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Rok XIX, Nr 15 (338) 1-15.08.2017 r.

Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” działającego 
przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim był okazją do pod-
sumowania 45 lat działalności artystycznej promocji szkoły, miasta i powiatu. Na 
scenie obok podstawowej grupy tanecznej zatańczyli i zaśpiewali dawni członkowie 
Zespołu. Oficjalnego powitania gości dokonał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki.

- Dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, 
gdzie zbierają się dobrzy ludzie. Takim miej-
scem, które powinno służyć i służy dobrym 
inicjatywom jest szkoła. 45 lat temu w szkole, 
która wówczas nosiła nazwę Zespół Szkół 
Rolniczych w Bielsku Podlaskim, grupa entu-
zjastów, na czele z nauczycielem naszej szkoły 
Mikołajem Turkowiczem oraz ówczesnym 
dyrektorem szkoły Aleksandrem Wiśniewskim, 
postanowiła stworzyć zespół ludowy. Ta dobra 

inicjatywa mogła szybko się rozwijać dzięki 
życzliwości wielu ludzi i instytucji, w tym 
władz szkolnych i samorządowych. Dziś po 45 
latach, ponownie spotykają się dobrzy ludzie, 
przyjaciele i sympatycy Podlaskich Kukułek, 
na Jubileuszu 45. lecia działalności Zespołu. 
Współgospodarzem, ale również mecenasem 
i przyjacielem Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie 
Kukułki” jest starosta bielski Sławomir Jerzy 

Jubileusz 45.lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”

Od 45 lat na scenie
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16 lipca 2017r. w piękną, słoneczną 
niedzielę miał miejsce w hajnowskim par-
ku i amfiteatrze XI 
Jarmark Żubra. Im-
preza, która na sta-
łe wpisała się już 
w kalendarz naj-
ważniejszych wy-
darzeń kulturalnych 
w naszym mieście 
to przede wszyst-
kim święto kultury 
ludowej. Tegorocz-
na edycja Jarmar-
ku, opatrzona pod 
tytułem: ,,Rozsma-
kuj się w hajnowskim miodzie” zachęcała 
do zapoznania się z wyrobami regionalnych 
pszczelarzy, wyśmienitymi miodami i pro-
duktami pochodnymi. Po raz drugi królował 
też Hajnowski Marcinek. W trakcie trwania 

Nasz patronat
XI   JARMARK ŻUBRA 2017

Rozsmakuj się w hajnowskim miodzie
jarmarcznego zgiełku można było poznać 
zasady wytwarzania tego pracochłonnego wy-

pieku jak i samemu 
zmierzyć się z jego 
wykonaniem.

Na jarmarku 
swoją obecność 
zademonstrowało 
ponad 90 podmio-
tów związanych   
z kulturą ludową, 
rękodziełem arty-
stycznym i promo-
cją regionu. Swoje 
wyroby prezen-
towali wystawcy 

z Hajnówki i powiatu hajnowskiego (m.in. 
Dobrowoda, Narew, Czeremcha, Trześcianka, 
Kleszczele, Orla, Stare Berezowo), z regionu 
Podlasia ( m.in. Łyse, Czarna Wieś Kościelna, 
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W następnym numerze m.in.: 
- Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

w Wyszkach
- Dzień Nurca
- Basowiszcza

Po zaciętej walce nowym Wójtem Gmi-
ny Boćki została Dorota Kędra-Ptaszyńska. 
W drugiej turze pokonała ona Marka Antoniego 
Łukaszewicza stosunkiem głosów 1235 do 
1075. Podobnie jak w przypadku poprzedniego 
wójta, Dorota Kędra-Ptaszyńska zwyciężyła 
w terenie, w Boćkach natomiast wygrał jej 
konkurent. Życzymy nowej pani wójt sukcesów 
w realizacji programu wyborczego. Szcze-
gółowe wyniki głosowania na stronie www.
wiescipodlaskie.eu        Waldemar Staszyński

Boćki mają wójta

Czeremcha – osada na polsko-bia-
łoruskim pograniczu ostatnimi laty jakby 
przygasła. Nie ma połączeń międzynarodowej 
kolei, nie zaistniała nadgraniczna, bezwizo-
wa turystyka. Na 
gwarnym niegdyś 
bazarku, centrum 
międzynarodowe-
go handlu, gdzie 
można było kupić 
i złote precjoza 
i modne ciuchy, 
leki i kosmetyki 
z Syberii i tajemne 
chińskie ziołowe 
nalewki – teraz cicho. A mimo tego, Cze-
remcha promieniuje sławą wręcz światową.
Wprawdzie ta międzyn arodowa sława obej-
muje kilka lipcowych dni (ale już od 22 lat!), 
niemniej echa trwają miesiącami i latami.

Czeremcha
Z wiejskiego podwórza

Po latach są i powroty. A wszystko za 
sprawą Festiwalu Kultur i Narodów „Z wiej-
skiego podwórza” stworzonego przez Barbarę 
i Mirosława Samosiuków i ich „Czeremszynę”.

Ten festiwal two-
rzony bez komplek-
sów w maleńkiej 
Czeremsze staje 
na równi z wielki-
mi, kulturalnymi 
centrami Polski - 
z lubelskimi Miko-
łajkami Folkowymi, 
z poznańskim Ethno 
Portem, z warszaw-

ską Nową Tradycją, krakowskimi Rozstajami. 
Poza polskimi zespołami folkowymi, gościły 
tu zespoły z Białorusi, Ukrainy, Bułgarii, Nie-
miec, Francji, Serbii, Wielkiej Brytanii, Czech, 
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W sobotę,  24 czerwca  barwnym korowo-
dem przebierańców rozpoczęły się 37 Brańskie 
Dni Kultury. Na czele korowodu kroczyła para 
królewska a towarzyszyła im brańska Orkiestra 
Dęta. Po otrzymaniu z rąk burmistrza kluczy do 
bram miasta, para królewska przejęła na dwa 

Pod patronatem Wieści

Brańskie Dni Kultury
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redyki” za co dostała zasłużoną 
burzę braw. Wyróżnienie otrzymała 
także  Maria Martyniuk z Bielska 
Podlaskiego za kompozycje „Gori 
Gori moya zvezda”, i „Człowieczy 

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anny German 
Tegoroczna  czwarta edy-

cja Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki Anny German odbyła się 
w białostockich spodkach 19 czerw-
ca. Licznie przybyła publiczność  
po raz kolejny chciała wysłuchać 
interpretacji piosenek Anny German, 
„Białego Anioła” bo taka określali ja 

wielbiciel jej talentu.  Jej piosenki po-
kochała nie tylko polska publiczność, 
była uwielbiana przez mieszakńców 
Związku Radzieckiego. Lecz nie była 
tylko gwiazdą ówczesnych „demo-
ludów”; nagrody i wyróżnienia na 

festiwalach mu-
zycznych odbierała 
również w Monte 
Carlo, San Remo 
czy Ostendzie. 

Zaintereso-
wanie jej twór-
czością i osobą 
powróciło dzięki 
rosyjsko – polsko 
– ukraińskiej   ko-
produkcji serialo-
wej z 2012 roku, 
w której w postać wokalistki wcieliła 
się Joanna Moro.   German była ar-
tystką, która łączyła, a nie dzieliła, 
dla niej nie było bariery w postaci 
języków, narodowości.  Tegoroczną 
edycję po raz kolejny zorganizował 
Podlaski  Oddział Stowarzyszenia 
Współpracy Polska –Wschód. 

Podczas eliminacji zaprezen-
towało się 23  wykonawców (w tym 
18 z Polski) w dwóch kategoriach 
konkursowych.  Umiejętności wo-
kalne  oceniało jury w składzie: 
Marta Wróblewska, Magdalena 
Sinoff, Andrzej Pietraszko oraz Eu-
genia Maksimowicz. Na koncercie 
nie zabrakło gości z Białorusi którzy 
reprezentowali Związek Polaków na 
Białorusi. W konkursie finałowym 
swoje interpretacje zaprezentowało 

18 osób, Wyróżnienia w kategorii po-
zakonkursowej zdobyły: Agata Zięba 
( „Kogda cvetutu sady”, „Być Może”), 
Kristina Legeza („ Belaja Czeromu-
cha”, „Odin”), Helena Prokunina  („Ja 
lubju tancovat”). Trzecie miejsce w tej 
kategorii dostała mieszkanka War-
szawy Oleksandra Zhuravel („Trzeba 
się nam pośpieszyć”, „Człowieczy 
Los”), drugie miejsce na przypadło 
reprezentantce Związku Polaków na 
Białorusi Kristinie Sojko ( „Euredyki” 
i „Echo Lubvi”), pierwsze miejsce 
zajęła najmłodsza uczestniczka, 
trzynastoletnia Julia Borowik, która 
wykonała utwory „Gori Gori moya 
zvezda” oraz „Echo Lubvi”. Część 
konkursową otworzył występ osób 
wyróżnionych, Małgorzata Olech  
zaspiewała „Człowieczy Los” i „Eu-

    Hajnówka, dnia 25 lipca 2017 r.

                                                              Frans Timmmermans
                                                            European Commision    

W odpowiedzialności  za przyszłość unikatowego obiektu przyrodniczego 
jakim jest Puszcza Białowieska w imieniu społeczności lokalnej zamieszkuja-
cej ten region popieramy działania Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko.

Występujące w Puszczy Białowieskiej siedliska i gatunki należy chronić 
czynnie, zgodnie z Naturą 2000. W tej konkretnej sytuacji nie można zostawić 
przyrody samej sobie, ponieważ spowoduje to zubożenie środowiska. Tylko 
ochrona czynna zapewni zachowanie rożnorodności biologicznej na tych tak 
przyrodniczo cennych obszarach. Od bardzo wielu już lat sytuacja w Puszczy 
Białowieskiej jest bardzo medialna, ale niestety powszechnie przekazywane 
informacje na ten temat sprzeczne są ze stanem faktycznym. Samorządy 
lokalne z regionu Puszczy Białowieskiej wielokrotnie apelowały o podjęcie 
energicznych i skutecznych działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska 
naturalnego Puszczy Białowieskiej. Brak koniecznych działań w przeszłości 
doprowadził do prawdziwej klęski w postaci nieograniczonej ekspansji 
kornika drukarza na obszarze Puszczy Białowieskiej. Często przekazywane 
w mediach opinie i stanowiska ekologów, różnych organizacji pozarządowych 
i niektórych naukowców są nierzetelne i nieobiektywne. Zachowanie bogatego 
środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej było możliwe dzięki  bardzo 
systematycznej, racjonalnej współpracy wielu pokoleń leśników, pracowni-
ków leśnych i lokalnej społeczności. Podjęte przez Ministra Środowiska prof. 
Jana Szyszko decyzja łączy zasady aktywnych działań ochronnych i biernej 
ochrony środowiska, ponieważ na 1/3 obszaru Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego Puszcza Białowieska tzn. na około 17 000 hektarów nie prowadzi się 
żadnych zabiegów, natomiast na pozostałych 2/3 prowadzone są konieczne 
i w pełni uzasadnione prace związane z likwidacją skutków katastrofalnej 
ekspansji kornika drukarza. W sensie fizycznym Pan Minister Środowiska 
prof. Jan Szyszko zwiekszył zatem zakres biernej ochrony Puszczy Białowie-
skiej o kolejne 17 000 hektarów. Lokalne samorządy wykorzystując swoje 
skromne środki finansowe oraz różne fundusze zewnętrzne zrealizowały 
i nadal realizują inwestycje dobrze służące ochronie środowiska naturalnego 
Puszczy Białowieskiej i jej otoczenia. 

Akceptujemy i popieramy dotychczasowe decyzje i działania Ministra 
Środowiska prof. Jana Szyszko.

Do wiadomości:
1. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów
2. Karmenu Vella - European Commision
3. Mechtild Rossler - Director od Heritage Division & Director of The World 
Heritage Centre
4. Prof. Jan Szyszko - Minister Środowiska
5. Konrad Tomaszewski - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

W oryginale podpisy samorządowców z powiatu hajnowskiego.
Oryginał listu na www. wiescipodlaskie.eu

Los”. Trzecie miejsce w  tej kategorii 
zdobyła bielszczanka Magdalena 
Malisz za wykonanie  utworów: „Gori 
Gori moya zvezda”, „Ballada o niebie 
i ziemi”. Drugiego miejsca nie przy-
znano, a pierwsze ex –aequo zajęły 
Joanna Nawrot z piosenkami „Wróć 
do Sorento”, „Jesteś moją miłością”   
oraz Paulina Malinowska, która wy-
stąpiła wraz z akompaniujacym  jej 
na fortepianie Maximem Fedorovem. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy „Nie 
żałuj” oraz „Malagenia”. Obie artystki 
zakwalifikowały się do IV Międzyna-
rodowego Festiwalu Anny German, 
który odbędzie się w Warszawie 
6 listopada 2017r. 

Tekst i Zdjęcia : Michał Iwaniuk 

31.07. - 10.08.2017 – Wyszki - „Sierpień na wesoło” - dwutygodniowe nieod-
płatne zajęcia wakacyjne z dziećmi i młodzieżą: zajęcia plastyczne, teatralne, 
taneczne, rozgrywki rekreacyjno - sportowe, karaoke.
Sierpień 2017 -  Amfiteatr Miejski w Hajnówce, godz. 10.00 – 12.00 - Wa-
kacyjne Poranki.
06.08.2017 r. - Hajnówka -  IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „WERTEP” 
12.08.2017 r. - Lady, gmina Czyże, godz. 17.00 – Festyn „I tut żywuć ludzi” 
18.08.2017 r.- Amfiteatr Miejski w Hajnówce - Koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
27.08.2017 r.– Wyszki - Święto Plonów, III Gminny Turniej Wsi
31.08.2017 r.   - Amfiteatr Miejski w Hajnówce - Koncert „Zakończenie waka-
cji”- wystąpi m.in. Zenon Martyniuk z zespołem AKCENT.

Co gdzie kiedy ....



3

Wieści Podlaskie  3

GMINA WYSZKI

30 czerwca 
Zarząd Gminy OSP w Wyszkach 
przeprowadził ćwiczenia doskonalą-
ce umiejętność strażaków ochotni-
ków w prowadzeniu działań ratowni-
czo-gaśniczych i podczas wypadków 
drogowych. W ćwiczeniach odbytych 
w świetlicy w Pulszach wzięło udział 
8 jednostek: Godzieby, Mulawicze, 
Niewino Borowe, Pulsze, Samułki 
Duże, Topczewo, Wyszki i Zalesie. 
Ćwiczono m.in. uwalnianie osób 
poszkodowanych w wypadkach 
drogowych oraz udzielanie pomocy 
przedmedycznej, gaszenie pożaru 
Kościoła w Wyszkach oraz pożaru 
lasu. Ćwiczenia były obserwowane 
oraz oceniane przez przedstawicieli 
Komendy Powiatowej PSP w Bielsku 
Podlaskim.

Nowe samochody i ćwiczenia OSP
O nowe samochody wzbogaciły 

sie dwie jednostki OSP. Dzięki otrzy-
manej dotacji w wysokości 9.000 
zł oraz dofinansowaniu 30.000 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku zakupiono używany 
samochód ratowniczo-gaśniczy, który 
zastąpił dotychczasowy, o dwadzie-
ścia lat starszy pojazd, w OSP Top-
czewo. Z drugiej dotacji WFOŚiGW 
w wysokości 15.000 zł zakupiono 
pojazd dla OSP w Zalesiu, który 
zastąpi dotychczas używanego Fiata 
Ducato, nie posiadającego zbiornika 
na wodę.

Nowe pojazdy pozwolą na 
szybsze i sprawniejsze oraz sku-
teczniejsze reagowanie na różnego 
rodzaju zagrożenia.                  (stac)

W czerwcu odbył się konkurs 
plastyczny pod hasłem „Zagrożenia 
w gospodarstwie rolnym w oczach 
dziecka”. Jego organizatorami byli: 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bia-
łymstoku i Urząd Gminy Wyszki. 

Kampania propagowała dzia-
łania prewencyjne mające na celu 
ograniczenie zagrożeń powodujących 
wypadki przy pracy w rolnictwie. 
W roku 2016 z terenu naszej gminy 
zgłoszono do KRUS 14 wypadków.

Uczniowie trzech szkół z naszej 
gminy przygotowali prace konkurso-
we. Komisja najwyżej oceniła nastę-
pujących uczestników:

Szkoła Podstawowa im. 
Prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego w Strabli:
- Nazarko Kacper

Konkurs plastyczny

- Szolc Maciej
- Kraszewska Martyna

Szkoła Podstawowa im. ks. 
F. J. Falkowskiego w Topczewie:
- Ostrowski Sebastian
- Borowska Paulina
- Sielewończuk Aurelia
- Seliwanów Kamil
- Odachowski Kacper

Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Wyszkach:
- Miluska Otylia
- Borowski Dawid
- Trzeszczkowska Zuzanna
- Wyszkowski Radosław

Zwycięzcom zostały wręczone 
nagrody przez Pana Bartłomieja Kró-
lika – Głównego specjalistę z Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Białystoku 
oraz włodarzy naszej gminy.

1 sierpnia ropoczynają się jedenaste „Podlaskie spotkania”, impreza 
służąca ocaleniu od zapomnienia  tradycji ludowych oraz poznaniu folkloru 
innych narodów. To także okazja do dobrej, wspólnej zabawy dla mieszakńców 
kilkunastu miejscowości i zapoznania się z bogactwem  tradycji  i kultury (wss)

Podlaskie spotkania

Andryjanki

Zawody w cieniu wyborów
Pomiędzy pierwszą a dru-

gą turą wyborów Wójta Gminy 
Boćki odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze jednostek 
OSP. Strażacy ochotnicy swoje 
przygotowanie do akcji sprawdzali 
w Andryjankach. Strażakom kibi-
cowali kandydaci na wójta: Dorota 
Kędra-Ptaszyńska i Marek Antoni 
Łukaszewicz oraz „wójtowie eme-
ryci” jak się sami określili: doradca 
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Jubileusz 45.lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”

Od 45 lat na scenie
Snarski – mówił witając zebranych 
dyrektor Hryniewicki.

Dyrektor nawiązując do historii 
przypomniał, że Zespół koncertował 
ponad 1550 razy. Wszędzie repre-
zentował szkołę, nasze miasto i nasz 
powiat, propagował kulturę naszego 
kraju, a w szczególności kulturę 
naszego Podlasia. Zdobył wiele 
nagród i wyróżnień na przeglądach 
i festiwalach organizowanych na 
terenie powiatu, województwa i ca-
łego kraju: I miejsce na Festiwalach 
w Kielcach, Gdańsku oraz czołowe 
miejsca na międzynarodowych fe-
stiwalach folklorystycznych w Turcji 
i Macedonii, Belgii, Rosji, Białorusi, 
Niemczech i Czechach. W zespole 
próbowało swoich możliwości 1600 
osób. Soliści Zespołu zdobywali 
główne nagrody na przeglądach 
pieśni patriotycznych, pieśni wiel-
kanocnych i pieśni ludowych, np. 
III miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu „Podlaska Nuta” w ka-
tegorii pieśni ludowych. Niektórzy 
członkowie Zespołu po latach przerw 
postanowili zatańczyć na jubileuszo-
wym koncercie.

„Jesteś potrzebny tej ziemi”

Na pierwszą część koncertu 
„Jesteś potrzebny tej ziemi”, złożył 
się obrzęd sobótkowy, „Suita Bielska” 
i pieśni patriotyczne. Uczestniczyły 
w nim trzy grupy. Pieśń powitalna 
„Idziemy, idziemy” zapoczątkowała 
pokaz obrzędu. W finale Sobótki 
panowie wygłosili oracje pożegnalne: 
„Hej Sobótka, Sobótka” dopełnione 
„Suitą Bielską”, muzyką, śpiewem 
i tańcem regionu podlaskiego. 

- Pamiętam swój pierwszy wy-
stęp, na tej scenie – Tak rozpoczęła 
cykl wspomnień Marzena Turkowicz. 
- Był to przegląd kolęd i pastorałek, 
miałam wtedy 6 lat. - Wkrótce 
dołączyłam do grupy tanecznej 
i zaczęłam tańczyć – i tak przez 17 
lat – mówiła Turkowicz. - Podczas 
koncertów, wyjazdów, jubileuszy, 
słyszałam i zapisywałam wiele hi-
storii, opowieści i wspomnień z życia 
zespołu. Niektóre z tych wspomnień 
Państwu przypomnę. 

Kolejną odsłoną był występ 
grupy uczennic klas trzecich w „Su-
icie Łowickiej”. 

- Jestem jedną z pierwszych 
członkiń tego zespołu. Przyszło nam 
tworzyć tą legendę, ciężko pracować, 
aby ktoś chciał nas słuchać i oglą-
dać. Pracowitość, obowiązkowość, 
odpowiedzialność, ale i wspólna 
zabawa, rozrywka i ogromna satys-
fakcja z udanego przedsięwzięcia, 
występu. Z ogromnym sentymentem 
wspominam te piękne lata i zawsze 
chętnie przyjeżdżam na spotkania 

Jubileuszowe. Myślę również o tym 
czerwcowym tego roku – takie wspo-
mnienia przekazała Wanda, która kil-
ka tygodni temu odeszła do Pana.  
Zebrani uczcili minutą ciszy byłych 
członków zespołu, współzałożyciela 
zespołu, ówczesnego dyrektora 
szkoły Aleksandra Wiśniewskiego 
oraz instruktorów zespołu.

„Piękna nasza Polska cała”
W drugiej części koncertu zaty-

tułowanej „Piękna nasza Polska cała” 
wykonane zostały pieśni: „Na Pod-
lasiu”, „Walczyk bielski” z tańcami 
i „Handlarka” ze scenką przekupek. 
Marzena Turkowicz zaprezentowała 
kolejny cykl wspomnień.

- Moja obecność w ZPiT „Podla-
skie Kukułki” była jednym z najwspa-
nialszych i godnych zapamiętania 
etapów w moim życiu. Każdy z wy-
jazdów, które zorganizował zespół 
przysporzył mi wielu doświadczeń. 
Jednym z nich było rozwinięcie mo-
ich zdolności taneczno-wokalnych, 
oparte o ogrom występów w wielu 
ciekawych miejscach i przed jakże 
ciekawą publicznością. Kolejnym 
aspektem łączącym się z występami 
była umiejętność pracy w grupie 
i łatwość w nawiązywaniu kontak-

tu.- Tak swój czas w „Kukułkach” 
wspomina Halina.

 W trzeciej części koncertu 
Julia i Wiktoria Borowik zaśpiewały 
„To nasz dom”, a siostry Ida i Wanda 
„Nazywają mnie poleczka”. Na scenie 
zaprezentował się nowatorski wy-
stęp trzech grup tanecznych, w tym 
dziecięcy ze szkoły podstawowej. 
Piosenkę „Jesteś potrzebny tej ziemi” 
wykonał kwintet solistów Zespołu ze 
scholą „Karmelki”. 

 Kolejną odsłoną sobot-
niej Gali był występ absolwentów 
i uczniów w „Suicie Sądeckiej i Lu-
belskiej”. W barwnym korowodzie 
tańców, śpiewu, wspomnień wielką 
dynamikę zaprezentowali w śpiew-
nej „Suicie Rzeszowskiej” członkowie 
najstarszej, czwartej grupy absol-
wentów. Dowodem ich talentu były 
liczne brawa. 

- W zespole rodziły się praw-
dziwe przyjaźnie i pierwsze miłości. 
Wiele z nich przetrwało do dnia 
dzisiejszego. Koledzy stawali się 
przyjaciółmi, przyjaciele - małżon-
kami. W moim odczuciu byliśmy 
jedną wielką rodziną. Nigdy nie 
nudziliśmy się swoim towarzy-
stwem, wręcz przeciwnie świetnie 
się razem bawiliśmy, czy były to 
próby, zimowiska, czy występy. (…) 
To dzięki wyjazdom poznawaliśmy 
innych ludzi, którzy również uwiel-
biali robić to, co my – to fragment 
wspomnień Bożeny i Andrzeja, 
jednego z wielu kukułkowych 

małżeństw, którzy wystąpili w Gali. 
Niezwykle barwny i dyna-

miczny 1555 koncert Zespołu Pie-
śni i Tańca „Podlaskie Kukułki” 
z udziałem 7 osobowej kapeli pod 
kierownictwem Eugeniusza Sacha-
rzewskiego, według scenariusza 
i reżyserii Mikołaja Turkowicza 
i choreografii Magdaleny Sokólskiej, 
po odśpiewaniu „100 lat”, przeszedł 
do historii. 

- W koncercie wystąpiły cztery 
grupy taneczne. Dwie grupy uczniów 
szkolnych i dwie grupy absolwentów, 
soliści i kapela. W koncercie udział 
wzięło 26 absolwentów. Na scenie 
gościnnie wystąpiły też: Małe „Ku-
kułki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 
i Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku 
Podlaskim, Schola dziecięca „Kar-
melki” z Parafii Matki Bożej z Góry 
Karmel w Bielsku Podlaskim – pod-
kreśla Magdalena Sokólska, z d. 
Turkowicz, członek zespołu od 1993 
roku. Sokólska jest nauczycielem 
w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Pod-
laskiej, a od pięciu lat choreografem 
ZPiT „Podlaskie Kukułki liczącego 66 
osób i kapeli pod kierownictwem 
Eugeniusza Sacharzewskiego.

Czas życzeń i podziękowań
Starosta Sławomir Jerzy Snar-

ski powiedział: „Wszystko wyśpiewali, 
wszystko pokazali. To wspaniali 
ludzie, osoby które zaangażowane 
w krzewienie kultury tej małej na-
szej ojczystej Podlasia. To szkolny 
ZPiT, gdzie mam już przyjemność 
jako starosta bielski długie lata 
współpracować, ponieważ szkoła to 
nie tylko miejsce nauki, ale miejsce 
krzewienia kultury, wzajemnych 
relacji, zawiązywania sympatii. 
I byłem poruszony tą piękną pieśnią 
o Bielsku Podlaskim. Ona mówi, że 
jesteśmy jedną wspólną rodziną, 
która musi siebie szanować, która 
pokazuje, że jest miejsce na ziemi, 
gdzie ludzie się doskonalą, gdzie 
pokazują swoje talenty, radość”.

- Jako burmistrz jestem dumny 
z tego, że tacy ludzie w naszym 
mieście mieszkają, pracują. Wy 
budujecie to miasto od tych 45 lat. 
Był taki czas, kilkanaście miesięcy 
temu, spotkałem się z dyrektorem 
szkoły, wyrażał zaniepokojenie, że 
mało osób przychodzi do szkoły, 
ale jak spojrzeć na tą scenę, są 
i ci najmłodsi, uczniowie szkół 
podstawowych i myślę, że przed 
tym zespołem jest jeszcze wielka 
przyszłość. Jedna z Gimnazjalistek 
powiedziała mi, ze idzie uczy się do 
„Rolników”, bo tam są „Kukułki” – 
mówił burmistrz Jarosław Borowski. 
Zespół uhonorował go pamiątkowym 
grawertonem.

Ordynariusz biskup Tadeusz 
Pikus nawiązał do swoich przeżyć 
wyrażając wdzięczność za zaprosze-
nie. - Była to dla mnie bardzo miła 
przygoda z kulturą. Chcę powiedzieć, 
że kultura to słoneczna strona życia 
ludzkiego. I jeśli chodzi o tego typu 
twórczość jak również wykonaw-
stwo, to chcę podkreślić, że w tańcu, 
muzyce uzyskuje się największą 
wartość jaka może być w życiu 
ludzkim to zaufanie i współpraca. 
W naszym życiu mówimy o wzroście. 

Wzrost ma swoje granice, rozwój nie 
ma granic. Mikołajowi przekazał pa-
miątkę wraz z błogosławieństwem.

 -Jestem absolwentem „Kuku-
łek” i 30 lat temu tańczyłem - mówił 
radny Walenty Korycki. W imieniu 
Marszałka Woj. Podlaskiego podzię-
kował za promowanie kultury, która 
stanowi źródło naszego jestestwa. 
Przekazał w imieniu Marszałka Woj. 
Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego 
drobne upominki, w tym kronikę 
i kwiaty. 

- Uczycie miłości do Ojczyzny, 
pracy, szacunku do siebie nawzajem 

i krzewienia tego wszystkiego, co 
jest najpiękniejsze tutaj na naszych 
kresach. Mam liczne dowody, że te 
osoby które przyjeżdżają do nas 
z innej części i Polski, świata, są 
zachwycone naszą częścią Polski 
miedzy innymi dlatego, że są tu 
„Podlaskie Kukułki” – mówiła Bożena 
Dzitkowska. 

- Miałem przyjemność z kolegą 
Mikołajem współpracować przez 
40 lat. Zawsze darzyłem i darzę 
go szacunkiem, ponieważ pracował 
z młodzieżą, prowadził zajęcia. Kie-
dy przebywaliśmy na zimowiskach, 
obozach, zawsze dbał o dyscyplinę, 
porządek – mówił Mikołaj Jalinnik, 
emerytowany dyrektor szkoły. 

Gratulacje i życzenia Zespołowi 
złożyli: ojciec Sławomir Chojko, wójt 
Raisa Rajecka, Stanisław Derehajło. 
Małgorzata Bil Jaruzelska wraz 
z Marią Babulewicz pogratulowały 
Zespołowi i kierownikowi tak za-
szczytnego odznaczenia: Zasłużony 
Kulturze „Gloria Artis” (t.j. chwała 
sztuce), które jest marzeniem każ-

dego człowieka kultury. To co robicie 
jest ogromną zasługą dla kultury 
Podlasia, Polski. To ubogaca nas 
wszystkich.  Przedstawicie-
le Zespołu „Klekociaki” w Boćkach 
podziękowali, że niegdyś założył on 
ich zespół, który dziś tworzy wspólną 
rodzinę zespołów folklorystycznych.

Swojemu kierownikowi podzię-
kowali też za wskazanie im drogi, 
którą podążają i będą dalej podążać 
członkowie Zespołu. 

- W imieniu członków Zespołu 
za nagrody, słowa uznania, wsparcie 
duchowe i materialne podzięko-

wał Mikołaj Turkowicz. - To dzięki 
wsparciu Starostwa Powiatowego 
Zespól nasz może funkcjonować 
i propagować piękne wartości tkwią-
ce w kulturze ludowej. Dziękujemy 
sponsorom za nagrody, wszystkim 
obecnym za brawa i owacje. Dla 
Gości i zainteresowanych naszym 
Zespołem został przygotowany 
okolicznościowy folder.

 Do zobaczenia na kolejnym 
Jubileuszu.

To cieszy, że do Zespołu co-
rocznie trafiają młodzi ludzie, którzy 
chcą bezpośrednio obcować z kultu-
rą ludową. Młodzież ma „możliwość 
rozwijania indywidualnych talentów 
wokalnych i tanecznych – podkreślił 
podczas spotkania w szkole, gdzie 
uczestniczyło ponad 80 dawnych 
członków Zespołu dyrektor Hrynie-
wicki. Jednym z nich był Sylwester 
Chmielak, jeden z pierwszych człon-
ków Zespołu.  

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
Pełny tekst artykułu i więcej zdjęć na 

www.wiescipodlaskie.eu
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Dwie nowe stylowe drewniane 
poczekalnie z elementami zdobni-
czymi wybudowano na ptzystanm-
kach autobusowych PKS we wsi 
Trześcianka w gminie Narew (powiat 
hajnowski). Są w nich okienka, 
ławeczki i na wieżyczkach tablice 

Dwie nowe poczekalnie w Trześciance
z napisem “Trześcianka”. Trześcianka 
to długa wieś tzw. ulicówka. Liczy 
ona 200 mieszkańców. Jest w niej 
dużo pięknych drewnianych domów, 
stojących po obu stronach ulicy. 

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki



5

Wieści Podlaskie  5

okazał się koncert Janusza Laskow-
skiego pt.,,Kolorowe jarmarki”, na 
którym znane przeboje śpiewała 
cała, wypełniona po brzegi widow-
nia. Na zakończenie niestrudzeni 
uczestnicy jarmarcznej imprezy 
zostali zaproszeni na potańcówkę 
z zespołem Metro.

Już dziś zapraszamy na ko-
lejny Jarmark Żubra za rok, na 
którym zaprezentuje się nowy pro-
dukt, kulinarna osobliwość z ziemi 
hajnowskiej.

SPONSORZY: 
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNAL-
NYCH HAJNÓWKA
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI HAJNÓWKA
,,OPAL’’ OLEJ OPAŁOWY EKOTERM PLUS
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPL-
NEJ – HAJNÓWKA
PAR-BUD - ROBERT BERK
DUO-MED - Zabiegi chirurgiczne, sto-
matologia
EUROBANK
ZAKŁAD DRZEWNY „ANDREWPOL”
MARKET ,,MRÓWKA’’ HAJNÓWKA
BIURO UBEZPIECZEŃ i OBROTU NIERU-
CHOMOŚCIAMI - BOROWIK
PSS SPOŁEM HAJNÓWKA
BANK SPÓŁDZIELCZY W BIELSKU 
PODLASKIM
RUNO HAJNÓWKA
TELEWIZJA KABLOWA HAJNÓWKA
GARNIEC PODLASKI CATERING
KANCELARIA NOTARIALNA MAREK 
WASILUK
STAROSTWO POWIATOWE HAJNÓWKA

Zenaida Jakuć
zdjęcia Anna Tarasiuk

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Nasz patronat
XI   JARMARK ŻUBRA 2017

Rozsmakuj się w hajnowskim miodzie
Korycin, Miedzna, Dobrzyniewo, 
Sokółka, Turośl, Suchowola) z wielu 
miejscowości z Polski ( m.in. Mię-
dzyrzec Podlaski, Kołodziąż, Turo-
bin, Ceranów, Majdan Kozłowiecki, 
Jabłonna, Wola Okrzejska) oraz 
z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Na bogaty asortyment ręko-
dzieła ludowego składały się wyroby 
plecionkarskie ze słomy i wikliny, ha-
fty i koronki, kwiaty z bibuły, rzeźby 
i galanteria drewniana, garncarstwo, 
kuśnierstwo i kowalstwo. Na miej-

scu można było zobaczyć warsztat 
dawnych rzemieślników: wyplatanie 
ze słomy Piotra Leoniuka z Rutki, 
plecionkarstwo z wikliny Andrzeja 
Barwińskiego z Łysych, garncarza 
Pawła Piechowskiego z Czarnej 
Wsi Kościelnej pracującego na 

kole, świece wytapiane z wosku 
pszczelego przez Zoję Grycuk z Haj-
nówki oraz hajnowskiego kowala 
Stanisława Mierzwińskiego. Równie 
bogato prezentowało się rękodzieło 
artystyczne w gąszczu rozmaitych 
technik i przepięknych przedmiotów. 
Wyroby z filcu, włóczki, wikliny pa-
pierowej, dekupaż, szyte zabawki,  
ceramika i szkło artystyczne, suche 
kompozycje kwiatowe, ikony i ma-
larstwo olejne przyciągały swoją 
niepowtarzalną urodą. Smakoszy 
kuchni regionalnej kusił zaś aromat 
specjałów   kuchni tatarskiej i li-
tewskiej, smak wyjątkowych serów 
korycińskich, swojskich chlebów 
i wędlin, pierogów orkiszowych, sę-
kaczy, słodkości z karmelu i nalewek 
na miodzie.  Jarmarczny miszmasz 
dopełniały występy zespołów folklo-
rystycznych: Ruczajok, Narewczanki, 
Żawaranki, Przepiórka oraz zespół 

Mikron i Chór Leśników. Miłośników 
muzyki folkowej przyciągnął do am-
fiteatru ukraiński zespół The Doox, 
Elena Rutkowska z koncertem na 
bałkańską nutę oraz kapela z Turo-
śli. Niezwykłym i oczekiwanym przez 
ogromną liczbę fanów wydarzeniem 

Cd. ze str. 1

Z wiejskiego podwórza

Rosji, Węgier, Łotwy, USA, Albanii, 
Maroko, Słowenii, Zimbabwe, Esto-
nii, Wenezueli, Portugalii, Turcji. Na 
ten festiwal kursuje z Warszawy 
specjalny, bezpłatny pociąg Kolei 
Mazowieckich. Goście z pociągu 
uzupełniają kilkutysięczną, stałą 
widownię.

W tym roku też działo się – ze 
świata przybyli: Albańczycy i Angli-
cy z Fanfara Tirana&Transglobal 
Underground, Białorusini z Troitsa, 
Argentyńczycy z La Fanfaria Del 
Capitan, Węgrzy z Aurevoir, oraz 
nasi: Lelek, Raz Dwa Trzy, Kapela 
ze Wsi Warszawa, Rodyna, Horyna, 
Chłopcy z Nowoszyszek, Dziady 
Kazimierskie, Młode Djembe i oczy-
wiście Czeremszyna.

Festiwal ukazał także ludową 
kuchnię podlaską, plecionkarstwo ze 
słomy, filcowanie wełny, wypalanie 

Cd. ze str. 1 w drewnie, tańce polskie, białoruskie 
i litewskie, pozwolił na słuchanie 
psalmów starocerkiewnych, har-
monijkarzy ustnych, warzenie piwa, 
obejrzenie meczu piłki błotnej. Było 
też spotkanie z Adamem Wajrakiem, 
autorem publikacji o Puszczy Biało-
wieskiej i Anetą Prymaką – Oniszk, 
autorką książki „Bieżeństwo 1915. 
Zapomniani uchodźcy”.

Łączący kulturę podlaską 
z kulturą polską i światową festiwal 
Samosiuków otrzymuje tylko 90 
tysięcy złotych dotacji z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego i tylko 20 tysięcy złotych 
od Wojewody Podlaskiego. Przy 
planowanym budżecie 200 tysięcy 
złotych, organizatorzy liczyć mogą 
tylko na sponsorów. Nie powinniśmy 
pogrzebać tak cennej dla promocji 
województwa imprezy.

Wiesław Pietuch

Po ubiegłorocznym sukcesie 
i zdobyciu siłowni dla Dubicz, miesz-
kańcy  i władze gminy Hajnówka nie 
spoczeły na laurach. Do tegorocznej 
akcji „Nestle porusza Polskę” zgło-
szono wieś Nowoberezowo. I po raz 
kolejny odniesiono sukces pokonując 
o wiele większe miejscowości. Nowa 
siłownia powstanie na terenie byłej 
szkoły podstawowej.               (wss)

Nowoberezowo 
górą
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GMINA NAREWKA

W gminie 
Narewka w powiecie hajnowskim 
świetlice są coraz piękniejsze i jest 
ich coraz więcej. Troszczą się o to 
wójt, radni, sołtysi oraz dyrektorka 
gminnego ośrodka kultury. Ładne 
drewniane i murowane wiejskie 
domy kultury cieszą wzrok m. in. 

w Guszczewinie, Lewkowie Starym, 
Michnówce, Narewce, Ochrymach, 
Olchówce, Plancie, Siemianówce 
i w Tarnopolu. Niektóre ze świetlic 
posiadają piękne ganeczki, kominki, 

telewizory, nowe stoły i krzesełka, 
stoły bilardowe oraz w oknach piękne 
nowe firanki. Najwięcej imprez kul-
turalnych odbywa się w Lewkowie 
Starym, Narewce i w Siemianówce. 
Pracują w nich instruktorki na eta-
tach. Pomagają im bibliotekarki.

 Sporo imprez kulturalnych 

odbywa się w nowej świetlicy w Plan-
cie. Organizowane są m. in. zabawy 
taneczne, warsztaty rzeźbiarskie, 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, spo-
tkania z poetami oraz ze starszymi 

mieszkańcami, którzy pamiętają 
przedwojenne i powojenne lata i cie-
kawie o nich opowiadają. Urządzane 
były wystawy rękodzieła ludowego 
m. in. wyszywanych ręczników, 
pięknych makatek, obrusów i serwet.

Obecnie trwają prace wykoń-
czeniowe w nowo wybudowanej 
z czerwonej cegły świetlicy w Elia-
szukach . W ubiegłym roku rozpoczę-
to budowę nowej świetlicy w Nowej 
Łuce, przy ulicy Jesionowej.

W niedzielę, 25 czerwca br. 
piękną świetlicę z ganeczkiem od-
dano do użytku w Nowym Masiewie 
(na zdjęciach). Na przyległym dużym 
placu odbył się białoruski festyn ph. 
„I tam żywuć ludzi”. Pogoda dopisała. 
Było bardzo uroczyście. Przybyło 
sporo osób z okolicznych wsi. Na 
scenie wystąpiło siedem zespołów 
artystycznych z Białostocczyzny 
i z Republiki Białoruś. Koncert trwał 
od godziny 16 do 21. Piękne melo-
die płynęły przez wieś. Było wesoło 
i radośnie. Najbardziej cieszyli się 
mieszkańcy Masiewa Nowego Teraz 
mają swoją świetlicę.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Nowe świetlice

Niemal każdego roku w czerw-
cu, nasza Biblioteka dziękuje naj-
młodszym czytelnikom za ich 
aktywność i współpracę z nami, za-
praszając ich na spektakl teatralny. 
W tym roku, w związku z trwającymi 
w Bibliotece pracami remontowymi, 
udało nam się to zrealizować dzięki 
uprzejmości Przedszkola Nr 5, które 
użyczyło nam swojej Sali.

Zaproszeni aktorzy z grupy 
teatralnej Art-Re z Karkowa wcielili 
się w role przyjaciół sympatycznego 
misia ze stumilowego lasu. Spektakl 
interaktywny pt. „Lato Kubusia Pu-
szatka” nawiązuje do zmian w przy-

Jak zawsze niezawodni – grupa 
teatralna Art-Re z Krakowa 

z najmłodszymi czytelnikami MBP 
wyrusza na poszukiwania Pani Lato

rodzie, jakie zachodzą podczas 
różnych pór roku, a w szczególności 
latem. Kubuś Puszatek, pewnego 
ranka postanawia wyruszyć na jego 
poszukiwanie. Czy mu się udało? 
Odpowiedź na to pytanie poznały 
dzieci uczestniczące w przedstawie-
niu. Gorące i miłe reakcje naszych 
milusińskich stanowiły chyba naj-
lepsze podziękowanie dla aktorów 
krakowskiego teatru. My do nich 
również dołączamy.

Spotkanie sfinansowano z Bu-
dżetu Partycypacyjnego Miasta Sie-
miatycze 2017. 

Ewa Nowik

Pod patronatem Wieści
Brańskie Dni Kultury

dni władze nad miastem. Po występie 
orkiestry swój czas mieli najmłodsi 
brańszczanie. Bajki z różnych stron 
świata, wiersze i piosenki zaprezen-
towały dzieci z przedszkola im. Sióstr 
Sercanek z Brańska. Nie zabrakło 
też dobrego humoru w wykonaniu 
kabaretu z Bociek i OTTO. Sobotni 

dzień zakończyło wspólne puszczanie 
wianków na rzecze Nurzec.

Cykl imprez niedzielnych roz-
począł koncert Ludowego Zespołu 
Piesni i Tańca „Skowronki”, później 
koncertował zespół B.A.J.A quartet 
i nadszedł czas na Festiwal Disco 
Polo.  Od pięciu lat ta część imprezy 
gromadzi tłumy. W tegorocznej, sze-

Siemiatycze

Andryjanki Zawody w cieniu wyborów

wicepremiera Gowina Stanisław 
Derehajło i dyrektor wojewódz-
kiego oddziału KRUS Krzysztof 
Jaworowski. Zawody składały się 
tradycyjnie z części sprawnościowej 
i tzw. bojówki. Rywalizacje wygrała 
reprezentacja OSP Boćki, która 
wyprzedziła OSP Dubno. Trzecie 
miejsca zajęła OSP Wygonowo, 
na ostatnim miejscu znalazła się 

reprezentacja gospodarzy OSP 
Andryjanki.

Podczas zawodów gospodarze 
otrzymali na wyposażenie swojej 
jednostki torbę z akcesoriami do 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
(PSP R-1). Kilkunastu strażakom 
wręczono Odznaki za długoletnią 
służbę. Odznakę za 55 lat służby 
otrzymał Jan Tomczuk, za 45 lat  
Mieczysław Wierciński, za 40 lat 

Cd. ze str. 3 - Ryszard Malinowski, Zbigniew No-
wak, Edward Rytel, Wiesław Sodol, 
za 30 lat odznakę otrzymali: Sławo-
mir Antoszuk, Andrzej Koptewicz, za 
25 lat - Marek Szwajkowski, Michał 
Terechowicz, za 15 lat - Adam Ja-
kimiuk, Adam Nowak, Paweł Sodol, 
Jarosław Wierciński,   za 10 lat Prze-
mysław Kryński, Adam Malinowski, 
Robert Nowak, Artur Sodol, za 5 lat 
Wiktor Antoszuk.                  (wss)

Cd. ze str. 1 ściogodzinnej, prezentacji wystąpiły 
zespoły: Solar, Forti, Miami, Crump 
i Justyna Mosiej z zespołem Bueono.

Przez dwa dni nie zabrakło też 
atrakcji dla dzieci, były gry i zabawy 
oraz tradycyjne dmuchańce.

Megagwiazdą wieczoru był 
Tomasz Niecik, a imprezę zakończyła 
dyskoteka pod chmurką.             (wss)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Tegoroczne Dni Milejczyc po 
raz pierwszy trwały dwa dni. W so-
botę, 15 lipca, odbyły się zawody 
wędkarskie i turniej piłki nożnej. 
Turniej wędkarski o „Złotego raczka” 
wygrał Emil Nestrowicz, drugi był 
Piotr Demianowicz, któ-
ry wyprzedził Mikołaja 
Tynkiewicza. 

Rozgrywki piłkar-
skie „O puchar Wójta 
Gminy Milejczyce„ za-
kończyły się zwycię-
stwem drużyny FC Mi-
lejczyce, druga była re-
prezentacja Pokaniewa, 
a trzecie FC PoNalewce 
Milejczyce. Zwycieżcy 
otrzymali puchary oraz nagrody 
rzeczowe,

Dzień drugi, pełen atrakcji, 

Dni Milejczyc
rozpoczęły występy muzyczne na 
scenie przy świetlicy wiejskiej. Kon-
certowały zespoły folklorystyczne 
z Ukrainy i regionu. Ci, których 
muzyka nie intersowała mogli sko-
rzystać z propozycjiprzygotowanych 
na stoiskach Sanepidu i Policji, m.in 
zbadać zawartość tlenku wegla 
w wydychanym powietrzu, zmierzyć 
ciśnienie, poddać analizie skład ciała 
czy też uzyskać poradę jak rzucić 
palenie. Kierowcy mogli skorzystać 
z alkogogli -okularów symulujacych 
stan po spożyciu alkoholu. 

Mnóstwo atrakcji czekało na 
najmłodszych. Były dmuchańce, gry 
logiczne i malowanie twarzy.

Imprezę zakończyła zabawa 
taneczna przy muzyce zespołu 
„Capital”.                               (wss) 
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23 lipca br. w Dubiczach odbył 
sie festyn białoruski. Z powodu nie-
sprzyjąjącej pogody imprezę trzeba 
było przenieść do sali widowiskowej 
„Domu Gościnnego”. Na festynie 
zadebiutował zespół wokalny dzia-
łający przy miejscowym Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekrecji. 
Wystąpił też „Rozśpiewany Gródek” 
i soliści Adrian Jegorow oraz Mag-
dalena Jakimiuk z Gródka, „Rosy” 
z Ryboł i „Lejland” z Białegostoku. (s)

Rozpoczęto budowę świetlicy 
wiejskiej w Spiczkach w gminie Orla. 
Inwestycję zaplanowano na dwa 
lata. W tym roku ma powstać budy-
nek w stanie surowym, a w następ-
nym nastąpi zakończenie inwestycji. 
W budynku oprócz sali głównej 
powstanie zaplecze kuchenne, toa-
lety dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz kominek. 
Zostanie też zagospodarowany 
i0 utwardzony teren wokół świetlicy. 
Koszt inwestycji zaplanowano na 
406 890, 75 zł, a jej zakończenie na 
29 czerwca 2018 r.                     (w)

Spiczki

Będzie świetlica

Po raz trzeci Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Dołubowie zaprosiły 
lokalną spoleczność do 
wspólnego spędzenia 
piątkowego wieczoru.  
Celem spotkania była 
aktywizacja osób nale-
żacych do grupy defa-
woryzowanej określonej 
w LSR. W programie 
wieczoru było miejsce 
na prezentację dorobku 
uczestników warsztatów 
jak też występ zespołu 

Dołubowo Wieczorny event

„Polne maki”. Była parada motycykli-
stów z bielskiego klubu „Good Boys”. 

Na wystawie prezentowano prace 
uczestników, a aplauz wzbudziła 

gwiazda wieczoru biel-
skie „Hoyraki”. Nie zabra-
kło innych atrakcji, były 
dmuchańce, puszczanie 
baniek, gry i zabawy dla 
najmłodszych. W sumie 
był to udany i atrakcyjny 
wieczór, który na pewno 
spełnił zamierzenia  or-
ganizatorów.          (reg)

Więcej na 
www.wiescipodlaskie.eu

23 lipca zakończyły się tego-
roczne rozgrywki Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Grodzisk.  W turnieju 
rozgrywanym systemem ligowym 
od 9 lipca uczestniczyło 6 drużyn: 
Czarna Wielka, Kamianki, Koryciny, 
Makarki, Morze i Żery. 

Grodzisk
Puchar Wójta zdobyty

(foto gmina Grodzisk)

W finałowym meczu drużyn 
Czarnej Wielkiej i Makarek padł 
wynik remisowy, ale zdobyty przez 
Makarki 1 punkt pozwolił  tej drugiej 
drużynie ( na zdjęciu) zdobyć puchar 
Wójta Gminy. 

(cec)

W poprzednim numerze za-
praszaliśmy projektanta drogi 
Cecele - Korzeniówka do spaceru 
po deszczu zaprojektonowana przez 
niego drogą. Przypominamy, chod-
niki zrobiono po kilkanaście metrów 
z kostki, dalej klilkanscie metrów gli-
niastego poboczą, znowu kostka, po-
dobnie jest po drugiej stronie jezdni. 
Zdaniem mieszkańców - i zdrowego 
rozsądku - należało zrobić chodnik 
na całej długości po jednej stronie 
jezdni, Nasze przewidywania co do 
jakości wykonanych prac szybko 
się potwierdziły. Już po niewielkim 
opadzie deszczu, przepusty o ma-

Cecele

Zawinił projektant czy wykonawca?
łym przekroju zatkały się i woda 
z piaskiem płyneła cała szeroko-
ścią jezdni a piaszczysto-gliniane 
pobocze spłyneło na łąki. Jakość 
prac zweryfikowała też ubiegłoty-
godniowa ulewa, gdy  przez kilka 
godzin nową drogą płyneła rzeka 
wody z piaskiem, który trzeba było 
zgarniać spychaczem. Poszukujemy 
więc teraz nie tylko projektanta ale 
i wykonawcy drogi. Nadal czekamy 
na odpowiedź   ze strony inwestora 
czyli Urzędu Gminy w Siemiaty-
czach. A zdjęcia z budowy możecie 
obejrzeć na www.wiescipodlaskie.eu

Wiesław Sokołowski

Po raz dziewiąty mieszkańcy 
południowej części województwa 
będą obcowali ze sztuką prezento-
waną w ramach Festiwalu Teatral-
nego WERTEP. W tym roku będzie 
trwał trzy a nie jak dotychcza dwa 
weekendy, co sprawi, że spektakle 
teatralne - i nie tylko - zawitają do 
większej liczby miejscowości. 

                                       (s)

WertepDubicze Cerkiewne

Festyn Białoruski

Rada sołecka Siemiatycz Stacji przy wspólpracy z miejscowym radnym 
już po raz kolejny zorganizowali 22 lipca  rodzinny piknik. Na placu przy 
świetlicy  występowały zespoly folklorystyczne, była prezentacja sprzętu 
strażackiego, a dzieciom zorganizowano dmuchany plac zabaw.       (cec)

Siemiatycze Stacja

Piknik rodzinny

Mieszkańcy Bacik Bliższych 
po raz kolejny zorganizowali święto 
swojej wsi, Na scenie koło świetlicy 
występowały zespoły z Białorusi 
oraz regionu: Białegostoku, Bielska 
Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz. 

Muzyczne atrakcje zakończył 
poczęstunek.                               (cec)

Baciki Bliższe

Święto wsi

- Co uciebie słychać ? – dzowoni matka do córki.
- Nic nowego, mamo. Jak zwykle – młyn. Kubę i Natalkę odprowadziłam do 
szkoły a sama biegnę do pracy. Muszę dzisiaj zakończyć i jutro rano przedsta-
wić szefowi projekt „Propozycja poprawy warunków życia ludzi samotnych”, 
potem Kubę odprowadzić na judo, Natalkę na balet ... Ale dzisiaj wybieram 
się do ciebie.
- To bardzo dobrze, bo skończyły mi się leki i na jutro już nie będę miała. 
Czekam – odpowiedziała matka i odłożyła słuchawkę.
Nie doczekała się. Zadzwoniła rano ponownie z trwogą o kłopoty córki: - I czemu 
nie przyjechałaś, czy coś złego się u ciebie dzieje?
- Jak to, przecież mówiłam ci, że dzisiaj przyjadę.
- Mówiłaś mi, że przyjedziesz „jutro”, a „jutro” było wczoraj. Rozmawiałyśmy 
dwa dni temu.
- Nie żartuj mamo.
- Nie żartuję. Od wczoraj nie mam leków i czuję się jakby gorzej.
- Dobra. Przyjadę dzisiaj, ale trochę później bo szef prosił o pilne wprowadzenie 
korekty do przedstawionego projektu. Proszę mi wybaczyć. Ja, mamo, nie mam 
czasu w pracy na prywatne sprawy. Czasami zapominam. Czy mi wybaczysz?
- Nie ma sprawy, córeczko, wybaczam i poczekam.
Przyjechała. Matki w mieszkaniu nie było. Zapytana sąsiadka odpowiedziała, 
ze mamę przed chwilą zabrało pogotowie. Pojechała do jedynego w mieście 
szpitala.
- Szukam pani X, mojej mamy – zagadnęła napotkaną pielegniarkę.
- Przykro mi – odpowiedziała pielegniarka. Pani mama przed chwilą umarła. 
Trafiła do nas z rozległym wylewem. Nie daliśmy jej rady uratować ...

Jan S.

Jutro było wczoraj

15 lipca 1943 roku na uroczysku „Osuszek” w Lesie Pilickim niemieccy 
okupanci rozstzrelali 49 mieszkańców Bielska Podlaskiego. W trakcie całej 
wojny Las Pilicki stał się meijscem spoczynku ok. 650 osób. Tradycyjnie, 
jak co roku, w rocznice tej bestialskiej zbrodni mieszkańcy i władze samo-
rządowe zożyli wieńce i wiązanki pod Mauzoleum Ofiar Barbarzyństwa na 
bielskim cmentarzu oraz miejscu kaźni.                                          (sok)

Bielsk Podlaski
Rocznica mordu
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