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

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

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

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

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

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

Cd. str. 7

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

Dzień Nurca

Cd. str. 7

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

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

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

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

Cd. str. 4

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

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

Nowe symbole Gminy Wyszki

Zabłudów Folk w mieście

Czytaj str. 4
Nauka tańców polskich

II FESTYN „NA MEŻY”  
MORZE - KRYWIATYCZE ZA NAMI

Czytaj str. 5

Patronat „Wieści”
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GMINA HAJNÓWKA

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

Laureaci zawodów:
Kobiety: 

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

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

Dodatkowo mieszkańcom 
gminy akompaniowały występy 

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

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

Białoruski Festyn Ludowy  
w Orzeszkowie – 22 lipiec 2017r. 

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

I Piknik Myśliwski  
Lipiny 2017

udział w następujących atrakcjach:
• gotowanie oraz degustacja zupy 

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

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

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

w tym gwiazdy wieczoru „DROGA 
NA OSTROŁĘKĘ”

Marek Bagrowski

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

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

Z bardzo interesującą inicja-
tywą wystąpiła rodzimy NGO-s 

Weź udział w życiu społeczno - kulturalnym  
Gminy Hajnówka!

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

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

W ramach ramach projektu 
będą miały miejsce spotkania 

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

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

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

Barbara Golonko

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

Marek Bagrowski

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

Patrycja Siemiacka, Lotos z Dubin.
Barbara Golonko
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GMINA WYSZKI

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

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

Zaproszonymi gośćmi byli: p. 
Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy 

Kalnica - Wyszki

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

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

Nie mogło zabraknąć tań-

Podlaski szlak 
sakralny

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

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

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

(h.z) 

Spotkanie seniorów

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

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

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

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

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

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

Wiesław Sokołowski
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Nurzec Stacja

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

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

 BIAŁORUSKI FESTYN LUDOWY
Białorusi.

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

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

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

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

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

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

 Tekst i zdjęcia: Michał Iwaniuk

Cd. ze str. 1

Zabłudów
Folk w mieście

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

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

Cd. ze str. 1

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

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

Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

DOŻYNKI 
 GMINNO-MIEJSKIE 

27 sierpnia 2017 r. 
GOUK w Kalnicy 

Patronat medialny: 

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

19.00- Występ Zespołu Diadem 

20.00 - Losowanie nagrody Wójta Gminy Brańsk 

21.00 - GWIAZDA WIECZORU zespół  Maxx Dance 

Dodatkowe atrakcje: 

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

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

Wólka Nadbużańska
Będzie baza

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

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

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

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

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

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

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

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

siebie stanęły drużyny Gminy Orla 
oraz Gminy Czyże.

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

Piłkarze obu zespołów stwo-

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

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

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

(an) 

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

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

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

Pro memoria

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

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

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

(wip)
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GMINA NAREWKA

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

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

 Tekst I fot. Jan Ciełuszecki

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

Obrazy malowane nićmi

Grodzisk Złote Gody

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

Wszyscy przybyli otrzymali 
przyznane przez prezydenta RP 

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

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

(cec) 

Fot. UG Grodzisk

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

Bielskie spotkania

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

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

(w) 

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

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

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

(cz)

fot. UM Bielsk Podlaski

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

Bielsk Podlaski
Złote Gody

fot. UM Bielsk Podlaski

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

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

XV Międzynarodowy Zlot Młodzieży 
Pożarniczej w Homlu na Białorusi

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

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

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

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

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

„Lato w mieście 2017” z ODK

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

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

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

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

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

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

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

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

Miasta Hajnówka Jerzego Siraka 
– 05.08.2017r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tadeusz Szereszewski 

Dzień Nurca

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

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

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

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

Wiesław Sokołowski 
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Czechy Orlańskie

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

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

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

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

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

Ploski
Turniej piłki nożnej

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