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Motto dnia:
Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta 

się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, by móc 
znów je czytać. Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, 
ale utrwalonych, jest szansą nieustannego powrotu, a każdy 
powrót może tu na powrót stać się pierwszym przyjściem.  

Jerzy Pilch „Bezpowrotnie utracona leworęczność”

Nasz  patronat
30 sierpnia, godz. 10.00 - Repki - powiatowe i gminne 

dożynki 4 M Mąka, Mleko, Mięso, Miód
PRZYPOMINAMY

Do 31 sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
od paliwa zakupionego na cele rolnicze.

Po raz pierwszy w Haj-
nówce odbył się niezwykle wyjąt-
kowy koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. 

9 sierpnia 2015r. Amfite-
atr Miejski pękał w szwach. Na 
deskach hajnowskiego amfite-
atru zaprezentował się zespół, 
którego głównym celem jest kul-
tywowanie tradycji narodowych 
i chwały oręża polskiego poprzez 
różnorodne środki wyrazu arty-
stycznego: muzykę, taniec, śpiew 
oraz słowo. Od ponad 60-ciu lat 
grupa składająca się z kilkudzie-
sięciu osób ukazuje bogactwo 
kultury narodowej.

Podczas koncertu w Haj-
nówce zespół zaprezentował się 
z programem historyczno-estra-
dowym. 

W repertuarze znalazły 
się między innymi takie utworu 
jak: „Mazurek 3 Maja” „Pierwsza 
Brygada”,„Serce w plecaku”, 
„Mała niebieska chusteczka”, 
„Rozszumiały się wierzby pła-
czące”, „Maki na Monte Cassino” 
i„Pałacyk Michla”.

Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego 
to nie tylko zespół muzyczny 
i orkiestra symfoniczna – to rów-
nież zespół baletowy, w którego 
wykonaniu mogliśmy obejrzeć 

Koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

„Polonez  A-dur” Fryderyka Cho-
pina i „Mazur” pochodzący z ope-
ry „Halka” Stanisława Moniuszki.

Gościnnie, podczas kon-
certu wystąpili soliści związani 

z naszym regionem, którzy nie-
gdyś współpracowali z zespołem 
i dołożyli swoje cegiełki, aby ten 
koncert odbył się w Hajnów-
ce – Michał Skiepko i Edward 
Romanowski. Za swój występ 
panowie otrzymali niezwykle 
wielkie owacje. 

– Cieszę się, że do amfite-
atru przybyło tak wielu słuchaczy 

i koncert odniósł wielki sukces. 
Hajnówka pokazała jak kocha 
muzykę - jestem z tego bardzo 
dumny – powiedział po koncercie  
Michał Skiepko.

Zespół otrzymał wiele 
braw. Za wspaniały występ, 
w imieniu organizatorów i całej 
publiczności, podziękował Jerzy 
Sirak – Burmistrz Miasta Haj-
nówka, wręczając z zastępcą 
– Andrzejem Skiepko upominki 
z naszego regionu. – Mamy na-
dzieję, że ten wspaniały zespół 
zagości jeszcze na deskach na-
szego amfiteatru. W związku ze 
zbliżającym się Świętem Wojska 
Polskiego burmistrz złożył rów-
nież życzenia wszelkiej pomyśl-
ności i zaprosił zespół i zebraną 

w hajnowskim amfiteatrze pu-
bliczność na pyszną wojskową 
grochówkę.

ORGANIZATOR:  Bur-
mistrz Miasta Hajnówka, Haj-
nowski Dom Kultury.

Więcej na www.hajnow-
ka.pl

Emilia Rynkowska

W sobotę 15 sierpnia w Bielsku Podlaskim odbyły się po-
wiatowe obchody 95. rocznicy „Cudu nad Wisłą” i Święta Wojska 
Polskiego.

Najpierw o godz. godz. 8.00 zostało odprawione nabożeń-
stwo w intencji ojczyzny w cerkwi św. Archanioła Michała w Bielsku 
Podlaskim. Później o godz. 11.45 rozpoczęły się uroczystości w ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim – wystąpienia 
okolicznościowe, a następnie msza święta za ojczyznę. Po modlitwie 
złożono kwiaty pod pomnikiem katyńsko-smoleńskim, a następnie 
pod pomnikiem Pamięci Narodowej oraz na mogile zbiorowej żołnie-
rzy WP grupy operacyjnej „Narew” z 1939 r. na cmentarzu wojennym 
przy ul. Wojska Polskiego.                               (SP. Bielsk Podlaski)

Powiatowe obchody 
Święta Wojska Polskiego

Nowy dyrektor „Rolników”
Nauczyciel ekonomista, Bolesław Hryniewicki, nauczyciel 

przedmiotów za zakresu hotelarstwa i gastronomi od września bę-
dzie kierował Zespołem Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 
Podlaskim – czytaj str. 4)

„Wśród chabrów i rumian-
ków” to kolejny już rajd organizo-
wany przez Klub Turystyki Rowe-
rowej Eskapada, który odbywał 
się w dniach 24-26 lipca 2015 
r. Początek rajdu miał miejsce 
w piątek późnym popołudniem 

Wśród chabrów i rumianków
na dworcu PKP w Białymstoku, 
gdzie uczestnicy wraz ze swoimi 
rowerami przejechali pociągiem do 
malowniczej Czeremchy. Właśnie 
tam odbywał się Jubileuszowy 
XX Festiwal Wielu Kultur i Na-

Cd. str. 3
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1. Gmina Czeremcha na początku kadencji w grudniu 2014 roku 
zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 840 000,00 zł z przezna-
czeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwo-
cie 787 042,75 zł oraz spłatę bieżących zobowiązań w kwocie 52 957,25 
zł. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Gminy. 

2. W dniu 10.12.2014 r. (w nowej kadencji) dokonano płatności 
za realizację inwestycji  pn. ,,Termomodernizacja budynku przy ulicy 
Duboisa 31 w Czeremsze, Gmina Czeremcha”. Całkowity koszt za-
dania – 17 600,00 zł zrealizowany ze środków pochodzących z budżetu 
Gminy Czeremcha.

3. Decyzją nr X/59 KSRG   Komendanta Głównego  Państwowej 
Straży Pożarnej  z dniem 1 stycznia 2015 roku do Krajowego Systemu  
Ratowniczo-Gaśniczego włączona została Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czeremsze. 

4. W dniu 16.01.2015 r. został złożony wniosek o płatność dla 
Projektu pn. ,,Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miej-
scowości Czeremcha, Gmina Czeremcha”, zrealizowanego w 2014 
roku dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Celem Projektu jest 
podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Czerem-
cha oraz zaspokojenie potrzeb społecznych  mieszkańców. Całkowita 
wartość Projektu: 89 000,00zł w tym kwota dofinansowania: 57 886,00 
zł. W wyniku jego realizacji przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Czeremsze wybudowana została siłownia zewnętrzna.

5. Kontynuacja realizacji Projektu pn. ,,Poprawa transgra-
nicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie 
poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Przedsięwzięcie realizowane jest 
przez Gminę Czeremcha wspólnie z Partnerami: Miejskim Komitetem 
Wykonawczym Miasta Wysokie (Republika Białoruś), Stowarzyszeniem 
Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Miejskim Zjednoczo-
nym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gospodarki Komunalno-
-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh” (Republika Białoruś).

W ramach zadania wybudowane zostanie 8,172 km sieci ka-
nalizacyjnej po stronie polskiej oraz 16,144 km w mieście Wysokie. 
W miejscowościach Czeremcha oraz Kuzawa zostaną wykonane trzy 
przepompownie ścieków, z kolei w mieście Wysokie ze względu na 
większy obszar położenia sieci kanalizacyjnej zostanie wykonanych 
siedem przepompowni. Do powstałej infrastruktury planowane jest 
podłączenie 3000 osób (550 w gminie Czeremcha, 2500 w mieście 
Wysokie). 

Całkowita wartość Projektu po podpisaniu addendum wynosi 
3 640 836,68 EURO, z czego 3 276 753,01 EURO stanowi kwota przy-
znanego dofinansowania (90% kosztów kwalifikowalnych). Wydatki 
przewidziane na każdego z Partnerów wynoszą odpowiednio: Gmina 
Czeremcha – 2 017 830,56 EURO, Miejski Komitet Wykonawczy Miasta 
Wysokie – 369,90 EURO, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu 
Puszcza Białowieska – 289,70 EURO, Miejskie Zjednoczone Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej 
„Kamienieckie ŻKCh” – 1 622  346,52 EURO.   

Ponadto przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego w Gminie 
Czeremcha zostanie wybudowana gminna oczyszczalnia ścieków przy 
ulicy Fabrycznej. Wydajność oczyszczalni: do 300 m3 na dobę. Zadanie 
inwestycyjne zostało rozpoczęte. Termin realizacji do 11 grudnia 2015 
roku. Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego jest przedsiębiorstwo 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. 

Wartość zadania brutto: 4 338 579,00 zł. 

 6. Zawarto umowę na żwirowanie dróg gminnych. Ogółem 
wartość robót w 2015 r. to kwota 25 000, 00 zł brutto. Dokonano 
żwirowania dróg w okresie wiosennym: Pohulanka – Dobrowoda, 
ulice w Czeremsze: Ogrodowa, Wiśniowa, Miodowa, Wiejska, Długa, 
Połowce, Zubacze – Wólka Nurzecka, Opaka, Czeremcha-Wieś.

Zadania inwestycyjne realizowane i zrealizowane przez 
Gminę Czeremcha w okresie od początku kadencji tj. 

od 9 grudnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku:
7. W miesiącu maju 2015 roku wykonano konserwację boiska 

Orlik 2012 w Czeremsze poprzez czyszczenie i uzupełnienie granulatu 
w nawierzchni syntetycznej obiektu. Koszt usługi wyniósł  4 500,00 zł.

8. ,,Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czerem-
cha”– zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 
Celem Projektu jest poprawa, jakości świadczonych usług z zakresu 
gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czeremcha poprzez 
zakup wozu asenizacyjnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 589 
170,00 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania: 359 250,00 zł. 
Koszt poniesiony z budżetu Gminy Czeremcha wynosi 229 920,00 zł.

9. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Czeremcha”– zadanie jest realizowane w całości ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami 
innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Jego całkowita wartość 
wynosi 11 823,64 zł. Realizacja zadania umożliwi osiągnięcie efektu 
ekologicznego w postaci unieszkodliwienia ok. 47,58 ton wyrobów 
zawierających azbest z 23 gospodarstw na terenie Gminy Czeremcha.

10. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
ulic: w Czeremsze (ul.: Wiśniowa, Łąkowa, Przydworcowa, Długa, 
Miodowa, Wiejska, Nowa) oraz części wsi Stawiszcze, Gmina Cze-
remcha” – zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło przedsiębiorstwo Usługi Projektowe ,,Drogownictwo” 
Marek Piaściński, z siedzibą  w Ostrołęce. Koszt opracowania doku-
mentacji: 

147 600,00 zł, finansowany z budżetu Gminy Czeremcha. 
11. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na bu-

dowę sieci kanalizacji sanitarnej dla przedsięwzięcia ,,Rozbudowa in-
frastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha” – zadanie 
jest obecnie realizowane. Koszt opracowania dokumentacji: 58 500,00 
zł. Opracowanie obejmie następujące ulice w Czeremsze: odcinek ul. 
1-go Maja, Wrzosowa, Jaśminowa, Obwodowa oraz Czeremchę-Wieś. 
Przewidywana liczba gospodarstw objętych projektem wynosi ok. 200.

12. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi gminnej Nr 109217B na odcinku Czeremcha-Wieś – początek 
zabudowy ul. Duboisa , Gmina Czeremcha” – zadanie jest obecnie 
realizowane. Najkorzystniejszą ofertę złożyło MAPI Projekt Biuro 
Projektów i Realizacji Inwestycji, z siedzibą w Hajnówce. Wartość 
oferty brutto: 

35 424,00 zł. Termin realizacji do 31 sierpnia 2015 r.
13.  ,,Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu 

odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czeremcha”– zadanie 
jest realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”. Operacja ma na celu poprawę jakości 
świadczonych usług z zakresu systemu zbiórki odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Czeremcha poprzez zakup ciągnika rolniczego wraz 
z przyczepą. Kwota realizacji przedsięwzięcia: 257 900,00 zł. Wniosko-
wana kwota pomocy unijnej: 157 256,00 zł. Koszt Gminy Czeremcha 
wynosi 100 644,00 zł.

Cd. str. 6

GMINA CZEREMCHA
„Tygiel Doliny 

Bugu” 
Stowarzyszenie „Lokal-

na Grupa Działania – Tygiel Doli-
ny Bugu” zaprasza na spotkania 
poświęcone przygotowaniu Lo-
kalnej Strategi Rozwoju SLGD. 
Organizatorzy liczą zarówno 
na analizę dotychczasowych 
działań jak również współpracę 
w kształtowaniu kierunków roz-
woju i propozycje przeznaczenia 
środków  z PROW 2014-2020.

Osoby zainteresowa-
ne spotkaniem proszone są 
o zapisanie się (dlaczego? A bez 
zapisania się nie można?) na 
spotkanie pod nr tel. 85 655 
77 06.

Terminy konsultacji:
27 sierpnia w godz. 9.00 

m- 13.00 Dziadkowice, Gminny 
Ośrodek Kultury

27 sierpnia  w godz. 
14.00 – 18.00 Grodzisk, świe-
tlica OSP, ul. 1-go mają 6

2 września  w godz. 
14.00 – 18.00 Milejczyce, sala 
konferencyjna Urzędu Gminy, 
ul. Szkolna 5 

LGD „Puszcza 
Knyszyńska”
 Na konsultacje doty-

czące tworzenia nowej Lokalnej 
Strategii Rozwoju zaprasza 
także Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Knyszyńska”. LGD 
zrzesza osiem gmin z powiatu 
białostockiego i dwie z powiatu 
monieckiego. Strategia nakreśli 
kierunki rozwoju do 2023 roku 
i wskaże główne obszary, któ-
re zostaną objęte wsparciem 
ze środków Unii Europejskiej. 
W trakcie spotkań mieszkańcy 
będą mogli wskazać oczekiwa-
ne przez nich przedsięwzięcia.

Terminy konsultacji:
23 września w godz. 

10.00  - 14.00 Juchnowiec 
Kościelny, Gminny Ośrodek 
Kultury

30 września w godz. 
10.00 – 14.00 Zabłudów, sala 
Konferencyjna Urzędu Miasta.

Starostwo Bielskie
W dniach od 21 sierpnia 

do 24 września  na terenie 
powiatu odbędą się konsultacje 
dotyczące projektu Programu 
Rozwoju Powiatu Bielskiego 
do 2020 roku (projekt można 
pobrać na stronie starostwa). 
Uwagi i opinie do programu 
można przesyłać na adres 
e-mail: starostwo@powiatbiel-
ski.pl lub osobiście i listownie 
na adres Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim, ul. Mic-
kiewicza 46, 17-100n Bielsk 
Podlaski.

21 września, o godz, 
10.00 w sali konferencyjnej sta-
rostwa przy ul. 11-go listopada 4 
odbędą się konsultacje w formie 
otwartego spotkania.

ZAPROSZENIA 
NA KONSULTACJE
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Upalna pogoda towarzyszyła odbywającemu się już po raz 
czwarty „Dniu Grodziska”. I być może to upały sprawiły, że impreza 
rozpoczęła się z kilkudziesięciominutowym poślizgiem, co nie naj-
lepiej świadczy o organizatorach. Mimo lejącego się z nieba skwaru 
mieszkańcy nie zawiedli. Ucieszone były najbardziej dzieci bowiem 
przygotowano im wiele atrakcji. Część artystyczną  rozpoczęły 
występy Zespołu Pieśni i Tańca „Pasieka” z Platerowa oraz Kapeli 
Podlaskich przyjęte z wielkim aplauzem przez zgromadzonych 
widzów. Wszyscy jednak z niecierpliwością oczekiwali na występ 
gwiazdy wieczoru, którą był Don Wasyl & Gwiazdy cygańskiej pieśni 
poprzedzony występem półfinalisty programu „Disco Star” Marcina 
Kłosowskiego.  Pełną atrakcji niedzielę, 9 sierpnia, zakończyła zaba-
wa taneczna pod gwiazdami przy muzyce zespołów Holiday i Cassel. 

Reasumując. Organizatorom należą się słowa uznania za 
atrakcyjny program imprezy, warto jednak w przyszłości szanować 
czas zaproszonych gości i mieszkańców. (wss)

więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

Dzień Grodziska

Wśród chabrów i rumianków

rodów „Z wiejskiego Podwórza” 
podczas którego wystąpiło wie-
le znakomitych zespołów. Do 
wczesnych godzin porannych 
przygrywał brytyjski kolektyw 
DJ- i VJ-ów - Addictive TV. Sobotni 
poranek w Czeremsze minął pod 
znakiem nietypowego sportu, 

bowiem rozgrywane zostały za-
wody Swampions Soccer League/
Błotna Liga Mistrzów. Po spe-
cjalnie przygotowanym basenie 
wypełnionym błotem na Kahance 
uganiali się zawodnicy 18 drużyn 
(w tym dwóch żeńskich) z Europy, 
ale też Iranu, Indii i Wybrzeża Kości 

Słoniowej. W południe uczestnicy 
rajdu udali się w 53-kilometrową 
trasę do miejscowości Koryciny, 
gdzie odbyła się impreza integra-
cyjna, oraz nocleg w „Ziołowym 
Zakątku”. Właśnie tam cała ekipa 
wzięła udział w warsztatach zio-

Cd. str. 1

Koncert charytatywny mający na celu pozyskanie jak największej kwoty na operację w Barcelo-
nie Ani Bolesta odbędzie się  w dniu 30.08 o godz. 14.00 na placu miejskim w Brańsku. Dzięki pomocy 
Urzędu Miasta wystąpi wiele zespołów, nie zabraknie też atrakcji dla dzieci.                                          (w)

Pomóżmy Ani

łowych, podczas których poznała 
ich właściwości, oraz zasto-
sowanie w wielu dziedzinach 
życia. Ponadto uczestnicy mieli 
możliwość odpoczynku wśród 
cudów podlaskiej natury i mogli 
obserwać rośliny w ich natural-

nym środowisku w utworzonym 
specjalnie Podlaskiem Ogrodzie 
Ziołowym. Ostatni dzień rajdu, nie-
dziela to 33-kilometrowy odcinek 
na trasie Koryciny – Szepietowo, 
gdzie pociągiem ekipa dotarła do 
Białegostoku.         Jerzy Tokajuk

W  z w i ą z k u  z e 
zbliżającym się ogólno-
krajowym referendum 
na stronie internetowej 
RPO dostępny jest In-
formator referendalny. 
To zbiór najważniejszych 
informacji dotyczących 
udziału w tym wyda-
rzeniu. Można w nim 
znaleźć m.in. wskazów-
ki, jak i do kiedy należy 
zgłosić chęć głosowania 
przez pełnomocnika lub 
poza miejscem stałego 
zamieszkania. Zachę-
camy do zapoznania się 
z Informatorem.

INFORMATOR 
REFERENDALNY 

RPO



4                                                                                                                                                                                                         Wieści Podlaskie

Przez trzy dni trwały dziewiętnaste „Dni Kleszczel”.  Roz-
poczęto w piątek otwarciem wystawy plastycznej „Z dna szuflady” 
Adriana i Krysi Bienas oraz Krysi Świderskiej z Kleszczel. Wieczorem 
miłośnicy ballad Leonarda Cohena mogli wysłuchać ich w wykonaniu 
Kuby Michalskiego. Dzień drugi rozpoczął cykl imprez sportowych: 
turniej piłki siatkowej i turniej piłki nożnej.  W”Hładyszce” otwarto 
też wystawę Bieżeństwo –niezwykła historia zwykłych ludzi”, której 
uzupełnieniem była prelekcja  pochodzącego z Kleszczel dr Mikołaja 
Roszczenki poświęcona tragedii przesiedlenia mieszkańców Podla-
sia w głąb Rosji . Cykl imprez zakończył się tradycyjnie w niedzielę 
koncertem zespołów: Miksturki i Fantazja z Kleszczel, Katrynka 
z Białorusi, Kalina z Bialegostoku oraz Michała Skiepko i jego gości 
z Grodna. W trakcie „Dni” także tradycyjnie odbyło się walne zgro-
madzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej, któremu 
przewodniczy Andrzej Roszczenko, a parku pojawiły się nowe rzeźby 
Sławomira Smyka – trzy wysokie trony.(wss)

więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

XIX Dni Kleszczel

- Gratuluję Panu zwy-
cięstwa, proszę o przed-
stawienie się czytelnikom 
„Wieści Podlaskich”.

 - Mam 37 lat urodzi-
łem się w Bielsku Podlaskim. 
Mam żonę, dwie córeczki. Do 
szkoły podstawowej chodziłem 
w Chrabołach, potem naukę 
kontynuowałem w III Liceum 
Ogólnokształcącym. Podczas 
nauki w szkole średniej uczest-
niczyłem w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Turniejem opiekował się na-
uczyciel Mikołaj  Jalinik, obec-
ny dyrektor szkoły, w której 
pracuję.  Uzyskałem w kon-
kursie znaczące  osiągnięcia, 
albowiem 4 razy wygrałem 
wojewódzki etap turnieju. Po-
nadto  reprezentowałem szkołę 
w eliminacjach centralnych. 
Szkołę średnią ukończyłem 
w 1996 r. z wyróżnieniem. Ma-
turę zdałem ze średnią ocen 
5, 4.  Rozpocząłem studia na 
Wydziale Ekonomii w Białym-
stoku. W czasie studiów przez 

Bolesław Hryniewicki jako nauczyciel pracę pedagogiczną rozpoczął 13 lat temu. Pracował najpierw przez  dwa lata w Zespole Szkół nr 3 im. St. Wł. Reymonta 
w Bielsku Podlaskim. Obecnie jest nauczycielem w Zespole Szkół  nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Wygrał konkurs na dyrektora szkoły, w której obecnie pracuje. 

Nowy dyrektor „Rolników”
4 lata na wakacjach pracowa-
łem w Bawarskich Zakładach 
Samochodowych w Niem-
czech. Ten pobyt w Niemczech 
wykorzystywałem na naukę 
języka niemieckiego,  dlatego 
też  ukończyłem jeszcze studia 
licencjackie z filologii niemiec-
kiej. Ukończyłem także studia 
hotelarskie z przedmiotów ga-
stronomicznych turystycznych 
w Wyższej  Szkole Turystki 
i Hotelarstwa w Warszawie.  
Od  11 lat jestem nauczycielem 
przedmiotów ekonomicznych, 
hotelarskich i instruktorem 
nauki  jazdy kategorii „T” w Ze-
spole Szkół nr 4. Pięć lat temu 
uzyskałem stopień  nauczyciela 
dyplomowanego. Przykładam 
dużą wagę  do warsztatu pra-
cy nauczyciela angażując się 
w pracę z uczniami do konkur-
sów i olimpiad. Przygotowy-
wani przeze mnie uczniowie 
uzyskali znaczące miejsca w  
olimpiadzie Wiedzy  i Umie-
jętności Rolniczych w bloku 
agrobiznes i zakwalifikowali się 
do  eliminacji centralnych. 

- Osiągnięcia mówią 
same za siebie. Myślę, ze 
jest Pan zadowolony z pracy.

- Oczywiście jestem za-
dowolony z pracy w szkole jako 
nauczyciel. Jest to praca war-
tościowa. Praca z młodzieżą 
sprawia mi wiele satysfakcji. 
Dlatego jako dyrektor pragnę 
położyć jeszcze większy nacisk 
na poprawę jakości kształcenia 
zawodowego, na  rozwijanie 
współpracy szkoły z przedsię-
biorstwami w zakresie stażu  
i  praktyk zawodowych i współ-
pracę zagraniczną szkoły. Mam 
na myśli wymianę uczniów oraz 
współpracę w zakresie praktyk 

i staży.
- Współpracuje też 

Pan ze szkolnym zespołem 
„Podlaskie Kukułki”.

-  Z „Podlaskimi Kukuł-
kami” jestem związany  grą na 
bębenku.  Jest to uczestnictwo 
amatorskie. Widzę dużo pozy-
tywnych efektów w pracy tego 
zespołu. Zespół ma bogatą  
tradycję, istnieje   ponad 40 
lat chciałbym, żeby ten zespół 
dalej się rozwijał. Trzeba tylko 
wypracować nową strategię, 
aby bardziej zachęcić młodzież  
do pracy w zespole,  zwiększyć 
jego  atrakcyjność. Szkoda 
byłoby tę długoletnią  pracę 
zespołu przerwać. Jest on 
przecież doskonała wizytówka 
szkoły.

- Szkoła obchodziła 
70. lecie swojego istnienia 
wraz  z kolejnym  Zjazdem 
Absolwentów i Wychowaw-
ców Szkoły. Jest to dosko-
nała promocja szkoły.

- Podwójnie  świętowa-
liśmy pod koniec czerwca. 70. 
lecie istnienia Zespołu Szkół nr 
4 im. Ziemi Podlaskiej połączo-
ne ze Zjazdem Absolwentów 
i Wychowawców. Zjazd  pod-
kreśla długą tradycję szkoły, 
która wypracowała wiele pozy-
tywnych rozwiązań. Ma dzisiaj 
dobrą bazę lokalową, ciekawe 
zajęcia poza lekcyjne, zespół,  
gospodarstwo rolne. Uważam, 
ze szkoła ma duży potencjał 
i perspektywy na przyszłość. 

 Myślę, że Zjazd Ab-
solwentów przyczyni się do 
poprawy wizerunku szkoły. Or-
ganizowany jest głownie  przez 
absolwentów. Oczywiście dy-
rekcja,  nauczyciele włączyli się 
w przygotowanie Zjazdu. 

- Jeszcze powróćmy 
do Pana zainteresowań.

- W szkole angażuję się 
w działalność poza dydaktycz-
ną. Szczególną wagę przywią-
zuję do projektów unijnych. 
Uważam, że w najbliższym cza-
sie taką dużą szansą dla szkół 
zawodowych są bardzo duże 
środki przeznaczone na moder-
nizację bazy dydaktycznej oraz 
na organizację zajęć pozalek-
cyjnych w szkole. Jestem au-
torem projektu „Kompetentni 
w hotelarstwie oraz rozwijanie 
i doskonalenie umiejętności 
niezbędnych w zawodzie”. Był 
to dwuletni projekt realizowany 
w ramach programu „Kapitał 
ludzki działanie 9/2 szkolnictwo 
zawodowe”. W ramach pro-
jektu uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach pozalekcyjnych 
dydaktyczno-wyrównawczych, 
w zajęciach rozwijających kom-
petencje kluczowe, w zajęciach 
językowych, z technologii infor-
macyjnej, uczestniczyli w spe-
cjalistycznych kursach zawodo-
wych, odbyła się też praktyka 
zawodowa w Hotelu Białowie-
skim. Uczniowie uczestniczyli 
w wyjazdach edukacyjnych do 
cztero i pięciogwiazdkowych 
hoteli w województwie i  kraju. 

 Jestem również współ-
autorem i koordynatorem wie-
dzy programu p.t. „Pierwsza 
kropla z oceanu wiedzy”. Ten 
projekt jest realizowany w ra-
mach działania 9/5 program 
operacyjny  Kapitał Ludzki. 
Projekt dotyczył organiza-
cji zajęć pozalekcyjnych oraz  
przeprowadzenia specjalistycz-
nych kursów specjalistycz-
nych kelner, barman, carwing, 
barysta. Uczniowie  również 

zrobili bezpłatnie kurs kategorii 
„B”. W szkole jestem również 
opiekunem szkolnego klubu 
współpracy z zagranicą. Klub 
wszedł we współpracę z To-
warzystwem Ekonomicznym 
w Austrii. Złożyliśmy projekt 
„Wir starten jetzt”  w ramach 
programu „Erasmus plus part-
nerstwo strategiczne szkół”. 
Jest to niezmiernie ciekawy 
projekt , który zakłada wymia-
nę uczniów. Nasi uczniowie 
pojechaliby na taka wymianę  
do Austrii, natomiast nauczy-
ciele opiekunowie obserwo-
waliby przebieg tej wymiany 
i określili jak taka wymiana 
ma się odbywać. Chodzi tutaj 
o osiągnięcie takiego celu, aby 
uczniowie mieli program zajęć  
w szkole zagranicznej dosto-
sowany w taki sposób, który 
uwzględniałby treści naucza-
nia programu realizowanego 
w szkole macierzystej w kraju. 
Po powrocie uczniowie powinni 
posiadać  zasób wiedzy, oceny 
ze szkoły  zagraniczne i po-
winni płynnie wejść  do szkoły 
w kraju bez żadnych zaległości. 
Projekt pozwoli uzyskać duże 
doświadczenie. Zespół Szkół 
Nr 4 jest szkołą zawodową, 
będziemy się starali  organizo-
wać praktyki w zakresie staży 
zagranicznych.

Redakcja „Wieści Pod-
laskich” życzy Panu realizacji 
zamierzeń, wielu satys-
fakcji, dobrej współpracy 
z organem prowadzącym, 
instytucjami oraz życzliwości 
ludzkiej.

 Z dyrektorem Bolesła-
wem Hryniewickim rozma-
wiał Tadeusz Szereszewski

W połowie sierpnia br. 
postawiono w Wólce Pietkow-
skiej pierwszą na terenie na-
szej gminy elektrownię wiatro-
wą (ostateczne uruchomienie 
elektrowni planowane jest na 
przełom września i październi-
ka). Inwestycję rozpoczęto na 
początku 2014 r. od uzyskania 
niezbędnych uzgodnień i pozwo-
leń związanych z budową. Po 
uprawomocnieniu się wszyst-
kich pozwoleń przystąpiono pod 
koniec czerwca do wylania fun-
damentu, a ostatnio do przywie-
zienia i postawienia elektrowni. 
Inwestorem jest pochodzący 
z Łap p. Jacek Maleszko, wła-
ściciel firmy JMDI.

Pierwsza 
elektrownia 
wiatrowa na 

terenie gminy
Wyszki
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To  j u ż  k o l e j -
na świetlica wiejska 
w bielskiej gminie, któ-
ra dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców wsi 
i pracowników Urzędu 
Gminy zyskał nowy wy-
gląd i będzie lepiej służył 
mieszkańcom. „Jestem 
przekonana - powiedzia-
ła Wójt Raisa Rajecka – 
że ten obiekt pozytywnie 
wpłynie na atrakcyjność 
organizowanych uroczy-
stości, imprez i festy-
nów, a przede wszystkim 
będzie służyć integracji 
mieszkańców”

Całkowity koszt remontu świetlicy wyniósł 256 102,08 PLN 
z czego kwota 69 999 PLN pochodziła z dotacji Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju”.

Remont świetlicy to nie jedyna inwestycja jaką w ostatnim 
okresie zrealizowano we wsi. Wybudowano kanalizację sanitarną, 
zmodernizowano oświetlenie uliczne, oraz wybudowano sieć wo-
dociągową Szastały – Leśniczówka Grabowiec. Te inwestycje są 
najlepszym dowodem, że o ile rodzi się we wsi inicjatywa społeczna 
to może ona liczyć na pomoc samorządu gminnego.                  (s)

GMINA BIELSK PODLASKI
Grabowiec Świetlica wiejska jak nowa

Mimo trwającej od  dwóch 
tygodni  fali upałów, 25 osobowa 
grupa członków hajnowskiego 
Koła Polskiego Związku Niewido-
mych wraz z opiekunami wyruszyła 
na kolejną wyprawę, której celem  
tym razem  było województwo 
kujawsko-pomorskie. Zaopatrzeni 
w zapas wody, wyruszyliśmy spod 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce w sobotę o 3-ciej nad 
ranem, 8 sierpnia 2015 roku. 

Po około 7 godzinach 
podroży przez Bielsk Podla-
ski, gdzie dołączyła do nas pani 
Agnieszka, pilot naszej grupy, 
Ostrów Mazowiecką, Maków Ma-
zowiecki, dotarliśmy do jednego 
z najpiękniejszych miast w Pol-
sce- Torunia, liczącego około 200 
tysięcy mieszkańców, malowniczo 
położonego po obu stronach Wi-
sły(lewobrzeżna jego część leży na 
Kujawach, prawobrzeżna zaś- na 
Pomorzu) oraz nad rzeką Drwęcą.

Wprost z busa, ruszyliśmy 
wraz z panią Anną, znakomitym, 
jak się okazało,przewodnikiem, 
pod mury obronne miasta. To-
ruńskie Stare Miasto zachwyca, 
a pod względem ilości zabytków 
wchodzących w skład Zespołu 
Staromiejskiego, wpisanych w roku 
1997 na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Naturalnego 
UNESCO, Toruń zajmuje drugie 
miejsce, wyprzedza go jedynie Kra-
ków. Baszta Klasztorna (jedna z 12 
znajdujących się niegdyś w obrębie 
XIII -wiecznych murów obronnych), 
Krzywa Wieża (bo nie tylko Piza 
taką posiada), przy której poddani 
zostaliśmy „testowi  na prawdo-
mówność”, Rynek Staromiejski, 
stanowiący najstarszą część miasta 
z gotycką katedrą pw. św. Janów, 
w której Mikołaj Kopernik otrzymał 
chrzest święty i gdzie spoczywają 
jego doczesne szczątki, gotycki 

Kościół Wniebowzięcia NMP, ra-
tuszem, kamienicami mieszczań-
skimi, renesansowym Dworem 
Artusa, kościołem pw. Ducha Świę-
tego, pomnikiem Mikołaja Koper-
nika- tak pokrótce przedstawiała 
się trasa zwiedzania. W barwny 
i imponujący poziomem wiedzy 
sposób, pani przewodnik przybliży-
ła postać naszego wielkiego astro-

noma, lekarza i kanonika podczas 
zwiedzania zabytkowych wnętrz 
Domu Kopernika- przypuszczal-
nego miejsca urodzenia naszego 
Rodaka. Upał narastał w trakcie 
zwiedzania, nic więc dziwnego, 
że równym zainteresowaniem, 
co zabytkowe budowle, cieszyła 
się kurtyna wodna usytuowana 
w centralnej części Rynku i jedynie 
z uwagi na napięty harmonogram 
nie przeprowadziliśmy wyborów 
Miss Mokrego Podkoszulka. Nie 
mogło zabraknąć  piernikowego 
akcentu. Nie tylko zwiedziliśmy 

Wyprawa członków Polskiego Związku Niewidomych po toruńskie pierniki
Muzeum Toruńskiego Piernika, 
usytuowane w XIX wiecznej hi-
storycznej fabryce rodziny Wesse, 
wzięliśmy także udział w warsz-
tatach, w efekcie których każdy 
z uczestników przywiózł do domu 
własnoręcznie wykonany piernik.

Mimo wyczerpującego dnia, 
po kolacji, uczestnicy wycieczki 
spotkali się na imprezie integracyj-

nej przy ognisku, która odbyła się 
na terenie XIX-wiecznej Twierdzy 
Toruń. Szkoda, że nie mogliśmy 
zobaczyć nocnej przepięknej pano-
ramy miasta, zmęczenie i brak snu 
wzięły jednak górę. 

Dzień drugi rozpoczęliśmy 
od Inowrocławia, stolicy Kujaw 
Zachodnich, który prawa miejskie 
otrzymał już w 1238 roku. Zabu-
dowa miasta nie liczy więcej niż 
100 lat. Jest to efekt kilku pożarów 
i morowej zarazy. Z nową przewod-
niczką, panią Dorotą, zwiedziliśmy 
i wysłuchaliśmy historii dwóch ko-

ściołów: najstarszego na Kujawach 
kamiennego kościoła Imienia NMP 
oraz ceglanego kościoła Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Pannie 
z przebogatym wystrojem rzeźbiar-
skim, będącego miejscem chrztu 
śp. Prymasa Józefa Glempa, który 
także  się w Inowrocławiu urodził.

 Bogactwem miasta są 
pokłady soli kamiennej, którą 

wydobywa się tutaj od czasów śre-
dniowiecznych. Jako uzdrowisko 
Inowrocław zasłynął w II połowie 
XVIII wieku. Tężnie inowrocławskie 
są trzecie co do wielkości w Polsce, 
po Ciechocinku i Konstancinie. 
Budowlę ukończono w 2005 roku, 
długość tarasu widokowego wy-
nosi 320 m, a jego wysokość to 9 
metrów. Kuracjusze głównie leczą 
tutaj schorzenia górnych dróg od-
dechowych, ale także schorzenia 
narządów ruchu oraz choroby 
reumatoidalne. Chyba nikomu nie 
przypadła do smaku woda ze źródła 

„Jadwiga” (Królowa Jadwiga jest 
patronką miasta), ale jak powie-
dział mistrz Makłowicz: ”..to, co 
smaczne, zwykle najzdrowsze 
nie jest”.

Park Solankowy z kwiato-
wymi ogrodami, Zakładem Przy-
rodoleczniczym, Palmiarnią, Pi-
jalnią wód z jedynym w Polsce 
Pomnikiem Teściowej, Aleją Dębów 
sadzonych przez celebrytów, wśród 
których znajduje się dąb Bogusła-
wa Lindy, Inowrocławianina, a tak-
że ławeczka generała Władysława 
Sikorskiego, Teatr Letni, Muszla 
Koncertowa, stanowią atrakcje 
dla kuracjuszy licznych sanatoriów 
i szpitali uzdrowiskowych.

W palącym nieustannie 
słońcu opuściliśmy Inowrocław, 
aby dotrzeć do ostatniego etapu 
naszej wyprawy- Kruszwicy. Jest 
to jedno z najstarszych miast Polski 
(VI w). Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od Kolegiaty św. Piotra i Pawła, 
najlepiej zachowanego przykładu 
architektury romańskiej w Polsce. 
Świątynia posiada 5 absyd i ceglaną 
wieżę. Zbudowana jest z granitu 
i piaskowca. Mimo, iż do środka 
mogliśmy zajrzeć jedynie przez 
kratę, widok ten robi wrażenie 
prostotą i kunsztem zdobień wnę-
trza. Kościół był prawdopodobnie 
siedzibą biskupstwa. Jezioro Go-
pło, niegdyś 5-krotnie większe niż 
obecnie, sięgało do samej skarpy, 
na której stoi świątynia.

Spod kościoła przeszliśmy 
pod główną atrakcję turystyczną 
Kruszwicy. W tym miejscu znaj-
dował się jeden z największych 
zamków obronnych powstałych 
z fundacji króla Kazimierza Wiel-
kiego. Współcześnie z warow-
ni pozostały jedynie fragmenty 
murów obronnych, piwnice oraz 
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GMINA NAREWKA

W  niedzielę,  2  sierpnia  br.  w  
amfiteatrze  nad  rzeką  w  Narewce   (po-
wiat  hajnowski)  odbył  się  białoruski  
festyn.  Imprezę  otworzył  i  powitał  
zebranych   Mikołaj  Pawilcz,  wójt  gminy  
Narewka.   Koncert  prowadziła  Katarzy-
na  Bielawska,  insruktorka  GOK.

Na  scenie  wystąpiły  zespoły 
wokalno-muzyczne: “Echo  Puszczy”  
i “Retro  Beats”  z  Hajnówki,  “Rozśpie-
wany  Gródek”  z  Gródka,  “Kuranty”  z  
Bielska  Podlaskiego,  “Czyżowianie” z  
Czyż  i  “Kupalinka”  z  Mińska  (Białoruś). 

Pogoda  dopisała:  było  sło-
nacznie  i  ciepło.   Przy  ścieżkach  do  

Na  białoruską  nutę

amfiteatru  ulokowały  się  kramiki  
handlowe.  Na  koncert  przyszli  i  przy-
jechali  mieszkańcy   Narerwki,  Eliaszuk,  
Lewkowa  Nowego,  Lewkowa  Starego, 
Olchówki, Siemianówki  i  Skupowa  oraz  
z  Hajnówki. Na  święcie  białoruskiej  
kultury panowała  miła  i  serdeczna  
atmosfera. Wszyscy   przez  dwie  i  pół   
godziny słuchali  pięknych  białoruskich  
piosenek  i  oglądali tańce  (najdłużej  
śpiewała  i  tańczyła “Kupalinka”). Impre-
za  była  udana.  Koncert  filmował  od-
dany  dokumentalista  Jerzy  Rowiński  z  
Lewkowa  Starego.

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

“ECHO  PUSZCZY”  z  Hajnówki

Przez  województwo  podlaskie  
przebiega   590 - kilometrowy  Wschodni  
Szlak  Rowerowy  Green  Velo. Trasa  ma  
być  ukończona  w  tym  roku,  Prowadzi  
ona  przez  Suwałki,  Biebrzański  Park  
Narodowy,  Goniądz,  Tykocin,  Narwiański  
Park  Narodowy,  Białystok,  Supraśl,  Sie-
mianówkę,  Białowieski  Park  Narodowy,  
Hajnówkę,  Mielnik.  Tą  drogą  rowerową  
dojechać  można  do  atrakcyjnych  tury-
stycznie  miejsc.

Na  trasie  tworzone  są  tzw.  miej-
sca   obsługi  rowerzystów. W  takim  punk-
cie  można  wszystko  co  trzeba  w  rowerze  
dopompować,  dokręcić,  zmienić  linkę,  
koło  itd.  Można  tu   odpocząć,  schronić  się  
przed  deszczem,  zjeść  zabraną  ze  sobą  
konapkę,  rozpalić  grilla.  W  tym  miejscu  
można  też  skorzystać  z  ubikacji.

Spotkajmy  się  na  szlaku

Jedną  z  takich  „przystani  pod  
daszkiem  i  z  ławeczkami”   wybudowano  
we  wsi  Eliaszuki  w  gminie  Narewka  
(powiat  hajnowski).   Sfotografował  ją  
nasz  reporter.  Prawda,  że  jest  piękna?

 
Jan  Ciełuszecki

 Czy  wiecie,  że…
 ...w  hajnowskiej  gminie  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat  do  najszybciej  wy-

ludniających  wsi  należą:  Mochnate  i  Nowosady  (obie mniej  o  30  osób),  Nowo-
kornino  (o  23),  Dubiny  (o  22),  Stare  Berezowo  (o  21),  Chytra  (o  18),  Borysówka  
i  Pasieczniki  Duże  (o 17),  Topiło  (o  16),   Borek  i  Nowoberezowo  (o  12),  Sorocza  
Nóżka  (o  11),  Dubicze  Osoczne  (o  10),  Bielszczyzna  (o  8),  Kotówka,  Progale,  
Rzepiska  i  Trywieża  (wszystkie  o  7  osób)  oraz  Łozice  (o  5).

Zwiększyła  się  liczba  mieszkańców  we  wsiach:  Lipiny --   o  33  osoby  (!),  
Postołowo  i  Puciska  --  w  obu  o  4  oraz   we  wsiach  Smolany  Sadek  i  Wygoda  
--  o  2.

Liczba  mieszkańców  gminy  Hajnówka  zmniejszyła  się  o  259  osób.  Obecnie  
ona  liczy  nieco  ponad  cztery  tysiące.                                                           (JC)

Zadania inwestycyjne realizowane i zrealizowane 
przez Gminę Czeremcha

14. Realizacja zadania pn. ,,Popra-
wa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz dostępności komunikacyjnej na 
terenie Gminy Czeremcha poprzez 
przebudowę drogi gminnej Nr 109218 
B – Stawiszcze – Połowce o długości 1 
924,0 mb”. Najkorzystniejsza oferta tj. 522 
976,37 zł została złożona przez Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe ,,MAKSBUD” 
Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Inwestycja 
została zakwalifikowana do otrzymania 
dofinansowania ze środków pochodzących 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój w wysokości 261 488,00 
zł - 50 % kosztów. Termin realizacji: do 30 
września 2015 r.

15. Przystąpienie do opracowania 
,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Czeremcha na lata 2015 – 2020”, 
który będzie dokumentem wymaganych 
przy ubieganiu się o pozyskanie funduszy 
unijnych w perspektywie 2014-2020. Plan 
będzie określał wielkość redukcji zanie-
czyszczeń powietrza oraz emisji gazów 
cieplarnianych, wpływ ograniczenia emisji 
na lokalną poprawę stanu zanieczyszczenia 
powietrza w Gminie oraz długoterminowe 
strategie, cele i działania do realizacji. 
Koszt opracowania dokumentu: 15 990,00 
zł. Termin realizacji: do 30 września 2015 r.

16. „Projekt założeń do Planu za-
opatrzenia w ciepło energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Czeremcha na 
lata 2015 -2020”- jest w trakcie realizacji.  
Cele Projektu założeń do Planu muszą być 
spójne z celami określonymi w pakiecie 
klimatyczno – energetycznym do 2020 
roku tj. redukcja gazów cieplarnianych, 
zwiększenie udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia 

energii finalnej, podniesienie efektywności 
energetycznej. Koszt ww. Projektu wynosi 
4 059,00 zł brutto. Termin wykonania: do 
30 września 2015 roku.

17. „Wdrażanie elektronicznych 
usług dla ludności II etap” – zadanie jest 
w trakcie realizacji. Łączne planowane 
koszty finansowe – 140 589,11 zł, wniosko-
wana kwota pomocy 119.500,74 zł. Wkład 
własny gminy wynosi 21 088,37 zł. 

18. „Trasy Rowerowe w Polsce 
Wschodniej –Województwo Podlaskie” 
zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki 
w całości są finansowane z dotacji prze-

kazanej przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego w kwocie 46 600,12 
zł. Na terenie Gminy Czeremcha zostało 
wykonane miejsce obsługi rowerzystów 
(wiata rowerowa wraz z ławeczkami i sto-
likiem) przy budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czeremsze.

 19. Została zamontowana syrena 
alarmowa na budynku Gimnazjum Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Czeremsze 
w celu ostrzegania ludności z zakresu 
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzyso-
wego. Gmina poniosła koszt montażu 
w wysokości 3 500,00 zł. Natomiast 
wartość syreny alarmowej poniesiona 
została przez Podlaski Urząd Wojewódzki 
w Białymstoku.

20. Przygotowano i złożono wnio-
sek o przyznanie pomocy ze środków 
województwa podlaskiego na realizację 
zadania polegającego na doposażeniu OSP 

Czeremcha w sprzęt ratowniczo – gaśniczy 
(pompa szlamowa szt. 1, syrena elektrycz-
na alarmowa – szt. 1, węże tłoczne W75 
– szt. 10. Kwota wnioskowanej pomocy 
wynosi: 15 000 zł.

Walentyna Wieremczuk
                 Edyta Szymaniuk - Paryż
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Wyprawa po 
toruńskie pierniki

zrekonstruowana wieża zwana Mysią Wieżą 
na pamiątkę legendy związanej z Popielem. 
Warto było zdobyć tę 30-metrową budowlę, 
aby podziwiać stamtąd widok na miasto, 
jezioro Gopło z ujściem Noteci i pływającymi 
po nim stateczkami wycieczkowymi. Podczas 
wspinaczki można było także obejrzeć wy-
stawę zdjęć do filmu Jerzego Hoffmana wg 
powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego 
„Stara baśń”. Filmowanie niektórych scen 
miało miejsce właśnie w Kruszwicy. Po upale 
na szczycie wieży, miłą odmianę stanowiło 
zwiedzanie niedawno odkrytych piwnic, 
w których można obejrzeć czasowe wystawy. 
Jeszcze tylko spacer po wysokim brzegu 
z widokiem na Gopło, bliższe przyjrzenie się 
pozostałościom murów obronnych i…sygnał 
do odwrotu.

Z apetytem zjedliśmy smaczny obiad 
i z nieukrywaną ulgą zajęliśmy miejsca w  
naszym klimatyzowanym busie. Wywozimy 
z Kujaw, oprócz toruńskich pierników, wiele 
wrażeń i z pewnością niektórzy z nas- chęć 
powrotu, gdyż wiele jeszcze miejsc pozostało 
do odkrycia.

Na koniec, tradycyjnie, podziękowa-
nia. Wycieczka została zorganizowana dzięki 
dofinansowaniu ze środków samorządu 
lokalnego, za co serdecznie dziękujemy. Wy-
razy podziękowania kieruję także do Zarządu 
Kola PZN w Hajnówce z prezesem, Alicją 
Leoniuk, za zaangażowanie w jej organizację. 
Największe jednak podziękowania składam 
samym uczestnikom, którzy pomimo uciąż-
liwego upału, stawili się w pełnym składzie, 
aktywnie realizowali program wycieczki 
pomagając sobie nawzajem, tryskając hu-
morem i nie narzekając. Jesteście WIELCY!

 Dorota Królikowska
Foto: Dorota Królikowska, Mikołaj 

Jankowski, Mariusz Szwarc
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SPORT

16 sierpnia na boisku 
przy szkole podstawowej w Kło-
potach Bujnach odbył się I Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Siemiatycze. Do turnieju 
zgłosiło się 8 drużyn, ale na „pu-
stynnym” boisku zjawiło się 6, 
w tym najmłodsza reprezentacja 
wsi Zalesie. Zespoły piłkarskie 
reprezentowały Czartajew, Kło-
poty, Śledzianów, Wierceń, Zale-
sie i Żurobice. Duża rozpiętość 
wieku zawodników nie sprzyjała 

Kłopoty – Bujny Turniej piłki nożnej
równym szansom w rywalizacji 
na nie przygotowanej płycie 
boiska.

 Trzeba docenić chęć 
grania młodych piłkarzy mimo 
upału, ale rodzi się przy tym 
kilka pytań:

- czy nie można zaczynać 
imprez zgodnie z planem? Ocze-
kiwanie przez czterdzieści minut 
w panującym upale nie należało 
do najprzyjemniejszych, tym 
bardziej, że nieliczne ławki usta-
wiono tylko po jednej stronie bo-

iska. Niecenzuralnych komenta-
rzy oczekujących zawodników 
nie będę tu przytaczał.

- czy miejscowa OSP 
nie mogła płyty boiska pole-
wać przez kilka dni wodą aby, 
zawodnicy nie musieli grać 
w tumanach kurzu?

- czy w tak dużej gminie 
nie ma własnych drużyn, które 
mogłyby rywalizować między 
sobą

- może warto jednak 
w przyszłym roku wprowadzić 
kategorie wiekowe. Młodzi 
zawodnicy z Zalesia, grający 
z pasją i zaangażowaniem nie 
mieli szans w rywalizacji z dwu 
i trzykrotnie starszymi zawod-
nikami.

Tych uwag nie kieruje do 
bezpośrednich organizatorów 
Turnieju: Rafała Kłopotowskie-
go i Rafała Kozaka (doceniam 
ich zaangażowanie) lecz nowe-

go  Wójta Gminy Siemiatycze 
pana Edwarda Krasowskiego. 
Natomiast   wspomnianym 
wyżej dwóm panom należą 
się słowa uznania nie tylko ze 
strony uczestników Turnieju 
ale przede wszystkim władz 
samorządowych gminy.

Pierwsze miejsce w Tur-
nieju zajęła drużyna z Żurobic, 
drugie z Kłopot, trzecia była 
reprezentacja Śledzianowa. 
Zostały one nagrodzone skrom-
nymi pucharami. 

Najlepszym strzelcem 
został Łukasz Borzym, a naj-
skuteczniejszym bramkarzem 
Michał Stalewski. Wójt Gminy 
docenił zaangażowanie naj-
młodszych zawodników i przy-
znał drużynie „Błękitna” z Zale-
sia statuetkę. (wss)

więcej zdjęć na www.
wiescipodlaskie.pl/interneto-
wewiesci

Pierwsze treningi piłkarze 
Puszczy Hamech Hajnówki rozpo-
częli już 6 lipca. Odbywają się one 
na stadionie miejskim w Hajnów-
ce trzy razy w tygodniu. Decyzją 
Podlaskiego Związku Piłki Nożnej 
w sezonie 2015/16 w IV lidze za-
gra aż 18 zespołów, a więc o dwa 
więcej, niż w minionym roku. 
Stawka będzie bardzo silna, bo 
w gronie czwartoligowców zoba-
czymy m.in. KS Michałowo, który 
zajął premiowane awansem dru-
gie miejsce, ale zrezygnował z gry 
w III lidze, a także spadkowiczów 
z III ligi Dąb Dąbrowa Białostocka 
oraz Puszczę Hamech Hajnówka.

W naszym zespole nastą-
piły zmiany, min na stanowisku 
trenera, Marcina Strzelińskiego 
zastąpił Robert Sokół. Najistot-
niejszą zmianą jest zmiana na-
zwy, a dokładniej dodanie nazwy 
sponsora tytularnego którym, 
zostały Zakłady Maszynowe Ha-
mech Sp. z o.o. w Hajnówce. 
Pełna nazwa drużyny seniorów to: 
Klub Sportowy Puszcza Hamech 
Hajnówka.

W naszej kadrze doszło 
do kilku korekt w składzie. Na 
dzień dzisiejszy kadra wygląda 
następująco: 

Bramkarze:
1. Norbert Jendruczek
2. Kuba Nazaruk
3. Grzegorz Aleksiejczuk
Obrońcy: 
1. Daniel Bagrowski 
2. Andrzej Kicel
3. Maciej Wilenta
4. Michał Lewczuk 
5. Kamil Oksentowicz
6. Hubert Ojdana
7. Kamil Makowski
8. Dima Sukhoy
9. Adam Daniluk
10. Karol Sipko
Pomocnicy:
1. Adam Langa
2. Maike Sanni
3. Tomek Hudoń
4. Mateusz Oksentowicz
5. Łukasz Jendras
6. Hubert Kuberski
7. Karol Chrzanowski
8. Adam Bagrowski
9. Piotr Żabiński
10. Łukasz Milcz
Napastnicy: 
1. Robert Sokół
2. Mateusz Nakielski 
3. Sebastian Czurak
4. Patryk Sienkiewicz
5. Adam Korolko
6. Robert Langa 
Trener: Robert Sokół
Dyrektor Sportowy: 
Piotr Oksentowicz
Już teraz zapraszamy 

wszystkich fanów piłki nożnej 
do zakupu karnetów na rundę 
2015/2016. Naprawdę warto 

KS Puszcza Hamech 
Hajnówka gotowa 

na IV Ligę
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Już po raz kolejny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Hajnówce 
przygotował atrakcyjną ofertę do 
pasjonatów piłki nożnej, którzy 
spędzają wakacje w mieście.

W  p i ą t e k ,  w  d n i u 
24.07.2015r, na stadionie OSiR 
Hajnówka odbył się Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej dla 

rocznika 2001 i młodszych. Uro-
czystego otwarcia piłkarskich 
zmagań dokonał Sekretarz Miasta 
Jarosław Grygoruk, który powitał 
przybyłych gości z Białorusi, Esto-
nii i Łotwy oraz życzył wszystkim 
uczestnikom miłych wrażeń i gra-
du bramek.  

Piętnaście rozegranych 
spotkań dostarczyły wiele emocji, 
a zacięte mecze między drużynami 
powodowały co chwilę zmienia-
jący się układ tabeli. Ostatecznie, 

Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej  - Hajnówka 2015

tak jak w roku ubiegłym, naj-
lepszym zespołem okazała się 
drużyna z Prużan. Druga pozycja 
przypadła zespołowi z Suure – 
Jaani, a trzecie niespodziewanie 
wywalczyli piłkarze z drugiego 
zespołu OSiR -u, którzy wyprze-
dzili swoich starszych kolegów 
z pierwszej drużyny.

Klasyfikacja końcowa 
turnieju: 1. Prużany (Białoruś) 
9 pkt., Suure – Jaani (Estonia) 8 
pkt., OSiR II Hajnówka (Polska) 8 
pkt., OSiR  Hajnówka (Polska) 6 
pkt., Kamieniec (Białoruś) 4 pkt., 
Walka (Łotwa) 2 pkt.

Uczestnicy rywalizacji zo-
stali uhonorowali pamiątkowymi 
medalami i pucharami. Dekoracji 
dokonali Jarosław Grygoruk, 

Wakacyjna rekreacja w wodzie
Pierwszy miesiąc wakacji 

z pogodą nas nie rozpieszcza. 
Wprawdzie temperatura w dzień 
jest dość wysoka, ale nocki są 
w dalszym ciągu chłodne. Taka 
sytuacja pogodowa nie sprzyja 
korzystnie na ciepłotę wody.

 Chcąc uatrakcyjnić pobyt 
na basenach Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w dniu 18 lipca 2015 r. 
zorganizował hajnowianom oraz 
osobom przyjezdnym imprezę 
sportowo-rekreacyjną.

W godzinach 1215 do 1315 
w konkurencjach szybkościo-
wo-sprawnościowych na małym 
basenie rywalizowali najmłodsi 
podzieleni na cztery grupy star-
towe: rocz.2008-2009, rocz.2006-
2008, rocz.2005-2006 i rocz.2002. 
Najlepsi w swoich rocznikach to: 
2009 - Martyna Kołodziejek(SP 7 
Białystok) i Ola Mroczkowska ( SP 
6 Hajnówka); 2008- Ola Patejuk 
(SP 2 Hajnówka) i Maja Muszka-
tel (SP 2 Hajnówka); 2007- Ivo 

Rynkowski (SP 2 Hajnówka): 
2006 – Konrad Muszkatel (SP 2 
Hajnówka)    i Adam Kołodziejak 
(SP 7 Białystok); 2005-2006 – 
Emilia Kośko (SP 344 Warszawa)  
i Amelia Mroczkowska (SP 6 
Hajnówka); 2002 – Łucja Kośko 
(SP 344 Warszawa)      i Mariusz 
Filipiuk (SP 2 Hajnówka)                                 

 O godzinie 1330 wszyscy 
przemieścili się na duży basen, 
aby tam rywalizować  na jedną 
długość basenu (20 m.). Najlepsze 
w czterech stylach (grzbietowym, 
dowolnym, klasycznym, motylko-
wym) okazały się siostry Kośko 
z Warszawy tj. Łucja i Emilia.  
Bardzo dobrze zaprezentował 
się Konrad Muszkatel, który jako 
jedyny z Hajnówki  wystartował 
we wszystkich stylach

O g ó ł e m  w  i m p re z i e 
uczestniczyło 17 osób. Wszyscy 
otrzymali słodycze i pamiątkowe 
medale. 

Janusz Ludwiczak
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KS Puszcza Hamech Hajnówka 
gotowa na IV Ligę

zobaczyć lokalne derby min. z Bielskiem Podlaskim 
czy też z Narewką. 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  -  
509 166 215   www.kspuszcza.pl
Dziękujemy naszym sponsorom: Urząd Miasta w Haj-
nówce, Zakłady Maszynowe Hamech Sp. z o.o., Firma 
OPAL w Hajnówce, Portal www.e-gabinet.com, Firma 
Parkiet Hajnówka.                          Dariusz Drywulski
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Mirosław Chilimoniuk, Siergiej Szczipanow oraz 
rodzice hajnowskich piłkarzy.Gospodarzem 
imprezy był dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce Mirosław Awksentiuk. Sędziami za-
wodów byli Janusz Ludwiczak, Łukasz Samosiuk, 
Paweł Niczyporuk oraz Piotr Awksentiuk. 
Więcej na www.hajnowka.pl

 Marek Hanula, Foto: Jerzy Kuklik

Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej  - Hajnówka 2015
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Pierwsza elektrownia wiatrowa na terenie gminy
Jest to elektrownia wia-

trowa typu Enercon E-40 o zna-
mionowej mocy czynnej 500 kW. 
Oto kilka jej parametrów:

- wysokość wieży: 
63,5 m;  ciężar ok. 70 t 
- długość śmigła  20 m; 
ciężar ok. 1,5 t; prędkość 
obrotowa: 18-36 obr./min. 
-  gondola  (w które j 
znajduje się genera-
tor) waży około 30 ton. 
Elektrownia produkuje 
energię elektryczną przy 
wietrze powyżej 3m/s, 
a gdy wiatr przekroczy 25 m/s 
następuje automatyczne zatrzy-
manie elektrowni.

„ Na tej inwestycji po-

winni zyskać wszyscy: wpływają 
nowe podatki płacone przez 
Inwestora do gminy, mieszkań-

cy zyskali nową nawierzchnię 
drogi przyległej do działki, na 
której posadowiono elektrownię 
(został nawieziony, utwardzony 

18 sierpnia 2015 roku zmarł
Paweł Opaliński

były przewodniczący Zarządu Powiatowego 
Związku Młodzieży Socjalistycznej 

w Bielsku Podlaskim
Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

rodzinie i bliskim
składają

przyjaciele „młodzieżowcy” z Bielska

i wyrównany około 1 km drogi). 
W świetle ostatnich wydarzeń 
związanych z 20-tym stopniem 

zasilania, pracująca elek-
trownia wpłynie także 
na zwiększenie bezpie-
czeństwa energetyczne-
go najbliższych terenów, 
gdyż będzie ona w stanie 
pokryć zapotrzebowanie 
w energię elektryczną 
sąsiednich miejscowo-
ści - powiedział dr inż. 
Zbigniew Skibko, na co 
dzień pracujący na Wy-

dziale Elektrycznym Politechniki 
Białostockiej, odpowiedzialny 
za sprawy techniczne związane 
z realizacją przedsięwzięcia 
- Warto również nadmienić, że 
wszystkie prace związane z bu-
dową elektrowni (w miarę moż-
liwości) były zlecane i odpłatnie 
wykonywane przez tutejsze 
firmy: np. beton był dostarczany 
z Szepietowa; drogę, wykop oraz 
nasyp wykonywał tutejszy ZUK. 
Ponadto do pomocy zatrudniani 
byli miejscowi, a materiały do 
budowy, w miarę możliwości, 
zakupywane były w sąsiednich 
sklepach.”

Henryk Zalewski
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1. Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Małgo-
rzatę Skuchę

2. Dyrektora Generalnego Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 
Adama Wasiaka

3. Dyrektora Białowieskiego Parku Narodo-
wego – Mirosława Stepaniuka

4. Marszałka Województwa Podlaskiego – 
Mieczysława Baszko

5. Starostę Hajnowskiego – Mirosława Ro-
maniuka

6. Wójta Gminy Białowieża – Grzegorza Ka-
sprowicza

7. Wójta Gminy Hajnówka – Lucynę Smoktu-
nowicz

8. Burmistrza Miasta Hajnówka – Jerzego 
Siraka

9. Wójta Gminy Narewka – Mikołaja Pawilcza
10. Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne – Leona 

Małaszewskiego
Samorząd Powiatowy jest jednym 

z sygnatariuszy Listu intencyjnego, dzięki sze-
rokiej współpracy na szczeblu ministerialnym 
i samorządowym wspólnie został dokonany 
ważny krok ku dynamizacji gospodarki regio-
nu.  Program Lasów Państwowych stwarza 
możliwość rozwoju regionu przy wykorzysta-
niu potencjału, jakim jest Puszcza Białowieska. 
Najważniejszym czynnikiem determinującym 
rozwój powiatu hajnowskiego są bowiem 
uwarunkowania przyrodnicze. Ale nie tylko – to 
także potencjał społeczny, kulturowy czy przy-

graniczne położenie. W oparciu o powyższe 
powiat hajnowski pracuje aktualnie nad „Pro-
gramem zrównoważonego rozwoju regionu 
Puszczy Białowieskiej 2014 – 2020”. Jako sa-
morząd będziemy wykorzystywać każdą szan-
sę, która daje możliwość  wsparcia rozwoju 
regionu – mówi Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk.

Wspólny wysiłek procentuje. I choć na 
efekty przyjdzie poczekać kilka lat, pierwszy 
krok ku realizacji Programu Zintegrowanego 
Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo 
Europy został postawiony.

Katarzyna Nikołajuk
fot: za wrotapodlasia.pl
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Ponad 120 wystawców z całej Polski, 
a także z Białorusi zaprezentowało swoje 
produkty. Co królowało w tym roku? - trudno 
ocenić.... Wszystkiego było pod dostatkiem: 
wspaniała  biżuteria, ręcznie haftowane narzu-
ty i odzież, koronkowe obrusy, gliniane dzba-
ny, różnorodne wyroby z drewna, włóczkowe 
przytulanki, filcowe torby, ręcznie zdobiona 
ceramika i szkło, a także malowane obrazy… 
Jedne stoiska kusiły wyglądem, inne również 
zapachem. Smalczyk z ogóreczkiem, wędzona 
słoninka, kiełbaski, sery, oryginalne przetwo-
rzy, pięknie wypieczone pieczywo i przekąski 
wabiły nie tylko „głodomorków”. Do tego pod-
piwek, nalewki, miody pitne, syropy, ekolo-
giczne herbatki i zioła. To wszystko sprawiło, 
że 19 lipca aż chciało się przybyć do Hajnówki. 
Tym bardziej, że wielu wystawców zdradzało 
receptury swoich produktów. 

Cudowne w Jarmarku jest to, iż zwie-
dzający na bieżąco mogą obserwować, jak 
wytwarzane są poszczególne produkty. Panie 
haftowały, wyszywały, wyplatały ze słomy 
i papieru. Ciekawscy mogli podpatrzeć rów-
nież pracę kowala i garncarza. W tajniki tych 
ginących zawodów wprowadzali Stanisław 
Mierzwiński i Jan Kudrewicz.

W parku miejskim można było spo-
tkać znanych już nam wystawców, ale i też 
takich, którzy do Hajnówki przyjechali po raz 

Tegoroczny Jarmark Żubra przerósł oczekiwania 
organizatorów i zwiedzających

pierwszy. Z pewnością nikt nie żałował. 
Wspaniała atmosfera, piękna pogoda sprawi-
ły, iż zwiedzających i kupujących z minuty na 
minutę było coraz więcej. A spacerowało się 
wyśmienicie w rytm folkowej muzyki, gdyż 
tradycją się stało, że podczas Jarmarku ze-
społy folkowe przyśpiewują w rytm dźwięków 
akordeonu niemal w każdej alejce. 

Jarmark Żubra zorganizował Urząd 
Miasta Hajnówka wspólnie z Hajnowskim 
Domem Kultury. W tą wspaniałą promocję 
regionu włączyły się również: Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce, Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” 
i Białowieski Park Narodowy. Zorganizowane 
punkty informacyjne przedstawiające ofertę 
turystyczną cieszyły się wielkim zaintereso-
waniem. 

Druga część Jarmarku odbyła się 
w amfiteatrze, gdzie ze sceny popłynęły 
skoczne takty folkowej muzyki. Zespoły z Bia-
łowieży, Gródka, Łosinki, Hajnówki, Kijowa 
i Kamieńca bawiły publiczność do późnych 
godzin wieczornych. Koncert zakończyły 
występy zespołów: HORPYNA, ART PRONAR 
i METRUM & TOMASZ MARKOWSKI.

Do zobaczenia za rok, na jubileuszo-
wym dziesiątym Jarmarku Żubra....

Emilia Rynkowska

23 lipca br. odbyło się spotkanie le-
śników i samorządowców z terenu powiatu 
hajnowskiego z Ministrem Środowiska Ma-
ciejem H. Grabowskim, Marszałkiem Woje-
wództwa Podlaskiego Mieczysławem Baszko, 
Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego 

Maciejem Żywno, Dyrektorem Generalnym 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe  Adamem Wasiakiem oraz Pre-
zesem Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzatą 
Skuchą. Powodem spotkania była prezentacja 
Programu Zintegrowanego Puszcza Białowie-
ska – Leśne Dziedzictwo Europy i podpisanie 
listu intencyjnego dotyczącego współpracy 
przy jego realizacji. Program to ważny krok 
w rozwoju powiatu hajnowskiego. 

Program złożony jest z 30. projek-
tów w kilku obszarach: turystyka, edukacja, 
komunikacja, ochrona, organizacja i rozwój 
kadr i badania. Najistotniejszą ideą Programu 
w zakresie turystyki jest stworzenie alterna-
tywnych w stosunku do Białowieży centrów 
aktywności turystycznej, rekreacyjnej i eduka-
cyjnej, w celu stymulowania rozwoju na całym 
obszarze Puszczy Białowieskiej. Program 
zakłada wybudowanie Centrum Edukacji 
i Wspierania Projektów Przyrodniczych w Haj-
nówce na miarę Centrum Nauki Kopernik oraz  
pierwszą w Polsce  ścieżkę w koronach drzew 
w Gminie Narewka. Ponadto w planach jest 
również m.in. budowa infrastruktury tury-
stycznej na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej 
Jagiellońskie w Białowieży, modernizacja 
kolejek wąskotorowych w Puszczy Biało-
wieskiej, modernizacja ścieżki edukacyjnej 
Żebra Żubra oraz zagospodarowanie terenu 
Osady Zwierzyniec. Główny ciężar realizacji 
Programu ma spocząć na trzech nadleśnic-
twach: Browsk, Białowieża i Hajnówka. Obok 
środków Lasów Państwowych, źródłem finan-
sowania mają być także fundusze europejskie 
– programy regionalne oraz środki centralne, 
niemniej jednak samorządy także włączą się 
do realizacji wielu przedsięwzięć.

 List intencyjny dotyczący współpracy 
przy realizacji Programu Zintegrowanego 
Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo 
Europy został podpisany przez:

Podpisany został list intencyjny 
„Program Zintegrowany Puszcza Białowieska 

– Leśne Dziedzictwo Europy”
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Tegoroczny WERTEP roz-
począł swoją wędrówkę 24 lipca 
nad Zalewem w Starym Dworze. 
Każdego kolejnego dnia odwiedził 
Gminny Ośrodek Kultury w Orli, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kleszczelach, świetlicę wiejską 

w Policznej, Zalew Bachmaty w Du-
biczach Cerkiewnych oraz przystań 
kajakową nad rzeką Narew. Swo-
ją podróż tradycyjnie, zakończył 
w Hajnówce na placu przy Hajnow-
skim Domu Kultury.

Już od godz. 14:00 roz-
poczęły się pierwsze spektakle 
familijne w wykonaniu polskich  
teatrów:„Krawiec Niteczka” (Teatr 
Malutki) i „Małe historie” (Teatr I co 
było dalej). Wiele atrakcji sprawiły 
dzieciom „Impresje baniek my-
dlanych” w aranżacji grupy Sztuka 
Tworzenia. W niedzielne popołudnie 
obejrzeliśmy również „Da Capo!” 
(Teatr Studium Actoris / NO), „Wy-
pożyczalnia eksponatów niepew-
nych” (Teatr Pian / PL). Kto przepada 
za czeską bajką „Sąsiedzi” chęt-
nie uczestniczył w przedstawieniu 
„Tank” Teatru Scena. W tym samym 
czasie w sali kolumnowej odbył 
się spektakl „Niedźwiedź” (Teatr 
Czrevo / PL). Po „Bajczarzu” według 
Teatru Monitoring nadszedł czas 

VII edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego WERTEP 

Była to wyjątkowa, ósma 
edycja festiwalu – Oktawa – Oktawy. 
Jak podsumował  wicemarsza-
łek województwa Maciej Żywno - 
Wszystko kojarzy nam się z ósemką, 
z ośmioma kulturami, ośmioma edy-
cjami, ale jak odwrócimy tę ósemkę 
to robi nam się znak nieskończono-
ści. Tak trochę symbolicznie chcemy, 
by w tym roku była to swoistego 
rodzaju edycja pod nazwą wielokul-
turowość w nieskończoność.

W tym roku rada artystycz-
na wybrała zespoły z ponad 80 zgło-
szeń  z Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy, 
Białorusi, z Bałkanów, Armenii, 
Izraela, a nawet z dalekich Indii. Po 
raz pierwszy na Oktawie wystąpił li-
tewski zespół Lietuva, który można 
porównać poziomem do polskiego 
Mazowsza czy Śląska.

Wzorcem lat poprzednich 
– festiwal odbył się w kilku miej-
scowościach. W tym roku  barwne 
tańce i stroje i do tego piękną muzy-
kę - dźwięki charakterystyczne dla 

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa 
Kultur” to impreza o wielkim znaczeniu kulturalnym dla naszego województwa

na jakże nam znany Walny – Teatr. 
I tu nasuwa się pytanie – jaką trzeba 
mieć wyobraźnię, żeby wymyślić 
i skonstruować przedziwne, grające 
machiny do przedstawienia „Noe”. 
I na deser „Sen Kustosza” w wyko-
naniu również polskiego Teatru Akt.

Jak twierdzi Dariusz Skibiń-
ski, organizator WERTEPU – tego-
roczny festiwal to plejada polskich 
teatrów. Polskich – nie znaczy – sła-
bych. W świecie znanych i cenionych 
zagranicznych trup teatralnych cięż- 
ko jest zaistnieć. A jak wiadomo 
– aktor musi tworzyć swoje kreacje, 
pokazywać je przed szerszą, bądź 
też mniejszą publiką. Jeśli nie bę-
dzie miał takiej możliwości – prze-
stanie istnieć. A tego przecież nie 
chcemy.... 

P r o j e k t  z re a l i z o w a n y 
z udziałem środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego i Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce. W reali-
zację Festiwalu zaangażowały się 
także samorządy lokalne między 
innymi Urząd Miasta Hajnówka. 
Organizator: Stowarzyszenie Kultu-
ralne „Pocztówka” z Policznej. 

Emilia Rynkowska 

kultur z różnych stron świata mieli 
okazję podziwiać mieszkańcy kilku-
nastu miejscowości z województwa 

Podlaskiego. W sumie dano ponad 
60 koncertów.

Do Hajnówki Podlaska Ok-
tawa Kultur zawitała w piątek, 24 
lipca. Zaprezentowały się dwa ze-
społy taneczne i jeden muzyczny: 
ISRAEL DANCE THEATRE RA-
MAT-GAN (Izrael), VESELI (Moł-
dawia) i ORKIESTRA RAPSOZII 

Zakupil iśmy towar lub 
usługę, które są wadliwe (np. że-
lazko się przegrzewa, jogurt jest 
nieświeży, mimo że okres ważności 
nie minął) ? Jeśli zakupiony towar 
jest nieprawidłowy, konsumentowi 
przysługuje prawo do reklama-
cji – możemy i powinniśmy z tej 
możliwości korzystać. Procedu-
ra i pozostałe kwestie związane 
z reklamacją normowane są przede 
wszystkim przez przepisy Kodek-
su Cywilnego, ale także Ustawę 
z dnia 30 maja 2014r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827). 
Przepisy prawa dokładnie określają 
sposób reklamowania towaru – jej 
podstawą może być rękojmia (za-
wsze) albo gwarancja (o ile została 
udzielona). Rękojmia to podstawa 
prawna dochodzenia odpowiedzial-
ności od sprzedawcy w związku 
z ujawnioną wadą fizyczną lub 
prawną zakupionego towaru. Defi-
nicję rodzaju wad szczegółowo wy-
jaśnia Kodeks Cywilny (art. 556 §1) 
– najogólniej mówiąc wada fizyczna 
to taka, gdy towar nie ma właści-
wości, jakie powinien spełniać (np. 
płytki mrozoodporne okazują się 
być podatne na niskie temperatu-
ry) lub takich, o których istnieniu 
zapewniał sprzedawca (np. bateria 
telefonu nie jest tak wydajna, jak 
było stwierdzone) bądź został wy-
dany w stanie niezupełnym (np. te-
lefon komórkowy bez baterii, choć 
powinna być w zestawie). Za wadę 
fizyczną uznaje się także niepra-
widłowe uruchomienie i zamonto-
wanie rzeczy przez sprzedawcę lub 
konsumenta, postępującego zgod-
nie z instrukcją (art. 556 Kodeksu 
Cywilnego). Z kolei z wadą prawną 
mamy do czynienia wówczas, gdy 
sprzedany towar stanowi własność 
osoby trzeciej (np. pochodzi 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów radzi: 
jak skutecznie złożyć 

reklamację?

Przygraniczne położenie oraz 
bliskość Puszczy Białowieskiej – euro-
pejskiej perełki na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO to atuty, które 
powiat hajnowski stara się wyko-
rzystywać.  Nieprzerwanie od 13. lat 
starostwo powiatowe współpracuje z  
partnerami z Białorusi na płaszczyźnie 
turystycznej i społecznej. Do bogatego 
wachlarza wspólnych przedsięwzięć 
dołączyć można zakończony z końcem 
lipca projekt „Rozwój turystyki ak-
tywnej i branży turystycznej w ujęciu 
transgranicznym”, którego liderem był 
Park  Narodowy Białowieżskaja Pusz-
cza w Kamieniukach, zaś partnerem 
– Powiat Hajnowski. Projekt trwający 
jedenaście miesięcy obfitował w liczne 
przedsięwzięcia, często  angażujące 
lokalne społeczności po obu stronach 
granicy.

Jednym z nich była orga-
nizacja szkolenia na przewodników 
turystycznych po regionie Puszczy 

Zakończyła się realizacja projektu „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej 
w ujęciu transgranicznym”, którego parterem było Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Białowieskiej. Inicjatywa skierowana 
do mieszkańców powiatu umożliwiła 
zainteresowanym uczestnikom pod-
nieść kwalifikacje zawodowe oraz po-
prawić swoją sytuację na rynku pracy. 
Profesjonalne szkolenie trwające 3 
miesiące zakończyło się wręczeniem 
certyfikatów ukończenia. Następnie 
uczestnicy przystąpili do egzaminu or-
ganizowanego przez Białowieski Park 
Narodowy. Podobne szkolenie prze-
prowadzone zostało dla białoruskich 
przewodników, organizowane przez 
lidera projektu. 

Z kolei zainteresowani po-
znaniem dziedzictwa kulturowego 
oraz walorów turystycznych po obu 
stronach granicy mogli wziąć udział 
w polsko – białoruskim szkoleniu kuli-
narnym organizowanym w Białowieży, 
rajdach rowerowych w Polsce i na 
Białorusi lub szkoleniu i rajdzie nordic 
walking w Hajnówce. Budowie więzi 
oraz zacieśnianiu partnerskich relacji 

służyła także wizyta studyjna tourope-
ratorów z Białorusi w regionie Puszczy 
Białowieskiej. Bogaty harmonogram 
był tak skonstruowany, by nastąpiła 
wymiana doświadczeń w zakresie róż-
nych usług turystycznych. W ramach 
projektu zaplanowano również wspól-
ny udział na targach turystycznych 
w Mińsku i Lublinie. Innymi ważnymi 
działaniami z zakresu promocji  i roz-
woju turystyki w regonie są inwentary-
zacja i odnowienie polskiego odcinka 
rowerowego Białowieskiego Szlaku 
Transgranicznego wraz z jego odno-
gami, łączącego Puszczę Białowieską 
po dwóch stronach granicy a także 
wydanie nowej publikacji o turystyce 
aktywnej w regionie.

Wielość zadań oraz ich róż-
norodność – od działań wspierających 
rozwój turystyki po integrację lokal-
nych  społeczności  w sferze turystyki 

sprawia, że projekt realnie przyczynił 
się do utrwalenia pozytywnego wi-
zerunku powiatu hajnowskiego jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie 
oraz stworzył płaszczyznę do dalszej, 
równie owocnej współpracy z parte-
rem białoruskim w przyszłości.

Katarzyna Nikołajuk
Projekt „Rozwój turystyki 

aktywnej i branży turystycznej w ujęciu 
transgranicznym” jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach programu Współpracy Tran-
sgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2007-2013 realizowanego w ramach 
projektu parasolowego „Wsparcie 
transgranicznych inicjatyw społeczno-
ści lokalnych w Euroregionie Puszcza 
Białowieska”, którego liderem jest 
Stowarzyszenie Samorządów Eurore-
gionu Puszcza Białowieska.

Cd. str. 3

MOLDOVEI (Mołdawia).
Organizator: Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Białymstoku 

Patronat honorowy: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,
Wojewoda Podlaski,
Marszałek Województwa Podla-
skiego, 
Prezydent Miasta Białegostoku.

Emilia Rynkowska

Dnia 17 lipca wyruszyła ko-
lejna tego lata wyprawa rowerowa 
na Białoruś. Tym razem naszym 
celem był Kamieniec. To już czwarty 
rajd do tej miejscowości. Cieszy się 
on dużym powodzeniem ze wzglę-
du na atrakcyjny program i miłe 
określiłbym słowiańskie przyjęcie 
przez Białorusinów – współorga-
nizatorów rajdu. Trasa tego rajdu 

Rajd rowerowy do Kamieńca
prowadziła przez puszczańskie osa-
dy do Białowieży. Następnie Grudki, 
przejście graniczne - Piererow – 
Krzyże – Chata Dziadka Mroza – 
Paszudzkaja Buda – Paszuki – Cha-
mutowicze – Podbieły – Czerniaki 
– Nowickowicze – Kamieniec. 
Relacja z rajdu na www.hajnowka.pl

Roman Wnuczko



3

przyjechać tu i wystąpić, szczególnie 
ze względu na wspaniałą opinię fe-
stiwalu. Zespół coraz częściej przy-
jeżdża do Polski. Koncertuje w wo-
jewództwie podlaskim, lubelskim, 
jak również w Warszawie. Utwory 
śpiewane są w języku białoruskim, 
chociaż jak twierdzi wokalista – lu-
bią eksperymentować i wprowadzili 
do swojej muzyki również język 
ukraiński i łotewski. Bardzo cie-

kawym połączeniem jest rockowe 
brzmienie z folkowymi wstawkami. 
Zespół sam tworzy swoją muzykę. 
Posiłkuje się narodowymi piosenka-
mi, jak twierdzi TERRA KOD – nasza 
muzyka  to nasz autorski pogląd na 
narodowe myślenie i naukę.

Z roku na rok miasto Haj-
nówka coraz bardziej zaznacza się 
na muzycznej mapie Polski. 

Festiwal Muzyki Rockowej 
ROCKOWISKO HAJNÓWKA, czy 
Konkurs Muzyczny Regionalnych 

Rozgłośni Polskiego Radia PRZE-
BOJEM NA ANTENĘ odbywające 
się właśnie w Hajnówce stwarza-
ją wspaniałe warunki promujące 
debiutujących młodych artystów. 
Organizatorzy ROCKOWISKA - Sto-
warzyszenie Kulturalne TYBEL, 
stworzyli dla występujących ze-
społów niepowtarzalną okazję do 
wymiany doświadczeń muzycznych 
oraz zaprezentowania swojego do-
robku przed profesjonalnym jury.  

W tym roku przed szanowną komi-
sją zaprezentowały się następujące 
zespoły:
LEŻĄ LENIE – trall punk (Kobyłka)
INFERNAL BIZARRE- metal (Ło-
wicz)
EXPLOZER – metlcore/groove metal 
(Gdańsk)
DZIKI RAJ - punk rock (Białowieża)
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Festiwal Muzyki Rockowej 
ROCKOWISKO Hajnówka 2015 ob-
chodzi w tym roku 7 urodziny i od-
nosi coraz to większe sukcesy. Na 
przesłuchania konkursowe zgłasza 
się wiele początkujących, ale i już 
mających doświadczenie zespołów. 

Kapela Oi! BRYGADA w koń-
cu wyszła z garażu, w którym na co 
dzień grała. Występ przed publicz-
nością jest wielkim wydarzeniem 
w ich twórczym życiu. We 
wrześniu wychodzi nowa 
płyta „Atmosfera jest naj-
ważniejsza”. W ostatnim 
czasie powstał też teledy-
sk. Dziś na scenie hajnow-
skiego amfiteatru nagry-
wany został również klip 
do piosenki „Janek”. Na 
pytanie co zespół będzie 
reprezentować podczas 
przesłuchań konkursowych padła 
odpowiedź – Najlepszą muzykę 
świata. 

Hajnowska publiczność 
miała również zaszczyt usłyszeć 
wiele premierowych utworów. Je-
den z nich zagrał zespół CYGAŃSKI 
WIATR, który pół roku temu wydał 
pierwsze swoje demo – „Verano 
Peach”. Drugi - grupa SECESJA 
z Rzeszowa – laureat II Nagrody 
Festiwalu Rockowisko Hajnówka 
2014. Chociaż skład nieznacznie się 

zmniejszył, kapela pnie się do góry.  
– W ostatnim czasie nasza muzyka 
bardzo się rozwinęła. Daliśmy jeden, 
a konkretny – duży koncert. Udało 
nam się zarejestrować i  wydać 
singiel 321. U Was w Hajnówce jest 
jego promocja. W tym roku mamy 
nadzieję nagrać płytę.  W Hajnówce 
jesteśmy po raz kolejny.  Jak ktoś raz 
tu przybędzie – wspomina  cały czas. 
I jak widzi  ten napis HAJNÓWKA – 
to „cała micha się cieszy”. Musimy 
przyznać, że chociaż jesteśmy tu po 
raz trzeci, to po raz kolejny zabłą-
dziliśmy. Bo tutaj wiele się zmienia, 
rozwija... No i to piękne zadaszenie 
amfiteatru.  Za każdym razem, kiedy 
tu byliśmy - padało i ludzie nie wie-
dzieli, co mają ze sobą robić...Teraz 
będzie o wiele lepiej... Proroctwo 
się spełniło. Teraz już nawet burza 
nie jest straszna. Pomimo nagłego 
załamania pogody - koncert odbył 
się w całości. 

Wspaniałe miejsce i pu-
bliczność przyciąga również kapele 
z zagranicy.  

–  Wiele zespołów białoru-
skich miało tu swój początek – „Ścia-
na” z Brześcia, Re1ikt i „The Toobes” 
z Mińska – wylicza wokalista TERRA 
KOD. – Dla nas również było ciekawe 

ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2015 
– najlepsza muzyka świata ...

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi: 
jak skutecznie złożyć reklamację?

z kradzieży) lub jest obciążony pra-
wami na rzecz innej osoby.

W każdym z tych przypad-
ków konsumentowi przysługuje 
prawo do złożenia reklamacji. Je-
żeli towar konsumpcyjny w chwili 
jego wydania jest wadliwy, osobą 
odpowiedzialną przed kupującym 
jest sprzedawca. Sprzedawca jest 
zwolniony od odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi, jeżeli klient wie-
dział o wadzie w chwili zawarcia 
umowy sprzedaży. W ramach rę-
kojmi możemy żądać od sprzedaw-
cy naprawy, wymiany towaru, obni-
żenia ceny albo − przy wadzie istot-
nej – odstąpienia od umowy. Wybór 
należy do kupującego, sprzedawca 
nie może wbrew naszej woli narzu-
cić formy załatwienia reklamacji. 
Przykładowo, jeśli sprzedawca 
zaproponuje usunięcie wady, kon-
sument nie musi godzić się na takie 
rozwiązanie i może żądać zamiany 
rzeczy na wolną od wad. Jeżeli 
sprzedany produkt jest niezgodny 
z umową, klient może również 
złożyć oświadczenie o obniżeniu 
ceny albo odstąpieniu od umowy 
sprzedaży, chyba że sprzedawca 
niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności wymieni wadliwy 
produkt na wolny od wad albo wadę 
usunie (art. 560. § 1 Kodeksu Cywil-
nego). Ograniczenie to nie ma za-
stosowania w momencie powtórnej 
wymiany lub naprawy oraz wtedy, 
gdy sprzedawca nie uczynił zadość 
obowiązkowi usunięcia wady.

 Koszty wymiany lub na-
prawy ponosi sprzedawca. Pa-
miętajmy jednak, że choć przepisy 
obligują sprzedawcę do przyjęcia 
wadliwego towaru (art. 561 Ko-
deksu Cywilnego), powinniśmy 
formułować żądania w rozsądnych 
granicach oraz niekiedy iść na kom-
promis, gdyż zgodnie z literą prawa 
sprzedawca może odmówić za-
dośćuczynienia żądaniu kupujące-
go, jeżeli doprowadzenie towaru do 
stanu zgodności z umową w spo-
sób wybrany przez kupującego jest 
niemożliwe albo w porównaniu 
z drugim możliwym sposobem, 
proponowanym przez sprzedawcę, 
wymagałoby nadmiernych kosztów 
lub też, gdy koszty zadośćuczy-
nienia przewyższają cenę rzeczy 
sprzedanej (art. 561. § 3. Kodeksu 
Cywilnego). Ponadto, kupujący nie 
może odstąpić od umowy, jeżeli 
wada jest nieistotna.

Ważną kwestią w procesie 
reklamowania towaru są także 
terminy. Sprzedawca odpowiada 
za niezgodność towaru z umową 
w przypadku stwierdzenia tako-
wych przed upływem dwóch lat 
od wydania towaru kupującemu; 
termin ten biegnie na nowo w razie 
wymiany towaru – niemniej jednak 
najlepiej  jest zgłosić problem od 
razu. Co istotne, jeśli wada zosta-
ła 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 

Cywilnego).
Z kolei w przypadku pro-

duktów spożywczych, reklamacji 
dokonujemy bezpośrednio u sprze-
dawcy, w ciągu trzech dni od daty 
sprzedaży, otrzymania towaru bądź 
otwarcia opakowania. Tak więc 
informacja przy kasie dotycząca 
braku uwzględnienia reklamacji po 
odejściu od kasy jest niezgodna 
z prawem.

Co prawda przepisy prawa 
nie regulują sposobu składania 
reklamacji, niemniej jednak naj-
lepiej złożyć ją na piśmie oraz 
poprosić o potwierdzenie przyjęcia 
dokumentu (np. poprzez odbicie 
pieczątki na kserokopii). Przepi-
sy nie przewidują także wprost 
terminu, w którym sprzedawca 
powinien ustosunkować się do 
reklamacji konsumenta. Kodeks 
Cywilny mówi, że sprzedawca jest 
obowiązany wymienić wadliwy pro-
dukt na wolny od wad lub usunąć 
wadę w rozsądnym czasie bez 
nadmiernych niedogodności dla 
klienta. Ustawodawca uszczegó-
łowił jednak, że jeżeli klient zażą-
dał wymiany produktu lub usunię-
cia wady albo złożył oświadczenie 
o obniżeniu ceny, określając kwotę, 
o którą cena ma być obniżona, 
a sprzedawca nie ustosunkował 
się do tego żądania w terminie 
czternastu dni, uważa się, że żą-
danie to uznał za uzasadnione (art. 
561 Kodeksu Cywilnego). W przy-
padku uznania zwrotu pieniędzy,  
sprzedawca powinien uregulować 
należność niezwłocznie. Przy pro-
cedurze reklamacji musimy pamię-
tać o trzech ważnych kwestiach: 
po pierwsze – dowodem zakupu 
jest nie tylko paragon (ale także 
wydruki z terminali płatniczych, 
wyciągi z kart kredytowych, faktura 
VAT, zeznania świadków zawarcia 
transakcji), po drugie – zwrot nie-
wadliwego towaru w sklepie sta-
cjonarnym tylko dlatego, że dana 
rzecz przestała się nam podobać 
zależy od dobrej woli sprzedawcy 
(reklamacja obejmuje tylko towary 
wadliwe), po trzecie – udzielnie 
gwarancji przez producenta towaru 
nie niweluje możliwości docho-
dzenia swoich praw u sprzedawcy 
z tytułu reklamacji.

Na każdym etapie sporu 
z przedsiębiorcą konsument może 
zgłosić się po bezpłatną pomoc 
do powiatowego rzecznika kon-
sumentów. Do rzecznika może 
zgłosić się każdy, kto potrzebuje 
pomocy w zakresie ochrony inte-
resów konsumenta, ma problemy 
z wyegzekwowaniem przysługu-
jących praw. Biuro Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów mieści 
się w budynku Starostwa Powia-
towego w Hajnówce (ul. A. Zina, 
pokój nr 21, w godz. 7.30 – 15.30 
pn. – pt.), tel.  85 682 30 45.

Katarzyna Nikołajuk

Konsultacja merytoryczna: 
Danuta Rola, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów

Cd. ze str. 2TERRA KOD – folk/metal (Brześć, 
BIAŁORUŚ)
STEEL HABIT – metal (Warszawa)
Oi! BRYGADA – punk rock (War-
szawa)
CYGAŃSKI WIATR – punk rock (Tu-
rek)
ELKSTONE - rock/metal (Ełk)

Kapele dały z siebie wszyst-
ko. Ich talent muzyczny i wiarygod-
ność sceniczną oceniła komisja:

- Romuald Rakow-
ski- muzyk zespołu 
Błękitny Nosorożec
- Łukasz Stepaniuk- 
muzyk, dziennikarz 
m u z y c z n y  R a d i a 
ESKA, Radia Racja
- Tomasz Tichoniuk- 
muzyk, organizator

Jak wska-
zuje nam formuła 

festiwalu – są przesłuchania, są też 
nagrody, które rokrocznie sponso-
ruje Burmistrz Miasta Hajnówka. 
W tym roku, w jego zastępstwie 
zrobił to Jarosław Grygoruk- Sekre-
tarz Miasta Hajnówka. Tradycją się 
stało, iż zwycięski zespół -  Elkstone 
- rock metal z Ełku, oprócz nagrody 
pieniężnej o wartości 2000 zł otrzy-
mał dodatkowo dębową gitarę. Od 
czterech lat wykonuje ją Zakład Sto-
larski Anatola Oksentowicza. Decy-
zją jury w następnym roku będziemy 
mieli okazję ponownie usłyszeć 
również pozostałych laureatów:

CYGAŃSKI WIATR - punk 
rock z Turka – WYRÓŻNIENIE 2015, 
zespół otrzymał nagrody rzeczowe 
od sponsora – CENTRO-MET;

ELKSTONE - rock metal 
z Ełku – NAGRODA PUBLICZNOŚCI,  
zespół otrzymał bon wartościowy 
od Hajnowskiego Domu Kultury do 
realizacji w Sklepach Riff;

EXPLOZER - metalcore 
z Gdańska –NAGRODA SPONSORA -  
zespół zrealizuje klip-teledysk przez 
STUDIO BIRD z Białegostoku.

Zaraz po przesłuchaniach 
konkursowych zagrali laureaci 
poprzedniej edycji: OTHERMIND 
z Białegostoku (Wyróżnienie 2014), 
SECESJA z Rzeszowa (II Nagroda 
2014),  ŚCIANA z Brześcia (I Na-
groda 2014 i Nagroda Publiczności 
2014). Cieszy też fakt, że dzięki 
sponsorom udało się zorganizować 
koncerty gwiazd polskiej sceny 

muzycznej, których nie trzeba chyba 
nikomu przedstawiać: QULTURKA 
– punk/rock/ska (Piła), MOSKWA 
– punk/hc (Łódź) i GA-GA ZIELONE 
ŻABKI – punk/reggae/hc (Jawor).

Emilia Rynkowska
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Region Puszczy Białowie-
skiej to niezwykła kraina – turystyka 
aktywna (m.in. rowerowa i nordic 
walking) oraz walory przyrodniczo 
– kulturowe a przede wszystkim 
sąsiedztwo unikatowej Puszczy Bia-
łowieskiej czynią powiat hajnowski 
bardzo atrakcyjnym turystycznie 
miejscem. Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce wspiera promocję re-
gionu w internecie - dzięki współ-
pracy z redakcjami portali tury-
stycznych malownicza Kraina Żubra 
szturmuje sieć :). 

Oferty z regionu odnaleźć 
można również na portalach 
turystycznych takich jak:  
www.restbox.pl,  
www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka, 
www.wyjade.pl, www.poland24h.pl, 
www.ciekawemiejsca.org,  
www.targiturystyczneonline.pl,  
www.socialtravel.pl,  
www.turystyka.wp.pl,  
www.ciekawe-miejsca.net, i wielu 
innych. 

Stały kontakt z redakcjami 
portali turystycznych i poszukiwa-
nie nowych kanałów informacyjnych 
w sieci to nie jedyne działania staro-
stwa na rzecz promocji regionu on 
– line. W ramach projektów: Platforma 
współpracy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej 
oraz Promocja Puszczy Białowieskiej 
w sieci starostwo zrealizowało film 
i spoty promujące walory turystyczne 

Powiat hajnowski promuje się 
w interenecie

regionu. Oba przedsięwzięcia były 
promowane w mediach oraz portalach 
społecznościowych. Niezmiernie miło 
nam poinformować, iż film „Puszcza 
Białowieska – tu nic nie jest przy-
padkowe” – film zrealizowany przez 
starostwo został nagrodzony podczas 
prestiżowego festiwalu X FilmAT Film, 
Art & Tourism Festiwal. Otrzymał on:

 I miejsce w kategorii za Naj-
lepszy Film dla Młodzieży oraz 

 I miejsce w kategorii za Naj-
lepszy Film Turystyczny. 

FilmAT – Film, Art & Tourism 
Festival w Warszawie jest kontynuacją 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Turystycznych, a jego głównym zało-
żeniem jest wyłonienie najlepszego 
filmu turystycznego spośród repre-
zentantów różnych krajów z całego 
świata.

Ponadto opracowany został 
kalendarz cyklicznych imprez w regio-
nie, który  przesłano do biur i agencji 
turystycznych oferujących wyciecz-
ki po Podlasiu. Spoty promocyjne 
oraz kalendarz znajdują się na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl. Z myślą 
o użytkownikach on-line na stronie 
starostwa utworzona została rów-
nież zakładka „Publikacje starostwa” 
umożliwiająca podgląd wydawnictw 
powiatu. Zachęcamy także do śledze-
nia naszej strony, gdzie prezentowane 
są najważniejsze informacje oraz cie-
kawostki o regionie. 

Katarzyna Nikołajuk

To już XVIII sezon spotkań 
z muzyką organową w Hajnówce. 
Miłośnicy muzyki poważnej mają 
okazję ponownie spotkać się z wy-
śmienitymi muzykami i śpiewakami. 

Wszystko to za sprawą pa-
sjonatów, którzy powołali Hajnow-
ską Fundację Muzyki Organowej 
i Kameralnej. Inicjatorem tego dzieła 
był śp. ks. prał. Marian Świerszczyń-

ski. Niespotykane nigdzie w północ-
no-wschodniej Polsce, prócz Haj-
nówki 28–ośmio głosowe organy 
(zbudowane na przełomie XIX i XX 
wieku przez firmę Schlag und Soho-
ne), które Parafia zakupiła w 1976 
roku umożliwiły organizowanie pro-
fesjonalnych koncertów w naszym 
mieście. Przez 17 sezonów mogli-
śmy słuchać i podziwiać muzyków – 

Wakacyjne Koncerty Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Hajnówce

wykonawców z różnych stron świa-
ta: z USA, Kanady, Niemiec, Szwecji, 
Danii, Korei, Finlandii, Belgii i innych 
krajów. Nie zabrakło również wspa-
niałych wykonawców z Polski.

W tym roku organizatorzy 
zaplanowali cztery spotkania. W lip-
cu odbyły się dwa koncerty, podczas 
których wystąpili organiści: Marek 
Stefański z Krakowa i Waldemar 

Krawiec z Katowic, skrzypek  
Rafał Dudzik z Białegostoku 
oraz zespół wokalny z Bia-
łegostoku – Ensemble Quat-
troVoce.

2 sierpnia swój ta-
lent muzyczny zaprezento-
wali się: Urszula Bardłow-
ska (Madryt) – sopran i Józef 
Kotowicz – organy. Nato-
miast, 16 sierpnia w kościele 
p. w. Podwyższenia Krzyża 
Św. wstąpili: David Troiano 
(USA) – organy i jakże nam 
już znany – Michał Skiepko 

z Warszawy – tenor. Wszystkie kon-
certy odbyły się o godzinie 18.45.  
Tradycyjnie hajnowskie koncerty 
otworzył Dyrektor i Koordynator 
Podlaskich Koncertów Józef Ko-
towicz z Białegostoku. Muzyków 
przedstawia gospodarz kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego Ks. 
kan. Józef Poskrobko. 

Emilia Rynkowska

Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Region Puszczy Biało-
wieskiej” wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Hajnówce 25 lipca 
br. promowała ofertę turystyczną 
regionu na II Międzynarodowym 
Turnieju Smaków na Zamku w Liwie 
„O Kielich Wojciecha Wielądko”. 
Przedsięwzięcie zorganizowała Lo-
kalna Organizacja Turystyczna „Wiel-
ki Gościniec Litewski”. Zaledwie 
kilkadziesiąt kilometrów od War-
szawy, tuż nad brzegiem potężnej 
rzeki Liwiec, stoi zabytkowy zamek. 
W jego scenerii odbył 
się smakowity Turniej, 
goszczący wytwórców 
z Mazowsza i Podlasia 
– nie zabrakło rów-
nież  wileńskich i tatar-
skich akcentów.

W  r a m a c h 
imprezy został prze-
prowadzone konkursy 
„Gościniec z podróży” 
i „Na najsmaczniejszą 
potrawę regionalną”, 
do których zgłoszone zostały przez 
LOT „Region Puszczy Białowie-
skiej” również produkty i potrawy 
z powiatu hajnowskiego. Pyszny ser 
carski posmakował jury i produkt 
hajnowskiej Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej zajął drugie miejsce 
w kategorii „Gościniec z podróży”. 
Gratulujemy Producentowi!

Stoisko regionu Puszczy 
Białowieskiej mieściło się tuż przy 
zabytkowej wieży zamku w Liwie 
a odwiedzający mieli okazję zapo-
znać się z bogatą ofertą turystycz-

Ser carski otrzymał drugie miejsce 
na II Międzynarodowym Turnieju Smaków na Zamku w Liwie

ną – do dyspozycji mieli materiały 
promocyjne w postaci folderów, 
ulotek, map i przewodników, a także 
informacje, jakich udzielali obsługu-
jący stoisko: Marta Grzelak – pra-
cownik biura LOT „Region Puszczy 
Białowieskiej”, Katarzyna Nikołajuk 
– pracownik Starostwa Powiato-
wego w Hajnówce oraz Eugeniusz 
Wołkowycki– Prezes Białowieskiego 
Stowarzyszenia Agroturystycznego 
„Żubr”. Pożądanymi informacjami 
okazały się te dotyczące bazy tury-
stycznej, form turystyki aktywnej 

i atrakcji w regionie – w tym moż-
liwości organizacji wycieczek na 
Białoruś. Ale nasi rozmówcy mogli 
przede wszystkim dosłownie „po-
smakować” regionu – za sprawą 
produktów Okręgowej Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Hajnówce oraz 
członków LOT „Region Puszczy 
Białowieskiej”: Białowieskiego Sto-
warzyszenia Agroturystycznego 
„Żubr” oraz obiektu gastronomicz-
nego w Dubiczach Cerkiewnych Jana 
Tomaszuka. Stoisko degustacyjne 
a na nim: wiejski chlebek, smal-

czyk z czosnkiem, ogórki kiszone, 
swojska wędlinka i słoninka znikały 
równie szybko co foldery. Prawdziwą 
furorę wśród smakoszy zrobił ser 
carski oraz czekoladowe grzybki  na 
deser.

Udział w II Międzynarodo-
wym Turnieju Smaków w Liwie 
to jedno z bogateg  o wachlarza 
przedsięwzięć mających na celu 
promocję regionu. LOT „Region 
Puszczy Białowieskiej” i   Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce promowało 
region na tragach m.in. w Warsza-

wie, w Katowicach, 
Lublinie,  Berlinie czy 
na Białorusi. Udział 
w eventach to nie 
jedyne działania  na 
rzecz promocji regio-
nu: powiat aktywnie 
promuje się w inter-
necie oraz inicjuje, 
w oparciu o fundusze 
unijne, powstawanie 
nowych produktów 
turystycznych pod-

noszących atrakcyjność regionu. 
O wszystkich przedsięwzięciach 
więcej na dalszych stronach Gazety. 

Organizatorzy: Zarząd Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej „Re-
gion Puszczy Białowieskiej” i Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce dzię-
kują Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Hajnówce oraz członkom 
LOT „Region Puszczy Białowieskiej” 
za współpracę, pomoc i zaangażo-
wanie w organizację stoiska promo-
cyjnego.             

Katarzyna Nikołajuk

W dniach 24-26.07.2015r. 
na zaproszenie Przewodniczącej 
Rady Okręgu Dagda Sandry Viskure 
i Dyrektora Ośrodka Zdrowia i Opieki 

Społecznej  Andrisa Bandunsa, prze-
bywała na Łotwie 9-osobowa dele-
gacja pracowników Domu Pomocy 
Społecznej „Rokitnik” w Białowieży.

W pierwszym dniu pod na-
zwą „Białowieskie Żubry” uczestni-
czyliśmy w III spartakiadzie Domów 
Opieki Społecznej w Tervete. Udział 
w niej wzięła rekordowa liczba pla-
cówek – aż 31. Na 10-kilometrowej 
trasie Parku Narodowego w Tervete 
na uczestników czekało 14 konku-

Wizyta pracowników Domu Pomocy Społecznej 
„Rokitnik” w Białowieży na Łotwie

rencji, wymagających  inteligencji, 
szybkości, zręczności. Ku naszemu 
zaskoczeniu zdeklasowaliśmy kon-
kurencję zajmując I miejsce. Jednak 

prawdziwym zaskoczeniem było za-
jęcie przez naszą delegację I miejsca 
w zawodach polegających na ukła-
daniu na czas alfabetu łotewskiego.

Drugi dzień pobytu również 
obfitował w wiele intersujących 
wydarzeń. Uczestniczyliśmy w se-
minarium dot. opieki nad mieszkań-
cami domów opieki organizowanego 
przez Centrum Doskonalenia Zawo-
dowego i Nadzoru „AISMA” (Łotwa). 
Uczestnictwo w prelekcji pozwoliło 

na wymianę cennego doświadczenia 
oraz poszerzenie wiedzy. Nie zabra-
kło również czasu  na poznanie skar-
bów turystycznych i historycznych 
okręgu Dagda, odwiedziny stolicy 
Łotwy – przepięknej Rygi oraz udzia-
łu w folklorystycznym festynie św. 
Anny w Dagdzie.

Ostatniego dnia pobytu za-
poznaliśmy się z działalnością Cen-
trum Zdrowia  i Opieki Społecznej 
„Dagda”. Ośrodek świadczy opie-
kę stacjonarną nad osobami wy-
magającymi całodobowej pomocy, 
działają poradnie lekarzy specja-
listów, laboratorium, rehabilitacja 
oraz pracownia USG i RTG. Ponadto 
świadczone są usługi zdrowotne dla 
mieszkańców okręgu Dagda.

Pobyt  zwieńczył  f ina l-
ny obiad z Przewodniczącą Rady 
Dagda Sandrą Wiskure i Andrisem 
Bandunsem w Wiejskim Dworze 
w Andrupen – to tu 27 stycznia 
2005r. podpisany został list intencyj-
ny pomiędzy Powiatem Hajnowskim 
i Rejonem Kraslawia, stanowiący 
podstawę wspólnej współpracy, 
która rozwija się do dziś.
Dom Pomocy Społecznej Rokitnik
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