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Na kolejną, po Festynie Ro-
dzinnym większą akcję Osiedlowego 
Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, 
Lato w mieście 2017 dzieci i ucznio-
wie różnych grup wiekowych nie 
musieli długo czekać. W zajęciach 

i imprezach przygotowanych przez 
instruktorów ODK od 26 czerwca 
do 14 lipca 2017 uczestniczyło 90 
uczestników. W wypoczynku gościn-
nie uczestniczyły grupy wakacyjne 
ze Stowarzyszeniem Ojcowizna 
Ziemi Bielskiej działającym przy 

90 dzieci w wieku od 5 do 16 lat uczestniczyło w wakacyjnym 
wypoczynku „Lato w mieście 2017” 

„Lato w mieście 2017” z ODK
Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku 
Podlaskim i domownicy ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy .

- Przygotowaliśmy wiele atrak-
cji. Dominowały zajęcia plastyczne 
i wokalno-muzyczne w formie za-

bawowej. Wielkim zainteresowaniem 
i aktywnym uczestnictwem cieszyły 
się zajęcia taneczne – zumba oraz 
tańce integracyjne. „Wakacyjne 
igraszki” w bielskiej muszli - to 
kolejne pasmo wszelkich rozrywek. 

Cd. str. 7

Wspaniała pogoda i ciekawy 
program tegorocznych Dni Nurca 
przyciągnęły do parku liczne rzesze  
mieszkańców gminy Nurzec Stacja 
oraz gości.

Dzień Nurca

Cd. str. 7

Co roku dwa letnie wieczory na 
polanie Boryk  zamieniają się w jed-
ną z najciekawszych scen muzyczno 
– kulturalnych w regionie. To tu spo-
tyka się słowiański zachód i wchód, 

tu nawiązują się przyjaźnie, a pew-
nie też   głębsze uczucia pomiędzy  
ludźmi z dwóch sąsiadujących 
państw, bo tak naprawdę dzieli ich 
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tylko formalna granica, a wszystko 
inne łączy w tym nieskrępowana 
chęć zabawy i wyrażania swoich 
uczuć przy muzyce. Potwierdza to 
istniejąca koncepcja homo ludens 

, czyli człowieka wyrażającego się 
poprzez zabawę. Dobrej zabawy 
nie zabrakło. Festiwal  otworzy-
ła  część konkursowa. Wystąpiły: 

Leibonik, SnopuSnou, BarRokka 
oraz  Teleport, który wygrał . Po 
tym na scenie pojawił się miński 
folk rockowy  Nagual, zeszłoroczny 
zwycięzcę konkursu .K i  Ilo&friends  
z mocnym głosem Ilony Karpiuk. 
Duże uznanie publiczności wzbu-
dzili goście z Serbii, którzy sami 
dla swojej muzyki nadali łatkę Anto 
Global Etno Punk. Zaprezentowali 
skoczną, porywającą bałkańską  
muzykę, ale widownia czekała na 
„swoich” wykonawców. Re1ikt po raz 
kolejny pokazał się z jak najlepszej 
strony, gdzie progresywna muzyka 
mieszała się z twardym rockowymi 
graniem, i  odwołaniami do muzyki 
folkowej. Podczas występu rockmani 
zaskoczyli i zagrali swoją wersję 
utworu Black Hole Sun zespołu 

Cd. str. 4

W następnym numerze:
III Turniej Piłki Błotnej SWAMP FOOTBALL 
Festiwal Folkloru „Podlaskie spotkania”

Targi Pogranicza czy targi przygraniczne?
Spotkanie po latach czyli Zjazd wiejskiej podstawówki

Nowe symbole Gminy Wyszki

Zabłudów Folk w mieście

Czytaj str. 4
Nauka tańców polskich

II FESTYN „NA MEŻY”  
MORZE - KRYWIATYCZE ZA NAMI

Czytaj str. 5

Patronat „Wieści”
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GMINA HAJNÓWKA

W licznych konkurencjach 
siłowych udział wzięły Panie i Pa-
nowie z całego kraju m.in. z Gdyni, 
Bydgoszczy, Hajnówki i okolicznych 
miejscowości. W konkurencjach bra-
ły udział również dzieci, które otrzy-
mywały medale i nagrody. Głównym 
celem zawodów była popularyzacja 
dyscyplin siłowych oraz aktywności 
ruchowej wśród mieszkańców gminy 
i okolic. Impreza ta była znakomitą 
okazją do rodzinnego wypoczynku 
i zabawy, aktywizacją dzieci, mło-
dzieży i dorosłych do promowania 
zdrowego stylu życia i sportu na 
wolnym powietrzu. 

Laureaci zawodów:
Kobiety: 

Ilona Bartoszewicz;
Ex aequo: Barbara Golonko  i Helena 
Iwaniuk
Paulina Kondrad

Mężczyźni:
Mariusz Dąbrowski – Bydgoszcz 
Marcin „Wulkan” Kacnerski – Gdynia 
Łukasz Kozub – Wejcherowo 

Dodatkowo mieszkańcom 
gminy akompaniowały występy 

II edycja zawodów STRONGMAN  
o Puchar Wójta Gminy w dn. 15 lipca 2017r. w Dubinach

Na festyn przybyło wielu 
mieszkańców gminy Hajnówka, 
a przede wszystkim mieszkańcy wsi 
Orzeszkowo. Każdy mógł zapoznać 
się z wielokulturowością naszego 

Białoruski Festyn Ludowy  
w Orzeszkowie – 22 lipiec 2017r. 

„Darz bór” tymi słowami myśli-
wi zwykli się pozdrawiać spotkawszy 
się w knieji. W sobotę 5 sierpnia 
2017 r. można było je usłyszeć 
w położonych na ścianie Puszczy 
Białowieskiej Lipinach. W I Pikniku 
Myśliwskim zorganizowanym przez 
Wójta Gminy Hajnówka Lucynę 
Smoktunowicz oraz Andrzeja Łu-
kasiewicza - łowczego udział wzięli 
zarówno mieszkańcy sołectwa jak 
i okolicznych miejscowości. Na 
przybyłch czekały rozmaite atrak-
cje - każdy znalazł coś dla siebie. 
Uczestnicy pikniku mogli wziąć 

I Piknik Myśliwski  
Lipiny 2017

udział w następujących atrakcjach:
• gotowanie oraz degustacja zupy 

gulaszowej myśliwskiej z podróż-
nikiem, autorem książek kuchar-
skich Wojciechem Charewiczem,

• strzelnica wirtualna,
• konkurs nalewek regionalnych,
• pokazy grup sportowych „PIĘKNA 

SIŁA” oraz „WSCHODNIA SIŁA”,
• Pokazy wabienia zwierzyny,
• Pokazy sportowych motocykli,
• Występy zespołów muzycznych, 

w tym gwiazdy wieczoru „DROGA 
NA OSTROŁĘKĘ”

Marek Bagrowski

Najbliższe miesiące upływają 
pod znakiem wzmożonej aktywności 
grup nieformalnych i organizacji 
pozarządowych działających na te-
renie Gminy Hajnówka. Każdy może 
znaleźć coś dla siebie i co miesiąc 
będziemy prezentować Państwu 
jeden z projektów realizowanych 
w naszym sąsiedztwie. Zapraszamy 
do lektury.

Wakacje z Klubem Taty w Du-
binach - Fundacja Podlasze i Klub 
Taty w Dubinach.

Z bardzo interesującą inicja-
tywą wystąpiła rodzimy NGO-s 

Weź udział w życiu społeczno - kulturalnym  
Gminy Hajnówka!

z Zwodzieckiego - Fundacja Podla-
sze. W sołectwie Dubiny prowadzi 
interesujący projekt adresowany 
do rodzin, a w szczególności do 
Tatusiów.

„Bardzo zależy nam na za-
angażowaniu ojców, tatusiów, czy 
mówiąc po naszemu - bat’ków 
w wychowaniu najmłodzeszego 
pokolenia podlaszan - mówi nam 
prezes Fundacji Podlasze - Grzegorz 
Skiepko - i ten projekt stanowi na 
to odpowiedź.”

W ramach ramach projektu 
będą miały miejsce spotkania 

terenu i wsłuchać się w śpiew ze-
społów m.in.
„RECZAŃKA” z  Koźlik,
„OMORFOS” z  Siemiatycz,
„JESIENNY LIŚĆ” z  Gródka,

„LAILAND” z  Białe-
gostoku,
„ART-PRONAR” 
z Narwi.
„BAĆKA ATAMAN” 
z Mińska.

Dzieci i mło-
dzież przyłączyła się 
do wspólnej zabawy 
w trakcie której wy-
czarowywały z ba-
lonów różne rośliny 
i zwierzęta.

Barbara Golonko

z dietetykiem, warsztaty kulinarne 
„Cafe Tata”, warsztaty kreatywnej 
dekonstrukcji, malowanie wiejskiego 
muralu. A to nie wszystko! Zapra-
szamy do śledzenia profilu „Klub 
Taty w Dubinach” na Facebooku. 
Projekt dofinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Za okazaną pomoc 
serdecznie dziękujemy Centrum dla 
Rodziny - Stowarzyszenie Instytut 
Zachodni. Stowarzyszenie Dorośli 
- Dzieciom.

Marek Bagrowski

i zespoły: Zespół z Żyrardowa, Ka-
pela Podlaska - Marek Skomorowski, 

Patrycja Siemiacka, Lotos z Dubin.
Barbara Golonko
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GMINA WYSZKI

Od wczesnych godzin poran-
nych trwały warsztaty przygotowy-
wania i estetycznego podawania po-
traw, by później nabyte umiejętności 
wykorzystać podczas spotkania 
Seniorów z Wyszek, Pulsz i Łubina 
oraz Strabli i Mulawicz z przedsta-
wicielami seniorów Gminy Brańsk.

A hasło spotkania, to: „Niech 
żyją nam Seniorzy ...”

Zaproszonymi gośćmi byli: p. 
Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy 

Kalnica - Wyszki

Wyszki, p. Maciej Bobel - Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Upowszechnia-
nia Kultury w Kalnicy, p. Katarzyna 
Borowska – były pracownik GCBK 
(Bibliotekarz a zarazem Opiekun 
Seniorów).

Rozmowy, wspomnienia, 
„szukanie” wspólnych znajomych, 
jednym słowem, miła, rodzinna 
atmosfera, uzupełniona śpiewami 
biesiadnymi.

Nie mogło zabraknąć tań-

Podlaski szlak 
sakralny

 28 czerwca br. Lokalne 
Grupy Działania: “Tygiel Doliny 
Bugu” i “Puszcza Białowieska” pod-
pisały umowę o wspólnej realizacji 
Projektu “Samochodowo-Motocyklo-
wy Podlaski Szlak Sakralny”. (cz)

ców, do których muzykę przygo-
tował Henryk Zalewski, Dyrektor 
GCBK, współorganizator spotkania. 
Największy mankament, zdaniem 
zebranych, to wielka szkoda, że ze 
względu na brak czasu i już zdrowia, 
nie mogą spotykać się częściej.

„Do następnego ...” pożegnali 
się Seniorzy w późnych godzinach 
wieczornych.

(h.z) 

Spotkanie seniorów

16 lipca na boisku Zespołu Szkół 
w Wyszkach spotkali się strażacy ochotnicy 
z gminy Wyszki. Zanim jednak przystąpili 
do rywalizacji, zgromadzili się w miejsco-
wym kościele na mszy św., w trakcie której 
poświęcono nowe samochody ratowniczo-
gaśnicze OSP w Topczewie i Zalesiu.

Przed rozpoczęciem zawodów spor-
towo-pożarniczych najbardziej zasłużonym 
strażakom wręczono medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak 
Wzorowy”.

W zawodach wzięło udział 7 jednostek 
OSP:  Godzieby, Niewino Borowe, Pulsze,  
Samułki Duże, Topczewo, Wyszki, Zalesie.  

Gminne zawody OSP
Tradycyjnie startujące drużyny musiały 
zmierzyć się w sztafecie pożarniczej 7 x 
50 m oraz ćwiczeniu bojowym. 

Najlepszy wynik uzyskali strażacy 
z Godzieb i oni będą reprezentowali gmi-
nę na zawodach powiatowych. Drugie 
miejsce zajęła OSP z Niewina Borowego, 
a trzecie miejsce OSP Wyszki.

Na zakonczenie  zmagań uczest-
nicy zawodów mogli posilić się przeróż-
nymi pierogami przygotowanymi przez 
Stowarzyszenie Aktywna Wieś z Niewina 
Borowego.

Wiesław Sokołowski
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Nurzec Stacja

W niedzielne popołudnie 16 
lipca 2017r o godz. 17.00 w miej-
scowym parku odbył się po raz 
trzeci po wieloletniej przerwie 
Białoruski Festyn Ludowy. Orga-
nizatorami tego artystycznego 
wydarzenia byli : BTSK, Wójt Gminy 

Nurzec-Stacja Piotr Jaszczuk oraz 
Gminny Ośrodek Upowszechniania 
Kultury w Nurcu-Stacji. Publiczność 
mogła usłyszeć koncerty zespołów 
: „Czyżowianie”, „Werwaczki”, „Ka-
pela Chutar”, „Świtanok”, „ Lajland” 
oraz zespół „Bahacz” z Mińska na 

 BIAŁORUSKI FESTYN LUDOWY
Białorusi.

 Piękno i dźwięczność białoru-
skiego folkloru porwały publiczność 
do tańca i wspólnego śpiewu razem 
z wokalistą zespołu „ Bahacz’

 Irena Janoszuk
fot. Agnieszka Martyniuk
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Soundgarden w hołdzie niedawno 
zmarłemu muzykowi tej formacji 
Chrisowi Cornellowi. Kolejnym wyko-
nawcą  był  Dai darogu! z Brześcia, 
festiwalowy debiutant. Dało się 
wyczuć,  że publiczność czekała na 
taką  potężną dawkę punk rocka, 
a teksty śpiewane po rosyjsku 
dodawały ich utworom twardego, 
realnego  ulicznego klimatu. Ostat-
nim artystą piątkowego wieczoru 

były  The Superbullz. Ich występ to 
przykuwająca uwagę dawka  rocka 
doprawiona instrumentami dętymi, 
a przy tym  ironiczne teksty o ży-
ciu,  stosunkach damsko męskich 
i wspomnienie lat 90-tych, kiedy to 
muzycy dorastali. Drugi festiwalowy  
dzień rozpoczął laureat i Manietny 
Dvor. Po nich zespół, który jest 
jedną z wizytówek białoruskiej 
sceny muzycznej, Stary Olsa. To 
zespół folkowy, który wykorzystu-
je  instrumenty, na  których grali  
średniowieczni dworscy muzykanci  
w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Dźwięki  liry korbowej, harfy, lutni, 
czy drumli pokazały, że mają moc 
wcale nie gorszą od współczesne-

go instrumentarium muzycznego, 
a potrafią  przy tym porwać do 
tańca. A bawić się i cieszyć było 
z czego, bo występ zespołu przy-
padł w kolejną rocznicę zwycięstwo  
pod Grunwaldem . Występ zespołu  
podsumował jego  lider  Źmicier 
Sasnoŭski:  powinniśmy być za to 
wdzięczni przodkom i wypić niemały 
toast za ich poświęcenie na polu 
walki. Następnie  Vuraj z równie 
ciekawym podejściem do folku: kon-

trabas, skrzypce akordeon i ciekawy 
głos lidera formacji przerabiającego  
stare pieśni, zbierane przez muzy-
ków podczas ekspedycji naukowych, 
na swoją modłę, tak aby nie uległy 
zapomnieniu . Po tym Łona, Weber 
& The Pimps polska formacja hip 
– hopwa z żywymi instrumentami, 
którzy zaprezentowali swój pomysł 
na „inteligentny hip –hop”. Artyści 
zebrali pokaźną  burzę oklasków. 
Kolejny artysta, który porwał pu-
bliczność do zabawy  to Naviband, 
białoruski uczestnik tegorocznego 
festiwalu Eurowizja w Kijowie, gdzie 
zajął z piosenkę „Historyja majho 
życica”, siedemnaste miejsce i którą 
zagrał również na Boryku. zespół po-

szerzony o dodatkowych instrumen-
talistów pokazał rockowego pazura 
choć  sam o swojej muzyce mówi, 
że to ciepły pop rock. „Ciężkość” na-
stępnego artysty nie do porównania 
z poprzednimi . Ukraińska formacja 
Vagonovozhatye zaprezentowała in-
dustrialne dźwięki z „ żywą perkusją” 
i hipnotyzującym głosem wokalisty 
który częściej skandował i mówił 
niż próbował śpiewać. I na koniec  
Akute , rockowe trio, dużo  melo-
dii, chwytliwych riffów oraz  Vicky 
Fatez, jako perkusistka, co zdarza 
się w świecie rocka okazjonalnie 
i rodzące się pytanie, skąd w tej 
dziewczynie tyle siły. Basowiszcza 
to jednak nie tylko białoruski rock. 
Można było obejrzeć też wystawę 
„Muzyka bez granic” z obrazami  
Lavona Volskiego, Ihara Varash-
kievicha, Alesia Tabolicha, zobaczyć 
przedstawienie grupy Manietny Dvor  
„Czarny kogut i smok” czy wziąźć 
udział w Białoruskiej Grze Intelek-
tualnej. Każde z tych  przedsięwzięć  
miało sporą frekwencją. Kolejny 
raz zaistniała Strefa Basmieżża 
zapewniająca przybyłym możliwość 
zakupu  konfekcji damskiej i męskiej, 
książek i festiwalowych drobiazgów 
oraz chętnie odwiedzany  przenośny 
salon tatuażu „U Lisicy”. Wydaje się, 
że frekwencja podczas festiwalu 
była nieco mniejsza niż w poprzed-
nich edycjach, ale przybyli  Homo 
ludens chyba spełniali się w zaba-
wie, bez niepotrzebnych dodatków, 
świadomie, i z poszanowaniem 
siebie i innych . Wiadomo przecież, 
że BASowiszcza to nie tylko festi-
wal, to pewien fenomen, o który 
trzeba dbać. 

 Tekst i zdjęcia: Michał Iwaniuk

Cd. ze str. 1

Zabłudów
Folk w mieście

Miejski Ośrodek Animacji Kul-
tury w Zabłudowie  od 5 czerwca br. 
realizuje Projekt pn. „Tożsamość i kul-
tura”. Celem Projektu jest zwiększenie 
obecności kultury w życiu mieszkań-
ców miasta i gminy Zabłudów oraz 
wzmocnienie więzi lokalnej. Program 
przybliża lokalną społeczność do 
dorobku artystycznego twórców 
działających na terenie gminy, odkry-
wania wielokulturowej, zróżnicowanej 
tradycji w oparciu o dorobek kultury.

W ramach projektu 5 sierpnia 
odbył się koncert ukazujący twór-
czość folkową od początku XX wieku 
do czasów współczesnych pt. „Folk 
w mieście”. Wystąpiły zespoły: 
- zafascynowana muzyką tradycyjną 

Cd. ze str. 1

Kapela „Baterejka” z Białegostoku. Po 
koncercie odbyła się nauka tańców 
polskich. 
- Zabłudowski Zespół Akordeonowy,
- złożony głównie z pań zespół „Bar-
wianka” działający przy Stowarzy-
szeniu Bardzo Aktywna Wieś „BArWA”
- grupa „Folwarczanki” z Folwarków 
Małych,
- „Reczańka” z Koźlik. Po koncercie 
pani Ala Kamieńska, opiekun grupy 
zaprosiła obecnych do nauki trady-
cyjnej piosenki ludowej „Pod laskiem 
zielonym”.

Imprezę zakończył zespół 
„Narva” wykonujacy muzykę na po-
graniczu rocka, folku oraz ska.    (mc)

Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

DOŻYNKI 
 GMINNO-MIEJSKIE 

27 sierpnia 2017 r. 
GOUK w Kalnicy 

Patronat medialny: 

PROGRAM DOŻYNEK: 
12.00 - Msza Święta w Kościele Wniebowzięcia   N.M.P. w Brańsku  
14.00 - Rozpoczęcie Dożynek (plac przy GOUK w Kalnicy) 
          - Konkurs na najpiękniejszy WIENIEC DOŻYNKOWY                             
         - Konkurs na NAJLEPSZĄ GOSPODYNIĘ ZIEMI BRAŃSKIEJ 2017 
 15.00 - Występ Zespołu Ludowego Mianka z Mnia 
 15.30 - Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród 
16.00 -  Dexter—animacje dla dzieci 
17.00 - Michał Gabrysiak  
17.30 - Aga eN   
18.00 -Występ Zespołu Dexter 

19.00- Występ Zespołu Diadem 

20.00 - Losowanie nagrody Wójta Gminy Brańsk 

21.00 - GWIAZDA WIECZORU zespół  Maxx Dance 

Dodatkowe atrakcje: 

Zawody na Orliku, wystawa maszyn rolniczych, liczne atrakcje dla 
dzieci, stoiska gastronomiczne, ognisko. 

Gminna baza rekreacyjno-tu-
rystyczna w Wólce Nadbużańskiej to 
5 domków letniskowych, świetlica, 
park linowy i silownia pod chmurką. 
Domki standartem nie odpowia-
dają współczesnym wymaganiom 
turystów. Właściciel rozpoczął więc 
remont tego kompleksu by poszerzyć 
ofertę i poprawić warunki wypoczynku 

Wólka Nadbużańska
Będzie baza

turystów. Proces inwestycyjny został 
rozłożony na dwa lata. Dobiega końca 
remont jednego domku, a pozostałe 
cztery zostana wyremontowane 
w następnym roku. Także w 2018 r, 
planowana jest adaptacja poddasza 
świetlicy na miejsca noclegowe. Po 
zakończeniu prac w ośrodku ma być 
50 miejsc noclegowych.               (cec) 
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1989 Otwarcie Kliniki
Powstaje pierwszy w Polsce prywatny ośrodek leczenia niepłodności, założony przez prof. Kuczyńskiego. Przy 
ośrodku powstał również pierwszy w Polsce bank nasienia.

2014 I miejsce w rankingu klinik in-vitro
Klinika Kriobank zajmuje pierwsze miejsce w rankingu klinik in-vitro, przygotowanym przez Gazetę Wyborczą. 
Oceniane było doświadczenie, skuteczność, jakość i kompleksowość leczenia
Od założenia Kriobanku, pomoc w uzyskaniu upragnionego potomstwa otrzymało ok 7 tys. par

II FESTYN „NA MEŻY”  
MORZE - KRYWIATYCZE ZA NAMI
29 lipca br. na boisku w Morzu 

odbył się II festyn „Na meży” Morze 
- Krywiatycze organizowany przez 
dwie sąsiadujące ze sobą gminy: 
Gminę Orla oraz Gminę Czyże.

Festyn jest dobrą okazją do 
spotkań mieszkańców oraz prezen-
tacją dorobku kulturowego obu gmin. 

Podczas festynu, zaprezentowały się 
zespoły działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Orli: „Orlanie”, 
„Werwoczki” i „Fermata”, a także ze-
społy z Gminy Czyże: Grupa wokalna 
i solistki z Zespołu Szkół w Czyżach, 
Grupa Wokalna z Morza, „Wierasy”, 
„Czyżowianie”, „Niezabudki”. Gwiaz-
dą imprezy był zespół „Kupalinka” 
z Mińska (Białoruś), a zabawę ta-
neczną poprowadziły zespoły: „Axel” 
i „Viesna” z Białegostoku.

Na festynie nie zabrakło też 
stoiska promocyjnego obydwu gmin, 
a na najmłodszych czekało moc 
wrażeń w dmuchanym wesołym 
miasteczku.

W ramach tegorocznego fe-
stynu „Na meży” rozegrany został 
również towarzyski mecz piłkarski. 
Na boisku w Morzu naprzeciwko 

siebie stanęły drużyny Gminy Orla 
oraz Gminy Czyże.

Drużyny składały się z 7 za-
wodników podstawowych oraz 3 
zawodników rezerwowych, a mecz 
został rozegrany w systemie 2 x 
30 minut. 

Piłkarze obu zespołów stwo-

rzyli ciekawe widowisko. Ambitna 
postawa zawodników przełożyła się 
bezpośrednio na wynik, który dał 
zwycięstwo drużynie Gminy Orla. 
W składzie Gminy Orla wystąpił Wójt 
Piotr Selwesiuk. 

Po zakończonym meczu Pan 
Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla 
oraz Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy 
Czyże wspólnie wręczyli pamiątkowe 
puchary dla obu drużyn oraz medale 
dla wszystkich uczestników. 

Nie wynik jednak w tej ry-
walizacji był rzeczą najważniejszą 
- liczyła się dobra zabawa oraz 
integracja. Na zakończenie Wójtowie 
obu Gmin podziękowali za wspólną 
grę oraz wyrazili nadzieję, iż tego 
typu rozgrywki będą rok rocznie 
towarzyszyć festynowi „Na meży”. 

(an) 

Codziennie widzimy w tele-
wizji polityczne batalie.Te ostatnie 
związane z próbą zmiany naszego 
systemu prawnego skończyły się 
ulicznymi demonstracjami i prezy-
denckim vetem. Podobno ekipa teo-
retyków prawa wraz z prezydentem 
pracuje nad nową formułą ustaw 
przed przesłaniem ich do Sejmu. 
Zobaczymy co z tego wyniknie? 
Wydaje się jednak, że wszelkie próby 
zmiany prawa, zawsze kończą się 
rewolucją kulturową, polityczną, 
a i nawet ekonomiczną.

Sięgnąłem do literatury sta-
ropolskiej, konkretnie do „Pamiątek 
Soplicy” Henryka Rzewuskiego, 
czyli wspaniałego zbioru gawęd 
szlacheckich i w rozdziale Palestra 
Staropolska tak czytam :

„Odkąd świat światem, nigdy 
nie było takich przemian we wszyst-
kim jak przez przeciąg życia mojego. 
(narrator wspomina wiek XVIII !) 
Wszystko się bowiem odmieniło: 
stan, obyczaje, religia, ludzie, tak 
że gdyby człowiek nie sięgający 
pamięcią dawnych naszych czasów 
mógł mieć przed oczyma, co było 
dawniej, nie poznałby swojej ojczy-
zny. Czy więcej było rozumu dawniej, 
czy teraz ? I to jest wielka zagadka. 
A ja bym ją tak rozwiązał: więcej 
teraz rozumnych niż dawniej, i nie-
równie więcej; ale dawniej, kto był 
rozumnym, rozumniejszym był od 

Pro memoria

Dobre zmiany już były
takiego, co mu dziś największy ro-
zum przyznają. Jakoś to dawniej nie 
było tych rozumnych ludzi ogólnie. 
Ten był teolog, ten prawnik, ten wier-
szopis, ten mówca. I swego pilnował, 
i w nim się kształcił. A większa część 
nie przywłaszczała sobie prawa 
do rozumu. Szlachcic bez wstydu 
powtarzał: Ja sobie prosty człowiek, 
w tym objaśnienia dać nie umiem. 
A teraz pełno jest ludzi, o których 
mówią:  Oto rozumny człowiek. 

Ale zapytaj, czy prawnik: nie, 
czy teolog: nie, czy mówca: i to nie, 
czy nareszcie rolnik znakomity:  i to 
nie. Cóż on takiego ? - Oto on ro-
zumny człowiek, i kwita. A prawnicy 
teraźniejsi ! Panie Boże, odpuść pro-
fesorom, co ich uczą ! Użyj którego 
z nich do interesu, to jak zacznie 
rozprawiać, nie tylko że całą historią 
polską przebiegnie, ale ledwo nie 
potopowych czasów sięga w tło-
maczeniu prawa; a kiedy napisze, to 
jeszcze trzeba drugiego jurysty spro-
wadzić, aby wytłomaczył, czego on 
chce. A jakie tony, a jakie rozumienie 
o sobie, a jakie lekceważenie nas, 
dawnych jurystów, a jakich nagród 
domaganie się !„

Słuchając dzisiejszych dyskusji 
o tworzeniu prawa, zadajemy sobie 
pytania: to już tak było, skąd my 
to znamy? Historia kołem się toczy 
? Niestety – tak się właśnie toczy.

(wip)
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GMINA NAREWKA

 4 sierpnia br. 
w Galerii im. Tamary Sołoniewicz 
w Narewce (powiat hajnowski) 
otwarta została wystawa pięknych 
obrazów, wykonanych techniką haftu 
krzyżykowego pt. „Malowane nićmi”. 
Na bogatą ekspozycję złożyły się 
prace Danuty Kalinowskiej z Nowego 
Masiewa, Tamary Skiepko ze wsi 
Zabrody i Elżbiety Matysiuk z Sie-
mianówki (wszystkie panie mieszkają 
w gmie Narewka). Wystawę można 
obejrzeć do końca sierpnia 2017 roku.

 Organizatorami wystawy byli 
członkowie Komisji ds. Socjalnych 
i Społecznych Rady Gminy Narewka, 
Urząd Gminy i GOK w Narewce. 

 Tekst I fot. Jan Ciełuszecki

9 lipca w remizie OSP w Gro-
dzisku spotkały się małżeństwa, 
które w bieżącym roku obchodzą 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Na uroczystośc przybyło 
11 par: Zenaida i Antoni Balejko, 
Walentyna i Jan Czapiuk, Krystyna 
i Jan Józef Jaszczołt, Anna i Stani-

Obrazy malowane nićmi

Grodzisk Złote Gody

sław Kosińscy, Alicja i Aleksander 
Litwiniuk, Olga i Jan Michnowscy, 
Danuta i Lucjan Moczulscy, Regina 
i Edward Pogorzelscy, Henryka i Ka-
zimierz Piątek, Stefania i Stanisłąw 
Poniatowscy oraz Maria i Jan Smok. 

Wszyscy przybyli otrzymali 
przyznane przez prezydenta RP 

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

W intencji świętujących par 
modlitwy wzniesli księża tutejszych 
parafii, a o dobrą zabawę zadbał 
zespół „Polne maki”. 

(cec) 

Fot. UG Grodzisk

Przez dziesięć dni (3 – 12.07) 
Bielsk Podlaski gościł młodzież 
z miast partnerskich: Kobrynia 
i Świetłogorska na Białorusi, moł-
dawskiego Călăraşi i ukraińskiego 
Rachowa. Były to IX Międzynarodo-
we Kolonie Integracyjno-Kulturowe. 
Pięćdziesięcioosobowa grupa mło-

Bielskie spotkania

dzieży wspólnie bawiła się na pikin-
ku w Korycinach, zwiedzała Bielsk 
Podlaski, Białystok i Warszawę. 
Dla wielu uczestników kolonii był to 
pierwszy pobyt w Polsce, więc z za-
interesowaniem obserwowali nasz 
styl życia. Była to doskonała okazja 
do integracji polskiej młodzieży ze 

swymi rowieśnikami, do wzajemne-
go poznawania kultur i zwyczajów, 
do poszerzenia horyzontów oraz 
doskonalenia umiejetności posłu-
giwania się językami obcymi co 
w przyszłości na pewno zaowocuje 
większą tolerancją. 

(w) 

12 lipca w bibliotece w Rybo-
łach odbyło sie kolejne spotkanie 
z Ewą Guza dotyczace perfekcyjne-
go makijażu oczu. Odbywajace się 
pod hasłem wydobywania piękna 

Ryboły Perfekcyjny makijaż
z kobiecego ciała spotkanie i tym 
razem wzbudziło spore zaintereso-
wanie. Przybyłe na spotkanie panie 
po wysłuchaniu prelekcji na temat 
makijażu oczu przystapiły do zajęć 

praktycznych.Każda z chętnych pań 
najpierw była malowana częściowo 
przez prowadząca spotkanie a na-
stępnie musiała dokończyć go sama.                                            

(cz)

fot. UM Bielsk Podlaski

42 pary małżeńskie spotkały 
się w Domu Weselnym „Iwonka” 
aby wspólnie świętować 50 rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. 
Medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” nadane przez prezydenta 
RP wręczał Burmistrz Miasta Jaro-
sław Borowski. Były kwiaty i życze-
nia od władz miasta i przybyłych na 
uroczystość rodzin jubilatów. (sok) 

Bielsk Podlaski
Złote Gody

fot. UM Bielsk Podlaski

W dniach 6 - 15 lipca Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc 
w składzie: Magda Sawicka, Wiktoria 
Szpańska, Karolina Trochimiuk, Julia 
Galimska, Aleksandra Oniskiewicz, 
Zuzanna Gierasimiuk, pod kie-
rownictwem dh Marty Aleksiejuk, 
uczestniczyła w jubileuszowym XV 
Międzynarodowym Zlocie Młodzieży 
Pożarniczej w Homlu na Białorusi.

W przedsięwzięciu udział brało 
13 drużyn z całego świata: Azer-
bejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, 
Włoch, Kazachstanu, Łotwy, Moł-
dawii, Rosji, Serbii,Ukrainy, a nawet 
Pakistanu.  Zlot ,jak co roku, składał 
się z wielu konkurencji m.in: sztafety, 
rozwinięcia bojowego, sportlandii, 
konkursu z pierwszej pomocy, 
konkursu na plakat o tematyce 

XV Międzynarodowy Zlot Młodzieży 
Pożarniczej w Homlu na Białorusi

ratowniczej, ratownictwa wodnego 
i wspinaczkowego, jak również wy-
bory na Miss i Mistera Zlotu.

W tym roku pobyt  dziewcząt 
z Milejczyc  przyniósł wiele sukce-
sów. Zajęły one III miejsce w kon-
kursie ,,Darts” - trafianie lotkami 
w tarczę oraz II miejsce w konkursie 
Bilbord - czyli plakat o tematyce ra-
towniczej. Oprócz tego podczas zlotu 
odbyła się konferencja Międzynaro-
dowej Organizacji ,,Młody Ratownik”, 
na której czele stał Minister Spraw 
Nadzwyczajnych Republiki Białoruś 
- W. A. Waszczenko.

Całość przedsięwzięcia na-
uczyła wiele nowego w sferze 
ratownictwa jak rownież przyniosła 
strażaczkom z Milejczyc znajomości 
na całym świecie.                (ugm)
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Sukces Elizy 
O dużym sukcesie, a może pechu, może mówić Eliza Górska, która na 

Mistrzostwach Polski Juniorów w Olsztynie zajęła czwarte miejsce na 50 m 
stylem grzbietowym. Do medalu zabrakło jej zaledwie 0,04 sekundy. Dobrze 
wypadli także inni zawodnicy Klubu „Wodnik” w Bielsku Podlaskim: Gabriela 
Kondratiuk, Zuzanna Kwiatkowska, Mateusz Panasiuk, Dominik Zawadzki. 
Gratulujemy bielskim pływakom i ich trenerowi Andrzejowi Gliwie.      (w)

90 dzieci w wieku od 5 do 16 lat uczestniczyło w wakacyjnym wypoczynku „Lato w mieście 2017” 

„Lato w mieście 2017” z ODK

Była tam możliwość „hasania” na 
dmuchanych atrakcjach, animacje 
dla dzieci, wata cukrowa, wakacyjny 
makijaż, wielkie bańki mydlane itp. 
– wspomina kierownik wypoczynku 
Andrzej Dłużewski.

 „Na miejskiej scenie wystąpiły 
dzieci z ODK, teatr z Krakowa ze 
mini-spektaklem „Piękna i bestia”, 
a na widowni doskonale bawiły się 
zaproszone grupy kolonijne z Cie-
chanowca, Niewina Borowego, grupa 
z „Opatrzności” oraz z dzieci z ODK 
i domownicy ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Niezwykle im-
ponująca była „zumba’ w wykonaniu 
ok. 300 osób uczestników imprezy. 
Była też możliwość gry w wielkie 
szachy pod okiem licealisty Adama 
Wołkowyckiego.

Dla dzieci i młodzieży zawsze 
dużą atrakcją są wycieczki autoka-
rowe. Jedną z nich była wycieczka 
do Parku Jurajskiego k. Białegosto-
ku, gdzie można było zaprzyjaźnić 
się nawet z dinozaurami. Kolejną 
wycieczką był wyjazd do zaprzyjaź-
nionego od 8 lat Niewina Borowego. 
Żadna dobra i udana zabawa nie 

może się odbyć bez kulinariów. Tak 
było chociażby w Niewinie Borowym 
podczas „Święta pieroga” – niezwykle 
widowiskowym konkursie jedzenia 
pierogów przez gości i uczestników.

- Konkurs jedzenia pierogów, 
to efekt projektu „Poznajemy i pro-
mujemy regionalne potrawy gminy 
Wyszki” realizowanego przez Sto-
warzyszenie Aktywna Wieś w Nie-
winie Borowym z zakresu ochrony 
dziedzictwa kulturowego – wyja-
śnia koordynator i pomysłodawca 
projektu Bożena Gromada. - Ma on 
na celu zebranie od najstarszych 
mieszkańców Gminy Wyszki przepi-
sów na regionalne potrawy i wydanie 
folderu z przepisami i zdjęciami tych 
potraw. Przepisy zbierają realizatorzy 
projektu: Panie ze stowarzyszenia, 
uczniowie z Zespołu Szkół w Wy-
szkach, członkowie Młodzieżowej 
Rady Gminy Wyszki. Jedną z najpo-
pularniejszych potraw kultywowaną 
w wielu rodzinach są pierogi - pod-
kreśla emerytowana dyrektor szkoły 
Gromada, która nadal swój wolny 
czas poświęca działalności na rzecz 
środowiska lokalnego. 

W Niewinie Borowym konkursy 
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W turnieju uczestniczyło 5 drużyn. 
Zawody rozegrano na ORLIKU w Hajnówce. 
Poziom zawodów był bardzo wysoki, ale 
bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy 
białostockiej Jagi, którzy wygrali wszystkie 
mecze. W swoim składzie mieli znakomitych 
zawodników – byłych piłkarzy Jagiellonii 
B-stok, m.in. Giedrojć Tomek, Szugzda Ja-
nusz, Bernatowicz Tomek. 
Oto szczegółowe wyniki: 
I miejsce BIAŁYSTOK JAGA – 12 pkt
Najlepszy zawodnik: Tadeusz Szczesiul
II OLD BOY BLS B-stok – 7 pkt
Najlepszy zawodnik: Andrzej Krakowski
III miejsce: OLDBOYE Hajnówka – 4 pkt
Najlepszy zawodnik: Jacek Wiśniewski
IV miejsce: OLDBOYE Prużany – 3 pkt
Najlepszy zawodnik: Wasilij Huk
V miejsce: OLDBOYE Grabówka – 3 pkt
Najlepszy zawodnik: Bogdan Supronik
Ponadto uhonorowano najlepszych:
Bramkarza – Borysa Kułagina z Prużan 
Króla Strzelców - Grzegorza Łukaszewicza 
z OLD BOY BLS z Białegostoku
Najlepszego zawodnika turnieju – MVP 
Janusza Szugzdę z Białegostoku.

II miejsce przypadło drużynie z Bia-
łegostoku OLD BOY BLS z Białostockiej Ligi 
Sportu. Na podium załapała się również 
drużyna oldboi z Hajnówki, która zanotowała 
dobry występ, ale niespodziewanie przegrała 

IV Międzynarodowy Turniej Piłkarski 
Oldboyi im. Piotra Romaniuka 
pod Patronatem Burmistrza 

Miasta Hajnówka Jerzego Siraka 
– 05.08.2017r.

z piątą drużyną turnieju z Gra-
bówki. IV miejsce zdobył zespół 
gości z Prużan.

Dekoracji i nagrodzenia 
uczestników dokonał Burmistrz 
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak 
wraz ze swym zastępcą – An-
drzejem Skiepko. Wszystkie 
zespoły otrzymały puchary 
i pamiątkowe medale, najlepsi 
zawodnicy dodatkowo nagrody 
rzeczowe.

Miłym akcentem tego 
dnia było przybycie najbliższej 
rodziny, pań Sylwii i Uli, córek 
śp. Piotra Romaniuka. Były 
pamiątkowe statuetki, medale, 
piłki, ciasto i bigos. 

Serdeczne podziękowania 
za organizację turnieju kieruje-
my do Urzędu Miasta Hajnówka, 
Starostwa Powiatowego w Haj-
nówce, Urzędu Marszałkowskie-
go w Białymstoku oraz kolegów 
śp. Piotra: Mirka Markiewicza, 
Andrzeja Skiepko, Romka Pu-
ławskiego, Janka Stangryciuka, 
Darka Hajduczeni. 

Do miłego zobaczenia na 
piątym jubileuszowym turnieju, 
już za rok.        Emilia Korolczuk

sprawnościowe, w tym tor przeszkód, 
szukanie „Karteczek szczęścia”, gra 
w piłkę, przeciąganie liny wraz z ks. 
proboszczem i wójtem odbyły się 
na boisku, inne w szkole. W bieg 
w workach włączyli się strażacy 
z OSP z Wyszek, którzy zaprezen-
towali pokaz gaszenia ognia oraz 
„prysznic wodny”.

- W czasie niektórych imprez 
skonsumowano 40 kg kiełasy,400 
bułeczek, 170 kawałków pizzy 
w Savonie, 90 deserów wydanych 
w lokalu Mickiewicza 62 oraz 470 
gałek lodów tradycyjnych Państwa 
Jankowskich – podkreśla Dłużewski.

 Po raz pierwszy w sali wido-
wiskowej ODK dzieci miały okazję 
w specjalnym kulistym namiocie 
obejrzeć kino sferyczne. Na zakoń-
czenie odbył „Bal przebierańców” 
słodki poczęstunek oraz wręczenie 
upominków dzieciom z poszczegól-
nych grup wg zdobytej punktacji.

 Sponsorem całej akcji „Lato 
w mieście 2017” była Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim.

Tadeusz Szereszewski 

Dzień Nurca

Imprezę rozpoczął niezwykle 
dynamicznie zespół „Korniczanie”. 
Jego członkowie, przez cała impre-
zę, tańczyli i porywali widzów do 
tańca. W programie znalazły się 
jeszcze popisy  wokalne zespołów: 
„Niezabudki” z Nurca i „Viesna” 
z Białegostoku oraz Agaty Waw-
rzyniak. Aplauz publiczności wzbu-
dził koncert taneczno-wokalnego  
zespołu „Wołaczobniki” z Mińska. 
Był pokaz tańca nowoczesnego 
w wykonaniu zespołu „Last Kings”.

Gwiazdą wieczoru był ze-
spół „Mega dance”. Jego występ 
poprzedziły skecze w wykonaniu 

kabaretu „Czwarta fala”. A później 
rozpoczęła się dykoteka trwająca 
do północy, przerwana pokazem 
tańca z ogniem w wykonaniu 
teatru Tańca „Mantra” z Makowa  
Mazowieckiego. 

Nie zabrakło oczywiście róż-
nych atrakcji dla najmłodszych, 
były dmuchańce i place zabraw 
okupowane przez milusińskich. 
Była to udana i ciekawa impreza 
za co słowa uznania należą się dy-
rektorowi i pracownikom Gminnego 
Ośrodka Upowszechniania Kultury.
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Wiesław Sokołowski 
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Czechy Orlańskie

Długi remont
Po ośmiu latach zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Czechach 

Orlańskich (gmina Dubicze). Rozpoczęto w 2010 roku od wymiany pokrycia 
dachowego z eternitu na blachodachówkę. Zakończono w tym roku pracami 
wewnątrz budynku. Koszt wykonanych prac wyniósł 21 551 zł.            (s) 

Mieszkańcy Plosek i Stowarzyszenie „Nasze Ploski” byli organizatorami 
turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Bielsk Podlaski.  W turnieju, który 
odbył się 2 lipca wzięło udział 5 drużyn:AGMAR, PROMOTECH, OLDBOJE 
BIAŁYSTOK, SOYER ZWIERKI i KARCZMA KOSZARKA. W zmaganiach piłkarzom 
nie przeszkadzała ani deszczowa pogoda ani zimno.

Rywalizację wygrała i puchar Wójta zdobyła drużyna Oldboje, drugie 
miejsce zajęła Karczma Koszarka, a trzecie Soyer.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tomasz Bernatowicz a najlep-
szym strzelcem - Karol Stolik - obaj z Białegostoku. Na miano najlepszego 
bramkarza zasłużył Marcin Drozdowski z Karczmy Koszarka.                 (s)

Ploski
Turniej piłki nożnej

Co... gdzie ... kiedy ...
18.08.2017 r.- Amfiteatr Miejski w Hajnówce - Koncert Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 
19-20 sierpnia – 464 urodziny Zabłudowa
20 sierpnia - Dzień Grodziska
20 sierpnia - Romanówka. Odbędą sie dwie rundy Mistrzostw 
Okręgu Białostockiego w Motocyklowych Wyścigach Terenowych
27 sierpnia – Kalnica, gm. Brańsk – Gminno-Miejskie Dożynki
27.08.2017 – Wyszki - Święto Plonów, III Gminny Turniej Wsi
31.08.2017 r.   - Amfiteatr Miejski w Hajnówce - Koncert „Zakoń-
czenie wakacji”- wystąpi m.in. Zenon Martyniuk z zespołem AKCENT 
02 września - 90 – lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Milejczycach
17 września  - Narew - I tam żywuć ludzi
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Tegoroczny Jarmark Żubra niewątpliwie 
można zaliczyć do udanych. Dopisała pogoda, 
ilość wystawców oraz odwiedzających stoiska, 
wśród których byli miejscowi, jak również tury-
ści. Cieszy nas to bardzo, gdyż jest to dowodem 
na utrzymujące się duże zainteresowanie tym 
markowym dla naszego regionu wydarzeniem. 
W przeciągu jednego dnia, w jednym miejscu 
zgromadził się przekrój dziedzictwa kulturo-
wego Podlasia – rękodzieło ludowe, rzemiosło, 

sztuka ludowa i kuchnia regionalna. Wśród nich 
byli także reprezentanci innych województw 
oraz goście zagraniczni (Białoruś, Ukraina, 
Litwa). Spacerując alejkami Parku Miejskiego 
można było napotkać elementy charaktery-
stycznej dla naszego terenu wielokulturowości 
(przenikanie się kultury białoruskiej, ukraińskiej, 
wciąż żywa wiejska kultura ludowa oraz ducho-
wość związana choćby z kulturą sakralną). To 
ona w połączeniu z walorami przyrodniczymi 
kształtuje jego osobowość. 

Uwagę nie jednego przyciągały liczne sto-
iska prezentujące wyroby z drewna (drewniane 
zabawki, ręcznie strugane kuchenne akcesoria 
tj. łyżki, deski do krojenia), czy wikliny, słomy 
(m.in. Piotr Leoniuk z Rutki, Mikołaj Pietruczuk). 
Ciekawość wzbudzała możliwość poznania od 

 XI Jarmark Żubra – 
„Rozsmakuj się w hajnowskim miodzie”

strony praktycznej sztuki garncarskiej – pre-
zentacja wytwarzania glinianych naczyń na 
tradycyjnym kole garncarskim. W tym aspek-
cie nie mogło zabraknąć naszego lokalnego 
wytwórcy z Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, 
Stanisława Mierzwińskiego, i jego mini-kuź-
ni, w której ciekawscy mogli wykuć własną 
podkowę, metodą stosowaną przed laty. Dla 
miłośniczek robótek ręcznych obowiązkowym 
punktem przystankowym były ekspozycje 

robótek szydełkowych, ręcznie dzierganych 
serwetek, obrusów, a nawet różnokolorowych 
maskotek. Malarstwo sztalugowe reprezen-
towała silna grupa z powiatu hajnowskiego – 
Mikołaj Janowski z pięknymi obrazami olejnymi, 
Wiesław Kozioł czy Jerzy Żukowski.

Bez wątpienia w tej edycji Jarmarku kró-
lowały smaki, na czele ze słodkim miodowym 
aromatem. Miód, jego pochodne stanowiły 
temat przewodni imprezy. Smakosze mogli 
osłodzić swe podniebienie różnymi odmiana-

mi tego produktu: wielokwiatowy, rzepakowy, 
lipowy, gryczany. Każdy z nich ma swój cykl wy-
twarzania, odmienną nutkę smakową. Zdaniem 
pszczelarzy, obecny rok nie należy do udanych. 
Słabe zbiory miodu powodują częste deszcze, 
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Powiat Hajnowski rozpoczyna realizację 
projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego w Hajnówce”.

Dwudziestego siódmego lipca br. Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk oraz Wicestaro-
sta Jadwiga Dąbrowska podpisali w tej sprawie 
umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego. 
Staraniem samorządu, z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 
do budżetu powiatu trafi 1 320 868,99 zł - to 
kwota dofinansowania projektu. Wkład własny 
powiatu hajnowskiego to 566 068, 76 zł, zaś 
całkowita wartość inwestycji zamknie się 
w kwocie 1 901 892, 58.

Termomodernizacja budynku szkoły ma 
na celu poprawę jego efektywności energe-
tycznej. W tym celu zostanie przeprowadzone 
szereg prac budowlanych związanych z zagad-
nieniem termomodernizacji tj. montaż paneli 
fotowoltaicznych, ocieplenie ścian i stropów 
budynku, wymiana części oświetlenia na 
energooszczędne rozwiązania LED, wymiana 
wentylacji kuchni i stołówki. W efekcie pra-
ce wykonane w ramach termomodernizacji 

Samorząd powiatowy pozyskał fundusze unijne 
na kolejne inwestycje

przyczynią się do redukcji kosztów ogrzania 
budynku a także zużycia energii elektrycz-
nej. Zaoszczędzone pieniądze będzie można 
przeznaczyć na inne potrzeby społeczności 
lokalnej. Realizacja inwestycji potrwa do 
września 2018r.

Projekt dotyczący termomodernizacji 
budynku szkoły to kolejna już inwestycja z wy-
korzystaniem środków unijnych. Trwa postępo-
wanie scaleniowe w gminie Narewka i Narew, 
na które w 2016r. Powiat Hajnowski pozyskał 
ponad 14 milionów złotych. Z kolei w maju 
br. samorząd podpisał umowę z Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację projektu pn. „Puszcza 
i ludzie”. Pozyskano blisko 1 mln zł. Celem 
projektu jest podniesienie świadomości eko-
logicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy 
Białowieskiej. Powiat Hajnowski dostrzeżono 
także w Brukseli – w październiku, wspólnie 
z m.in. niemieckim parterem, powiat hajnowski 
przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego 
dot. Bieżeństwa.

Katarzyna Miszczuk
 

Mieszkańcy oraz turyści z pewnością nie 
zgubią się na trasach, bo dzięki staraniom LOT 
Region Puszczy Białowieskiej, przy wsparciu 
samorządów – powiatowego i wojewódzkie-
go, odnowiono oznakowanie tras NW Kraina 
Puszczy i Żubra.

W ramach realizacji zadania publiczne-
go pn. „Odnowienie szlaków nordic walking 
w regionie Puszczy Białowieskiej”, dokonano 
odnowienia szlaków nordic walking Kraina 
Puszczy i Żubra, o łącznej długości ok. 100 
km. Trasy zostały czytelnie oznakowane, 
zgodnie z ogólnoeu-
ropejskimi standarda-
mi rekreacji NW. Przy 
szlakach odnowiono 
także tablice infor-
macyjno-poglądowe: 
prace polegały na 
uzupełnieniu ubytków 
i odmalowaniu drew-
nianych konstrukcji. 
Koszt modernizacji 
sieci szlaków nordic walking to 12300 zł – 
z czego dotacja Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego – 10000 tyś. zaś 
Starostwa Powiatowego – 2300zł. Realizacja 
zadania publicznego została przeprowadzona 
przez Lokalną Organizację Turystyczną Region 
Puszczy Białowieskiej.

Nordic Walking Park (NWP) „Kraina Pusz-
czy i Żubra” stanowi sieć 7. szlaków, gdzie trasy 
poprowadzone są w postaci różnej wielkości 

Odnowione szlaki Nordic Walking 
Park Kraina Puszczy i Żubra

pętli i posiadają punkty wspólne, a w niektórych 
miejscach pokrywają się i krzyżują – także ze 
szlakami pieszymi. Punkty wyjścia na trasy 
zlokalizowane zostały w 2 miejscach: przy 
Parku Wodnym w Hajnówce oraz na parkingu 
„Zwierzyniec” – przy drodze na 689 Hajnów-
ka – Białowieża. Trasy nordic walking „Kraina 
puszczy i żubra” to mieszkanka przyrody, 
kultury i historii regionu Puszczy Białowieskiej. 
Ścieżki prowadzą przez malownicze rezerwaty: 
Władysława Szafera (Leśna przechadzka, Kra-
jobrazy Czerlonki), Lipny (W pobliżu Krynoczki),-

Głęboki Kąt (Wokół 
Sacharewa) i Lasy 
Naturalne Puszczy 
Białowieskiej (Tryba-
mi Puszczy Białowie-
skiej), a także ścieżki 
edukacyjne: „Szlak 
Dębów Królewskich 
i Wielkich Książąt 
Litewskich” (Do Sta-
rej Białowieży). Na 

poły legendarną, ciekawostką przyrodniczą 
jest „Góra Batorego” – to jedno z najwyższych 
wzniesień w polskiej części Puszczy Białowie-
skiej (183 m n.p.m.). Ponoć to tutaj król Stefan 
Batory odpoczywał po trudach polowania. 
W Krainie Puszczy i Żubra, za leśnymi zagaj-
nikami, kryje się także kulturowy skarb - uro-
czysko Miednoje zwane Krynoczką. W miejscu 
tym, w cieniu wielowiekowych dębów spotyka 
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Prace nad Lokalnym Pro-
gramem Rewitalizacji Miasta Haj-
nówka uwydatniły fakt o tym, jak 
ciekawą i bogatą historię kryje 
w sobie miasto Hajnówka. Z myślą 
o przywróceniu pamięci o dawnych 
czasach, związanych z kluczowymi 
dla miasta wydarzeniami i miej-
scami, postanowiono odświeżyć 
i podkreślić te wartości poprzez 
ulokowanie w przestrzeni miejskiej 
tablic informacyjnych, traktujących 
o jego walorach historycznych. 

Zostały one zamieszczone 
w lokalizacjach nieprzypadkowych, 
lecz tam gdzie toczyła się dawniej 
zapisana na każdej z tablic infor-
macja. Zawierają tylko skrócony 
opis miejsca w języku polskim 
i angielskim, całość można odczy-
tać korzystając z aplikacji QR Code, 
odsyłającej do pełnej informacji znaj-
dującej się na stronie www.hajnowka.
pl. w zakładce „Rewitalizacja. Walory 
historyczne obszaru rewitalizacji”. 

Poniżej przedstawiamy wy-
różnione w trakcie opracowywania 
dokumentu walory historyczne 
obszaru rewitalizacji oraz adresy 
miejsc, gdzie można odnaleźć sto-
sowne informacje i tabliczki:

1. „TEREBENTHEN” ZJEDNO-
CZONE FABRYKI TERPENTYNY PUSZ-
CZY BIAŁOWIESKIEJ (ul. Aleksego 

Walory historyczne obszaru rewitalizacji
Zina 1, Budynek Urzędu Miasta)

2. TARTAK (ul. 3 Maja 51, Sto-
łówka-Tartaczna)

3. DEPORTACJE NA SYBERIĘ 
(ul. 3 Maja 45, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Tadeusza Rakowiec-
kiego w Hajnówce)

4. HISTORIA SPOŁECZNOŚCI 

ŻYDOWSKIEJ I JEJ TRAGICZNY 
HOLOCAUST (ul. Ks. Ignacego Wie-
robieja 22)

5. ULICA LIPOWA (ul. Lipowa 
1, Budynek Muzeum Kowalstwa 
i Ślusarstwa w Hajnówce)

6. KRÓLEWSKA STRAŻ HAJ-
NOWSKA (ul. Tamary Sołoniewicz 
4, Budynek Hajnowskiego Domu 
Kultury, przy głównym wejściu)

7. FABRYKA CHEMICZNA (ul. Fi-
lipczuka 19, stary biurowiec fabryki).

Swoim ułożeniem w przestrze-
ni miejskiej tworzą swoisty szlak 
historyczno-kulturowy, który zacie-
kawi miejscowych, jak też turystów. 
Stanowić także może interesujące 
narzędzie edukacyjne z zakresu 
zgłębiania historii regionu dla mło-
dzieży szkolnej. 

Wielkie podziękowania kieruje-
my w stronę Pani Ally Gryc, Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Haj-
nówce, która zechciała podzielić się 
z nami dogłębną wiedzą na temat 
dziejów Hajnówki, przygotowując 
teksty do tablic. 

Zatem zapraszamy do odkry-
wania dawnej Hajnówki. 

 Emilia Korolczuk

Dnia 21 lipca 2017r. samo-
rząd Miasta Hajnówka nawiązał 
partnerską współpracę z Gminą 
Kaźmierz (woj. wielkopolskie). Na-
stąpiło wówczas podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy Burmistrzem 
Miasta Hajnówka Jerzym Sirakiem 
oraz Przewodniczącym Rady Miasta 
Jakubem Ostapczukiem, a Wójtem 
Gminy Kaźmierz Zeno-
nem Gałką i Zastępcą 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Jerzym Kamiń-
skim. 

W ramach zawar-
tych partnerskich sto-
sunków strony określą 
wspólne cele i dążenia 
w dziedzinach kluczo-
wych dla rozwoju sa-
morządu terytorialnego 
tj. edukacja, kultura, 
turystyka, gospodarka, 
ochrona środowiska, 
kultura fizyczna i sport. 
Podstawą ich realiza-
cji ma być wymiana informacji, 
a także doświadczeń samorządów 
na różnych płaszczyznach (dobre 
praktyki). Mamy nadzieję na owocną 
współpracę, z której każda z gmin 
odniesie obopólne korzyści.

Gmina Kaźmierz jest gminą 

Gmina Miejska Hajnówka 
podpisała list intencyjny o współpracy 

partnerskiej z Gminą Kaźmierz

wiejską położoną na północny-za-
chód od Poznania. Jej powierzchnia 
wynosi 128,2 km2. Zamieszkuje 
ją ok. 10 tys. mieszkańców. Po 
względem gospodarczym bazuje na 
przemyśle oraz rolnictwie. Na terenie 
gminy działa wiele średnich i małych 
firm (produkcyjne, handlowe, trans-
portowe, budowlane, usługowe). 

Jedną z kluczowych firm, mających 
siedzibę na jej terenie jest Hochland 
(światowy lider w produkcji serów). 
Inwestycjom sprzyjają uzbrojone te-
reny – wodociągi, oczyszczalnie ście-
ków, rozbudowana sieć internetowa.

Emilia Korolczuk 

Okres wakacyjny to czas inten-
sywnych prac modernizacyjnych na 
drogach miejskich. Dotyczą one ul. 
Nowowarszawskiej oraz ul. Mazury. 
Roboty drogowe trwają od marca 
bieżącego roku. Inwestycja reali-
zowana jest w ramach „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-
2019” (nazwa zadania „Przebudowa 
dróg gminnych: 108416B - ul. No-
wowarszawska i nr 108399B – od 
km 0,000 do km 0+178 ul. Mazury 
w mieście Hajnówka). Łączny koszt 

Inwestycje drogowe w Hajnówce
zadania to 4 420 644,37 zł, w tym 
dofinansowanie Wojewody Pod-
laskiego -1 882 574,86 zł, wkład 
własny Gminy Miejskiej Hajnówka 
wynosi 2 538 069,51 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje 
przebudowę ulicy Nowowarszawskiej 

(587mb) w zakresie: wykonania 
nawierzchni jezdni, chodników dla 
pieszych, miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, zatok 
autobusowych, ścieżki rowerowej, 
zjazdów indywidualnych i publicz-
nych, budowa sieci kanalizacji desz-

czowej z przyłączami, budowa linii 
oświetlenia ulicznego i rozbiórka 
mostu i budowę przepustu na rzece 
Leśna Prawa. Zakres prac dotyczy 
także budowy elektroenergetycznej 
linii kablowej nN, budowę kanalizacji 
technologicznej. Na ul. Mazury (178 

mb) przeprowadzona została budo-
wa nawierzchni z kostki betonowej 
oraz kanalizacji deszczowej.

 Zakończenie prac dro-
gowych planowane jest do końca 
sierpnia 2017r.

Emilia Korolczuk

Mowa o zagospodarowaniu 
placu w centrum miasta pomiędzy 
ulicami 3 Maja i Batorego, zwanego 
Skwerem im. Plutonowego Bolesława 
Bierwiaczonka. Nadano mu nowe 
oblicze poprzez utworzenie tam 
obiektu małej architektury w po-
staci fontanny miejskiej. Projekt ten 
zyskał największe uznanie wśród 
mieszkańców spośród wszystkich 

„Wodna” inwestycja 
w przestrzeni miejskiej

przedsięwzięć inwestycyjnych zgło-
szonych do Budżetu Obywatelskiego 
2017. Pierwotnie miała być to nie-
wielka kurtyna wodna. Inicjatorzy 
zaakceptowali propozycję budowy 
małej fontanny. 

W ramach inwestycji na środku 
placu powstała fontanna posadzko-
wa złożona z pięciu dysz wybijają-
cych spod ziemi. Dodatkowo zostały 
uatrakcyjnione o podświetlenie, co 
podnosi walory estetyczne szcze-
gólnie po zmierzchu. Całość terenu 
wyłożono kostką brukową, tworząc 
układ alejek. Do dyspozycji są też 
ławki. W planach pozostają jeszcze 
zabiegi pielęgnacyjne tj. ukwiecenie, 
nasadzenia drzewek czy krzewów. 

 Projekt wpisuje się w dzia-
łania rewitalizacyjne mające na 
celu poprawę funkcjonalności ist-
niejących przestrzeni publicznych, 
zwiększenie atrakcyjności poprzez 

W dniu 4 sierpnia br. Burmistrz 
Miasta Hajnówka podpisał umo-
wę z Województwem Podlaskim 
na dofinansowanie modernizacji 
energetycznej Zespołu Szkół nr 2 
w Hajnówce, mieszczącej się przy 
ul. Wróblewskiego. Wniosek miasta 
Hajnówka został wybrany do dofi-
nansowania ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach RPO WP 2014-2020 

Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce
w kwocie 1.775.607,54 zł, przy 
wstępnie planowanych wydatkach na 
poziomie 2.500.855,71 zł. Ostatecz-
ne koszty związane z tym zadaniem 
powinny być znane po rozstrzygnię-
ciu postępowań przetargowych, co 
powinno nastąpić w najbliższych 
tygodniach. Przedsięwzięcie obej-
muje działania, które mają posłużyć 
poprawie efektywności energetycznej 
związanej z użytkowaniem obiektu, 

a w szczególności docieplenie ścian 
i stropodachów, wymianę pokrycia 
dachowego, wymianę drzwi, mo-
dernizację instalacji c.o., zastąpie-
nie istniejącego kotła kotłem na 
biomasę, wymianę oświetlenia na 
energooszczędne oraz montaż pa-
neli fotowoltaicznych. Zakończenie 

zadania planowane jest z końcem 
września 2018 r. Warto dodać, iż 
w ostatnich latach poddano moder-
nizacji i wyposażeniu w odnawialne 
źródła energii wszystkie pozostałe 
placówki oświatowe, prowadzone 
przez samorząd Hajnówki. 

Magdalena Chirko
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Jak na kijki to tylko w regionie 
Puszczy Białowieskiej! Malownicza 
Kraina Żubra opleciona szlakami nor-
dic walking (ale nie tylko) to idealne 
miejsce do aktywnego wypoczynku. Bo 
unikatowa przyroda, bo czyste powie-
trze, bo gościnni ludzie i kuchnia palce 
lizać! O wszystkich walorach puszczań-
skiego matecznika przekonają się Ci, 
którzy 9 września br. zameldują się na 
starcie Wielkiego Finału Pucharu Polski 
Nordic Walking. Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce, Polska Federacja Nordic 
Walking oraz Nadleśnictwo Hajnówka 
serdecznie zapraszają do udziału 
w imprezie sezonu! Setki uczestników, 
duża dawka pozytywnych emocji, 
solidna porcja sportowej rywalizacji 
i ta piękna przyroda… Tak w skrócie 
można opisać Puchar Polski Nordic 
Walking, odbywający się w Hajnówce, 
na skraju naturalnej perełki z Listy 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – 
Puszczy Białowieskiej.

Dzięki zaangażowaniu Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce od 2012 r. 
Powiat Hajnowski (Hajnówka) jest 
jednym z przystanków maszerów – bo-

Ruszyły zapisy na Puchar Polski Nordic Walking! 
WIELKI FINAŁ zawodów w Hajnówce

wiem w ramach Pucharu Polski Nordic 
Walking odbywa się cykl zawodów 
w poszczególnych miejscowościach. 
Finał – dotąd rozgrywany w Gdańsku, 
siedzibie organizatora tj. Polskiej Fe-
deracji Nordic Walking. W 2016 r. po 
raz pierwszy w historii Pucharu Polski 
Nordic Walking to Hajnówka była go-
spodarzem finału. Nie inaczej będzie 
w trakcie tegorocznej edycji. 

Zapisy już ruszyły!!!
Uczestnicy dokonują zapisów 

oraz opłaty na stronie internetowej 
www.pucharpolskinw.pl lub przeddzień 
zawodów od g.18.00 na terenie Nad-
leśnictwa Hajnówka. 

Tradycyjnie mieszkańcy Hajnów-
ki i bliskich okolic mogą wziąć udział 
bezpłatnie - pod warunkiem, że za-
piszą się za pośrednictwem strony 
internetowej (do środy 6 września) 
- zapisy w biurze zawodów na 
miejscu wiążą się z opłatą. Pomocy 
przy rejestracji udziela biuro Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Region 
Puszczy Białowieskiej” w Hajnówce 
ul. 3 Maja 45, tel. 85 682 43 81, www.
lot.bialowieza.pl). Z kolei informacji 

organizacyjnych na temat imprezy 
udziela Wydział Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 
85 682 30 46.

Nowością w tym roku jest moż-
liwość otrzymania koszulki ze swoim 
imieniem i nazwiskiem - warunek 
jest taki, by zapisać się poprzez www.
pucharpolskinw.pl do dnia 30 sierp-
nia br. (środa).

Miejscem startu i mety zawodów 
jest przystanek kolejki leśnej na tere-
nie Nadleśnictwa Hajnówka. Zawody 
będą rozgrywane na dystansie 20 
km, 10 km oraz 5 km w naturalnym 
terenie, trasami w Puszczy Białowie-
skiej. Zawody rozgrywane będą w 23. 
kategoriach męskich i damskich. Wy-
startować może każdy, bez względu 
na wiek, płeć czy kondycję.

Organizatorzy zapewniają opiekę 
medyczną, pakiet startowy, możliwość 
wypożyczenia sprzętu także w dniu 
imprezy, doskonałą zabawę, a po 
sportowych zmaganiach – tradycyjną 
imprezę integracyjną. Ale na tym nie 
koniec atrakcji – dzięki uprzejmości 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka 

uczestnicy będą mieli niepowta-
rzalną okazję do przejażdżki kolejki 
wąskotorowej, wezmą także udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród. 
A do wygrania m.in. samochód marki 
Suzuki Swift - każdy kto weźmie udział 
w zawodach ma szansę na wygraną.

Tak więc już dziś rezerwujcie 
termin w kalendarzu i 9 września wi-
dzimy się na starcie FINAŁU Pucharu 
Polski Nordic Walking. Do zobaczenia!

  ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Nadleśnictwo Hajnówka
Polska Federacja Nordic Walking
 PATRONATY
Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Generalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych

Wrota Podlasia
 PARTNERZY
LOT „Region Puszczy Białowieskiej”
Gmina Narewka
Urząd  Miasta Hajnówka
Park Wodny w Hajnówce
Białowieski Park Narodowy
Hajnowski Dom Kultury
 PARTNER MEDIALNY
Gazeta wyborcza
TVP 3 Białystok
TVK Hajnówka
TV Podlasie
Radio Białystok
Radio/Telewizja Jard
Radio Racja
Tygodnik Niwa

Katarzyna Miszczuk

Regulamin zawodów: http://pucharpolskinw.pl/pucharpolskinw/regPP 
Zapisy Hajnówka 5 km  http://pucharpolskinw.pl/pucharpolskinw/zapisy_na_731 
Zapisy Hajnówka 10 km  http://pucharpolskinw.pl/pucharpolskinw/zapisy_na_730 
Zapisy Hajnówka 21,1 km http://pucharpolskinw.pl/pucharpolskinw/zapisy_na_729 
Regulamin loterii promocyjnej „Wygraj samochód w Pucharze Polski Nordic Walking
”http://pucharpolskinw.pl/pucharpolskinw/loteriapromocyjna 
Kodeks Dobrych Praktyk http://pucharpolskinw.pl/pucharpolskinw/kodeks 

Dla wielu konsumentów 
gwarancja i reklamacja to po-
jęcia tożsame. To duży błąd, 
często kosztowny. Bo gwarancja 
i reklamacja nie są tym samym! 
To dwa różne pojęcia, oparte na 
odmiennych przesłankach praw-
nych. I co najważniejsze – jedno 
nie wyklucza drugiego. 

Jeśli zakupiliśmy towar bądź 
usługę, które są wadliwe, jako kon-
sumentom przysługuje nam prawo 
do reklamacji. Procedura i pozostałe 
kwestie związane z reklamacją nor-
mowane są przede wszystkim przez 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ale 
także Ustawę z dnia 30 maja 2014r. 
o  prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 
poz. 683). Przepisy prawa dokładnie 
określają sposób  reklamowania 
towaru  – jej podstawą może być 
rękojmia (zawsze) albo gwarancja 
(o ile  została udzielona). Diabeł jak 
zwykle tkwi w szczegółach (a raczej 
w przepisach prawa).

Gwarancja a rękojmia - od-
rębne przepisy prawne

Rękojmia to podstawa prawna 
dochodzenia odpowiedzialności od 
sprzedawcy w związku z ujawnioną 
wadą fizyczną lub prawną zaku-
pionego towaru. To uprawnienie 
przysługujące konsumentowi z mocy 
prawa  przez co przepisy nie mogą 
być modyfikowane przez żadną ze 
stron. Tymczasem gwarancja to 
dodatkowe zobowiązanie, o charak-
terze umownym. To gwarant określa 
zasady  reklamacji. Co prawda, Kodeks 
Cywilny mówi o tym, że obowiązki 
gwaranta mogą w szczególności 
polegać na zwrocie zapłaconej ceny, 
wymianie rzeczy bądź jej naprawie 
oraz zapewnieniu innych usług (art. 
577 §2), ale rzecz w tym, że mogą – 
a nie muszą. A w przypadku rękojmi? 
W ramach  rękojmi  możemy żądać 
naprawy,  wymiany towaru,  obniżenia 
ceny  albo − przy wadzie istotnej – 
odstąpienia od umowy. Wybór należy 
do  kupującego, sprzedawca nie może 

Prawa konsumenta: gwarancja a rękojmia
wbrew naszej woli, narzucić formy 
załatwienia reklamacji.  Jeżeli rzecz 
sprzedana ma wadę, kupujący może 
złożyć oświadczenie o obniżeniu 
ceny albo odstąpieniu od umowy, 
chyba że sprzedawca niezwłocznie 
i bez nadmiernych niedogodności dla 
kupującego wymieni rzecz wadliwą 
na wolną od wad albo wadę usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, 
jeżeli rzecz była już wymieniona lub 
naprawiana przez sprzedawcę albo 
sprzedawca nie uczynił zadość obo-
wiązkowi wymiany rzeczy na wolną 
od wad lub usunięcia wady (art. 560 
§1  Kodeksu Cywilnego). Innymi słowy, 
sprzedawca nie ma prawa odmówić 
konsumentowi obniżenia ceny lub 
odstąpienia od umowy, jeżeli nie 
wywiązał się ze swych obowiązków - 
przy pierwszym lub kolejnym żądaniu 
złożonym przez konsumenta. Wszelkie 
koszty wymiany lub naprawy ponosi 
sprzedawca – to on odpowiada  za 
wadliwy towar reklamowany z tytu-
łu rękojmi. W przypadku gwarancji 
sytuacja nie jest taka oczywista. To 
karta gwarancyjna reguluje, kto jest 
gwarantem – równie dobrze może to 
być producent, importer, dystrybutor. 
Sprzedawca także może ale nie musi 
być gwarantem. Częstą praktyką 
jest, że sprzedawca pełni jedynie rolę 
pośrednika.

Terminy
Kolejną ważną kwestią są termi-

ny. W przypadku rękojmi, sprzedawca  
odpowiada za niezgodność towaru 
z umową w przypadku stwierdzenia 
takowych przed  upływem dwóch lat 
od wydania towaru kupującemu; ter-
min ten biegnie na nowo w razie  wy-
miany towaru. Co istotne, jeśli  wada 
została stwierdzona w ciągu roku od 
dnia zakupu, w prawie funkcjonuje 
korzystne dla  konsumenta domnie-
manie, że istniała ona już w chwili 
transakcji (art. 568 § 1. Kodeksu  Cy-
wilnego). Sprzedawca powinien roz-
patrzyć reklamacji w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

W przypadku gwarancji – jeżeli nie 
zastrzeżono innego terminu, termin 
gwarancji wynosi dwa lata licząc od 
dnia, kiedy rzecz została kupującemu 
wydana (art. 577 §4 Kodeksu Cywil-
nego). Czas naprawy określa umowa 
gwarancyjna, jeśli nie – Gwarant musi 
wykonać swoje obowiązki niezwłocz-
nie, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia dostarczenia mu rzeczy przez 
konsumenta. Gwarant musi wykonać 
swoje obowiązki (np. naprawić lub wy-
mienić towar) w terminie wskazanym 
w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli 
nie określono tego czasu, powinien 
uczynić to niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia dostar-
czenia mu rzeczy przez konsumenta. 
I jeszcze jedna istotna rzecz – jeżeli 
gwarant wymienił wadliwy produkt na 
nowy lub dokonał istotnych napraw, 
termin gwarancji biegnie od nowa 
od dnia dostarczenia konsumentowi 
rzeczy. Jednocześnie pamiętajmy, że 
w przypadku pojedynczej części w re-
klamowanym towarze, czas gwarancji 
biegnie od nowa tylko w stosunku do 
tej jednej części.

Co można reklamować w ra-
mach gwarancji i rękojmi?

W ramach rękojmi możemy 
reklamować towary w przypadku 
stwierdzenia ich wad fizycznych i wad 
prawnych. Definicję  rodzaju wad 
szczegółowo wyjaśnia Kodeks Cywilny 
(art. 556 §1)  – najogólniej mówiąc 
wada  fizyczna to taka, gdy towar 
nie ma właściwości, jakie powinien 
spełniać (np. płytki mrozoodporne 
okazują się być podatne na niskie 
temperatury) lub takich, o których 
istnieniu  zapewniał sprzedawca (np. 
bateria telefonu nie jest tak wydajna, 
jak było stwierdzone) bądź  został 
wydany w stanie niezupełnym (np. 
telefon komórkowy bez baterii, choć 
powinna być w zestawie). Za wadę fi-
zyczną uznaje się także nieprawidłowe 
uruchomienie i zamontowanie rzeczy 
przez sprzedawcę lub konsumenta, 
postępującego zgodnie z instrukcją 

(art. 556  Kodeksu Cywilnego). Z kolei 
z wadą prawną mamy do czynienia 
wówczas, gdy sprzedany towar sta-
nowi własność osoby trzeciej (np. po-
chodzi z kradzieży) lub jest obciążony 
prawami  na rzecz innej osoby.

Natomiast w przypadku gwa-
rancji, odpowiedzialność gwaranta 
obejmuje tylko wady fizyczne powsta-
łe z przyczyn tkwiących w sprzedanej 
rzeczy (jeżeli w gwarancji inaczej 
nie zastrzeżono, art. 578.  Kodeksu 
Cywilnego).

Gwarancja i rękojmia – jedno 
nie wyklucza drugiego!

Prawo do reklamacji z tytułu 
rękojmi przysługuje konsumentowi 
niezależnie od tego czy na zakupiony 
towar została mu udzielona gwaran-
cja. Kodeks Cywilny wprost mówi, że 
kupujący może reklamować towar 
w ramach rękojmi,  niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwaran-
cji – oczywiście tylko w przypadku 
stwierdzenia wad fizycznych (art. 579 
§1). I na odwrót – skorzystanie z gwa-
rancji nie wpływa na odpowiedzialność 
sprzedawcy z tytułu rękojmi. Decy-
dując się na reklamowanie towaru 
z tytułu gwarancji, pamiętajmy jednak, 
że  z dniem zawiadomienia gwaranta 
o wadzie produktu,  bieg terminu do 

wykonania uprawnień z tytułu rę-
kojmi ulega zawieszeniu. Termin na 
reklamację towaru z tytułu rękojmi 
zostaje wznowiony dopiero wówczas,  
gdy gwarant odmówi uznania naszych 
roszczeń  (Art. 579 §3). Oznacza to, że 
w przypadku nieuwzględnienia żądań 
konsumenta na podstawie gwarancji, 
mamy prawo dochodzenia roszczeń 
z tytułu rękojmi – w ciągu dwóch 
lat od dnia wydania rzeczy.  Wybór 
opcji, w ramach której zdecydujemy 
się reklamować wadliwy produkt 
należy oczywiście do konsumenta. 
Jednak co do zasady korzystniejsza 
dla kupującego jest rękojmia. Wybór 
rękojmi jako sposobu reklamacji towa-
ru daje większą pewność posiadanych 
uprawnień i znacząco ułatwia docho-
dzenie roszczeń. Z gwarancji warto 
skorzystać jeśli upłynął już termin 
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu 
rękojmi (dwa lata od dnia wydania 
rzeczy) – oczywiście o ile gwarancja 
została udzielona na okres dłuższy 
niż ustawowe dwa lata licząc od dnia 
wydania towaru. W razie wątpliwości 
warto zwrócić się o pomoc do Rzeczni-
ka Praw Konsumenta. Biuro Rzecznika 
znajduje się w pokoju nr 9 (pater) 
w budynku Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce.        Katarzyna Miszczuk

Niebezpieczny i zabójczo sku-
teczny – na początku nie daje żad-
nych objawów, a gdy te już się 
pojawią – zwykle jest już za późno, 
bowiem działa błyskawicznie i dzie-
siątkuje na pozór zdrowe osoby.

Mowa o raku płuc - podstępnej 
chorobie, z którą  co roku musi się 
zmierzyć  średnio 20 tys. osób. A ma  
być jeszcze gorzej - lekarze przewidu-
ją, że w ciągu  10.  lat liczba zacho-
rowań na raka płuc może wzrosnąć 
nawet o 40%. A co najsmutniejsze 
– śmierć fundujemy sobie na własne 
życzenie, bowiem na raka płuca 

Bezpłatne badania w kierunku 
raka płuc m.in. w SP ZOZ w Hajnówce

zapadają niemal w 90 proc. przy-
padków nałogowi palacze tytoniu. Ale 
zagrożeni są także niepalący, którzy 
wdychają dym nikotynowy czyli tzw. 
bierni palacze – wyrazistym porówna-
niem dla Czytelnika niechaj pozosta-
nie fakt, że osoba, która towarzyszy 
wypaleniu 20. papierosów dziennie, 
sama „wypala” pięć. Aby uchronić się 
przed rakiem płuc wystarczy [tylko/aż] 
rzucić palenie tytoniu oraz regularnie 
się badać.  Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce informuje, że w ramach 
Narodowego Programu Zwalczania 
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 XI Jarmark Żubra – „Rozsmakuj się w hajnowskim miodzie”

prowadzące do pozbawiania pszczół poży-
wienia (pyłki, nektar), w konsekwencji czego 
żywią się one swoimi produktami. Nasz region 
reprezentował m.in. Anatol Filipczuk z flago-
wym Lipcem Białowieskim, Aleksy Grycuk, 
Jan Nesteruk czy Dawid Olesiuk z Miodosytni 
Podlaskiej wraz ze swoimi produktami, w tym 
alkoholowymi fantazjami przygotowywanymi 
na miodzie. Tego dnia na szczycie tej słodkiej 
piramidy stał jednak Hajnowski Marcinek – wy-
rób wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. 

Metaforycznie rzecz ujmując, jest on dziełem 
Ziemi Hajnowskiej, tu narodziła się jego tra-
dycyjna receptura. Bardzo byśmy chcieli, aby 
tutaj nadal trwała i była kontynuowana. Strefa 
Hajnowskiego Marcinka stanowi jedno z narzę-
dzi promocyjno-komunikacyjnych, mających 
na celu uświadomienie społeczności lokalnej, 
jak osobom z zewnątrz markowego wymiaru 
tego ciasta (markowego, bo produkowanego 
w oparciu o naturalne, regionalne produkty 
oraz lokalnych producentów). Na wzór roku 
ubiegłego, warsztaty poprowadziła pani Joanna 
Bińczycka z Pracowni Tortów „Cukrowe Fanta-
zje” w Hajnówce. Cieszyły się one ogromnym 
zainteresowaniem osób w każdym wieku. Pod 
warsztat poddano wałkowanie placków, ich 
dekorację. Prowadząca udzielała także cennych 
rad dotyczących kolejnych etapów tworzenia 
Marcinka. Strefa miała także swojego gościa 

specjalnego. Katarzyna Panfiluk, kojarzona 
przez wielu z programu kulinarnego TVP 2 
„Bake Off – Ale ciacho”, prowadząca kwaterę 
agroturystyczną „Dom na Starym Gościńcu 
TISZYNA” w Rutce (Gm. Dubicze Cerkiewne), 
przeprowadziła pokaz wykonania ciasta (od 
ubijania śmietany poprzez przełożenie placków, 
aż po dekorację), angażując w to publicz-
ność. W swoich wypowiedziach podkreśla, iż 
„Marcinek powstaje z duszy i posiada duszę”. 
Szczęśliwcy w „marcinkowym namiocie” mogli 
skosztować tego specjału, przygotowanego 

specjalnie na tę okazję przez Joannę Bińczycką 
i Katarzynę Panfiluk. Natomiast ci, którzy chcieli 
spróbować jego smaku mogli zakupić go na 
stoisku PSS „Społem” w Hajnówce. Firma jest 
jednym z największych producentów regional-
nego pieczywa, wytwarzającym swoje produkty 
według tradycyjnych receptur.

Pośród stoisk można było natknąć się 
na słodką perełkę z naszego regionu – rę-
kodzieło w karmelu w wykonaniu Sylwii 
Pilucik z Lipin. Prócz głównych smakowych 
atrakcji stoiska kusiły serami, w tym certy-
fikowanymi Serami Korycińskimi. Zapachem 
przyciągały swojskie wędliny, chleby, bułki, 
produkowane według tradycyjnych receptur.  
Część wystawienniczą wzbogacał akcent mu-
zyczny – występy zespołów ludowych z regionu 
oraz Białorusi. Znaczną grupę publiczności 
w sentymentalną podróż do lat młodości 

Cd. ze str. 1 zabrał koncert Janusza Laskowskiego. „Świat 
nie wierzy łzom”, „Beata z Albatrosa”, „Żółty 
liść”, i jak na jarmark przystało nie mogło 

zabraknąć „Kolorowych jarmarków’. Wieczór 
zakończył akcent cygański w wykonaniu Eleny 
Rutkowskiej. Całości przedsięwzięcia towarzy-
szyły władze miasta Hajnówka - Jerzy Sirak 
Burmistrz Miasta wraz z Andrzejem Skiepko 
zastępcą burmistrza oraz zaproszeni goście. 
Wielkie podziękowania od organizatorów 
kierujemy w stronę Dariusza Skibińskiego, 
który w profesjonalny, interesujący konferan-
sjerski sposób przeprowadził zgromadzonych 
w Parku Miejskim przez całość jarmarku.  
 Jarmark Żubra jest festiwalem dla zmysłów. 
Zgodzi się z tym, każdy kto odwiedził Hajnówkę 
tego dnia. Z wizerunkowego punktu widzenia 
natomiast stwarza okazję do promocji lokal-
nego bogactwa kulturalnego, jakie znamy, ale 
także wydobycia na światło dzienne ukrytych 
skarbów, kryjących się dotąd w domowym 
zaciszu. Wydarzenie to niewątpliwie zasługuje 
na miano Marki Miasta Hajnówka.

Organizatorzy: Urząd Miasta Hajnówka, 
Hajnowski Dom Kultury

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym 
Patronatem Marszałka Województwa Pod-
laskiego Patronat Medialny: Polskie Radio 

Białystok, TVP 3 Białystok, TV Podlasie, TVK 
Hajnówka, Wieści Podlaskie.

Emilia Korolczuk

SPONSORZY XI Jarmarku Żubra - „Roz-
smakuj się w hajnowskim miodzie”:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH 
HAJNÓWKA
2. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KA-
NALIZACJI HAJNÓWKA
3. ,,OPAL’’ OLEJ OPAŁOWY EKOTERM PLUS
4. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
– HAJNÓWKA
5. PAR-BUD - ROBERT BERK
6. DUO-MED - Zabiegi chirurgiczne, stoma-
tologia
7. EUROBANK
8. ZAKŁAD DRZEWNY „ANDREWPOL”
9. MARKET ,,MRÓWKA’’ HAJNÓWKA
10. BIURO UBEZPIECZEŃ i OBROTU NIERUCHO-
MOŚCIAMI - BOROWIK
11. PSS SPOŁEM HAJNÓWKA
12. BANK SPÓŁDZIELCZY W BIELSKU POD-
LASKIM
13. RUNO HAJNÓWKA
14. TELEWIZJA KABLOWA HAJNÓWKA
15. GARNIEC PODLASKI CATERING
16. KANCELARIA NOTARIALNA MAREK WASILUK
17. STAROSTWO POWIATOWE HAJNÓWKA.
 

„Wodna” inwestycja w przestrzeni miejskiej

m.in. doposażenie ich w estetyczne obiekty 
małej infrastruktury. Podniósł się standard 
architektoniczno-urbanistyczny odnowionego 
obszaru. Uwypukla historyczny jego wymiar 
– upamiętnienie Plutonowego Bierwiaczonka, 

Cd. ze str. 1 czego wyraz stanowi obecny tam kamienny 
obelisk z pamiątkową tablicą. Niedługo pojawi 
się tam również tablica informacyjna przybli-
żająca historię owej postaci. Miejsce zyskało 
także funkcję integracyjną.

Emilia Korolczuk

Odnowione szlaki Nordic Walking 
Park Kraina Puszczy i Żubra

się to, co w regionie najpiękniejsze – przyroda, 
sacrum oraz magia. Od wieków płynęło tu 
święte źródło, mieszczące się przy kapliczce 
św. Braci Machabeuszy z 1848r.

Warto wybrać się na spacer z kijkami 
zwłaszcza, że nie jest to wymagający sport 
– nie trzeba być tytanem sportu, cieszyć się 
żelazną kondycją czy zdrowiem – wystarczą 
chęci do działania i para kijków (a te można 

Cd. ze str. 1 wypożyczyć nieodpłatnie w Starostwie Powia-
towym w Hajnówce, pok. nr 4 parter). I oczy-
wiście odpowiednie towarzystwo :). Dlatego 9 
września widzimy się w Hajnówce na Finale 
ogólnopolskiego Pucharu Polski Nordic Walking! 
Impreza organizowana jest przez Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce, Nadleśnictwo Haj-
nówka oraz Polską Federację Nordic Walking. 
Więcej szczegółów w Gazecie!

Katarzyna Miszczuk

Bezpłatne badania w kierunku 
raka płuc m.in. w SP ZOZ w Hajnówce

Chorób Nowotworowych, finansowanego przez 
Ministerstwo Zdrowia mieszkańcy powiatów: 
hajnowskiego, zambrowskiego, siemiatyckiego, 
kolneńskiego, bielskiego, sokólskiego i łomżyń-
skiego, którzy spełniają poniższe warunki:
• wiek od 50 do 70 lat;
• palą papierosów lub innych wyrobów tytonio-
wych min. 1 paczkę dziennie przez 20 lat  obec-
nie lub w przeszłości;

mogą BEZPŁATNIE wykonać badanie ni-
skodawkowej tomografii komputerowej klatki 
piersiowej. Badania wykonywane są w:
- Pracowni Tomografii Komputerowej w Haj-
nówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 tel. 85 684 
20 11(budynek Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej),
- Pracowni  Tomografii Komputerowej TMS 
Diagnostyka Sp. z o.o. w Bialymstoku, ul. M. 
Skłodowskiej - Curie 24A (szpital USK) tel.  85 
831 89 00 lub
- Pracowni Tomografii Komputerowej w Biały-
stoku, ul. Żurawia 14  tel. 85 744 70 20.

Skierowanie na badanie można otrzymać 
u swojego Lekarza Rodzinnego bądź  w po-
wyższej  placówce. Wynik badania zostanie 
przekazany na nośniku CD/DVD do Instytutu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, celem 
dokonania interpretacji (opisu) – w przypadku 
stwierdzenia podejrzenia zmian z badanym 
pacjentem bezpośrednio będzie kontaktował się 
Instytut. Warto skorzystać z oferty - tomografia 
komputerowa jest badaniem bezbolesnym, 
nieinwazyjnym i trwa zaledwie 5 minut. Tylko 
5 minut wystarczy, by zadecydować  o zdrowej 
przyszłości – tomografia  pozwala bowiem na 
bardzo wczesne wychwycenie nawet kilku-
milimetrowych zmian w płucach, co zwiększa 
szanse na skuteczne leczenie operacyjne.

Aby wziąć udział w programie i bezpłatnie 
się przebadać należy zgłosić się ze skierowa-
niem i dokumentem tożsamości do:
LUX MED Diagnostyka Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Telefon kontaktowy do Pracowni:  (85) 730 21 
71 –umawianie badań

UWAGA: Pacjenci zapisywani są na ba-
dania telefonicznie lub osobiście w kolejności 
zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu badań 
lub do dnia 18 grudnia 2017 roku. Dla badań 
z programu nie obowiązują limity oraz kolejki 
zapisów NFZ, więc terminy są bardzo krótkie

Katarzyna Miszczuk

Cd. ze str. 3
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