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Nasz patronat
X Jarmark Żubra o smaku Hajnowskiego Marcinka

Tegoroczny Jarmark ob-
chodził cudowny jubileusz. Zdaje 
się nie tak dawno organizowano 
pierwszy jarmark w naszym mie-
ście. Organizatorzy nie wiedzieli, 
czy pomysł przyjmie się i jakie 
będzie zainteresowanie ze strony 
wystawców oraz kupujących. 
Z roku na rok o Jarmarku Żubra 
było coraz głośniej nie tylko 
w naszym regionie, w Polsce, 
ale i za granicą. Wielbicieli 
wschodniej kuchni i rękodzieła 
przybywało. Pojawiało się coraz 
więcej wystawców, co za tym 
idzie różnorodność wystawianych 
produktów.

Tematem wiodącym te-
gorocznej jubileuszowej edycji 
Jarmarku Żubra był Hajnowski 
Marcinek – uznawany za nasz 
największy regionalny rarytas. 
Jego początki sięgają przełomu XIX/XX 
w. i wiążą się ze świtą zamieszkującą 
Pałac Carski w Białowieży. Ciasta pod 
nazwą „Marcinek” wypiekane było 

na dworze z okazji hucznie obcho-
dzonego święta świętego Marcina. 
Jego smak stał się tak popularny, iż 
z dworu przeniósł się na okoliczne 

społeczności stając się tym sa-
mym produktem regionalnym. 
Marcinek – dwadzieścia jeden 
kruchych placków w połączeniu ze 
śmietaną dają wyjątkowy smak, 
długo pozostając w pamięci tych, 
którzy po raz pierwszy mieli okazję 
go skosztować. A degustować 
zawsze warto, gdyż Marcinek ma 
tyle twarzy, ile osób go wykonuje. 
Jak twierdzą smakosze – trudno 
jest odwzorować ten sam smak, 
gdyż każdy ciastkarz wykona go 
inaczej. Dlatego warto próbować 
i poszukać idealnego smaku dla 
siebie. Warto też pokusić się 
o własnoręczne wykonanie tego 
ciasta. Wspaniałą ku temu okazją 
były niedzielne warsztaty przygo-
towania placków i ich dekoracji. 
Tajniki wyrobu ciasta zdradzała 
Joanna Bińczycka z Pracowni 

Tortów Cukrowe Fantazje z Hajnówki. 
Stoisko cieszyło się wielkim zainte-
resowaniem nie tylko ze strony pań 
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Po raz dwudziesty pierwszy 
Czeremcha stała się mekką muzyki 
folkowej. Festiwal Wielu Kultur i Na-
rodów od kilku już lat odbywa się 
w ostatniej dekadzie lipca. Wcześniej 
był to wrzesień, poźniej maj i czerwiec. 
Jest to nie tylko jedna z największych 
imprez folkowych w kraju ale także 
muzyczna wizytówka Podlasia. Na 

Z wiejskiego podwórka

imprezę przybywają ludzie z całego 
kraju i świata. Dużą grupę widzów 
stanowią warszawiacy, którym przy-
jazd na folkowe spotkania umożliwia 
PKP podstawiając darmowy pociąg 
festiwalowy relacji Warszawa 
Wschodnia - Czeremcha - Warszawa 
Wschodnia. Organizatorem festiwalu 

15 lipca w 73. rocznicę mordu bł. 
ks. Antoniego Beszty – Borowskiego 
– kapłana i męczennika, beatyfiko-
wanego w gronie 108 męczenników 
polskich II wojny światowej przez św. 
Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 
1999 roku, oraz ks. Ludwika Olszew-

Uroczystości w Bielsku Podlaskim - w Hołdzie Ofiarom Barbarzyństwa

„Chciano zniszczyć polskość 
oraz odebrać Polakom wolę walki”

skiego, ks. Henryka Opiatowskiego 
i pomordowanych w Lesie Pilickim 
koło Bielska Podlaskiego 15 lipca 
1943 roku odbyły się uroczystości 
upamiętniające ofiary pomordowanych.

Wśród ofiar znaleźli się przed-
stawiciele lokalnej inteligencji, w tym 

burmistrz Alfons Erdman, wspomniani 
trzej kapłani oraz dzieci – najmłodsze, 
Basia Morydz, miało jedynie dwa lata. 
Rozstrzelani zostali tylko dlatego, że 
byli Polakami. Uroczystości rozpoczęły 
się od złożenia kwiatów na grobach 
ofiar przez przedstawicieli m.in. biel-
skich placówek oświatowych, władz 
lokalnych, Policji, Straży Pożarnej, 
Wojska Polskiego oraz rodzin pomor-
dowanych, w tym siostrę Maksymiliana 
– Agnieszkę Opiatowską, której stryj 
ks. Henryk Opatowski z Domanowa 
zginął. Obecnie siostra pracuje w Fa-
stowie na Ukrainie.

Podczas uroczystości wartę 
honorową pełnili harcerze z Ko-
mendy Hufca w Bielsku Podlaskim. 
Uroczystość uświetnił, śpiewając 
patriotyczne pieśni, chór z kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego. 

 Po wkrocze niu Niemców 
w czerwcu 1941 roku do Bielska 
Podlaskiego, ks. Antoni został usunięty 
z plebanii. Bezskutecznie namawia ny 
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Wiązankę składa delegacja z I LO im. T. Kosciuszki, z której to szkoły  
zginęli nauczyciele

Dzień Grodziska
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z Kleszczel wyprzedzając BKP Ge-
pard Rakovia Zawadka i LC Chełm. 
W tegorocznych rozgrywkach udział 
wzięły 23 zespoły męskie i 4 żeńskie. 
A gra w piłkę błotną nie jest łatwa. 
Z błotem w butach biegać nie jest 
łatwo a jego zgubienie w błotnej 
mazi dyskwalifikuje zawodnika. 
Zasady rozgrywek są podobne do 
tych w tradycyjnej piłce nożnej ale 
okoliczności dostarczają mnóstwo 
dobrej zabawy i humoru widzom 
i zawodnikom. 

Wyniki II edycji Swampions 
Soccer League 2016

Kategoria mężczyźni
I miejsce - Old Boys Czeremcha
II miejsce - Torfowy DrTusz Białystok
III miejsce - Szczuczyn Białoruś
Najlepszy strzelec - Siergiej Ba-
łabanow

GMINA CZEREMCHA

Po raz drugi w Czeremsze 
w dniach 23 - 24 lipca odbyły się 
rozgrywki w piłce błotnej.

Piłka błotna narodziła się 
w Finlandii, najpopularniejsza jest 
w Rosji, Holandii, Brazylii, Szwecji, 
Islandii i Wielkiej Brytanii. Coraz 
większą popularność zdobywa 

w Polsce, chociaż historia Polskiej 
Piłki Błotnej nie jest zbyt długa. 
Pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły 
się w 2011 roku w w Krasnobrodzie. 

Uroczystości w Bielsku Podlaskim - w Hołdzie Ofiarom Barbarzyństwa

„Chciano zniszczyć polskość 
oraz odebrać Polakom wolę walki”

do wpisania się na listę fołksdojczów, 
stanowczo od mawiał. Został areszto-
wany.. Spowiadał aresztowanych, za 
co został dotkliwie pobity. Rano 15 
lipca 1943 roku został rozstrzelany 
razem z nimi w Lesie Pilickim. 

 Mszę św. wraz z ks. kan. Witol-
dem Kosińskim współkoncelebrowali 
ks. Mariusz Rosłon oraz bielszczanin ks. 
Arkadiusz Siergiejuk. Wśród obecnych 
byli ks. dziekan Kazimierz Siekierko, 
ks. Benedykt Karpiński, przedstawiciel 
cerkwi ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, 
ks. Jan Szmydki, siostry zakonne, 
harcerze i mieszkańcy miasta.

- Naród, który traci Boga sprzed 
oczu, staje się sługą głupoty i tak się 
stało w narodzie niemieckim przed 
laty. Chrystus uczy nas miłości, a Ko-
ściół tych wszystkich, którzy na ucztę 
Chrystusa gromadzą się w świątyniach 
nazywa błogosławionymi. Chrystus 

uczy nas mądrości i miłości. W narodzie 
niemieckim zabrakło Jezusa. Zaufali 
człowiekowi, a wiemy, że ci, którzy 
pokładają całą ufność w człowieku 
na pewno się zawiodą. I przyszła 
ogromna klęska, ale zanim to się 
stało, wiele innych narodów musiało 
cierpieć w imię dziwnej ideologii hitle-
rowskiej - mówił ks. Mariusz Rosłon. 

 Po Mszy św. pod Krzyżem 
Modlitewnej Pamięci duchowni kato-
liccy oraz prawosławni wspólnie ze 
zgromadzonymi modlili się w intencji 
pomordowanych i poległych za Oj-
czyznę. W imieniu sekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosława Zielińskiego 
odczytany został list.

„Zbrodnia ta była częścią szer-
szego planu, który w chwili wybuchu 
II wojny światowej i wkroczeniu wojsk 
hitlerowskich i sowieckich do Polski był 
realizowany przez obydwu okupantów. 
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Błotna liga mistrzów
W tym samym roku w Szczecinie 
odbyły się I Błotne Mistrzostwa 
Szczecin 2011.

Animatorami piłki błotnej na 
Podlasiu są Maciej Ranta i Jacek 
Borkowski. Rozgrywki w piłkę błotną 
to nie tylko sport ale i duża dawka 
humoru.

W pierwszych rozgrywkach 
w Czeremsze wzięło udział 18 
zespołów w tym dwie kobiece. 
Tryumfował zespół Orzeł Niva 
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Najlepszy bramkarz - bramkarz 
drużyny Szczuczyn Białoruś

Kategoria kobiety 
I miejsce - Ramis Women
II miejsce - Błotne Księżniczki
III miejsce - Babski Team

Najlepsza bramkarka - bramkarka 
drużyny Błotne Damy

Puchar Fair Play zdobyła dru-
żyna ze Szczuczyna na Białorusi.

Wiesław Sokołowski
więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Rozpoczęta w lipcu 1943 roku przez 
żołnierzy niemieckich zmasowana 
akcja miała za zadanie eksterminację 
ludności zamieszkałej Bielsk Podlaski 
i jego okolice. Cel tych działań był 
jasny – chciano zniszczyć polskość 
oraz odebrać Polakom wolę walki (…). 
Skalę tego ludobójstwa przeprowadzo-
nego na mieszkańcach dzisiejszego 
powiatu bielskiego można porównać 
do innej zbrodni dokonanej w czasie 
pokoju po ustaleniu działań wojennych 
w Europie – Obławy Augustowskiej 
(fragment listu sekretarza stanu 
w MSWiA Jarosława Zielińskiego) .

 Uchwałą z dnia 28 kwietnia 
2009 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski 
nadała tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Bielsk Podlaski zamordowanym 
mieszkańcom.

 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Z wiejskiego podwórka

jest Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Ludowej I Gminny Ośrodek 
Kultury w Czeremsze a gospoda-
rzem spotkań muzycznych zespół 
Czeremszyna. 

W tym roku na Festiwalu, który 
odbywał się w dniach 22 - 24 lipca 
zaprezentowało sie 10 zespołów 
muzycznych, teatrów z Polski, Buł-

Cd. ze str. 1 garii, Rosji, Wenezueli, Węgier, Turcji 
i Zimbabwe.

Festiwal „Z wiejskiego podwór-
ka” to nie tylko muzyka, pokazy 
sztuki ludowej i wystawy, ale także 
warsztaty: rękodzielnicze, muzyczne, 
taneczne, kulinarne i pokazy filmów.

Wielkim zainteresowanie cieszył 
się konkurs kulinarny na potrawę 
regionalną.   WSS, foto. Adam Wiluk

„Wieści Podlaskie” towarzyszyły 
powstawaniu rodzinnej firmy państwa 
Burzyńskich ARHELAN. Przez 20 lat 
z małej firemki powstała duża sieć 
sklepów, przy firmie działa też Fun-
dacja.  Na imprezę z okazji 25-lecia 
właściciele przygotowali mnóstwo 
atrakcji, trudno się wiec dziwić, że 
już przed godz. 13 w kierunku placu 
przy ulicy Piłsudskiego ciągnęły tłumy 
bielszczan.    Atrakcji nie brakowało. 
Dzieci miały do dyspozycji kilkanaście 
dmuchańców, starsi liczne konkursy. 
Wystąpił bielski zespół Hoyraky 
i Michael Jackson Show. Gwiazda 
wieczoru był zespól Weekend, a im-

25 lat ARHELANU
prezę zakończył pokaz fajerwerków.

W. Sokołowski
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31 l ipca 
w Hołodach odbyły sie nietypowe  
zawody sportowo-pożarnicze. Mogli 
brać w nich udział strażacy ochotnicy, 
którzy ukończyli 40 lat.Na terenie 
powiatu takie zawody odbyły się 
po raz pierwszy i były doskonałą 
okazją do zwiększenia aktywności 
fizycznej strażaków oraz przeglądu 
sprzętu pożarniczego.
W zawodach rozegranych w konku-
rencji ćwiczenie bojowe wzięło udział 
6 drużyn męskich i jedna kobieca.
Poszczególne drużyny uzyskały 

Pod takim hasłem od lat Mu-
zeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce organizuje imprezy 
promujące kulturę mniejszości bia-
łoruskiej. Po raz drugi taka impreza 
odbyła się na terenie bielskiej gminy. 
W niedzielę 7 sierpnia na plac przed 
remizą w Mokrem ciagneli młodsi 
i starsi mieszkańcy Mokrego i oko-
licznych wsi.

Hołody

Mokre I tam żywuć ludzi

Sprawdzian seniorów
następujące wyniki:
OSP Hołody  - 47 pkt
OSP Piliki      - 53 pkt
OSP Knorydy  - 70 pkt
OSP Augustowo  - 72 pkt
OSP Stryki/Orzechowicze - 72 pkt
OSP Ploski  - 73 pkt
Kobieca Drużyna  Pożarnicza OSP 
Hołody   - 89 pkt
Drużyny otrzymały puchary i dyplomy. 
Były także wyróżnienia indywidualne. 
O odznaczonych strażakach napiszemy 
w następnym numerze. 

Wiesław S. Sokołowski

Licznie przybyli na festyn 
obejrzeli występy zespołów: Rodyna 
z Dubiażyna, Łuna z Parcewa, Dawid 
Szymczuk Band z Hajnówki, Retro 
Beats z Hajnówki i Art Pronar z Narwi, 
Był także kramik z literaturą białoruską, 
pamiątkami i rękodziełem ludowym. 
A kolejny, czwarty w tym roku festyn 
odbędzie się w sobotę, 13 sierpnia 
w Kojłach w gminie Czyże          (w)
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i dzieci, ale i panów. - W warsztatach 
uczestniczył aktywnie syn z mężem, 
ja zapoznałam się z historią Marcinka 
i jego recepturą. Pochodzimy z Pomorza 
i jesteśmy zauroczeni tym regio-
nem. Chociaż jesteśmy z mężem 
na diecie daliśmy się skusić na 
jeden kawałek. Kupiliśmy sobie 
nawet do domu na wynos – śmieje 
się pani Gabriela. - Z pewnością 
spróbujemy wykonać w domu 
Wasze regionalne produkty, takie 
jak marcinek, czy kartacze.

Na tegorocznym Jarmarku, 
obok Hajnowskiego Marcinka, 
królowały również pierogi jako 
jedna z najpopularniejszych potraw. 
W tym aspekcie został zorganizo-
wany konkurs na „Najsmaczniejsze 
Pierogi”. Do konkursu przystąpiło 5 
uczestników. Mogli oni serwować 
pierogi w trzech kategoriach: 
- w kat.: pierogi z nadzieniem 
mięsnym: I miejsce – Wiesława 
Kotyńska „Zajazd Bartnik” z Haj-
nówki i Nagrodę za pierogi z gęsiną 
i kaszą gryczaną

- w kat.: pierogi z nadzieniem 
słodkim: I miejsce – Walentyna Oksen-
towicz „Garniec Podlaski” z Hajnówki 
i Nagrodę za pierogi z serem

- w kat.: pierogi z nadzieniem 
bezmięsnym: I miejsce – Agnieszka 
Jakimiuk „Na Bielskiej” z Hajnówki 
i nagrodę za pierogi z tartymi ziem-
niakami.

Przyznano także 2 wyróżnienia: 
ALLMET sp. z o.o. CUKIERNIA „Zanie-
wicz” z Międzyrzeca Podlaskiego i Piotr 
Syrko z Wasilkowa.

Nagrodzeni wykonawcy pierogów 
otrzymali karty upominkowe oraz 
słodkości w postaci Hajnowskiego 
Marcinka.

Zgłoszone przysmaki 
oceniała komisja w składzie: 
1. Edward Puchalski – szef Kuchni 
Restauracji „Żubrówka” w Białowieży, 
2. Piotr Pyczot – Szef Kuchni Re-
stauracja „Carska” w Białowieży, 
3. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta 
Hajnówka.

Ku zadowoleniu organizatorów, 
mimo deszczowej pogody gościliśmy 
blisko 130 wystawców, w tym ponad 

stu prezentujących rękodzieło ludowe 
i artystyczne. 10. edycja odnotowała 
największą jak dotąd liczbę wystawców. 
Zaszczycili nas swoją obecnością goście 
nie tylko z Podlasia, lecz także z innych 
zakątków Polski (Mazowsza, Lubelsz-
czyzny, Podkarpacia) oraz z Białorusi, 
Litwy i Ukrainy. Przemierzając parkowe 
alejki w kolejnych strefach napotyka-
liśmy coraz to inne elementy kultury. 
Wykonane w drewnie naczynia Michała 

Tarasiewicza (Hajnówka), Zdzisława 
Zakrzewskiego (Czeremcha), Jana 
Wrublewskiego (Hajnówka), malowane 
zabawki dla dzieci Krzysztofa Choruty 
(Sokołów Podlaski), oraz wiklinowe 

wytwory Andrzeja Barwińskiego (Łyse) 
czy Stanisława Skórzaka (Białystok) 
budziły zainteresowanie nie jednego 
odwiedzającego. Raisa Bajura (Prużany/
Białoruś), Zoja Majstrowicz (Reduty/
Orla) zaprezentowały piękne wyroby 
ze słomy. Tradycyjnie tkane chodniki 
widniały na stoiskach Haliny 
Puchalskiej (Łapy) oraz 
Janiny i Józefa Krasów. 
Miłośniczki artystycznej 
biżuterii mogły wybrać dla 
siebie biżuterię z kamieni 
Krystyny Bot RUTKA lub też 
przepiękne kolczyki i na-
szyjniki na stoisku Iwanny 
Okulus, oferującej ukraińskie 
rękodzieło artystyczne. - 
Jest to tradycja z mojej 
prababci, babci i mamy. Zajmuję się 
już ponad 20 lat. Kiedy Ukraina zdo-
była niepodległość, wszelkie nasze 
tradycje zaczęły się odradzać. Krywulki 
(szerokie naszyjniki sięgające od szyi 
do bark, długości ok. 20 cm), gerdany 
(etniczne naszyjniki, które niegdyś 
nosili mężczyźni) powróciły i zaczęły 
być bardzo modne. Wiadomo, że na-

leży iść z duchem czasu – łączy się 
tradycje i nowoczesność. Zmieniło się 
tworzywo, zapięcia. Wiele naszyjników 
prezentowanych przez panią Iwannę 
to prawdziwe dzieła sztuki, które 
wykonuje się nawet kilka dni.

Wielu z uczestników wpisało się 
w krajobraz Jarmarku, gdyż przyby-
wają do nas już od lat np. garncarze 
z Czarnej Wsi Kościelnej. Każdy 
z odwiedzających mógł znaleźć coś 

dla siebie. Naturalność, produkty wy-
konane ludzką ręką z jak najmniejszym 
użyciem nowych technologii mogliśmy 
podziwiać wśród twórców ludowych. 
Do takich osób należą między innymi 

lokalne hafciarki, koronczarki tj. 
Małgorzata Krawczyk i Halina 
Birycka (Planta/gm. Narewka) czy 
Janina Plewa (Hajnówka). Cieszy 
nas też fakt, iż grono wystawców 
stale się powiększa. Iwona Skal-
ska-Buzdra prezentowała ikony 
metodą decupage na deskach 
ze starych stodół. - Pochodzimy 
z lubelskiego. W Hajnówce je-
steśmy po raz drugi. W zeszłym 
roku nasze prace cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, także 
przyjechaliśmy z wielką chęcią.

Ciekawą prezentację przy-
wiozła Ewa Stepaniuk MANDRIVKA 
(z ukraińskiego „wędrówka”), 
która przygotowała ozdobne 
pierniki wzorem nawiązujące 
do regionalnych haftów i koro-
nek. Stoiska z potrawami kusiły 
tradycyjną wędliną, pieczywem 
(chleby, bułki), serami, tatarskimi 

specjałami, miodami. Firma EkoVita 
z Lublina zapraszała na degustację 
serów młodej gołdy wędzonej na 
drewnie wiśniowym. - Pozostałą ser-
watkę zakwaszamy sokiem z cytryny 
i powstają tzw. sery zwarowe – po-
pularne we Włoszech. Obtaczamy je 

w ziołach. Wcześniej poddajemy je 
kąpieli solankowej.

Wśród wystawców kulinarnych 
szczególnie w pamięci organizatorów 
zapisała się firma ALLMET sp. z o.o. 
Cukiernia Zaniewicz z Międzyrzecza 
Podlaskiego. Z okazji jubileuszu jar-
marku przygotował okazały tort z logo 
imprezy. Był on uciechą nie tylko dla 
oka, ale także podniebienia.

Jarmark Żubra jest również waż-
nym wydarzeniem dla początkujących 
rzemieślników, artystów. To właśnie 
tutaj mogą zareklamować swoje 
wyroby. Do takich należy np. Firma 
LINARE z Hajnówki, która zajmuje 
się produkcją płyt, dekorów 3D, donic 
z betonu architektonicznego. Szczegól-
nie promowało ją Centrum Wdrażania 
Projektów, które w ramach projektu 
wspiera swoich przedsiębiorców.

Hajnowski Jarmark, to nie tylko 
promocja regionalnych produktów. 
W tym roku zaprezentowano również 
sztukę, biżuterię, muzykę i kulturę Peru.

W Hajnowskim Parku miejskim 
swoje miejsce prezentację swoich 
stoisk miały również Leśny Kompleks 
Promocyjny Puszcza Białowieska, Bia-
łowieski Park Narodowy i Hajnowskie 
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 
„Ciapek” – W tamtym roku mieliśmy 
loterię – przypominają wolontariu-
sze. - W tym roku przygotowaliśmy 

kiermasz. Sprzedajemy rzeczy nowe 
i używane od darczyńców i sponsorów. 
Przygotowaliśmy również malowanie 
twarzy. A wszystko po to, by wesprzeć 
schronisko. Chcemy również zarekla-
mować naszych milusińskich, którzy 
oczekują na nowy dom.

Drohiczyński Dom Kultury przybył 
do Hajnówki z wystawą motocykli 
– Mamy na ekspozycji dwa francu-
skie motocykle z 1913 i 1932 roku. 
Serdecznie zapraszamy na wystawę 
w Drohiczynie – historycznej stolicy 

Podlasia, gdzie mamy 40 ekspona-
tów - motocykle polskie, rosyjskie, 
niemieckie, belgijskie, austriackie, 
szwajcarskie, duńskie i ze Stanów 
Zjednoczonych.

Na Jarmarku Żubra nie mogło też 
zabraknąć stoiska promującego Miasto 
Hajnówka i Powiat Hajnowski oraz sto-
iska Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa 

Stanisława Mierzwińskiego.
Nie sposób wymienić 

i opisać wszystkie podmioty, 
które uczestniczyły w tegorocz-
nym Jarmarku, ze względu na 
okazałość, różnorodność pre-
zentacji (pełna lista wystaw-
ców dostępna jest poniżej).

Część artystyczną Jar-
marku uświetniały lokalne 
zespoły muzyczne i taneczne 
oraz goście z Białorusi. Na 

scenie amfiteatru wystąpili: Zespół 
„Ruczajok” z Białowieży, „Narewczanki” 
z Narewki, Zespół Tańca Ludowego 
„Przepiórka” z Hajnowskiego Domu 

X Jarmark Żubra o smaku Hajnowskiego Marcinka
Kultury, Zespół „Żawaranki” z Mochna-
tego, „Wierbnica” oraz „Kaprys” z Prużan 
(Białoruś), Chór Leśników, Chór „Echo 
Puszczy”, Zespół ART. PRONAR.

Warto podkreślić, iż przedsię-
wzięcie to jest niezwykłą okazją do 
promocji miasta poprzez populary-
zację dorobku kulturalnego regionu 
pogranicza. Cieszy nas utrzymujące 
się wciąż zainteresowanie Jarmarkiem. 
Indywidualni wystawcy mają szansę 
zaprezentowania swojej twórczości, 
która jest przejawem pasji, zamiło-

wania do tradycji (łączonej niekiedy 
z duchem nowoczesności), sięgania 
do korzeni. Na podstawie prezentacji 
stoisk i rozmów można wyciągnąć 
wniosek, iż kultura pozostaje wciąż 
żywa, a jej wytwory tworzone od serca 
posiadają swą duszę.

Dziękujemy bardzo serdecznie 
wszystkim za przybycie. Wielkie podzię-
kowania składamy także Dariuszowi 
Skibińskiemu, który w bardzo umiejętny 
sposób, z dużą dozą humoru pokonał 
deszczową aurę prowadząc całość 
imprezy. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się za rok w jeszcze większym gronie.

Organizatorzy: Urząd Miasta 
Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury 
Patronat Honorowy Marszał-
ka Województwa Podlaskiego 
Patronat medialny: Polskie Radio 
Białystok, TVP 3 Białystok, TVK Haj-
nówka, TV Podlasie, Wieści Podlaskie

Emilia Korolczuk
Emilia Rynkowska

Tak bp Pikus nazwał miejsce 
gdzie wznoszona jest kaplica w Żu-
robicach. 3 maja br. w Żurobicach 
został poświęcony plac, na którym 
rozpoczęto budowę kaplicy. Po trzech 
miesiacach odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielne-
go. Uroczystościom przewodniczył 
biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, 
który poświecił i wmurował kamień 
wegielny pochodzący z lądowiska 
w Drohiczynie, na którym lądował 
papieski śmigłowiec. Na uroczystość 
oprócz mieszkańców Żurobic przybyli 
m.in. Wójt Gminy Dziadkowice Marian 
Skomorowski, dziekan siemiatycki 
ks. kan. Roman Szmurło, proboszcz 
parafii w Dziadkowicach, do której 

należą Żurobice, ks. Marek Toruń-
ski. Był poczet Ochotniczej Straży 
Pożarnej i ludowy zespół „Kalina”.

Obok kamienia węgielnego 
umieszczono akt erekcyjny podpi-
sany przez wszystkich obecnych na 
uroczystości. 

Po części oficjalnej obecni wzięli 
udział w Mszy Świętej odprawionej 
w starej kapilicy. W homilii bp. Pikus 
przypomniał zebranym, że „ zanim 
Chrystus przyjął Krzyż, zabrał swo-
ich uczniów na Górę Tabor, gdzie 
zobaczyli Go przemienionego, aby 
potem mogli mieć udział w Boskim 
Dziele Zbawienia” 

(w)

Żurobice

Żurobicka Góra Tabor

Wieści Podlaskie4 
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„Wiara. Nadzieja. Miłość” już po 
raz trzeci towarzyszyły Międzynarodo-
wemu Festiwalowi Piosenki Poetyckiej 
im. B. Okudżawy. Od lat cieszy się on 
dużym zainteresowaniem, wzbudza 
sentyment w duszach wielbicieli 

rosyjskiej piosenki. W dniach 15 lipca 
i 17 lipca Hajnówka rozbrzmiewała 
przepięknymi balladami znamienitego 
rosyjskiego barda. W tym czasie miały 
miejsce dwa znaczące festiwalowe 
wydarzenia.

 15 lipca w Hajnowskim Domu 
Kultury odbyły się przesłuchania 
konkursowe. Przystąpiło do nich 17 
uczestników z całej Polski, a także 
z Białorusi (w tym dwa duety). 
Występom przysłuchiwało się jury 
w składzie:

1. Joanna Rawik – piosenkarka,
2. Maja Piwońska-Janeczko - 

piosenkarka zespołu „Trzeci Oddech 
Kaczuchy”,

3. Andrzej Janeczko - piosen-
karz, poeta, kompozytor „ twórca 
zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy”,

4. Jan Kondrak - piosenkarz, 
poeta, kompozytor „Lubelska Fe-
deracja Bardów”,

5. Anatol Borowik - dyrektor 
Festiwalu, bard.

Uczestnicy wykonali po dwa 
utwory. Mogliśmy usłyszeć wiele 
znanych pieśni, z których każda po-
siada swój metaforyczny wydźwięk, 
o czym wiedzą najlepiej zagorzali 
miłośnicy Okudżawy. „Modlitwa”, 
„Majster Grisza”, „Balonik” czy „Pieśń 
Gruzińska” cieszyły nie jedno ucho 
słuchaczy.

Przesłuchaniom, jak i całości 
festiwalu towarzyszyła żona B. 
Okudżawy – Olga Okudżawa.

Po obradach komisja ogło-
siła laureatów:

I  Miejsce -  Izabela Szafrańska 
i Paweł Sokołowski – Białystok,

II Miejsce -  Emilia Rutkowska  
i Michał Wojtusik – Krosno,

III Miejsce - Małgorzata Na-
konieczna – Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.

WYRÓŻNIENIA:
Julita Wawreszuk – Hajnowski Dom 
Kultury
Agata Gregorczyk-Janik – Konstan-
cin-Jeziorna
Weronika Świder – Drogomyśl

Alex Idelczyk – Mińsk
Zwycięzcy przesłuchań konkur-

sowych zostali zaproszeni na Koncert  
Galowy i koncerty towarzyszące, 
podczas których mogli zaprezentować 
wybrane utwory. Udział w konkursie 

to dla wielu ogromne przeżycie. Mo-
tywowany jest miłością do muzyki, 
poprzez którą mogą wyrażać emocje 
zawarte w śpiewanych tekstach. 
A tych w piosenkach rosyjskiego 
barda tkwi ich moc. Najlepszym 
tego przykładem jest tegoroczny 
zwycięski duet. Wspaniałe 
przedsięwzięcie – znakomity 
festiwal – chwali wydarzenie 
muzyczne laureatka III edycji 
festiwalu Izabela Szafrańska. 
- Kocham Bułata Okudżawę, 
kocham jego poezję i muzykę. 
Twórczość Bułata Okudżawy 
przekazuje wspaniałe wartości, 
że najważniejsze w życiu są 
miłość, wiara i nadzieja. „Modli-
twa” była pierwszą kompozycją, 
która otworzyła przed finalistką 
twórczość Okudżawy. - Jest to 
bardzo znany, piękny i niosący 
nadzieję utwór. Przygotowa-
łam go na poprzednią edycję 
festiwalu – wspomina pani Iza-
bela. W poprzednim roku duet 
otrzymał II miejsce. - Bardzo 
chciałam jeszcze raz wziąć 
udział w kolejnym festiwalu. 
W tym roku była większa kon-
kurencja. Każdy z uczestników 
zawsze liczy na jakaś nagrodę, 
czy wyróżnienie. Jednak często chce 
się ponownie przeżyć wspaniałą 
przygodę. Podczas obu festiwali 
pani Izabeli Szafrańskiej towarzyszył 
narzeczony, kompozytor, gitarzysta – 
Paweł Sokołowski, z którym od dwóch 
lat tworzą wspaniały duet. Razem 
wykonują również muzykę żydowską, 

hiszpańską, sefardyjską. - Do Białe-
gostoku przyciągnęła mnie miłość 
- Paweł, studia – kulturoznawstwo, 
wspaniała historia Białegostoku 
i kultura żydowska. Pochodzę z Lipnicy 
Wielkiej (w okolicach Zakopanego), 
gdzie poznałam wspaniałą żydowską 
wokalistkę – Jasmin Levy – infor-
muje wokalistka. - Zakochałam się 
w jej muzyce i uczyłam się tekstów. 
Wspólnie z trzema siostrami założy-
łyśmy zespół El Safron. (Safron – z j. 
hiszpańskiego – Szafran – pochodzi 
od nazwiska). Właśnie wykonując 
ta muzykę zostałyśmy finalistkami 
szóstej edycji Must Be The Music. 
W chwili obecnej Izabela Szafrańska 
i Paweł Sokołowski reprezentują 
Białystok. W Hajnówce wystąpili 
już dwukrotnie na festiwalu oraz 
podczas uroczystej gali wręczania 
Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka 
„QUERCUS 2016”.

W niedzielne popołudnie, 17 
lipca, przenieśliśmy się do amfite-
atru miejskiego, aby uczcić pamięć 
o twórczości B. Okudżawy. Zanim na 
dobre zatopiliśmy się w cudownych 
melodiach barda, miało miejsce 
symboliczne spotkanie przy Dębie 
Okudżawy (zasadzonym podczas 
pierwszej edycji festiwalu przez 
jego inicjatorów oraz miłośników). 
Niewielkie grono w skład, którego 
wchodzili m.in. Olga Okudżawa, 
Anatol Borowik Dyrektor Festiwa-

lu wraz z małżonką, Jerzy Sirak 
Burmistrz Miasta Hajnówka, An-
drzej Skiepko Zastępca Burmistrza 
oraz wielbiciele barda. Wspólnie 
odśpiewali jeden z jego utworów. 
O godz. 18.00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie Koncertu Galowego. Na 
wstępie Anatol Borowik podziękował 

wszystkim osobom, instytucjom 
wspierającym organizację festiwalu 
– współorganizatorom, sponsorom, 
patronom. Bez ich wsparcia przed-
sięwzięcie miałoby nikłe szanse, by 
ujrzeć światło dzienne i osiągnąć 
swoją popularność. Szczególne po-
dziękowania złożył Włodzimierzowi 
Pietroczukowi, który był jednym 
z lokalnych inicjatorów powołania 
przedsięwzięcia do życia. Do słów 
A. Borowika dołączyli się także: 
Olga Okudżawa (żona barda), Jerzy 

Sirak- Burmistrz Miasta Hajnówka 
oraz Maciej Żywno- Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego. Całości 
wydarzenia przyświecał szczytny cel 
– podczas jego trwania zbierane były 
datki na wsparcie funkcjonowania 
Hospicjum Onkologicznego w Nowej 
Woli. Wraz z wolontariuszami Haj-
nówkę odwiedził założyciel hospicjum 

Paweł Grabowski, zachęcając do 
podarowania symbolicznej „złotówki” 
na wspomniany cel.

…nadszedł długo wyczekiwa-
ny muzyczny moment. Na samym 
początku wystąpiła Marta Fitowska 
laureatka ubiegłorocznego festiwalu. 
Następnie zaprezentowali się zwy-

cięzcy oraz wyróżnie-
ni tegorocznej edycji. 
Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz obraz. 
Duet Emilia Rutkow-
ska i Michał Wojtusik 
(zdobywcy II miejsca) 
zostali szczególnie wy-
różnieni przez artystów 
z „Trzeciego Oddechu 
Kaczuchy”, otrzymując 
interesujący linoryt. 

Festiwal Piosenki Poetyckiej im. B. Okudżawy
Po występach laureatów wystąpili 
zaproszeni goście. Wśród nich byli: 
zespół Trzeci Oddech Kaczuchy 
(Andrzej Janeczko, Maja Piwońska, 
Jan Kondrak z Lubelskiej Federacji 
Bardów), Duet Ponad Chmurami 
(Nikodem Jacuk, Katarzyna Jarzy-
nowska), Irży Wondrak (Brno/Czechy), 
Inna Trufanowa (Kijów/Ukraina), Olga 
Zalesskaya (Mińsk/Białoruś). Kilka 
utworów zaśpiewał również Anatol 
Borowik. Tradycją jest, iż na zakoń-
czenie festiwalu ma miejsce wspólny 

występ wszystkich uczestników – tak 
też było w tym roku.

Tym akcentem zakończył się III 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki 
Poetyckiej im. B. Okudżawy w Haj-
nówce. Kolejne spotkanie za rok, które 
będzie jednocześnie obchodami 20 
rocznicy śmierci rosyjskiego barda 
i poety Bułata Okudżawy. W ramach 

III Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki Poetyckiej im. B.Okudżawy 
odbyły się także koncerty w Białym-
stoku (16.07.), w Sokółce (18.07.), 
w Szepietowie (19.07.) i w Lublinie 
(20.07.).

 Organizatorzy: Stowarzy-
szenie Społeczno-Kulturalne „Granie 
Bez Granic”, Województwo Podlaskie, 
Miasto Hajnówka, Starostwo Powia-
towe w Hajnówce.

Sponsorzy: Fani Bułata Oku-
dżawy, Jolanta Zaleska, Jerzy Zalega, 
Wypożyczalnia samochodów east rent.

Partnerzy: Województwo 
Podlaskie, Miasto Białystok, Miasto 
Lublin, Burmistrz Sokółki, Burmistrz 
Szepietowa, Opera i Filharmonia 
Podlaska w Białymstoku.

Emilia Korolczuk
Emilia Rynkowska



GMINA NAREWKA

W gminie Narewka 
świetlice są coraz piękniej-
sze. Troszczą się o to wójt, 
radni, sołtysi oraz dyrektorka 
gminnego ośrodka kultury. 
Ładne drewniane i muro-
wane wiejskie domy kultury 
cieszą wzrok w Guszczewinie, 
Lewkowie Starym, Michnów-
ce, Narewce, Ochrymach, 
Olchówce, Plancie, Siemia-
nówce i w Tarnopolu. Przez 
ganeczek wchodzi się do 
świetlic m . in. w Lewkowie Starym, 
Michnówce, Mikłaszewie, Narewce, 
Plancie i w Tarnopolu. Niektóre ze 
świetlic posiadają piękne kominki, 
telewizory, nowe stoły i krzesełka 
oraz piękne firanki. Najwięcej imprez 
kulturalnych odbywa się w Lewkowie 

Wiejskie świetlice coraz piękniejsze

Starym, Narewce, Michnówce i w Sie-
mianówce. Pracują w nich panie na 
etatach. Pomagają im też bibliotekarki.

 Nie wszyscy radni i sołtysi 
są inicjatorami imprez kulturalnych 
w swoich wsiach. Często organizuje 
je Stowarzyszenie „Storczyk” z siedzi-

bą w Michnówce. Kilka 
niezapomnianych imprez 
odbyło się także w Babiej 
Górze, Guszczewinie, 
Mikłaszewie, Narewce 
i w Plancie. Były to m. 
in. zabawy taneczne, 
spotkania autorskie 
z białoruskimi poetami 
oraz ze starszymi miesz-
kańcami, którzy znają 
najlepiej przedwojenne 
i powojenne wydarzenia 

na terenach obecnej gminy Narewka 
oraz ciekawie o nich opowiadają.

W tym roku budowane są nowe 
świetlice między innymi w Eliaszukach 
(na zjęciu) i w Nowym Masiewie. 

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

 W gminie Narewka (powiat 
hajnowski) są 23 sołectwa. W nie-
których dużych wsiach są dwie a na-
wet trzy piękne drewniane tablice 
ogłoszeń. Na nową 
wymieniono tablicę 
w Bernackim Moście. 
Ustawiono je także 
w Suszczym Borku (tu 
dotychczas tablicy nie 
było) i w Minkówce. Na 
tablice trafiają infor-
macje przekazywane 
m. in. z Urzędu Gminy, 
z Gminnego Ośrodka 
Kultury i z Galerii im. 
Tamary Sołoniewicz 
w Narewce oraz ze 
świetlic, a także z Za-
rządu Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów.

 Latem w gminie jest dużo 
imprez kulturalno-rozrywkowych, 

organizowanych w amfiteatrach, 
w narewkowskiej Galerii im. Tamary 
Sołoniewicz i w świetlicach w po-
szczególnych wsiach. Mieszkańcy 

wsi w gminie Narewka chcą wiedzieć 
talkże o imprezach w Hajnówce, 
Narwi, Gródku i w Michałowie. 
O szybką informację troszczą się 
sołtysi z Babiej Góry, Guszczewiny, 

Nowe tablice ogłoszeń w Lewkowie Nowym
Lewkowa Nowego, Lewkowa Starego, 
Eliaszuk, Michnówki, Olchówki, Planty, 
Podlewkowia, Masiewa, Siemianówki 
i Tarnopola. 

26 lipca br. o nową 
tablicę ogłoszeń zadbali 
sami mieszkańcy z kolonii 
Lewkowa Nowego. Tablicę 
wykonał Aleksander Skiepko 
i pomalował ją Witold Skiepko. 
Obecnie tablice mają zamiesz-
kali na kolonii Skiepkowie, 
Dzienisowie, Ciełuszeccy 
i Marczukowie Warto dodać, 
że 15 lipca ubiegłego roku ci 
sami mieszkańcy Lewkowa 
Nowego wykonali i ustawili 
tablicę u siebie w uroczysku 

Lisie Nory. Sołtys Lewkowa Nowego 
przywozi tu nowe afisze, plakaty 
i ogłoszenia. Wieś Lewkowo Nowe 
posiada pięć tablic informacyjnych!

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Jan Lasota urodził się w Sie-
mianówce w gminie Narewka (powiat 
hajnowski). Jest dobrym fachowcem 
jako stolarz, tokarz i zdun. A jego 
największym zamiłowaniem jest gra 
na akordeonie. Na tym instrumen-
cie muzycznym zaczął grać będąc 
młodym mężczyzną. Na akordeonie 
grał jego starszy brat Mikołaj. Jan 
szybko “łapał” melodie i — jak to się 
mówi — grał je ze słuchu. I dobrze 
mu to wychodziło. Aby kupić synowi 
akordeon, ojciec sprzedał krowę.

 Gdy Jan nauczył się dobrze 
grać, przyjęto go do znanego w szero-
kiej tutejszej okolicy kilkuosobowego 
zespołu muzycznego. Grał on wiele 
lat temu na weselach i na wiejskich 
zabawach tanecznych. Tę kapelę za-
praszano m. in. do Masiewa, Suszczy, 
Babiej Góry, Odrynek, Czeremchy, do 
wsi Zubacze i na kolonię wsi Ochrymy. 
Grała ona na zabawach tanecznych 

również w miejscowej 
świetlicy, w Siemianówce.

 Kto z nas nie lubi 
takiej muzyki, przy dźwię-
kach której chce się tań-
czyć. A zespół, w składzie 
ktorego był Jan Lasota, 
grał takie właśnie melodie 
wyśmienicie. Popularne były 
melodie polskie i rosyjskie. 
Repertuar mieli bogaty. 
Powtarzali niektóre melo-
die na specjalne życzenie 
tancerzy, a jeśli to było na 
weselu — to weeselników. 
Pan Jan wymienia niektóre 
piosenki: “Jak dobrze rano 

wstać”, “Zgubiona milość” i “Kolorowe 
jarmarki”. Tam, gdzie grała ta znana 
kapela, przychodziła i przyjeżdżała 
mlodzież także z sąsiednich wsi, 
w tym odległych o 10 km m. in. 
z Lewkowa, Eliaszuk, Ochrym i Planty.

 Pan Jan żyje w świecie pięk-
nych melodii. One chodzą za nim. 
Wychwytuje je i przenosi na swój 
ulubiony instrument — akordeon. 
Niektóre melodie tworzy sam. 
Teraz często grają z Ryszardem 
Kazberukiem, akordeonistą także 
z Siemianówki. Od niedawna grają 
i śpiewają w wokalno-muzycznym 
zespole artystycznym “Narewczanki”, 
który prowadzi Piotr Skiepko. Tego 
lata usłyszymy ich podczas koncertów 
na festynach ludowych, imprezach 
obrzędowych m. in. dożynkach i innych 
imprezach kulturalno-rozrywkowych.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Jan Lasota - stolarz, tokarz i muzykant 

Przy słonecznej pogodzie 23 
lipca br. w amfiteatrze w Starym 
Dworze nad Jeziorem Siemianówka 
odbył się półtoragodzinny koncert 
zespołów mniejszości narodowych 
Białorusi. Na tę imprezę przybyli 
mieszkańcy m. in. Narewki, Eliaszuk, 
Michnówki, Lewkowa Nowego, Lew-
kowa Starego, Siemianówki i Tarno-
pola, z sąsiedniej gminy Michałowo, 
a także z Hajnówki.

Białoruś jest wielonarodowa. 

Urzekający koncert 
w Starym Dworze

Żyją tu ludzie m. in. z Ukrainy, Polski, 
Armenii, Azerbajdżanu, Kazachstanu, 
Karelii i Mołdawii. W Starym Dworze 
wystąpiły najlepsze zespoły arty-
styczne tych mniejszości w strojach 
ludowych - z pięknymi piosenkami 
i tańcami. Powiało egzotyką. Dotych-
czas tu - w tej pięknej okolicy nad 
jeziorem - takich wystpów nie było. 
Widzowie byli zachwyceni. 

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Dzień Grodziska

ludowa w wykonaniu Kapeli Wuja 
Krzycha i disco polo. Był Damian 
Kalinowski ćwierćfinalista „Disco 
Star” i Maxx Dance.Na imprezie każ 
dy mógł znaleźć coś dla siebie, były 
liczne bezpłatne dmuchańce, stoiska 
handlowe i wystawowe.

Nie zabrakło akcentu sportowe-
go. Duże zainteresowanie wzbudził 

Wieści Podlaskie4 

Dawid Krzyżewski pokazem freestyle 
footbal, a animatorki z Białegostoku 
nie tylko zachęcały do zabawy ale 
prowadziły tańce i gry.

W Grodzisku nie istnieje Gmin-
ny Ośrodek Kultury, więc imprezę 
przygotowały pracownice Biblioteki 
i Urzędu Gminy.                             (s)

więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Po raz czwarty mieszkańcy 
Grodziska przybyli licznie na bo-
isko sportowe aby wziąć udział 
w licznych atrakcjach jakie władze 
gminy przygotwały na tegoroczne 
Dni Grodziska. Odbywają się one 
tradycyjnie w pierwszą niedzielę 
sierpnia, a poczatek dał im rozgrywa-
ny wcześniej w tym terminie (przez 
16 lat) turniej piłki nożnej. 

Na estardzie królowała muzyka 
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Milośnicy piłki nożnej z gminy 
Grodzisk zakończyli tegoroczne 
rozgrywki o Puchar Wójta Gminy 
Grodzisk.

Do rozgrywek zgłosiło się 
7 drużyn seniorów i 2 juniorów . 
Rozgrywki toczyły się systemem 
każdy z każdym - mecz i rewanż. 
Ostateczna klasyfikacja przedstawia 
się następująco. Pierwsze miejsce 
i puchar Wójta zdobyła drużyna 
z Kamianki. Kolejne miejsca zajęły 
drużyny:

2. Żery
3. Makarki
4. Grodzisk
5. Koryciny
6. Jaszczołty
7. Czarna Wielka.
Najlepszym zawodnikiem 

Wieści Podlaskie  7

Grodzisk
Puchar dla Kamianki

został Kacper Zaremba z Kamianki, 
a najlepszym bramkarzem Rafał 
Kłopotowski z Makarek.Aż dwóch 
zawodników - Daniel Barwiejuk z Żer 
i Dawid Pajko z Makarek - zdobyło 
tytuł króla strzelców strzelając po 6 
goli. Najstarszym zawodnikiem wśród 
seniorów był Wojciech Pawluk z Żer. 

Wśród juniorów najlepsi byli 
młodzi piłkarze z Żer, a drugie miejsce 
zajeła drużyna z Makarek.

Najlepszym zawodnikiem wśród 
juniorów został Adam Oleszczuk 
z Makarek, tytuł króla strzelców zdo-
był zdobywca pięciu bramek - Adam 
Ilczuk z Żer. Najlepiej bronił Mateusz 
Boguszewski z Żer, a najmłodszym 
zawodnikie był Kamil Smok z Makarek. 

(s)
Zdjęcia zwycięskich drużyn 

z portalu UG Grodzisk

Historia miejscowości sięga XIII 
w., położona w połowie drogi łączącej 
Bielsk Podlaski z Mielnikiem była 
ważnym węzłem komunikacyjnych. 
Początkowo Milejczyce należały do 
województwa trockiego, później 
podlaskiego a po utworzeniu w 1517 
województwa brzeskiego znalazły się 
w jego granicach. 

Podróżujący  po Podlasiu król 
Zygmunt Stary ustanowił lokacje 
miasteczka na prawie magdeburskim - 
14 maja 1516 r. - każąc tu zbudować 
stację królewską. Za otrzymanie praw 
miejskich mieszkańcy byli zobowiązani 
do daniny (podczas pobytu króla) 

w postaci kopy gęsi i 4 kamieni łoju 
na świece.  Charakterystyczną cechą 
Milejczyc była spora ilość knajp. Było 
ich 27.  Podobnie jak we wszystkich 
ówczesnych miasteczkach dużą część 
ludności stanowili Żydzi. W ostatnich 
latach II RP stanowili oni nieomal po-
łowe mieszkańców. W tym też okresie 
Milejczyce straciły prawa miejskie. 

W tym roku mija więc 500 lat 
od nadania Milejczycom praw miej-
skich. Pierwszą imprezę czczacą ten 
jubileusz odbyła się w maju, kolejna 
23 lipca br.

Zorganizowany z tej okazji festyn 
rozpoczęło uroczyste odczytanie Aktu 

Jubileusz Milejczyc

Nadania Praw Miejskich Milejczycom. 
Można było obejrzeć  wystawę fo-
tograficzną Jaroslawa Jeleńskiego 
„Milejczyckie sentymenty w fotografii 
zaklęte”  oraz kolekcję zdjęć i doku-
mentów „Milejczyce w starej fotografii 
i dokumentach”.

Nie zabrakło akcentu muzycz-
nego. Koncertowała Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza oraz bielskie 
zespoły: Kuranty,  Małanka i Wasiloczki. 
Były zabawy i konkursy dla dzieci 
i dorosłych oraz sztafeta i bojówka 
w wykonaniu dziewczęcej MDP. (wss)

Zdjęcia nadesłał 
Dominik Dobrowolski

Jak zapowiadaliśmy w poprzed-
nim numerze „Wieści”, 24 lipca odbył 
się w Zabłudowie koncert charyta-
tywny ph „Pomóżmy Marcinowi”. 
Pomyslodawcą i organizatorem akcji 
pomocy 21-letniemu mieszkańcowi 
Zabłudowa, który na skutek pęknięcia 
tętniaka mózgu wymaga długotrwalej 
i kosztownej rehabilitacji była radna 
Agnieszka Dołęgiewicz. Wspólnie 
ze swymi kolegami z Rady Miasta 
- Adamem Reguckim i Krzysztofem 
Rusiłowiczem - utworzyli Komitet 
Organizacyjny, który przygotował 
imprezę. 

Wystapiły zespoły Ludowe: Fol-
warczanki, Barwianka, Rosa a także 
zespoły: Duo Boys, Mobilma Szkoła 

na impreze potrawy, a dzieci z MOAK  
przekazały prace plastyczne.

Efekt przeprowadzonej zbiórki 
to 9 325, 36 zł.                   (wss)

Zabłudów Pomogli Marcinowi

Tańca - Paaro, Maxim, Adachu, DJ 
Skrusz, AEM, Mateusz Wasilewski, HiT 
i Waldwick. Stowarzyszenie BArWa 
i zespół  Folwarczanki przygotowały 

Kleszczele
Festyn ludowy

Cd. str. 8



WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin 

P.O. Redaktor Naczelny: Wiesław S. Sokołowski (kom. 601 724 296), I-zca Redaktora Naczelnego: Wiesław Pietuch (kom. 531 530 691), z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Ciełuszecki (kom. 692 899 593). 
Stale współpracują: Mateusz Gutowski, Michał Iwaniuk, Jerzy Iwańczuk, Wiaczesław Kucharenko, Zbigniew Podlaski, Waldemar Staszyński, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.

 ISSN – 1509 - 0329
Wydawca: Agencja Gospodarcza „Współpraca” spółka z o.o., 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34, Prezes: Wiesława Żywolewska. www.wiescipodlaskie.eu
tel. 85 653 76 51, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl, www.wiescipodlaskie.eu, Biuro Reklamy: e-mail: wiesci-marketing@wp.pl 

Cena gazety dla firm i instytucji 1,00 zł +VAT Nakład: 5200 egz.

24 lipca w Parku Miejskim 
w Kleszczelach odbył się zorganizo-
wany przez Białoruskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne w Bialymstoku 
i MOKSiR w Kleszczelach Festyn 
Białoruski.

Wystapiły zespoły: Świtanak, 
Kałaski i Lailand z Bialegostoku, 
Reczanka z Koźlik, Metro z Hajnówki, 
Spadczyna z Prużan i Biełarusy 
z Mińska. Mimo, że w nieodległej 
Czeremsze trwały  folkowe spotkania 
to widzów nie brakowało.           (ws)

Kleszczele

Festyn ludowy
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W dniach 30.VI-03.VII nad jezio-
rem Białym w Okunince odbył się Festi-
wal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 
Nasze Studio Piosenki reprezentowały 
dwa zespoły: LEMONKI i MAŁE HDK oraz 
solistki: Ola Wołczyk, Ola Leoniuk, Zofia 
Filipiuk, Natalia Pietroczuk, Magdalena 
Lunda, Wanda Ginszt, Dorota Sztyler, 
Iza Karczewska i Kasia Drużba. Po 
dwudniowych zmaganiach konkursowych 
jury ogłosiło werdykt:

I miejsce - Małe HDK
II miejsce - Natalia Pietroczuk
wyróżnienie - LEMONKI
Gratulujemy serdecznie.

Marta Gredel-Iwaniuk

Studio Piosenki laureatem Festiwalu Piosenki BIAŁE 2016

Liczba miłośników aktywnego 
wypoczynku liczona w setkach, duża 
dawka pozytywnych emocji, solidna 
porcja sportowej rywalizacji i to za-
chwycające piękno puszczańskiego 
krajobrazu… Tak w skrócie można 
opisać Puchar Polski Nordic Wal-
king, odbywający się w Hajnówce, 
na skraju naturalnej perełki z Listy 
Światowego Dziedzictwa UNSECO 
– Puszczy Białowieskiej.

Dzięki zaangażowaniu Sta-
rostwa Powiatowego Hajnówka od 
2012 r. jest jednym z przystanków 
maszerów – bowiem w ramach Pu-
charu Polski Nordic Walking odbywa 
się cykl zawodów w poszczególnych 
miejscowościach. W roku 2015 takie 
zawody odbyły się w Kolbuszowej, 
Polanicy Zdrój, Osielsku, Elblągu, 
Gdańsku i oczywiście w Hajnówce. 
Finał – dotąd rozgrywany w Gdańsku, 
siedzibie organizatora tj. Polskiej 
Fedreacji Nordic Walking. W 2016r. 
po raz pierwszy w historii Pucharu 
Polski Nordic Walking to Hajnówka 
będzie gospodarzem finału. To efekt 
spotkania Starosty Mirosława Roma-
niuka z prezesem Polskiej Federacji 
Nordic Walking Olgierdem Bojke, do 
którego doszło 16.02. br. w siedzibie 
starostwa. 

Finał Pucharu Polski 
Nordic Walking już 10 września

Za wyborem Hajnówki na 
miejsce finału imprezy przemawia 
wiele czynników, w tym puszczański 
klimat, mnóstwo atrakcji przygoto-
wanych przez Organizatorów oraz 
statystyka – Puchar Polski Nordic 
Walking w Hajnówce to jedna 
z największych imprez sportowych 
w regionie, przyciągająca zapalonych 
walkerów z całego kraju i świata. 
Podczas gdy w 2012 r. – pierwszej 
edycji Pucharu w Hajnówce – na 
starcie stanęło ok. 300 maszerów, 
w 2015r. oficjalnie został pobity 
rekord frekwencji – w zawodach 
wzięło udział 661 uczestników. Skąd 
tak duża liczba uczestników? Jak 
mówią sami zawodnicy do Hajnówki 
przyciąga ich piękno Puszczy, gościn-
ność mieszkańców oraz wspaniała 
atmosfera w trakcie imprezy. Bo 
Puchar Polski Nordic Walking to nie 
tylko zawody – to także okazja do 
rekreacji na szlakach wiodących przez 
unikatową puszczę oraz możliwość 
zwarcia nowych znajomości.

Zawody w ramach Pucharu 
Polski Nordic Walking rozgrywane 
są w 23. kategoriach męskich 
i damskich. Wystartować  może 
każdy, bez względu na wiek, płeć 
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Kamieniec to miejscowość 
w Republice Białoruś, które od 2005r. 
jest miastem partnerskim Powiatu 
Hajnowskiego. W sobotę 23 lipca 
miasto obchodziło swój jubileusz 
– 740lecie istnienia. Z tej okazji 
reprezentacja powiatu w osobach: 

Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Or-
ganizacyjno – Administracyjnego 
Danuta Rola oraz pracownik wydziału 
Anna Kołomycka, gościła w Rejonie 

Przedstawiciele Powiatu 
Hajnowskiego z wizytą w Kamieńcu

Kamienieckim by pogratulować wła-
dzom oraz mieszkańcom pięknego 
jubileuszu. Uroczystego otwarcia 
imprezy dokonał Przewodniczący 
Rejonowego Komitetu Wykonaw-
czego w Kamieńcu Pan Walentin 
Michajłowicz Zajczuk.

Organizatorzy jubileuszu przy-
gotowali szereg atrakcji – były 
występy artystyczne w wykonaniu 
artystów zrzeszonych przy domach 
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Już po raz ósmy Stowarzyszenie 
Kulturalne „Pocztówka” zaprosiło nas 
na wspaniałą przygodę z teatrem 
ulicznym. Tegoroczny festiwal został 
objęty honorowym patronatem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Zagościł 
w ośmiu miejscach: w Narewce, 
w Narwi, w Kleszczelach,  w Policznej,  
w Dubiczach Cerkiewnych i w Biel-
sku Podlaskim. Finał wertepowych 
wrażeń tradycyjnie odbył się w Haj-
nówce. W sumie odbyło się blisko 60 
przedstawień. Przed licznie przybyłą 
publicznością zaprezentowały się 
teatry polskie i zagraniczne, między 

innymi z Ukrainy, Rumunii, Włoch 
i Słowacji.

7 sierpnia 2016 r. na terenie 
Hajnowskiego Domu Kultury zoba-
czyliśmy dziewięć grup 
teatralnych. Wstęp na 
wszystkie spektakle był 
darmowy.

Pierwszy zaprezen-
tował się Teatr Malutki 
(PL) – w humorystycz-
nej interpretacji bajki 
o Czerwonym Kapturku. 
Bajka dla najmłodszych 
wywołała wiele uśmiechu 
nie tylko na dziecięcych 

buziach. Sztuka Tworzenia (PL) 
zaprosiła chętnych na Impresje z ba-
niek mydlanych. Ile można zmieścić 
skarbów w walizce udowodnił nam 

Luigi Ciotta (IT)  w swoim spektaklu 
„Wszystko w walizce”.  W tym roku 
Muzikanty (PL) zaprosili nas do jurty 
na „Objazdowe nieme kino”. Kolejny 
spektakl  „Przestrzenny” pokazywał 
jak można zamknąć się w klatce 
stworzonej przez samego siebie. 
W opowieść o kimś, kto przestaje się 
mieścić się w trywialnej rzeczywisto-
ści opowiedział Teatr Pian (PL). Ile 
emocji może pokazać dwóch aktorów 
dowiedzieli się obecni na „Hamlecie”  
Teatr Kontra (SK). Był to spektakl 
ascetyczny, intymny, prezentujący 
kunszt aktorstwa najwyższej próby, 
aż szkoda, że w języku słowackim. 

„Ćwiczenia w rozpaczy” to 
wspólna produkcja Teatru Brama 
i A3 Teatr. Spotkanie nieznajomych 

– taniec – tęsknota – roz-
pacz. Tango upadłych serc 
i ulotnych dusz to spektakl 
tylko dla dorosłych.

Na zakończenie 
perełka tegorocznego  
festiwalu – Teatr Akt (PL) 
w przedstawieniu „Poza 
czasem”. Teatr ruchu, pan-
tomima, taniec i elementy 
nowego cyrku w połączeniu 

Wertep
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Festiwalu Muzyki, Sztu-
ki i Folkloru Podlaska 
Oktawa Kultur, który 
miał miejsce 31 lipca 
(niedziela) na Rynku 
Kościuszki w Białym-
stoku. Folklor europejski 
„w pigułce” – tak można 
określić to popołudnie. 
Charakter wydarzenia 
bardzo dobrze oddają 
słowa Roberta Tyszkie-
wicza, posła na Sejm RP, 

wiceprzewodniczącego Komisji Spraw 
Zagranicznych. Zaznaczył, że „stolica 
wielokulturowości Podlasia”, jaką jest 
Białystok, na czas festiwalu stał  się 
„stolicą wielokulturowości Europy”. 
Ucho oraz oko widowni cieszyły mu-
zyczne i wielobarwne taneczne klimaty 
kultur europejskich. Wystąpiły zespoły 

m.in. z Białorusi, Ukrainy, Cypru, 
Rumunii, Abygei, Słowacji czy 
Węgier. Nie sposób opisać wra-
żeń, emocji, jakie towarzyszyły 
podczas prezentacji. Trzeba po 
prostu tam być. Wybrzmiewały 
radość, energia, miłość i tradycja 
narodowa prezentowanych krajów. 

 Koncerty w Hajnówce oraz 
w Białymstoku dają podstawę do 
wydobycia idei Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki, Sztuki 

i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur. 
Po pierwsze daje on Podlasianom, 
w tym Hajnowianom i mieszkań-
com okolic, szansę poznania innych 
kultur, co umożliwiają „wędrujące” 
koncerty zespołów, biorących udział 
w tym przedsięwzięciu. Głębszy sens 
jednak leży w towarzyszącemu mu 
słowu „integracja kulturowa”, które 
w dzisiejszych niespokojnych, bardzo 
skomplikowanych czasach nabiera 
szczególnego znaczenia. Festiwal 
wynosi uczestników na poziom po-
nadnarodowy, gdzie wszyscy stają 
się przyjaciółmi. To także moment 
dla promowania kulturowych warto-
ści (tych materialnych i duchowych) 
europejskich oraz naszych lokalnych. 
Do zobaczenia za rok!!

Emilia Korolczuk

Gazeta Hajnowska2 

Folklor europejski zawi-
tał także do naszego miasta. 
Stało się to dzięki IX Międzyna-
rodowemu Festiwalowi Muzyki, 
Sztuki i Folkloru Podlaska 
Oktawa Kultur, który odbywał 
się w dniach 26-31.07.2016r. 
na terenie Województwa Pod-
laskiego. Jego organizatorem 
jest Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Białym-
stoku. Koncert w Hajnówce 
był jednym z wielu, jakie 
miały wówczas miejsce (odbyły się 
także m.in. w Białymstoku, Białowieży, 
Bielsku Podlaskim, Goniądzu, Łomży, 
Narewce, Czarnej Białostockiej).

Na scenie Amfiteatru zaprezen-
towały się dwa zespoły. Jako pierwsza 
wystąpiła białostocka grupa BIAŁKA 
z projektem „Babuka” (z romskiego – 
lalka), której muzyka przeniosła 
słuchaczy w romskie klimaty. 
Łączy on w sobie muzyczne 
tradycje folkloru romskiego 
z elektroniką i alternatywnym 
spojrzeniem na kulturę romską. 
Jego celem jest bycie muzycznym 
łącznikiem między masowym 
odbiorcą a źródłami tej kultury. 
Liderka zespołu Natasza Topor 
wyśpiewała niesamowitym gło-
sem pieśni Romów m.in. z Rosji, 
Węgier czy Serbii, której akompaniowały 
dźwięki wydobywane z towarzyszących 
instrumentów tj. bęben, cymbałki, 
gitara elektryczna.

W drugiej godzinie widownię 
poruszyła słowacka nuta. Zagrał 
niezwykle rytmiczny, barwny zespół 
folklorystyczny Vargovčan z Hanu-
szowiec. Założony w 2005 roku, na 
początku liczył tylko 15 osób, ale rok 
w rok liczba ta rosła i teraz grupa 
składa się z ponad 250 ludzi w wieku 
6-36 lat. Do Hajnówki przyjechała 
jednak niewielka ich część, ale to nie 
ujmowało poziomu ich występowi. 
Słowacki zespół zaprezentował tańce 
oraz pieśni głównie z regionów Sza-
ryszu, Spiszu, Zemplina i Zakarpacia. 
Uroku dodawały wielobarwne stroje 
ludowe tancerzy. 

Każdy z zespołów otrzymał 
upominek z rąk Burmistrza Miasta 
Hajnówka. Jerzy Sirak p odsumowu-
jąc spotkanie podkreślił, iż dają one 
możliwość poznania sąsiednich kultur 
ludowych, wartości narodowych, wy-
rażanych poprzez muzykę, taniec oraz 
stroje. Są też okazją do nawiązania 

współpracy, integracji na poziomie 
międzynarodowym. Na zakończenie 
tancerze z zespołu Vargovčan porwali 
Burmistrza do wspólnego tańca. 

Niezmiernie cieszy mnie fakt, 
iż mogłam uczestniczyć w Koncercie 
Finałowym IX Międzynarodowego 

Podlaska Oktawa Kultur w Hajnówce – 29.07.2016r.

W 72 rocznicę wyzwolenia 
Hajnówki Andrzej Skiepko – 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka i Jakub Ostapczuk 
– Przewodniczący Rady Miasta 
Hajnówka w imieniu wszystkich 
mieszkańców Hajnówki złożyli 
kwiaty i oddali hołd poległym 
w walce o naszą wolność.

Druga wojna światowa i oku-
pacja zahamowały rozwój osady. 
Zniszczeniu uległy zakłady pro-
dukcyjne, część miasta, stacja 
i tory kolejowe. Zginęło około 700 
mieszkańców. Wyzwolenie Hajnówki 
spod okupacji niemieckiej nastąpiło 
18 lipca 1944 r. W przeddzień do-
tarły do miasta oddziały piechoty 
radzieckiej. Walka o Hajnówkę nie 
trwała długo. Wyzwalały ją wojska 
radzieckie 65 Armii pod dowódz-
twem gen. Pawła Batowa. Niemcy 
po uprzednim wysadzeniu dworca 
kolejowego i zerwaniu większości 

72. rocznica wyzwolenia Hajnówki
torów poddali się ostatecznie pod 
naporem artylerii rakietowej, która 
nadciągnęła od strony Narewki. 
Walki toczyły się nad rzeką Leśna, 
koło dzielnic Podlasie i Placówka, 
w pobliżu cmentarzy oraz w dziel-
nicy „Czworaki”. Zginęło wówczas 
wielu Niemców, Węgrów i żołnierzy 
radzieckich. Po wojnie odbudowano 
zniszczone zakłady, przebudowano 
większość ulic, postawiono osiem 
szkół, cztery kościoły różnych wyznań, 
dom kultury, dwa szpitale, przychodnię 
rejonową, stację uzdatniania wody, 
basen pływacki a także wprowadzono 
komunikację miejską.

Dziś cieszymy się wolnością 
i pięknym miastem. Jednak nie wolno 
nam zapomnieć przez co przeszła 
Polska i Hajnówka. Należy pamiętać 
o tych, którzy poświęcili swoje życie 
byśmy mogli być tu i teraz...

Emilia Rynkowska

W roku szkolnym 2016/2017 
Gmina Miejska Hajnówka będzie 
realizowała projekt pt. „Witamy 
w przedszkolu” dofinansowany z Fun-
duszy Europejskich w ramach Pro-
gramu Regionalnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 
Wartość projektu wynosi: 
1.001.838,00 zł
Dofinansowanie projektu z EU: 
851.162,00 zł
Projekt będzie realizowany na 
terenie Miasta Hajnówka w trzech 
przedszkolach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Hajnówka: Przedszkolu Nr 
2 w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 
2, Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce przy 
ul. Rzecznej 3 oraz Przedszkolu Nr 
5 z Oddziałami Żłobkowymi w Haj-
nówce przy ul. Reja 2. 
Projekt skierowany jest do 249 dzieci 
w wieku 3 – 6 lat, w tym niepełno-
sprawnych oraz pięciu nauczycieli. 
Celem projektu jest wsparcie roz-

woju dzieci w wieku przedszkolnym 
poprzez zapewnienie równego 
dostępu do edukacji, wzmocnienie 
atrakcyjności i podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej w zakresie wy-
chowania przedszkolnego, w tym jej 
dostosowanie do zdiagnozowanych 
potrzeb edukacyjnych dzieci oraz 
podniesienie kwalifikacji nauczycieli. 
Projekt obejmuje realizację niżej 
wymienionych działań:
1. Zakup specjalistycznego sprzętu 
i pomocy dydaktycznych do prowa-
dzenia terapii Integracji Sensorycznej 
(IS) dla dzieci niepełnosprawnych 
z Przedszkola nr 3 i zatrudnienie 2 
asystentów w ramach mechanizmu 
racjonalnych usprawnień.
2. Organizację dodatkowych za-
jęć specjalistycznych dla dzieci 
w zakresie stwierdzonych deficytów 
(terapia IS, zajęcia logopedyczne 
i korekcyjno-kompensacyjne).

3. Doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych pięciu 
nauczycieli, w zakresie niezbędnym 
do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi 
deficytami.
4. Realizację kółek zainteresowań dla 
dzieci wykazujących zainteresowa-
nia: matematyczne, informatyczne, 
badawcze i z języka angielskiego, 
w tym wyjazdy.
5. Utworzenie miejsc wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich 
w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 
5 (dla dzieci, które wcześniej nie 
uczęszczały do przedszkola).

 W przypadku pytań proszę 
o kontakt telefoniczny (85) 682-24-
88 lub osobisty w biurze projektu 
w poniedziałek w godz. od 8.00 do 
16.00, od wtorku do piątku w godz. 
od 7.30 do 15.30.

Jolanta Stefaniuk
www.mapadotacji.gov.pl

Witamy w przedszkolu

Wertep
Cd. ze str. 1

z muzyką graną na żywo złożyły się 
na wielkie widowisko. „Poza czasem 
to metafora podróży w czasie i prze-
strzeni, która prowadzi w nieznane, 
w głąb własnej wyobraźni.

8. edycja festiwalu za nami. 
Roczne przygotowania zamknęły się 
w jednym tygodniu. Jak informuje Da-
riusz Skibiński – dyrektor artystyczny 
Festiwalu, organizatorom zależy  na 
tym, żeby zachować WERTEP takim  
jakim jest teraz z artystycznymi 
spotkaniami, teatralnymi wzrusze-
niami, by był miejscem oswajania 
się z innością i różnorodnością. 
Spektaklu nie musimy rozumieć, 

zgadzać się z aktorami w stu pro-
centach. Najważniejsze – by wywołał 
jakiekolwiek emocje...

Międzynarodowy Festiwal Te-
atralny WERTEP na dobre już wrósł 
w krajobraz i kalendarz kulturalny 
Podlasia. Wpisał się też do zesta-
wu imprez, na które oczekuje się 
z niecierpliwością.... Niektórzy chcieli 
zachować tą wspaniałą chwilę na 
dłużej i skorzystali z oferty Wertepowej 
Fabryki, w której powstawały „wer-
tepowo zakręcone” wzory koszulek 
i poszewki na poduszki.

Emilia Rynkowska

Uroczystość wręczenia 
bezpłatnej wyprawki szkolnej 

dla pierwszoklasistów

Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) ufundowała wszystkim 
dzieciom, które we wrześniu br. rozpoczną naukę w klasach 

pierwszych hajnowskich szkół podstawowych, 
tornistry wraz z wyposażeniem w artykuły szkolne.

W imieniu Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka, 
Pana Jarosława Dzięgielewskiego – Dyrektora Generalnego 

Polskiej Grupy Energetycznej S.A Oddziału Białystok 
oraz Pani Barbary Wasiluk – Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Hajnówce 
serdecznie zapraszam rodziców wraz z dziećmi 

na uroczystość wręczenia wyprawki.

Uroczystość odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 

przy ul. 11 Listopada 24.
Jolanta Stefaniuk
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Finał Pucharu Polski 
Nordic Walking już 10 września

czy kondycję. Zawodnicy zmierzą się 
tradycyjnie  na trzech dystansach: 
5 km, 10 km i w półmaratonie – 21 
km. Organizatorzy zapewniają za-
wodnikom wszelkie udogodnienia: 
opiekę medyczną, pakiet startowy, 
możliwość wypożyczenia sprzętu, 
doskonałą zabawę, a po sportowych 
zmaganiach – tradycyjne, integra-
cyjne ognisko.

A więc zapraszamy wszyst-
kich na FINAŁ Pucharu Polski 
Nordic Walking 10 września 

2016r. Chętni do wzięcia udzia-
łu w zawodach będą mogli się 
zarejestrować za pośrednictwem 
internetu, na stronie internetowej 
Polskiej Federacji Nordic Walking lub 
w przeddzień zawodów w punkcie 
wyznaczonym przez organizatora. 
Pilnie śledźcie stronę internetową 
Starostwa Powiatowego, wkrótce 
pojawi się tam więcej szczegółów. 
Natomiast już dziś rezerwujcie ter-
min w kalendarzu, zapraszamy do 
udziału w zawodach. Do zobaczenia!

Katarzyna Nikołajuk

Cd. ze str. 1

Przedstawiciele Powiatu 
Hajnowskiego z wizytą w Kamieńcu

kultury, dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stoiska wystawiennicze 
gmin Rejonu Kamienieckiego – re-
gionalne potrawy nęciły zapachem, 
wyroby rękodzielnicze zachwycały.

Udział w obchodach wzięli 
mieszkańcy oraz zaproszeni goście 
– w tym reprezentacja powiatu haj-
nowskiego. Przedstawicielki hajnow-
skiego samorządu z okazji jubileuszu 
wręczyły Przewodniczącemu Rejonu 
Kamienieckiego pamiątkowy obraz 
z wizerunkiem żubra  - wspólnego 
symbolu Powiatu Hajnowskiego 
i Rejonu Kamienickiego - regionów 

Cd. ze str. 1 położonych w sąsiedztwie Puszczy 
Białowieskiej.  Jako że w dniu jubile-
uszu nasi partnerzy obchodzili również 
72 drugą rocznicę wyzwolenia miasta 
pod okupacji hitlerowskiej, delegacja 
powiatu hajnowskiego złożyła kwiaty 
pod pomnikiem poległych w walce 
żołnierzy.

Wizyta w rejonie kamienieckim 
przybliżyła przedstawicielom sa-
morządu historię i kulturę naszego 
sąsiada.  Ale przede wszystkim 
– stanowiła okazję do umocnienia 
partnerstwa między samorządami 
z dwóch części Puszczy Białowieskiej.

Danuta Rola

Drogi powiatowe są uzupeł-
nieniem regionalnej i krajowej sieci 
drogowej. Łączą siedziby powiatów 
z gminami oraz stanowią główne 
połączenia wsi. Ich sieć wpływa 
decydująco na spójność przestrzenną 
i rozwój regionu. Zapewniają  pod-
stawową obsługę komunikacyjną 
w codziennym funkcjonowaniem 
człowieka. W trosce o szeroko rozu-
miany rozwój powiatu we wszystkich 
dziedzinach życia i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego powiat hajnowski 
realizuje zadania zarówno w zakresie 
budowy i przebudowy dróg powiato-
wych, jak też wspiera działania sa-
morządów gminnych w tym zakresie. 
W okresie wakacyjnym na drogach 
powiatowych dokonano szeregu 
inwestycji. W ramach „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata  
2016-2019” trwa przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1623B ul. Targowej 
i rozbudowa drogi powiatowej Nr 

2327B ul. Prostej w Hajnówce. In-
westycja obejmuje wykonanie: jezdni 
o łącznej dł 0,75351km, chodników, 
ścieżki rowerowej, zjazdów, zatoki 
autobusowej, parkingów, kanalizacji 
deszczowej, oznakowania pionowego 
i poziomego. Beneficjentem projektu 
jest powiat hajnowski, całkowity koszt 
inwestycji zamyka się w kwocie 1 
580 734,19 zł (kwota obejmuje 
dotację w ramach Programu oraz 
wkład własny Powiatu Hajnowskiego 
i wkład własny  Miasta Hajnówka). 
Prace potrwają do końca sierpnia. 
Kolejnym działaniem inwestycyjnym 
jest opracowanie dokumentacji 
technicznej na przebudowę ulicy Olgi 
Gabiec w Białowieży. Koszt zadania 
wynosi ok. 31 tyś., jego realizacja 
pochodzi ze środków Powiatu Haj-
nowskiego oraz gminy Białowieża. 

Z kolei na podstawie umowy 
z gminą Czyże zakończyły się prace 
związane z przebudową przepustów 
na drodze powiatowej Nr 1602B 

Drogowe inwestycje w powiecie hajnowskim
w miejscowości Zbucz. Inwestycja 
była realizowana ze środków Sta-
rostwa Powiatowego w Hajnówce 
oraz Gminy Czyże. Całkowity koszt 
inwestycji oscyluje w kwocie 80 
000 zł., przy czym środki własne 
powiatu to 40 tys. W gminie Czyży 
dokonano ponadto przebudowy drogi 
powiatowej Nr 1613B Klejniki – Sa-
powo – Miękisze (koszt ok. 40 tys. 
) oraz drogi powiatowej Nr 1614B 
Podrzeczany – Leniewo (koszt ponad 
64 tys.). Obie inwestycje zostały 
wykonane ze środków gminy Czyże, 
natomiast wykonawcą był Zarząd 
Dróg Powiatowych w Hajnówce.    

Powiat Hajnowski planuje 
ubiegać się o środki na realizację 
innych inwestycji a także wspierać 
działania samorządów gminnych 
w zakresie przebudowy i budowy 
dróg gminnych jako partner we 
współpracy. O szczegółach będziemy 
systematycznie informować. 

Katarzyna Nikołajuk

Minister Zdrowia po raz drugi 
przyznał Samodzielnemu Publicz-
nemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Hajnówce certyfikat akredytacyjny 
w zakresie leczenia szpitalnego. Jest 
on potwierdzeniem pozytywnej oceny 
pracy Szpitala.

Postępowanie akredytacyjne 
prowadzone jest na podstawie 
ustawy o akredytacji w ochronie 
zdrowia oraz rozporządzeń Ministra 
Zdrowia. Akredytacji udziela Minister 
Zdrowia w oparciu o rekomendacje 
Rady Akredytacyjnej. W skład Rady 
Akredytacyjnej wchodzą m.in. przed-
stawiciele Ministra Zdrowia, Naczelnej 
Rady Lekarskiej, Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych, Krajowej 
Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Trzydniowy przegląd akredyta-
cyjny odbył się w lutym tego roku, 
pod czujnym okiem doświadczonych 
wizytatorów doskonale znających 
specyfikę pracy placówek me-

Hajnowski Szpital ponownie z certyfikatem
dycznych. Kluczowym założeniem 
procesu akredytacyjnego jest jakość 
i bezpieczeństwo pacjentów we 
wszystkich obszarach działalności 
szpitala. Dlatego też audytorzy odbyli 
spotkania w większości oddziałów SP 
ZOZ oraz w komórkach pomocniczych. 
Dokonali także bardzo szczegółowego 
przeglądu dokumentacji medycznej, 
dokumentów kadrowych oraz do-
kumentacji z zakresu zarządzania 
Szpitalem. W oparciu o pozytywną 
opinię Centrum Monitorowania Jako-
ścią w Ochronie Zdrowia pod koniec 
czerwca Minister Zdrowia podjął 
decyzję o przedłużeniu posiadanego 
przez nas certyfikatu, na kolejne 
trzy lata.  Certyfikat akredytacyjny 
dowodzi, że nasz personel dokłada 
nieprzerwanie wszelkich starań 
aby opieka nad pacjentami była 
coraz wyższej jakości. Przyznanie 
przez Ministra Zdrowia certyfikatu 
jest dla nas nagrodą za wytężoną 

pracę, a dla Pacjentów gwarantem 
jakości oferowanych usług – mówi 
Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ 
w Hajnówce.

SP ZOZ w Hajnówce nieustannie 
podejmuje działania zmierzające do 
podniesienia jakości wykonywanych 
świadczeń, zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa i komfortu pobytu 
pacjentów. Ponadto Zakład prowadzi 
wiele działań profilaktycznych, od lat 
bierze udział projektach finansowane 
ze środków unijnych. A prowadzone 
przez Zakład inwestycje uwzględniają 
potrzeby lokalnej społeczności. – 
Pragnę podziękować całej Załodze 
Szpitala, gdyż to głownie ich ambi-
cja, determinacja i zaangażowanie 
zapewniają sukcesy osiągane przez 
naszą Placówkę. – dodaje dyrektor 
Grzegorz Tomaszuk.

materiał prasowy  SP ZOZ 
w Hajnówce 

Orkiestra Dęta OSP z Hajnówki 
zajęła trzecie miejsce  podczas XII 
Święta Muzyki w Hattstedt w Niem-
czech. Tegoroczny wyjazd był już 
szóstą prezentacją hajnowskiej 
orkiestry podczas Międzynarodowego 
Święta Muzyki – i kolejny raz bardzo 
udaną.  Trzecia lokata tym bardziej 
zasługuje na uznanie, zwłaszcza, 
że naszej orkiestrze przyszło się 
zmierzyć z grupami grającymi za-
wodowo, a do pierwszego miejsca 
zabrakło im tylko 10 punktów! 

z powodzeniem trwa  już od 2000r.  
Z kolei wyjazd został dofinansowany 
przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży – organizację, która od 
wielu  lat wspiera inicjatywy służące 
integracji młodzieży polsko – nie-
mieckiej. Wsparcie dla Orkiestry 
okazali również Starosta Hajnowski 
oraz Burmistrz Miasta Hajnówka.

Natomiast dzięki partnerskiej 
orkiestrze Spielmannszug z Hattstedt 
oraz Stowarzyszeniu „Przyjaciele 
Hajnówki” – zawiązanego w wyniku 
wieloletnich serdecznych kontaktów 

Orkiestra Dęta OSP z Hajnówki odniosła sukces w Hattstedt

Udział w prestiżowej paradzie 
oraz wysokie, trzecie miejsce to 
dla wielu uczestników Orkiestry 
spełnienie marzeń, wzmocnienie 
wiary w sens tego co się robi oraz 
wynagrodzenie wielogodzinnych 
prób. Wszystkim uczestnikom Orkie-
stry praz dyrygentowi Krzysztofowi 
Romaniukowi gratulujemy sukcesu.

Katarzyna Nikołajuk

Starostwa Powiatowego z Urzędem 
w Hattstedt, pięciodniowy pobyt 
(21-26.07) orkiestry obfitował 
w liczne atrakcje. Młodzież z Hajnówki 
wspólnie z niemieckimi rówieśnikami 
bawiła się na dyskotece, zwiedzała 
lokalne miasteczka, kąpała się 
w Morzu Północnym, zwiedziła 
muzeum morskie.

Sukces naszej Orkiestry 
to oczywiście zasługa 
talentu hajnowskiej mło-
dzieży ale i osobistego 
zaangażowania dyrygenta 
Krzysztofa Romaniuka.

Zaproszenie or-
kiestry dętej do udziału 
w tym prestiżowym fe-
stiwalu muzycznym było 
możliwe dzięki wielolet-
niej współpracy Powiatu 
Hajnowskiego z Urzędem 
Nordsee - Treene, która 
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Stypendium szkolne skierowane jest 
wyłącznie do uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (mia-
sto Hajnówka), których rodziny znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 
z niskich dochodów przypadających na jed-
nego członka w rodzinie, w szczególności 
gdy występują okoliczności: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak 
umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, 
wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2016/2017 mie-
sięczna wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia, która uprawnia do 

STYPENDIA  SZKOLNE - POMOC MATERIALNA 
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA CZNIÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może przekroczyć 514 zł netto. 

Wnioski składa się w nieprzekraczal-
nym terminie od  1 - 15 września 2016r. 

W przypadku słuchaczy kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych wnioski składane są w terminie 
od 1 -15 października 2016r.

Wnioski i więcej informacji dostępne 
są na www.hajnowka.pl oraz w szkołach na 
terenie miasta Hajnówka i w Zespole Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, II 
piętro, pokój 206, tel.: (85) 682-24-88

Sylwia Koczuk

W roku szkolnym 2016/2017 dofinan-
sowanie zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia 
specjalnego lub  podręczników do kształcenia 
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkol-
nego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, przysługuje uczniom 
posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Pomoc w ramach 
„wyprawki szkolnej” nie obejmuje wydatków 
związanych z zakupem ćwiczeń i podręczników 
używanych. 

Dofinansowanie w ramach „Wyprawki 

POMOC FINANSOWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  W RAMACH 
RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM 

W 2016 r. - „WYPRAWKA SZKOLNA”
szkolnej 2016” nie przysługuje uczniom 
rozpoczynającym w roku szkolnym 
2016/2017 naukę w  klasach I-III szkoły 
podstawowej. Uczniowie ci mają zapewniony 
bezpłatny podręcznik do kształcenia ogólnego. 

Wnioski składa się w terminie do dnia 9 
września 2016r., w szkole na terenie miasta 
Hajnówka, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2016/2017. 

Do wniosku załącza się kopię orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji na www.hajnowka.pl
Sylwia Koczuk                                                                                      

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 
radzi: chwilówki - pożyczaj z głową

Nowy sprzęt, wymarzona wycieczka, pilny 
remont – by sprostać realizacji planowanych 
przedsięwzięć codziennie miliony konsumentów 
decydują się na pożyczkę.  Rośnie popular-
ność „chwilówek” jako formy finansowania 
wydatków konsumenckich. Bez poręczeń, bez 
formalności, w 15 minut, pieniądze dostępne 
od zaraz – internet oraz inne media zalewają 
reklamy ofert pożyczek krótkoterminowych 
roztaczających przed konsumentem wizję 
pozyskania szybkiej pożyczki, często na 
bardzo korzystnych zasadach – chociażby 
słynne „0%”. Niestety,  często pod chwytliwymi 
sloganami kryje się wiele niespodzianek – nie 
zawsze korzystnych dla konsumenta.  Osoby 
potrzebujące „szybkiej gotówki” często nie są 
świadome ryzyka i możliwych konsekwencji 
wynikających z niefrasobliwego zawarcia takiej 
umowy pożyczkowej. Jak pożyczać z głową 
i nie dać się oskubać?

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na 
różnice definicyjne – otóż pożyczka to nie to 
samo co kredyt zaś parabank – czyli instytucja 
pożyczająca nam pieniądze, nie jest bankiem. 
Nie wchodząc w szczegóły definicyjne, trzeba 
zaznaczyć, że zasady udzielania kredytów  
podlegają przepisom ustawy prawo bankowe 
i ustawy o kredycie konsumenckim. Kredytu 
mogą udzielić tylko bank lub spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) – instytucje 
podlegające państwowemu nadzorowi, sprawo-
wanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego 
(KNF). Dodatkowo, nadzór w kwestii zgodności 
umów z obowiązującymi przepisami prawa 
sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Kredyt udzielany jest na ści-
śle określony cel, po skrupulatnym zbadaniu 
zdolności kredytowej. Ponadto, kredytodawcy 
przysługuje prawo kontroli czy kredyt jest 
wykorzystywany zgodnie z umową kredytową.

Zupełnie inna sytuacja jest występuje 
w przypadku pożyczki. Przepisy dotyczące 
udzielania pożyczek reguluje kodek cywilny, 
ustawa o kredycie konsumenckim a w przypadku 
ofert internatowych – także przepisy ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (przy 
czym, jeśli pożyczkodawcą jest osoba prywatna 
– czyli pożyczka udzielana jest konsumentowi 
przez innego konsumenta, przepisy ustawy o kre-
dycie konsumenckim nie mają zastosowania). 
Pożyczki mogą udzielić instytucje parabankowe 
oraz osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorstwa, 
zaś pożyczka może zostać wykorzystana na 

dowolny cel, a pożyczkodawca nie ma prawa 
kontroli sposobu wykorzystania pieniędzy. Na 
runku działa wiele firm pożyczkowych oraz 
tzw. parabanków – instytucji świadczących 
usługi bankowe, nie podlegających jednak 
nadzorowi KNF. Nadzór w kwestii zgodności 
umów z obowiązującymi przepisami prawa 
sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Większość podmiotów udziela 
pożyczek na odległość – za pośrednictwem 
strony internetowej czy telefonicznie.  Oferty 
parabanków i firm pożyczkowych zachęcają 
brakiem skomplikowanych procedur, łatwym 
dostępem do pieniędzy. Ale każde ustępstwo 
ma swoją cenę – chwilówki to, owszem – łatwo 
dostępny produkt, ale stosunkowo kosztowny. 
Ponadto, firmy pożyczkowe i parabanki często 
stosują praktyki mogące 
naruszyć interes konsumenta.

Na początek odcza-
rujmy chwytliwe reklamy – 
często pożyczkodawcy kuszą 
konsumentów wizją szybkiej 
pożyczki, uzyskanej w kilkana-
ście minut. Tymczasem uważ-
na lektura wzorców umowy 
zdecydowanie odbiega od 
marketingowych zapewnień 
– z reguły firmy pożyczkowe 
zastrzegają w umowie termin 
wypłaty pożyczki wynoszący 
1-7 dni. Pomijając jednak umowne niuanse, 
pożyczka w 15 min jest nieprawdopodobna także 
ze względu na obszerność dokumentów i samą 
procedurę przyznania pożyczki – konsument 
przed zawarciem umowy musi zapoznać się 
z wieloma dokumentami – na początek z for-
mularzem informacyjnym, w którym znajdują 
się informacje dotyczące kosztów związanych 
z pożyczką. Jest on tabelarycznym zestawieniem 
informacji o pożyczkodawcy, kosztach pożyczki, 
zabezpieczeniach, usługach dodatkowych i ich 
kosztach.  Formularz informacyjny powinien być 
przekazany jeszcze przed zawarciem umowy 
pożyczki – wyjątkiem jest sytuacja zawierania 
umowy na odległość  (przez internet, telefo-
nicznie itp.) – w takim przypadku formularz 
powinien zostać dostarczony niezwłocznie po 
zawarciu umowy  pożyczki.  Ponadto, przed 
konsumentem jest także lektura regulaminów, 
polityki prywatności, umowy ramowej, tabeli 
kosztów.  W słynne 15 minut zwyczajnie nie 
da się tego zrobić. A tylko uważna lektura 
uchroni konsumenta przed konsumenta 
przed nieuczciwymi firmami. Do najczęst-

szych grzechów pożyczkodawców zalicza się 
również stosowanie skomplikowanego języka 
w dokumentach pożyczkowych, tworzenie 
niejasnych sformułowań i idąca w parze ich 
przesadna obszerność, nieadekwatna do kwoty 
zobowiązania (chwilówki dotyczą małych kwot 
– zazwyczaj od 50 do 5000 tyś.). Ponadto, 
zdarza się, że w dostarczonych konsumentowi 
dokumentach znajdują się informacje sprzeczne 
z treścią umowy ramowej.  

Tak więc po pierwsze: pożyczasz 
z głową – czytaj umowę! Czytając umowę, 
powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

• wysokość rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania  (RRSO)

• całkowitą kwotę do zapłaty 
• dodatkowe opłaty inne zapisy 

– zwłaszcza te pisane 
drobnym druczkiem.

Tak więc kluczem 
do sukcesu jest dokładne 
zapoznanie się z umową. 
A co ze słynnym 0%? Warto 
sprawdzić czy rzeczywiście 
0 % oznacza pożyczkę bez 
kosztów. Zwróćmy uwagę 
czy oprocentowanie wynosi 
0% oraz czy pożyczkodawca 
nie wymaga uiszczenia 
dodatkowych kosztów – np. 
z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia pożyczki, którego koszt może 
być porównywalny z wysokością odsetek.

Po drugie - pożyczasz z głową - nie 
podpisuj umów, których treści nie rozu-
miesz! Pożyczkodawca ma obowiązek wyjaśnić 
wszystkie wątpliwości. 

I po trzecie: pożyczasz z głową – 
sprawdź z kim masz do czynienia! Zanim 
zdecydujemy się na pożyczkę sprawdźmy 
wiarygodność  instytucji,  która pożycza pie-
niądze. Warto również sprawdzić doniesienia 
prasowe dotyczące danego przedsiębiorcy. 
Wiarygodność firmy można sprawdzić na 
stornach www urzędów, gzie publikowane są 
decyzje wobec przedsiębiorców naruszających 
przepisy prawa. O tym czy dany podmiot nie 
jest podejrzany o prowadzenie nielegalnej 
działalności bankowej, warto sprawdzić na 
stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

W przypadku podpisania umowy, kon-
sumentowi przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w ciągu 14 dni, nawet wtedy gdy 
pożyczka została przelana na konto lub wrę-
czona do ręki. Konsument jest zobowiązany 

do zwrócenia pożyczonej kwoty oraz odsetek, 
jakie zostały naliczone od dnia wypłaty do 
momentu zwrotu środków. Kiedy decydujemy 
się na odstąpienie od umowy, pożyczkę na-
leży spłacić w ciągu 30 dni od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 
54 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim).

Chwilówki to produkt mogący narazić 
konsumenta na dotkliwe straty finansowe. 
I to pomimo nowelizacji przepisów ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 
niektórych innych ustaw, które pozwoliły 
ukrócić  proceder lichwiarskich stawek kosztów 
pożyczki poprzez wprowadzenie limitów oraz 
maksymalnych wysokości opłat z tytułu 
zaległości w spłacie w tym odsetek za 
opóźnienie. Dlatego też zanim pożyczymy, 
przemyślmy tę decyzję. 

Przed podpisaniem umowy, ze wszel-
kimi wątpliwościami i pytaniami warto 
zgłosić się do Powiatowego Rzecznika Praw 
Konsumentów. Do rzecznika może zgłosić 
się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie 
ochrony interesów konsumenta, ma problemy 
z wyegzekwowaniem przysługujących praw. 
Biuro Powiatowego Rzecznika Praw 
Konsumentów mieści się w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A. 
Zina, pokój nr 21, w godz. 7.30 – 15.30 
pn. – pt.), tel. 85 682 30 45. Warto również 
zajrzeć na stronę www.zanim-podpiszesz.pl. 
W 2012 r. wystartowała kampania „Nie daj 
się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Na 
stronie akcji zapoznać się można z historiami 
inspirowanymi prawdziwymi losami ludzi, którzy 
zdecydowali się na chwilówkę i ich zmagań 
z konsekwencjami tej decyzji. Ponadto znajdują 
się tu porady prawne, przydatne w podjęciu 
decyzji o zaciągnięciu jakiejkolwiek pożyczki 
oraz kalkulator, który pozwala wyliczyć jej 
koszty. Wiele cennych wskazówek i praktycz-
nych porad dla dłużników i chcących wziąć 
pożyczkę znajduje się także w specjalnym 
poradniku dostępnym na stronie. 

Choć same pieniądze szczęścia nie dają, 
to pomagają w osiągnięciu celów i marzeń – 
zanim jednak zdecydujemy się na zaciągnięcie 
pożyczki mającej podreperować rodzinny budżet 
czy finansującej nasze większe i mniejsze 
marzenia, zastanówmy się czy będziemy 
potrafili sprostać jej spłacie.

Katarzyna Nikołajuk
konsultacja merytoryczna: Danuta Rola, 

Powiatowy Rzecznik Konsumenta
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