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Mandaty w górę
Prawo tworzone pod wpły-

wem emocji nie jest ani dobre, 
ani skuteczne. Po wypadku na 
Podkarpaciu, w którym zginęła 
prawie cała rodzina, premier za-
powiedział zaostrzenie kar dla pi-
ratów drogowych. Czy jest to do-
bry sposób na ich ograniczenie? 
Moim zdaniem nie. Podwyższanie 
różnego rodzaju kar forsuje od 
dawna minister sprawiedliwości. 
Jest w tym mało wiarygodny, bo 

aby żądać od innych przestrze-
gania prawa, trzeba najpierw 
samemu dać dobry przykład, 
a z tym nie jest najlepiej. Nie 
będę tu przytaczał komentarzy 
wyroków  sądów europejskich 
i polskich przez ministra i jego 
zastępców. Ale podwyższanie kar, 
bez skutecznego ich egzekwowa-
nia do niczego, nie doprowadzi 
poza większymi wpływami do 

• Z wizytą w Kole Gospodyń Wiejskich w Narwi
• Festyny w Bernackim Moście i Krzywej
• Siabrouskaja Biasieda w Grodku 

W następnym numerze:
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„Jarmark Żubra” od 14 lat 
organizowany przez Burmistrza 
Miasta Hajnówka oraz Hajnowski 
Dom Kultury promuje region Pusz-
czy Białowieskiej. 18 lipca 2021r. 
w parku miejskim wystawiło się 
około 60 podmiotów zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w strefie 
kulturowej, a wśród nich: artyści, 
rzemieślnicy, pasjonaci i kolekcjo-
nerzy. Wśród twórców ludowych – 
przedstawiciele ginących zawodów 

– hafciarki, koronczarki, plecionka-
rze, garncarze, wytwórcy galanterii 
drewnianej. Można było obejrzeć 
ich warsztat pracy i spróbować 
własnych sił w wybranym rzemio-
śle. Przez cały czas trwania Jarmar-
ku przeprowadzane były bezpłatne 

warsztaty dla dzieci i dorosłych: 
kowalstwo starożytne, plecion-
karstwo, koło garncarskie, rzeźba 
w glinie i drewnie, obrazy 3D na 
desce, wycinanka z papieru, lalecz-
ka,,motanka”. Zajęcia prowadzone 

w niewielkich grupach, ze względu 
na obowiązujące obostrzenia sa-
nitarne, cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Nareszcie stało się 
realne, aby goście jarmarku mogli 

JARMARK ŻUBRA
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To zapewne nie przypadek, 
że festyn w Miediweżykach Bia-
łoruskie Towarzystwo Społeczno-

-Kulturalne zorganizowało właśnie 
w dniu, w którym w pobliskich Ro-
gaczach odbywały się uroczystości 
ku czci św. Antoniego Pieczerskie-
go. Zapewniło to dużą frekwencję, 
bo Miedwieżyki, jak większość wsi 
na ścianie wschodniej, zamiesz-
kane są głównie przez emerytów. 
A ilością widzów na piątkowej im-
prezie (23.07) ta niewielka wieś 
w Puszczy Białowieskiej może 
zawstydzić dużo większe społecz-
ności.

Przed licznie zgromadzoną 

Miedwieżyki
Festyn na Antoniego

publicznością wystąpiły: solistki 
Studium Piosenki i zespół Echo 
Puszczy z Hajnowskiego Domu 
Kultury oraz Kuranty z Bielska 

Podlaskiego, Reczanki z Koźlik 
i Orfeusz z Siemiatycz  oraz zespół 
taneczny Przepiórka z HDK.
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GMINA WYSZKI

W dniu 20 
czerwca 2021 roku na placu przy 
kościele w Łubinie Kościelnym od-
był się Festyn Rodzinny. Impreza 
miała na celu zintegrowanie lokal-
nej społeczności, promowanie zdro-
wego stylu życia oraz wykształce-
nie w pokoleniu osób starszych 
potrzeby dbania o własne zdrowie, 
dobrą kondycję fizyczną, psychicz-
ną, zrozumienia egzystencjalnej 
potrzeby ruchu, jego znaczenia 
w podtrzymaniu sprawności fizycz-
nej, psychicznej i samoakceptacji. 
Na festyn przybyło wielu miesz-
kańców Łubina Kościelnego oraz 
okolicznych miejscowości. Uczest-
nicy Klubu Senior+ aktywnie włą-
czyli się do festynu przygotowali 
własnoręcznie wykonane specjały: 
przepyszne ciasta, ogórki małosol-
ne oraz kanapki ze smalcem które 
zrobiły furorę na Festynie.

Topczewo Festyn Rodzinny

Powstałe w 2 000 roku Sto-
warzyszenie „Muzeum Małej Oj-
czyzny w Studziwodach”, którego 
założycielem i dobrą duszą jest 
Doroteusz Fionik  od lat kultywuje 
i przypomina tradycje mieszkańców 
Południowo-wschodniego Podlasia 
i Polesia. Jak podkreślają członko-
wie stowarzyszenia, ono tradycji 
nie rekonstruuje i nie odtwarza 
lecz tradycją żyje. Służą temu or-
ganizowane przez Stowarzyszenie 

warsztaty i festiwale, np. festiwal 
muzyczny „Tam po majowuj rosi” 
czy spotkania żniwne „Oleń po boru 
chodit”.

24 lipca w Studziwodach, 
a 25 lipca w Maleszach odbyły się 
już XVII Podlasko-Poleskie Spotka-
nia Żniwne, te ostatnie pod hasłem 

„Pryweli nas siudy pieśni waszych 
bat’kuow”. Byłem zaskoczony ma-
łym - a właściwie zerowym – za-
interesowaniem mieszkańców Ma-
lesz imprezą zorganizowaną przez 
Muzeum. Jak się okazało w trakcie 
rozmów z mieszkańcami - wyglą-
dającym na ulice ze swoich posesji 

- zawiodła informacja. Stąd też py-
tania „co to jest?, kto to organizu-
je?” .Więc  może to była przyczyna 
takiego a nie innego zaintereso-
wania, bo jak niektórzy rozmówcy 
podkreślali w Maleszach od lat nie 
było żadnej imprezy i chętnie wzię-
li by w niej udział, co zresztą dal-

szy przebieg spotkania umożliwił, 
chociaż w innej formie, korowodu 
idącego przez wieś i śpiewającego 
pieśni śpiewane przez mieszkań-
ców Malesz, a zapisane przed laty 
przez Wiktora Stachwiuka.

Spotkanie rozpoczęła modli-
twa odprawiona przez ks. Andrzeja 
Jakimiuka, ojca obecnego probosz-
cza maleszańskiej parafii, przy 
krzyżu na rozstaju dróg do Stryk 
i Łubina Kościelnego.

Malesze – wieś położona 
w gminie Wyszki – to dawna wieś 
królewska, zamieszkała przez bo-
jarów. Pierwsze wzmianki o wsi 
pochodzą z 1540 r. W miejscowo-
ści znajduje się drewniana cerkiew 
prawosławna pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła zbudowa-
na w latach 50 ubiegłego wieku. 

Wcześniej w tym samym miejscu 
istniała cerkiew murowana wznie-
siona w 1879 r i zburzona przez 
Niemców w 1944 r. Wnętrze świą-
tyni było gruntownie remontowa-
ne w latach 90 XX w., a w latach 
2011 – 2012 odnowiono elewacje 
zmieniając kolor z jasnobrązowego 
na niebieski. Parafia w Maleszach 
została erygowana w 1727 r., ak-
tualnie obejmuje także teren byłych 
parafii w Brańsku i Hodyszewie i li-

czy oko. 350 wiernych. Na miejsco-
wym cmentarzu znajduje się grób 
św. Marii Pietruczuk, mieszkanki 
Szpak zamordowanej przez oddział 
PASNZW dowodzony przez kpt. Ro-
mualda Rajsa „Burego”.

(seb)
więcej zdjęć na  

www.wiescipodlaskie.eu

Malesze
Uliczne spotkania muzyczne

W dniach od 5 lipca do 16 
lipca w Osiedlowym Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku 
Podlaskim trwały półkolonie „Lato 
w mieście – 2021”.

Półkolonie były bardzo ocze-
kiwane, albowiem od kilku lat są 
stałym punktem kalendarza zajęć 
i imprez organizowanych dla dzieci 
i młodzieży w Osiedlowym Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku Podlaskim.

W lipcowej akcji „Lato w mie-
ście”  uczestniczyło 40 dzieci i mło-
dzieży w wieku od 6 do 16 lat. Trze-
ba było dokonać selekcji, bo  chęt-
nych było jeszcze ok.30 osób.  Już 
w pierwszym dniu tradycyjnie dzieci 
podzieliły się na 3 grupy, następnie 

wykonały swoje „Logo”. Kolejny dzień 
to konkurs plastyczny „Moje miasto 
latem” oraz „spotkania z piosenką”. 
Chłopcy pasjonowali się  rozgrywką 
w piłkarzyki i cymbergaja. 7 lipca zor-
ganizowana była wycieczka autokaro-
wa do miejscowości Dorożki do parku 

„Lądy, morza, oceany”. W programie 
były fantastyczne opowieści morskie, 
wspaniałe baseny wodne z kulami, 
wielkie zjeżdżalnie, łódeczki, kule na 
wodzie.  

Korzystając z pięknej pogo-
dy dzieci kilkakrotnie korzystały 
z parku miejskiego, gdzie odbywały 
się różne gry sprawnościowe, gry 
w piłkę, „karteczki szczęścia” itp. 
Byłą też  niespodzianka na zakoń-
czenie w postaci pysznych lodów  

firmy Państwa Jankowskich.
 ODK ma też do dyspozycji 

skwer, gdzie  odbywały się „Pikniki 
przy ODK-u. Dominowały tam gry, 
zabawy, bańki mydlane, „Wakacyjny 
makijaż” (malowanie twarzy), zjeż-
dżalnia i słodki poczęstunek oraz 
świetne animacje w wykonaniu „Sta-
cyjkowa”. 

Dzieci w czasie trwania półko-
lonii były też edukowane, wysłuchały 
ciekawej prelekcji w wykonaniu funk-
cjonariuszy KPP i  na temat „Bezpie-
czeństwa w czasie wakacji”. Miały też 
okazję uczestniczyć we wspaniałym 
pokazie strażackim w Komendzie 
Straży Pożarnej. Wreszcie nadszedł 
czas na wycieczkę autokarową do Su-
praśla do „Wioski Indiańskiej”. Było 

tam dużo atrakcji: zwiedzanie, gry 
i zabawy indiańskie, alpaki,  szop 
pracz, „płukanie złota” i wiele innych.  
Odbyła się też wycieczka spacerkiem 
do miejscowego  Muzeum w Ratuszu, 
gdzie odbyły się  bardzo ciekawe za-
jęcia rękodzielnicze oraz zwiedzenie 
wystawy. 

W ostatnim dniu pobytu w ODK 
było podsumowanie punktów przez 
poszczególne grupy, wręczenie upo-
minków, pyszne lody tradycyjne 
i dyskoteka. Zorganizowanie wakacyj-
nych półkolonii  było możliwe  dzięki 
wsparciu finansowemu Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej, pracy pracow-
ników oraz opiece wolontariuszy. 

Opr. Tadeusz Szereszewski,  
zdjęcia ODK

„Lato w mieście – 2021”
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W dniu 18 lipca 2021 r. 
w Gminnym Ośrodku Upowszech-
niania Kultury w Kalnicy, odbyła 
się wyjątkowa uroczystość – Jubi-
leusz Złotych Godów. Jubileusz ten 
obchodziło 18 par małżeńskich   
z terenu Gminy Brańsk. Niestety ze 
względów zdrowotnych nie wszy-
scy zaproszeni mogli być obecni, 

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW W BRAŃSKU

w związku z tym  Wójt Gminy od-
wiedzi nieobecne pary osobiście.

Każdy Jubileusz jest okazją 
do świętowania, ale ,,Złote Gody’’ to 
Jubileusz niezwykły, tak jak niezwy-
kli są ludzie, którzy przeżyli razem 
pół wieku.

Świętowanie rozpoczęto Mszą 
Świętą odprawioną w intencji Jubi-

latów i ich rodzin. Następnie Wójt 
Gminy Brańsk,  Andrzej Jankowski 
serdecznie powitał wszystkich zgro-
madzonych na tej uroczystości. Za 
ofiarną miłość i przykład życia we 
dwoje Dostojni Jubilaci zostali od-
znaczeni  przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

medalami, które wręczył Wójt Gmi-
ny Brańsk - Andrzej Jankowski.

Po części oficjalnej były gra-
tulacje, kwiaty, upominki oraz tra-
dycyjna lampka szampana i tort. 
Zespół Ludowy ,,Mianka’’ pod prze-
wodnictwem  Wojciecha Ostrow-
skiego umilał czas Jubilatom i za-
proszonym gościom.

Na zakończenie Pan Wójt po-
dziękował za liczne przybycie, oraz 
życzył, zdrowia, i szczęścia w oto-
czeniu najbliższych, podkreślając że 
te wspólnie przeżyte 50 lat to sym-
bol miłości i wierności małżeńskiej, 
wzajemnego szacunku i zrozumie-
nia a także trwałości rodziny.

(tekst i foto UG Brańsk)

Rozpoczęła się trzynasta 
edycja białoruskich festynów z cy-
klu „I tam żyją ludzie”. Ich organi-
zatorem jest Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej w Hajnów-
ce. Wspomagają ich samorządy 
gminne i ośrodki kultury. Dotych-
czas zorganizowano 75 festynów, 
z reguły w małych, wymierających 
wsiach, w których młodych jak na 
lekarstwo. Ale ci którzy mieszkają 
mają swoje święto z żywa białoru-
ską muzyką, śpiewami i tańcami. 
Często więc w ich oczach można 
zobaczyć łzy wzruszenia, że także 

o nich się pamięta. A na festyny 
organizowane przez Muzeum przy-
chodzą nie tylko mieszkańcy tych 
wyludniających się coraz bardziej 
miejscowości, przyjeżdżają z oko-
licznych miejscowości, a także byli 
już mieszkańcy.

76. Festyn odbył się w małej 
miejscowości Łuszcze w gminie 
Cyże. Wystąpiły zespoły: Ruczajok, 
Siabry, Wndrouniki i Axel. Tradycyj-
nie był też kramik z literaturą biało-
ruską, pamiątkami i rękodziełem lu-
dowym oraz konkursy z nagrodami. 
Festynowi towarzyszyła wystawa  

zdjęć archiwalnych z 12 lat festy-
nów „I tam żywuć ludzi”.  Z każdej 
wsi w której odbywał się festyn jest 
kilka zdjęć. 75 miejscowości i wsi 

- kilkaset zdjęć... Niektóre to już hi-
storia, niektórych osób już nie ma, 
zmieniają się wsie. To zapis zmian 
Podlasia. Ludzie z sentymentem 
oglądają zdjęcia na płocie i wspo-
minają festyny w swoich gminach 

– mówi Agnieszka Tichoniuk
Współorganizatorem festynu 

byli: Urząd Gminy i Gminny Ośro-

Łuszcze
Festyn Białoruski

dek Kultury w Czyżach. W jego 
przygotowanie włączyli się także 
mieszkańcy i rada Sołecka na czele 
z panią sołtys Barbara Konach.

Kolejne Festyny odbędą się 
w Bernackim Moście (31.07),Ku-
raszewie (29.08), Kowele (5.09) 
i Czechach Orlańskich.

Łuszcze to dawna wieś kró-
lewska w leśnictwie bielskim. Pierw-
sze wzmianki pochodzą z 1795 r.

(wss)
foto: Muzeum

wystawa zdjęć archiwalnych z 12 lat festynów „I tam żywuć ludzi”

Dobre filmy, wakacyjna atmosfera 
i okazja, by wspólnie spędzić czas – j9 
lipca ruszyła druga edycja Podlaskiego 
Kina Plenerowego. Do 5 września mobil-
ne kino odwiedzi 17 miast regionu.

Na naszym terenie z propozycji 
kina skorzystali już mieszkańcy i tury-
ści z Białowieży, a 14 sierpnia kino trafi 
do Mielnika. W amfiteatrze „Topolina” 
najpierw najmłodsi będą mogli o godz. 
16.00 obejrzeć  ”Scooby Doo”, a dwie 
godziny później (o 18) dorośli film „Oby-
watel

Podlaskie Kino Plenerowe ma for-
mułę kina samochodowego z autami za-
parkowanymi w bezpiecznej odległości. 
Widzom udostępnione są także dezyn-
fekowane każdorazowo leżaki. W pro-
jekcjach może wziąć udział do 250 osób 
przebywających w wygrodzonym terenie. 
Filmy są odtwarzane na ekranie typu 
LED o powierzchni 24 metrów kwadra-
towych, a dobre nagłośnienie zapewni 
sześć kolumn ustawionych co 20 me-
trów. 

W ramach promocji przedsięwzię-
cia, dla każdej z projekcji na profilu Face-
book Województwa Podlaskiego zosta-
nie utworzone wydarzenie.Źródło: UMWP 

Podlaskie Kino Plenerowe 
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GMINA BIELSK PODLASKI

Dwa lata czekała świetlica 
w Kotłach na uroczyste otwarcie 
i poświecenie. Przyczyną oczywi-
ście była pandemia koronowirusa. 
W dniu 18 lipca br. tradycji stało 
się zadość. Po przecięciu wstęgi 

duchowni obu wyznań, po krótkiej 
modlitwie, dokonali poświecenia 
świetlicy. Po oficjalnych wystąpie-
niach Wójta Gminy Raisy Rajeckiej 
i zaproszonych gości odbył się Bia-
łoruski festyn Ludowy.

Koszty zakończonego 
w 2019 roku remontu wyniosły 569 
933,11 zł i zostały całkowicie pokry-
te z budżetu gminy. Budynek został 
wyremontowany i ocieplony. Został 
wybudowany w czynie społecznym, 
z inicjatywy ówczesnego kierowni-
ka szkoły w Kotłach Stefana Żużla,  
w latach 1968- 1969, bo drew-
niany budynek szkoły nie mieścił 
wszystkich uczniów, których część 
miała zajęcia w wynajmowanych 
mieszkaniach prywatnych. Po po-
wstaniu szkół gminnych i likwidacji 
szkoły podstawowej w Kotłach, co 
miało miejsce w 1979 r.,  drewnia-
ny budynek szkoły rozebrano. Taki 
sam los czekał budynek murowany. 
Jak wspomina Mikołaj Sacharczuk, 
ówczesny przewodniczący koła 
Związku Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej i Ludowych Zespołów Spor-
towych młodzi mieszkańcy Kotłów 

Kotły
Poświęcenie świetlicy i festyn

zwrócili się z prośbą do przewodni-
czącego Zarządu Gminnego ZSMP 
w Bielsku Podlaskim o pomoc w  
przeznaczeniu budynku na świetlicę 
wiejską. Do pomysłu udało się prze-
konać ówczesnego naczelnika Gmi-

ny Michała Czołomieja i młodzież 
miała miejsce na spotkania. Nikt 
z moich rozmówców nie przypomina 
sobie o  istnieniu w budynku Klubu 
Rolnika, o którym w wystąpieniu na 
imprezie wspominał burmistrz Biel-
ska Podlaskiego Jarosław Borowski, 
chociaż kolorowy telewizor w świe-
tlicy niektórzy pamiętają.

 Wyremontowany budynek 
świetlicy to nie jedyna inwesty-
cja jaka ostatnio została w Ko-
tłach zrealizowana. Władze gminy 
wsparły zaangażowanie i inicjatywy 
mieszkańców modernizując oświe-
tlenie uliczne i przebudowując ulice 
we wsi.

Na festynie wystąpiły zespo-
ły: Lotos z Dubin, Kwarta i Domino 
z Hajnówki, Cegiełki z Lewkowa 
i Siabry z Suchowolec oraz solistki 
Oliwia Kozak, Maria Boreczko, Iza-
bela Pietroczuk i Aleksandra Buczek 
z Hajnówki.

Imprezie towarzyszyły atrak-
cje dla dzieci m.in. kąpiel w pianie.

Wiesław S. Sokołowski
foto: P.Demianiuk i W.Sokołowski 

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu
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GMINA CZEREMCHA

Po raz dwudziesty szósty 
do Czeremchy ściągnęli miłośnicy 
folku z całej Polski. Przez te lata 
zmieniała się nazwa ale bez zmian 
pozostawał niepowtarzalny klimat, 
specyficzna atmosfera wielokulturo-
wości i otwartości na folkowa muzy-
kę z całego świata. Tegoroczny – tak 
jak ubiegłoroczny – festiwal podle-
ga pewnym ograniczeniom, chociaż 
w tym rok o wiele łagodniejszym. 
Warto wspomnieć, że dzięki deter-
minacji organizatorów nie miał on, 
jako jeden z nielicznych, pandemicz-
nej przerwy w ubiegłym roku. W tym 
roku, podobnie jak w ubiegłym, ci 
którzy nie zdołali zdobyć rezerwacji, 
lub nie mogli przybyć do Czeremchy, 
mieli możliwość obejrzeć festiwa-
lowe koncerty w streaminguv na 
stronie internetowej festiwalu i na 
facebooku. Były też transmitowane 
przez Radio Białystok.

Na scenie wystąpiło dziewięć 
zespołów: Daj Ognia, Volosi, Dzikie 
Jabłka, Fanfara Awantura, Kukawica, 
Bordó S’ark’any, Hrabiarjan, Kroke 
i gospodarze festiwalu Czeremszyna 
z udziałem członków zespołu Horyna 
z Równego na Ukrainie.  Z czerem-
szyńskiej sceny popłynęła muzyka 
polska, ukraińska, bałkańska, afry-
kańska, węgierska, skandynawska.

W tym roku festiwalowi to-
warzyszył już: warsztaty, jarmark 
przegląd harmonijkarzy i konkurs 
potraw regionalnych „Smaki regio-
nu” oceniany przez jury w składzie: 
Gieno Mientkiewicz, Joanna Jaku-
biuk i Barbara Starecka. Odbywał 
się on w trzech kategoriach: dania  

W niedzielę, 11. Lipca 2021 
roku, w Czeremsze odbył się wspa-
niały turniej tenisa stołowego o Pu-
char Wójta Gminy Czeremcha. Or-
ganizatorem jak zwykle był Janusz 
Lipiński. Zawody rozegrane zosta-
ły w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Dziękuję 
bardzo serdecznie Pani Dyrektor 
Joannie  Gnatowskiej za wszelką 
pomoc w zorganizowaniu turnieju 
oraz Alinie Sośniuk w prowadzeniu 
rozgrywek.

Szczególne podziękowanie ślę 
Paniom kucharkom z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego za ugotowanie 
pysznego bigosu, przygotowanie 
stolika z napojami: kawą herbatą 
a także ze słodyczami oraz miłą 
obsługę. Serdeczne podziękowanie 
także dla Pani Anety Niczyporuk za 
upieczenie pysznego ciasta.

Do Czeremchy zjechali za-
wodnicy z różnych miast, takich 
jak, Łosice, Ciechanowiec, Sie-
miatycze, Hajnówka, Wysokie  

Mazowieckie i Augustów.
W turnieju uczestniczyło 26 

zawodników w wieku od 13 do 65 
lat. Zawody stały na bardzo wyso-
kim  poziomie, a różnorodność sty-
lu i techniki gry przyczyniła się do 
piękna jakim jest gra w tenisa sto-
łowego. Tym razem rozgrywki były 
prowadzone w dwóch kategoriach 
tj. Open oraz Debel co dodatkowo 
dodało pikanterii  tym zawodom.

Bardzo dobrze w Deblu zapre-
zentowała się drużyna z Czeremchy 

Andrzej Makulski i Adam Stepaniuk, 
którzy w finale pokonali po pięknej 
i emocjonującej grze parę z Wy-
sokiego Mazowieckiego: Arkadiusz 
Dąbrowski i Michał Puziński. Na 
trzecim miejscu uplasowała się 
para mieszana: z Czeremchy Janusz 
Lipiński oraz z Hajnówki Jerzy Mie-
czyński, czwarte miejsce przypadło 
parze z Augustowa w składzie: Ka-
rol Szeszko i Jarosław Dobrzyński. 
Kategorię Open wygrał Sławomir  
Kostrzyński z Ciechanowca przed 

Katarzyną Ziniewicz z Czeremchy, 
trzecie miejsce zajął Arkadiusz Dą-
browski z Wysokiego Mazowieckiego 
a czwarte miejsce Michał Puziński 
również z Wysokiego Mazowieckiego. 
Na zakończenie chciałbym serdecz-
nie podziękować Wójtowi Gminy Cze-
remcha Panu Jerzemu Wasilukowi za 
pomoc i sponsorowanie wspaniałego 
turnieju. Tym samym prosimy także 
o dalszą owocną współpracę oraz 
możliwość rozwoju tenisa stołowego  
w naszej Gminie.                         (lip)

Puchar Wójta Czeremcha 2021

Festiwal Wielu Kultur i narodów

mięsne, dania bezmięsne i słodkości.
Nie zabrakło niemal od po-

czątku  prowadzącego konferan-
sjerkę Stanisława Jaskuły, jego 

opowieść o heligonce, protoplaście 
harmonijki ustnej i współczesnego 
akordeonu zamieścimy w następ-
nym numerze.

Tegoroczny festiwal zorgani-
zowany jak zwykle przez Stowarzy-
szenie Miłośników Muzyki Ludowej 
i Gminny Ośrodek Kultury w Cze-

remsze był też okazja do zbiórki 
funduszy na leczenie chorego na 
SMA Mikołaja.  

sok

Festyn na Antoniego

A po występach była zabawa 
dla wszystkich.

Warto nadmienić, że z Mied-
wieżyk pochodzi rodzina Wiszen-
ko: Antoni (zm. 1962) i Aleksander 
(1909 – 1982)  duchowni prawo-
sławni, Leonidas, malarz, ikonopi-
siec, pedagog i działacz społeczny 
(1931 – 2016, Wacław (właściwie 
Bazyli) – żołnierz Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, mat. Polskiej 
Marynarki Wojennej (1915 – 1973).

Współorganizatorem festynu 
Był Gminny Ośrodek Kultury w Mi-
lejczycach.                              (sok)

więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.
eu
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Lato to czas, kiedy zwiedzają-
cym udostępnione jest wejście na 
taras widokowy znajdujący się na 
dachu Opery i Filharmonii Podla-
skiej (OiFP). Na szczycie ośmiokon-
dygnacyjnego budynku ulokowany 
jest rekreacyjny ogród z niezwykłą 
rzeźbą, w którym można odpocząć 
po wspinaczce krętymi schodami. 
Najważniejszy jest jednak widok. 
Taras jest czynny w soboty i nie-
dziele, do końca sierpnia.

Na porośniętym roślinnością 
dachu 8-kondygnacyjnego budyn-
ku możemy również wypocząć oraz 

podziwiać rzeźbę „Głowa kompozy-
tora” Teresy Murak. Wtajemniczeni 
mówią, że kto włoży dłoń w jej usta, 
tego spotka szczęście. Może warto 
spróbować...

Obecne tu rośliny zostały do-
brane pod kątem wytrzymałości na 
zmienną pogodę. Znaleźć tu można 
takie gatunki jak rajska jabłoń, jało-
wiec srebrzysty, pięciornik, tawulec, 
krzewuszka oraz drobne, płożące 
jałowce i mieszanki traw.

Taras jest czynny do zakoń-
czenia wakacji (31.08) w weekendy 

Zobacz panoramę Białegostoku 
z dachu OiFP

Cd. str. 8
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Głośny w ostatnich latach 
spór o podejście do Puszczy Bia-
łowieskiej można analizować 
z różnych perspektyw. Na forum 
Parlamentu Europejskiego na 
pewno warto dołożyć starań, by 
konstruktywnie wykorzystać przy-
padek Puszczy Białowieskiej i wy-
pracować zrównoważone podej-
ście Unii do bezcennych zasobów 
naturalnych. 

Ochrona Puszczy w ostatnich 
latach skupiła uwagę wielu osób 
zajmujących się ochroną środowi-
ska, gospodarką leśną i turystyką, 
nie tylko w Polsce, ale też w całej 
Unii Europejskiej. Wartość przy-
rodnicza i kulturowa Puszczy spra-
wia, że wywołuje ona silne emocje, 
a rozbieżności w podejściu do jej 
ochrony przekształcają się w inten-
sywne spory, które szybko ulegają 
umiędzynarodowieniu. Z taką wła-
śnie sytuacją mieliśmy też do czynienia 
w ostatnim czasie. Z jednej strony Lasy 
Państwowe, za akceptacją rządu, pro-
wadzą tam zrównoważoną gospodarkę 
leśną (w ramach Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Puszcza Białowieska”) 
i aktywne działania ochronne, a rów-
nolegle organizacje ekologiczne (przy 
wyraźnym wsparciu opozycji politycz-
nej), postulują objęcie całości Puszczy 
ochroną w formie parku narodowego 
(z samoregulacją procesów przyrodni-
czych tam zachodzących). W środowi-
sku naukowców także nastąpiło spola-
ryzowanie poglądów, co zasmuca (tu 
należałoby spodziewać się ocen wy-
ważonych i uzgodnionych) w kontekście 
wyjątkowości Puszczy Białowieskiej. 

Najnowszy „białowieski” spór 
uległ umiędzynarodowieniu na 
skutek wyroku Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej (TSUE) 
z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
C-441/17, który jednak nie roz-
wiązał tego sporu (o podejście do 
ochrony Puszczy Białowieskiej). 

Skąd ten spór?
Puszcza Białowieska znajduje się 

na terenie Polski i Białorusi, co oczy-
wiście komplikuje prawnie jej ochronę. 
Właściwe są tu: prawo krajowe Polski 
i Białorusi, prawo unijne po polskiej 
stronie oraz prawo międzynarodowe 
w zakresie zawartych porozumień 
dwustronnych i wielostronnych wią-
żących oba państwa i w konsekwencji 
podmioty operujące na ich terytoriach 
w zakresie swych właściwości.

W Polsce spór o model ochrony 
Puszczy Białowieskiej eksplodował na 
skutek pogłębiania się różnic w poj-
mowaniu gospodarki leśnej na obsza-

rze, bez upewnienia się we właściwy 
sposób, że podejmowane działania nie 
naruszą integralności tego obszaru. 

Po wyroku Polska stanęła przed 
problemem jego właściwego wykona-
nia, gdyż TSUE wskazał, gdzie popeł-
niono zasadnicze błędy formalne, a nie 
czy podjęte działania rzeczywiście były 
szkodliwe dla Puszczy. Tym samym – 
otwarte pozostało pytanie – jakie po-
dejście do ochrony jest tu właściwe? 

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy 
Białowieskiej nie rozwiązał sporu o po-

dejście do jej ochrony.. Tymczasem dla 
zachowania i zrównoważonego wyko-
rzystania Puszczy potrzebne są dzia-
łania ponad podziałami, również tymi 
geograficznymi (z uwzględnieniem jej 
transgranicznego charakteru), przy 
jednoczesnej dbałości o doskonalenie 
przedmiotowo właściwego prawa kra-
jowego.

 Rozstrzygnięcie było wizerun-
kowo niekorzystne dla rządu, ale 
trudno powiedzieć, czy korzyst-
ne dla Puszczy. Sprawa jest nadal 
otwarta, gdyż ochrona Puszczy wyma-
ga interdyscyplinarnych badań, które 
pozwolą ustalić, jak wdrożyć działania 
adekwatne do jej międzynarodowego 
statusu i unikalnego charakteru. Warto 

zaznaczyć, że polskie władze wycią-
gnęły znaczące wnioski z wyroku TSUE 
i zadbały o lepszą legitymizację pro-
wadzonych działań poprzez konsulta-
cje z KE i UNESCO. Natomiast w postę-
powaniu organizacji ekologicznych nie 
widać istotnych zmian jakościowych.  
Progresywnie postulują zaprzestanie 
„wycinki” w Puszczy Białowieskiej i ob-
jęcie jej w całości ochroną ścisłą, nie 
uwzględniając realnych konsekwencji 
organizacyjnych, finansowych, a nade 
wszystko przyrodniczych. 

Lepiej zapobiegać, niż leczyć…
Impas mogłoby przełamać wywa-

żone podejście KE i UNESCO, a final-
nie - wynegocjowanie wielostronnej, 
zlokalizowanej umowy międzynarodo-
wej dedykowanej Puszczy Białowie-
skiej, która pozwoli stworzyć podstawę 
do podejmowania tożsamych działań 
ochronnych po polskiej i białoruskiej 
stronie, przy jednoczesnym określe-
niu zakresu odpowiedzialności. Jeżeli 
do takiej umowy przystąpiłaby Unia 
Europejska (która wydaje się być na-
turalnym forum wypracowania tego 
i innych rozwiązań prawnych dla bez-
cennych dóbr przyrodniczych, w du-
chu zasady zrównoważonego rozwoju) 
zmniejszyłoby to prawdopodobieństwo 
konfliktu na linii prawo unijne – prawo 
międzynarodowe. 

*
Podchodząc salomonowo – ten, 

komu zależy na Puszczy, powinien 
wykazać się gotowością poświę-
cenia choćby części oczekiwań na 
rzecz bezcennego dobra przyrod-
niczego. Zakładamy, że wszyst-
kim przecież zależy, by Puszcza 
Białowieska stanowiła także dla 
potomnych dowód słuszności 
twierdzenia: „Nie było nas był las, 
nie będzie nas będzie las”… Przy-
czynkiem ku temu może być kla-
rowne przedstawienie problemu 
i konstruktywnej propozycji do-
skonalącej na forum Parlamentu 
Europejskiego (nie tylko na rzecz 
Puszczy Białowieskiej, ale wszyst-
kich transgranicznie położonych, 
a bezcennych, zasobów natural-
nych w UE). 

Krzysztof Jurgiel
 www.jurgiel.pl

Co dalej z Puszczą Białowieską ?
rze nieobjętym parkiem narodowym, 
a zarządzanym przez Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 
Biorąc pod uwagę, że prowadzi ono 
działalność na zasadzie samofinanso-
wania oraz uwzględniając ilość reali-
zowanych przez nie zadań (zwłaszcza: 
gospodarczych, przyrodniczych, edu-
kacyjnych, badawczych) i jego złożoną 
strukturę organizacyjną, nie dziwią raz 
po raz obawy o dążenie do maksyma-
lizacji zysków Lasów Państwowych ze 
sprzedaży drewna. To właśnie pozy-

skanie drewna było punktem wyjścia 
problemowego sporu. Szczególnie 
konfliktogenne okazało się zwiększe-
nie zakresu pozyskania drewna przez 
Lasy Państwowe z obszaru Puszczy 
Białowieskiej. Nagłośnienie medial-
ne sporu nastąpiło, gdy sprofilowane 
ekologicznie pozarządowe organiza-
cje międzynarodowe, jak WWF (World 
Wide Fund for Nature), czy Greenpeace, 
które popierały objęcie całej Puszczy 
parkiem narodowym, oprotestowały 
zatwierdzenie dokumentu „zwiększa-
jącego” zakres pozyskania drewna 
i kontynuację działań prowadzonych 
przez Lasy Państwowe w Puszczy Bia-
łowieskiej. 

Wyrok
Po rozpatrzeniu skargi KE, 

w dniu 17 kwietnia 2018 r. w sprawie  
C 441/17 Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej orzekł, że Polska 
uchybiła zobowiązaniom spoczywa-
jącym na niej zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa UE, nie zapewniając 
właściwej ochrony poszczególnym ga-
tunkom występującym na tym obsza-

Europoseł Krzysztof Jurgiel w Parlamencie Europejskim
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Przysłowia  ludowe  na  sierpień

Jaki  pierwszy,  drugi,  trzeci,  taki  cały  sierpień  leci.
W  pierwszym  tygodniu  sierpnia  spieka,  zima  ciężka,  śnieżna   
i  długa  nas  czeka.
Gdy  sierpień  w  upały  zbywa,  lato  zwykle  długie  bywa.
Na  święty  Wawrzyniec  (10  VIII)   lata  już  nawet  koniec.
Na  święty  Roch  (16  VIII)  jaki  dzień,  taka  noc.
Kto  na  święty  Bartłomiej  (24  VIII)  siał,  ten  będzie  chleb  miał.
Kto  latem  pracuje,  ten  zimą  głodu  nie  czuje.
Dużo  grzybów  sierpniowych,  dużo  zawiei  śniegowych.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

Moim zdaniem

Mandaty w górę
Cd. ze str. 1

budżetu. Od dawna wiadomo, 
że bardziej odstraszająco działa 
skuteczność niż wysokość kary. 
W mojej ocenie niewiele wspól-
nego z faktami mają tezy, że to 
nadmierna prędkość i stan pol-
skich dróg są najczęstszą przy-
czyną wypadków. W pierwszym 
przypadku nadmierna prędkość 
ma wpływ przede wszystkim na 
skutki, drugiej tezie zaprzeczają 
kontrolę NIK.  „Niestety poprawa 
infrastruktury drogowej i ponie-
sienie znacznych nakładów nie 
przyczyniło się do radykalnej 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego” – jednoznacznie 
stwierdza NIK, wskazując jed-
nocześnie na inne przyczyny. 
A są to m.in. złe, wprowadzające 
w błąd oznakowanie czy nieeg-
zekwowanie wyroków sądowych 
o zakazie prowadzenia pojazdów. 
Godna uwagi – i wprowadzenia 
w życie – jest więc propozycja 

„aresztu” na policyjnym parkingu 
auta, którym poruszał się kierow-
ca ukarany zakazem kierowania. 
A panów z Konfederacji, którzy 
nazywają taką propozycję  za-
machem na święte prawa wła-
sności pytam, które prawo jest 
ważniejsze  prawo własności 
czy prawo do życia? Panowie po-
wiedzcie swoim wyborcom, która 
wartość jest dla was ważniejsza?

Moim zdaniem należy też 
zmienić system pracy policji 
drogowej. Praktyka stania z „su-
szarką” w krzakach nie pozwala, 
ani na wyłapanie kierujących pod 
wpływem alkoholu, ani tych, któ-
rych stan psychiczny jest prze-
ciwwskazaniem do posiadani 
prawa jazdy. W ten sposób nie 
wyłapie się bezmyślnych, poten-
cjalnych morderców, wyprzedza-

jących na podwójnej ciągłej, na 
zakrętach czy pod górkę. Ostat-
nio byłem świadkiem jak pełen 
ludzi bus na dolnośląskiej reje-
stracji wyprzedzał  na podwój-
nej ciągłej, pod górkę kolumnę 
samochodów, którą spowalniał 
jadący na czele kolumny ciągnik. 
Kilkadziesiąt metrów za górką 
stali policjanci, którzy musieli 
widzieć ten manewr, ale nie za-
reagowali.

Dlatego też od lat – jak 
na razie bezskutecznie – upo-
wszechniam pogląd, że bezpie-
czeństwo na drogach może pod-
nieść pełne wykorzystanie coraz 
większej liczby pojazdów z wideo-
rejestratorami. Wyobraźcie Pań-
stwo sobie sytuację, że na trasie 
Białystok – Zabłudów, Zabłudów 

– Ploski i Ploski – Bielsk Podlaski 
jeżdżą trzy takie nieoznakowane 
radiowozy, Nie interweniują, tyl-
ko filmują a rano delikwent, któ-
ry naruszył przepisy otrzymuje 
wezwanie na właściwy komisa-
riat. Po kilku dniach pójdzie taka 
fama, że każdy będzie uważał nie 
wiedząc kiedy jego wykroczenie 
zostanie zarejestrowane. A gdyby 
tak dopuścić jeszcze filmiki z pry-
watnych rejestratorów?. Możliwe? 
Dzisiaj na pewno jeszcze nie, bo 
gdyby tak nagrano posła czy inną 

„szyszkę” – co by to było?
Jak pisałem niewiele w tych 

nowych propozycjach mi się po-
doba, ale na pewno warto też 
wprowadzić instytucję rent dla 
ofiar wypadków płaconych przez 
jej sprawców i może zastanowić 
się czy kary nie powinna ponosić 
osoba siadająca do samocho-
du z pijanym kierowcą. Prze-
cież w ten sposób staje się ona 
współwinna.

Wiesław Sokołowski

mieć osobisty kontakt z twórcami, 
a Hajnowski Dom Kultury ułatwił 
to jako organizator. Było dużo pięk-
nie przygotowanych stoisk m.in. 
KGW ,,Jezioranki” z Siemianówki, 
czy Stowarzyszenie ,,Borysówka 
Wieś Drewniana” , które pokazały 
tradycyjne rękodzieło i kulinaria. 
Pobyt uczestnikom jarmarku umi-
lały kapele związane z rodzimym 
folklorem. Na plenerowej scenie 
pośród wystawców koncertowały: 
,,Kaszubki” z Chwaszczyna, ,,Na-
rewczanki” z Narewki, ,,Żawaranki” 
z Mochnatego ,,Ruczajok” z Bia-
łowieży ,,Omorfos” z Siemiatycz, 
,,Chór Miejski Hajnówka”, Zespół 
Pieśni ,,Echo Puszczy”, Studio 
Piosenki Estradowej HDK, Zespół 
Tańca Ludowego ,,Przepiórka” oraz 
niespodzianka – flesh mob z mu-
zyką cerkiewną. Jarmark Żubra to 

JARMARK ŻUBRA
Cd. ze str. 1

impreza, która sprzyja całym ro-
dzinom i dlatego mnóstwo atrakcji 
czekało na dzieci w Strefie zabaw 
HDK z maskotką Furry. Gry i za-
bawy dla najmłodszych przygoto-
wało również Centrum Integracji 
Społecznej oraz Białowieski Park 
Narodowy. Podczas ,,jarmarcznego 
zgiełku” były prowadzone kwesty – 
dla podopiecznego Fundacji ,,Moc 

Pomocy” oraz na rzecz ,,Rycerza 
Mikołaja”. Hajnowski Dom Kultury 
przeprowadził również w tym dniu 
akcję promującą szczepienia prze-
ciw COVID-19.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom Jarmarku Żubra 2021.

Tekst: Zenaida Jakuć
Zdjęcia: Anna Tarasiuk

W piątkowe upalne popołu-
dnie 16 lipca 2021 r. w Czytelni 
dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Hajnówce odbyło się 
spotkanie autorskie z Wojciechem 
Koronkiewiczem połączone z pro-
mocją książki pt. „Z Matką Boską 
na rowerze. Podróż do cudownych 
obrazów, ikon i świętych źródeł 
Podlasia”.

Spotkanie rozpoczęła dyrek-
tor biblioteki Maria Skwarczyńska, 
która po przywitaniu gościa i pu-
bliczności, przedstawiła pokrótce 
biografię autora.

Pan Wojciech Koronkiewicz 
opowiadał o trudach podróży, 
w trakcie której zbierał materiał 
do książki, a także o perypetiach 
jakich wtedy doświadczył. Pod-
czas spotkania zebrana w czytel-
ni publiczność chętnie wchodziła 
w dialog z gościem, zadawała 
pytania, dzieliła się swoimi prze-
myśleniami. Książka Wojciecha 
Koronkiewicza znajduje się w zbio-
rach biblioteki, zachęcamy do 
wypożyczeń i zapoznania się z tą  

wyjątkowo ciekawą lekturą.
Na zakończenie zaproszono 

wszystkich do obejrzenia obrazów 
hajnowskiego artysty-malarza Pio-
tra Gagana. Obrazy nawiązywały 
tematem do treści książki – uka-
zywały miejsca kultu religijnego 
z regionu i zagranicy.

Warto również nadmienić, że 
spotkanie było relacjonowane na 

Hajnówka

Spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem

żywo na fanpage’u MBP na Face-
book, dzięki czemu mogli w nim 
uczestniczyć online wszyscy zainte-
resowani. Relację można odtwarzać 
wielokrotnie, jest ona dostępna pod 
tym linkiem: https://www.facebook.
com/163741900325308/vide-
os/1814773908730675

tekst: Justyna Perestret
foto: Agnieszka Kazberuk

W Puszczy Białowieskiej rosną piękne dęby. 
Są wśród nich potężne wielotonowe okazy. Wie-
le z nich jest zaliczanych do pomników przyrody. 
Cieszą one oczy swą spokojną obecnością i swą 
wielkością.

Piękne dęby znajdują się m. in. na terytorium 
gminy Narewka w powiecie hajnowskim. Dębowe 
gaiki są przy wsi Świnoroje oraz w pobliżu wsi 
Krynica i Przechody. Strojne piękne dęby spotkamy 
w uroczysku Widły, tam gdzie Hwoźna i Braszcza 
wpadają do rzeki Narewki. Piękne okazy tego szla-
chetnego gatunku drzew liściastych są przy cerkwi 
w Narewce i przy drogach asfaltowych wojewódz-
kiej i powiatowej w Plancie (gmina Narewka).

Kilkuwiekowe dęby rosną w lasach na tere-
nie gmin Białowieża, Hajnówka i Narew. W gminie 
Białowieża w uroczysku Stara Białowieża przebiega 

“Szlak dębów królewskich”. Potężne dęby spotkać 
można także w Hajnówce w osiedlach mieszka-
niowych oraz przy kilku ulicach m. in. Białowieskiej, 
Parkowej, Armii Krajowej, 3 Maja, Józefa Piłsud-
skiego i Antoniego Dziewiatowskiego. Niektóre 
dęby w mieście przy ul. Piłsudskiego są pomnikami 
przyrody.                                                        (JC)

Piękne  dęby  w  powiecie  hajnowskim
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dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

- USG, uroflowmetria

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- schorzenia układu moczowego 
- andropauza 
- zaburzenia erekcji 
- USG, uroflowmetria 

Poniedziałek: 
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED" 
Białystok, ul. Ogrodowa 19

Tel. 85 732 75 15 

Wtorek: 
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
tel. 85 730 71 38 

ZOZ MSWiA  Białystok, ul. Fabryczna 27 
Tel. kom. 602 351 808 

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 
ul. Fabryczna 27

tel : 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza

- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707

-�diagnostyka�i�leczenie�
���chorób�narządu�ruchu

-�badanie�USG�stawów

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

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

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

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

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

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

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

w godz. 11:30-21:00. Dostęp, ze 
względów bezpieczeństwa, jest za-
mykany tylko podczas deszczu.

Na dach OiFP prowadzą scho-
dy zewnętrzne, ale do dyspozycji 
osób z niepełnosprawnościami, czy 
seniorów jest winda.

Bilety wstępu na tarasy wi-
dokowe można kupić przy kasach 
biletowych we foyer OiFP w cenie 8 
zł. Bezpłatnie na dach mogą wejść 
dzieci do 13. roku życia za oka-
zaniem legitymacji szkolnej i pod 
opieką osoby dorosłej. Szczegóły 
w regulaminie na stronie interne-
towej OiFP.

Cezary Rutkowski UMWP 

Zobacz panoramę 
Białegostoku 
z dachu OiFP

Cd. ze str. 5

Po raz kolejny Klub Motorowy 
KM „Quercus”  w Romanówce (gmi-
na Siemiatycze) był gospodarzem 
Mistrzostw i Pucharu Polski w enduro. 
W dniach 3 – 4 lipca odbyły się VII 
i VIII runda mistrzostw. Do Romanówki 
zjechali najlepsi motocykliści w kraju. 
Rywalizowali w kilku klasach. Zdobyte 
w Romanówce punkty zaliczają się do 
klasyfikacji ogólnej mistrzostw.     (cec)

Zadzwonił do redakcji czytelnik 
z Topczewa, ze skarga na PKS Nova. 
Po wznowieniu kursów przez Topczewo 
przejeżdża ich kilka. Zainteresowanie – 
wg. czytelnika – jest spore, ale autobusy 
zamiast ludzi wożą powietrze bo zapo-
mniano o umieszczeniu rozkładów jazdy 
na przystankach. Utrudnia to znacznie 
korzystanie z komunikacji autobusowej. 

Do chwili zamykania numeru nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą in-
terwencję w dyrekcji PKS Nova. (red)

Romanówka

Mistrzostwa 
Polski w enduro

Puste autobusy

CZY WIESZ ŻE ...
Zaufanie społeczeństwa do 

policji spadło w ciągu czterech lat 
do  44,1 % z 62,4 % w 2017 r.

*
Wg. NIK każdy Polak zjada 

rocznie 2 kg rozmaitych dodat-
ków chemicznych do żywności

*
Ponad 1,3 mld zł nie zapła-

cono za abonament telewizyjny, 
telefoniczny, internet oraz raty 
za smartfony i tablety. Nie płacą 
osoby fizyczne i firmy. Rekordzi-
sta zalega na 14 mln zł.


