rywali-
zacji okazali się strażacy z Siemia-
tycz. Kolejne miejsca zajęły repre-
zentacje:
2. KP w Bielsku Podlaskim
3. KP w Kolnie i KM Białystok
5. KM  w Suwałkach
6. KM Łomża i KP w  Sokółce
8. KP w Augustowie i Hajnówce
10. KP w Mońkach
11. KP w Grajewie
12 KP w Zambrowie
13. KP w Wysokiem Mazowieckiem
14. KP w Sejnach.

W poszczególnych konkuren-
cjach bezapelacyjnie najlepszy był 

- Rafał Sieliwoniuk z Białegostoku, 
który zwyciężył w obu konkuren-
cjach indywidualnych.

Natomiast w ćwiczeniu bojo-
wym najlepsza okazała się drużyna 
gospodarzy, która wyprzedziła stra-
żaków z Bielska.

Zmaganiom strażaków kibico-
wali uczniowie Szkoły Podstawowej 
i ZST w Czartajewie, a uczniowie 
ZSR w Ostrożanach serwowali stra-
żakom własnoręcznie przygotowa-
ny poczęstunek. Na stołach znala-
zły się m.in. ostrożańskie zaguby, 
ciastka owsiane i wegetariańskie 
ciasta warzywno-ziemniaczane, 
marchewkowe, buraczane i szpi-
nakowe.

Podsumowując zawody ko-
mendant wojewódzki PSP nadbryg. 
Jarosałw Wend zapowiedział, że we 

wrześniu na stadionie w Czartaje-
wie odbędzie się Ogólnopolski Tur-
niej w Dwuboju Pożarniczym.

 Oddany jesienią ubiegłego 
roku stadion przy Zespole Szkół 
w Czartajewie jest jednym z czte-
rech w województwie (obok Białe-
gostoku, Łomży i Suwałk) spełnia-
jącym warunki do rozegrania takich 
zawodów.

Wiesław S. Sokołowski.

18 maja br. w Domu Kultury 
w Surażu odbył się Festiwal Pieśni 
Maryjnej. Organizatorzy zaprosili 
ponad 20 zespołów ludowych (ka-
tolickich i prawosławnych) z całego 
Podlasia oraz solistów muzyki kla-
sycznej. Festiwal został  zorganizo-
wany  przez Burmistrza Supraśla, 

Michałowo jest prawdopodob-
nie jedyną gminą w Polsce, która  
ma swoje oficjalne święto. Uchwa-
łą Rady Miejskiej dzień 4 czerwca 
ustanowiona  Świętem Gminy Mi-
chałowo.  Ten dzień ma być nie tyl-

Suraż

Festiwal Pieśni Maryjnej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Wojewódzki Związek Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Białymsto-
ku, Wspólnotę Gruntową „Grądek” 
i Stowarzyszenie „Narew”. Patronat 
honorowy objął - wówczas kandy-
dat na europosła - Krzysztof Jurgiel.

 (s)

Michałowo
Święto Gminy

ko okazją do świętowania lecz tak-
że konsultowania z mieszkańcami 
ważnych dla lokalnej społeczności  
spraw. Jak to zamierzenie sprawdzi 
się w praktyce przekonamy się już 
wkrótce.                                   (sok)

Czy ktokolwiek słyszał o dok-
torach, którzy nie skończyli medy-
cyny, a pomagają innym? Fundacja 

„Dr Clown” od lat zrzesza wolonta-
riuszy, którzy wcielając się w „dok-
torów Clownów” za pomocą terapii 
uśmiechem pomagają seniorom, 
chorym dzieciom oraz ich rodzicom 
zapomnieć o troskach, chorobach 
i znojach dnia codziennego. Zaled-
wie odrobina bezinteresowności, za-
angażowania i szczerego uśmiechu 
wystarczą, aby druga osoba choć 
przez chwilę była radosna i poczuła 
się lepiej.

Opiekunom i wychowankom 
Przedszkola Samorządowego nr 27 
im. Józefa Piłsudskiego w Białym-
stoku już na sam widok czerwonego 
noska, będącego atrybutem „dokto-
rów Clownów”, znika grymas z twarzy 
i pojawia się uśmiech. Placówka ta 
bowiem już od 2 lat wspiera fundację 

„Dr Clown” uczestnicząc w akcjach 
fundacji oraz organizując własne.

Podczas „Dnia Uśmiechu” 
dzieci uczyły obdarowywać się na-
wzajem uśmiechami i uczestniczyły 
w pokazie sztuczek iluzjonistycznych 
w wykonaniu wolontariuszki funda-
cji. Mogły przez to dowiedzieć się jak 
przebiega wizyta „doktora Clowna” 
w szpitalu, ale przede wszystkim 
nauczyły się jak ważne są i jak wiel-
ką moc niosą za sobą miłe słowa 
i szczery uśmiech. W pierwszy Dzień 
Wiosny podopieczni kontynuowali na-
ukę terapii uśmiechu. Przedszkolaki 
wyszli na miasto i propagując fun-
dacje „Dr Clown” za pomocą samo-
dzielnie wykonanych listków z logo 
fundacji obdarowywali napotkanych 
ludzi uśmiechem i „zarażały” dobrym 
humorem na ulicach miasta, na ko-

mendzie Policji i w sklepach gdzie 
zatrzymywały się i robiły zdjęcia. 

Natomiast na Międzynarodo-
wy Dzień Chorego wychowankowie 
przedszkola wykonali samodzielnie 
laurki, które zostały przekazane przez 
‘doktorów Clownów” dla chorych dzie-
ci przebywających w Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. 
Odkryły, że nawet tak drobnym ge-
stem można pozwolić chociaż na 
w chwilę zapomnieć komuś o choro-
bie i uszczęśliwić drugą osobie.

Kolejnym przykładem współ-
pracy placówki z fundacją był udział 
w akcji charytatywnej na rzecz dzie-
ci z Domów Dziecka. W przedszkolu 
odbyły się we wszystkich grupach 
krótkie przedstawienia w wykonaniu 
wolontariuszki fundacji oraz pacyn-
ki Oli, która opowiadała o trudach 
samotnego życia w domu dziecka. 
Przedszkolaki bardzo wczuły się 
we wzruszającą historię Oli i żywo 
uczestniczyły w przedstawieniu. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu 
podopiecznych przedszkola oraz 

ich rodziców zebrano górę słodkich 
upominków, które następnie zostały 
przekazane przed świętami Bożego 
Narodzenia do Domów Dziecka. 

Wszystkie akcje, w których 
biorą udział podopieczni Przedszko-
la Samorządowego nr 27 wspierają 
przede wszystkim działania Fundacji 
jednak dodatkowo pomagają kształ-
tować ich własny rozwój, aby każdy 
z nich mógł wyrosnąć w przyszłości 
na dobrego człowieka. W obecnym 
świecie, który jest co raz bardziej 

obojętny na cierpienie i potrzeby in-
nych niezwykle ważne jest rozwijanie 
u dzieci wrażliwości, uczenie empatii 
i wzbudzanie chęci niesienia pomocy 
innym. Taką właśnie wartość dodaną 
niesie za sobą współpraca z Funda-
cją „Dr Clown”. Kto wie, może któryś 
z podopiecznych założy kiedyś sam 
czerwony nosek i ruszy na oddział 
szpitalny, bądź do domu dziecka 
pomagać i leczyć uśmiechem inne 
dzieci…

Anna Płońska 
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

„Dr Clown” w Przedszkolu Samorządowym nr 27  
w Białymstoku

Foto SP Siemiatycze



Wieści Podlaskie  3

od spółdzielni własne pomiesz-
czenie na samodzielną modelarnię. 
Głównym celem koła jest praca 
z dziećmi i młodzieżą. W zajęciach 
uczestniczy około 10 osób, w prze-
dziale wiekowym od 6 do 57 lat. 
Kartonowy Tur uczestniczy w wielu 
konkursach modelarskich w kraju 
i zagranicą, gdzie zdobywa liczne 
nagrody.

Do Bielska przyjechali mode-
larze z Polski, Litwy, Łotwy, Biało-
rusi oraz z  Rosji. Imponująca liczba  
517 modeli pochodząca z  3 grup 
wiekowych klasyfikuje imprezę 
w pierwszej piątce konkursów mo-
deli kartonowych na świecie. Mode-
le prezentowały  143 osoby z 4 kra-
jów. Prace wystawiło 47 młodzików, 
23 juniorów i 73 seniorów. Młodzicy 
wystawili 102 modele, juniorzy 70, 
seniorzy 309. W części pozakon-
kursowej wystawiono 36 modeli. 
Zakończenie „Majówki” poprzedziła 
akcja charytatywna -  licytacja na 

„Bielska Majówka Modelarska”

Cd. ze str. 1 rzecz Emilki  podczas której zebra-
no  880 pln,  na leczenie 5. latki.

Podczas uroczystej Gali mo-
dele nagrodzono w następujących 
kategoriach: samoloty, (O) Statki 
i okręty, (Pk) Pojazdy kołowe, (Pg) 
Pojazdy gąsienicowe, (F) Figurki 
i zwierzęta, (B) Budowle, (SF) Ra-
kiety i Sci-Fiction, SF) Rakiety i Sci-

-Fiction,  Wrzesień „39”. Nagrody 
i puchary pochodziły od Spółdzielni 
Mioeszkaniowej w Bielsku Podla-
skim, Burmistrza Miasta Bielsk Pod-
laski, „World of Tanks”, Komendanta 
WKU w Bielsku Podlaskim, ITALERI,  
firmy Konix, Cobi.

Zwycięzcom - 20 pucharów 
oraz 150  medali i upominków, 
wręczyli Jan Ignatiuk, prezes Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej, Ja-
rosław Borowski, Burmistrz Miasta  
i przedstawiciel   „World of Tanks”.  

Piotr Kozłowski, opiekun Koła 
modelarskigoe „Kartonowy Tur”  
zaprezentował wraz z dwoma ko-
legami niezwykłą pracę -  Makie-

tę Bielskiego Dworca, zburzonego 
przez Niemców  w lipcu 1944 roku. 
Dziś można ją oglądać we Bielskim 
Muzeum. 

Organizatorom, w tym 
Krzysztofowi Gliwie i ekipie „Karto-
nowego Tura”, sponsorom należą 
się szczególne słowa podziękowa-
nia za przygotowanie imprezy. Na 
koleją trzeba będzie poczekać rok.

Pełna lista nagrodzonych na  
www.wiescipodlaskie.eu

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

W ramach realizowanego 
przez Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Wyszkach cyklu  

“Przy herbatce o książce” z miesz-
kańcami Wyszek spotkała się poet-
ka Celina Mioduszewska, laureatka 
Konkursu Literackiego “Moje mia-
sto Wysokie Mazowieckie” z 2015 
i 2017 r. 

Na co dzień autorka uczy ję-
zyka polskiego i wiedzy o kulturze 
w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Wysokiem Mazowieckiem. 

Wyszki Przy herbatce o książce
Jest też członkiem Stajni Literackiej 
przy warszawskim Oddziale  Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich.

W trakcie spotkania poetka 
nie tylko czytała swoje wiersze 
ale też opowiedziała o historii po-
wstawania kolejnych tomików jej 
twórczości: “Ułamek ziemi mojej”, 

“Gościniec”, “Za zakrętem”, “Pacior-
ki codzienności”, “Jutro Boże Na-
rodzenie”, “Asamblaż”, “Jest czas 
zobaczyć”.

(zh) 

W numerze siódmym „Wieści” 
pisaliśmy o planach przebudowy 
dróg w powiecie białostockim. Teraz 
możemy napisać o konkretyzacji nie-
których z tych zamierzeń. 10 maja br 
Powiat Białostocki podpisał z Przed-
siębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mo-
stów Sp.z o.o. umowę na przebudo-
wę i rozbudowę drogi powiatowej nr 

Powiat Białostocki Rusza program przebudowy dróg
1282 Krynki - Bobrowniki na odcinku 
granica powiatu - Łużany - Bobrow-
niki. Ta inwestycja stanowi część 
projektu „Cross-border Network for 
Sustainable Transport Governance”, 
realizowanego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska - 
Białoruś - Ukraina 2014 - 2020.

Droga ta, to nie tylko ważne 

połączenie komunikacyjne pomiędzy 
przejściem granicznym w Bobrowni-
kach a powiatem sokólskim,  ważna 
jest także dla mieszkańców wsi Łu-
żany i Jaryłówka. Nowa droga po-
prawi też dojazd do gruntów rolnych 
i działek leśnych. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na październik 
2019 r.                                    (wss)
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Okazuje się, że tego starego 
porzekadła nie znali kandydaci Ko-
alicji Obywatelskiej na europarla-
mentarzystów lub być może uwa-
żali, jak była premier Beata Szydło, 
że „nam się należy” miejsce w Par-
lamencie Europejskim. Suweren 
jednak uznał inaczej i wynagrodził 
swymi głosami, tych którzy dyspo-
nowali nie tylko kiełbasą wyborczą, 
ale też ruszyli swoje cztery litery 
i przedwyborczy czas spędzali na 
rozmowach z ludźmi, zwłaszcza 
tymi przez „warszawkę „ pogardza-
nymi, uważanymi za nierobów bądź 
nieudaczników. 

Minione wybory przypominają 
mi te sprzed trzydziestu lat. Wów-
czas, kierujący kampanią wyborczą 
PZPR sekretarz Czarzasty, (zbież-
ność nazwiska z obecnym prze-
wodniczącym SLD przypadkowa) 
martwił się, aby zwycięstwo strony 
rządowej nad opozycją nie było za 
duże. Jak wyszło, pamiętamy.

Myślę, że wynik wyborczy nie 
mógł być inny z prozaicznej przy-
czyny. Mimo upływu czterech lat 
od ostatnich wyborów parlamen-
tarnych, Platforma Obywatelska 
nie  przepracowała przyczyn prze-
granej. A złożyło się na nią m.in. 
nawoływanie w ostatnich dniach 
kampanii, ówczesnej premier Ewy 
Kopacz, do niegłosowania na mniej-

sze partię i jednoczesne lansowanie 
w TVN-ie Adriana Zandberga jako 
przeciwwagi dla SLD. W rezultacie 
tej ostatniej, która głupio szła do 
wyborów jako koalicja,  zabrakło pół 
procenta głosów i władzę przejął 
PiS. Działacze Platformy nie ukry-
wali swego zaskoczenia, że straszak, 
którym zdobywali wyborców przez 
osiem lat, już nie działa i w obecnej 
kampanii ich program dalej się do 
straszenia PiS-em ograniczał. 

Swą cegiełkę dołożyły przy-
chylne Platformie media, które epa-
towały kłótniami polityków, miast 
opiniami ekspertów objaśniających  
jakie w przyszłości mogą być efek-
ty rozdawnictwa spod znaku „5+”.  
A, że z pojedynków słownych naj-
częściej zwycięsko wychodzili poli-
tycy PiS, to i efekt takiej kampanii 
był do przewidzenia.

Przed nami kolejne wybory. 
Czasu na zastanowienie się nad 
programem i metodami kampanii 
wyborczej niewiele. Wystarczająco 
jednak na pozbycie się sztabu wy-
borczego, którego jedyną zasługą 
są kolejne przegrane wybory, na 
zastanowienie się czy koalicja wy-
borcza, którą skleja tylko niechęć 
do PiS i ukryta chęć ratowania PO 
przed totalną klęską ma głębszy 
sens.

Wiesław S. Sokołowski

Moim zdaniem

Bez pracy nie ma kołaczy,  
czyli jak nie wygrać wyborów

Zakończyły się wybory soł-
tysów i nadszedł czas wręczenia 
nowo wybranym zaświadczeń 
o wyborze i podziękowań tym, któ-
rzy swoją “służbę” na tym stanowi-
sku zakończyli. 

W gminie Boćki takie spotka-
nie przy kawie i ciasteczkach od-
było się 23 maja. W sali Gminnego 
Ośrodka Kultury dyskutowano nie 
tylko o o roli sołtysa w rozwoju wsi  
ale też planach na przyszłość. 

Obecna na spotkaniu Iwona 
Krzyżanowska, z-ca dyrektora De-
partamentu Rolnictwa i Obszarów 
Rybackich Urzędu Marszałkowskie-
go podziękowała w imieniu wice-
marszałka Stanisława Derehajło, 

Boćki Podziękowania i gratulacje

byłego wójta gminy,  czterem soł-
tysom: Aleksandrowi Kondraciuko-
wi, Władysławowi Zajączkowskiemu, 
Janowi Muśko i Eugeniuszowi Tu-
szewickiemu za długoletnie spra-
wowanie funkcji sołtysa i współ-
pracę.

11 sołtysom, którzy przestali 
pełnić swoją funkcję, wójt  Dorota 
Kędra-Ptaszyńska wręczyła pa-
miątkowe podziękowania. Wśród 
tych, którzy zakończyli swoją mi-
sję, na szczególne słowa uznania 
zasłużyli: Aleksander Kondraciuk, 
który funkcje sołtysa pełnił przez 
50 lat oraz najstarszy wiekiem do-
tychczas sołtys Władysław Zającz-
kowski.                                     (seb) 

„III RP jako projekt moderni-
zacyjny poniosła klęskę i prowa-
dzi nas do czegoś o wiele gorsze-
go niż sam PRL. PRL był formą 
ustrojową narzuconą przez wiel-
kie mocarstwa, teraz w autoryta-
ryzm idziemy samodzielnie. Wiara 
w to, że kryzys gospodarczy PRL 
w latach 80-tych wywołany był 
wyłącznie przyczynami wewnętrz-
nymi to czysty, ideologiczny dog-
matyzm. Powstanie „Solidarności” 
można uzasadniać kryzysem irań-
skim, wojną w Afganistanie i ogól-
ną sytuacją na rynkach świato-
wych. Mniej więcej w tym samym 
czasie w Anglii strajkują górnicy 
i powstaje Sex Pistols, najważniej-
szy zespół w historii muzyki punk. 
Wiara w to, że PRL zbankrutował 
z powodu sytuacji wewnętrznej 
nie  ma poparcia w badaniach 
i nie ma sensu z punktu widzenia 
analiz makroekonomicznych; to 
mit, który miał uzasadniać kolo-
nizację Polski przez zagraniczny 
kapitał. 

W Polsce występują naj-
większe nierówności dochodo-
we wśród krajów Europy. Wśród 
państw wysokorozwiniętych go-
rzej jest tylko w USA. Niemal każ-
dy, kto był w USA wie, że w wielu 
miejscach państwo to wygląda 
jak kraj tzw. „Trzeciego świata”. 
10 proc najlepiej zarabiających 
Polaków posiada 40 proc. przy-
chodów. Przy średniej europejskiej 
na poziomie 34 proc. ..”

Polacy zasługują na PiS, 
Aleks Polak - Centrum im. Ignace-
go Daszyńskiego  - za  „Dziennik 
Trybuna” nr 108/2019.

Powyborcze 
refleksje

Już po raz szesnasty Muzeum 
Małej Ojczyzny w Studziwodach 

zorganizowało cykl imprez “Tam 
po majowuj rosi” odbywający się 
w ramach Podlasko-Poleskich Spo-
tkań w Tradycji.

Doroteusz Fionik od lat przy-
pomina dawne tradycje i zwyczaje 
ludowe. Jednym z nich był zwyczaj 
świętowania rozpoczęcia prac po-
lowych. Od tego co chłopi zasieli 
wiosną a zebrali jesienią zależały 
warunki życia w każdej wiejskiej 
chacie. Zbierali się więc gospoda-
rze i obchodzili korowodem pola, 
śpiewając i tańcząc przy akompa-
niamencie różnych instrumentów. 
Ta bogata i piękna tradycją  przy-
pominana jest od 2004 roku dzięki 
zapaleńcom ze studziwodzkiego 
Muzeum Małej Ojczyzny. Od 2005 r. 
oprócz wiosennej jest także organi-
zowana letnia część Festiwalu. Inte-

gralną częścią imprezy są wystawy 
fotografii przedstawiające dawne 

życie mieszkańców wsi, w których 
impreza się odbywa.

Festiwal tradycyjnie rozpo-
czyna się w piątek pierwszego ty-
godnia po Wielkanocy, w dniu św. 
Gabriela Zabłudowskiego. W tym 

roku rozpoczęto więc 3 maja koro-
wodem wołczebnym, śpiewaniem 
ohulek i tradycyjnymi tańcami we 
wsi Topilec w gminie Choroszcz. 
Później były następne miejscowo-
ści: Kożyno w gminie. Bielsk Pod-
laski, Kożliki, Gorodoczno i Lachy 
w gminie Narew, Miedwieżyki, Ro-
gacze i Lewosze w gminie Milej-
czyce, Dasze w gminie Kleszczele, 
a cały cykl spotkań zakończono 
w Gregorowcach w gminie Orla. 

Oprócz miejscowych zespo-
łów w korowodach wędrowali też 
śpiewacy i muzykanci m.in.  z Cho-
cisławia, Terebienia, Dziatłowicz, 
Połocka, Lublina i Sankt Petersbur-
ga.                                         (seb)

(foto ug milejczyce i ug orla)

Tam po majowuj rosi

Foto UG Boćki

6 maja 2019 r. Muzeum Białoruskie w Hajnówce odwiedził nowy am-
basador Republiki Białoruś w Polsce - Władimir Czuszew w towarzystwie 
Konsul Generalnej Ally Fiedorovy. Ambasador obejrzał muzealne ekspozycje 
i podziękował muzeum za wkład w rozwój i promocję białoruskiej kultury. 
Ambasador przekazał również upominki od Michaiła Miasnikowicza prze-
wodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi, który 
z oficjalną wizytą odwiedził Polskę w lutym b.r.             Agnieszka Tichoniuk

Nowy ambasador Białorusi odwiedził Muzeum
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Białoruskie Muzeum w Haj-
nówce po raz kolejny przyłączyło się 
do międzynarodowej akcji promo-
wania działalności muzealnej jaką 
jest „Noc muzeów”. Przybyli Hajno-
wianie i turyści z Polski, Francji, Bia-
łorusi mogli obejrzeć stałe ekspozy-
cje Muzeum związane z kulturą ma-
terialną Białorusinów, wystawy cza-
sowe min. fotograficzną „Podlasie 
w obiektywie”, malarstwo z kolekcji 

„Białoruski Alfabet Sztuki”, „Zalesza-
ny” - monotypie Daniela Gromac-
kiego czy dokumentalną związaną 
z historią Muzeum. Niektórzy Hajno-
wianie skorzystali z okazji i pierwszy 
raz odwiedzili muzeum, inni przyszli 
po raz kolejny by obejrzeć wysta-
wy, spotkać się z ludźmi. Dodatkową 
atrakcją tego wieczoru był znako-

Noc muzeów w Hajnówce

mity koncert zespołu „Dawid Szym-
czuk Band” tym razem występujący 
w muzealnej scenerii. Były wspólne 
śpiewy i oczywiście tańce. Podobnie 
jak w ubiegłym roku w wydarzenie 
włączyła się aktywnie grupa har-
cerzy ze szkoły podstawowej nr 4 
w Hajnówce. Chwała im za to! 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
chcieli spędzić ten wieczór z nami 
i przenieść się w czasie w rytmach 
żywiołowej muzyki kapeli „Dawid 
Szymczuk Band”. Do zobaczenia za 
rok ! 

Noc Muzeum zorganizowano 
w ramach realizacji projektu „Przy-
graniczny Alians Etniczny” z dotacji 
Urzędu Miasta Hajnówka.

Tomasz Tichoniuk
Fot. Agnieszka Tichoniuk

18 maja,  przy pięknej pogo-
dzie, choć  prognozy zapowiadały 
deszcz, na miejskich ogródkach 
działkowych Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Szansa” zorganizowały zawody 
sportowo – rekreacyjne. z udziałem 
Jarosława Borowskiego burmistrza 

miasta i  Anatola Wasiluka, dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku Podlaskim 
oraz radnej Danuty Karniewicz.  
Było to symboliczne otwarcie se-
zonu.

Zebranych powitał Józef 
Gass,  prezes „Szansy” zapowiada-
jąc sportową rywalizację, wiązankę 

pieśni biesiadnych w wykonaniu na 
akordeonie członka zespołu Pieśni 
i Tańca „Podlaskie Kukułki”. Wcho-
dzących na spotkanie już od bramy 
zapraszał  zapach i unoszący się 
dym z grilla. 

- Już od 17 już lat jest to 
wspaniała okazja do  wspólnych 
spotkań zarówno dla jego człon-
ków, działkowców, zaprzyjaźnionych 
osób i ich rodzin. Nasze działkowe 
spotkania mają charakter typowo 
integracyjno – rekreacyjny łączący 
różne pokolenia wyjaśnia   Józef 
Gass,  prezes „Szansy”. – Na fre-
kwencje nie narzekamy, zarówno 
podczas spotkań integracyjnych jak 
i w naszym lokalu rehabilitacyjnym, 
wciąż jesteśmy otwarci na nowych 
członków.

Dlatego można było tu spo-
tkać wiele osób, niegdyś sprawu-
jących różne ważne  stanowiska 
i funkcje, a dziś  aktywnie zaanga-
żowane w różne  formy aktywnego 
spędzania czasu,  także babcie ze 
swoimi wnukami.

Sportowo – rekreacyjny charakter  spotkania przy grillu na bielskich ogródkach działkowych

Zawody sportowo – rekreacyjne
A  jak na biesiadę i rodzinne 

zawody przystało, atmosfera  była 
rodzinna i to taka łącząca pokole-
nia. W imprezie wzięły udział oso-
by młode – im m. in. powierzono 
pieczę nad grillem i kiełbaskami.  
Seniorzy przyszli nie tylko powspo-
minać, pośpiewać i tańczyć, ale tez 
chętnie uczestniczyli w sportowych 

zmaganiach. Byli także sędziami  
w poszczególnych konkurencjach 

Organizatorzy zaplanowali kil-
ka dyscyplin. Zarówno młodsi  jak 
i starsi próbowali swych sił w rzu-
caniu piłeczkami do ustawionych 
na podwyższeniu puszek, w rzuca-
niu piłeczką do kosza, strzałkami do 
tarczy, zbiciu lotką balonu. Jednej 
pani udało się strącić aż pięć razy. 
Była więc zwyciężczynią w swojej 
konkurencji. Zarówno panowie, jak 
i panie próbowali swych sił także 
w podnoszeniu ciężarków.

Oczywiście nie wszyscy, bo 
nie każdemu zdrowie dopisywa-
ło. Nagrody zwycięzcom wręczył 
burmistrz i prezes „Szansy” Józef 
Gass. Otrzymał ją m.in.  autor tek-
stu, dziękując za zaproszenie.

- Myślę, że na następne spo-
tkanie nie trzeba będzie długo cze-
kać mówili członkowie częstując się 
wspaniałymi pączkami

.

Foto i tekst Tadeusz Szereszewski 

Jarosław Jan Jeleński miesz-
ka w Bydgoszczy, jego brat Sławo-
mir w Toruniu. Obaj dokumentują 
naturę. Z zapałem fotografują ptaki, 
motyle, lasy, łąki i jeziora. Fotogra-

fowanie jest dla nich sposobem 
na spędzanie wolnego czasu. Obaj 
też ukochali Podlasie.  Z wędrówek 
po Podlasiu, od Bugu po Biebrzę, 
w latach 1984 - 2018 zrodziła 
się prezentowana w mielnickim 

Muzeum wystawa fotograficzna 
pt. „Opowieść z Podlasia”. Można 
ją jeszcze oglądać do 7 czerwca br. 

Sławomir Jeleński mówi, że 
mottem jego pasji fotograficznej  

są słowa wielkiego twórcy fotografii 
przyrodniczej na Podlasiu Wiktora 
Wołkowa: „To działa jak narkotyk: 
gdy robię zdjęcia to czuję się, jak-
bym był na haju...”

Bracia zrealizowali w tym 

Rogacze
Pod bocianim gniazdem

roku własną galerię fotografii przy-
rodniczej „Na płocie - pod bocia-
nim gniazdem” w leżącej na skraju 
Puszczy Białowieskiej wsi Rogacze.

Wieś powstała w XV w jako 
Rohacze, w 1784 roku była wła-
snością kasztelanowej brzeskiej 
Anny Matuszewiczowej i jej synów, 
Wincentego i Tadeusza.

Wg. niektórych historyków 
w Rogaczach urodził się Adam 
(Hipacy) Pociej, kasztelan brzeski  
a potem prawosławny biskup wło-
dzimierski i brzeski. Po Unii Brze-
skiej, której był współtwórcą, został 
unickim metropolitą Kijowa.

We wsi znajduje się zabytko-
wa drewniana cerkiew parafialna 
pod wezwaniem Narodzenia Prze-
najświętszej  Bogurodzicy z XVIII w. 
Do rejestru zabytków został wpisa-
ny także miejscowy cmentarz.

Zapraszamy do Rogacz aby 
obejrzeć nie tylko tą oryginalną 
wystawę.

Wiesław S. Sokołowski

19 maja, Rady Sołeckie Klej-
niki I i Klejniki II wspólnie z miej-
scową Ochotniczą Strażą Pożarną 
zorganizowały „I Piknik Rodzinny”. 
Impreza została zorganizowana 
po raz pierwszy ale cechowała ją 
prawdziwie rodzinna atmosfera, no 
co zapewne wpływ miała sprzyjają-
ca pogoda. Nie zawiedli wykonaw-
cy. Pikinik został zorganizowany 
w ramach ogłoszonego przez Wójta 
Gminy Czyże konkursu na „najlepiej 
działającą wiejską świetlicę:”

(czar)

Klejniki Pikinik Rodzinny

Foto: UG Czyże

foto ug milejczyce
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Przysłowia ludowe na czerwiec

• Ze Świętą Małgorzatą (10.06) zaczyna się lato.
• Święty Antoni (13.06) od zguby broni.
• Na Święty Antoni pierwsza jagódka się zapłoni.
• Żytko na Święty Antoni kwiat najtęższy wygoni.
• Czerwiec niesie dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
• Na Świętego Wita (15.06) zboże zakwita. 
• Na Świętego Wita ze śpiewem ptaków kwita.
• Na Boże Ciało (20 .o6) skacz do wody śmiało.
• Wanda z Janem (24.06) wianki puszczają po wodzie.
• Już Jan ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody.
• Przed Świętym Janem (24.06) najdłuższy dzień panem.

Przysłowia wybrał i dodał zdjęcie Jan Ciełuszecki

W gminie Narewka (powiat 
hajnowski) świetlice są piękne 
i jest ich coraz więcej. Ładne drew-
niane i murowane wiejskie domy 
kultury cieszą wzrok w Eliaszukach, 
Guszczewinie, Lewkowie Starym, 
Michnówce, Mikłaszewie, Narew-
ce, Ochrymach, Olchówce, Plancie, 
Siemianówce, Skupowie, Tarnopo-
lu i Zabłotczyźnie. W budowie jest 
murowana świetlica w Nowej Łuce 
przy ulicy Jesionowej (trwają w niej 
prace wykończeniowe). 

Niektóre ze świetlic posiadają 
piękne ganeczki, kominki, telewi-
zory, nowe stoły i krzesełka, stoły 
bilardowe oraz w oknach piękne 
nowe firanki. Najwięcej  imprez 
kulturalno-rozrywkowych odbywa 
się w Lewkowie Starym, Narewce, 
Plancie, Siemianówce i Tarnopolu. 
W trzech z nich pracują instruktorki 

Narewka
 Świetlice z życiem
na etatach. Z pomocą w organiza-
cji i przeprowadzeniu imprez przy-
chodzą im m. in. przewodnicząca 
Stowarzyszenia „Storczyk”, wice-
przewodnicząca Rady Gminy z Sie-
mianówki i niektórzy sołtysi. 

We wsi Tarnopol, w której żył 
i tworzył poeta białoruski, co roku 
odbywają się spotkania poetyckie 
z udziałem 3-5 poetów i poetek. 
Cieszą się one dużym zaintereso-
waniem mieszkańców Tarnopola, 
Nowej Łuki i Słobódki. Organizują 
je aktywny radny gminny z tej wsi 
i jej sołtys. Należy się im serdeczne 
podziękowanie od piszących pięk-
ne wiersze i opowiadania twórców, 
zamieszkałych w gminie Narewka 

-- w Lewkowie Nowym, Eliaszukach, 
Narewce, Olchówce, Plancie i Sie-
mianówce. 

W świetlicach w Plancie i Sie-

mianówce od kilku miesięcy aktyw-
nie działają Koła Gospodyń Wiej-
skich (KGW) . Biorą one udział w im-
prezach kulturalno-rozrywkowych 
(powitanie Nowego Roku, Dzień Ko-
biet) i w wojewódzkich konkursach 
kulinarnych (w końcu ubiegłego 
roku zajęły drugie miejsce i otrzy-
mały cenne nagrody rzeczowe od 
organizatorów), przeglądach „Haft 
i koronka powiatu hajnowskiego” , 
a także w wystawach wyszywanych 
ręczników i makatek oraz ręcznie 
wykonanych koronkowych serwet 
i serwetek. Poza kulinarnymi te 
ostatnie, to jest przeglądy i wy-
stawy, są organizowane przez Haj-
nowski Dom Kultury oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, Galerię im. Tamary 
Sołoniewicz i Świetlicę Środowisko-
wą w Narewce. 

 Jan Ciełuszecki 

W sobotę, 4 maja, odbył się 
w Orli XIII Międzypowiatowy Turniej 
Piłki Nożnej Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych „Między Bugiem 
a Narwią”. Udział w nim wzięło 
8 drużyn. Trzy dziewczęce (Boćki, 
Milejczyce i Kleszczele) i 5 chło-
pięcych (Boćki, Brańsk, Kleszczele, 
Łubin Kościelny i Orla). Ostateczna 

Orla Turniej piłkarski MDP

kwalifikacja przedstawia się nastę-
pujaco:

Kategoria dziewcząt
1. MDP Boćki
2. MDP Milejczyce
3. MDP Kleszczele

Najlepszą bramkarką  turnieju 
została Dominika Skibińska (Milej-
czyce) a królem strzelców Grażyna 

Olszewska (Boćki)
Kategoria chłopców

1. MDP Boćki
2. MDP Brańsk
3. MDP Orla

Królem strzelców został Ja-
kub Małaszkiewicz (Brańsk), najlep-
szym bramkarzem Adrian Zawadzki 
(Boćki).                                      (czar) 

12 maja br. na dziedzińcu Pa-
łacu Branickich zorganizowano Wo-
jewódzkie Obchody Dnia Strażaka.  
Impreza była okazją do wręczenia 
awansów,odznaczeń i wyróżnień. 
Nagrodzono też laureatów plebi-
scytu Strażak Roku Województwa 
Podlaskiego. Plebiscyt prowadzony 
był w trzech kategoriach: Strażak 
Roku, Jednostka OSP Roku oraz Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza Roku. 
Głosujący, tytułem Strażak Roku 
obdarzyli Daniela Koszczuka z OSP 
w Uhowie w powiecie białostockim, 

Sukces MDP z Milejczyc

Tytuł Jednostki OSP Roku zdobyła 
OSP Bargłów Kościelny w powiecie 
augustowskim, drugie miejsce w tej 
kategorii zdobyła Ochotnicza Straż 
Pożarna z Gródka.

Sukces odniosła wielokrotnie 
już przez nas opisywana żeńska  
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z Milejczyc. 

Zdobywcy pierwszych miejsc 
będą reprezentować województwo 
podlaskie w ogólnopolskim finale 
plebiscytu. Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy.             (ws)

 

Pod takim hasłem ulicami Sie-
miatycz przeszedł 22 maja br. Marsz 
Godności Osób Niepełnosprawnych. 
Marsz zakończył się przy hali wido-
wiskowo-sportowej, w której odbyła 
się IX Podlaska Spartakiada Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wzięło 
w niej udział ok.200 niepełnospraw-

Jesteśmy razem
nych z placówek kształcenia spe-
cjalnego z województw: lubelskiego, 
mazowieckiego i podlaskiego.

Organizatorem Spartakiady 
byli: Zespół Szkół Specjalnych w Sie-
miatyczach oraz Polskie Towarzy-
stwo Walki z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Siemiatyczach.       (cec)
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- za 35 lat
dh Ryszard Kuchta
dh Jan Sobieski

- za 30 lat
dh Edward Harkiewicz - prezes Za-
rządu Gminnego OSP
dh Andrzej Kobus
dh Stanisław Kobus
dh Jerzy Plichta
dh Stanisław Sak
dh Jan Solaniuk
dh  Stanisław Wiosna

- za 25 lat
dh Andrzej Balejko
dh Bogdan Groch
dh Jarosław Kosk
dh Mirosław Kondraciuk
dh Szczepan Kunicki
dh Krzysztof Mantura
dh Krzysztof Miłkowski
dh Bogdan Piotrowski - komendant 
gminny OSP

MASZYNY
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:
  L E A S I N G I E M    B A N K I E M    KO M O R N I K I E M
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R e s t r u k t u r y z a c j a   z a d ł u ż e n i a   g o s p o d a r s t w   r o l n y c h

P o m o c   p r a w n a   p r z y   U p a d ł o ś c i   Ko n s u m e n c k i e j

2 czerwca,  godz. 12.00 - Dubicze Cerkiewne, zalew Bachmaty - Gminne 
zawody sportowo-pożarnicze

2 czerwca, godz. 12.00 - Rudka - Powitanie lata u Ossolińskich
8 czerwca, godz. 17.00 - Hukowicze, gm. Czyże - festyn „I tam żywuć 

ludzi”
9 czerwca, godz.12.00 -Zacisze, gm. Zabłudów - uroczystości w XIX 

rocznice odsłonięcia pomnika-obelisku upamiętniającego depor-
tacje mieszkańców wsi

11 czerwca, godz. 10.00 - Pawły gm, Zabłudów - uroczystość z okazji 
76 rocznicy bitwy pod Pawłami

22 czerwca - godz. 13.00 - Białowieża - Kiermasz produktów lokalnych 

Co... gdzie ... kiedy ...

16 maja 1945 r. oddział par-
tyzancki pod dowództwem ppor. 
Zbigniewa Zalewskiego ps. Orłow-
ski przemieszczał się z okolic Wy-
szek z zamiarem przeprawy przez 
Nurzec  w miejscowości Burchaty. 
Okazało się, że ani w tej miejsco-
wości ani w Otapach przeprawa nie 
będzie możliwa i oddział skierował 
sie do miejscowości Bodaki, w któ-
rej akurat trwało wesele. Posta-
nowiono skorzystać z zaproszenia 

i odpocząć przed przeprawą przez 
wzburzoną rzeką. W godzinach 
porannych oddział został zaatako-
wany przez jednostkę NKWD. Do 
dzisiaj nie wiadomo jak do tego do-
szło. Za najbardziej prawdopodob-
ne uchodzą dwie wersję. Wg, jednej 
z nich stacjonujących w pobliskim 
Olszewie  NKWD-zistów zaalar-
mował wystrzał na wiwat jednego 
z partyzantów rozochoconych we-
selną uczta, wg. drugiej ktoś poin-
formował żołnierzy o obecności we 
wsi partyzantów. Po latach trudno 
już dojść prawdy, tym bardziej, że 

Klichy
74 rocznica bitwy

bezpośredni świadkowie - jeśli żyją 
- to już nie wiele pamiętają, a i fak-
ty przedstawiają w korzystnym dla 
siebie świetle. Dotyczy to np. liczby 
atakujących sił NKWD i UB. Wahają 
sie one od ok. 180 do ponad 500 
plus trzy samoloty. Różne są tak-
że liczby liczebności oddziału. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że od-
dział poniósł duże straty. Zginęło 
23 partyzantów, w tym dowódca. 
Pięciu dostało się do niewoli. Zginę-

ło także trzech mieszkańców Bodak. 
Pozostali przy życiu przedostali sie 
najpierw do wsi Wojtki a następnie 
do Pobikier.

Polegli zostali pochowani na 
cmentarzu w Klichach. I tu właśnie 
19 maja odbyły się uroczystości 
z okazji 74 rocznicy bitwy. Po mszy 
obecne delegacje złożyły kwiaty 
przy pomniku  - Miejscu Spoczynku 
Żołnierzy i Partyzantów Armii Kra-
jowej i Narodowych Sił Zbrojnych 
znajdującym się na miejscowym 
cmentarzu. 

(wss)

W niedzielę, 5 maja świętowa-
li także strażacy w gminie Grodzisk. 
W imprezie udział wzięły wszystkie 
jednostki z terenu gminy: OSP Czar-
na Wielka, OSP Grodzisk, OSP Kory-
ciny, OSP Siemiony,  OSP Stadniki.  
Przybyli także: starosta siemiatycki 
Jan Zalewski, z-ca komendanta po-
wiatowego PSP w Siemiatyczach st. 
kap. Sylwester Uściniak i gospodarz 
gminy Dariusz Tatarczuk.

Uroczystość tradycyjnie roz-
poczęła msza w intencji strażaków, 
po której przemaszerowali  oni do 
remizy OSP, w której kontynuowano 
imprezę. 

Obchody Dnia Strażaka były 
okazją do wręczenia strażackich od-
znak „Za wysługę lat”. Otrzymali je::

- za 50 lat:
dh Stanisław Kamiński
dh Franciszek Krzewicki
dh Stanisław Szmurło

- za 45 lat
dh Adam Czuprynko
dh Józef Skalimowski

- za 40 lat
dh Witold Kosiński
dh Grzegorz  Mazur
dh Zygmunt Mirończuk
dh Bogdan Skalimowski

dh Tadeusz Plichta
dh Szczepan Trusiak

Wręczono także odznaki za 
wysługę 20, 15, 10 i 5 lat.

(cec)

Grodzisk
Gminny Dzień Strażaka

Nie miejsce tu na rozstrzyga-
nie czy połączenie samodzielnych 
przedsiębiorstw PKS miało swoje 
uzasadnienie czy nie? Być może 
ekonomiczne tak, ale czy spo-
łeczne? Od momentu połączenia 
słyszymy coraz więcej narzekań 
podróżnych. A to, że muszą mar-
znąć lub moknąć bo „Nova” spółka 
sprzedała dworce i nie zaoferowała 
podróżnym nic w zamian, a to, że 
likwidowane są kolejne połączenia 
i to w sytuacji gdy rząd planuje ich 
odbudowę.  Zarząd spółki oraz jej 
właściciel, którym jest Wojewódz-
two Podlaskie zapomina, że ich 
obowiązkiem jest kierować się nie 
tylko wskaźnikami ekonomiczny-

10 maja na boisku „Orlik” w Kal-
nicy rozegrana została I runda finału 
województwa Igrzysk Dzieci SZS w piłce 
nożnej dziewcząt. Startowały zespoły 
z czterech szkół, które grały systemem 
każdy z każdym.  „Złotka z Domanowa”, 
które w tegorocznej edycji Plebiscytu 
Sportowego”Wieści” zajęły wiele czoło-
wych miejsc, nie poradziły sobie tylko 
z jedną drużyną. Po zaciętej grze ule-
gły zespołowi z Piątnicy (2:5). zajmując 
drugie miejsce premiowane awansem 
do ścisłego finału wojewódzkiego.

Ostateczna klasyfikacja przedsta-
wia się następująco:

I m. - ZSP Piątnica
II m. -SP Domanowo
III m. - SP Sztabin
IV m. - SP 6 Białystok.        (seb) 

Kalnica

„Złotka” awansowały
Siemiatycze

Czym jeździć, panie Marszałku?
mi ale i potrzebami społecznymi. 
Bo nie każdy mieszkaniec woje-
wództwa dysponuje  samochodem 
i możliwością dotarcia do lekarza, 
urzędu itp.  Z dniem 1 czerwca zli-
kwidowano kolejne połączenie, tym 
razem z Siemiatycz do Warszawy. 
Wprawdzie, 2 czerwca, PKS Nova 
uruchomi nowe połączenie Biały-
stok Ciechanowiec przez Brańsk, ale 
podróżującym do Warszawy życia 
ono nie ułatwi.

Zmieniły się władze woje-
wódzkie, może więc czas panie 
Marszałku przyjrzeć się funkcjono-
waniu podległego panu publicznego 
przewoźnika.

(ws) 

Tegoroczne  obchody Dnia 
Strażaka w powiecie siemiatyckim  
odbyły się 4 maja w Drohiczynie. Na 
uroczystość przybyli przedstawiciele  
strażackich jednostek z całego po-
wiatu, drużyny młodzieżowe, poczty 
sztandarowe i pracownicy cywilni. 
Licznie przybyli mieszkańcy Drohi-
czyna, władze samorządowe gmin 
i powiatu oraz władze resortowe; 
wiceminister MSWiA Jarosław Zie-
liński oraz komendant wojewódzki 
PSP nadbryg. Jarosław Wendt.

Głównym punktem obchodów 
było odczytanie listu od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, wręczenie odzna-
czeń i nominacji na wyższy stopień.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzy-
mał st. kapitan Sylwester Uściniak 
. Odznaczenie zostało wręczone 
w trakcie odbywających się w tym 
samym dniu w Warszawie obcho-
dach centralnych. 

Srebrny medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymał ogniomistrz 

Strażackie święto w Drohiczynie
Marek Markiewicz.

Decyzją Podlaskiego Komen-
danta PSP nominację na stopień st. 
ogniomistrza otrzymali ogniomi-
strzowie:  Grzegorz Godun, Seba-
stian Miłkowski, Grzegorz Szumar-
ski i Arkadiusz Wajkowski. Stopień 
ogniomistrza otrzymał mł. ognio-
mistrz Rafał Sidorczuk, a stopień mł. 
ogniomistrza Piotr Sorokosz, starszy 
sekcyjny.

Także Komendant Powiatowy 
PSP w Siemiatyczach nadał wyższe 
stopnie służbowe: stopień st. stra-
żaka otrzymali strażacy: Maciej 
Derehajło, Jakub Marzec, Wojciech 
Szawkało, Kamil Tarasiuk.

Komendant wojewódzki przy-
znał także kpt. Łukaszowi Krasow-
skiemu nagrodę pieniężną za wzo-
rowe wykonywanie obowiązków 
służbowych.

Strażackie święto zakończyła 
strażacka defilada. 

(w) 

Przy okazji wizyty ministra 
Kwiecińskiego w gminie Perlejewo 
władze powiatu siemiatyckiego pod-
pisały z Wojewodą Podlaskim umowę 
w sprawie dofinansowania przebudo-
wy drogi powiatowej Kosianka Stara 

- Żery - Pobikry. Inwestycja jest już 
od jakiegoś czasu realizowana przez 
firmę „Transbet” z Białej Podlaskiej. 
Teraz do kwoty po 1,97 ml zł, jaką 
przeznaczyły na remont drogi wła-
dze powiatowe i gmina Grodzisk doj-
dzie kwota ponad 3 ml. zł z budżetu 
państwa. Za 6 milionów 940 tys. zł 
wykonawca  wykona nawierzchnię 
asfaltową o długości 6 105,5 km 
i szerokości drogi 5,5 - 6 metrów. 
Wykonane zostaną też utwardzone 
zjazdy, zbudowane 5 peronów na 
przystankach komunikacyjnych, prze-
budowane 4 skrzyżowania itp.

Wykonawca zobowiązał się za-
kończyć pracę do 1 października br.

 (cec)

Pobikry

Nowa droga
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