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„Proszę pamiętajcie, że tu leży bardzo dużo ludności 
cywilnej, żołnierzy, ludzi różnych wyznań i narodów”

Wanda Traczyk-Stawska,  
powstaniec warszawski

OPINIE...CZY WIESZ ŻE ... 
Największa na świecie świątynia znajduje się w Afry-

ce. Jest nią bazylika Matki Bożej Królowej Pokoju (poświę-
cona w 1990 r) w Jamusukro, stolicy Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Samych miejsc siedzących jest w niej 7 tysięcy. 
Projekt był wzorowany na bazylice św. Piotra w Rzymie

Na skwerku przed Gminną Biblioteką w Nurcu można poczytać książkę 
w towarzystwie ... dzika. Autorem „rzeźby” jest Daniel Ludwiczak. A więc 
... do biblioteki po książkę a następnie na ławeczkę w towarzystwie dzika. 
Życzymy przyjemnej lektury.                                                                     (sok)

Nurzec Stacja
Czytanie z dzikiem

Muzeum i Ośrodek Kultury 
Białoruskiej w Hajnówce zorganizo-
wało już czwartą  edycję konkursu 
plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu 
się urodziłem”. Konkurs poświęcony 
został historii i kulturze Podlasia 
oraz zamieszkującym go od wie-
ków mniejszościom narodowym 
i etnicznym. Celem konkursu było 
pielęgnowanie patriotyzmu lokal-
nego,  kształtowanie tożsamości 
oraz upowszechnianie dziecięcej 
twórczości. Konkurs skierowany 
był do dzieci w wieku przedszkol-

Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!

Cd. str. 6

Tegoroczna Miss Polski pocho-
dzi z Podlasia. Została nią 25 let-
nia studentka i właścicielka klubu 
sportowego Krystyna Sokołowska. 
To nie jest jej pierwsze zwycięstwo 
w tym konkursie. W 2017 r. w kon-
kursie Miss Podlasia otrzymała ty-
tuł Miss Foto, w 2019 znalazła się 
wśród 10 najpiękniejszych kobiet 
na świecie w konkursie Miss Earth.  
Z Miss Polski spotkał się 17 sierpnia 
wicemarszałek Sebastian Łukasze-
wicz gratulując jej w imieniu samo-
rządu województwa.

(seb)

Podlaska Miss Polski

Samorząd województwa pod-
laskiego podjął 25 sierpnia decyzję 
o dofinansowaniu kwotą 3,2 mln zł 
zorganizowania w Siemiatyczach 
Inkubatora przedsiębiorczości. 
Przedsięwzięcie będzie kosztować 
4,6 mln zł. Inwestycja  obejmuje 
remont i wyposażenie budynku 
w którym inkubator będzie funk-
cjonował, opracowanie strategi 
biznesowej i działań związanych 
z wdrażaniem usług doradczych 

oraz pokrycie kosztów związanych 
m.in. z zatrudnieniem pracowników.

Z usług inkubatora mogą ko-
rzystać m.in. osoby zakładające 
swoją pierwszą działalność. Dzięki 
inkubatorowi młody przedsiębiorca 
na początku swej biznesowej drogi 
nie musi ponosić kosztów związa-
nych z prowadzeniem działalności 
takich jak np., składki ZUS czy opła-
ty księgowe. 

(sok)

Inkubator przedsiębiorczości 
w Siemiatyczach

Podlaski Oddział Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska-

-Wschód we współpracy z Ligą 
Kobiet Polskich i Podlaskim Insty-
tutem Kultury organizuje elimi-
nacje regionalne IX Międzynaro-
dowego Festiwalu Piosenki „Anna 
German”. Eliminacje odbędą się  
24 września br.

Festiwal jest organizowany 
w dwóch kategoriach:

- kategoria konkursowa jest 
adresowana do osób w wieku 18 – 
28 lat zamieszkujących wojewódz-
two podlaskie,

- w kategorii pozakonkursowej 
mogą uczestniczyć osoby nie od-
powiadające kryteriom określonym 
wyżej.

Organizatorzy zapewniają, 
iż przyjmą jeszcze zgłoszenia od 
osób, które przegapiły z powodu 
wakacyjnej laby, czas na nadesła-
nie zgłoszenia.

Więcej informacji można 
otrzymać pisząc na adres:anna-
germanfestiwal@gmail.com, swpw.
bialystok@wp.pl, lub dzwoniąc pod 
nr telefonu: 
660 290 633, 505 171 688.

Festiwal Anny German
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GMINA BIELSK PODLASKI

7 sierpnia  
odbyły się coroczne zawody 
sportowo-pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Bielsk Podlaski. Organi-
zatorami zawodów było OSP Pi-
liki i Urząd Gminy. W zawodach 
w Pilikach uczestniczyły drużyn 
męskie,  chłopięce, dziewczęce 
Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze oraz dwie Kobiece Drużyny 
Pożarnicze. Zawody cieszyły się 
ogromną popularnością. Na te-
ren boiska w Pilikach przybyło 
ponad tysiąc widzów.

W imieniu organizatorów 
przybyłych dostojnych gości, miesz-
kańców Pilik, Miasta i Gminy Bielsk 
Podlaski,   druhny i druhów straża-
ków oraz wszystkich przybyłych na 
zawody powitała Raisa Rajecka, wójt 
Gminy Bielsk Podlaski.

- Gminne zawody jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej są do-
skonałą okazją do dokonania prze-
glądu stanu wyszkolenia poszcze-
gólnych jednostek, wyposażenia 
w sprzęt ratowniczy i jego prezen-
tacji, sprawdzenia umiejętności in-
dywidualnych i zespołowych straża-
ków ochotników i wreszcie okazją do 
spotkania integracyjnego strażaków 
z całej gminy – podkreśliła Raisa Ra-
jecka. Przypomniała, że celem takiej 
organizacji zawodów jest propago-
wanie idei społecznego ratownictwa 
wśród mieszkańców Gminy, a przede 
wszystkim zachęcenie młodzieży do 
wstępowania w nasze szeregi. Efek-
tem tego jest to, że co 13-ty miesz-
kaniec Gminy jest członkiem OSP. 

OSP Stryki zwycięzcą zawodów
Z historii Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pilikach
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pilikach została założona w 1968 
roku,  54 lata temu. Jest to jednost-
ka prężnie działająca, bardzo często 
uczestnicząca w likwidacji zagro-
żeń, rokrocznie zajmująca czołowe 
miejsca w zawodach sportowo-po-
żarniczych. Przy jednostce działają 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
Dziewcząt i Chłopców i Kobieca 
Drużyna Pożarnicza. Tak imponują-
cy dorobek jest nie tylko powodem 
do dumy, lecz także okazją do wyra-

żenia uznania za trud, z jakim druh-
ny i druhowie  jednostki wypełniają 
swoją społeczną misję. Ich obec-
ność w życiu społeczności lokalnej 
jest widoczna i społeczeństwo do-
cenia to  ogromne zaangażowanie 
i poświęcenie w niesieniu pomocy 
drugiemu człowiekowi i ochronie 
naszego dziedzictwa.

Szczególna zasługa w roz-
winięcie działań na szerszą skalę 
przez jednostkę OSP Piliki należy 
do  druha Stanisława Olszewskie-
go. To właśnie jemu udało się sku-
pić miejscowych strażaków wokół 
swojej osoby, a przede wszystkim 
wokół realizacji zamierzeń progra-
mowych. 

- We właściwym przygotowa-
niu imprezy zaangażowani zostali 
mieszkańcy wsi Piliki  miejscowi 
członkowie OSP, Zarząd Oddziału 
Gminnego OSP RP, Urząd Gminy 
Bielsk Podlaski, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku Podlaskim i niezawodni 

przyjaciele – zakłady i instytucje 
sponsorujące organizację gminnych 
zawodów sportowo-pożarniczych – 
podkreśliła wójt Rajecka.

Wójt wyraziła słowa wdzięcz-
ności licznym sponsorom zawodów: 
przede wszystkim: Urzędowi Miasta 
Bielsk Podlaski, Starostwu Powiato-
wemu w Bielsku Podlaskim, Banko-
wi Spółdzielczemu w Bielsku Pod-
laskim i Brańsku, a także zakładom 
i firmom: Usług Elektrycznych „Wol-
wer” w Augustowie, Firmie Suempol, 
Gospodarstwu Rolnemu w Parcewie, 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Ener-
getyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim, 
Radnemu Stanisławowi i Grażynie 
Olszewskim, radnemu  Andrzejo-
wi Borowskiemu oraz druhnom 
i druhom OSP Piliki. Podziękowała 
mieszkańcom wsi Piliki za zaan-
gażowanie się -w przygotowanie 
zawodów.

Z protokołu zawodów
Protokół końcowy zawodów 

odczytał  sędzia główny zawodów  
st. kpt. Mariusz Sienkiewicz. Zwy-
cięstwem OSP Stryki zakończyły 
się rozegrane na boisku w Pi-
likach Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy Bielsk 
Podlaski. W zawodach uczestni-
czyły 22 drużyny, w tym 2 Kobiece 
Drużyny Pożarnicze oraz 10 Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Zawody rozegrano w dwóch konku-
rencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 
m z przeszkodami oraz ćwiczenie 

bojowe zgodnie z Regulaminem 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z 2011 r. Rozgrywane zawody 
były okazją do sprawdzenia kon-
dycji, mobilności i zaangażowania 
strażaków poszczególnych jedno-

stek oraz sprawdzenia sprawności 
sprzętu, jaki znajduje się na ich 
wyposażeniu. Komisję sędziowską 
stanowili funkcjonariusze Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku Podlaskim, oraz 
członkowie Podlaskiego Kolegium 
Wojewódzkiego Sędziów Zawodów 
Strażackich Związku OSP RP, sędzią 
głównym zawodów był st. kpt Ma-
riusz Sienkiewicz. 
Wyniki klasyfikacji generalnej 
zawodów:
1 miejsce – OSP Stryki  
2 miejsce – OSP Ploski  
3 miejsce – OSP Hołody 

4 miejsce – OSP Łubin Kościelny  
5 miejsce – OSP Piliki  
6 miejsce – OSP Augustowo  
7 miejsce – OSP Parcewo  
8 miejsce – OSP Knorydy  
9 miejsce – OSP Orzechowicze  
10 miejsce – OSP Bańki 

Kobieca Drużyna Pożarnicza:
1 miejsce - OSP Piliki 
2 miejsce - OSP Parcewo.
Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze (chłopięce):
1 miejsce – OSP Augustowo 
2 miejsce – OSP Piliki  
3 miejsce – OSP Knorydy  
4 miejsce – OSP Parcewo  
5 miejsce – OSP Ploski  
6 miejsce – OSP Łubin Kościelny 
Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze (dziewczęce):
1 miejsce – OSP Ploski  
2 miejsce – OSP Łubin Kościelny  
3 miejsce – OSP Piliki  
4 miejsce – OSP Parcewo 

Zawody zakończyły się wrę-
czeniem pucharów, dyplomów dla 
poszczególnych drużyn. Czek z do-
tacji budżetu województwa dla OSP 
w  wysokości 40 tys. zł  wręczył  
Marek Malinowski, członek Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego. Organi-
zatorzy serwowali przybyłym: bigos, 
wodę, wiązankę melodii, a najmłod-
szym kąpiel w pianie. Jak co roku 
strażacy przybyli na zawody swoimi 
wozami, które stały się atrakcją dla 
najmłodszych do pozowania za kie-
rownicą do zdjęć.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
(pełne wyniki, więcej zdjęć  

na www.wiescipodlaskie.eu)

My też będziemy strażakami
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Osiem jednostek OSP z terenu 
gminy Brańsk rywalizowało 17 lipca 
br. w Szmurłach w zawodach spraw-
dzających sprawność oraz stopień 
wyszkolenia i umiejętności.

Na terenie gminy istnieje 13 
jednostek OSP, w tym trzy: OSP Do-
manowo, OSP Mień i  OSP Świrydy  
włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Na placu 
boju w Szmurłach stawili się straża-
cy ochotnicy z miejscowości:  Doma-
nowo, Holonki, Klichy, Mień, Oleksin, 
Popława, Szmurły i Świrydy. Zabra-
kło strażaków z Chojewa, Kiersnowa, 
Lubieszcz, Glinnika, Koszewa.

Rywalizowano tradycyjnie 
w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym.

Szmurły Zawody sportowo-pożarnicze

Sportowa rywalizacja zakoń-
czyła się zwycięstwem strażaków 
z Domanowa, którzy wyprzedzili 

OSP Szmurły. Na trzecim miejscu 
uplasowali się strażacy z Holonek.

(wss)

Na terenie gminy Perlejewo 
istnieje 10 jednostek OSP. W miej-
scowościach: Czarkówka Mała,  
Granne, Kobyla, Kosk, Leszczka 
Duża i Leszczka Mała, Osnówka, 
Pełch, Perlejewo, Twarogi Lackie. 
Pięć  z nich wzięło udział w odby-
tych 10 lipca w Czarkówce gmin-
nych zawodach sportowo-pożarni-
czych (OSP Twarogi Lackie wysta-
wiło dwie drużyny).

Po raz kolejny najlepsi okazali 
się strażacy z OSP Leszczka Duża 
zdobywając Puchar Wójta Gminy.  
Kolejne miejsca zajęły OSP:

Czarkówka
Rywalizowali strażacy

2. Twarogi Lackie I
3. Czarkówka Mała
4. Pełch
5. Twarogi Lackie II
6. Perlejewo.
A po zakończeniu rywaliza-

cji odbył się piknik strażacki dla 
wszystkich z pyszną grochówką 
oraz kiełbaską z rożna.

Sejmik Województwa Pod-
laskiego uchwałą z 27 czerwca 
br. wsparł gminę Perlejewo kwotą  
35 tys. zł z przeznaczeniem na za-
kup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
i umundurowania dla OSP.      (cec)

Piknik z Produktem Polskim 
w powiecie Hajnowskim odbył się 
w sobotę 6 sierpnia. Do konkursu 
przystąpiło sześć Kół Gospodyń 
Wiejskich: Malwa z Kleszczel, Rzep-
ka z Rzepisk, Dubiczanki z Dubicz 
Cerkiewnych, TeraMiśki z Bud, KGW 

Orzeszkowo
Ostatnia Bitwa Regionów

z Narwi oraz Stowarzyszenie „na 
Górnej” z Hajnówki.  Zaprezentowa-
ły dania regionalne, które oceniała 
komisja pod przewodnictwem An-
drzeja Łukaszewicza.  Oto laureaci:

I m. KGW Narew za „Babkę 
hopkę”,

II m. KGW Dubiczanki za „Za-
wijaniec dubicki – kartoflak”,

III m. KGW TeraMiśki za „By-
straki czyli kotlety z Zółciaka Siar-
kowego z Puszczy Białowieskiej”.

Zwycięskie KGW otrzymały 
nagrody ufundowane przez Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolniczego.

W części artystycznej wystą-
piły zespoły: Czyżowianie oraz Chór 
Leśników Puszczy Białowieskiej.

A o godzinie 19.00 rozpoczął 
się koncert „Dla Orzeszkowa” pod-
czas którego wystąpiły: zespoły 
Ruczajok, Orlanie, Lailand, Siostry 
Ostapczuk i Julita Kiczkajło. I tylko 
szkoda, że -  przynajmniej w po-
czątkowej części imprezy – z fre-
kwencją nie było najlepiej. Więcej 
widzów zgromadził festyn w Pod-
wieżance, na który pojechałem 
z Orzeszkowa.

(sok)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Tłumy młodszych i starszych 
pojawiły się na tegorocznym świę-
cie gminy Grodzisk. Organizatorzy 
imprezy zadbali, aby każdy z przy-
byłych znalazł coś dla siebie. Na 
scenie swoje talenty prezentowali 
muzycy: Bractwo Akordeonistów, 
Chłopcy z Bandu, Projekt M2 i Forti 
a także gwiazda wieczoru Diadem.

Najmłodsi mieli do dyspozy-
cji  cały zestaw dmuchańców. Były 
animacje gry i zabawy. Spośród   
licznych stoisk gastronomicznych, 
handlowych i wystawienniczych 
największym zainteresowaniem 
cieszyły się stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich. Można było smacznie 
zjeść i przy okazji wspomóc fi-

Dzień Grodziska

nansowo ich działalność oraz wy-
grać w loterii fantowej m.in. rower 
ufundowany przez Gminę Grodzisk. 
Uzupełnieniem atrakcji był pokaz 
freestyle Football. Dużym zaintere-
sowanie cieszyło się stoisko policji, 
na którym można było na przysło-
wiowej własnej skórze doświadczyć 
skutków zderzenia z przeszkodą 
oraz przekonać się  jak alkohol 
ogranicza naszą ocenę sytuacji 
i widoczność. Nie brakowało też 
chętnych do skorzystania z możli-
wości przejazdu bryczką.

Imprezę zakończyła dyskote-
ka pod chmurką przy muzyce ze-
społu Cassel.                        (cec)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

W sobotni poranek, 11 czerw-
ca br., grupa 14 członków hajnow-
skiego stowarzyszenia wyruszyła 
na wycieczkę do nadbużańskiej 
historycznej stolicy Podlasia - Dro-
hiczyna. Trasa wiodła przez Bielsk 
Podlaski, gdzie dołączyła do nas 
pani Małgorzata w charakterze 
pilota i przewodnika. Pierwszym 
punktem programu były Knorydy, 
gdzie po odwiedzeniu lokalnej Kry-
noczki poznaliśmy, modną ostatnio, 
technikę zdobienia starej drewnia-
nej architektury - drewnal, zdobiący 
prywatną drewnianą chatę. Różnicę 
pomiędzy drewnalem a muralem 
mieliśmy możliwość zaobserwować 
przy okazji zdobywania Kopca Pa-
mięci Podlasia, usypanego w 1999 
roku przez wiernych drohiczyńskiej 
diecezji w X rocznicę wizyty Jana 
Pawła II w tym mieście. Z wierz-
chołka Kopca można było podzi-
wiać mural przedstawiający Ojca 
Świętego, zdobiący jedną ze ścian 
pobliskiej szkoły.

Duże wrażenie zrobiły na nas 
drohiczyńskie świątynie, zarówno 
kościoły, jak i cerkiew. Po zwiedze-
niu zbiorów Diecezjalnego Muzeum 
im. Jana Pawła II wiemy, czym są 
inkunabuły. Wiele eksponatów, 

Wycieczka ze związku niewidomych do nadbużańskiej stolicy Podlasia

Podróże kształcą
zwłaszcza zabytkowe księgi, mon-
strancje, znajdowały się w szkla-
nych gablotach, niektóre jednak 
zbiory, takie jak na przykład ornaty 
i rzeźby, pozwolono nam dotykać. 
Czy wiecie, że właśnie tutaj znajdu-
je się, największy w Europie, zbiór 
ornatów wykonanych ze szlachec-
kich pasów kontuszowych?

Z Góry Zamkowej podziwia-
liśmy malowniczy widok na dolinę 
Bugu i piękno nadbużańskiej przy-
rody. Można było także dostrzec 
bunkier z okresu II wojny światowej, 
będący fragmentem umocnień Linii 
Mołotowa z lat 1940-41. Atrakcją 
była także przeprawa promowa 
na drugą stronę rzeki. Był i obiad, 
podczas którego doświadczyliśmy, 
czym są „zagubiaki”.

Nie koniec atrakcji na tym. 
Kolejnym punktem wycieczki było 
Nadbużańskie Centrum Turystyki 
Kajakowej z jedynym w Polsce mu-
zeum tego typu. Opuściliśmy mu-
zeum bogatsi o wiedzę, że produ-
kowano kajaki składane, z żaglem, 
a te współczesne i wyczynowe są 
wykonane z tworzywa sztucznego 
i wyjątkowo lekkie. Kto wie, może 
kolejną imprezą będzie spływ ka-
jakowy?

Na ulicach miasteczka, 
a zwłaszcza w okolicy katedry, 
dużą przestrzeń zajęli motocykliści, 
uczestnicy Podlaskiego Motocyklo-
wego Zlotu Papieskiego, organizo-
wanego cyklicznie w rocznicę wi-
zyty Ojca Świętego w Drohiczynie. 
Miłośnicy motocykli mogli przyjrzeć 
się im z bliska na stałej wystawie 
motocykli, na której najstarsze 
eksponaty pochodzą z początku XX 
wieku. Cóż może być ciekawszego 
od możliwości dotknięcia tych „cu-
deniek”?

Ostatni etap sobotniej wypra-
wy nie był bynajmniej mało intere-
sujący. Po wykładzie w rzemieślni-
czym browarze w Cecelach, nie tyl-
ko miłośnicy piwa wiedzą, z czego 
jest produkowane piwo doskonałej 
jakości. Miło będzie, po powrocie do 
domu, powspominać ten pełen wra-
żeń dzień przy szklaneczce dobrej 
jakości złotego trunku.

Dziękujemy Państwowemu 
Funduszowi Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, z którego środków  
wyjazd został zorganizowany. Do 
zobaczenia na kolejnej wyprawie 
szlakiem łowickich pasiaków, która 
już w sierpniu.  

Dorota Królikowska-Łapińska

Bogaty program „469 urodzin 
Zabłudowa” przyciągnął rzesze pu-
bliczności. Rozpoczęto punktualnie 
o 17.45 hejnałem Zabłudowa, po 
czym nastąpiła oficjalne otwarcie 
zrewitalizowanego Parku Dworskie-
go, w którym odbywała się impreza. 
Była to też okazja do oficjalnego 
przekazania przez członka zarządu 
województwa podlaskiego Mar-
ka Malinowskiego symbolicznych 
czeków. Obchodzący w tym roku 
40-lecie istnienia Klub Sportowy 

„Rudnia Zabłudów” otrzymał czek na 
kwotę 40 tys zł, a samorząd gminny  
20 000 zł z przeznaczeniem na 
Ochotnicze Straże Pożarne.

Po części oficjalnej na scenie 
nowego amfiteatru wystąpili: Mate-
usz Mijal, Nowator i gwiazda wieczo-
ru zespół Enej. Koncertom towarzy-
szyły kiermasze i stoiska wystawien-
nicze. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci.

Urodziny miasta, które powsta-
ło w 1553 r. samorząd gminny zor-
ganizował po raz 26.                (wss)

Urodziny Zabłudowa
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Piotr Dąbrowski urodził się 
14 kwietnia 1899 roku w Strabli, 
gmina Wyszki, w  powiecie  biel-
skim, jako najstarszy syn Józefa 
Dąbrowskiego i Franciszki z domu 
Uhlik.

Jego ojciec Józef Dąbrowski 
zawarł w roku 1897 związek mał-
żeński z Franciszką Uhlik, z którą 
miał czterech synów. Po Piotrze 
przyszli na świat: Leonard, Wła-
dysław i  Paweł. Jego ojciec pełnił 
wówczas funkcję felczera fabrycz-
nego w dużym tartaku, który prze-
rabiał na drewno budowlane pnie 
drzew spławiane Narwią z Puszczy 
Białowieskiej. Dziadek Piotra, Wła-
dysław (Ladislav) Uhlik był z po-
chodzenia Czechem, ojciec Piotra 
Dąbrowskiego Józef wstąpił na 
służbę w wojsku carskim kończąc 
wojskową szkołę kadetów-fel-
czerów medycyny. Józef głównie 
zajmował się leczeniem bielskiej 
biedoty, w przeważającej mierze 
pochodzenia żydowskiego.  

Matka Franciszka, w cza-
sach oficjalnego prześladowania 
wszelkich przejawów polskości 
w rosyjskich szkołach i urzędach,  
nauczała synów języka polskiego, 
zasad wiary katolickiej, historii na-
rodowej, kształtowała ich umysły 
w polskiej tradycji patriotycznej. To 
dom rodzinny ukształtował charak-
ter młodego Piotra i jego braci oraz 
dobrze przygotował go do sprosta-
nia wszelkim wyzwaniom, których 
nie oszczędziło mu dalsze życie.

W siódmym roku życia Piotr 
rozpoczął naukę w pięcioklasowej 
szkole elementarnej przy mająt-
ku w Strabli. Wcześniej musiał się 
nauczyć biegłego posługiwania ję-
zykiem rosyjskim, który wówczas 
był jedynym językiem obowiązu-
jącym w szkołach czy urzędach.  
W roku 1911 rozpoczął naukę 
w Białymstoku w rosyjskiej szkole 
realnej o profilu przyrodniczo-ma-
tematyczno-fizycznym, przygoto-
wującej do przyszłych studiów na 
takich kierunkach. Mając 12 lat 
zamieszkał w przyszkolnym inter-
nacie w obcym otoczeniu z dala 
od swej rodziny. Wybuch I wojny 
światowej początkowo niczego nie 
zmienił w życiu rodziny Dąbrow-
skich. W roku szkolnym 1914/15 
Piotr nadal uczył się w szkole re-
alnej kończąc czwartą klasę. Do-
piero na przełomie lipca i sierpnia 
1915 r., tuż przed wielką ofensy-
wą sierpniową wojsk niemieckich, 
władze rosyjskie dokonały przy-
musowego masowego wysiedle-
nia miejscowej ludności w głąb 
Rosji. Przede wszystkim dotyczyło 
to osób mających wykształcenie 
i zawód, wśród których znalazła się 
też rodzina felczera Dąbrowskiego 
ze Strabli. Zostali oni przesiedleni 
we wrześniu 1915 r. do  Kazania 
nad Wołgą,  gdzie Józef Dąbrowski 
został skierowany do pracy w szpi-
talu wojskowym. Synowie podjęli 
w Kazaniu dalszą naukę w szko-
łach, a ich matka Franciszka pro-
wadziła dom. W maju 1917 r. Piotr 
zdał celująco egzaminy maturalne  
w II-ej Kazańskiej szkole realnej 
uprawniające go do wstępu na 
wyższe uczelnie. 

W roku 1918, Piotr podjął 
studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Kazańskiego, które 
kontynuował przez trzy lata aż do 
roku 1921.  Jako student po II roku 
medycyny, zaraz po utworzeniu Ta-
tarskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej ze stolicą w Kazaniu, 
pełnił z powodzeniem także rolę 
miejskiego inspektora sanitarne-
go przy Oddziale Ochrony Zdrowia 

Rady Delegatów Robotniczych, 
Żołnierskich i Chłopskich Guberni 
Kazańskiej, a potem Tatarskiej SRR.

Po ucieczce brata z Armii 
Czerwonej, spędził blisko pięć mie-
sięcy - od 15 września 1920 r. do 4 
lutego 1921 r. - w radzieckim obo-
zie pracy przymusowej w Kazaniu 
jako „polski zakładnik wojenny”.

Po wyjściu z obozu Piotr 
podjął starania o repatriację ro-
dziny do Polski. Nową granicę 
polsko-sowiecką rodzina przekro-
czyła w ostatnich dniach września 
1921 r. Po odbyciu obowiązkowej 
kwarantanny lekarskiej wracali 
do Polski, do rodzinnego Bielska 
z ocalonym życiem, ale bez ja-
kichkolwiek środków materialnych.  
Jedynym majątkiem rodziny było 
zdewastowane gospodarstwo rol-
ne w Bielsku z siedliskiem przy ul. 
Kościuszki 11.

W Polsce zrezygnował z kon-
-tynuowania zaawansowanych 
w Rosji studiów medycznych 
i w grudniu 1921 r. zapisał się na 
Wydział Rolny Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. 

 Jako student zaangażował 
się w działalność różnych organi-
zacji studenckich i społecznych. Był 
aktywnym członkiem Stowarzysze-
nia „Bratnia Pomoc” Studentów UJ.  
Był też członkiem zwyczajnym Kra-
kowskiego Towarzystwa Ogrodni-
czego. Ponadto czynnie działał 
w Akademickim Kole Kresowym 

w Krakowie, grupującym związa-
nych z polskimi kresami wschod-
nimi młodzież i pracowników na-
ukowych z różnych uczelni.

Czteroletnie studia Piotra 
Dąbrowskiego na Wydziale Rol-
nym UJ, odbywane w Wydziale 
Ogrodnictwa, zakończyły się przy-
gotowaniem i obroną pracy dyplo-
mowej oraz uzyskaniem w dniu 19 
stycznia 1926 r. dyplomu inżyniera 
rolnictwa. 

Kolejne pięciolecie Piotr Dą-
browski mieszkał i pracował we 
Lwowie. Pomiędzy 15 października 
1926 r., a 31 marca 1931 r. był za-
trudniony w Małopolskim Towarzy-
stwie Rolniczym we Lwowie pełniąc 
różne zadania związane z szerze-
niem szeroko rozumianej oświaty 
rolniczej. Początkowo, będąc cały 
czas starszym inspektorem. Póź-
niej, od 1 stycznia 1929 r. został 
oddelegowany do pełnienia funkcji 
redaktora naczelnego „Przeglądu 
Ogrodniczego” wydawanego we 
Lwowie przez Księgarnię Polską 
Bernarda Połonieckiego wspólnie 
z Małopolskim Towarzystwem Rol-
niczym. W tym też czasie zainicjo-
wał powstanie Biblioteki Przyspo-
sobienia Rolniczego Małopolskiego 
Towarzystwa Rolniczego zajmują-
cej się wydawaniem popularnych 
poradników fachowych. 

Przez cały okres pobytu we 
Lwowie Dąbrowski współpracował 
z wieloma czasopismami rolniczy-
mi i ogrodniczymi w Polsce, takimi 
jak: „Zagroda Wzorowa” i „Przegląd 
Ogrodniczy” we Lwowie, „Przewod-
nik Kółek Rolniczych”  (Kraków), 

„Poradnik Gospodarski” (Warszawa) 
i innymi, pisząc do nich specjali-
styczne artykuły i polemiki.

Prowadził popołudniami wy-
kłady z ogrodnictwa na stałym 
zimowym 4-miesięcznym Kursie 
Teorii Ogrodnictwa przy Towa-
rzystwie, a dodatkowo w latach 
1929/30 i 1930/31 był organiza-
torem i kierownikiem tego kursu. 
Ponadto był też wykładowcą na 
wielu innych periodycznych popu-
larnych kursach oświatowo-rolni-

czych adresowanych do nauczycieli 
wiejskich, rolników i młodzieży or-
ganizowanych corocznie na tere-
nie trzech województw Małopolski 
Wschodniej. Równolegle, za zgodą 
władz Towarzystwa, w roku szkol-
nym 1930/31 był też nauczycielem 
ogrodnictwa w Głównej Szkole Go-
spodarczej Żeńskiej w Snopkowie 
k/Lwowa. Wszędzie jego praca pe-
dagogiczna i organizatorska spo-
tykała się z najwyższym uznaniem.

17 kwietnia 1928 r. ku wiel-
kiej radości jeszcze żyjących wów-
czas rodziców Piotra oraz jego 
młodszych braci zawarł we Lwowie 
ślub z Janiną Puczniewską.  Wspól-
nie wychowali dwóch synów Toma-
sza i Jana oraz córkę Annę Marię.  

Lubelskie Towarzystwo 
Ogrodnicze, będące właścicielem 
znanej męskiej Średniej Szkoły 
Ogrodniczej w Lublinie, doceniając 
jego kwalifikacje zaoferowało mu 
stanowisko dyrektora szkoły już 
od 1 września 1931 r. Tę funkcję 
pełnił tylko przez dwa kolejne lata 
szkolne, czyniąc w tym stosunko-
wo krótkim czasie bardzo wiele do-
brego dla szkoły, jej pracowników 
i uczącej się młodzieży.

Po rezygnacji z kierowania 
Szkołą Ogrodniczą w Lublinie od 
1 stycznia 1934 r. podjął pracę 
w Państwowej Szkole Ogrodnictwa 
w Poznaniu jako nauczyciel i kie-
rownik ogrodów szkolnych, która 
trwała do 1939 r. W Poznaniu 
Dąbrowski, korzystając ze swoich 
szerokich już doświadczeń zawo-
dowych, podjął pracę nad zracjo-
nalizowaniem organizacji zajęć 
praktycznych słuchaczy szkoły pod 
kątem wszechstronnego powiąza-
nia nabywanej przez nich wiedzy 
teoretycznej z praktycznym stoso-
waniem jej przy produkcji ogrodni-
czej. Równocześnie uporządkował 
i rozbudował hodowlane poletka 
doświadczalne, na których bazo-
wały odtąd liczne prace teoretycz-
no-badawcze realizowane w szko-
le przez kadrę nauczycielską przy 
udziale studentów.

W czasie pobytu  w Poznaniu 

PIOTR DĄBROWSKI (1899-1971)

Nauczyciel i Wychowawca, Założyciel  Szkoły, Patriota,  Społecznik, Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski
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Piotr nie interesował się polityką, 
był  bezpartyjnym fachowcem od 
ogrodnictwa. Natomiast w latach 
1934 - 1939 aktywnym członkiem 
Wielkopolskiego Towarzystwa 
Ogrodniczego oraz należał do 
Związku Nauczycieli Szkół Zawo-
dowych. W Poznaniu szeroko rozwi-
nął stałą współpracę z periodykami 
fachowymi, w których regularnie 
zamieszczano jego artykuły z dzie-
dziny ogrodnictwa, sadownictwa 
i warzywnictwa. Należał do nich 
wydawany w Warszawie miesięcz-
nik „PLON”, PRZEGLĄD OGRODNI-
CZY (Lwów), Gazetę Gospodarską 
(Warszawa), czy też OGRODNIC-
TWO (Kraków). Równocześnie jako 
ekspert brał udział w organizowa-
nych przez ówczesne Ministerstwo 
Rolnictwa i Reform Rolnych kon-
ferencjach naukowo-technicznych 
związanych z optymalną rejoniza-
cją sadownictwa w kraju i wprowa-
dzaniem do stosowania odpowied-
nich standardów dla nowoczesnych 
sadów towarowych w Polsce.

Na przełomie lat 1938/39 
wobec bardzo niepewnej między-
narodowej sytuacji politycznej 
i ponawiających się alarmów wo-
jennych, Janina i Piotr Dąbrowscy 
zdecydowali się na opuszczenie 
Poznania i przeniesienie się z sy-
nami na ojcowiznę Piotra do Biel-
ska Podlaskiego, na trzy tygodnie 
przed wybuchem wojny.  

Po przyjeździe do Bielska Dą-
browski wynajął dla swej rodziny 
mieszkanie w dużym domu u na-
uczyciela Michała Melnera, pełnią-
cego funkcję  miejskiego inspekto-
ra szkolnego. Od  15-go sierpnia 
1939 r.  podjął pracę w Białostoc-
kiej Izbie Rolniczej na stanowisku 
inspektora ogrodnictwa.

Po wybuchu II wojny świato-
wej pracownicy Białostockiej Izby 
Rolniczej zostali ewakuowani do 
Wołkowyska i Baranowicz gdzie 17 
września zastała ich inwazja so-
wiecka. Do Bielska powrócił pieszo 
z końcem września 1939 r.

 29 września 1939 r. Dąbrow-
ski otrzymał z będącej w trakcie li-
kwidacji Białostockiej Izby Rolniczej 
formalne (dwujęzyczne, polsko-ro-
syjskie!) zaświadczenie o udziele-
niu mu bezterminowego urlopu do 
Bielska w sprawach rodzinnych. 
Pod sowiecką okupacją jako na-
uczyciel podjął pracę w sowieckiej 

„dziesięciolatce”. W okresie  okupa-

cji niemieckiej po zorganizowaniu 
przez Niemców tymczasowej ad-
ministracji powiatowej Dąbrowski, 
chcąc uzyskać środki utrzymania 
rodziny i kartki na przydziały żyw-
ności, od 9 września 1941 r. przez 
pół roku pełnił funkcję  tymcza-
sowego administratora majątku 
Zabłocie k/Siemiatycz przejętego 
w zarząd przez Wschodniopruskie 
Towarzystwo Ziemskie z Królewca. 
Od lutego 1942 r. zarejestrował się 
Arbeitsamt jako rolnik prowadzący 
własne gospodarstwo rolne.

 Z początkiem roku 1943 Dą-
browski włączył się do działań pol-
skich organizacji konspiracyjnych, 
najpierw Związku Walki Zbrojnej, 
a następnie w Armii Krajowej. Peł-
nił w nich funkcje łącznika i kolpor-
tera pism i wydawnictw podziem-
nych, a w administracji podziemnej 
był reprezentantem miasta w za-
rządzie powiatu. Używał pseudo-
nimów: „Wróbel” oraz „Zagon”. Pod 
koniec czerwca 1943 r. Dąbrowski 
zasłynął wśród konspiratorów in-
dywidualną brawurową akcją, pod-
czas której uratował z rąk Gestapo 
wysokiej rangi dowódcę z Komendy 
Głównej ZWZ.

 Po wyzwoleniu miasta  
w latach 1944-1949  włączył się 
w tworzenie organizacji życia spo-
łecznego. Podejmował wiele różno-
rodnych działań, był społecznikiem, 
nauczycielem i wychowawcą. 

Jednak jego największym do-
konaniem było założenie Państwo-
wego Gimnazjum Gospodarstwa 
Wiejskiego w Bielsku Podlaskim. Po 
wielu staraniach komitetu organi-
zacyjnego szkoły, na czele którego 
stanął Dąbrowski, 29 marca 1945 r. 
starosta Roman Woźniak  wydał pi-
smo popierające utworzenie szko-
ły. W kwietniu rozpoczął zapisy do 
szkoły, której został pierwszym 
dyrektorem. Pierwszy rok nauki 
w Szkole Podstawowej Nr 1, w go-
dzinach popołudniowych rozpoczęło 
41 uczniów. Albowiem otrzymane 
w lutym 1945 r.  z Rady Miejskiej 
budynki przy ul. Hołowieskiej nr 10 
wraz z przyległymi zabudowaniami 
gospodarczymi i dworkiem Smul-
skich wymagały remontu. 

W kolejnych latach Dąbrowski 
angażował się w rozwój oświato-
wy na terenie Bielska Podlaskiego. 
Był nauczycielem bielskich szkół 
średnich: I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki 

Nauczyciel i Wychowawca, Założyciel  Szkoły, Patriota,  Społecznik, Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski

oraz II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bronisława Taraszkiewicza. Od 
połowy 1945 r. działał w reaktywo-
wanym Towarzystwie Uniwersyte-
tów Ludowych, a od 1 lipca 1945 r. 
został mianowany przez Prezesa 
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskie-
go w Białymstoku Inspektorem 
Oświaty Rolniczej na powiat Bielsk 
Podlaski. 22 lutego 1946 r. został 
członkiem Okręgowej Komisji Dys-
cyplinarnej dla nauczycieli przy Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego w Bia-
łymstoku, zaś w latach 1947-1949 
był członkiem Powiatowej Komisji 

Oświatowej. 
Piotr Dąbrowski był aktywnym 

działaczem również w innych sfe-
rach życia publicznego. Z jego waż-
niejszych prac społecznych na rzecz 
miasta należy wymienić: w latach 
1945-1949 przewodniczył Radzie 
Nadzorczej w Spółdzielni Spożyw-
ców „SPOŁEM” w Bielsku Podlaskim, 
później przez kilka kadencji był 
członkiem tejże Rady. Do końca ży-
cia był członkiem zwyczajnym spół-
dzielni. W latach 1945-1949 pełnił 
funkcję sekretarza Rady Nadzorczej. 
W latach 1945-1949 pełnił funkcję 
sekretarza Rady Nadzorczej w Po-
wiatowej Spółdzielni Rolniczo-Han-
dlowej w Bielsku Podlaskim. W roku 
1945 był członkiem założycielem 
Powiatowej Spółdzielni Budowla-
nej „ZRĄB” w Bielsku Podlaskim. 
W latach 1948-1950 był członkiem 
Rady Nadzorczej tej organizacji, aż 
do momentu jej likwidacji poprzez 
włączenie do Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska”. W latach 

1946-1950 był członkiem Rady 
Nadzorczej w Spółdzielni Księgar-
skiej „OŚWIATA” w Bielsku Podla-
skim. W okresie 1946-1949 był 
członkiem Rady Nadzorczej Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Bielsku Podlaskim, w kolej-
nych latach był członkiem zwy-
czajnym tej spółdzielni. W 1946 r. 
był współzałożycielem Powiatowej 
Spółdzielni Torfiarskiej w Bielsku 
Podlaskim. Był przewodniczącym 
Rady Nadzorczej tej spółdzielni, aż 
do jej likwidacji wymuszonej przez 
władze w 1948 r. W latach 1946-
1949 był stałym koresponden-
tem dziennika „Życie Białostockie” 
z terenu Bielska Podlaskiego, a od 
1947 r. był udziałowcem-założycie-
lem Banku Spółdzielczego. W 1949 
r. był powołany na ławnika Sądu 
Okręgowego w Białymstoku. 

W uznaniu Jego pracy spo-
łecznej dokonanej w powojennym 
okresie odbudowy kraju Prezydent 
Rzeczypospolitej nadał Piotrowi 
Dąbrowskiemu w grudniu 1948 r. 
Srebrny Krzyż Zasługi. Na wniosek 
Centralnego Komitetu Stronnictwa 
Demokratycznego na mocy uchwa-
ły Rady Państwa z dnia 27 marca 
1970 r. został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za całokształt działalności 
zawodowej i społecznej.

Zmarł w Bielsku Podlaskim na 
atak serca podczas epidemii grypy 
9 grudnia 1971 r. w wieku 72 lat. 
Jego pogrzeb zgromadził tłumy 
bielszczan. Pochowany został na 
bielskim cmentarzu parafialnym 
w grobie Rodziny Dąbrowskich, 

obok rodziców Józefa i Franciszki.
To dobre dzieło zapoczątko-

wane przez inż. Piotra Dąbrowskie-
go trwa nieprzerwanie po dzień dzi-
siejszy. Szkoła nosi obecnie nazwę 
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Pod-
laskiej w Bielsku Podlaskim i jest 
jedną z najstarszych i największą 
szkołą średnią w subregionie Bielsk 
Podlaski. Funkcję dyrektora pełni  
mgr Bolesław Hryniewicki.

Nadanie Honorowego Oby-
watelstwa Miasta Bielsk Podlaski 

– Uchwałą  NR L/380/22 RADY 
MIASTA BIELSK PODLASKI 
z dnia 31 maja 2022 r.  inż. Pio-
trowi Dąbrowskiemu jest potwier-
dzeniem, że główne jego warto-
ści są ciągle aktualne w czasach 
współczesnych i powinny być pie-
lęgnowane przez młode pokolenie. 
75. rocznica powstania Szkoły (29 
marca 1945 r.) oraz 50. rocznica 
śmierci inż. Piotra Dąbrowskiego 
(9 grudnia 1971 r.) jest doskonałą 
okazją, aby Założyciela Szkoły  i jej 
pierwszego dyrektora włączyć do 
panteonu honorowych obywateli 
Bielska Podlaskiego. 

Oficjalne uroczystości nada-
nia Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Bielsk Podlaski  będą miały 
miejsce 1 września w Zespole Szkół 
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej.

Biografię na podstawie 
przygotowywanej monografii 
przez Tomasza Dąbrowskie-
go - opracował Tadeusz Sze-
reszewski, zdjęcia pochodzą 
z archiwum rodzinnego Rodziny 
Dąbrowskich oraz kronik szkol-
nych.



Wieści Podlaskie6 

Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!

nym, uczniów szkół podstawowych 
i średnich, czyli rozpiętość wieko-
wa sięgała od 5 do 17 lat! Zgłosiło 
się aż 130 osób z województwa 
podlaskiego, m.in. z Hajnówki, 
Bielska Podlaskiego, Białegostoku, 
Szepietowa, Gródka, Zabłudowa, 
Orli, Narewki, czy Czeremchy. Na-
desłane zostały przepiękne prace, 
każda wyjątkowa, każda niepo-
wtarzalna. Na uwagę zasługuje 
fakt, że dzieci potrafiły dostrzec 
wyjątkowość naszego Podlasia, 
jego wielokulturowość i trafnie 
wyszukać wyróżniające nasz re-
gion symbole i motywy.

Komisja konkursowa miała 
niezwykle trudne zadanie. Prace 
oceniała komisja: Eliza Proszczuk 

– dr sztuk plastycznych, wykładow-
czyni ASP w Warszawie, artystka 
z Białegostoku mieszkająca i two-
rząca w Warszawie, Mirosław Zdraj-
kowski - artysta plastyk związany 
z kulturą białoruską z Białegostoku, 

oraz Agata Łuksza-grafik i ilustra-
torka książek dla dzieci z Hajnów-
ki. Komisja przyznała 43 nagrody 
i wyróżnienia następującym oso-
bom:
Kategoria – przedszkole

1 miejsce ax aeque - Karolina 
Dunda z Hajnówki i  Tomasz Bazy-
luk z Zabłudowa

2 miejsce - Lena Czurak z Haj-
nówki

3 miejsce -  Julia Sawczuk 
z Hajnówki
Kategoria -  klasy I - III szkoły 
podstawowej

1 miejsce ax aeque - Maria 
Boreczko z Hajnówki i  Aleksandra 
Kulesza z Bielska Podl.

2 miejsce ax aeque - Ewa 
Siemiżon z Gródka i  Maria Szpilko 
z Hajnówki

3 miejsce ax aeque - Szymon 
Dobosz z Hajnówki i  Kornelia Pęcz-
kowska z Bielska Podl.
Kategoria - klasy IV – VIII szko-
ły podstawowej

1 miejsce ax aeque - Jakub 
Charytonow z Hajnówki i Zoja Busz-
ko  z Hajnówki

2 miejsce - Igor Stolarewski 
z Dubin

3 miejsce ax aeque - Alicja 
Pawłowska z Szepietowa i  Anna 
Stepaniuk z Czeremchy

Kategoria - szkoły średnie
1 miejsce ax aeque - Gabriela 

Szwedko z Bielska Podl. i Justyna 
Ostapkowicz z Hajnówki

2 miejsce -  Natalia Kulik 
z Hajnówki

3 miejsce - Natalia Głowacka 
z Hajnówki

Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 30 czerwca 2022 r. Dy-
rektor Muzeum Tomasz Tichoniuk 
oraz jurorka Agata Łuksza wręczy-
li pamiątkowe dyplomy i nagrody, 
otwarta została wystawa nagrodzo-
nych prac, która dostępna będzie 
do oglądania w Muzeum przez rok.  

Organizatorzy  serdecznie 
dziękują  jurorom, nauczycielom 
i opiekunom, dzieci, które nadesła-
ły prace na nasz konkurs, gratulują 
zwycięzcom i życzą im dalszych 
sukcesów i poszukiwań twórczych. 
Serdeczne podziękowania nale-
żą się również sponsorom nagród 
w konkursie.

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk
Zrealizowano dzięki dota-

cji  Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Konkurs realizowany w ra-
mach zadania „Przygraniczny Alians 
Etniczny” współfinansowanego 
z budżetu miasta Hajnówka.
(pełne  wyniki konkursu na www.wiescipodlaskie.eu

Cd. ze str. 1

Królowy Most zasłynął w Pol-
sce jako miejsce akcji filmu fabu-
larnego „U Pana Boga za piecem” 
i kolejnych części z cyklu. Trady-
cyjnie we wsi, 7 sierpnia, w dzień  
św. Anny odbywają się zabawy ta-
neczne. Na tegorocznej zabawie na 
boisku zagrały zespoły zaproszo-

W Królowym Moście na Annę

ne gościnnie i działające przy GCK 
w Gródku . Oprócz części artystycz-
nej nie zabrakło innych atrakcji. 

Organizatorem imprezy było 
GCK w Gródku we współpracy z so-
łectwami wsi Królowy Most i Ko-
łodno.
(seb) Foto: Dorota Sulżyk GCK Gródek

Siedem drużyn stawiło się na 
boisku w Dziadkowicach na turnie-
ju piłkarskim o „Puchar Wójta Gmi-
ny Dziadkowice”.  Rywalizowano 
w grupach. Najskuteczniejsi okaza-
li się zawodnicy drużyny Piwkarze 
Mielnik zdobywając pierwsze miej-
sce. Druga była drużyna z Żurobic, 
a trzecia Czysta Nurzec. Kolejne 
miejsca zajęły:

4. Grodzisk
5. Lipiny
6. Brzeźnica
7. Pokaniewo.
Tytuł najlepszego strzelca 

zdobył Daniel Barwiejuk z Mielnika 
– w nagrodę otrzymał pamiątko-
wą statuetkę.  Zwycięskie drużyny 

Dziadkowice
Turniej piłkarski

otrzymały puchary i dyplomy, które 
wręczył im Wójt Antoni Brzeźiński. 

Turniej rozegrano podczas „Dnia 
Gminy Dziadkowice”.               (sok)

Rozstrzygnięty  został   XVI 
Gminny Konkurs na „Najlepiej 
utrzymana posesję na terenie 
Gminy Orla”. Do tegorocznej edy-
cji zgłoszono sześć posesji. Dwie  
nich były już nagradzane w latach 
poprzednich więc zgodnie z regu-
laminem komisja konkursowa nie 
brała ich pod uwagę.

Pierwsze miejsce zdoby-
ła posesja Katarzyny i Mariusza 
Nieińskich z Redut, drugie miejsce 
przyznano posesji Katarzyny Plisz-
ko z Koszek a na trzecim miejscu 
uplasowała się posesja Katarzyny 

Orla Najładniejsza posesja

Bielenia ze Spiczek. Wyróżnienie 
otrzymała Waentyna Łapińska 
z Orli.

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy.

(sok)

Z inicjatywy rady Sołeckiej 
i przy wsparciu gminnego samo-
rządu odbył się 7 sierpnia w Ba-
cikach Dalszych II Piknik Rodzinny. 
Było tradycyjnie. Najmłodsi mieli do 
dyspozycji dmuchany plac zabaw 
i inne atrakcje a dorośli muzykę 
w wykonaniu zespołów : Nowina 
z Moszczony Królewskiej, Wrzosy 
z Wilanowa, Ruczajok z Białowieży 
i Kwartet z Siemiatycz. Przy mu-
zyce można było delektować się 
kiszką ziemniaczaną.             (cec)

Baciki Dalsze

Piknik Rodzinny
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Przysłowia ludowe na wrzesień

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Gdy wrzesień z pogodą trzyma, zwykle przez miesiąc trzyma.
Gdy wrzesień będzie suchy, październik narobi nam pluchy.
Jeśli wrzesień, to już jesień.
Jesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
Jesień jasno w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.
Czym dłużej we wrześniu jaskółki zostają, tym dłużej piękne  
słoneczne dni bywają.
Skoro wrzesień to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.
   Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

W tym roku nie było możliwe 
zorganizowanie tradycyjnej imprezy 
plenerowej NOC KUPAŁY w Biało-
wieży, więc niejako w zastępstwie 
imprezę zorganizowano w sobotę, 
30 lipca, w miejscowości Mochnate 
w gminie Hajnówka.

Rozpoczęto tradycyjnym ko-
rowodem, który w tym roku był 
dłuższy niż zwykle bo wyruszył 
spod świetlicy w Starym Berezowie. 
Licznie przybyli  miłośnicy ludowej 
muzyki bawili się przy występach 
zespołów.

Przy takiej imprezie nie mo-
gło zabraknąć puszczania wianków 
i konkursu na najładniejszy wianek. 
Wygrał  wianek z 74 słoneczników 
przygotowany przez Elę Dymek 

Kupalle w Mochnatem

i Lucynę Kojło. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna pod chmurką.

(sok) foto: Olek i U la Prokopiuk
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

W czwartek, 4 sierpnia, do 
piętnastu gmin z powiatu biało-
stockiego  trafiły symboliczne czeki 
z dotacjami dla Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Przedstawicielom 
samorządów gminnych wręczali 
je: Marszałek Artur Kosicki, wice-
marszałek Sebastian Łukaszewicz 
i członek Zarządu Marek Malinow-
ski. Za pozyskane fundusze gminy 

Powiat białostocki

Symboliczne czeki dla OSP

będa mogły zakupić swoim stra-
żakom – ochotnikom  m.in. sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy i umunduro-
wanie.

Gminy z naszego tere-
nu otrzymały: Gródek – 37 000, 
Juchnowiec Kościelny – 42 500, 
Michałowo – 20 000, Poświętne  

– 25 000, Suraż – 10 000 i Zabłudów  
– 20 000 zł.                              (w)

6 sierpnia br. w małej zagu-
bionej wśród lasów wioseczce Pod-
wieżanka w sołectwie Wólka, odbył 
się ostatni tegoroczny festyn z cyklu 

„I tam żywuć ludzi”. Niejednokrotnie 
już na łamach Wieści chwaliłem 
organizatorów cyklu festynów  pod 

tym hasłem za to, że organizują je 
w takich małych wsiach, do których 
nikt inny z taką oferta nie dociera. 
A frekwencja na nich świadczy jak są 
potrzebne. Tak samo było w Podwie-
żance. Przed przybyłymi na imprezę 
mieszkańcami i gośćmi wystąpiły 

W Podwieżance na festynie
zespoły: Wandrounik, Czyżowianie,-
Dawid Szymczuk Band, Rodny Kut.

Organizatorem festynu byli: 
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-
skiej w Hajnówce, samorząd gminy 
Czyże oraz rada sołecka Wólki.   (s)

(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)
24 sierpnia br. oficjalnie 

otwarto wyremontowany odcinek 
drogi wojewódzkiej 687 z miej-
scowości Świnoroje do Narewki. 
W ramach inwestycji, która po-
prawi komfort i bezpieczeństwo 
podróżujacych, zmodernizowano 
2,5 km jezdni oraz wybudowano 
nowe chodniki. Koszt inwestycji zo-
stał wspólnie sfinansowany przez 
samorząd województwa i gminy 
Narewka. Dotacja z budżetu wo-

jewództwa w wysokości 2,4 mln zł 
została wsparta kwotą 400 tys. zł 
z budżetu gminy.

Dziękując w imieniu miesz-
kańców za inwestycję, Wójt Gminy 
Narewka Jarosław Gołubowski wy-
raził nadzieję „że przekazanie drogi 
do użytku to pierwszy krok ku temu, 
by ta droga została w przyszłości 
w całości zmodernizowana”.

(sok) 
foto Kamil Timoszuk UMWP

Nową drogą do Narewki

W ostatnią niedzielę lipca 
strażacy z Dołubowa zaprosili na 
imprezę plenerową pod hasłem 

„Strażackie wakacje”. Z licznych 
atrakcji przygotowanych przez or-
ganizatorów największym zaintere-
sowaniem, nie tylko najmłodszych, 
cieszył się pokaz Szwadronu Ka-
walerii z Siemiatycz. Strażacy za-
prezentowali swój sprzęt i pokaz 
gaszenia pożaru. Gaszenie poszło 
sprawnie, ale na piromanów to się 
miejscowi, nie nadają (co można 
zapisać im na plus).

Były też stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich Dziadkowic i Sielca (gm. 
Boćki), atrakcje dla dzieci i wystę-
py zespołów zainaugurowane przez 
miejscowe Polne Maki. Mimo nie 
najlepszej pogody frekwencja do-
pisała.

(cec)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Dołubowo Strażackie wakacje
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Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED" 
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-�diagnostyka�i�leczenie�
���chorób�narządu�ruchu

-�badanie�USG�stawów

-�kwalifikacja�
���do�zabiegów
���operacyjnych

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

Siemiatycze,�ul.�11�Listopada�45
termin�przyjęć�-�piątki

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

rejestracja��tel.�882�710�395
www.mariusztomaszuk.pl

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki

W sobotnie popołudnie, 13 
sierpnia, pogoda nie sprzyjała im-
prezom plenerowym. Pochmurne 
niebo nie odstraszyło miłośników 
disco polo, którzy licznie przybyli 
na plac za Urzędem Gminy w Boć-
kach, aby obejrzeć znane discopo-
lowe zespoły. Pomimo kilku przerw 
w koncercie spowodowanych opa-
dami deszczu publiczność bawiła 
się doskonale.

Więcej szczęścia miała naj-
młodsza  część gości. Mogli sko-
rzystać licznych atrakcji przygo-
towanych przez organizatorów 
jeszcze zanim pogoda się popsuła. 
A atrakcji naprawdę nie brakowało. 
Każdy znalazł coś dla siebie.

Imprezie towarzyszył piłkarski 
Tuniej o Puchar Wójta Gminy Boćki.

 (s)

Boćki
VI Gala  

Disco Polo14 sierpnia odbyły się w Ciechanowcu Dożynki Wojewódzkie. W trak-
cie dożynek rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. 
Wieńce oceniano  w dwóch kategoriach. 

W kategorii  „wieniec tradycyjny”  miano najładniejszego zdobył 
wieniec z gminy Wyszki, w kategorii „wieniec nowoczesny” na laur zasłużył 
wieniec z gminy Suraż.                                                                        (cz)

Wyszkowski wieniec najpiękniejszy

foto: UM Ciechanowiec


