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CONCORDIA 
FIRMA
ubezpieczenie 
zgodne z Twoimi 
oczekiwaniami

Motto dnia:

Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność 
dobrych ludzi.

– Edmund Burke 

Patronat medialny „Wieści Podlaskich”

* 38 Brańskie Dni Kultury - 16 – 17 czerwca 

 * IX Nadbużańskie Ziołowe Spotkania -Koryciny -  17  czerwca 

 * XII Festyn Rodzinny – Otapy-Kiersnówek – 24 czerwca

Gminne Centrum Biblioteczno 
– Kulturalne w Wyszkach po raz 
pierwszy włączyło się w ogólno-
polską akcję Noc Bibliotek - tego-
roczne hasło, to „Rzeczpospoczyta”.  
Lokalnie, całemu przedsięwzięciu 
towarzyszyli postacie z „Wioski 
Smerfów”.

W programie mieliśmy: „Li-
terackie Koło Fortuny”, podczas 
którego dzieci odgadywały hasła 
związane z polskimi autorami, ty-
tułami wierszy, bajek itp., następnie 
warsztaty wokalne i plastyczne. Do-
rośli natomiast mieli wieczór poezji 

Noc bibliotek

i prozy. W smerfnej fotobudce można 
było zrobić pamiątkowe zdjęcia. Na 
wszystkich czekała słodka niespo-
dzianka, a mianowicie Smerfny Tort. 

Całemu przedsięwzięciu to-
warzyszyła wystawa pn. „Świat 
naszych dziadków i pradziadków”. 
Dzieci poznały takie narzędzia jak: 
magiel, maselnica, żelazko z duszą 
czy kołowrotek.

Z oferty placówki łącznie sko-
rzystało ok. 70 osób. Serdecznie za-
praszamy na kolejne nasze działania.

Henryk Zalewski
więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Obchody jubileuszu 25-le-
cia  Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku 
Podlaskim doskonale wpisują się 
w jubileusz 35 - lecia Krajowego 
Związku Zawodowego Ciepłowników, 
który powstał w 1993 roku jako 
Federacja Związków Zawodowych 
Pracowników Energetyki Cieplnej z  
siedzibą   w Bydgoszczy. 

Jubileusz 25 - lecia był okazją 
do  podsumowań działalności firmy, 
która zaopatruje miasto w ciepło, 
i z tej okazji licznych  podziękowań 
i wyróżnień.

- Krajowy Związek Zawodowy 
Ciepłowników Oddział w Bielsku 
Podlaskim został założony w 1993 
roku. Liczył 66 członków.

-Dziś nasza organizacja związ-
kowa liczy 28 członków, co stanowi  
61 % załogi – mówił Andrzej Kras-

Jubileusz 25-lecia  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim

„W trosce o naszych odbiorców”
sowski, prezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 
w Bielsku Podlaskim.

Prezes Krassowski w swo-
im wystąpieniu przypomniał, że  
w ostatnim czasie w przedsiębior-
stwie  zaszły znaczące zmiany 
-  zastosowano wysoki  stopień 

automatyzacji,  prawidłowy sposób 
spalania, aby ciepło mogło być do-
starczane bezpiecznie do domów, 

instytucji, urzędów. W najbliższym 
czasie z naszej energii cieplnej 
skorzystają potencjalni odbiorcy 
opalający swoje domy tradycyjnym 
opałem. Będzie to kolejny krok eli-
minujący stopień zanieczyszczenia 
węglowego w mieście - wyjaśniał 
prezes Krassowski.

Prowadzący część oficjalną 
Andrzej Dłużewski poinformował, że 

Cd. str. 5

Nagrodzeni pracownicy wraz z prezesem i burmistrzem

Romanówka Ekstremalna piątka

Foto: UG Siemiatycze
Czytaj str. 12
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W dniach 23–27 maja br. 
bielszczanie uczestniczyli w XXXIX 
Dniach Bielska Podlaskiego. Orga-
nizację tej wielkiej imprezy wsparł 
finansowo także powiat bielski, któ-
rego jednostki włączyły się czynnie 
w jej przebieg. 

Ceremonię oficjalnego otwar-
cia Dni Bielska w dniu 24 maja 
uświetniła obecność Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, działającej przy 
Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. 
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. 
Młodzi muzycy pod batutą Henryka 

Adamca poprowadzili uroczysty po-
chód z Placu Jana Pawła II do miej-
skiego amfiteatru w Parku Królowej 
Heleny, gdzie dla zgromadzonej 
publiczności zagrali krótki recital. 

W tym samym miejscu za-
prezentowali się także uczniowie 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana 
Pawła II, wykonując barwne tańce 
i piosenki. Bardzo interesująco 
wypadł również występ Zespołu 
„Spadczyna” z II Liceum Ogólno-
kształcącego z BJN im. B Tarasz-
kiewicza. Dwie bardzo uzdolnione 

XXXIX Dni Bielska Podlaskiego

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w uroczystym pochodzie 
otwierającym imprezę

Starosta Sławomir Snarski prezentuje zespół „Spadczyna”

Starosta przemawia podczas XIII plebiscytu  
„Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017 roku”

Turniej tenisa ziemnego o puchar starosty Bielskiego

Piknik militarny – ambulans bielskiego szpitala

Piknik militarny – wóz bojowy bielskiej Straży Pożarnej

Piknik militarny – pokaz tresury psów policyjnych

wokalistki tego zespołu zrobiły na 
publiczności ogromne wrażenie 
swoim warsztatem muzycznym 
i wokalnymi umiejętnościami.

Także w tym dniu dokonano 
podsumowania i ogłoszenia wy-
ników XIII plebiscytu „Sportowiec 
Ziemi Bielskiej 2017 roku”, orga-
nizowanego przez dwutygodnik 
„Wieści Podlaskie”. Puchary, dyplomy 
i medale wyróżnionym sportowcom 
ufundowali i wręczyli: starosta 
bielski Sławomir Jerzy Snarski, bur-
mistrz Jarosław Borowski oraz wójt 
gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski. 
Wśród wyróżnionych sportowców 
i działaczy sportowych znaleźli się 
także nauczyciele szkół podległych 
powiatowi oraz członek zarządu 
powiatu pan Bazyli Leszczyński. 

Ostatnim powiatowym ak-
centem tego dnia była ceremonia 
podsumowania i wręczenia nagród 
zwycięzcom IV Biegu Patrolowego 
„Bielsk 1918. Szukamy śladów prze-
szłości”. Wzięli w nim udział m.in. 
nauczyciele i uczniowie bielskich 
szkół podległych powiatowi.

W sobotę 26 maja br. na kor-
tach Zespołu Szkół nr 1 im. Marszał-
ka J.K. Piłsudskiego rozegrano turniej 
tenisa ziemnego o puchar starosty 
bielskiego. Wzięło w nim udział 
kilkunastu zawodników z Bielska 
Podlaskiego i innych miejscowości. 
Puchar zwycięzcy powędrował do 
jednego z bielszczan. 

W niedzielę 27 maja br. w Par-
ku Aleksandra Jagiellończyka w ra-
mach pikniku militarnego obok in-
nych służb prezentowały się nasze 
jednostki, inspekcje, służby i straże: 
SPZOZ, Powiatowy Inspektorat Sa-
nitarno-Epidemiologiczny, Komenda 
Powiatowa Policji oraz Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej. Impreza ta cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem pu-
bliczności. Towarzyszyły jej pokazy 
tresury psów policyjnych, wystawa 
sprzętu i pojazdów militarnych, testy 
zderzeniowe dla kierowców pojaz-
dów. Zainteresowani mogli zmierzyć 
swoje ciśnienie tętnicze w karetce 
bielskiego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Bogactwo i różnorodność 
imprez, wystaw i koncertów przy-
ciągnęły wielką liczbę mieszkańców 
miasta, powiatu i gości z zewnątrz. 
Cieszymy się, że powiat bielski swo-
im wsparciem udzielonym organiza-
torowi – miastu Bielsk Podlaski mógł 
zapewnić wszystkim dobrą zabawę.
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Dziennik Gazeta Prawna był 
organizatorem rankingu zdrowia 
Polski, w którym powiat bielski 
w tegorocznej edycji zajął II miejsce. 
Wyróżnienie z rąk redaktora naczel-
nego Krzysztofa Jedlaka odebrał 
osobiście starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski.

Podstawowymi kryteriami 
w przeprowadzonym rankingu były 
m.in. kwestie kondycji finansowej 
placówek ochrony zdrowia, ich liczby 
i struktury, zawartych kontraktów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
i inne. Ważne były także dane doty-
czące długości życia mieszkańców 
ocenianych samorządów.

W rankingu lepszym od nas 
okazał się być powiat tatrzański, na-

II miejsce powiatu bielskiego  
w rankingu zdrowia Polski

tomiast na trzecim miejscu uplaso-
wał się drugi powiat z województwa 
podlaskiego – augustowski.      PD

Dwunastego maja w siedzibie 
firmy Robert Bosch w Warszawie 
odbył się etap finałowy (praktyczny) 
XIX edycji ogólnopolskiej Olimpiady 
Techniki Samochodowej. Uczestni-
czyło w nim 13 finalistów, którzy 
musieli wykonać dwa zadania.

 Punkty zsumowane z etapu 
półfinałowego (teoretycznego) 
i części praktycznej wyłoniły zwy-
cięzcę oraz klasyfikację pozostałych 
uczestników, w której Daniel Barsz-
czewski uplasował się na czwartej 
pozycji w kraju, co jest wielkim 
osiągnięciem.

Daniel Barszczewski z ZS nr 1  
czwarty w Polsce!

Na podstawie wyników indywi-
dualnych osiągniętych przez finali-
stów reprezentujących poszczególne 
placówki edukacyjne zsumowanych 
z wynikami drugiego ucznia z danej 
szkoły, który uzyskał największą 
liczbę punktów w półfinale, zesta-

wiono klasyfikację ze-
społową najlepszych 
placówek.

Zespół Szkół 
nr 1 im. Marszałka J.K. 
Piłsudskiego w Bielsku 
Podlaskim w rywa-
lizacji o tytuł Samo-
chodowej Szkoły Roku 
został sklasyfikowany 
na czwartym miejscu. 
Na sukces szkoły, wraz 
z Danielem, zapraco-

wał Sebastian Litwiniuk, uczeń klasy 
III TS, który uzyskał bardzo dobry 
wynik w półfinale.

Gratulujemy znaczącego osią-
gnięcia zarówno indywidualnego, 
jak i zespołowego oraz życzymy 
dalszych sukcesów.                  

   KP

Adam Wołkowycki, uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Bielsku 
Podlaskim, zajął III miejsce w kon-
kursie El-Robo-Mech o indeks na 
dowolnym kierunku prowadzonym 
na Wydziale Mechanicznym lub 
Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Białostockiej.

Wykonał projekt ramienia 
z elektrycznymi i pneumatycznymi 
funkcjami zbliżonymi do zachowań 
ludzkiej ręki.

Celem projektu było skon-
struowanie ramienia zbliżonego 
wymiarami do ludzkiej ręki, który 
podobnie jak ona będzie mogło 
chwytać i manipulować przedmiota-

Sukcesy uczniów bielskiego I Liceum Ogólnokształcącego

mi w sposób naturalny dla motoryki 
dłoni człowieka.

Gratulujemy Adamowi zdoby-
cia indeksu na Politechnikę!

Natomiast 5-7 kwietnia Anna 
Mateuszuk z I LO wzięła udział 
w ogólnopolskim finale XXVIII 
Olimpiady Teologii Katolickiej w Por-

szewicach koło Łodzi. Tematem te-
gorocznej edycji był „Pokój i nadzieja 
dla Europy w nauczaniu Benedykta 
XVI i Franciszka”. W olimpiadzie 
wzięło udział 123 finalistów etapu 
diecezjalnego z 41 diecezji Polski.

(lo)

Anna Mateuszuk (druga od lewej)

Laureat konkursu  
Adam Wołkowycki

Na zaproszenie starosty biel-
skiego z kilkudniową wizytą gościła 
w powiecie bielskim grupa młodzie-
ży ze Swietłogorska na Białorusi. 
Towarzyszyli im opiekunowie – wi-
cedyrektorzy Państwowego Techni-
kum Przemysłowego o Specjalności 
Budowlanej i Mechanicznej, którego 
młodzi goście są uczniami. 

Wizyta młodzieży ze Swietłogorska

Na przybyszów zza wschodniej 
granicy czekało u nas sporo atrakcji. 
Odwiedzili oni starostwo powiatowe, 
gdzie spotkali się ze starostami – 
Sławomirem Snarskim i Piotrem 
Bożko, gościli także u burmistrza 
miasta Bielsk Podlaski. Odwiedzili 
bielskie firmy budowlane Danwood 
i Unibep. Z racji akurat odbywa-

jących się Dni Bielska Podlaskie-
go mieli możliwość uczestniczyć 
w wielu imprezach i koncertach. 
Organizatorzy umożliwili im również 
zwiedzanie Białegostoku, w tym 
pałacu Branickich i Opery Podlaskiej, 
Świętej Góry Grabarki oraz Białowie-
ży. Wraz z uczniami Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego 
zwiedzili ich szkołę oraz Zespół 
Szkół Nr im. Ziemi Podlaskiej. Ra-
zem też bawili się na ognisku, przy 
którym rozegrali towarzyski mecz 
piłki nożnej i inne gry.

Naszym gościom bardzo po-
dobał się pobyt w Polsce. Wyrazili 
ono nadzieję, iż w przyszłości będą 
utrzymywać kontakt z naszymi 
szkołami i powiatem, zacieśniając 
nawiązaną współpracę. Ich wizyta 
była odpowiedzią na wyjazd do 
Swietłogorska uczniów i nauczycieli 
z Zespołu Szkół Nr 1 we wrześniu 
ub. roku.

PD

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pozyskał dodatkowe 
środki finansowe dla osób zwolnionych z przyczyn nieleżących po stronie 
pracownika, takich jak: upadłość/likwidacja firmy, likwidacja stanowiska 
pracy lub wypowiedzenie przez pracodawcę.

Można skorzystać z następujących form pomocy:
• środki na założenie własnej działalności gospodarczej (przewidziana 

kwota dofinansowania: do 18 tys. zł),
• prace interwencyjne (zatrudnienie z częściowym dofinansowaniem wy-

nagrodzenia przez Urząd Pracy),
• szkolenia zawodowe (kursy i szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawo-

dowe osób bezrobotnych – zgodnie z potrzebami rynku pracy),
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

(do 18 tys. zł).
Pomoc skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych 

w bielskim PUP, które utraciły zatrudnienie w bieżącym roku.
W Urzędzie można skorzystać także z usług doradcy klienta oraz 

doradcy zawodowego, którzy wspierają klientów w powrocie na rynek pracy.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych form pomocy oraz 

wszelkich działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych oraz praco-
dawców z powiatu bielskiego można uzyskać na stronie internetowej http://
bielskpodlaski.praca.gov.pl oraz pod numerem telefonu 85 833 27 16 
lub 85 833 27 23.

 db

Wsparcie dla osób zwolnionych  
z przyczyn zakładu pracy

Nikt dziś nie ma już wątpli-
wości, iż przyszłość motoryzacji 
stanowi napęd elektryczny pojaz-
dów samochodowych. Co prawda 
istnieją jeszcze znaczące ograni-
czenia uniemożliwiające szersze 
korzystanie z aut posiadających taki 
napęd, jednak ich liczba w Europie 
stale rośnie. Obserwatorium Rynku 
Paliw Alternatywnych prognozuje, 
iż w bieżącym roku na europejskich 
drogach może poruszać się ponad 
milion tego typu samochodów. 

Ministerstwo Energii zbiera 
dane na temat zarejestrowanych 
pojazdów wyposażonych w in-

Pojazdy ekologiczne w bielskim powiecie
stalację gazową i elektryczną. Po 
dokonaniu stosownej analizy przez 
Wydział Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego okazało się, 
iż w powiecie bielskim zrejestrowa-
ny jest tylko jeden pojazd zasilany 
gazem ziemnym (metanem). Po-

jazd ten przybył z taką instalacją 
z zagranicy. Brak jest samochodów 
zasilanych tylko energią elektryczną, 
ale po naszych drogach porusza 
się sześć pojazdów wyposażonych 
w silniki hybrydowe. Ten rodzaj 
napędu składa się z dwóch silni-
ków: spalinowego i elektrycznego, 
z których pierwszy ma za zadanie 
ładowanie akumulatorów, a drugi 
czerpie z nich energię, napędzając 
cały pojazd. Umożliwia to znaczące 
oszczędzanie paliwa, a w konse-
kwencji ogranicza emisję szkodli-
wych spalin oddziaływujących na 
środowisko.

an, pd
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GMINA HAJNÓWKA

Z ekranu projekcyjnego spoglą-
dają na nas „Czterej Pancerni”. Lada 
chwila zacznie się nasza przygoda 
z Działaj Lokalnie... Ale po kolei.

Kotówka jest malowniczą wsią 
położoną wśród łąk i pól uprawnych. 
Życie Kotówian kręci się wokół 
obowiązków i własnego obejścia. 
Z żalem obserwowałam, jak więzi 
sąsiedzkie zamierają, a mieszkańcy 
powoli zaczynają chadzać własnymi 
ścieżkami. Zaczęłam szukać przy-
czyn tego stanu rzeczy. Wszystkie 
ślady prowadziły w jedno miejsce – 

Kotówianie i Kotówianki – śpiewają, malują i wiją wianki
do świetlicy wiejskiej – zamkniętej 
na cztery spusty i przywracanej 
światu jedynie od wielkiego dzwonu. 
Potrzebowaliśmy rozruchu. Zielo-
ne światło dała nam Wójt Gminy 
Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz. 
Lokalny samorząd wsparł naszą 
społeczność zarówno od strony 
technicznej (pomoc w przygotowa-
niu wniosku) jak i organizacyjnej 
(szczególne wrażenie zrobiła na 
nas prezentacja otwierająca pro-
jekt z postaciami z kanonu polskiej 
kinematografii). I właściwie była to 

pierwsza rzecz, której nauczyliśmy 
się realizując projekt – o pomoc 
czasem trzeba poprosić – możemy 
spotkać się z odmową (i zapewne 
będzie tak w 9/10 przypadków), ale 
od czegoś trzeba zacząć.

Realizując projekt nawiązali-
śmy relacje nie tylko z samorządem, 
ale i z lokalnymi artystami. Poszu-
kując zarówno źródeł lokalnego 
folkloru jak i rodzimych adeptów 
sztuki malarskiej zapuściliśmy się 
do sąsiednich Dubin (ta sama pa-
rafia) jak i Starego Berezowa (już 

inna parafia). Media za pomocą 
których utrwalaliśmy więzy w na-
szej wspólnocie – pieśni ludowe 
i malarstwo plenerowe okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Z warsztatów 
malarskich w szczególności ucieszyli 
się najmłodsi (ps. podziękowania dla 
Hajnowskiego Domu Kultury za szta-
lugi), a z możliwości doskonalenia 
wspólnego śpiewu – młodzi duchem. 
Szczerze polecamy mieszanie z sobą 
w projekcie różnych dziedzin kultury 
– każdy znajdzie coś dla siebie.

Realizując projekt w ramach 

Działaj Lokalnie przeszliśmy chrzest 
bojowy. Nie obeszło się bez potknięć 
– zwracaliśmy się do hajnowskiego 
ODL o możliwość dokonania zmian 
w budżecie (pomogli – dzięki!), cza-
sami brakowało nam rąk do pracy, 
a czasami uczestników. To co chcę 
Wam przekazać (a dla Kotówian 
– utrwalić) to świadomość, iż reali-
zując projekt nie wszystko zdołacie 
dopiąć na ostatni guzik. Może być 
ciężko, ale na pewno będzie warto.

Paulina Siegień, Sołtys Sołectwa 
Kotówka (autoryzowane)

Kotówianie malują... Kotówianie zachęcani do wspólnej zabawy przez 
Lucynę Smoktunowicz - Wójt Gminy Hajnówka 

i zespół Lotos z Dubin...

... tutaj śpiewają już sami. Prace uczestników warsztatów malarskich.

27 maja na 
placu przy Gminnym Centrum Kul-
tury w Dubinach odbył się piknik, 
którego organizatorami  byli radni 
obwodu Dubiny: Panie Grażyna Sa-
charczuk i Monika Skiepko oraz Pan 
Michał Owerczuk oraz GCK w Dubi-
nach. Piknik został objęty patrona-
tem Wójta Gminy Hajnówka Panią 
Lucynę Smoktunowicz. Piękna, sło-
neczna pogoda zgromadziła ponad 
100 osób, które mogły posłuchać 
piosenek młodych utalentowanych 
wokalistek, związanych z naszą 
Gminą:  Marleny Biegluk i Weroniki 
Ptaszyńskiej. Następnie można było 
się bawić się przy muzyce zespołu 
„Lotos”, który rok temu reaktywował 
swoją działalność. W czasie pikniku 
można było skosztować bigosu oraz 
kiełbasek. Dla najmłodszych zorga-
nizowany został kącik zabaw, malo-
wanie twarzy. Z okazji zbliżającego 

Piknik w Dubinach
się Dnia Dziecka Pani Wójt złożyła 
życzenia najmłodszym uczestnikom 
i obdarowała słodyczami. Piknik 
był doskonałą okazja do integracji 
naszych mieszkańców, którzy bawili 
się do późnego wieczora.

Dziękujemy sponsorom, którzy 
wsparli organizację pikniku: Miro-
sław Popow PHU Mango,  Stefan 
Bedkowski Centro-Met oraz Pani 
Krystynie Owerczuk za przygoto-
wanie przepysznego bigosu.

M.Majewska-Iwaniuk   



5

Wieści Podlaskie  5

„W trosce o naszych odbiorców”

Zarząd Główny Krajowego Związku 
Zawodowego Ciepłowników z oka-
zji jubileuszu wyróżnił  odznaką 
„Zasłużony Działacz Krajowego 
Związku Zawodowego Ciepłowni-
ków” następujących pracowników: 
Eugeniusza Śliwkę, Sławomira 
Stepaniuka, Andrzeja Mielniczuka, 
Anatola Bobreckiego i Sławomira 
Bolestę. Wręczenia odznak dokonali : 
przewodniczący Krajowego Związku 
Zawodowego Ciepłowników Lech 
Semmerling , oraz przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Związkowej, 
Eugeniusz Dąbrowski.

Wyróżnionym - konferan-
sjer dedykował utwór muzyczny 
w wykonaniu Karoliny Porzeziń-
skiej z zespołu „Fart”. 

Prowadzący spotkanie, A. 
Dłużewski podkreślił, że jubileusz 
25. – lecia jest znakomitą okazją 
do tego, aby złożyć podzięko-
wania  firmom za wieloletnią 
współpracę, rzetelne relacje 
biznesowe, za przyjazną atmos-
ferę kontaktów zawodowych 
oraz wniesiony wkład w rozwój 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej S.A. 

Z tej okazji Zarząd Spółki  
wyróżnił okolicznościowymi gra-
wertonami  następujące firmy: 
Automatyka Pomiary Sterowanie 
S.A w Białymstoku za zbudowanie 
systemu sterowania i nadzoru, 
wieloletnią współpracę przy jego 
utrzymaniu i modernizacjach, fir-
mę I4 TECH sp. z o.o. Chorzów za 
modernizację instalacji odpylania 

redukującej emisję pyłów do at-
mosfery do poziomu ponad  trzy-
krotnie niższego od dopuszczalnego 
oraz firmę P.P.U. MARK – BUD sp. 
z o.o.  w Białymstoku za wieloletnią 
współpracę.

Grawertony otrzymali Bo-
gusław Łącki, prezes  Zarządu 
Automatyka Pomiary Sterowanie 
S.A w Białymstoku, Leszek Dloucha, 
dyrektor ds. marketingowych I4 
TECH, Władysław  Bojarczyk, prezes 
P.P.U  MARK – BUD w Białymstoku. 
Grawertony wręczyli Jerzy Krassow-
ski i Mikołaj Samocik.

W dowód uznania, prowadzą-
cy, wymienionym firmom dedykował 
utwór muzyczny  wykonany przez 
Emilię  Szulc z zespołu „Fart”.

Z okazji jubileuszu wszyscy 
pracownicy  zostali uhonorowani 
przez Zarząd Spółki listami gratu-

Cd. ze str. 1 lacyjnymi i nagrodami pieniężnymi. 
Listy gratulacyjne  wraz 

z prezesem Krassowskim wręczył 
burmistrz Bielska Podlaskiego Ja-
rosławBorowski.

Jubileuszowe spotkanie było 
okazją do licznych wystąpień. Jako 
pierwszy głos zabrał burmistrz 
miasta Jarosław Borowski.

- 25 lat MPEC – u, cóż to jest, 
skoro zapiski z Bielska pochodzą  
z 1254 roku. Ktoś może powiedzieć, 
że 25 lat to jest nic. Jednak bez tych 
25, lat historia Bielska byłaby nie-
pełna. Dlatego też 25 lat na trwałe 

wpisują się w naszą historię miasta, 
wpisuje się złotymi zgłoskami. Jest 
to jeden z powodów, z którego 
możemy być dumni, że w naszym 
mieście jest takie przedsiębior-
stwo – mówił Burmistrz  Jarosław 
Borowski. - Dzisiejszy sukces to 

praca  całego zespołu od prezesa 
do  palacza, który  węgiel sypie do 
pieca – dodał burmistrz.

Życzenia i  gratulacje spół-
ce  za dotychczasową pracę całej 
załodze złożył  także starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski. Podkreślił, 
że  przedsiębiorstwo przeszło 
ogromne  przeobrażenia, powstała 
nowa  ciepłownia  wraz z nową in-
frastrukturą, kotłowniami olejowymi, 
zmniejszyła się emisja zagrożeń.

Mówcy  podkreślili, że choć 
dla  wielu MPEC kojarzy się przede 
wszystkim z ciepłem i kominem, to 
jednak dla nas włodarzy, kojarzy się 
przede wszystkim  z Mikołajem Sa-
mocikiem, wieloletnim dyrektorem 
ds. ekonomicznych.

Bogusław Regulski podkreślił, 
że bielskie ciepło jest ekologiczne, 
bezpieczne i wygodne. Z gratula-
cjami i drobnymi upominkami  po-
śpieszyli goście, podkreślając dobrą 
pracę spółki. Gratulacje i życzenia 
na ręce prezesa przesłało wiele 
firm i instytucji.

- Wszystko co  czynimy, to 
czynimy  w trosce o naszych od-
biorców, mówił  w swoim wystąpie-
niu refleksyjnym  Mikołaj Samocik, 
który do Bielska Podlaskiego przy-
był przed 42 laty. 

 Podziękował on za wielo-
letnią współpracę,  podejmował  
niegdyś wiele  starań o zdobycie 
certyfikatów jakości. Czynił to dla 
dobra firmy, współtworzył jej sukces. 
Dziś mimo przejścia na emeryturę, 
czuje się nadal firmie potrzebny.

Foto, tekst: Tadeusz Szereszewski

Przedstawiciele firm współpracującyh

OSA to program Otwarte Strefy 
Aktywności realizowany przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. Jego celem 
jest budowa bezpłatnych, ogólnodo-
stępnych stref sportowo-rekreacyj-
nych, które winne stać się miejscem 
pierwszej aktywności fizycznej dla 
dzieci, dorosłych i osób starszych.

Otwarte Strefy Aktywności 
będą budowane w dwóch wariantach. 
Wariant podstawowy  będzie zawierał 
plenerową siłownię i strefę rekreacji. 
Wersja rozszerzona będzie zawierała 
dodatkowo sprawnościowy plac zabaw 
oraz zostanie ogrodzona.

W 2018 roku powstanie w całym 
kraju 1 530  OSA, w tym 44 na terenie 
województwa podlaskiego. 

W powiecie hajnowskim, w  
mieście Kleszczele  powstanie 1 
obiekt OSA w wersji rozszerzonej, 
na który miasto otrzymało dofi-
nansowanie w kwocie  50 000  zł. 
W powiecie siemiatyckim dotacje 
otrzymały:
- gmina Drohiczyn  - 1 obiekt  w wa-
riancie podstawowym - 24 800 zł,
- gmina Grodzisk - 1 obiekt w warian-
cie podstawowym - 24 900,
- gmina Nurzec Stacja - 1 obiekt 
w wersji rozszerzonej - 50 000 zł,
- gmina Perlejewo - 1 obiekt w wersji 
podstawowej - 35 000 zl.

Dotacji nie otrzymały gminy: 
Gródek i Narewka oraz miasta Hajnów-
ka i Siemiatycze. Dotacji nie otrzymał 
także Zabłudów, który w ramach pro-
gramu zgłosił dwa wnioski dotyczące 
budowy siłowni i placu zabaw w Za-
błudowie oraz plenerowych siłowni 
w Rafałówce i Zwierkach.          (wss)

OSA
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GMINA NAREWKA

Gminny Ośrodek Kultury 
i Urząd Gminy w Narewce (powiat 
hajnowski) zapraszają: 

 * 23 czerwca br. o godz. 15 
na wernisaż wystawy malarstwa 
uczestników Międzynarodowego 
pleneru malarskiego Narewka 2018. 
Impreza odbędzie się w Galerii im. 
Tamary Sołoniewicz w Narewce.

* 23 czerwca br. na festyn lu-
dowy w Starym Masiewie . Na scenie 

Przez województwo podla-
skie przebiega 603-kilometrowy 
Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo. Trasa prowadzi przez Su-
wałki, Biebrzański Park Narodowy, 
Goniądz, Tykocin, Narwiański Park 
Narodowy, Białystok, Supraśl, Sie-
mianówkę, Białowieski Park Naro-
dowy, Hajnówkę, Dubicze Cerkiewne, 
Mielnik. Tą drogą rowerową doje-
chać można do bardzo atrakcyjnych 
turystycznie miejsc. 

W Narewce (powiat hajnowski) 
zakończył się dwutygodniowy Między-
narodowy Plener Malarski. Brali w nim 
udział artyści malarze z Polski i z Bia-
łorusi m. in. z Warszawy, Białegostoku, 
Hajnówki, Lublina i Czerwieńska oraz 
z Brześcia i Grodna. W tym roku ma-
lowali i rysowali ołówkiem, kredką 
i tuszem. Tworzyli grafiki artystycz-
ne. Na poprzednich plenerach m. in. 
w Lewkowie Starym i w Siemianówce 
malowali farbami olejnymi, pastelem 
i akrylem, wybierali również techniki 
mieszane. Malarze polubili piękne 
okolice nad rzekami Narewką i Narwią 
oraz wsie w pobliżu Puszczy Białowie-
skiej jeszcze z drewnianymi domami 
o ciekawej architekturze. 

  Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Od wielu już lat najgorszy jest 
fragment drogi wojewódzkiej nr 687 
od mostu na Bobrówce w Lewkowie 
Nowym do przejazdu kolejowego 
w sąsiedniej wsi Planta w gminie 
Narewka (powiat hajnowski). W sta-
rej asfaltowej nawierzchni tej ruchli-
wej drogi jest pełno dziur i pęknięć. 
Jeżdżą tamtędy samochody z cięż-
kimi ładunkami . Wyboje stwarzają 
niebezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym. Są zagrożeniem szczególnie 
dla rowerzystów i motocyklistów . 
Gdzie jak nie tu z głośnym łosko-
tem stukają resory rozpędzonych 
samochodów osobowych.

Podlaski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Białymstoku był i jest 
często informowany o potrzebie 
solidnego remontu tego newral-
gicznego odcinka szosy, ale - jak 
dotychczas ani prośby gminnego 
radnego z Lewkowa Nowego, ani 
pisma w tej sprawie z Urzędu Gminy 
w Narewce - nie odnoszą żadnego 
skutku. Wiadomo, Białystok jest 
daleko od Lewkowa.

 Dwa lata temu zastępca dy-

rektora PZDW w swoim gabinecie 
w Białymstoku obiecał radnemu 
- niżej podpisanemu, że na tym 
trudnym odcinku wykonana zo-
stanie tzw. wylewka. To były tylko 
obiecanki-cacanki. Nic z tego nie 
wyszło. Nic nie zrobiono. Pracownicy 
służby drogowej czasami przywio-
zą kilkanaście woreczków z masą 
bitumiczną i obcasami wcisną ją 
w wyrwy w jezdni. I to nie wszędzie 
tam, gdzie one są najgłębsze. Wrzu-
cą ją to tu to tam i pojechali sobie 
dalej. Kto je tam wszystkie załata, 
skoro ich jeszcze przybywa? 

 W Lewkowie Nowym i w Plan-
cie były swego czasu ustawiane 
znaki ostrzegawcze o złej na-
wierzchni tej wojewódzkiej arterii 
(informujące wiosną o tzw. pozimo-
wych przełomach, a latem i jesienią 
o podwójnych garbach na szosie), 
ale je zabrano. Co to gołym okiem 
nie widać, co tu jest? Jak jedziecie, 
to uważajcie. Ostrożność nikomu 
nie zawadzi. Taka nasza rada. I to 
byłoby tyle.

 Jan Ciełuszecki

Letnie imprezy kulturalne  
w gminie Narewka

Spotkajmy się na szlaku Zakończył się XVII Plener Malarski w Narewce 

Lewkowo Nowe - Planta

Najgorszy odcinek szosy

Trzy takie przystanie wybudo-
wano: we wsi Eliaszuki, w Siemia-
nówce i w Guszczewinie w gminie 
Narewka. W Eliaszukach jest ona 
usytuowana vis a vis sklepu spo-
żywczego, w Siemianówce - obok 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
i przy świetlicy (mieści się tu też 
biblioteka) oraz w Guszczewinie 
przy świetlicy. 

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

wystąpią zespoły wokalno-muzyczne 
i taneczne “Wiesna”, “Rosy”, “Na-
rewczanki” i “Avanti” oraz gościnnie 
“Miławica” ze Świsłoczy (Białoruś). 
Poczatek imprezy o godz. 17.

* 24 czerwca br. na III Turniej 
Tańca Nowoczesnego w amfi-
teatrze nad zalewem w Starym 
Dworze. Patronat honorowy wójta 
gminy Narewka. Początek turnieju  
o godz. 13.                                           (JC)

Niedziela 27 maja br. minęła 
bardzo śpiewająco. W Szczytach Dzię-
ciołowo odbył się Festyn „Majovyja 
Sustreczy u Szczytach”. Na scenie wy-
stąpiły zespoły działające przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Orli: „Orlanie”, 
„Malinki”, Werwoczki”, „Fermata” oraz 
zaproszone zespoły z sąsiednich gmin. 
Tradycyjnie podczas Festynu odbył się 

konkurs kulinarny na tradycyjną bia-
łoruską potrawę, w którym zwyciężył 
zespół „Werwoczki”. II miejsce zajął ze-
spół „Wierasy”, a III miejsce „Malinki”. 
Natomiast wyróżnienie zdobył Witalis 
Socha z zespołu „Orlanie”.

Nie zabrakło również naszych 
artystów w Białymstoku. Młodzieżowa 
grupa „Fermata” wystąpiła na „Święcie 

Kultury Białoruskiej” organizowanym 
przez Białoruskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne. Podczas Święta 
swoje osiągnięcia prezentowali lau-
reaci konkursów piosenki białoruskiej 
dla dzieci i dorosłych oraz gościnnie 
zaproszone zespoły z Białorusi.

(materiał ug orla)

Szczyty Dzięciołowo
Weekend z kulturą białoruską
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- Zanim przejdziemy do 
rozmowy o Pana pracy w biel-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
proszę opowiedzieć o począt-
kach swojej pracy zawodowej.

- Pracę zawodową rozpo-
cząłem   w 1954 roku w Bielskich 
Zakładach  Lenpol -  „Roszar-
nia”. W 1960 r.  zostałem przewod-

niczącym Miejskiej Rady Narodowej 
w Bielsku Podlaskim. W1973 r. zo-
stałem skierowany do pracy w Urzę-
dzie Powiatowym, jako kierownik 

14.oo - Rozpoczęcie imprezy. Prezentacja poszczególnych stoisk.
14.1o - „Wesołe wakacje” – blok zabaw i występów dla dzieci - Grupa animacyjna „MELODIA”
14.4o - Występ zespołu „Małe Karmelki” 
14.5o - Występ: zespół wokalny „Violinki” z ODK 
15.1o - „Wesołe wakacje” – grupa animacyjna „MELODIA”
15.4o - Informacje oraz prezentacje poszczególnych stoisk:
15.45 - Wręczenie aktu nadania tytułu: ”Aktywni i gospodarni dla dobra Podlasia” przez Redakcję Dziennikarskiego 

Zespołu INTERWENCJE w Białymstoku
16.oo -  Blok występów i prezentacji BIELSKICH STOWARZYSZEŃ:  

*Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bielsku Podl. *Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku *Stow. Miłośników Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” *Stow. Ojcowizna Ziemi Bielskiej * Stow. Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym i PotrzebującyWsparcia *„Małe Marzenia” * Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Ziemi Bielskiej *Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa* Warsztaty Terapii Zajęciowej „Cari-
tas” *Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” *Koło PZW „Sum” *Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej 
*Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego *Młodzieżowy Klub Sportowy „Taekwon-do” *TUR Basket

17.4o - Zabawy animacyjne – Grupa „Melodia”
18.oo - Losowanie upominków dla publiczności.
18.1o – Występ: Zespół instrumentalny „Sami swoi” MGOK w Brańsku. (tanga, walce, polki, (melodie znane i lubiane)
18.3o - prezentacja: Osiedlowy Dom Kultury SM (pracownia plastyczna-3 grupy wiekowe, pracownia muzycz-

na – zesp. wok. ”VIOLINKI” soliści, gry na instr. Koło modelarskie „Kartonowy Tur”, Klub szachowy, Klub 
Amazonki, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Grupa plastyczna :”Wspólna pasja”.

18.35 – Występ: zespół pieśni i tańca „PODLASKIE KUKUŁKI”
19.3o – Występ: zespół tańca „RADA DANCE ART.”
19.5o - Występ: „Róże jesieni” Klub Seniora GOK w Boćkach. Program satyryczny oparty o twórczość Stefanii 

Grodzieńskiej oraz piosenki Jerzego Jurandota) (op.i instr.Mateusz Sacharzewski)
20.15 - Występ: solistki STUDIA PIOSENKI „FART” z BDK
20.4o - Występ zespołu tańca „RADA DANCE ART.”
20.5o – Koncert zespołu THE POSTMAN
22.oo – Finał imprezy!!!

 Program  
„SPÓŁDZIELCZEGO FESTYNU RODZINNEGO” 

oraz III BIELSKIEGO PIKNIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
organizowanego przez Osiedlowy Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim 

i Bielskie Stowarzyszenia 
Dnia 24 czerwca 2018 r.  

godz.14.oo – 22.oo Amfiteatr Miejski - Park Królowej Heleny.

Cd. str.  9

Dokumenty źródłowe wskazują, 
że ta inicjatywa wpisywała się w re-
alizację pomysłu, aby zakłady pracy 
poprzez budownictwo spółdzielni 
mieszkaniowej zaspokajały potrzeby 
swoich pracowników.

Założyciele przyjęli plan dzia-
łalności Spółdzielni na lata 1961-
1964, który obejmował budowę 4 
bloków mieszkalnych o 22 mieszka-
niach, tj. 1 blok mieszkalny rocznie 
- łącznie 88 mieszkań o powierzchni 
użytkowej od 30 do 57 m2. Wkład 
własny członków obejmował 15% 
kosztów budowy, zaś pozostałe 
środki Spółdzielnia planowała pozy-
skać z kredytu, który byłby spłacany 
45 lat.

Rys historyczny Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim roz-
poczęła się w dniu 2 lutego 1961 roku, gdy 16-tu, w większości 
szeregowych, pracowników Powiatowego Związku Gminnych Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Bielsku Podlaskim oraz 4-ech 
pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bielsku 
Podlaskim odbyło zebranie założycielskie.

Początki Spółdzielni były trud-
ne. Nie wszystkie osoby były zdecy-
dowane, aby w ten sposób dążyć do 
pozyskania własnego mieszkania. 
W pierwszych miesiącach funkcjono-
wania Spółdzielni rezygnację złożyło 
3-ech założycieli, wielu z pozostałych 
zwlekało i nie wpłacało udziałów 
oraz wkładów, czekając na rozwój 
wydarzeń. 14 lutego 1962 roku 
z pracy w Spółdzielni zrezygnował 
Prezes Zarządu.

Plany inwestycyjne napotkały 
na trudności lokalizacyjne, gdyż teren 
pod budowę stanowił w części wła-
sność prywatną. Lokalizacja została 
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- Jest Pan kolejnym Preze-
sem w Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku Podlaskim. Kiedy roz-
począł Pan w niej pracę?

Wywiad z Janem Kondratiukiem

 - Rok 1998 był bardzo burz-
liwy w życiu bielskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Było to związane 
z uwolnieniem opłat za energię 
cieplną. Wówczas obowiązywały 
ceny urzędowe, tzn. wszyscy płacili 
tyle samo, a jeśli koszt zakupu ciepła 
był wyższy różnicę pokrywała pań-
stwowa subwencja. Od 1998 roku 
rząd zlikwidował dotacje do ciepła, 
co doprowadziło do urealnienia cen 
dla mieszkańców. Nastąpiły bardzo 
wysokie podwyżki, zwłaszcza ciepłej 
wody. Spotkało się to z gwałtowną 
reakcją mieszkańców. Wówczas 
członkowie przychodzili na posie-
dzenia Rady Nadzorczej, wyrażając 

swój sprzeciw. Ostatecznie po tych 
zajściach i protestach Zarząd ustąpił. 
Problem jednak pozostał. Trzeba 
było wybrać zarząd tymczasowy. Na 
prezesa został wyznaczony Michał 
Górski. Później w sierpniu 1998 
roku odbył się konkurs, do którego 
przystąpiłem i wygrałem. Brak do-
tacji z budżetu państwa sprawił, że 
powstały ogromne długi wobec do-
stawcy ciepła. Do tego Spółdzielnia 
w 1997 roku odnotowała wysoką 
stratę na gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi, która narastała 
przez wiele lat. Jak dużą? Żeby ją 
pokryć użytkownicy każdego lokalu 
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Z Józefem Rezlerem byłym Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowe 
w Bielsku Podlaskim rozmawia Tadeusz Szereszewski

Dynamiczny rozwój Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Wydziału Zatrudnienia d/s socjal-
nych; pracowałem do rozwiązania 
powiatów w 1975 r.. W tym roku  
powierzono mi funkcję kierownika 
referatu d/s zatrudnienia i spraw 
socjalnych w Urzędzie Miejskim. Po 
kilkuletniej pracy w administracji, 
Rada Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku Podlaskim wybrała mnie 
na prezesa Spółdzielni. Funkcję tę 
pełniłem do 1 stycznia 1990 r. 

 - Jak wspomina Pan ten 
okres swojej pracy?

- Początki nie były najłatwiej-
sze. Spółdzielnia  nie posiadała, 
ani własnego biura, ani zaplecza 
technicznego: warsztatów, stolarni, 
pomieszczenia dla hydraulików 
itp. co mocno utrudniało obsługę 
mieszkańców. Zaczęliśmy od ada-
ptacji budynku na biuro i warsztaty 
spółdzielni, a jednocześnie roz-
począłem intensywną pracę nad 
przygotowaniem planu i dokumen-
tacji technicznej na  budowę nowej 
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Rys historyczny Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

wyznaczona u zbiegu obecnych ulic 
3 Maja i Kościuszki. Stał tam drew-
niany domek, który był zamieszkały. 

Konieczne było przesiedlenie tych 
osób i dokonanie rozbiórki. Budynek 
ostatecznie został oficjalnie oddany 
do użytku 31 grudnia 1963 roku.

Wraz z wybudowaniem bloku 
szybko zaczęła przyrastać liczba 
członków, która na koniec 1963 roku 
wynosiła już 89 osób. Przypomnę, że 
zakładając Spółdzielnie planowano 
budowę 88 mieszkań, ale apetyty 
rosły. Władze Spółdzielni miały już 
w planach zabudowę całego kwarta-
łu przy ul. Sienkiewicza. Rozbudzone 
oczekiwania i optymizm jednak 
szybko napotkały przeszkodę pod-
czas próby pozyskania terenu pod 
budowę osiedla mieszkaniowego, 
którego liczebność szacowano na 3 
tys. mieszkańców.

W historii Spółdzielni można 

odnaleźć i taki epizod, gdy w 1971 
roku rozszerzyła teren działania na 
cały powiat i rozpoczęła budownic-
two mieszkaniowe w Brańsku. Stan 

ten trwał do 1985 roku, kiedy w wy-
niku podziału Spółdzielni została 
utworzona samodzielna jednostka 
w Brańsku.

W późniejszym okresie rozwój 
Spółdzielni przybierał na dynamice. 
Najlepsze lata dla rozwoju Spół-

dzielni przypadły na lata 80. W tym 
dziesięcioleciu powstało 44,2% 
całości zasobów mieszkaniowych 
Spółdzielni.

Aktualnie Spółdzielnia spra-
wuje zarząd nad następującymi 
zasobami lokalowymi:

· 3.891 mieszkań o łącznej po-
wierzchni użytkowej 187.366,18 m2, 
zlokalizowanych w 98 budynkach;

· 95 lokali użytkowych o łącznej 

powierzchni użytkowej 8.087,60 m2, 
zlokalizowanych w 16 budynkach.

Tempo rozwoju Spółdzielni 
wyraźnie spadło na początku lat 90, 
co było związane z transformacją 
ustrojową naszego kraju oraz zmia-
ną źródeł finansowania inwestycji 
mieszkaniowych. Budowanie przy 
pomocy kredytu mieszkaniowego za-

ciąganego przez Spółdzielnię ustąpiło 
miejsca - ze względu na olbrzymie 
koszty jego obsługi - indywidualne-
mu finansowaniu całości kosztów 

budowy przez członków Spółdzielni.
Z początkiem XXI wieku na 

skutek braku popytu na lokalnym 
rynku mieszkaniowym Spółdzielnia 
zawiesiła prowadzenie działalności 
inwestycyjnej. Podstawowym celem 
działalności stało się inwestowanie 
w nieruchomości, aby utrzymywać 
je w jak najlepszym stanie, dosto-
sowując funkcjonalność budynków 
i zagospodarowanie terenów do jak 
najlepszych standardów. W przy-
padku każdego działania celem 
stało się osiągnięcie we wszystkich 
zabudowanych nieruchomościach 
norm i wskaźników, które aktualnie 
obowiązują, dla nowo oddawanych 
inwestycji. Nie zawsze jest to moż-
liwe do osiągnięcia, ale w takich 
przypadkach sami mieszkańcy mogą 

współdecydować o priorytetach, 
którymi Spółdzielnia powinna się 
kierować we wszelkich poczynaniach 
remontowych i modernizacyjnych.

Jednym z głównych celów 
było podjęcie działań o charakterze 
termomodernizacyjnym. W latach 
2005-2013 Spółdzielnia poddała 
kompleksowej termomodernizacji 

wszystkie 98 budynki mieszkalne, 
która obejmowała nie tylko docie-
plenie ścian zewnętrznych i wymia-
nę okien, ale również docieplenie 
stropów piwnic i stropodachów oraz 
automatyczną regulację instalacji 
c.o. i c.w.u.

Na lata 2014-2018 został 
przyjęty program modernizacji i bu-
dowy nowych miejsc parkingowych 
oraz ciągów pieszych i jezdnych po-
łączony z przebudową placów zabaw 
oraz rekultywacji i zagospodaro-
wania terenów zielonych. Program 
jest realizowany zgodnie z przyjętą 
strategią remontową sięgającą aż 
do roku 2021.

Wysiłki i działania Spółdzielni 
zostały docenione przez zewnętrz-
nych ekspertów gospodarczych, gdyż 
w latach 2010-2013 Spółdzielnia 
czterokrotnie otrzymała tytuł GAZELI 
BIZNESU w rankingu najbardziej 
dynamicznie rozwijających się firm 
organizowanym przez dziennik 
gospodarczy PULS BIZNESU. Taką 
ilością tytułów może poszczycić się 
zaledwie kilka Spółdzielni w skali 
całego kraju. Ponadto w 2016 r. 
Spółdzielnia zajęła II miejsce w Ogól-
nopolskim Rankingu Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Bielsku Podlaskim prowadzi nie-
przerwanie od 1985 roku Osiedlowy 
Dom Kultury, który jest centrum ani-
macji kultury i działań o charakterze 
społeczno-wychowawczym. ODK 

koncentruje się na pracy z dziećmi 
i młodzieżą, ale posiada również 
atrakcyjną ofertę dla starszych 
spółdzielców.

Tekst i foto: materiały źródłowe SM 
Bielsk Podlaski
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Tak powoli zmieniało się oblicze Bielska Podlaskiego

Z Piotrem Kozłowskim, artystą plastykiem, działającym przy Osiedlowym Domu Kultury w Bielsku Podlaskim,  rozmawia Tadeusz Szereszewski.

Talent i pasje

- Znam Pana zaintereso-
wania z wystaw „Pasje i Ta-
lenty” organizowanych z okazji 
Dni Bielska w Bielskim Domu 
Kultury, gdzie podziwialiśmy 
Pana twórczość.   Od kiedy Pan 
zajmuje się malarstwem?

 - Piotr Kozłowski: - W Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Zamo-
ściu, gdzie się uczyłem na wydzia-
le  „Malarstwo artystyczne”  zdoby-
łem zawód technika plastyka i sto-
larza mebli artystycznych. Pierwsze 

prace artystyczne, a były to głównie 
portrety, nie zmotywowały mnie do 
pozostania przy tej formie sztuki. 
Czułem się niespełniony. Zacząłem 
naukę zawodu złotnika,  zdobyłem 
uprawnienia czeladnicze złotni-
ka. I przez 16 lat związałem się 
z tym zawodem.  W  międzyczasie 
zajmowałem się malarstwem. 
Były to pejzaże, konie, które ma-
lowałem na płótnie. Powróciłem 
też  do portretów z myślą, że nie 
należy się zniechęcać.  Doskonałą 

okazję były urodziny w 1993 roku 
mojego syna. Wtedy to właściwie  
narysowałem pierwszy mój udany 
portret, który zmobilizował mnie 
do dalszej pracy   Od tego cza-
su  praktycznie cały czas zajmuję 
się portretami,  oprócz tego maluję 
pejzaże, konie. Fascynują mnie 
konie! Malowanie koni jest moją 
pasją. Ponadto rysuję.

Cd. str. 9 
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Zadbajmy o wspólną przyszłość naszej Spółdzielni

musieliby wpłacić dodatkowo jeden 
miesięczny czynsz.

 - Nie był to jedyny problem, 
o którym Pan wspomniał. Jakie 
stały przed Panem zadania?

 - Jako prezes musiałem zmie-
rzyć się z kolejnym problemem - 
rozpoczętą budową dwuklatkowego 
budynku na 29 lokali. Budowa 
wykonana była już w 40 %, a były 
podpisane z członkami tylko dwie 
umowy o budowę lokalu. Wykonawcą 
było Bielsko-Podlaskie Przedsiębior-
stwo Budowlane. Z wystawionych 
już przez wykonawcę faktur na 60 
% wartości budynku większość nie 
była opłacona. Zastałem rozpoczętą 
budowę, na dokończenie której nie 
było pieniędzy. Kasa Spółdzielni była 
pusta, a przecież były jeszcze duże 
zaległości za ciepło oraz nie pokryte 
straty z poprzednich lat. Podjąłem 
się rozwiązania tych problemów. 
Wszystkie sprawy udało mi się 
wyprowadzić na prostą w okresie 
około półtora roku, czyli spłacić 
wszystkie długi i ustalić opłaty na 
takim poziomie, które przyjęliby 
mieszkańcy, które pozwoliłyby na 
zbilansowanie, zrównoważenie przy-
chodów. Dodatkowo uruchomiliśmy 
środki pochodzące z wykupu loka-
torskich mieszkań - prowadziliśmy 
akcję promocyjną, aby mieszkańcy 
mogli taniej wykupić mieszkania. 
Pozyskane pieniądze służyły na do-
kończenie wspomnianego budynku. 
I tak, w 2000 roku skończyliśmy 
budowę bez żadnych kredytów, za 
własne pieniądze. Przyznam, ze było 
bardzo ciężko, do ostatniej chwili nie 

mieliśmy chętnych na mieszkania, 
bo ludzie obawiali się, czy będą one 
w ogóle wybudowane. 

Niekorzystnie na rozwój bu-
downictwa wpłynęło wprowadzenie 
z początkiem 1998 roku wiz z i do 
Białorusi, a handel przygraniczny 
był siłą napędową naszego budow-
nictwa. W tamtych realiach budowa 
mieszkań bazowała tylko na pie-
niądzach przyszłych mieszkańców. 
Z uwagi na wysoką inflację wzięcie 
kredytu nie było brane w ogóle pod 
uwagę.

Od 2000 roku MPEC SA pro-
wadził program wygaszania osie-
dlowych kotłowni węglowych, pod-
łączając budynki do centralnej cie-
płowni. My rozpoczęliśmy docieplanie 
budynków. Zaczęliśmy skromnie od 
szczytów, a w miarę upływu czasu 
przeszliśmy na docieplanie całego 
budynku, albowiem koszty zakupu 
ciepła wynosiły około 60 % kosztów 
całej spółdzielni. Dziś są one na po-
ziomie 35 % - 40 %. Jest to istotna 
różnica. Do 2012 roku przeprowa-
dziliśmy kompleksowe docieplenia 
wszystkich budynków. Aktualnie 
pozostały do ocieplenia szczyty w   
kilkunastu budynkach, tj. tych które 
są pokryte blachą.

- Dziś coraz częściej słyszy 
się o wspólnotach mieszkanio-
wych, jaką pełnią rolę?

 - Obecnie spółdzielnia jest 
konglomeratem wspólnot miesz-
kaniowych. Nieruchomość to bu-
dynek lub kilka budynków. Mamy 
98 budynków, ale skupionych w 29 
nieruchomościach mieszkaniowych. 
Praktycznie w każdej wspólnocie jest 

współwłaściciel, który jest nim na 
równi ze spółdzielnią. Wspólnotami 
mieszkaniowymi zarządzamy z mocy 
prawa. Jeżeli jest wola większości 
właścicieli, to mogą zmienić zarząd-
cę. Natomiast dopóki spółdzielnia ma 
większość, to zarządza spółdzielnia 
i praktycznie w naszych nierucho-
mościach spółdzielnia ma najmniej 
85 % udziału, osoby fizyczne 15%. 
My działamy w oparciu o ustawę 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
wspólnoty bazują na ustawie o wła-
sności lokali. Zarządzamy także 
wspólnotami, które nie należą do 
nas, a które powierzyły nam zarząd 
swoimi nieruchomościami.

- Jaki jest współczesny ob-
raz Spółdzielni, którą Pan kieruje. 
Jaki jest stan zatrudnienia?

- Od 2005 roku moim zastępcą 
jest Cezary Szerszenowicz. Poprzed-
nio był Mirosław Jakubiuk. W 2012 
roku do Zarządu weszła Główna 
Księgowa Elżbieta Bober, po ustą-
pieniu Tamary Rusaczyk, która była 
tzw. społecznym członkiem zarządu.

W spółdzielni pracują 72 oso-
by. Z czego 1/3 to są pracownicy 
umysłowi, w tym kierownicy, którzy 
nadzorują pracę brygad, 2/3 stano-
wią pracownicy fizyczni, 2 osoby są 
zatrudnione w ODK.

- Powstają nowe parkingi, 
place zabaw, co jest jeszcze 
planowane w niedalekiej przy-
szłości.

- Sposób zarządzania spół-
dzielnią jest długofalowy. Wyzna-
czamy cele, do których zmierzamy 
i konsekwentnie je realizujemy. Jak 
wspomniałem na początku mojej 

prezesury mieliśmy wielki problem 
finansowy. Po uporaniu się z nim 
zajęliśmy się naprawą dachów. Ze 
względu na przecieki praktycznie 
każdy dach wymagał przekrycia. Był 
to ogromny wysiłek, który zajął nam 
aż 4 lata. Trwał od 2000 do 2004 
roku. Od 2005 roku rozpoczęliśmy 
kompleksowe docieplanie budynków. 
Trwało ono do 2012 roku. Od 2013 
r. przyjęliśmy następny plan, który 
obejmuje działania do 2021 r. gdyż 
wtedy zostaną spłacone ostatnie 
zaciągnięte kredyty. W tej chwili naj-
większy nacisk kładziemy na parkingi 
i na place zabaw. Chcemy się z tym 
uporać do 2020 r.  Wtedy będziemy 
szukać następnych celów. 

Ubiegamy się o dofinansowanie 
ze środków UE na tzw. odnawialne 
źródła energii, co spowodowałoby 
obniżenie kosztów podgrzania wody. 
W ubiegłym roku złożyliśmy wnioski, 
czekamy już pomad rok na decyzję. 
To przede wszystkim interesuje ludzi. 
Myślimy o odnowieniu klatek scho-
dowych, położeniu nowych okładzin 
na schody, ogólnie o podniesieniu 
estetyki klatek schodowych.

- Co zostało zrobione 
w ostatnich latach?

 - Przede wszystkim na osiedlu 
przy ul. Poświstnej wykonaliśmy kilka 
nowych parkingów, przebudowaliśmy 
znaczną część drogi. Wykonaliśmy 
też boisko. Na „Północy” była napięta 
sytuacja z parkowaniem, trzeba było 
ją rozładować powiększając ilość 
miejsc do parkowania. Również na 
osiedlu Sienkiewicza zrobiliśmy 
drogę, której nie było, była tylko we-
wnętrzna należąca do „Podlasianki”. 

Przy ul. Kościuszki powstał spory par-
king. Przygotowaliśmy dokumentację 
i rozpoczęliśmy realizację bardzo 
dużego kompleksu parkingów na 
osiedlu przy ul. 11 Listopada.

- Osiedlowy Dom Kultury 
spełnia  bardzo ważną rolę 
w mieście. Podejmuje szereg 
inicjatyw, które cieszą się powo-
dzeniem. Myślę, ze jest też dobrą 
wizytówką Spółdzielni.

- Przyjąłem strategię, że ODK 
ma być dla osób, które chcą coś zro-
bić, nie wymyślamy niczego na siłę. 
My zachęcamy do tego, żeby ludzie 
się uaktywnili, żeby mogli swoje pa-
sje i zainteresowania rozwijać Jeżeli 
ludzie potrafią się zorganizować, to 
wspomagamy te działania, zapew-
niamy miejsce – lokum, wspieramy 
w sposób bezpośredni, żeby każdy 
tu czuł się dobrze, wiedział, że ma 
tu swoje miejsce. I to jest całość 
recepty na sukces. Ludzie oddają się 
swoim pasjom, zainteresowaniom, 
wiem, że trudno znaleźć wolne dni, 
w których moglibyśmy udostępnić 
nasze lokum. Cały czas coś się tam 
dzieje, przy relatywnie niewielkich 
pieniądzach, bo wszystko to opiera 
się na aktywności społecznej. Cieszy 
nas, że ludzie chcą coś robić, a robią, 
to w ramach swojego czasu, mają 
też szansę się spełnić.

  Dziękuję Panu za rozmowę. 
Życzę sukcesów w pracy.

  
Z Janem Kondratiukiem, 

prezesem Spółdzielni Mieszka-
niowej w Bielsku Podlaskim roz-
mawiał Tadeusz Szereszewski.
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Dynamiczny rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej

siedziby z przeznaczeniem na biuro 
przy ul. 11 Listopada. Po licznych 
perypetiach udało nam się taki bu-
dynek wybudować. Znalazły w nim 
siedzibę: na piętrze biuro Spółdzielni 
i Osiedlowy Dom Kultury a parter 
został przeznaczony na działaność 
handlowo-usługową.

Lata siedemdziesiąte, to z jed-
nej strony był czas intensywnego 
rozwoju, w tym także budownictwa 
mieszkniowego, a z drugiej braku 
mocy przerobowej. Dynamicznie 
zwiększała się też liczba oczekują-
cych na mieszkania. To wymagało 
nie tylko dużych umiejetności kie-
rowniczych, ale też predyspozycji 
negocjacyjnych i, nie ukrywajmy, 
tzw. znajomości. Bardzo często 
budynki mieszkalne wypadały z pla-
nu bo ważniejsze były inwestycje 
przemysłowe. W tym czasie inwe-
stycje mieszakniowe realizowało 
Bielsko-Podlaskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane. Postanowiłem poszukać 
innego wykonawcy. Udało mi się 
porozumieć z dyrektorem  Przedsię-
biorstwa Budownictwa Rolniczego, 
Janem Mikołuszko. Przy okazji 
ustaliliśmy, że nowy wykonawca 
przeprojektuje budynki tak, aby zo-
stały zrealizowane uwagi mieszakń-
ców. Dotyczyły one m.in. zamiany 
oświetlenia z bocznego na sufitowy, 
wprowadzenia loggi zamiast małych 

Cd. ze str. 7 balkonów oraz, niejako przy okazji, 
budowy budynku administracyjnego.

 - Jak wpłynęło to porozu-
mienie na rozwój budownictwa 
spółdzielczego w Bielsku?

 - W mojej ocenie pozytywnie. 
Firma Mikołuszki przyjęła do planu 
realizacji budynek administracyjny 
naszej spółdzielni, jego dokumenta-
cja leżała od dwóch lat,  a Bielsko 
Podlaskie Przedsiębiorstwo ciagle 
wykreślało tę inwestycję z reali-
zacji, z powodu braku możliwości 
przerobowych. Zaproponowałem 
PBR-olowi realizację budownictwa 
mieszkaniowego od ul. Kazimie-
rzowskiej do Widowskiej zapewnia-
jąc front pracy na kilka lat.  Dzięki 
temu porozumieniu w czasie mojej 
kadencji zostało  wybudowanych 75 
tys. m 2  powierzchni mieszkalnej 
z uzbrojeniem terenów, z zieleńcami 
i z tymi ulepszeniami w mieszka-
niach, o których mówiłem. Dzięki 
temu prawie 50 % mieszkańców 
Bielska  mieszka w zasobach Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Dla porównania w okresie 
wcześniejszych  piętnastu lat wy-
budowano tylko 15 tysięcy m2 
powierzchni mieszkaniowej. Te 
porównanie potwierdza słuszność 
podjętej wtedy decyzji.

Pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych, po skończeniu 60 lat,  od-
szedłem  na emeryturę. 

 - Był to więc niezwykle 
dynamiczny  okres Pana pracy. 

 - Trudna była to praca, ciężka, 
rozwojowa i dynamiczna, ale byłem 
w stanie pokonać wszystkie trud-
ności dzięki temu, że byłem wtedy 
młody, miałem dobrą współpracę 
z Biurem Projektowym w Białymsto-
ku. Dobrze  układała  mi się współ-
praca z innymi przedsiębiorstwami, 
które  decydowały o zatwierdzeniu 
planu, bo wszystkie plany były za-
twierdzane. 

Byliśmy w czołówce budownic-
twa mieszkaniowego wśród miast 
powiatowych. Spółdzielnia  finan-
sowo stała bardzo dobrze, a okres 
oczekiwania na mieszkania skrócił 
się z 5 lat do 1,5 roku.

Oczywiście była to zasługa 
całego zespołu, który ze mną 
wspólpracował w tym,  wiceprezesa  
Edmunda Fajkowskiego, byłego dy-
rektora Bielsko-Podlaskiego  Przed-
siębiorstwa Budowlanego.

Reasumując, mogę powie-
dzieć, że mam ogromną satysfakcję, 
bo mimo licznych trudności, o któ-
rych wspominałem,  Spółdzielnia 
się rozwijała, a  mieszkańcy byli 
zadowoleni.

Dziękuję   bardzo za rozmo-
wę i życzę Panu dużo zdrowia.

(cały wywiad na www.wiescipodlaskie.eu)

Wywiad z Janem Kondratiukiem

Stoiska- informacja:
1. „PODNIEBNE BALONOWANIE”. (park im.Al. Jagiellończyka - przy Łysej-

Górce)
2. Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim.
3. PUNKT MALOWANIA TWARZY. (wyk. Pracownia plastyczna ODK)
4. „Bielskie kulinaria” – Janusz Kuptel (grillowanie) 
5. Pizzeria „WENECJA” ul. Mickiewicza 124 (upominek)
6. Lody tradycyjne (upominek)(Ewa i Jan Jankowscy)
7. Wata cukrowa (Piotr Łubiński) (upominek)
8. Dmuchane atrakcje(Firma „STREFA IMPREZ”):
- „Miękka góra” ,Tunel „Ośmiornica”, Plac zabaw „Lew”, Zjeżdżalnia „Małpka”, 

Basen z piłeczkami , Byk rodeo. 

Uwaga!
Godziny mogą ulec zmianie!!!

Cd. ze str.  7

 Program  
„SPÓŁDZIELCZEGO FESTYNU RODZINNEGO” 

oraz III BIELSKIEGO PIKNIKU  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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Pisząc o Spółdzielni nie można 
zapominać o pracy, od 1985 roku, 
Osiedlowego Domu Kultury, prowa-
dzącego dzialalność przy Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, 
w której zasobach zamieszkuje 
blisko 40% mieszkańców miasta.

Jest on centrum animacji 
kultury i działań o charakterze 
wychowawczym; koncentruje się 
na pracy z dziećmi i młodzieżą, ale 

Wspaniałe dokonania kulturalno - oświatowe
posiada  również atrakcyjną ofertę 
dla starszych spółdzielców.

W ODK działają z wielkim 
powodzeniem pracownie: muzycz-
na i plastyczna, klub modelarski 
„Kartonowy Tur” , grupa artystyczna 
„Wspólna pasja” (dorośli plastycy), 
klub szachowy, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, Kluby Seniora. 

Od wielu już lat działa zespół 
wokalny „VIOLINKI” oraz  soliści. 

Funkcjonują dwa koła plastyczne 
„PASTELKI” i „GRAFIT”, a ich uczest-
nicy zdobywają nagrody w kon-
kursach miejskich, wojewódzkich 
i ogólnopolskich. 

ODK był pomysłodawcą i re-
alizatorem wielu cyklicznych imprez. 

Są to m.in.: „turniej familijny” (15 
edycji), „par czar” (5 edycji), „nowo-
żeńcy” (3 edycje).

Od swego powstania w ODK 
zorganizowano blisko 100 wystaw 
prac plastycznych dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Wielkim powodze-
niem cieszą się akcje ph. „Lato 
w mieście” i „Zima w mieście”, czyli  
półkolonie w czasie wakacji i ferii 
zimowych, w których uczestniczy po 
ok. 100 dzieciaków w wieku od lat 5 
do 16-tu lat. Organizowane są też 
koncerty okazjonalne oraz dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych. 

ODK stale współpracuje z Biel-
skim Domem Kultury, szkołami, Śro-
dowiskowym Domem Samopomocy, 
Warsztatami Terapii Zajęciowej 
„Caritas” oraz z bielskimi stowa-
rzyszeniami.

Jak nam powiedział pracujący 
od lat  Ośrodku Kultury – Andrzej 
Dłużewski – placówka stale szuka 
nowych form działań, które by 
przyciągnęły jeszcze większą rzeszę 
spółdzielców  w różnym wieku.

Życzymy, by tak się stało.
(ima) 

Talent i pasje

  - Historia sztuki wskazuje 
na bogatą wyobraźnię artystów. 
Ich niepokój twórczy  wyzwala  
drogę  do  rozwijania pasji. A   
jak jest w pana życiu? 

 - Mimo dojrzałego wieku 
wciąż słyszę głos, żeby coś  jeszcze 
wykonać, zaprojektować, Stąd też 
zacząłem interesować się modelar-
stwem. Nie sięgałem do fachowej 
literatury, opracowań, gotowych 
modeli, które należało tylko skleić. 
Pragnąłem  zrobić  coś z niczego,  
żeby to było fajne,  efektowne, mniej 
znane. Zaczynałem właściwie od 
przysłowiowego zera nie  sięgając  
do literatury.  Inspiracją były obej-
rzane filmy, wystawy. Lubię dyna-
mikę, modele ruchome, sterowane. 
To mnie fascynuje.  

- Powróćmy do wystaw 
malarskich.  Gdzie wystawiał 
Pan swoje prace? 

- Staram się wystawiać prace 
tam, gdzie mnie zaproszą. Poza 
wspomnianym przez  Pana Bielskim 
Domem Kultury, uczestniczyłem 
w wystawach konkursowych orga-
nizowanych przez Wojewódzki Ośro-

dek Animacji Kultury w Białymstoku. 
Przyznam, że nie tworzę dla nagród, 
poklasku, tworzę  dla siebie. Z wyra-
żanych opinii wiem, że niektóre moje 
prace ludziom bardzo się podobają, 
robią dobre wrażenie. Przykładem 
może być „Pejzaż lecących gęsi”. 
Wystawiłem go w Białymstoku 
w WOAK- u. Pejzaż składał się  z kil-
ku płócien tworzących całość jako 
klucz lecących gęsi. Zwiedzający 
wystawę zatrzymywali się przy tej 
pracy, fotografowali tę pracę.

W BDK - u miałem jedną indy-
widualną wystawę  ukazującą moją 
twórczość.  Byłem związany z działa-
jącym tam kołem plastycznym, nawet 
tam odbywałem staż jako plastyk.  
Ale po pewnym czasie uznałem,  że 
nie jest to moje miejsce.  Zacząłem 
poszukiwać  lokalu, chodziłem do 
Osiedlowego Domu Kultury,  kontak-
towałem się z różnymi ludźmi, poszu-
kując samodzielnego pomieszczenia. 
Przyjął nas  ODK. W pracowni pani  
plastyk Aliny. Moimi  podopiecznymi 
były najczęściej panie, z którymi nie-
gdyś  byłem we wspomnianym kole. 
Było to jednak uciążliwe,  byliśmy 
ograniczeni czasowo, a w tej branży 

Cd. ze str. 8 wena nie przychodzi na konkretną 
godzinę. W poszukiwania lokalu 
włączył się mój kolega Krzysztof 
Gliwa zajmujący się modelarstwem. 
Pokazał on  model mojej „Czarnej 
Perły”. Wtedy  jego podopieczni po 
prezentacji chcieli się ze mną spo-
tkać.  I wspólnie przezwyciężyliśmy 
przeszkody. Otrzymaliśmy samodziel-
ny lokal od Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Sienkiewicza 7A. 

W tym miejscu Pragę po-
dziękować Panu Prezesowi Janowi 
Kondratiukowi i Zarządowi za udo-
stępnienie nam pomieszczenia przy 
ul. Sienkiewicza 7A , gdzie spotykamy 
się pod szyldem  „Wspólna Pasja”, 
jako plastycy, modelarze. 

- Kto uczestniczy w tych 
zajęciach?

- Działamy przy  bielskim ODK 
– u. Nasza grupa artystyczna  nazywa 
się  „Wspólna pasja”.

Wraz z Krzysztofem  prowa-
dzimy zajęcia w kole plastycznym 
i modelarskim. Informują o tym na 
budynku dwa szyldy. Na nasze zajęcia 
może przyjść każdy. W tej chwili  nasi 
podopieczni są w wieku od  lat sze-
ściu do wieku dojrzałego. Materiały 

zdobywamy we własnym zakresie. 
Mamy wiele pomysłów. Od 

wykonania  modelu bielskiej Bazyliki 
i Ratusza poprzez inne dawne histo-
ryczne obiekty. Zaczynamy od poszu-
kiwania dokumentów, starych zdjęć. 
W międzyczasie zafascynowałem się 
bielskim przedwojennym  dworcem, 
wysadzonym przez Niemców 30 lipca 
1944 roku.  Obecnie powstaje model 
w skali 1;50 z całą, dawną infrastruk-
turą. Być może będzie prezentowany 
na  Spółdzielczym Festynie Rodzin-
nym w dniu 24 czerwca.

Poprzez ten model i inne, które 
zamierzamy wykonać sięgniemy do 
dawnych zabytków  miasta, a ekspo-
zycja tych modeli w szkołach wraz  
z informacją historyczną  i pokazem 
zdjęć pomoże odkrywać młodzieży 
przeszłość naszego miasta.

- Ma Pan jeszcze inną pasję, 
jest nią renowacja pomników. 
Proszę o krótką charakterystykę 
tej pracy.

 - Od trzech lat zajmuję się 
renowacją  pomników ze starego pa-
rafialnego cmentarza. Z inicjatywą tą 
wyszła „Fundacja  Ochrony Dziedzic-
twa Ziemi Bielskiej” przeprowadzając 

m. in. kwesty na renowację.
I tak zaczęliśmy od zniszczo-

nego pomnika z piaskowca, Jadzi  
Furowicz, córki bielskiego lekarza, 
pomnika w formie medalionu. Trzeba 
było zrekonstruować rysy twarzy, pu-
kle włosów, brakowało na nim krzyża,  
wskazywało na to puste miejsce. 
Pomnik zmarłego także w młodym 
wieku - Miti Ozierskiego był drugą 
moją pracą. Była na nim nieczytel-
na tablica, brakowało liter,  kutego 
krzyża. Prace te wykonywałem ucząc 
się wcześniej techniki, zachowując 
odpowiednie kanony. Potem były 
kolejne dwa pomniki, obecnie też do 
renowacji czekają płyty nagrobne.

Ma Pan  niezwykle szeroki wa-
chlarz zainteresowań. Moglibyśmy 
rozmawiać o tym, czym jeszcze Pan 
się interesuje, ale znając ogrom pracy 
i inicjatyw  nie będę zdradzał szcze-
gółów. Choć wiem również,że potrafi 
Pan też przywrócić blask  i wlać 
„duszę” starym zegarom.

 Dziękuję Panu za rozmo-
wę, życząc sił twórczych i wielu 
dokonań.

Tadeusz Szereszewski
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PRZEDSIÊBIORCZE

Masz pomysł na biznes? 
Weź pożyczkę unijną  
i zostań swoim szefem!

CZYM SĄ POŻYCZKI UNIJNE  
I DLACZEGO WARTO 
Z NICH SKORZYSTAĆ?

Pożyczki unijne z Regionalnych 
Programów Operacyjnych to do-
bra alternatywa dla dotacji. Do 
niedawna mogli z nich skorzystać 
jedynie przedsiębiorcy, teraz po-
życzki dostępne są także dla osób 
niepracujących, które skończyły 30 
lat i planują założyć własną firmę. 
Masz dobry pomysł na biznes? 
To wystarczy! Unijne pieniądze 
pozwolą Ci go zrealizować. Jeśli 
chcesz założyć działalność na tere-
nie województwa podlaskiego, po-
życzkę unijną otrzymasz z projektu 
„Przedsiębiorcze Podlaskie”. 
O to, dlaczego warto sięgnąć po 
pożyczkę na start zapytaliśmy Ry-
szarda Nosowicza, Prezesa Funda-
cji Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Starachowicach, która bezpo-
średnio jej udziela:

Osoby, które zdecydują się wyko-
rzystać pieniądze z pożyczki unijnej 
na założenie własnej działalności, 
mogą liczyć na wsparcie na prefe-
rencyjnych warunkach. Co to ozna-
cza? Przede wszystkim bardzo ko-
rzystne oprocentowanie - zaledwie 
0,2 % w skali roku, okres spłaty do  
7 lat oraz roczną karencję.

Co ważne, nie musisz się obawiać 
żadnych dodatkowych kosztów – 
płacisz tylko odsetki. Przy oprocen-
towaniu, które oferuje Fundacja, 
koszt obsługi pożyczki o wartości  
90 tys. zł to jedynie ok. 15 zł mie-
sięcznie. Jeśli prowadziłeś wcze-
śniej własną działalność, ale od jej 
zamknięcia upłynął co najmniej 
rok, również możesz sięgnąć po 
środki unijne.

PROSTE I JASNE ZASADY

Pożyczka jest w zasięgu Twojej 
ręki. Przygotuj krótki biznes plan 
i zgłoś się bezpośrednio do wy-
branej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego profesjonalnej instytu-
cji finansującej, która pomoże Ci 
wypełnić wniosek i przeprowadzi 
przez cały proces. Jeśli Twój pomysł 
na biznes zostanie pozytywnie oce-
niony, pozostaje już tylko rejestra-
cja działalności i podpisanie umo-
wy. Na Podlasiu pożyczki udzieli Ci 
Fundacja Agencja Rozwoju Regio-
nalnego w Starachowicach www.
farr.pl, zakładka: pożyczki na start/
mikropożyczki woj. podlaskie.

Więcej informacji na temat po-
życzek unijnych oraz projektu 
„Przedsiębiorcze podlaskie” znaj-
dziesz na: 

rpo.bgk.pl

NA JAKIE 
WSPARCIE 
MOŻESZ LICZYĆ?

Na założenie własnej fir-
my możesz otrzymać nawet  
dwudziestokrotność wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu podpi-
sania przez Ciebie umowy po-
życzkowej. 

Obecnie jest to 90 tys. zł. Te 
pieniądze pomogą Ci w uru-
chomieniu firmy – możesz je 
wykorzystać m.in. na zakup 
maszyn, urządzeń, adapta-
cję pomieszczeń, reklamę, czy 
usługi księgowe. 

Co ważne, Twoja firma musi 
powstać i funkcjonować na te-
renie województwa podlaskie-
go przez co najmniej rok. 

Nie pracujesz, masz pomysł na biznes, 
ale brakuje Ci pieniędzy? 

Wykorzystaj do tego pożyczkę unijną! 
Wsparcie na start otrzymasz na bardzo 
atrakcyjnych i klarownych warunkach. 

Na przyszłych przedsiębiorców 

czeka ponad 9,1 mln zł.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń.

Czeremcha 11.06.2018
Sz.  Pan. Redaktor Naczelny 

Wieści Podlaskie
 Uprzejmie informujemy, iż 

w Czeremsze gm. Czeremcha 
dzięki uprzęjmości Pani Dyrektor 
GOK w Czeremsze Barbary Kuzub-
Samosiuk został zorganizowany 
Klub Seniora +.  Siedzibą Zarządu 
owego Klubu jest udostępnione 
pomieszczenie w Gminnym Ośrodku 
Kultury, czynne we wtorki i piątki od 
16-18tej. Powyższy Klub cieszy się 
dobrą działalnością wśród społe-
czeństwa.                         Za Zarząd 

Zdzisław Zakrzewski
tel. 502 764 453. 

LISTY

Organizatorem XXVIII Między-
narodowego Festiwalu Sztuki Pięknej 
„Color Art‘‘ pod hasłem „Pomiędzy 
wodą a niebem” jest Goleniowski 
Dom Kultury w Goleniowie (woj. 
zachodniopomorskie). Impreza od-
bywa się pod Patronatem Polskiego 
Komitetu ds. UNESCO, a jej celem 
jest jak najszersze propagowanie 
wszelkich form twórczości plastycz-
nej uprawianych przez młodych 
twórców. Prace zakwalifikowane do 
ekspozycji festiwalowej prezentowa-
ne są w Goleniowskim Domu Kultury 
oraz na innych wystawach krajowych 
i zagranicznych.

Prace oceniało jury w składzie: 
Marek Haładuda – profesor nadzwy-
czajny Uniwersytetu Artystycznego 

NATALIA KENDYŚ LAUREATKĄ FESTIWALU SZTUKI PIĘKNEJ „Color Art”

w Poznaniu, Wiesława Markiewicz 
– profesor nadzwyczajny Akademii 

Sztuki w Szczecinie, Anna Obszyńska 
i  Joanna Czerny- Wojciechowska 

z Goleniowskiego Domu Kultury - 
przyznając III miejsce dla  Natalii 
Kendyś (  14 lat)  z  KP ,,Defor-
macja” HDK w Hajnówce.      

Nagrody dla laureatów zostały 
wręczone podczas otwarcia wysta-
wy pokonkursowej  15 maja 2018 
r. w sali wystaw Goleniowskiego 
Domu Kultury.

Główną nagrodą w konkursie 
był udział laureatów w warsztatach 
artystycznych prowadzonych przez 
artystę malarza Marka Haładudę 
w dniach 15 - 19 maja 2018 r. 
na terenie nadmorskiego ośrodka 
wypoczynkowego w Międzywodziu. 

Serdecznie gratulujemy Natalii.                         
Z.Jakuć   

Ogólnopolski program profi-
laktyczny „Mam wybór - wybieram 
rozsądek” to chyba najrozsądniejsza 
i najbardziej potrzebna kampania 
społeczna. Udzial w niej biorą także  
gimnazjaliści z Perlejewa. W trakcie 
spotkań z policją  i pracownikami 
siemiatyckiego sanepidu rozmawiano 
o przeciwdziałaniu narkomanii i wpły-
wie jaki na zdrowie wywierają substan-
cje psychoaktywne, zwłaszcza alkohol 
czy dopalacze. Uczniowie zapoznani zo-
stali z podstawową terminologią praw-
ną, oraz dowiedzieli się gdzie szukać 
pomocy. Prelegenci przedstawili rów-
nież sposoby spędzania wolnego czasu 
bez narażania się na różnego rodzaju 
niebezpieczeństwa.                       (s)

Perlejewo 
wybiera rozsądek

3 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, 
odbył się Piknik Rodzinny. Rozpoczął 
go Turniej Piłki Nożnej Młodych Orłów 
w Orli o Puchar Eurowatt.

Rozstrzygnięty został też kon-
kurs plastyczny pt. „Banknot przyszło-
ści w Banku Spółdzielczym w Bielsku 
Podlaskim”. Nie brakowało atrakcji dla 
dzieci, były dmuchańce, gry i zabawy 
sportowe, stoisko balonowe i bańki 
mydlane, a do udziału w imprezie 
zachęcała wspaniała pogoda. 

(cz)

Orla

Piknik rodzinny

Gmina Brańsk podpisała umowę 
z Podlaskim Kuratorem Oświaty na 
relizację projektu „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”.  Na mocy umo-
wy Szkoła Podstawowa w Domanowie 
otrzyma dotacje w wysokości 4 000 
złotych na  „rozwijanie zainteresowań 
uczniów poprzez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym 
zakup nowości wydawniczych”. Swoją-
cegiełkę w wysokości 1000 zł dołoży 
też Urząd Gminy.

W ramach realizacji programu 
odbędą się „Spotkania z książką” ma-
jące zachęcić do częstszego sięgania 
po książkę.                                  (wss)

Brańsk

Gmina promuje 
czytelnictwo
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Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)  zwanej dalej „ustawą” oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

o r z e k a m:
z urzędu ustalić, że nieruchomości położone w obrębie Kiersnowo, gmina Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi działek: 

U Z A S A D N I E N I E
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadomieniem Nr GK.6820.12.2018 z dnia 23.02.2018 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia, że nieruchomości 

(drogi) położonena terenie wsi Kiersnowo, gmina Brańsk stanowią mienie gromadzkie, w myśl art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 703). 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Przewidziana w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzja ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony w dniu wejścia 
w życie tej ustawy tj. 5 lipca 1963 r., przez co dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej ustalenia, że dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie nie mają znacze-
nia jej losy po wskazanej wyżej dacie. Istotny natomiast dla ustalenia, czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r. mieniem gromadzkim, był jej stan praw-
ny w okresie poprzedzającym tę datę (a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. gromad 
jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków) oraz to, czy przed dniem wejścia w życie ustawy  
o zagospodarowaniu wspólnot była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

W toku postępowania wyjaśniającego dokonano analizy dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W zasobie znajduje się sporządzony w roku 1928 plan gruntów wsi Kiersnowo  w gminie Łubin powiecie bielskim województwie Białostockiem scalonych na mocy Okręgowej 

Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 1927 r. 
Ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Kiersnowo, gromady Kalnica, dokonano w 1960 r. W rejestrze pomiarowo-klasyfikacyjnym szczegółowym założonym 

w roku 1962 w części rejestru obejmującej grunty stanowiące drogi publiczne, pod nr kol. rejestru 101 wykazano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185. Jako osobę władającą gruntem wykazano Wydz. Komunikacji P.P.R.N. w Bielsku Podlaskim. 

W założonym w roku 1692 r. rejestrze gruntów gromady Kalnica, wsi Kiersnowo w jednostce rejestrowej 104 wykazano działki nr nr: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185. Jako osobę władającą gruntem wykazano Wydział  Komunikacji Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Bielsku Podlaskim.

Ponadto w zasobie znajduje się sporządzony w roku 1932 plan gruntów wsi Oleksin  w gminie Widźgowo powiecie Bielskim województwie Białostockiem scalonych na mocy 
orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 25 września 1930 r. 

Ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Oleksin, gromady Popławy, dokonano w 1960 r. W rejestrze pomiarowo-klasyfikacyjnym szczegółowym założonym 
w roku 1961 w części rejestru obejmującej grunty stanowiące drogi publiczne, wykazano m.in. działkę oznaczoną numerem geodezyjnym: 339a. 

W założonym w roku 1962 rejestrze gruntów gromady Brańsk, wsi Oleksin w jednostce rejestrowej 245 wykazano m.in. działkę 339a. Jako osobę władającą gruntem wykazano  
Prez. Pow. Rady Narod. – Wydział Komun. 

W roku 1977 dokonano odnowienia operatu ewidencji gruntów obrębu Kiersnowo, gmina Brańsk, w wyniku czego uległa zmianie numeracja działek. W założonym w roku 
1977 rejestrze gruntów, po odnowieniu, w jednostce rejestrowej 6 wykazano działkę 49, a jako osobę władającą gruntem wykazano Rejon Dróg Publicznych w Bielsku Podlaski, 
w jednostce rejestrowej 7 wykazano działki nr: 4, 26, 68, 81, 83, 44, 122, 180, 203, 220, 244, 263, 290, 292, 97, 165, 254. Jako osobę władającą gruntem wykazano Urząd 
Gminy w Brańsku (drogi powszechnego korzystania).  

W roku 1983 w wyniku  przeprowadzonej rozprawy granicznej zostały ustalone i utrwalone na gruncie oraz opisane z protokole granicznym z dnia 14 grudnia 1983 r. 
zewnętrzne granice wsi Oleksin, gminy Brańsk. Rozgraniczenie zatwierdzono decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Brańsk Nr 8414/8/83 z dnia 2 stycznia 1984 r. Na skutek 
przeprowadzonego rozgraniczenia uległa zmianie powierzchnia działek w obrębie Kiersnowo i Oleksin, gmina Brańsk. Dotychczasowa działka oznaczona nr 339a położona na 
terenie wsi Oleksin na skutek przeprowadzonego rozgraniczenia została oznaczona nr 307 i terytorialnie dołączona do obrębu Kiersnowo.

Decyzją Urzędu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr GG.7410-1-6/97 z dnia 12.06.1997 r. orzeczono o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów obrębu Kiersnowo, 
gmina Brańsk, polegającej na przeniesieniu działek nr: 97, 165, 254 do pozycji rejestrowej 7 zapisanej na Urząd Gminy w Brańsku. 

Na wniosek Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku w roku 1998 dokonano podziału nieruchomości położonych w obrębie Kiersnowo, oznaczonych nr: 292, 
w wyniku czego powstały działki: 292/1 i 292/2 oraz działki nr 83, w wyniku czego powstały działki: 83/1 i 83/2.

W roku 2004 dokonano podziału działki nr 97 o pow. 2,01 ha, która po przeliczeniu  uległa zmianie na powierzchnię 2,0397 ha, wyniku czego powstały działki: nr 97/1 i nr 97/2.
Na podstawie decyzji Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim Nr GK-II.6620.1.31.2013 z dnia 28.03.2014 r. wprowadzono w bazie danych operatu ewidencyjnego obrębu 0012 Kiersnowo, 

gmina Brańsk, zmianę dotyczącą podmiotów ewidencyjnych w odniesieniu do działki nr 49, polegającą na wpisaniu Urzędu Gminy Brańsk – gminnej jednostki organizacyjnej jako władającego  
(na zasadach posiadania samoistnego).

Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków obrębu 12 Kiersnowo, gmina Brańsk, gmina Brańsk wykazane są działki oznaczone numerami geodezyjnymi:  4, 26, 44, 49, 68, 81, 
83/2, 97/1, 122, 165, 180, 203, 220, 244, 254, 263, 290, 292/2, 307. Jako osobę władającą gruntem (na zasadach posiadania samoistnego) wykazano Urząd Gminy  Brańsk.

Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości wymienionych w sentencji niniejszej decyzji prowadzone były księgi wieczyste lub zbiory dokumentów.
Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich. Należy zatem uznać,  

że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomości te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy  
nie zostały one zaliczone do wspólnot gruntowych.

Pismem Nr GK.6820.12.2018 z dnia 16.04.2018 r. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony 
o skompletowaniu i przygotowaniu akt w przedmiotowej sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony po otrzymaniu 
w/w zawiadomienia w wymienionym terminie uwag nie wniosły. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że zostały spełnione przesłanki do uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Kiersnowo, gmina Brańsk, 
orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji..

Pouczenie
Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Brańsku, Starostwa Powiatowego w Bielsku 

Podlaskim, na tablicy ogłoszeń we wsi Kiersnowo oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej. 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, za pośrednictwem Starosty Bielskiego  

w Bielsku Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).
Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane 

w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 
Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U.  z 2016 r.,  poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 2018-06-11

D E C Y Z J AGK.6820.12.2018

Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

GEODETA POWIATOWY

4      o pow. 0,08 ha, 26      o pow. 0,04 ha, 
44    o pow. 0,08 ha, 49      o pow. 2,33 ha, 
68    o pow. 0,02 ha, 81      o pow. 0,02 ha, 
83/2 o pow. 0,0622 ha, 97/1   o pow. 1,4776 ha, 

122  o pow. 0,25 ha, 165    o pow. 0,70 ha, 
180  o pow. 0,32 ha,  203    o pow. 0,45 ha, 
220  o pow. 1,65 ha,  244    o pow. 0,16 ha, 
254  o pow. 1,54 ha,  263    o pow. 0,10 ha, 

290  o pow. 0,26 ha, 292/2 o pow. 0,2482 ha, 
307  o pow. 0,12 ha, 

stanowią mienie gromadzkie.

Podstawową bolączką polskiego 
społeczeństwa jest niewielkie zainte-
resowanie życiem publicznym, szcze-
gólnie jest to widoczne przy wszelkiego 
rodzaju wyborach. A demokracja bez 
zaangażowania mieszkańców jest 
ułomna. Z troski o zwiększenie tego 
zainteresowania zrodziła się w Związku 
Miast Polskich idea kampanii edukacyj-
no-informacyjnej „Sam urządzaj swoje 
miasto”. Głównym celem kampanii jest 
zwiększenie świadomości mieszkańców 
na temat roli samorządu terytorial-
nego. Ja dorzuciłbym do tego jeszcze 
zwiększenie świadomości mieszkańców 
na temat kontroli naszych wybrańców 
w samorządach. Jest to szczególnie 
ważne teraz, gdy między rządzącą 
koalicją a opozycją toczy się bój 
o - tak naprawdę - kształt samorządu 
terytorialnego. Dopóki mieszkańcy 
nie będa mieli faktycznego a nie tylko 
deklarytywnego wpływu na działanie 
samorządu z czym nieodwołanie 
wiąże się łatwa możliwość odwołania 

Siemiatycze Miasto twój dom
burmistrza czy radnego, dopóty ci będą 
się starali o względy wyborców raz na 
cztery - a za chwilę raz na pięć - lat. 
I żadna kampania nie zmieni małego 
zainteresowania działalnością sa-
morządu. Potrzebne są też działania 
zwiększające czytelność,  oczytany 
wyborca łatwiej i szybciej zrozumie 
medandry polityki i trudniej będzie mu 
wcisnąć wyborcze obietnice, w myśl 
znanego powiedzenia „nikt ci więcej 
nie da niż obieca kandydat”.

Ale to melodia przyszłości, na 
dziś cieszmy się, że władze Siemiatycz 
przystąpiły do programu  i realizują go 
pod hasłem „Sam urządzaj Siemiatycze 
- całe miasto to twój dom” i mam na-
dzieję, że siemiatyczanie - mieszkańcy 
innych miast także - wykorzystają 
kampanię do rozliczenia swych przed-
stawicieli z realizacji obietnic sprzed 
czterech lat, co pozwoli im bardziej 
świadomie głosować w jesiennych 
wyborach. Czego im szczerze życzę.

Wiesław Sokołowski

Romanówka

Ekstremalna piątka
Organizatorzy biegu na 5 kilometrów - „Extremalna Piątka Gminy 

Siemiatycze”  - mają powody do satysfakcji. 9 czerwca na torze motocros-
sowym w Romanówce zameldowało się prawie 40 biegaczy, w większości 
spoza gminy i powiatu siemiatyckiego. 

Zawodnicy musieli pokonać 4 pętle  po leśnych ścieżkach i twardej 
gruntowej nawierzchni z 11 przeszkodami na każdym okrążeniu. Były to 
m.in. zapory wykonane z drzewa do pokonania górą, przejścia przez opony, 
przeszkody do pokonania dołem, zbiorniki z wodą i pianą, bele słomy, paję-
czyny zrobione z linek, pagórki. Były dwie kategorie, wszyscy wystartowali 
razem. Uczestnikom biegu nie sprzyjała też wysoka – dochodzaca do 30 
stopni -  temperatura. 

Główne trofeum, puchary Wójta Gminy Siemiatycze zdobyli: Karolina 
Górska i Krystian Kalinowski.

Oto najlepsza trójka w każdej kategorii:
Mężczyźni
1.Krystian Kalinowski (Białystok) 23 min 8 sek.
2. Adam Wakuluk (gm. Siemiatycze) 24 min. 11 sek.
3. Tomasz Sidor (Białystok) 26 min. 31 sek.
Kobiety
1. Karolina Górska (Nowe Bagińskie k. Białej Podl.) - 34 min 46 sek.
2. Alicja Trykacz (Radzyń Podl.) - 35 min. 32 sek.
3. Marta Lewczuk (Łosice) 37 min. 

(cec)
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Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)  zwanej dalej „ustawą” oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

o r z e k a m:
z urzędu ustalić, że nieruchomości położone w obrębie Klichy, gmina Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi działek: : 

U Z A S A D N I E N I E
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadomieniem Nr GK.6820.13.2018 z dnia 23.02.2018 r. wszczął z urzędu postępowanie 

w sprawie ustalenia, że nieruchomości (drogi) położonena terenie wsi Klichy, gmina Brańsk stanowią mienie gromadzkie, w myśl art. 8 ustawy z dnia  
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703). 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Przewidziana w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzja ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony w dniu wejścia 
w życie tej ustawy tj. 5 lipca 1963 r., przez co dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej ustalenia, że dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie nie mają znacze-
nia jej losy po wskazanej wyżej dacie. Istotny natomiast dla ustalenia, czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r. mieniem gromadzkim, był jej stan praw-
ny w okresie poprzedzającym tę datę (a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. gromad 
jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków) oraz to, czy przed dniem wejścia w życie ustawy  
o zagospodarowaniu wspólnot była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

W toku postępowania wyjaśniającego dokonano analizy dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W zasobie znajduje się sporządzony w roku 1938 plan gruntów wsi Klichy  w gminie Brańsk powiecie Bielskim województwie Białostockim scalonych na mocy orzeczenia 

Starosty Powiatowego w Bielsku w dniu 14 grudnia 1936 r. 
Ustalenia stanu posiadania gruntami na obszarze wsi Klichy, gromady Holonki, dokonano w 1962 r. W rejestrze pomiarowo-klasyfikacyjnym szczegółowym zało-

żonym w roku 1962 w części rejestru obejmującej grunty stanowiące drogi publiczne, pod nr kol. rejestru 188 wykazano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 
277, 278, 279, 280, 281, 281a, 281b, 282, 282a, 286, 283b, 283c, 284, 284a, 285, 286a, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 293a, 294, 294a, 295, 295a, 296.  
Jako osobę władającą gruntem wykazano Prez. P. R. N. w Bielsku Podlaskim Ref. Dróg Publicznych. 

W założonym w roku 1962 rejestrze gruntów gromady Holonki, wsi Klichy w/w działki wykazano w jednostce rejestrowej 188. Jako osobę władającą gruntem wykazano 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Referat Dróg Publicznych. 

W wyniku dokonanego odnowienia operatu ewidencji gruntów wsi Klichy, gmina Brańsk w roku 1982,  uległa częściowej zmianie numeracja i powierzchnia działek. 
W założonym w roku 1982 rejestrze gruntów wsi Klichy, gmina Brańsk w jednostce rejestrowej nr 6 wykazano działki oznaczone nr nr: 277, 280, 285, 288, 290, 292, 295, 

297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316. Jako osobę władającą gruntem wykazano Urząd Miasta i Gminy w Brańsku. W jednostce 
rejestrowej 5 wykazano działkę  nr 286. Jako osobę władającą gruntem wykazano Rejon Dróg Publicznych w Siemiatyczach.  

Na podstawie decyzji Starosty Bielskiego Nr GK.II.6620.1.31.2013 z dnia 28.03.2014 r. wprowadzono zmianę w operacie ewidencji gruntów obrębu Nr 0015 Klichy, gmina Brańsk,  
w odniesieniu do działki nr 286, polegającą na wpisaniu, jako władającego (na zasadach samoistnego posiadania) Urzędu Gminy Brańsk – gminnej jednostki organizacyjnej.

Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków obrębu 15 Klichy, gmina Brańsk, wykazane są działki oznaczone numerami geodezyjnymi:  277, 280, 285, 286, 288, 290, 292, 295, 
297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 315, 316. Jako osobę władającą gruntem (na zasadach posiadania samoistnego) wykazano Urząd Gminy  Brańsk.

Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości wymienionych w sentencji niniejszej decyzji prowadzone były księgi wieczyste lub zbiory dokumentów.
Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich. Należy zatem uznać,  

że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomości te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy  
nie zostały one zaliczone do wspólnot gruntowych.

Pismem Nr GK.6820.13.2018 z dnia 16.04.2018 r. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony 
o skompletowaniu i przygotowaniu akt w przedmiotowej sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się w terminie  14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony po otrzymaniu 
w/w zawiadomienia w wymienionym terminie uwag nie wniosły. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że zostały spełnione przesłanki do uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Klichy, gmina Brańsk, orzekam 
jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie
Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Brańsku, Starostwa Powiatowego w Bielsku 

Podlaskim, na tablicy ogłoszeń we wsi Klichy oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej. 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, za pośrednictwem Starosty Bielskiego  

w Bielsku Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).
Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane 

w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. . 
Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U.  z 2016 r.,  poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 2018-06-11

D E C Y Z J AGK.6820.13.2018

Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

GEODETA POWIATOWY

277 o pow. 0,30 ha,  280 o pow. 0,34 ha, 
285 o pow. 0,13 ha,  286 o pow. 1,53 ha, 
288 o pow. 0,58 ha,  290 o pow. 0,45 ha, 
292 o pow. 0,23 ha,  295 o pow. 0,90 ha, 

297 o pow. 1,36 ha,  298 o pow. 0,24 ha, 
299 o pow. 1,36 ha,  300 o pow. 1,66 ha, 
302 o pow. 0,04 ha, 303 o pow. 0,15 ha, 
304 o pow. 0,10 ha,  305 o pow. 0,01 ha, 

306 o pow. 0,47 ha,  308 o pow. 0,31 ha, 
310 o pow. 0,02 ha,  311 o pow. 0,04 ha, 
312 o pow.0,17 ha,  315 o pow. 0,40 ha, 
316 o pow. 0,20 ha,     stanowią mienie gromadzkie.

W  Miejskiej  Bibliotece Pu-
blicznej w Bielsku Podlaskim odbyła 
się prezentacja albumu i płyty, 
„Życie wypełnione śpiewaną mo-
dlitwą”   poświęconych  życiu 
i twórczości ks. Jerzego Szurbaka. 
Organizatorem  spotkania było 
Stowarzyszenie Muzeum Małej 
Ojczyzny w Studziwodach. 

 Z biografii o.  Szurbaka
Ojciec Jerzy Szurbak urodził 

się w 1942 r., w rodzinie Anny i An-
drzeja Szurbaków, mieszkających 
przy ul. Dubiażyńskiej. Mama oraz 
siostra Zinaida śpiewały w chórze 
cerkiewnym. Po ukończeniu I Liceum 
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
w Bielsku Podlaskim, Jerzy Szurbak 
wstąpił do Prawosławnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie, 
jednocześnie rozpoczynając studia 
na Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej. Po ukończeniu uczelni, 
w 1964 r. wrócił do Bielska Pod-
laskiego, gdzie rozpoczął pracę 
w Przedsiębiorstwie Budowlanym. 
Kierował jednocześnie białoruskim 
chórem „Wasiloczki” oraz zespołem 
„Lawonicha”. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1969 r. Pierwszą parafią 
ojca Jerzego były Pasynki. 

W  1970 roku opuścił rodzinne 
strony i związał się na stałe z War-
szawą, gdzie był długoletnim dyry-
gentem chóru prawosławnej katedry 
św. Marii Magdaleny. W 1971 r. 
założył - i przez 42 lata kierował 

„Życie wypełnione śpiewaną modlitwą”
- Zespół Muzyki Cerkiewnej przy 
Warszawskiej Operze Kameralnej.  
Od 1982 r.  współtworzył Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. 
Współpracował przy tworzeniu 
muzyki filmowej z takimi reżyserami 
jak: Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman 
i Agnieszka Holland.

Ojciec Jerzy, w 2011 roku uho-
norowany przez  Radę Miasta Bielsk 
tytułem Honorowego Obywatela 

Miasta, należy do najwybitniejszych 
twórców kultury, pochodzących 
z Bielska Podlaskiego.

Rodzinny klimat spotkania
W charakter spotkania wpro-

wadził Doroteusz Fionik podkre-
ślając niezwykły dorobek ojca 
Szurbaka.  W spotkaniu uczestniczyli 

redaktorzy albumu wydanego przez 
Stowarzyszenie Muzeum Małej Oj-
czyzny w Studziwodach - Jan Krupa 
i Adam Czesław Dobroński -.

Podczas spotkania wystąpił  
chór „Kupalinka” ze Szkoły Mu-
zycznej w Kobryniu na Białorusi. 
Nie zawiedli też przyjaciele ojca 
Szurbaka ze szkolnej ławy, z War-
szawy i Bielska Podlaskiego, goście 
z Hajnówki.

Zabierając głos ojciec Jerzy 
nie krył wzruszenia, pozdrowił 
zebranych, wymieniając osoby, któ-
rym  wiele zawdzięcza w  karierze 
sakralnej. Nigdy nie czuł się osobą 
publiczną, w pokorze i ciszy dążył 
do uwielbienia modlitwą i pieśnią 
naszego Stwórcę i  Pana.

O pracy nad  przygotowa-
niem albumu mówili też Jan Krupa 
i Adam Czesław Dobroński. Swoimi 
refleksjami z koncertów podczas Dni 
Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce po-
dzielił się  Mikołaj Buszko, serdeczny 
przyjaciel ojca Szurbaka. 

- Nasze miasto jest dumne, że 
ma takiego Syna, którego dorobek 
artystyczny wpisuje się na stałe 
do  kanonu kultury prawosławnej i  
narodowej – podkreślił  burmistrz 
miasta Jarosław Borowski.

Było to już drugie spotkanie 
ojca Szurbaka na Ziemi Podlaskiej. 

Wcześniej, 7 listopada 2017 roku 
-  zaszczycił swoją obecnością 
mieszkańców Hajnówki.

Obecny na spotkaniu autor 
artykułu  podkreślił, że to spotkanie 
absolwenta Liceum , doskonale 
wpisuje się w obchody 100 - lecia 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. T. Kościuszki w Bielsku 
Podlaskim, bowiem 7 listopada 
1918 ks. dr Bronisław Zaleski 
założył wraz z Komitetem Organi-
zacyjnym najstarszą bielską szkołę 
średnią w mieście.

Foto, tekst: Tadeusz Szereszewski 

Także Siemiatycze doczekały 
się tzw. inteligentnych ławeczek. 8 
czerwca na Placu Jana Pawła II i ul. 
Sportowej zamontowano ławeczki 
solarne. Umożliwiają one  nie tylko  
wypoczynek. Zapewniają możliwość 
doładowania komórki i innych 
drobnych urządzeń elektrycznych, 
są wyposażone w interaktywny gło-
śnik oraz oświetlenie LED. Zródłem 

Siemiatycze

Inteligentne ławeczki

energii jest panel fotowoltaniczny. 
Ławeczki są efektem zrealizo-

wania projektu „OZE w mojej miej-
scowości” dofinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Bia-
łymstoku. Obok ławeczek staną też 
tablice informujące o odnawialnych 
źródłach energii.                 (czar)

(foto UM Siemiatycze)



Wieści Podlaskie14 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)  zwanej dalej „ustawą” oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

o r z e k a m:
z urzędu ustalić, że nieruchomości położone w obrębie Chojewo, gmina Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi działek: 

U Z A S A D N I E N I E
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadomieniem Nr GK.6820.11.2018 z dnia 23.02.2018 r. wszczął z urzędu postępowanie 

w sprawie ustalenia, że nieruchomości (drogi) położonena terenie wsi Chojewo, gmina Brańsk stanowią mienie gromadzkie, w myśl art. 8 ustawy z dnia  
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703). 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Przewidziana w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzja ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony w dniu wejścia 
w życie tej ustawy tj. 5 lipca 1963 r., przez co dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej ustalenia, że dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie nie mają znacze-
nia jej losy po wskazanej wyżej dacie. Istotny natomiast dla ustalenia, czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r. mieniem gromadzkim, był jej stan praw-
ny w okresie poprzedzającym tę datę (a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. gromad 
jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość prawną i będących podmiotami praw i obowiązków) oraz to, czy przed dniem wejścia w życie ustawy  
o zagospodarowaniu wspólnot była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

W toku postępowania wyjaśniającego dokonano analizy dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W zasobie znajduje się sporządzony w roku 1937 plan gruntów wsi Chojewo  w gminie Łubin powiecie bielskim województwie Białostockiem  scalonych na mocy Orzeczenia 

Starosty Powiatowego w Bielsku-Podlaskim z dnia 31 marca 1936 r. 
Ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Chojewo, gromady Kalnica, dokonano w 1960 r. W rejestrze pomiarowo-klasyfikacyjnym szczegółowym założonym 

w roku 1962 w części rejestru obejmującej grunty stanowiące drogi publiczne, pod nr kol. rejestru 232 wykazano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 93, 220, 495, 496, 
497, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 512, 512a, 515, 517, 518, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 544, 545, 
546, 547, 549, 550, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 562, 563, 566, 568, 572, 574, 575, 577, 578. Jako osobę władającą gruntem wykazano Wydział Komunikacji Drogowej 
P.P.R.N. w Bielsku Podlaskim. 

W założonym w roku 1962 rejestrze gruntów wsi Chojewo, gromady Brańsk w/w działki wykazano w jednostce rejestrowej 232. Jako osobę władającą gruntem wykazano 
Prezydium Pow. Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej w Bielsku Podlaskim. 

W roku 2003 dokonano podziału działki nr 93, w wyniku czego powstały działki oznaczone nr: 93/1 i 93/2.
Na skutek prac związanych z modernizacją istniejących danych ewidencyjnych w roku 2004, na mocy decyzji Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim Nr OG.7430-1-23/03/04 z dnia  

20.05.2004 r., działce oznaczonej dotychczasowym numerem 512a nadano nowy numer 584.
Na podstawie decyzji wydanej  z upoważnienia Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim Nr GK-II.6620.1.10.2011 z dnia 12.08.2011 r. orzeczono o wprowadzeniu w operacie 

ewidencji gruntów obrębu 004 Chojewo, gm. Brańsk zmiany danych dotyczących przedmiotów ewidencyjnych polegające na: wpisaniu Urzędu Gminy Brańsk jako władającego 
(na zasadach posiadania samoistnego) odnośnie działki o numerze geodezyjnym 93/2.

Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 Chojewo, gmina Brańsk wykazane są działki oznaczone numerami geodezyjnymi:  93/2, 220, 495, 496, 497, 500, 
501, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 512, 515, 517, 518, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 544, 545, 546, 547, 549, 
550, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 562, 563, 566, 568, 572, 574, 575, 577, 578, 584. Jako osobę władającą gruntem (na zasadach posiadania samoistnego) wykazano  
Urząd Gminy  Brańsk.

Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości wymienionych w sentencji niniejszej decyzji prowadzone były księgi wieczyste lub zbiory dokumentów.
Nieruchomości stanowiące drogi zawsze miały charakter publiczny, ogólnodostępny i służyły nie tylko lokalnej społeczności, ale były do użytku wszystkich. Należy zatem uznać,  

że w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomości te stanowiły mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej wyżej ustawy  
nie zostały one zaliczone do wspólnot gruntowych.

Pismem Nr GK.6820.11.2018 z dnia 16.04.2018 r. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony 
o skompletowaniu i przygotowaniu akt w przedmiotowej sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony po otrzymaniu 
w/w zawiadomienia w wymienionym terminie uwag nie wniosły. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że zostały spełnione przesłanki do uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Chojewo, gmina Brańsk, 
orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji..

Pouczenie
Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Brańsku, Starostwa Powiatowego w Bielsku 

Podlaskim, na tablicy ogłoszeń we wsi Chojewo oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej. 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, za pośrednictwem Starosty Bielskiego  

w Bielsku Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia).
Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane 

w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 
Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 2018-06-11

D E C Y Z J AGK.6820.11.2018

Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

GEODETA POWIATOWY

93/2 o pow. 1,0358 ha, 220 o pow. 2,6450 ha, 
495 o pow. 0,1730 ha, 496 o pow. 0,52 ha, 
497 o pow. 0,0950 ha,  500 o pow. 0,74 ha, 
501 o pow. 0,4220 ha,  503 o pow. 0,4170 ha, 
504 o pow. 0,0460 ha, 505 o pow. 2,6810 ha, 
506 o pow. 0,0530 ha,  508 o pow. 0,2880 ha, 
509 o pow. 0,4220 ha,  512 o pow. 0,8360 ha, 
515 o pow. 0,5120 ha, 517 o pow. 0,5560 ha, 
518 o pow. 0,0220 ha,  519 o pow. 0,8330 ha, 
523 o pow. 0,1290 ha,  524 o pow. 0,6020 ha, 

525 o pow. 0,4180 ha, 526 o pow. 0,0270 ha, 
527 o pow. 0,1940 ha,  528 o pow. 0,2370 ha, 
529 o pow. 0,0490 ha,  533 o pow. 0,7720 ha, 
534 o pow. 0,0970 ha,  535 o pow. 0,2430 ha, 
536 o pow. 0,0460 ha,  537 o pow. 0,0780 ha, 
538 o pow. 0,1790 ha, 539 o pow. 0,2330 ha, 
540 o pow. 0,0660 ha,  542 o pow. 0,8490 ha, 
544 o pow. 0,1250 ha,  545 o pow. 0,0850 ha, 
546 o pow. 0,1260 ha,  547 o pow. 0,9380 ha, 
549 o pow. 0,1990 ha,  550 o pow. 0,2980 ha, 

552 o pow. 0,0340 ha,  554 o pow. 0,04 ha, 
555 o pow. 0,2990 ha,  556 o pow. 0,6040 ha, 
557 o pow. 0,5510 ha,  558 o pow. 0,1190 ha, 
562 o pow. 0,1120 ha,  563 o pow. 0,3040 ha, 
566 o pow. 0,0530 ha,  568 o pow. 0,0340 ha, 
572 o pow. 0,0940 ha,  574 o pow. 0,0590 ha, 
575 o pow. 0,0040 ha,  577 o pow. 0,9480 ha, 
578 o pow. 0,7940 ha,  584 o pow. 0,0590 ha,
 
stanowią mienie gromadzkie.

Adam Sasinowski z ZSA w Za-
mbrowie, Łukasz Treszczotko z ZS 
nr 4 w Bielsku Podlaskim i Michał 
Wołyniec z ZS w Niećkowie zosta-
li  zwycięzcami XXII edycji Woje-
wódzkiego Konkursu dla Uczniów 
Klas Maturalnych o Profilu Rolni-
czym „Bezpieczna praca w gospo-
darstwie rolnym”. Finał konkursu 
odbył się  w Zespole Szkół nr 4 
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 
Podlaskim.   Konkurs honorowym 
patronatem objęli: Wojewoda Pod-
laski oraz Marszałek Województwa 
Podlaskiego a jego            organiza-
torami  byli: Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Oddział Re-
gionalny w Białymstoku i  Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Białymstoku..

Celem konkursu jest popu-
laryzacja zasad bezpiecznej pra-
cy wśród młodzieży szkół rolni-
czych województwa podlaskiego, 
ma on  charakter wojewódzki 
i przebiega w dwóch etapach. 
I etap,  eliminacje szkolne, odbył  
się jesienią 2017 r. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas maturalnych 

z 19 szkół  o profilu rolniczym.  
W II etapie konkursu uczestniczy-
ło  18  uczniów, którzy zwycięży-
li w eliminacjach szkolnych. Finaliści 
odpowiadali na 40 pytań testowych 
i  jedno pytanie opisowe. Wszystkie 
dotyczyły  zagadnień bezpieczeń-
stwa przy pracy rolniczej i działal-
ności KRUS. 

- Konkurs nie był łatwy – mó-
wił Krzysztof Jaworowski, dyrektor 
Oddziału Regionalnego KRUS -   
miałem wgląd  do pytań, odpowie-
dzi na wiele z nich mogło nawet 
doświadczonym osobom w branży 
rolnej  nastręczyć wiele trudności. 
Cieszy nas organizatorów fakt, że 
konkurs spotyka się z niesłabnącym 
zainteresowaniem. Niewątpliwie 
duża w tym jest zasługa  nie tylko 
organizatorów,  ale i kadry pedago-
gicznej szkół.

Zabierając głos Bolesław 
Hryniewicki, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Biel-
sku przypomniał historię szkoły 
z ponad 73 letnim dorobkiem,  
mówił o efektywności kształcenia 

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

mającej swój bezpośredni wpływ 
w przygotowaniu do konkursów,  
roli dydaktyczno wychowawczej 
szkoły, której wymiar artystyczny 
od  45 lat kształtuje „Zespół Pieśni 
i Tańca Podlaskie Kukułki”.

Laureaci otrzymali atrakcyjne  
nagrody rzeczowe. Wielu z nich 
to potencjalni  następcy gospo-
darstw rodzinnych. Jednym z nich 
jest  Łukasz Treszczotko z ZS nr 
4 w Bielsku Podlaskim, laureat II 
miejsca, którego przygotowywała 
Maria Chomoniuk.

Tekst, zdjęcia Tadeusz 
Szereszewski

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przyznał miastu Brańsk ok.14,2 mln 
złotych na budowę zbiornika wodne-
go i uporządkowanie brzegów rzeki 
Nurzec.Mniej będzie więc powodzi, 
wylewów ale i okresowych suszy.

Ponad pół miliona złotych 
wyasygnował Brańsk, pozostała 
olbrzymia kwota to dotacja NFOŚi-
GW.Umowę w tej sprawie 28 maja 
br.podpisali w siedzibie Funduszu 
w Warszawie Anna Król, zastępca 
prezesa zarządu NFOŚ i GW oraz 
Burmistrz Brańska, pan Czesław 
Sokołowski.

Starania o budowę zbiornika 
trwały blisko 20 lat.Bardzo waż-
na kwestia ekologiczna stwarza 
również okazje do działań tury-
stycznych i promocyjnych miasta.
Plażowicze ,kajakarze, rybacy zjawią 

się tu po zakończeniu budowy.Nad  
brzegami mogą powstać hoteliki 
i gastronomia.

Zbiornik będzie miał po-
wierzchnię blisko 9 ha,będzie zbior-
nikiem przepływowym z jazem sta-
łym, będzie miał długość ponad pół 
kilometra, a szerokość 265 metrów.
Maksymalnie może zgromadzić bli-
sko 178  tys. metrów sześciennych 
wody.Brzegi rzeki Nurzec zostaną 
zabezpieczone przed wymywaniem 
i erozją, utrzymane i polepszone 
zostaną warunki wilgotości na 
pona 100 ha łąk.W efekcie dolina 
rzeki zostanie jakby dostosowana do 
zmian klimatycznych (rozwiązanie 
pionierskie) .

Zakończenie  tej ważnej dla 
całego powiatu inwestycji jest pla-
nowane na luty 2021 roku.    (piw)

Zdjęcia K. Kuczek, NFOŚiGW

Brańsk

Będzie zbiornik  i uporządkowana rzeka

Przed kryzysem konstytucyjnym 
do Trybunału Konstytucyjnego wpływało 
rocznie około 500-600 spraw (w 2014 
r. – 530 spraw, w 2015 r. – 632 sprawy). 
W 2016 r. Sejm kolejnymi ustawami do-
konał demontażu tej instytucji, a liczba 
spraw, które wpłynęły do TK zmniejszyła 
się do 360. Po powołaniu niezgodnie 
z prawem na stanowisko Prezesa TK 
Julii Przyłębskiej spadek zaufania do tej 
instytucji znacząco się pogłębił. W 2017 
r. do TK wniesiono jedynie 282 sprawy.

W odpowiedzi na opublikowaną 
przez Kancelarię Premiera RP „Białą 
Księgą w sprawie reform wymiaru 
sprawiedliwości” Zespół Ekspertów 
Prawnych przy Fundacji Batorego pre-
zentuje analizę działalności orzeczniczej 
Trybunału Konstytucyjnego w latach 
2014-2017. Jest ona częścią raportu 
na temat funkcjonowania TK, który 
jest przygotowywany przez Zespół we 
współpracy z ekspertami zewnętrz-
nymi. Prezentowana analiza pokazuje 
malejącą liczbę spraw wpływających 
do TK oraz malejącą liczbę wydanych 
orzeczeń.

Znacznemu ograniczeniu, w po-

2017 to najgorszy rok w historii 
Trybunału Konstytucyjnego

równaniu do okresu przed kryzysem 
konstytucyjnym, uległa również ak-
tywność orzecznicza TK. W latach 
2014-2015 liczba wydanych orzeczeń 
wynosiła odpowiednio 119 i 173. Na-
tomiast w latach 2016-2017 TK wydał 
odpowiednio 99 i 88 orzeczeń.

Prezentowana analiza działalności 
orzeczniczej TK pokazuje, że niepraw-
dziwe są zawarte w „Białej Księdze 
w sprawie reform wymiaru sprawie-
dliwości” twierdzenia, iż „Trybunał 
działa prawidłowo” oraz „Trybunał pod 
rządami obecnej Prezes działa nie mniej 
sprawnie niż wtedy, gdy funkcję tę pełnił 
jej poprzednik”. Wnioski płynące z pre-
zentowanej analizy są wręcz odwrotne 
– rok 2017 r. był jednym z najgorszych 
w historii funkcjonowania TK, zarówno 
jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które 
wpłynęły do TK, jak również pod wzglę-
dem liczby orzeczeń wydanych przez TK. 

Więcej informacji w analizie 
dostępnej na stronie: http://bit.ly/
Raport_ZEP_Funkcjonowanie_TK 

Katarzyna Łakomiec,
op@batory.org.pl
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Komenda Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Siemia-
tyczach zorganizowała 2 czerwca br. 
powiatowe zawody Młodzieżowych 

Drohiczyn Zawody  MDP

Drużyn Pożarniczych. Na stadione 
przy Zespole Szkół w Drohiczynie 
rywalizowało 3 MDP, dwie chłopięce: 
MDP Drohiczyn i MDP Sieniewice 

oraz jedna dziewczęca - MDP Mi-
lejczyce.

Rywalizację wśród chłopców 
wygrała MDP Sieniewice.      (sok)

(foto ze strony UG Milejczyce)

W poprzednim numerze pisa-
liśmy o nominowaniu Siemiatycz 
do Krajowej Nagrody Ekologicznej 
„Ekojanosik - Zielona Wstęga Pol-
ski”. Miło jest nam poinformować, 
iż Narodowa Rada Ekologii doceniła 
działania miasta mające istotny 
wpływ na poprawę i stan środowiska 
naturalnego oraz zwiększenie świa-
domości ekologicznej mieszkańców. 

W ostatnim okresie urucho-
miono w Siemiatyczach biogazownię 
produkującą energię elektryczną 
i cieplną, elektrownię fotowoltanicz-
ną oraz małą elektrownię wodną, 
a ostatnio solarne ławeczki.     (sok)

Siemiatycze 
zdobyły tytuł 
„Ekojanosik”

2 czerwca Zenon Boguszewski 
sołtys wsi Kosianka -Trojanówka 
i Kosianka-Boruty zorganizował 
biegi przełajowe z okazji Dnia 

Dziecka. Wzięło w nich udział ponad 
sto uczestników. Nagrody dla naj-
lepszych biegaczy ufundował Wójt 
Gminy Grodzisk.                     (gg)

W Kosiance biegają

W pierwszą sobotę czerwca 
na torze motocrossowym w Kosian-
ce-Boruty odbyły się Amatorskie 
Zawody Cross-Country o „Puchar 
Sołtysa Kosianek”.  Zawody odbyły 
się w 5 kategoriach, na trasie  dłu-
gości 3, 5 km. Zwycięzcą zostawał 
ten, kto w czasie jednej godziny 

zrobił najwięcej okrążeń, a dodatko-
wym warunkiem był udział w biegu 
przełajowym. 

Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc w każdej klasie otrzymali 
puchary i drobne upominki. 

Była także nagroda pociesze-
nia - motorower.                      (sok) 

Cross-Country w Kosiance

Foto: Zenon Boguszewski

W sobotę, 26 maja, odbył się 
szósty Bieg Konopielki. Po raz ko-
lejny odbyła się wspaniała impreza 
sportowo-rekreacyjna dla wszyst-
kich zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Juchnowcu 
Kościelnym.

Poniżej zamieszczamy wyniki 
w poszczególnych kategoriach:

Bieg Główny Open 10 km 
1  Roszko Damian 
2 Leończuk Andrzej 
3 Grygo Pawel
4 Gosk Anna 
5 Kopciewska Paula 
6 Wojno Arkadiusz  

Bieg Główny Mężczyźni 10 km
1  Roszko Damian 

Bieg Konopielki
2  Leończuk Andrzej 
3  Grygo Pawel 
4  Wojno Arkadiusz 
5  Tomczak Marcin 
6  Makałus Tomasz
 Bieg Główny Kobiety 10 km
1  Gosk Anna 
2  Kopciewska Paula 
3 Kropiewnicka Julita 
4 Łapińska Paulina 
5  Leończuk Justyna 
6  Parchowska Magdalena

Gmina Juchnowiec – mężczyźni
1  Kołodko Juliusz 
2  Kawecki Marek 
3  Osipczuk Janek
4 Janiuk Sebastian
5 Zieliński Tomasz 
6 Obrycki Adam 

Gmina Juchnowiec – kobiety
1  Kropiewnicka Julita 
2 Zielińska Monika 
3 Jeglińska-Krupa Małgorzata 
4 Półtarzycka Magdalena 
5 Moniuszko Anna 
6 Grygielko Agnieszka

Foto: UG Juchnowiec

ZAPROSZENIA
16. czerwca  - g. 14.30 – 17 czerwca  g. 15.00 – 38 Brańskie  

Dni Kultury
17 czerwca  - g. 10.00 – Siemiatycki Ośrodek Kultury – 

Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym
               - g. 14.00 –  IX Nadbużańskie Ziołowe 

Spotkania -Koryciny, gmina Grodzisk
23. czerwca  - g. 16.00 – Noc świętojańska w Repczycach, 

gmina Kleszczele
             - g.17.00 – 14 Festyn „Kupalinka” w Leniewie, 

gmina Czyże
24. czerwca  -  g. 10.00 – Siemiatycki Ośrodek Kultury – 

Turniej Szachowy
             -  g.14.00 – XII Festyn Rodzinny – Otapy-

Kiersnówek, gmina Brańsk
                - g. 14. 00 – XVIII Festyn „Grodzisko 2018” -  

Suraż

Z inicjatywą zorganizowania 
spotkania absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Starym Korninie 
po 48 latach od jej ukończenia 
(rocznik 1955 - ukończenie szkoły 
w 1970r.) wystąpił jeden z ab-
solwentów, przebywający już na 
emeryturze kol. Mikołaj Nazaruk. 
Spotkała się ona z pozytywnym 
odbiorem pozostałych absolwen-
tów. Powołany został komitet 
organizacyjny do przygotowania 
spotkania w skład, którgo weszli 
oprócz  Mikołaja Nazaruka -  Bar-
bara Tomaszuk i Walentyna Kraś-
ko. ( nazwiska rodowe z czasów 
nauki w szkole). 

Spotkanie rozpoczęło się dnia 
19 maja 2018r. o godz. 10.00 
zbiórką absolwentów przed budyn-
kiem szkoły, która niestety już nie 
funkcjonuje (została zlikwidowana 
w 1999r) . Zgodnie z ustalonym 

programem uczestnicy spotkania 
udali się na pobliski cmentarz pa-
rafialny gdzie złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze na grobach nieżyjących 
już kolegów z klasy. Następnie 
udali się do cerkwi p.w. Archanioła 
Michała w Starym Korninie na 
„molebień” w intencji wszystkich 
absolwentów, którą sprawował 
ks. Mikołaj Markiewicz i ks. Michał 
Markiewicz. W spotkaniu uczest-
niczyło 21 osób - absolwentów 
przybyłych z odległych miast 
i miasteczek m.in. z Gdańska, 
Ełku, Białegostoku i zaproszonych 
gości.  Po nabożeństwie uczestnicy 
spotkania odwiedzili szkołę, której 
progi mieli okazję przekroczyć 
po raz pierwszy  wiele lat po jej 
ukończeniu ,gdzie swoje szkolne 
korzenie odnajdywali w salach 
lekcyjnych, boisku szkolnym, 
ogrodzie przyszkolnym i innych 

miejscach szczególnych dla każ-
dego z nich. Po części oficjalnej 
uczestnicy spotkania udali się do 
Ośrodka Wypoczynkowego Bach-
maty w Dubiczach Cerkiewnych na 
uroczysty obiad, podczas którego 
każdy z uczestników otrzymał od 
głównego organizatora spotkania, 
kol. Mikołaja Nazaruka na pamiąt-
kę spotkania, charakterystyczne 
dla regionu Puszczy Białowieskiej 
emblematy z żubrem.

 Absolwenci z rozrzewnie-
niem powrócili do pięknych, bez-
troskich szkolnych lat, wspominali 
swoich nauczycieli, kolegów, którzy 
odeszli do wieczności, kolegów 
i koleżanki, którzy z różnych wzglę-
dów nie mogli (lub nie chcieli) być 
obecni na spotkaniu oraz porów-
nywali, to co jest teraz, z tym jak 
było za czasów ich nauki. Były roz-
mowy, uśmiechy, czułe gesty i łzy 

wzruszenia, których nikt nawet nie 
starał się ukryć. Trudno, bowiem 
być obojętnym wobec miejsca, 
w którym spędziło się jedne 
z najpiękniejszych chwil swojego 
życia. Nie obyło się bez wspólnych 
śpiewów i zabawy przy akordeonie, 
na którym przygrywał absolwent  
Grzegorz Surel. Spotkanie trwało 
do białego rana i jeszcze trochę 
dłużej …. dnia następnego.

Szybko minęły miłe chwile. 
Pozostały wspomnienia, odno-
wione przyjaźnie i odświeżone 
adresy.  Ci, co nie byli niech żałują, 
bo mają, czego...! 

(materiał Urzędu Gminy 
Dubicze Cerkiewne)

Stary Kornin
Spotkanie po latach

Dobra wiadomość do mieszkańców Stanisławowa, Solniczek, 
Niewodnicy Nargilewskiej, Janowicze-Kolonia, Klewinowa i Wojszek.  
PKS Nowa S.A  rozpoczyna obsługę linii autobusowej Białystok – Wojszki.  
Jej uruchomienie stało się możliwe dzięki porozumieniu gmin Juchnowca 
Kościelnego i Zabłudowa.

(informacja ze str. UG Juchnowiec Kośc.)

Autobusy PKS pojadą do Wojszek
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Odbywająca się w Hajnówce w dniach 
7-12 maja XXXVII edycja festiwalu muzyki 
cerkiewnej stała się inspiracją do zaintereso-
wania potencjałem Hajnówki i Regionu Puszczy 
Białowieskiej dziennikarzy branży turystycznej 
i muzycznej, działających również w organiza-
cjach branży turystycznej. Samorząd miasta 
przyjmował w tym czasie Barbarę Tekieli (m.in. 
FENOMEN POLSKA, ALL INCLUSIVE, ŚWIAT 
PODRÓŻE KULTURA), Kingę Wojciechowską 
(m.in. PRESTO, prostoomuzyce.pl) oraz Alinę 
Ert-Eberdt (m.in. TWOJA MUZA, ŚWIAT ELIT). 

Festiwal, prawosławie, lokalna kuchnia 
oraz miejscowi ludzie zdecydowanie zdomi-
nowały pobyt i wzbudziły największe zainte-
resowanie i zachwyt naszych gości. Głębokich 
doznań duchowych niewątpliwie dostarczył 

śpiew cerkiewny w wykonaniu festiwalowych 
chórów z różnych krajów świata oraz pobyt 
w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, kon-
takt z prawosławiem podczas wizyty w Skicie 
Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-
-Pieczerskich w Odrynkach i przepełnione 
duchowością spotkanie z Ojcem Gabrielem, 
a także uczestnictwo w nabożeństwie w Cerkwi 
pw. Świętego Męczennika Dymitra w Hajnówce. 
Duchowość tkwiącą w poszanowaniu do lokal-
nych tradycji dało się uchwycić podczas wizyty 
w Parku Miniatur Zabytków Podlasia w Haj-
nówce, Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce, Białowieskim Siole w Budach. Moc 
dobrych wrażeń przysporzyła również wizyta 
w Chatce Baby Jagi oraz obiekcie Sosnówka 
k. Orzeszkowa. Witalności dostarczyły lokalne 
produkty i specjały kulinarne, w tym po raz 
kolejny hitem okazał się Hajnowski Marcinek, 
wspaniałe dania restauracji Babushka Bistro 
w Hajnówce i jej niesamowity, białoruski klimat, 

Duchowość i witalność w roli głównej podczas 
dziennikarskiej wizyty na Międzynarodowym 
Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

znakomita Restauracja Starówka, kuchnia Za-
jazdu Bartnik czy Karczmy Białowieskie Sioło. 
Zachwyciły - nasza duma - lokalne produkty, 
jak wyroby hajnowskiej mleczarni z Serem Car-
skim z Hajnówki na czele, Browaru Markowego, 
firmy RUNO, tradycyjne pieczywo, miody oraz 
wizyta na hajnowskim ryneczku. Jeśli witalność 
to także poznanie szerokiej i dobrej jakości 
oferty obiektu Parku Wodnego w Hajnówce. 
Duchowych doznań dopełnił pobyt w Białowieży 
i jej obiektach. Napięty program nie pozwolił 
wszystkiego pokazać, tak więc wiele pozostało 
na kolejny raz.

Wizyta zewnętrznych dziennikarzy 
niewątpliwie utwierdziła w przekonaniu, jak 
ogromny potencjał turystyczny tkwi w samym 
mieście Hajnówka, potencjał do dalszego jego 

rozwoju i budowania wokół już istniejących 
produktów i zasobów szeroko rozumianej 
oferty pobytowej. Nasze produkty i walory 
budzą wielki zachwyt i naprawdę duże za-
interesowanie – nauczmy się je lepiej cenić 
i eksponować na zewnątrz. Spotkanie z profe-
sjonalistami w tej dziedzinie dało także wiele 
nowych inspiracji, jak również dostarczyło wielu 
cennych informacji. 

Myślę, że najlepszym odzwierciedleniem 
wrażeń Pań dziennikarek z pobytu będą frag-
menty ich komentarzy z wizyty, opublikowa-
nych w mediach społecznościowych:

„Hajnówka ma moc. Festiwal Hajnowskie 
Dni Muzyki Cerkiewnej , - Gala Finałowa. Śpie-
wają najlepsi z najlepszych…”

„Podlaskie stroje i młodość! Piękne 
dziewczyny z jednego z zespołów! Dzieje się 
przy okazji Festiwalu w Hajnówce…”

„Pora lunchu, dlatego polecam „Babushkę 
Cd. str. 4

W dniach: 24.05-27.05.2018 r. delegacja 
z powiatu hajnowskiego i grupa młodych piłka-
rzy OSiR Hajnówka oraz LZS Narewka gościła 
w partnerskim regionie na Sądecczyźnie, które 
reprezentowały powiat hajnowski w Między-
narodowym Dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej 
w Muszynie.

Na boisku nasi spotkali się z drużynami 
z  Polski, Serbii, Rumunii i Słowacji. W trak-
cie kolejnych rozgrywek dzieci dały z siebie 

wszystko, wspierane przez trenerów, rodziców i  
przedstawicielki delegacji – ale to nie o rywali-
zację tu przecież chodziło. Czterodniowy pobyt 
pozwolił dzieciom zdobyć nowe doświadczenia 
sportowe, nawiązać nowe znajomości i poznać 
ciekawy region Polski – zwiedzając górski kra-
jobraz Sądecczyzny  słychać było (oczywiście 
poza ochami i ahami :)) „jakie wysokie góry”…  
Dużo radości  i wrażeń dostarczył udział w kon-

Delegacja powiatu hajnowskiego  
z wizytą partnerską w Nowym Sączu

Cd. str. 3

Trudna problematyka uchodźstwa była 
tematem spotkania polsko - niemieckiej mło-
dzieży zorganizowanego w ramach projektu 
realizowanego przez Powiat Hajnowski ”Bie-
żeństwo- historia zwykłych ludzi”. Projekt do-
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
z Programu „Europa dla obywateli”. W projekcie 
wzięły udział szkoły będące jednostkami orga-
nizacyjnymi Powiatu Hajnowskiego - Zespół 
Szkół z DNJB i naszego partnera niemieckiego 
- Urzędu Nordsee - Treene - Herrendeichschule.

W trakcie spotkania młodzież polska 
i niemiecka przedstawiła prezentacje dotyczą-
ce uchodźstwa na przestrzeni XX i XXI wieku. 
Młodzież z naszego regionu sięgnęła do historii 
naszych przodków, którzy w 1915 r. musieli 
opuścić swoje domy i udać się w daleką i nie-
bezpieczną drogę w głąb Rosji. Bieżeństwo, bo 
tak określa się masowe uchodźstwo lokalnej 
ludności wschodniego pogranicza (z terenów 
ówczesnej  guberni grodzieńskiej, lubelskiej 
i chełmskiej) zajmowanych przez nieprzy-
jacielską armię podczas I wojny światowej, 
zostało przemilczane na kartach historii, by 
teraz powrócić w świadomości młodego po-
kolenia. Współcześni prawnukowie bohaterów 
tamtych dni chcą zrozumieć przyczyny i poznać 
skutki Bieżeństwa. Temat ten został przybliżony 
uczestnikom polsko - niemieckiego spotkania 
przez p. Anetę Prymaka - Oniszk - autorkę 
książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodź-
cy.” Z kolei strona niemiecka przedstawiła 
problem uchodźstwa z własnej perspektywy 
ujmując to w zbiorczym tytule „Niemieccy 
uchodźcy - uchodźcy w Niemczech”. W pre-
zentacjach przygotowanych przez młodzież 
z Herrendeichschule poruszone zostało uchodź-

Spojrzenie wstecz daje nadzieję na krok wprzód

stwo Niemców z początku XIX wieku, ucieczka 
z kraju ze strachu przed Hitlerem, wypędzenie 
z terenów odzyskanych przez Polskę, ucieczka 
z byłego NRD, by dotrzeć do obecnej sytuacji 
uchodźców przybywających do Niemiec z Syrii 
i innych krajów ogarniętych wojną. 

Podczas dyskusji podsumowującej spo-
tkanie pojawiła się wspólna refleksja wśród 
młodzieży, że niezależnie od czasu i miejsca 
przyczyny uchodźstwa i tragiczny los uchodź-
ców jest porównywalny. Ludzie uciekają ze 
strachu przed wojną, głodem, utratą życia 
i nieludzkim traktowaniem. A to, jak zostaną 
przyjęci tam, w miejscu, do którego dotrą, 
zależy od życzliwego nastawienia i wsparcia 
lokalnych mieszkańców. Istotne jest to, by bu-
dować wzajemne zrozumienie i poszanowanie 
względem innego człowieka.

Poza głównym tematem wymiany pol-
sko - niemieckiej młodzież miała możliwość 
poznania piękna regionu Puszczy Białowie-
skiej i stolicy Podlasia. Uczniowie odwiedzili 
obiekty Białowieskiego Parku Narodowego, 
Pałac Branickich, wystawę „Biedermeier” 
w Białymstoku, Papugarnię. Wspólne spotkanie 
zaowocowało  wieloma wrażeniami, zmotywo-
wało do kształcenia umiejętności językowych, 
a co najważniejsze - zbudowało więź między 
jego uczestnikami. Tylko wzajemne kontakty 
i  bezpośrednie rozmowy mogą wpłynąć na 
lepsze zrozumienie historii i problemów in-
nego narodu oraz spowodować otwartość we 
wzajemnych relacjach.                          
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W dniach 11-13 maja Miasto 
Hajnówka gościło przedstawicieli 
samorządu z partnerskiej Gminy 
Kaźmierz (woj. wielkopolskie). Od-
wiedzili nas: Ryszard Gąska – Za-
stępca Wójta Gminy Kaźmierz, Jerzy 
Kamiński – Zastępca Przewodniczą-
cego Rady Gminy wraz z małżonka, 
Grzegorz Skabara – Radny Gminy 
Kaźmierz (Przewodniczący Komisji 
Rozwoju, Ładu Przestrzennego, 
Gospodarki Komunalnej i Bezpie-
czeństwa), Izabela Fręśko – Kierow-
nik Wydziału Promocji, Informacji 
i Komunikacji Społecznej. 

Czas ich pobytu był szczególny 
– towarzyszył mu w szczególności 
XXXVII Międzynarodowy Festiwal 
„Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. 
Podczas wizyty staraliśmy się im 
ukazać społeczno-kulturalną „duszę” 
naszego miasta i okolic. Pierwszego 
dnia udaliśmy się do Skitu Ojca 
Gabriela w Odrynkach. Gospodarz 
wprowadził uczestników swoimi 
opowieściami w mistyczną specyfikę 
miejsca, opowiadając o jego historii, 
funkcjonowaniu. Na zakończenie 
usłyszeliśmy wyśpiewane mocnymi 
głosami życzenia „Mnohaja leta”. 
Wieczorem mieliśmy okazję uczest-
niczyć w „Uczcie folklorystycznej” 
w Ośrodku Jagiellońskie w Biało-
wieży. Koncert plenerowy odbył się 
w ramach festiwalu muzyki cer-

Delegacja z partnerskiej Gminy Kaźmierz gościła 
w Hajnówce podczas XXXVII Międzynarodowego Festiwalu 

„Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

kiewnej. Wywołał dużo pozytywnych 
wrażeń. Kolejny dzień to spotkanie 
z przyrodą, jednym z elementów 
budujących wizerunek okolic. Dzięki 
uprzejmości i profesjonalizmowi 
przewodnickiemu Pani Niny Zin go-
ście poznali historię Hajnówki oraz 
Białowieży. Zwiedziliśmy Muzeum 
Przyrodnicze, a także Park Pałacowy. 
Spacerom towarzyszyły interesujące 
informacje przewodnika. 

Sobotnie popołudnie upłynę-
ło pod znakiem „duchowej uczty” 
w Soborze Św. Trójcy na Koncercie 
Galowym XXXVII Międzynarodowego 
Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzy-
ki Cerkiewnej”. Śpiew cerkiewny 
w wykonaniu laureatów tegorocz-
nej edycji wzbudził wielki podziw, 
zaś odczucia pozostaną w sercach 
na bardzo długo. Nie da się tych 
wrażeń opisać słowami, po prostu 
trzeba doświadczyć festiwalowej 

aury bezpośrednio. 
Dwa dni to zbyt krótko, by 

ukazać w pełni bogactwo kulturowe 
miasta, regionu. Jednakże pozwoliły 
one na zasmakowanie najważniej-
szych wartości duchowych i wital-
nych – wielokulturowość, w tym 
szczególnie znaczenie prawosławia 
w życiu lokalnej społeczności, folk-
loru i tradycji, regionalnej kuchni 
(regionalnych potraw, w tym także 
Hajnowskiego Marcinka, mogli 
skosztować w Restauracji „Starów-
ka” oraz Karczmie Osocznika Bu-
dach) oraz walorów przyrodniczych 
(związanych z Puszczą Białowieską). 

Poznanie specyfiki miejsca 
miasta partnerskiego jest ważnym 
krokiem w rozwijaniu wzajemnej 
współpracy. Pozwala na lepsze 
zrozumienie oraz łatwiejsze wypra-
cowanie wspólnego podłoża. 

Emilia Korolczuk

5 czerwca br. w Muzeum Historii POLIN w Warszawie, podczas uroczy-
stej Gali Kryształowych Zwierciadeł, wręczony został po raz 10. Kryształek 
Zwierciadła. Najwięcej głosów czytelników otrzymał Karol Charkiewicz - 
jeden z najbardziej obiecujących polskich naukowców. Jest wynalazcą m.in. 
bezinwazyjnego testu na wykrywanie zespołu Downa. Zajmuje się leczeniem 
bezpłodności u kobiet po chemioterapii.                           Fot.: Sportgrafia.pl 

Hajnowianin Karol Charkiewicz 
laureatem nagrody miesięcznika 

Zwierciadło

Wiktoria Wiejkowska, 
uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Haj-
nówce w roku szkolnym 
2017/2018 uzyskała tytuł 
laureata Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Pol-
skiego. Wiktoria znalazła 
się w grupie zwycięzców, 
którzy 24 maja odebrali 
zaświadczenia podczas 
uroczystego podsumo-
wania wojewódzkich kon-
kursów dla uczniów szkół 
podstawowych.                                                                                                             

W stopniu szkolnym Woje-
wódzkiego Konkursu z Języka Pol-
skiego uczestniczyło 2112 uczniów, 
tytuł laureata przyznano 16 uczniom. 

Uczennica w przyszłym roku 
będzie zwolniona z egzaminu 
ósmoklasisty z języka polskiego. 
Zwolnienie jest równoznaczne z uzy-
skaniem z egzaminu z tego przed-
miotu najwyższego wyniku. Ponadto 
laureatce przysługuje pierwszeństwo 
w przyjęciu do wybranej publicznej 
szkoły ponadpodstawowej. 

Uprawnienia laureatów woje-
wódzkich konkursów przedmioto-

wych organizowanych przez Podla-
skiego Kuratora Oświaty dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
mobilizują młodzież do intensyw-
nego wysiłku. Przygotowania do 
konkursu polonistycznego stanowią 
niepowtarzalną przygodę intelektual-
ną, która pozwala poszerzyć wiedzę 
humanistyczną, lepiej zrozumieć 
siebie i świat.

Sukces Wiktorii zachęcił rówie-
śników, którzy już w tym roku roz-
poczęli przygotowania do eliminacji 
przyszłorocznych.

Wanda Wojcieszek

Sukces Wiktorii

W dniu 29.04.2018 roku orkie-
stra uczestniczyła w V Regionalnym  
Konkursie Muzyki Instrumental-
nej, pt. „Muzyczny Kalejdoskop” 
zorganizowanym w miejscowości 
Prużany na Białorusi. W bieżącym 
roku w tym prestiżowym konkursie 
startowało kilkadziesiąt zespołów 
muzycznych, a orkiestra z Hajnówki 
została zakwalifikowana do grupy 
orkiestr dętych. 

Profesjonalne jury oceniało po 
dwa wykonywane przez orkiestry 
utwory. Orkiestra z Hajnówki specjal-
nie na ten cel przygotowała „Marsz 
Pierwszej Brygady” oraz „Thriller” 

I miejsce Orkiestry Dętej OSP w Hajnówce

Michaela Jacksona. Wykonanie tych 
utworów zebrało burzliwe oklaski 
wśród publiczności, a jury oceniło je 
jako godne zajęcia I miejsca.

Występ był znakomitą okazją 
do sprawdzenia poziomu muzycz-
nego orkiestry przed zbliżającym się 
intensywnym sezonem artystycz-
nym. Miniony, trochę leniwy zimo-
wo-wiosenny okres prób i ćwiczeń, 
mógł z natury rzeczy przyczynić się 
do spadku muzycznej formy. Także 
krótki czas, jaki orkiestra miała na 
przygotowanie się do konkursu, ra-
czej nie wróżył czołowego miejsca, 
choć pozytywnie wpłynął na ogólne 

przygotowanie się muzyków. Orkie-
stra tak, jak zawsze, walczyła o jak 
najlepszy wynik, lecz zajęcie I miej-
sca było dla wszystkich wspaniałą 
niespodzianką. 

Udział w konkursie był możliwy 
dzięki zaproszeniu wystosowanemu 
przez Dom Kultury w Prużanach do 
hajnowskiej orkiestry dętej OSP. 
Organizacją wyjazdu, a więc formal-
nościami związanymi z transportem, 
załatwieniem wiz oraz stroną fi-
nansową zajął się Hajnowski Dom 
Kultury. 

Krzysztof  Łapiński
  
 

Niezmiernie miło jest nam 
poinformować, iż najnowsza książ-
ka Marysi Tichoniuk – hajnowianki 
uczącej się w szkole podstawowej 

nr 4 -  ponownie zdobyła uznanie 
jurorów 9. ogólnopolskiego konkursu 
plastyczno – literackiego „Bazgroł 
2018”.

Hajnowianka ponownie finalistką Bazgroła

Cd. str. 4
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Statystyczny Kowalski spę-
dza na zakupach  grubo ponad 
godzinę dziennie. Kupujemy 
dużo i chętnie, nie zdając sobie 
sprawy, że decyzja o wrzuceniu 
kolejnego produktu do koszyka to 
nie do końca nasza, samodzielna 
decyzja. Przekraczając próg skle-
pu, nieświadomie jesteśmy wcią-
gani  w machinę napędzającą 
zysk. Ile razy zdarzyło się Wam 
wejść do sklepu i kupić więcej 
niż zamierzaliście? Podpowia-
damy więc  z jakimi technikami 
wywierania wpływu (żeby nie 
powiedzieć manipulacji) mamy na 
co dzień do czynienia w sklepach 
oraz jak reklamować produkty 
spożywcze.

Marketingowe pułapki
Zapach świeżego pieczywa 

wzmagającego apetyt, relaksująca 
muzyka w tle, ustawienie droższych 
towarów w zasięgu wzroku (te tańsze 
są zwykle na dole), ba – nawet układ 
towarów na półkach ma znaczenie 
(za artykułami pierwszej potrzeby 
jak pieczywo czy nabiał trzeba się 
nachodzić, czasem nawet przez cały 
market. A po drodze mijamy tyle 
rzeczy z krzyczącymi promocjami!). 
Nawet dostępność wózków zamiast 
tradycyjnych koszyków ma swój 
marketingowy podtekst  – w końcu 
w wielkim wózku zmieści się więcej 
produktów a poza tym głupio stać 
z nim w kolejce, gdy w środku mamy 
jeden czy dwa produkty. Już nie 
wspominając o cenach – bo czym się 
różni cena 9,99 od 10,00? Ano tym, 
że automatycznie zwracamy uwagę 
na pierwszą z liczb, która wydaje 
się nam korzystna. A że w sklepie 
ostatecznie i tak zostawimy dychę... 
Kolejną sztuczką jest sposób układa-
nia towaru – by łatwiej zobrazować 
problem posłużymy się przykładem: 
w markecie aktualnie trwa promocja 
na miksery, które w promocji kosztują 
199 zł; osobną kwestią jest fakt, że 
często cena produktów promocyjnych 
z promocją nie ma nic wspólnego. 
Tak czy siak – cena astronomicz-
na.  Ale gdy nasz promocyjny mikser 
stoi obok innego, kosztującego już 
399 zł, to na ten za 199 zł spojrzymy 
łaskawszym okiem. A gdy w gratisie 
otrzymamy przy zakupie książkę 
kucharską to już w ogóle super! 
Tym sposobem promocyjny mikser 

ląduje w koszyku, sklep liczy utarg, 
uradowany jest także konsument, 
bo zrobił niezły interes (a przynaj-
mniej tak mu się wydaje).   Spece 
od marketingu  sprzedają nam iluzję 
– a wszytko po to, byśmy wydali jak 
najwięcej a jednocześnie byli z tego 
zadowoleni. Poza tym wrażenie 
szczęścia będzie nam się kojarzyć 
akurat z tym marketem, więc pewnie 
do niego wrócimy.  Temu właśnie 
służą promocje, gratisy, punkty 
lojalnościowe czy loterie, w których 
możemy wziąć udział, oczywiście 
pod warunkiem, gdy zrobimy ileś 
tam zakupów na określoną kwotę 
(…). A skoro jesteśmy przy temacie 
promocji – gdy kupujemy towar ozna-
czony jako promocyjny, sprawdźmy 
czy pod spodem nie ma jego stałej 
ceny -  sprzedawcy aktualizując 
pasek cenowy, często nie zdejmują 
starej ceny, tylko przykrywają ją 
nadrukiem z nową wartością. Taka 
praktyka ułatwia  im pracę (gdy się 
skończy kampania promocyjna, nie 
muszą drukować cen na nowo), a my 
możemy sprawdzić jak to z tą pro-
mocją rzeczywiście było. Na twarzy 
niejednego konsumenta z pewnością 
odmaluje się zdziwienie, gdy odkryje, 
że promocja dotyczyła zaledwie 
kilku groszy – lub – co gorsza – nie 
było jej wcale a promocyjna cena 
produktu okazała się być ceną stałą. 
Jedynym sposobem, by nie dać się 
zwieść, jest wiedza i świadomość 
w zakresie marketingowych sztuczek. 
Ponadto, wybierając się do sklepu, 
sporządźmy listę zakupów, której 
twardo się trzymajmy – pozwoli to 
uniknąć nadmiernego kupowania.

Etykieta prawdę Ci powie
Wybierając towar, uważnie czy-

tajmy etykiety. Nie dawajmy wiarom 
reklamom i kolorowym grafikom, 
które przywołują skojarzenie, jakoby 
produkt powstawał ze składników 
bądź w warunkach naturalnych (np. 
sielski krajobraz wsi lub kanka mleka 
na nabiale) –wczytując się w skład 
może się okazać, że odcień naszego 
ulubionego jogurtu truskawkowego to 
efekt ekstraktu z buraka, obecnego 
w składzie produktu.  Czytając ety-
kiety zwracajmy uwagę na szczegóły 
w nazwie produktu – dżem o smaku 
morelowym to nie to samo co dżem 
morelowy. Jak jogurt może być na-
turalny skoro ma w składzie mleko 

w proszku?  Wiedzę o tym, czy dany 
produkt rzeczywiście reprezentuje 
walory zdrowotne, poznamy uważnie 
czytając informację o wartości 
odżywczej. Informacja ta jest 
najczęściej zawierana w formie 
tabeli i musi uwzględniać: ilość 
tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasy-
conych, węglowodanów, cukrów, biał-
ka oraz soli. Informacja o tych skład-
nikach jest podana w przeliczeniu na 
100 g lub 100 ml produktu. Studiując 
etykiety zwróćmy też uwagę na ter-
min ważności. Uwaga - wyrażenie 
„Należy spożyć do” oznacza, że po 
upływie oznaczonego terminu żyw-
ność jest szkodliwa i bezwzględnie 
należy ją wyrzucić. Z kolei wyrażenie 
„najlepiej spożyć przed” oznacza 
termin minimalnej trwałości czyli 
datę, do której żywność zachowuje 
wszystkie swoje właściwości (np. 
smak, zapach, wartości odżywcze). Po 
upływie tego terminu, produkt może 
nie być szkodliwy dla organizmu, ale 
może utracić niektóre właściwości. 
Kwestia terminu ważności produktu 
jest szczególnie istotna w sytuacji, 
gdy chcemy zgłosić wadę produktu. 
Bo produkty spożywcze, tak jak i inne, 
podlegają przepisom reklamacji.

Reklamacja produktów 
spożywczych

Jeśli szukasz informacji na ten 
temat w intrenecie, uczulamy-  jako 
że w sieci nic nie ginie, wciąż dostęp-
ne są artykuły pisane na podstawie 
uchylonego rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. 
w sprawie terminów zawiadomienia 
sprzedawcy o stwierdzeniu niezgod-
ności towaru żywnościowego z umo-
wą, które dawał trzydniowy termin na 
zgłoszenie sprzedawcy niezgodności 
towaru z umową. Zaznaczamy – ten 
akt już nie obowiązuje. W przy-
padku reklamacji produktów 
spożywczych podstawą prawną 
są przepisy Kodeksu Cywilnego 
z tytułu rękojmi (Dz.U.2017.459 
t.j. z dnia 2017.03.02).  I tu zaczy-
nają się prawne kwiatki – bo zgodnie 
z literą prawa, sprzedawca  z tytułu 
rękojmi odpowiada za niezgod-
ność towaru z umową w przypadku 
stwierdzenia takowych przed  upły-
wem dwóch lat od wydania towaru 
kupującemu; termin ten biegnie na 
nowo w razie  wymiany towaru.  Wy-

obrażacie sobie reklamację jogurtu 
rok lub dwa po zakupie? Jako, że 
przepisy są bardzo nieostre, punktem 
zaczepienia jest termin spożycia 
produktu, a także zdrowy rozsądek. 
W przypadku reklamacji produktów 
spożywczych czas ma istotne znacze-
nie, ze względu na ich krótkie terminy 
przydatności do spożycia. Dlatego 
też, gdy po powrocie do domu 
zauważmy, że kupiony towar jest: 
przeterminowany, zabrudzony, nie-
świeży lub zepsuty,  powinniśmy się 
niezwłocznie udać do sklepu - najle-
piej tego samego dnia. Reklamację 
do sprzedawcy składamy także, jeśli 
produkt spożywczy ma nieprzyjemny 
wygląd, zapach lub smak (np. pleśń) 
i równocześnie mamy pewność, 
że przechowywaliśmy ten produkt 
zgodnie z zaleceniami (np. jogurt stał 
w lodówce a nie na stole) oraz że nie 
upłynął termin daty spożycia.  Nie-
stety w sytuacji, gdy zauważmy wady  
produktu  i nie udamy się do sklepu 
od razu tylko np. za kilka dni, jego 
termin daty przydatności do spoży-
cia może minąć – wówczas ciężko 
będzie udowodnić, że wadę towaru 
stwierdziliśmy już w dniu zakupu i nie 
jest ona wynikiem upływu terminu 
ważności (bo jak udowodnimy, że 
mleko kupione w poniedziałek, prawi-
dłowo przechowywane w lodówce, już 
w dniu zakupu miało nieprzyjemny 
zapach skoro data przydatności do 
spożycia  minęła w czwartek a my 
zjawiamy się z reklamacją w piątek?).  
Czas na reklamację produktów nie 
może być dłuższy niż data przydatno-
ści do spożycia lub termin ważności 
produktu. By uniknąć sporów, rekla-
mację żywności powinniśmy złożyć 
jeszcze przed upływem ważności. 
Jeśli zaś kupiliśmy towar po terminie, 
dowodem w sprawie będzie paragon. 
Na paragonie znajduje się bowiem 
data zakupu, jeśli skonfrontujemy 
ją z datą terminu przydatności do 
spożycia lub datą minimalnej trwa-
łości reklamowanego produktu i się 
okaże, że produkt w dniu zakupu był 
przeterminowany, mamy duże szanse 
na wyegzekwowanie swoich praw.

Przepisy kodeku cywilnego 
mówią, iż z tytułu rękojmi możemy 
żądać wymiany towaru, obniżenia 
ceny  albo − przy wadzie istotnej 
– odstąpienia od umowy  (żądanie 
usunięcia wady przez sprzedawcę, 

Prawa konsumenta: Konsument na zakupach
z uwagi na charakterystykę produk-
tów spożywczych, nie jest możliwy 
do realizacji). Pamiętajmy jednak, że 
choć  przepisy obligują sprzedawcę 
do przyjęcia wadliwego towaru (art. 
561 Kodeksu Cywilnego),  powin-
niśmy formułować żądania w roz-
sądnych granicach oraz niekiedy 
iść na kompromis, zwłaszcza, że od 
absurdów dnia codziennego i konsu-
menta i sprzedawcę chroni art.  560. 
§  4. mówiący o tym, że konsument 
nie jest uprawniony do odstąpienia 
od umowy, jeśli wada produktu jest 
nieistotna (cóż, jogurt po terminie za 
kilkanaście groszy to nie sprzęt AGD 
za kilka stówek ).

Zgłaszając się do sprzedawcy 
z wadliwym produktem nie dajmy 
się zwieść informacji, jakoby  „po 
odejściu od kasy, nie uwzględnia 
się reklamacji” Ta formuła nie daje 
sprzedawcy prawa do odmowy 
realizacji naszych roszczeń, bo nie 
ma żadnej podstawy prawnej - to 
wyżej przywołany przepis Kodeksu 
Cywilnego o dwuletniej odpowiedzial-
ności sprzedawcy z tytułu rękojmi 
jest obowiązujący. A co w przypadku 
stwierdzenia różnicy pomiędzy ceną 
na sklepowej półce a tą wybitą na 
kasie fiskalnej? Zgodnie z art. 543  
Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 
t.j. z dnia 2017.03.02) ,,wystawienie 
rzeczy w miejscu sprzedaży na widok 
publiczny z oznaczeniem ceny uważa 
się za ofertę sprzedaży’’. Z kolei art. 
5 ustawy  z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów 
i usług (Dz.U.2017.1830 t.j. z dnia 
2017.10.03) wyraźnie mówi, że 
w przypadku rozbieżności lub wątpli-
wości co do ceny za oferowany towar 
lub usługę konsument ma prawo 
do żądania sprzedaży towaru lub 
usługi po cenie dla niego najkorzyst-
niejszej. To dobre wiadomości dla 
konsumenta, ponieważ oznacza to, 
że zobowiązująca jest cena widnie-
jąca na sklepowej półce . Podstawą 
do dochodzenia swoich praw jest 
oczywiście nasz niezawodny paragon. 
Warto go wnikliwie przeanalizować 
tuż po odejściu od kasy, a zauważoną 
różnicę w cenie zgłosić jeszcze w dniu 
zakupów.

 Katarzyna Miszczuk
Konsultacja merytoryczna: 

Danuta Ługowoj, Powiatowy Rzecznik 
Konsumenta

Delegacja powiatu hajnowskiego z wizytą partnerską w Nowym Sączu
nem Dobosz, Andrzejem Gancarz, 
Zofią Nika i Barbarą Szarota. Podczas 
spotkania dyskutowano o przyszłej, 
dalszej współpracy i nowych propo-
zycjach wspólnych działań. Czterod-
niowy pobyt obfitował w liczne wy-
darzenia: podczas wizyty w szpitalu 
zwiedziliśmy nowo wyremontowane 
skrzydło wyposażone w nowoczesny 
sprzęt i technologię, a także bazę 
turystyczną i uzdrowiskową powiatu 
sądeckiego.

Wizyta przebiegała w bardzo 
przyjaznej atmosferze, gospodarze 
dołożyli wszelkich starań, aby dzieci 
oraz przedstawiciele partnerskich 
regionów czuli się jak najlepiej.

Katarzyna Miszczuk

cercie oraz zabawa w parku linowym 
(Wyniki Turnieju i relacja z pobytu 
na stronie www.powiat.hajnowka.pl 
zakładka sport

Podczas gdy dzieci i opieku-
nowie brali udział w rozgrywkach, 
delegacja z powiatu hajnowskiego 
(oczywiście poza udziałem w tur-
nieju), spotkała się z przedstawicie-
lami powiatu sądeckiego – Starostą 
Sądeckim Panem Markiem Pławia-
kiem, Wicestarostą Panem Antonim 
Koszyk, burmistrzem Miasta i Gminy 
Muszyna Panem Janem Golbą, po-
mysłodawcą imprezy radnym Stani-
sławem Sułkowskim oraz: członkiem 
Zarządu Powiatu Marianem Rybą, 
radnymi – Martą Adamczyk, Maria-
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Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty 
zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane 
przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania 
na krosnach- to wszystko można było zobaczyć 
w niedzielę 3 czerwca 2018 roku na 14. Biało-
ruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum 
i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Festiwal otworzył dyrektor Muzeum 
Białoruskiego – Tomasz Tichoniuk. Głos zabrali 
i gratulowali imprezy Andrzej Skiepko-zastępca 
Burmistrza Miasta Hajnówka oraz Jadwiga 
Dąbrowska –Starościna Powiatu Hajnowskie-

go. A całą imprezę prowadziła niezastąpiona 
konferansjerka Mariola German-Pietruczuk.

Festiwal to jedno z najważniejszych 
i największych wydarzeń organizowanych co 
roku przez hajnowskie Muzeum. Instytucja 
w sposób symboliczny wychodzi na schody 
muzeum, prezentując to, co wartościowe wew- 
nątrz - prezentując dorobek, a także ucząc 
poszanowania dla tradycji i kultury.

Oprócz warsztatów etnograficznych 
i degustacji przez cały dzień odbywały się 
koncerty białoruskich zespołów zróżnicowanych 
pod względem wieku jak i rodzaju muzyki. 
Rozpiętość wiekowa wykonawców sięgała od 

z żubrem smakuje wybornie”
„Ptaków śpiew budzi rano, bo Zajazd 

BARTNIK w Hajnówce znajduje się w sercu 
miejskiego parku. Widok z okna na zieleń 
uspokaja. Zaczynam poranek w rytmie slow, 
Atutem tego miejsca (niedrogie noclegi www.
hotelbartnik.pl) są też sympatyczni Gospodarze 
oraz dobre jedzenie. Hitem Pani Domu pierogi 
z gęsi i dania kuchni regionalnej zamawiane na 
życzenie i na wynos. Wszędzie blisko, bezpłatny 
bezpieczny parking, internet”

„Dzisiaj totalnie „odleciałam” w Chacie 
Baby Jagi! Ale o tym w kolejnych postach. Na 
Podlasiu, kilka kilometrów od Hajnówki jest 
chatka Baby Jagi - konkurencja dla święto-
krzyskich czarownic”

„Szlakiem carskich łowów. Puszcza Bia-
łowieska - skarb narodowy I królewskie dęby, 
które malował Leon Wyczółkowski.. Każdy 
Polak powinien ten punkt programu zaliczyć. 
Znakomita przewodniczka Pani Nina Zin, 
40 letnie doświadczenie I ogromna wiedza. 
Niezapomniane wrażenia. Tutaj rządzi pani 
żubrzyca!...”

Więcej o niesamowitym klimacie miasta 
Hajnówka na   

Składamy podziękowania Starostwu 
Powiatowemu w Hajnówce za współpracę przy 
organizacji pobytu Pani Kingi. 

Magdalena Chirko
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Duchowość i witalność w roli głównej podczas 
dziennikarskiej wizyty na Międzynarodowym 
Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

Bistro” w Hajnówce i domowe obiady (pierogi 
robione na miejscu przez gospodynie lokalne). 
Pyszne dania kuchni kresowej, a poza tym od 
wejścia wita nas muzyka ukraińska i klima-
tyczne wnętrza. Czysta toaleta. Miła obsługa…”

„…Najlepsze pieczywo na Podlasiu w ro-
dzinnej piekarni Państwa Podolszyńskich w Haj-
nówce. Każdy kto wyjeżdża z Regionu Puszczy 
Białowieskiej zabiera je ze sobą. To najlepszy 
prezent dla znajomych I rodziny. Można też 
kupić w piekarni hajnowskiego „marcinka””

„Jest pysznie. Wszystkie smaki Podlasia 
w najlepszym wydaniu. Restauracja Starówka.” 
„Kultowe miejsce, znakomita lokalna kuchnia, 
czyli bar&restauracja Starówka w Hajnówce. 
Miejsce przyjazne dzieciom. Ceny przystępne. 
Pyszne dania I piwa regionalne”

„Kolejna atrakcja w drodze do Białowieży 
(ok. 20 km) - Podlasie w miniaturze. Najpięk-
niejsze i najcenniejsze zabytki architektury 
drewnianej, pałace, cerkwie, perły architektury 
sakralnej w skali 1;25, na przedmieściach 
Hajnówki. Jadąc do Parku Białowieskiego 
warto zboczyć z drogi i zwiedzić Park Miniatur 
Zabytków Podlasia. Poza obiektami piękne ry-
sunki Władysława Pietruka - artysty rysownika. 
Takie projekty rodzą się z pasji, a pasjonatów 
na Podlasiu nie brakuje, chociaż pomysłodawcy 
byli zainspirowani parkiem miniatur w Kowa-
rach. ! Miejsce na ognisko, zadaszone miejsce 
na posiłek, czysta toaleta i kiosk z pamiątkami”

„Czas na deser ? Zazdrościcie ? Marcinek 
hajnowski czeka. Ile ma warstw „marcinek”? 
KTO ZGADNIE ? A herbatka zielona w kubeczku 
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Białoruskie Święto - KULTURA NA SCHODACH MUZEUM
przedszkolaków poprzez młodzież szkolną, 
na dorosłych kończąc. Zaś gatunki muzyczne 
przechodziły od folkloru, poprzez estradę, no-
woczesne rockowe aranżacje ludowych pieśni 
białoruskich i żywy modern folk.

Na festiwalowej scenie wystąpiły dzieci 
z Przedszkola Nr 1 „Kolebka” w Hajnówce, oraz 
„Sunduczok” z Przedszkola Św. Cyryla i Metode-
go w Hajnówce, a także zespoły grające na 
żywo białoruską muzykę: ART. PRONAR z Narwi, 
Dawid Szymczuk Band z Hajnówki w odświe-
żonym składzie oraz Niemoralna Propozycja 
z Białegostoku. Gościnnie wystąpiły zespoły 
zaproszone z Białorusi – zespół WIERBNICA 
z Prużan, zaś na zakończenie festiwalu zna-
komity znany hajnowskiej publiczności zespół 
PAŁAC z Mińska.

Tradycyjnie była również prezentowana 
najnowsza i antykwaryczna literatura białoru-
skojęzyczna, pamiątki oraz rękodzieło ludowe  
na stoisku Muzeum i Ośrodka Kultury Białoru-
skiej w Hajnówce. Swoje stoisko miały również 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, na którym  poka-
zywano prace wykonane przez osoby niepełno-
sprawne. Dzieci i młodzież mogły spróbować 
swych sił w ekologicznych warsztatach, gdzie 
wykonywano tradycyjne kolorowe chodniczki 
tzw. „kruhlaczki” ze skrawków materiałów.  

Festiwal nie mógłby się odbyć bez przy-
byłej licznie publiczności, która zalewała plac 
Muzeum od wczesnych godzin porannych do 
wieczora, ale również partnerom i sponsorom. 
W tym roku wsparli nas Urząd Gminy Narew-
ka, Hajnowski Dom Kultury, Apteka VITA oraz 
Areszt Śledczy w Hajnówce i Piekarnia Podol-
szyńscy a także wolontariusze, którzy pomagali 
przy obsłudze Festiwalu, za co organizatorzy 
serdecznie dziękują.

Pozostaje czekać na 15. Festiwal, który 
odbędzie się za rok jak zawsze w pierwszy 
weekend czerwca.

Festiwal zrealizowano dzięki dotacji 
Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego w Bia-
łymstoku, Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Agnieszka Tichoniuk 

Hajnowianka ponownie finalistką Bazgroła

Do konkursu zgłoszono niemal tysiąc prac 
z całej Polski, kilkadziesiąt z nich wyłoniono do 
finału konkursu, którego – ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie dyplomów i nagród tradycyjnie 
odbyło się na Międzynarodowych Targach 
Książki w Warszawie na Stadionie Narodowym 
dnia 19 maja 2018 r. Spotkanie z jurorami, 
organizatorem konkursu, ulubionymi pisarzami, 

wydawnictwami- dla młodych literatów – nie-
ocenione ….

Marysia zdobyła II miejsce za książkę 
„Wakacyjna przygody EMI”, która wydana 
została przez Stowarzyszenie Kulturalne TY-
BEL.  Książka mogła ujrzeć światło dzienne 
dzięki Stypendium Burmistrza za osiągnięcia 
artystyczne. 

Tomasz Tichoniuk
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18 maja 2018 r. w Hajnowskim Domu 
Kultury odbył się finisaż XV Ogólnopolskiej 
Wiosny Młodych Talentów. Na galę przybyło 
jury reprezentowane przez Joannę Kossak, 
Annę Świtalską-Świć i Zbigniewa Budzyńskiego. 
Licznie zebranych gości przywitała kierownik 
działu artystycznego Jadwiga Lach-Kuczkin a 
wręczanie statuetek młodym talentom wspie-
rał dyrektor HDK Rościsław Kucewicz oraz 
instruktor plastyki, pomysłodawczyni konkursu 
Zenaida Jakuć. Uroczystość odbyła się pod 

hasłem ,,Talenty dla Niepodległej” co zostało 
podkreślone w części koncertowej poprzez pa-
triotyczne piosenki solistek ze Studia Piosenki 
Estradowej Kasi Drużby i Zosi Filipiuk a także 
występy zespołów tanecznych ABRAKADABRY 
i PRZEPIÓRKI. Po podsumowaniu konkursu 
wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszny, 
jubileuszowy tort oraz zwiedzanie wystawy 
pt,,Wszystkie kolory wiosny” prezentującej ok. 
250 najlepszych prac.

Wiosna Młodych Talentów
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