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„Odwiedzam Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe w Białymstoku. Nadal jest tu najtaniej, choć rolnicy 
musieli znacząco podnieść ceny. Niestety, inflacja galopuje, rząd szuka usprawiedliwień, zamiast 

przygotowywać rozwiązania na wyjście z kryzysu. Jak pokazują dane, polska inflacja jest jedną z najwyższych w Europie. 
Dopóki nie będzie pieniędzy z Krajowego Funduszu Odbudowy, nie będziemy mogli normalnie żyć. Rząd powinien jak najszybciej 
sięgnąć po ponad 700 mld zł z UE. Dzięki funduszom z KPO będzie można walczyć z inflacją, a złotówka się wzmocni.”  

Paweł Krutul,poseł na Sejm RP

OPINIE...

• Strażacki Jubileusz w Siemichoczach

W następnym numerze:

To tytuł wystawy plenerowej 
prezentującej fragment kolekcji 
dawnej fotografii rodzinnej oraz 
wspomnień najstarszego poko-
lenia mieszkańców gminy Boćki, 
stworzonej przez Fundację OKO-
LICA. Wystawa otwarta zostanie 
w Boćkach 16 września. Otwarcie 
poprzedzi spotkanie w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej przy placu Armii 
Krajowej 5, o godzinie 16.

Wystawa „Boćki. Album ro-
dzinny. Śluby” jest trzecią z cyklu 

„Boćki. Album rodzinny”. Pierwsza, 
otwarta w 2018 roku, nosiła pod-
tytuł „Dzieciństwo”, druga, otwarta 
w 2020 roku - „Młodość”. Wszystkie 
przybliżają realia życia pokolenia 
urodzonego w latach 20., 30. i 40. 
XX wieku, a  przygotowane zostały 
na podstawie kolekcji nagrań bio-
graficznych najstarszych miesz-

Boćki. Album rodzinny. Śluby
kańców gminy Boćki oraz ich zdjęć 
rodzinnych.

Kolekcja zaczęła powstawać 
w 2015 roku. Zrealizowano wów-
czas pierwsze nagrania, które po 
opracowaniu zostały przekazane do 
Archiwum Historii Mówionej Ośrod-
ka Karta i Domu Spotkań z Historią 
w Warszawie. Nagrania trwały do 
2018 roku. Dziś kolekcja składa się 
z 70 relacji  biograficznych oraz 
ponad 700 skanów historycznych 
zdjęć. Wszystkie przechowywane 
i udostępniane są w warszawskim 
archiwum i w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Boćkach. Z kolekcją 
można się również zapoznać na 
stronie internetowej Fundacji Oko-
lica: fundacjaokolica.pl  Jest to naj-
większy w Polsce zasób tego typu 
materiałów zebranych w jednej 

Cd. str. 7

Słoneczna aura dopisywała 
organizatorom i uczestnikom pod-
czas 11. edycji Narodowego Czyta-
nia w Hajnówce, które w tym roku 
przypadło na 3 września.

Pieczę nad organizacją uro-
czystości powierzono Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. dr. Tadeusza 
Rakowieckiego, rokrocznie w przy-
gotowaniach wspiera ją również 
Hajnowski Dom Kultury. Punktualnie 
o godz.10 00 na Skwerze im. Pluto-
nowego Bolesława Bierwiaczonka 
rozbrzmiał śpiew Chóru Miasta Haj-
nówka, który pod dyrygenturą Pani 
Marii Paszko wykonał trzy utwory: 

„Rozkwitały pąki białych róż”,  „Pieśń 
wieczorną” oraz oparte na podla-
skiej melodii ludowej „Dwa serdusz-
ka”. Występ chóru otworzył uroczy-
stość, a następnie głos zabrała 
Dyrektor biblioteki Pani Agnieszka 

Ballady  
i romanse
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Deszczowa aura nie prze-
szkodziła uczestnikom I Festiwalu 
Kół Gospodyń Wiejskich – Smaki 
Podlasia, który odbył się 11 wrze-
śnia w  Podlaskim Muzeum Kultury 
Ludowej.

W niedzielne popołudnie 
rozstrzygnięto konkursy „Jesien-
ny Smak” dla Kół Gospodyń Wiej-
skich i „Smak Podlasia 2022” dla 
producentów lokalnych oraz „Sto-
isko z Tradycją” i „Tradycyjny oraz 

Smaki Podlasia
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Pożegnanie lataJałówka

Czytaj str. 7

3 września w Siemiatyczach 
odbyły się zawody kawaleryjskie. 
Zorganizował je działający od kilku 
lat Ochotniczy Szwadron Kawalerii 
Siemiatycze.  Do udziału w imprezie 
zaproszono „kawalerzystów” z całej 
Polski. Przyjechało ich 17. Zawody od-
były się m.in. dzięki wsparciu Staro-
stwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Siemiatycze

Zawody kawaleryjskie



Wieści Podlaskie2 

My też będziemy strażakami

Komisja Europejska zgodziła się na odstępstwo od zakazu produkcji na 
ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w 2023 roku. Wnioskowała 
o to także Polska. Nasi rolnicy twierdzą, że dobrze się stało, że w tak trud-
nych czasach - gdy trzeba szczególnie dbać o bezpieczeństwo żywnościowe 

– Unia złagodziła wymogi, ale czy to nie powinna być trwała zmiana? Chyba 
łatwiej urzędnikom w Brukseli zmienić rozporządzenie w takiej sprawie, niż 
milionom unijnych rolników zmieniać biznesplany?

Rzeczywiście, rolnicy pozytywnie oceniają decyzje o tymczasowych odstęp-
stwach. Stały, kategoryczny zakaz produkcji na ugorach oraz obowiązek zmianowania 
upraw jest szczególnie niekorzystny dla małych i średnich gospodarstw. W Polsce 
dominują takie, nastawione na chów bydła, gdzie ok. 40% areału stanowią użytki 
zielone. Ponieważ występuje dużo gleb lekkich to poprzez ugorowanie pogłębia się 
deficyt pasz, a nakaz zmianowania narusza równowagę produkcyjną, powoduje ob-
niżenie dochodów. Ten nakazowy styl zarządzania przez KE należałoby poluzować. 

Już w czasie pandemii pojawiały się głosy, że Komisja Europejska powin-
na odłożyć wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu. Czy teraz - w obliczu 
wojny na Wschodzie – nie jest to uzasadnione?

25 marca 2020 r. czyli parę dni po ogłoszeniu przez Komisję strategii bioróżno-
rodności i strategii „Od pola do stołu”, napisałem list do ówczesnego przewodniczą-
cego PE Davida Sassoliego, w którym przedstawiłem argumenty za zawieszeniem 
wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Zielona transformacja jeśli zostanie wdro-
żona, doprowadzi do zmniejszenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w Unii. Redukcja 
do 2030 r. o 50% zużycia środków ochrony roślin, obniżenie poziomu nawożenia 
o 20%, następnie, obowiązkowe przeznaczenie 25% powierzchni gruntów traktuję 
jako zbyt radykalne. Myślę, że skutki wojny na Ukrainie zmuszą do skorygowania 
założeń „zielonego ładu”. Będę nad tym pracował w Parlamencie. 

W połowie lipca resort rolnictwa przekazał do akceptacji Komisji Euro-
pejskiej projekt krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR) na lata 2023-2027. Został on uzgodniony z Komisją Europejską. Jak 
Pan ocenia zmiany wprowadzone przez polską stronę?

Polska spełniła zadość warunkom stawianym przez Komisję, wprowadzając 
np. nową interwencję w II filarze w zakresie dobrostanu zwierząt czy wpisując do 
planu strategicznego inwestycje w OZE (np. biogazownie). Ponadto KE zasugerowała 
także zmniejszenie liczby ekoschematów; ostatecznie zostanie ich sześć. Dzięki KPS 
rolnikom polskim, w okresie 2023-2027, zostanie przyznane 25 mld euro, co dopro-
wadzi do wyrównania średniego unijnego poziomu dopłat bezpośrednich przez ok. 
90% gospodarstw, przede wszystkim małych i średnich. Z tego ponad 3,7 mld euro 
przeznaczonych zostanie na pomoc dla hodowców. Polski plan strategiczny, wraz 
z ostatnimi zmianami, oceniam pozytywnie.

Ekoschematy – tego słowa polscy rolnicy obawiają się coraz bardziej, 
więc z ulgą przyjęli informację resortu rolnictwa o tym, że odstąpiono od 
wprowadzenia ekoschematu Przeznaczenie 7% powierzchni GO w gospo-
darstwie na obszary nieprodukcyjne. Czy wprowadzenie tego ekoschematu 
miałoby sens nawet wówczas gdyby nie było wojny ani pandemii?

Zaproponowane ekoschematy są dość rozsądne i zgodne z tradycyjnie stosowa-
nymi w Polsce normami dobrej kultury rolnej. Jeśli chodzi o ugorowanie gleby, jest 
to jedna z praktyk dobrej kultury rolnej przewidzianych w unijnym rozporządzeniu 
o planach strategicznych. Państwa członkowskie mogą jednak zadecydować o wyłą-
czeniu gospodarstw o powierzchni do 10 ha gruntów rolnych z wdrażania tej normy, 
która pewnie lepiej sprawdzi się w większych gospodarstwach rolnych. Państwa miały 

swobodę w ustanawianiu ekoschematów w krajowych planach strategicznych, i także 
rolnicy mogą zastosować te, które będą najodpowiedniejsze w ich gospodarstwach.

Nowa metodyka dotycząca celów do 2030 roku doprowadziła do po-
wstania rozbieżności. Krótko mówiąc nie każde państwo poniesie taki sam 
wysiłek w dochodzeniu do celu. Czy to jest w porządku wobec rolników?

 28 kwietnia 2021 r. złożyłem interpelację do KE pytając o metodykę obliczania 
limitów zużycia pestycydów w ramach strategii „Od pola do stołu”: średnią UE czy 
średnią dla każdego z państwa, pytałem też, czy będzie brane pod uwagę ogólne 
zużycie w danym państwie, czy w przeliczeniu na hektar ziemi uprawnej? W odpo-
wiedzi KE napisała, że „postępy w realizacji pierwszego celu mierzy się zarówno na 
podstawie ilości substancji czynnych zawartych w pestycydach, które są wprowa-
dzane do obrotu (sprzedawane) i w związku z tym stosowane, jak i na podstawie 
niebezpiecznych właściwości tych substancji czynnych. Postępy w realizacji drugiego 
celu będą mierzone na podstawie danych dotyczących sprzedaży bardziej niebez-
piecznych substancji czynnych.” Komisja wydała zalecenia dla każdego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do przygotowania planów strategicznych w ramach 
WPR. Uważam jednak, że proponowane ograniczenia są niesprawiedliwe, ponieważ 
zobowiązują do redukcji wszystkie kraje UE. Przykładowo Niderlandy stosują prawie 
9 kg pestycydów na hektar, gdy w Polsce 2 kg/ha. 

Przedstawiciele Polski uważają, że proponowane w UE cele (dotyczą-
ce pochłaniania dwutlenku węgla) nie uwzględniają potencjału każdego 
z państw w sektorze gruntów. Jaki jest ten polski potencjał? I czy naszym 
rolnikom może opłacać się zalesianie gruntów rolnych?

Polska ma duży potencjał produkcyjny, ale też sporo gruntów predysponowa-
nych wręcz do zalesienia. To jednak rolnik decyduje czy zalesienie słabej ziemi jest 
korzystne ekonomicznie dla gospodarstwa, tym bardziej, że początkowo potrzeba 
dużych nakładów i prac pielęgnacyjnych. Pragnę zaznaczyć, że ze względu na gorsze 
gleby, trudne warunki atmosferyczne i mniejsze stosowanie nawozów – wyłączanie 
kolejnych gruntów z produkcji prowadzi do deficytu pasz, w efekcie do spadku do-
chodów gospodarstw. Opłacalność zalesiania staje się problematyczna. 

 W ramach ekoschematów zapisano także np. “wymieszanie obornika na 
gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji”. Czy takie drobiazgi, które 
dla rolników są bardzo istotne, będzie można jeszcze zmienić?

Wymóg 12 godzin na wymieszanie obornika jest nieracjonalny, gdyż szybkość 
strat azotu zależy m. in. od warunków pogodowych podczas prac. To zbyt krótki czas 
przy większych areałach gleb rozlokowanych w dużej odległości od siedziby gospodar-
stwa. Lepiej byłoby użyć terminu „niezwłoczne zaoranie”. Każda jednak zmiana norm 
unijnych jest bardzo trudnym, czasochłonnym procesem, wymagającym konsensusu. 

Gospodarze liczą, że Komisja Europejska zauważy iż koszty produkcji 
rolnej bardzo wzrosły. Polska wystąpiła o pomoc w postaci dopłat do na-
wozów. Czy jest szansa na inne rodzaje wsparcia?

Pomoc nawozowa wyniosła prawie 4 mld zł. i objęła rolników dotkniętym skut-
kami podwyżek cen. Polska jako pierwszy i jedyny kraj przyznała swoim rolnikom 
taką pomoc. Inne rodzaje wsparcie objęły np. uruchomienie, po raz pierwszy w historii 
UE, tzw. rolniczej rezerwy kryzysowej. Te fundusze pozwoliły na wsparcie polskich 
hodowców trzody chlewnej oraz sadowników. W 2022 r. przyznano 44 mln euro 
nadzwyczajnej pomocy. Ponadto nasi rolnicy mogą też skorzystać z wielu rozwiązań 
krajowych: wsparcia na zwalczanie ASF, wyższego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. 

                                                                                (Oprac.: red.)

Krzysztof Jurgiel

Dylematy Europejskiego Zielonego Ładu

www.facebook.com/krzysztof.jurgiel
www.jurgiel.pl

www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu 

Europoseł Krzysztof Jurgiel na uroczystościach z okazji 75. rocznicy urodzin  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli,  10.09.2022 r.

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, posłem do Parlamentu Europejskiego

Europoseł Krzysztof Jurgiel na obchodach 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chodorach, gm. Turośń Kościelna. 10.09.2022 r.
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30 lat szkolnej podróży  
- jubileusz 30-lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

30 lat szkolnej podróży… 
Pod takim hasłem i w tej kon-
wencji przebiegła jubileuszowa 
uroczystość bielskiego Zespo-
łu Szkół Specjalnych im. Jana 
Pawła II. Trzeba przyznać, że 
wyjątkowa to szkoła, wyjątkowi 
uczniowie, nauczyciele, pracow-
nicy i rodzice. Nie mogło zatem 
być inaczej, by równie wyjąt-
kowe było wydarzenie, które 7 
września br. zgromadziło liczną 
szkolną rodzinę i jej przyjaciół. 
Wśród nich nie zabrakło oczy-
wiście przedstawicieli Powiatu 
Bielskiego, którym przewodzili 
starosta Sławomir Jerzy Snarski, 
wicestarosta Piotr Bożko oraz 

przewodniczący rady powiatu 
Andrzej Leszczyński.

Zaczęło się od modlitwy. Naj-
pierw w cerkwi pw. Opieki Matki 
Bożej, gdzie pod przewodnictwem 
arcybiskupa bielskiego Grzego-
rza modlono się w intencji szkoły, 
jej nauczycieli, pracowników oraz 
uczniów i ich rodzin. Potem w Sank-

tuarium Miłosierdzia Bożego biskup 
drohiczyński Piotr Sawczuk odprawił 
mszę św. w tej samej intencji.

Jubileuszowy pociąg ruszył… 
Brawurowo, lecz z prawdziwą ma-
estrią poprowadzili go nauczyciele 
Beata Jacewicz-Jakończuk oraz Da-
riusz Filimoniuk, którzy na tę okazję 
przywdziali mundury kolejarskie. 
Udajemy się wraz z nimi w drogę 
przez lata działalności szkoły, wspo-
minając, ciesząc się jej sukcesami 
i słuchając występujących gości.

Historia Zespołu Szkół Specjal-
nych im. Jana Pawła II nie ogranicza 
się tylko do ostatniego 30-lecia, ale 
jej dzieje sięgają jeszcze głębiej. 
W 1960 r. z inicjatywy Włodzimie-

rza Łozińskiego, kierownika Szkoły 
Podstawowej nr 2 (funkcjonującej 
wówczas w budynku obecnej SP nr 
5), powstała klasa specjalna dla 
uczniów z trudnościami edukacyj-
nymi. Po zmianie siedziby SP nr 2 
rozrośnięte do kilku oddziałów klasy 
specjalne pozostały w tym miejscu, 
działając w ramach Szkoły Podsta-
wowej nr 1. W 1972 r. trafiły one 
ponownie do SP nr 2 na ulicę kpt. 
Władysława Wysockiego. Następ-
nie w 1984 r w piwnicy budynku 
przy ul. Sienkiewicza 11A utwo-
rzono „klasy życia” dla uczniów 
dotkniętych niepełnosprawno-
ścią w stopniu umiarkowanym  
i znacznym, włączoną w 1992 r. do 
powstającej Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 6. Od tej daty liczy się 
bieg czasu dla dziś funkcjonującej 
placówki. Pierwszym jej dyrektorem 
została Nina Kocjan, która przejęła 
od Szkoły Podstawowej nr 2 od-
działy specjalne. Jej siedzibą został 
budynek po byłym żłobku przy ul. 
Poświętnej 3. 

Szkolny pociąg jechał dalej… 

Zmieniła się nazwa szkoły, która od 
roku 1998 stała się Zespołem Szkół 
Specjalnych. Przewijali się przez nią 
uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy  
i następowały zmiany siedziby pla-
cówki. Kolejnymi dyrektorami szko-
ły byli Władysław Kobus (1995-98), 
Andrzej Walio (1998-2004), Kata-
rzyna Małgorzata Pacewicz (2004-
2006), Jolanta Elżbieta Boćkow-
ska (2006-2018) i od roku 2018 
ponownie Katarzyna Małgorzata 
Pacewicz. Zanim Zespół Szkół Spe-
cjalnych osiadł na stałe w dzisiejszej 
siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 
17, wędrował z ul. Poświętnej do bu-
dynku po byłym liceum medycznym 
przy ul. Kleszczelowskiej 5 (w 2003 

r.), by stąd w 2008 r. przenieść się 
do obecnej lokalizacji po byłym Ze-
spole Szkół nr 2. 16 grudnia owego 
roku dokonano uroczystego otwar-
cia nowej siedziby oraz nadano jej 
imię patrona – Jana Pawła II.

W latach tych szkoła rozwinę-
ła się, zmieniając swoją strukturę. 
Powstała w niej Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa, a klika lat później – 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 
Wszystko to po to, by lepiej przygo-
tować młodzież do samodzielnego 
radzenia sobie w życiu.

Wstępem do jubileuszowej 
gali był występ zespołu, złożo-
nego z nauczycieli szkoły. Znana  
z filmu „Czterdziestolatek” melodia 
została przez nich wykorzystana 
z nowym tekstem przystosowanym 
do bieżącej okoliczności pt. „30 lat 
minęło”. Zapowiadało się, że całe to 
wydarzenie wcale nie będzie jubile-
uszem, jakich wiele…

Gospodarz jubileuszowej uro-
czystości, dyrektor szkoły Katarzyna 
Pacewicz powitała zacne grono gości 
i przyjaciół. Wśród nich oprócz sta-

rosty Sławomira Jerzego Snarskiego  
i towarzyszących mu przedsta-
wicieli władz powiatu, znaleźli się 
m.in. ks. biskup drohiczyński Piotr 
Sawczuk wraz z innymi duchow-
nymi, prawosławny dziekan bielski 
ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk i inni 
księża prawosławni, podlaski ku-
rator oświaty Beata Pietruszka, 
przedstawiciele samorządów gmin-
nych z terenu powiatu bielskiego, 
dyrektorzy szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Przy-
byli również byli dyrekto-
rzy Zespołu Szkół Specjalnych  
i poprzedzających go instytucji – 
Nina Kocjan, Andrzej Walio oraz Jo-
lanta Elżbieta Boćkowska. Wspomi-
nano również nieżyjącego już nieste-
ty Władysława Kobusa, ale obecna 
była jego małżonka. Salę wypełnili 
licznie przybyli obecni i emerytowani 
nauczyciele, uczniowie i ich rodzi-
ce. Wszyscy oni stojąc na baczność 
razem zaśpiewali hymn państwowy.

Dalej nastąpił czas podzię-
kowań, gratulacji i wspomnień. 
Rozpoczęła je pani dyrektor Pace-
wicz, wracając pamięcią do swoich 
młodzieńczych czasów studenckich 
i z okresu, gdy podejmowała pierw-
szą pracę. - Gdy szukałam w Bielsku 
placówki, w której mogłabym odbyć 
praktyki studenckie, skierowano 
mnie na ulicę Poświętną – wspo-
minała. – A tam właśnie trwały pra-
ce adaptacyjne budynku po byłym 
żłobku. I właśnie w tamtym miejscu 
od 1 września 1992 roku powstała 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6. 
Ówczesna pani dyrektor Nina Kocjan 
przyjęła mnie na praktyki i już wte-
dy poczułam, że jest to wyjątkowe 
miejsce, wyjątkowa szkoła. Tam był 
wyjątkowy klimat. Szkoła była wtedy 
wyjątkowo kameralna. Było niewiele 
klas, niewielka kadra pedagogicz-
na. I pamiętam, że ówczesna pani 
dyrektor powiedziała wtedy, że jak 
tylko skończę studia, to koniecznie 
mam się do niej zgłosić. I tak się 

rzeczywiście stało. Skończyłam stu-
dia, przyjechałam do pani dyrektor 
i pani dyrektor mnie zatrudniła. I tak 
się zaczęła moja zawodowa i jedno-
cześnie szkolna podróż.

Każdy jubileusz jest przede 
wszystkim pisany historią ludzi – 
mówił starosta Sławomir Jerzy 
Snarski w swoim wystąpieniu jako 
współgospodarz uroczystości. – 
Mam to szczęście, że dwie trzecie 
tego jubileuszu, bo już od dwudzie-
stu lat jestem starostą bielskim wraz 
z wicestarostą, mogę obserwować 
tą szkołę, jej rozwój, jej sukcesy, bo 
porażek nie było. I kiedy przypomi-
nam te obawy, kiedy przenosiliśmy 
tą szkołę tutaj, na to miejsce, i spo-
tkania z rodzicami, ich obawy, czy 
na pewno będzie tutaj lepiej, to chcę 
podziękować tym wszystkim, którzy 
nam zaufaliście, że będzie lepiej. Że 
znajdziecie dobre, spokojne miejsce 
na fajną edukację dla tych dzieci,  
o których Jan Paweł II mówił, że są 
niejednokrotnie odzwierciedleniem 
cierpienia tego Jezusa, który był 
i jest dla nas wzorem do naślado-
wania, który tak bardzo chciał, aby 
było żywe dzieło pomocy ludziom 
potrzebującym, z różnymi niepełno-

Wśród licznych uczestników jubileuszowej uroczystości znaleźli się m.in. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, 
wicestarosta Piotr Bożko, ks. biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, dziekan bielski ks. Leoncjusz Tofiluk  

oraz podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka

Patronem uroczystości jubileuszu 
30-lecia Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Jana Pawła II w Bielsku 
Podlaskim był starosta  
Sławomir Jerzy Snarski

„30 lat minęło…” zaśpiewał chór złożony z nauczycieli szkoły

Podziękowanie, życzenia 
i gratulacje z okazji jubileuszu  

złożył starosta  
Sławomir Jerzy Snarski

Cd. str. 4
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sprawnościami, z różnymi możliwo-
ściami. To było dla nas ważne, kiedy 
czternaście lat temu wybieraliście 
imię Jana Pawła II byłem przekona-
ny, że to jest dobry kierunek, że bę-
dzie to właśnie żywe dzieło, o które 
on zabiegał. 

Mówiąc o sytuacji szkoły i jej 
przyszłości starosta poinformował, 
iż Powiat Bielski co roku dokłada do 
jej budżetu ok. pół miliona zł, aby 
zapewnić dzieciom dobre warunki 

nauki. Obecnie zarząd i rada powia-
tu wesprą kwotą 45 tys. zł budowę 
placu zabaw. 

Po zakończeniu wystąpienia 
starosta wraz z wicestarostą Pio-
trem Bożko, przewodniczącym rady 
powiatu Andrzejem Leszczyńskim 
oraz naczelnikiem wydziału oświaty, 
kultury i ochrony zdrowia Anatolem 
Grzegorzem Tymińskim dyrektorowi 
szkoły Katarzynie Pacewicz wręczyli 
pamiątkowy grawerton oraz nagro-
dę.

W dalszej kolejności życze-

nia i gratulacje dyrektorowi szkoły 
i całej jej społeczności złożył ks. 
biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, 
a po nim podlaski kurator oświaty 
Beata Pietruszka, dziekan bielski ks. 
mitrat Leoncjusz Tofiluk, wójtowie 
i burmistrzowie gmin i miast z te-
renu powiatu oraz przedstawiciele 
rodziców dzieci uczących się w szko-
le. Rada rodziców przekazała pani 
dyrektor „bon na marzenia”, opie-
wający na niebagatelną kwotę 10 
tys. zł. Wystąpienia gości zakończyło 

wzruszające wystąpienie Niny Ko-
cjan, emerytowanej dyrektor byłej 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6.

Następnie prowadzący uro-
czystość Beata Jacewicz-Jakończuk 
i Dariusz Filimoniuk zaprosili uczest-
ników zgromadzenia do dalszej po-
dróży pociągiem wspomnień, tym 
razem w formie prezentacji. Na te-
lebimie wyświetlono serię archiwal-
nych zdjęć dokumentujących byłe 
siedziby szkoły, jej kierowników, pra-
cowników i uczniów. Zaprezentowa-
no również film promocyjny ukazu-

Dyrektor szkoły Katarzyna Pacewicz została nagrodzona  
przez starostę bielskiego

Występy uczniów i nauczycieli szkoły wzbudziły aplauz pozostałych 
uczestników uroczystości

30 lat szkolnej podróży  
- jubileusz 30-lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Cd. ze str. 3

jący warunki panujące w placówce, 
jej bogate wyposażenie i możliwości, 
jakie stwarza dla dobra uczniów i ich 
rozwoju.

Kolejnym przystankiem jubile-
uszowego pociągu były podziękowa-
nia, które tym razem to pani dyrek-
tor skierowała do swoich gości. Wraz 
z podziękowaniami wyróżnionym 
osobom i instytucjom wręczone zo-
stały pamiątkowe statuetki. Otrzy-
mali je m.in. starosta Snarski, bi-
skup Sawczuk wraz z proboszczami 
miejscowych parafii: ks. Dariuszem 
Kujawą i ks. Janem Szmydki, kurator 
oświaty Beata Pietruszka, dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg Leszek 
Aleksiejuk oraz dawni dyrektorzy 
szkoły. Tę część spotkania zakoń-
czono poczęstunkiem jubileuszowe-
go tortu w kształcie… a jakże – po-
ciągu! Świece na torcie zdmuchnęli 
wspólnie starosta, dyrektorzy szkoły 
i jedna z pań nauczycielek. 

Ceremonia podziękowań 
podzielona została na części, po-
przedzielane artystycznymi pre-
zentacjami uczniów i nauczycieli. 
Trzeba przyznać, że przygotowane 
z niezwykłą pomysłowością, bogato 

aranżowane widowisko składające 
się z kilku programów, wzbudzi-
ło prawdziwy aplauz publiczności. 
Można było zatem obejrzeć nie-
zwykle barwny, imponujący strojami 
i choreografią, zachwycający odgry-
wanymi rolami pokaz „kwiatowy”, na 
który składał się taniec motyli i roz-
kwit podlewanych kwiatów. Młodzi 
artyści następnie zaprezentowali 
wiersz o tematyce rodzinnej, zobra-
zowany krótkimi scenkami rodzajo-
wymi. Ostatnim programem, który 
zasłużył na największe brawa był 
występ „rockowy” do piosenki „Na 
bosaka”. Zespół kilkunastu arty-

stów wyposażonych w atrapy gi-
tar w trakcie wykonywania utworu 
zrzucił swoje obuwie, kontynuując 
występ… boso. 

Jubileuszowy pociąg dojeżdżał 
do stacji końcowej. Prowadzący pro-
sili więc o ostrożne wysiadanie, za-
praszając jednocześnie wszystkich 
uczestników podróży na poczęstu-
nek. Jeszcze tylko wyprowadzono 
sztandar szkoły, złożono ostatnie ży-
czenia, wręczono ostatnie prezenty…

W pamięci pozostaną wszyst-
kim słowa pani dyrektor Pacewicz 
o kierowanej przez nią placówce. 

– O naszej szkole można by mó-
wić bardzo, bardzo wiele. Przez te 
wszystkie lata zmieniała swoje miej-
sca, zmieniała swój wygląd, zmie-
niała strukturę. Ale jedno się w niej 
nie zmieniło. Ciągle, i to trwa do dziś, 
w tej szkole zawsze był i jest naj-
ważniejszy uczeń. A dla nas wszyst-
kich, czy wcześniej związanych, czy 
obecnie związanych, pracujących 
dla tej szkoły, wszystko to jest po 
prostu częścią naszego życia. Nasza 
szkoła nigdy nie była miejscem, ani 
instytucją. To była i jest wyjątkowa 
społeczność, taka szkolna rodzina, 
gdzie są wyjątkowe dzieci i ludzie 
mający wielkie serca.                 pd

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego z udziałem starosty bielskiego
1 września br. w Zespole 

Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej 
w Bielsku Podlaskim odbyła się 
uroczysta inauguracja nowego 
roku szkolnego 2022/2023. Obok 
licznie przybyłych przedstawicie-
li społeczności szkolnej i gości 
w uroczystości wzięli udział 
również przedstawiciele władz 
Powiatu Bielskiego w osobach 
starosty Sławomira Jerzego 
Snarskiego, przewodniczącego 
rady powiatu Andrzeja Leszczyń-
skiego oraz naczelnika wydziału 
oświaty, kultury i ochrony zdro-
wia Anatola Grzegorza Tymiń-
skiego. 

Wydarzenie w Zespole Szkół 
nr 4 nie było tylko zwykłą uro-
czystością szkolną, jakich wiele  
w całym kraju, gdyż miało wyjąt-
kowy charakter i przebieg. Wią-
zało się również z upamiętnie-
niem założyciela i pierwszego 
dyrektora tej szkoły Piotra Dą-
browskiego. Członkowie jego ro-
dziny Anna Maria Dąbrowska-Bień 
i Tomasz Paweł Dąbrowski (córka  
i syn pana Piotra) odebrali z rąk 
burmistrza i przewodniczącego rady 
miasta akt nadania tytułu Honoro-

wego Obywatela Miasta Bielsk Pod-
laski.

Starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski zwracając się do zebranych 
uczestników akademii wspomniał 
przypadającą na dzień 1 września 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej oraz wyraził swoją wdzięcz-
ność wielu osobom za działalność 
na rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 
4. – Towarzyszącą nam dziś oko-
licznością jest pamięć o naszych 
poprzednikach – mówił starosta 
Snarski. - Nie wzięliśmy się tu znikąd, 
przy różnych okolicznościach i stara-
niach szkoły powstawały i powstają 
dzięki zaangażowaniu ludzi. Dzisiaj 
chcemy podziękować założycielowi 
tej szkoły, pierwszemu dyrektorowi 

Piotrowi Dąbrowskiemu za jego trud  
i wysiłek. Ale proszę to odbie-
rać jako podziękowanie wszyst-
kim dyrektorom, nauczycielom  
i uczniom za to, że ta szkoła jest 
taka, jak jest. Swoje podziękowanie 
kieruję do pana profesora Mikoła-
ja Jalinika, który był dyrektorem tej 
szkoły, i do obecnego dyrektora, i do 
rady pedagogicznej.

Ponadto starosta Snarski 
przedstawicielom społeczności 
szkolnej złożył życzenia z okazji 
rozpoczynającego się nowego roku 
szkolnego.

W Zespole Szkół nr 4 w roku 
szkolnym 2022/2023 naukę roz-
pocznie 533 uczniów, w tym 145 
w klasach pierwszych. Ogółem 

w szkołach ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Bielski 
uczyć się będzie 1535 osób, w tym 
445 to uczniowie klas pierwszych. 
Nasze szkoły są bardzo dobrze 
przygotowane do działalności dy-
daktycznej, dysponują doskonale 
przygotowaną kadrą pedagogiczną 
oraz nowoczesnym zapleczem dy-
daktycznym i sportowym. W okresie 
wakacji przeprowadzono liczne re-
monty. Trwają również prace budow-
lane przy tak ważnych dla oświaty 
powiatowej inwestycjach, jak nowa 
hala sportowa przy II Liceum Ogól-
nokształcącym z Białoruskim Ję-

zykiem Nauczania im. Bronisława 
Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 
(zakończenie budowy przewidziane 
jest na koniec listopada br.) oraz 
przebudowywanym internacie Ze-
społu Szkół nr 4. W szkole tej dzięki 
staraniom jej dyrekcji, rady pedago-
gicznej, władz powiatu i Ministerstwa 
Obrony Narodowej otwarto oddział 
przygotowania wojskowego, w któ-
rym uczniowie otrzymają status 
kadeta ze wszystkimi przywilejami 
ucznia klasy wojskowej, m.in. dodat-
kowymi punktami przy aplikowaniu 
na uczelnie wojskowe.                    pd

fot. ZS nr 4

Inauguracyjne przemówienie starosty bielskiego  
Sławomira Jerzego Snarskiego

Podczas uroczystości wspominano upamiętnieniem założyciela 
i pierwszego dyrektora szkoły Piotra Dąbrowskiego
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GMINA WYSZKI

28.08.2022r. w Wyszkach 
odbyły się Parafialno - Gminne Do-
żynki. Rozpoczęły się dziękczynną 
Mszą Św. o godz. 12.15 w kościele 
parafialnym, którą celebrował pro-
boszcz ks. Edward Sitnik. Wieńce 
dożynkowe przygotowali mieszkań-
cy Szczepan, Wyszek oraz Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Powiatu Biel-
skiego. Tradycyjnie już, wszyscy 
zgromadzeni na dożynkach podzie-
lili się chlebem ofiarowanym przez 

Dożynki Parafialno- Gminne
parafian w procesji darów. Dalsza 
cześć uroczystości, miała miejsce 
na placu przy Gminnym Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnym.

Wójt Mariusz Korzeniewski 
oraz Dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno –Kulturalnego w Wy-
szkach Marek Jarosz przywitali 
wszystkich przybyłych na dożynko-
wy festyn oraz zaprosili do wspól-
nej zabawy i korzystania z przygo-
towanych atrakcji. Najmłodsi mogli 

pobawić się na dmuchanym placu 
zabaw, wziąć udział w konkursach 
i zabawach z nagrodami. Można 
było obejrzeć pokaz iluzjonisty oraz 
tańce w wykonaniu Mażoretek AFE-
RA z Krypna.

Wszyscy uczestnicy dożynek 
mogli spróbować pysznych potraw 
i wypieków przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich: Aktywna 

Wieś z Niewina Borowego, Strabella 
- Moja Mała Ojczyzna ze Strabli oraz 
Razem z Wyszek.

Wójt Mariusz Korzeniewski 
wręczył dwa stypendia: sportowe 

- Karolowi Oksiuta oraz naukowe-
Wiktorii Oksimowicz - finalistce 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego.

Podczas biesiady przy wiej-

skich stołach czas umilały ludowe 
przyśpiewki w wykonaniu zespołów: 
Młodzi Duchem ze Strabli, Klubu 
Razem z Wyszek, Malinka oraz 
zespołu BIS z Niewina Borowego. 
Imprezę zakończyła dyskoteka pod 
chmurką oraz koncerty zespołów: 
Kapela Pod Wezwaniem, Mega 
Band, Forti oraz Kwestia 07.

(źródło UG Wyszki)

Na naszych łamach często re-
lacjonujemy zawody sportowo-po-
żarnicze. Oprócz dorosłych straża-
ków ochotników biorą w nich udział 
członkowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.

Szczególnie dużo MDP dzia-
ła na ternie gminy Bielsk Podlaski. 
W tegorocznych zawodach uczest-
niczyło 8 Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych: 2 dziewczęce i 6 
chłopięcych.  To potencjalni przy-
szli strażacy i należy robić wszystko 
aby ich do tego nie zniechęcić. Ale 
wydaje mi się, że nie wszyscy tak 
myślą. W trakcie zawodów byłem 
świadkiem rozmowy pomiędzy 
jednym z dorosłych strażaków 
a sędzią zawodów. Rzecz dotyczyła 
tego czy można wybaczyć drobne 
uchybienia młodym zawodnikom. 
Strażak ochotnik uważał, że tak bo 
dla dzieci zawody powinny mieć 
formę zabawy. Sędzia - zawodowy 
strażak -  że nie, bo to są zawody 
a czego się Jaś nie nauczy to .... A  
Państwo jak sądzicie. Zabawa czy 
ostra rywalizacja?                   (wss)

Z ukosa

Zabawa  
czy rywalizacja

Gmina Czyże w powiecie 
hajnowskim zajmuje terytorium 
o powierzchni 134 kilometrów 
kwadratowych. Graniczy ona z czte-
rema gminami: hajnowską, dubic-
ką, orlańską i narewską. W 1995 
roku w 21 większych i mniej-
szych wsiach w gminie Czyże za-
mieszkiwało 3500 osób, w 2005 
roku - 2528, w 2016 roku - 2195, 
w 2017 roku - 2087 i w 2021 roku 

- 1912. Gęstość zaludnienia wynosi  

 Demografia   
gminy  Czyże

Cd. str. 7

Świeto plonów zorganizowa-
ła parafia rzymskokatolicka pw. św. 
Stanisława w Milejczycach, którą 

Milejczyce
Prafialne dożynki

wsparli parafianie i KGW „Magnolia”.

Foto. parafia w Milejczycach

Tegoroczne dożynki gmi-
ny Brańsk odbyły się w Do-
manowie. Po mszy  korowód 
z wieńcami przeszedł ulicami 
Domanowa na boisko sporto-
we przy miejscowej szkole. Po 
oficjalnym otwarciu  nadszedł 
czas na konkursy i występy ar-
tystyczne. Wśród atrakcji były 
m.in.: występ Zespołu Ludowe-
go Mianka z Mnia, konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy, występ Klubu  Seniora 

„Aktywni” z Kalnicy, konkurs 
stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, 
pokaz iluzji, występ zespołu 
Ostrowscy Band oraz gwiaz-
dy wieczoru The Postman, 
a ponad to wesołe miasteczko, 
animacje i stoiska.           (seb)

Domanowo

Dożynki gminno-parafialne
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GMINA NAREWKA

Niemal 30 solistów i zespo-
łów wokalno-instrumentalnych, 
reprezentujących szeroko pojętą 
muzykę z polsko-białoruskiego po-
granicza mogli wysłuchać – i obej-
rzeć – uczestnicy wydarzenia ple-
nerowego pn. „Folklor i Tożsamość 
Pogranicza – NAREWKA 2022”.

Licznie zgromadzoną pu-
bliczność  regionalnymi wyroba-
mi i wypiekami częstowały  KGW 
Jezioranki” z Siemianówki, „Kalina” 
z Planty, „Zabłocka Manufaktu-
ra” z Zabłotczyzny oraz „Łuczyna” 
z Narewki, które za swoją niekwe-
stionowaną aktywność w życiu lo-
kalnej społeczności oraz włączenie 
się w organizację przedmiotowego 
wydarzenia od strony kulinarnej, 

Folklor i Tożsamość Pogranicza – NAREWKA 2022
zostały uhonorowane przez Wójta 
Gminy Narewka – Jarosława Gołu-
bowskiego okolicznościowymi po-
dziękowaniami oraz podarunkami.

Podczas imprezy prezentowa-
li swój dorobek  lokalni rękodzielni-
cy. Halina Birycka, Lucyna Zdanow-
ska, Małgorzata Krawczyk i Tamara 

Zubrycka. Zostały one wraz z grupą 
rolników wyróżnione pamiątkowymi 
dyplomami i upominkami. W gru-
pie wyróżnionych rolników znaleź-
li się: Jan Charkiewicz, Krzysztof 
Kajdewicz , Paweł Kalinowski, Jan 
Korolko (z Lewkowa) Mirosław Le-
oniewski, Dariusz Łuszyński, Bog-
dan Sawicki, Jarosław Stocki, Piotr 
Stocki, Roman Wołkowycki.

IW trakcie imprezy rozstrzy-

gnięto konkursy na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, kosz płodów 
rolnych oraz „pierepiołkę”. Wyni-
ki w poszczególnych kategoriach 
przedstawiają się następująco:
Wieniec dożynkowy: 
I miejsce – KGW Kalina z Planty  
II miejsce – Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Narewce 
III miejsce – KGW „Okulanka” ze 
Skupowa.
Kosz Płodów Rolnych: 
I miejsce – wieś Skupowo 
II miejsce – KGW Malwa  

z Olchówki  
III miejsce – Małgorzata Krawczyk 
Wyróżnienie: Feliksa Borkowska 
Nagroda Specjalna: Ewa Birycka.

„Pierepiołka” (ostatnia niezżę-
ta kępa zboża):  

I miejsce – Halina Birycka 
II miejsce – KGW „Jezioranki” 
z Siemianówki oraz Świetlica Sa-
morządowa w Siemianówce.

A wraz z zapadnięciem zmro-
ku rozpoczęła się natomiast huczna 

zabawa, która skończyła się dopie-
ro następnego dnia. Więcej o tej 
wspaniałej imprezie przeczytacie  
na www.narewka.pl

(źródło. UG Narewka)  
foto: UG Narewka i GOK Narewka

W tegorocznej 
edycji 16. Już Festiwa-
lu Folkloru „Podlaskie 
Spotkania wzięło udział 
dziesięć zespołów lu-
dowych.  Byli to m.in. 

„Fs Jasenka” z Czech, 
„Rangsagar Performing 
Arts” z Indii, „Dr Braxx” 
z Columbii, „Avart Dan-
go Ma Hai” z Meksyku 
oraz „Sokoliki” z Ukra-
iny. Wystąpiły też gru-
py z Polski: „Kortowo” 
z Olsztyna, „Podlaskie Kukułki” 
z Bielska Podlaskiego oraz gospo-
darze „Skowronki” z Brańska”, jako 
główny organizator imprezy.

Jak w każdej miejscowości, 

Gala finałowa „Podlaskich Spotkań” 2022 w Brańsku

także w Brańsku festiwal rozpoczął 
się uroczystym wejściem zespołów 
na scenę w rytmie poloneza. Folk-
lorystyczne dźwięki z różnych za-
kątków świata rozbrzmiewały przez 

sześć dni. Wcześniej 
artyści wystąpi-
li m.in. w Brańsku, 
Bielsku Podlaskim, 
Boćkach, Wyso-
kiem Mazowiec-
kiem i Ciechanowcu. 
W niedzielę na placu 
miejskim w Brańsku 
odbyło się uroczyste 
zakończenie festi-
walu. W trakcie za-
kończenia imprezy, 
Marek Malinowski, 

członek zarządu dziękował organi-
zatorom za organizację festiwalu 
i podkreślał jego ogromne zna-
czenie dla rozwoju kulturalnego 
regionu. –Dzisiejszy finał pokazuje, 

jak ważne jest propagowanie i kul-
tywowanie tradycji i folkloru róż-
nych regionów Polski oraz innych 
krajów, – To największa instytucja 
kultury w północno-wschodniej 
Polsce – mówił członek zarządu 
województwa Marek Malinowski.  
W gali uczestniczyli brańscy samo-
rządowcy z wójtem Eugeniuszem 
Koczewskim, Agatą Puchalską, dy-
rektorem Departamentu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego ...

W przeddzień finałowego kon-
certu 6 sierpnia uczestnicy festiwa-
lu odwiedzili Operę i Filharmonie 
Podlaską.

- Dzisiejszy finał jest świętem 
folkloru w wydaniu międzynaro-

dowym. Jego ideą jest poznanie 
różnorodności kulturowej świata, 
kultywowanie tradycji i folkloru 
i przede wszystkim promocja zwy-
czajów, historii i piękna Podlaskiego 

– przypomniał publiczności Andrzej 
Dłużewski, prezenter artystyczny 
z ODK w Bielsku Podlaskim.

 Na zakończenie była zaśpie-
wana wspólna piosenka, której 
nauczyli się goście festiwalowi. 
Występującym wręczając statuetki 
i upominki podziękował Mirosław 
Szymański, kierownik artystyczny 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Skowronki” oraz główny organiza-
tor festiwalu „Podlaskie Spotka-
nia”. Imprezę zorganizowano przy 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego.

Tekst Tadeusz Szereszewski,  
autor zdjęć Arkadiuisz Krajewski
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Boćki. Album rodzinny. Śluby

gminie. Jest bogatym źródłem do 
badań historycznych, socjologicz-
nych i etnograficznych.  

W następnych latach planuje-
my dalsze popularyzowanie kolekcji 
poprzez przygotowanie kolejnych 
wystaw i katalogów. W planach 
mamy również wydanie książki, 
w której zaprezentujemy całość 
zebranych materiałów.

Cd. ze str. 1 Projekt dofinansowano ze 
środków Muzeum Historii Pol-
ski w Warszawie, w ramach pro-
gramu „Patriotyzm Jutra”, przy 
wsparciu Gminy Boćki. Partnerami 
są: Archiwum Historii Mówionej 
Ośrodka KARTA i Domu Spotkań 
z Historią oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Boćkach i Dom Kultury  
w Boćkach.                    

 Magdalena Stopa

Ballady i romanse

Kazberuk, witając zaproszonych 
gości i odczytując list Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, który wraz 
z małżonką objął oficjalnym patro-
natem akcję w całym kraju. Także 
burmistrz miasta – Pan Jerzy Sirak 
podkreślił rangę tego wydarzenia, 
a przede wszystkim  wartości, które 
promowane są podczas akcji, jaki-
mi są popularyzacja czytelnictwa, 
wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości, zwrócenie uwagi ma 
bogactwo literatury polskiej, a tak-
że potrzebę dbałości o polszczyznę.

Tegoroczną lekturą były „Bal-
lady i romanse” Adama Mickie-
wicza, wydane dwieście lat temu 
w Wilnie, które wyznaczają po-
czątek polskiego romantyzmu i po 
dziś dzień zachwycają wyjątkową 
aurą, niezrównanymi opisami na-
tury i mądrością opartą na ludowej 
prawdzie. W pięknej scenerii skweru, 
otuleni ciepłem wrześniowego słoń-
ca, nasi czytający zaprezentowali 
utwory z tomu „Ballad i romansów”, 
zachwycając warsztatem i dojrza-
łością interpretacji. Mogliśmy wy-
słuchać „Świtezianki” w wykonaniu 
burmistrza Jerzego Siraka, wicesta-

rościny Joanny Kojło i wójt gminy 
Hajnówka – Lucyny Smoktunowicz. 
Balladę „Powrót taty” przeczytali 
podopieczni Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej, „Kurhanek Maryli” wybrzmiał 
w interpretacji przedstawicieli Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy. 
Z kolei „Rybkę” zaprezentowała de-
legacja Polskiego Związku Niewido-

mych Koła Terenowego w Hajnówce, 
odczytując fragment tekstu napisa-
ną alfabetem Braille’a. Tegoroczna 
edycja jeszcze mocniej utwierdzi-
ła nas w przekonaniu, że mamy 
niezwykle utalentowaną młodzież 
szkolną. Doskonała interpretacja 

„Pani Twardowskiej” uczennic ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3, zaskaku-

Cd. ze str. 1 jąco dojrzałe wykonanie mrocznej 
ballady „Lilije” przez Małgorzatę 
Durzyńską – uczennicę Szkoły Pod-
stawowej Nr 1, czy „Dudarza”, któ-
rego odczytali przed publicznością 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
2  Michał Zajkowski i Kajetan Szwed, 
napawają dumą i satysfakcją.

Uroczystości towarzyszył kier-

masz książek w symbolicznej cenie 
2 złotych, który cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem zarówno 
uczestników jak i publiczności Na-
rodowego Czytania.

Wszystkim przybyłym ser-
decznie dziękujemy i zapraszamy 
za rok.                 Justyna Perestret

Smaki Podlasia
Cd. ze str. 1

współczesny strój gospodyni wiej-
skiej”.

W pierwszej z wymienionych 
kategorii zwyciężyły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Olmoncianki” 
z Olmont, które przyrządziły potra-
wę „Paleta jesieni z buzą”. Główne 
składniki dania to warzywa, które 
rosną w ogrodzie jesienią. W za-
myśle „Olmoncianek” najważniejsze 
było, aby żółty kolor dyni oraz czer-
wony burak nawiązywały kolorysty-
ką do barw jesieni.

W konkursie „Smaki Podla-
sia 2022” wśród producentów lo-
kalnych najwyższą lokatę zdobyło 
Gospodarstwo Rolne Artur Partu-
szewicz za kiszoną kapustę.

Wśród nagrodzonych stoisk 
zaszczytne pierwsze miejsce w ka-
tegorii „Stoisko z Tradycją” otrzy-

mało KGW „Nove Dworzanki” w No-
wym Dworze.

Kolejną rywalizacją wśród 
Pań z Kół Gospodyń Wiejskich był 
konkurs pn. „Najpiękniejszy strój 
podlaskich kół gospodyń wiejskich 
2022” rozstrzygnięty w dwóch 
kategoriach: strój tradycyjny oraz 
współczesny wizerunek gospodyni.

W kategorii stroju tradycyjne-
go pierwsze miejsce powędrowało 
do KGW w Przystawańcach, zaś 
zwycięskim współczesnym wize-
runkiem gospodyni okazał się strój 
zaprojektowany przez KGW w Ro-
gienicach Wielkich.

Imprezie towarzyszył jarmark 
sztuki ludowej i regionalnych kuli-
nariów. Nie zabrakło twórców ludo-
wych oraz lokalnych producentów 
żywności.
(CR) foto: Krzysztof Duszyński UMWP

Spotkanie integracyjne „Po-
żegnanie lata” zorganizowali pra-
cownicy i mieszkańcy Domu Pomo-
cy Społecznej „Jawor” w Jałówce. 
Udział w spotkaniu (02.09.2022 r.) 
wzięli mieszkańcy kilkunastu do-
mów pomocy społecznej z  woje-
wództwa, uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowych oraz podopiecz-
ni środowiskowych domów samo-
pomocy z regionu. Tematycznie 
spotkanie nawiązywało do epoki 
Średniowiecza. Ponad stu uczestni-
ków stawiło się na wezwanie Twier-

Jałówka
Pożegnanie lata

dzy Jawor, aby wziąć udział w tur-
nieju rycerskim. Zabawy było co nie 
miara. Wszyscy spisali się wzorowo, 
za co zostali uhonorowani paso-
waniem na rycerza oraz pamiąt-
kowymi upominkami i dyplomami.  
Tak szeroka integracja społeczno-
ści mieszkańców DPS była możli-
wa dzięki dofinansowaniu projektu 

„Motywacja – satysfakcja” przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej w ramach programu 
„Od zależności ku samodzielności” - 
edycja 2022. (źródło: SP Białystok)

Koniec wakacji 2022 lekko-
atleci Klubu Sportowego Parkiet 
Hajnówka w dniu 30 sierpnia 2022r, 
uczcili startem w Mistrzostwach 
Województwa Podlaskiego U16 
w Białymstoku. Wysokie miejsca 
w tej kategorii wiekowej wywalczy-
li Dziemiańczyk Aleksander,  który  
zwyciężył w biegu na 1000 m z wy-
nikiem 2:44,41. Pietruszkiewicz Ur-
szula w biegu na dystansie  1000 
m zajęła czwarte miejsce z wyni-
kiem 3:35,16. Gabriela Boszko wy-
startowała w dwóch konkurencja 
i w obu ukończyła rywalizację na 
czwartej pozycji. Skok  w dal z wy-
nikiem 4,17  i na dystansie 100 m 
uzyskała czas 13,46.  Poza konkur-
sem wystartował Łukasz Klimiuk,  
który na dystansie 1000m zwy-
ciężył z wynikiem 2:35,91. Zaba-
wę z lekką atletyką rozpoczęli nasi 
najmłodsi zawodnicy  Melesz Jakub, 
który na 1000 m PK zajął szóste 
miejsce z wynikiem 3:15,18. Ole-
szow Wioletta w pchnięciu kulą  3 

kg zajęła drugie miejsce PK z wyni-
kiem 7,69 a Hanna Tichoniuk  6,45.

Udział w zawodach odbył się 
w ramach zadania publicznego 
pt. wspierania i upowszechniania 
sportu w dyscyplinie lekka atlety-
ka współfinansowanego z budżetu 
miasta Hajnówka. PG.526.16.2022

Roman Sacharczuk

Pracowity koniec wakacji

 Demografia gminy Czyże

15 osób na kilometr kwadratowy.
 Ilość mieszkańców gminy 

Czyże zmniejsza się z każdym ro-
kiem. Są w gminie duże wsie: Klej-
niki - liczy ona 358 mieszkańców, 

Cd. ze str. 5

Stowarzyszenie „Perlejewo 
Łączy” zorganizowalo 28 sierp-
nia festiwal dożynkowy. Po mszy 
św. jej uczestnicy przemaszero-
wali w korowodzie  dożynkowym 
z pięknymi wieńcami z kościoła na 
pobliski plac. Zebranych powitali; 
Bożena Bujno – prezes Stowarzy-
szenia oraz wójt Jakub Wierzbicki. 
Starostami tegorocznych dożynek 
byli Katarzyna i Grzegorz Biszew-
scy. Bogaty program artystyczny 
rozpoczął występ Chóru Młodziezy 
Szkolnej pod opieką Łukasza Krau-
jutowicza. Następnie swój dorobek 
prezentowały Kluby Seniora z Per-
lejewa i Kobylej.

Perlejewo Festiwal dożynkowy

Dożynkom towarzyszyły licz-
ne konkursy a pyszną ucztę kuli-
narną zadbały Koła Gospodyń Wiej-

Ponad 1,3 mln zł kosztowała 
przebudowa dróg gminnych wiodą-
cych przez miejscowości Niemyje 
Ząbki i Niemyje-Jarnaty. Łącznie 
ponad dwa kilometry dróg zyskały 
utwardzoną nawierzchnię, a tra-

Rudka Drogowe inwestycje

dycyjne skrzyżowania zastąpiono 
mini rondami. Inwestycja została 
dofinansowana z budżetu woje-
wództwa (400 tys. zł) oraz z rzą-
dowego Funduszu Wsparcia Gmin 
i Powiatów. Oprócz utwardzenia 

nawierzchni, przebudowano po-
bocza oraz zbudowano zjazdy na 
drogi boczne i posesje, dokonano 
renowacji przydrożnych rowów a na 
mini rondach zamontowano oświe-
tlenie LED.                             (seb)

skich z Pełchu i Czarkówki, Kluby 
Seniora oraz Sołectwo Miodusy-Po-
krzywne.                                  (cec) 

Czyże - 300, Kuraszewo - 231, 
Zbucz - 155, Morze - 129 i Kojły 

- 112. Mniejsze wsie to Podrzecza-
ny - 80, Osówka i Leniewo - po 74, 
Szostakowo - 73, Rakowicze - 61. 
Hukowicze - 52, Kamień - 36, Lady - 

35, Łuszcze - 34; Leszczyny i Sapo-
wo - po 27. Najmniejsze wioseczki 
w tej gminie Maksimowszczyzna - 
liczy 11 mieszkańców, Podwieżan-
ka - 10, Wólka - 7 i Wieżanka - 6. 

(JC)
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Wrzesień

Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka 
Quercus 2022 - rozdane

Od 2015 roku Burmistrz Miasta nagra-
dza kilka osób, które zasłużyły się szczegól-
nie dla dobra miasta i społeczności lokalnej 
w różnych dziedzinach m.in. gospodarczej, 
społecznej, kulturalnej. Statuetka Quercus 
wyraża symboliczne podziękowanie oraz 
docenienie za wykonywaną pracę oraz bez-
interesownie niesioną pomoc. Osoby nagra-
dzane wyróżnia oddanie, siła, determina-
cja, a także silne więzi z ziemią hajnowską. 
24 sierpnia poznaliśmy laureatów Honorowej 
Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka Quercus 
2022. Na uroczystą galę w Hajnowskim Domu 
Kultury przybyło wielu gości: przedstawiciele 

lokalnych samorządów, przedsiębiorcy i arty-
ści. Artystycznego akcentu wydarzeniu nada-
wały utwory wykonywane przez wokalistki ze 
Studia Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury.

Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta 
Hajnówka QUERCUS - otrzymali:
• Mieczysława Bogdanowicz – prezes PSS 

Społem w Hajnówce
• dr Jerzy Pawluk - Lekarz - specjalista 

z zakresu chorób płuc
• Marta Gredel-Iwaniuk – instruktor Stu-

dia Piosenki działającego przy Hajnow-
skim Domu Kultury.

Emilia Korolczuk

Medale Okolicznościowe  
Burmistrza Miasta Hajnówka z okazji 70-lecia 

nadania praw miejskich Miastu Hajnówka
70-lecie nadania praw miejskich ob-

chodziliśmy w 2021 roku. Jednym z ele-
mentów jego obchodów jest wręczenie me-
dali okolicznościowych. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną uroczystość 
została przełożona. Odbyła się 24 sierp-
nia 2022 r. w Hajnowskim Domu Kultury. 
Medale nadawane są w każde 10-lecie rocz-
nicy nadania praw miejskich Hajnówce. Wy-
różnienie to przyznawane jest za wybitne 
zasługi dla miasta osobom fizycznym, które 
swą działalnością przyczyniły się do rozwoju 
i promocji miasta albo poprzez swój dorobek 
lub osiągnięcia zasługują na szczególne uzna-

nie. Wręczane są w 6 kategoriach:
• działanie gospodarcze, 
• działanie prospołeczne, 
• działanie oświatowe, 
• działanie kulturalne, 
• działanie sportowe, 
• wydarzenie specjalne. 

Kandydatów do medalu mogły zgłaszać 
na pisemny wniosek osoby fizyczne reprezen-
tujące organizacje, instytucje oraz członkowie 
Kapituły. Z grona zgłoszonych kandydatur 
nominacji dokonała powołana przez Burmi-
strza Miasta Hajnówka Kapituła. W jej skład  

Cd. str. 2

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych
Samorząd Powiatu Hajnowskiego ak-

tywnie pozyskuje fundusze z zewnątrz celem 
kolejnych inwestycji drogowych. Aktualnie 
trwają prace remontowe na odcinkach dróg 
powiatowych, zaplanowane do realizacji 
w sześciu gminach.

Na drogach powiatowych dzieje się! W sierp-
niu rozpoczęła się kolejna inwestycja samorządu 
Powiatu Hajnowskiego: wystartował remont ul. 
Lipowej w Siemianówce! Inwestor – samorząd 
Powiatu Hajnowskiego, pozyskał na realizację 
zadania 339 664,00 zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji to 
864 075,81. W planie m.in. roboty rozbiórkowe 
i roboty ziemne oraz remont nawierzchni metodą 
nakładki asfaltowej o grubości 4 cm. Realizacja 
zadania potrwa do października 2022 r.

Z kolei w listopadzie br. powinien zakończyć 
się remont odcinków dróg powiatowych, na które 
samorząd Powiatu Hajnowskiego pozyskał w ra-
mach rządowego Programu Polski Ład. Chodzi 
o odcinki dróg: nr 1780B w Czeremsze, nr 1777B 
w gminie Kleszczele, nr 1670B w gminie Dubicze 
Cerkiewne, nr 1602B  w gminie Czyże, nr 1618B 
w gminie Narew i nr 1655B w gminie wiejskiej 
Hajnówka. Remonty odcinków dróg powiatowych 
realizowane są metodą nakładki bitumicznej gru-
bości 4 cm, następnie uzupełnione zostaną po-
bocza. Pierwsze efekty już są! Całkowita wartość 
zadania to 5  250  000,00 zł, wartość dofinanso-
wania z Polskiego Ładu to – 4 987 000,00 zł. Tym 
samym do końca listopada br. wyremontowane  

zostanie kolejne 18 km dróg powiatowych.
Inne powiatowe inwestycje na drogach 

powiatowych
Remont wyżej wymienionych odcinków 

to kolejne działanie samorządu powiatu w tej 
materii – w sierpniu blisko 31 tys. m2 odcinków 
dróg powiatowych zostało wyremontowanych 
metodą nakładki asfaltowej. Inwestycje zostały 
zrealizowanie na drogach powiatowych w gmi-
nach Narewka, Czyże, Hajnówka i Narew. Cał-
kowita wartość to 1  782  613,47 zł, z czego  
1,4 mln zł to dotacja przyznana Powiatowi Haj-
nowskiego przez Zarząd Województwa Podlaskie-
go z Funduszu Gmin i Powiatów.

Równocześnie trwa przebudowa dróg po-
wiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B 
ul. Poddolnej w Hajnówce, obejmująca m.in. prze-
budowę  jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, 
budowę chodników, ścieżki rowerowej i miejsc po-
stojowych. Prace zmierzają ku końcowi, zgodnie 
z harmonogramem potrwają do listopada 2022 
r. Całkowita wartość zadania to to ponad 5,1 mln 
zł, z czego 2,5 mln to wartość dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z kolei w czerwcu br. ukończono remont 
drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi 
krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze. 
Całkowita wartość tego zadania to ponad  
1,9 mln zł. Na ten cel Powiat Hajnowski pozyskał 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wysokości 978 363, 52 zł. 

Katarzyna Miszczuk

W październiku br. rusza nabór do po-
wiatowego programu stypendialnego dla 
pielęgniarek i położnych. Zarząd Powiatu 
zdecydował o uruchomieniu w październiku 
czwartego naboru do programu. Program 
stypendialny funkcjonuje od 2019 r., to 
pierwsza taka inicjatywa w Województwie 
Podlaskim.

Studenci z Powiatu Hajnowskiego, którzy 
zdecydowali się na studia na kierunkach pielę-
gniarskim i położniczym mogą liczyć na finansowe 
wsparcie samorządu. Zarząd zdecydował o uru-
chomieniu czwartego naboru - na rok akademicki 
2022/2023. 

„Wychodząc naprzeciw potrzebom haj-
nowskiego szpitala,  a jednocześnie kierując się 
dobrem wspólnoty lokalnej oraz chęcią pomocy 
przyszłym adeptom studiów medycznych, zade-
cydowaliśmy się wystąpić z ofertą do studentów 
pielęgniarstwa i położnictwa. Wsparcie finansowe 
jest wypłacane przez okres nauki – student jest 
zobowiązany złożyć wniosek na dany rok aka-
demicki. A po ukończeniu studiów studenci mają 
zapewnioną pracę w hajnowskim szpitalu – podję-
cie zatrudnienia na okres trzech lat w naszej pla-
cówce zdrowotnej to jeden z warunków umowy” 
- wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stypendium ma na celu zachęcić studentów 

Startuje nabór do Programu stypendialnego  
dla studentów kierunków pielęgniarskiego i położniczego

pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawo-
dzie a jednocześnie jest próbą rozwiązania kadro-
wych bolączek związanych z brakiem pielęgniarek 
i położnych. 

Środki finansowe na potrzeby realizacji pro-
gramu stypendialnego są pokrywane z budże-
tu Powiatu Hajnowskiego oraz gminy miejskiej 
Hajnówka. Dotychczas, począwszy od 2019 r., na 
realizację przedsięwzięcia wydatkowano łącznie  
281 700,00 zł.

Stypendium jest wypłacane przez okres  
9 miesięcy w danym roku akademickim. A po 
ukończeniu nauki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki 
lub położne mają zapewnioną pracę - zostaną 
zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu w haj-
nowskim szpitalu. Wnioski wraz   z załącznika-
mi będzie można składać w Starostwie Powia-
towym w sekretariacie Urzędu   (I piętro, pokój 
19) w dni robocze w godzinach 7:30- 15:30 
w terminie lub wysłać pocztą na adres: Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1,  
17-200 Hajnówka (o dacie złożenia wnio-
sku decyduje data stempla pocztowego). Na-
bór wniosków rozpocznie się 1 październi-
ka, potrwa przez cały miesiąc tj. do 31.10. 
Więcej informacji pod numerem telefonu:  
(85) 682 30 45. Szczegóły w „zasadach naboru” 
na stronie powiatu.                Katarzyna Miszczuk



Medale Okolicznościowe Burmistrza Miasta Hajnówka  
z okazji 70-lecia nadania praw miejskich Miastu Hajnówka

Cd. ze str. 1
wchodzili: Stanisław Kostera, 
Edward Poniecki, Stanisław Gmi-
ter, Anatol Ochryciuk, Walentyna 
Pietroczuk, Jan Chomczuk, Marcin 
Bołtryk oraz Jerzy Sirak - Burmistrz. 
Spośród grona nominowanych wy-
brani zostali laureaci odznaczeni 
medalem oraz honorowymi wyróż-
nieniami. Uroczystość zakończyła 
się wręczeniem medalu prof. dr hab. 
Lechowi Dzienisowi na wniosek prof. 
Jarosława Perszko.

W Parku Miejskim 
zakończyła się realiza-
cja kolejnego budże-
tu obywatelskiego. 
W pobliżu miasteczka 
rowerowego oraz siłow-
ni zewnętrznej powstała 
„Miejska Strefa Relak-
su”. W ramach zadania 
ustawiono dwa leżaki, 
jeden hamak, dwa sto-
ły piknikowe oraz kosz 
na śmieci do segregacji.

Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska

Geneza medalu: autorem me-
dalu jest wybitny artysta, rzeźbiarz 
– Jarosław Perszko. Medal eksponu-
je najważniejsze daty w historii na-
szego miasta: rok 1775 – pierwsza 
pisemna wzmianka o naszej miej-
scowości, rok 1894 – doprowadze-
nie linii kolejowej, która umożliwiła 
Hajnówce rozwój, rok 1915 – rozpo-
częcie budowy Zakładów Przemysłu 
Drzewnego, rok 1934 – uzyskanie 
praw gminy, rok 1951 – uzyskanie 
praw miejskich i 2011 – rok jubi-

leuszowy. Medal zaopatrzony jest 
w certyfikat autentyczności po-
świadczający wybicie go w Menni-
cy Kresowej. Odznaczenie o wadze 
196 g i wymiarach 70x70x5 mm 
wykonano z miedzi srebrzonej ok-
sydowanej.

Uroczystość połączona była 
z rozdaniem  Honorowej Nagrody 
Burmistrza Miasta Quercus 2022.

Lista osób nagrodzonych do-
stępna na www.hajnowka.pl

Emilia Korolczuk

Miejska Strefa Relaksu

X BIEG RODZINNY W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Piękna pogoda i niemal 

bezchmurne niebo - w takich 
warunkach swoją biegową pasję 
realizowali uczestnicy dziesiątej 
edycji Biegu Rodzinnego w Pusz-
czy Białowieskiej.

Rodzinne bieganie na dwóch 
dystansach dostosowanych do wieku 
dzieci, wspólna rozgrzewka, imienne 
numery startowe i medale, dmucha-
na zjeżdżalnia, fotobudka, poczęstu-
nek, przejazd kolejką wąskotorową 
to oferta, która od lat cieszy się du-
żym zainteresowaniem uczestników. 
27 sierpnia, na starcie stanęły 42 
rodziny, a w sumie 148 osób!

Otwarcia imprezy dokonał 
przedstawiciel Nadleśnictwa Haj-
nówka - Inżynier Nadzoru Krzysztof 
Zamojski oraz Sekretarz Miasta Ja-
rosław Grygoruk.

To była świetnie spędzona so-
bota – aktywnie z rodziną, w letniej 
scenerii Nadleśnictwa Hajnówka. 
Nawet ci, którzy do tej pory nie mieli 
do czynienia ze sportem poczuli, jak 
ogromną satysfakcję daje przekro-
czenie linii mety i jakie pozytywne 
emocje towarzyszą aktywności spor-
towej.

Nasza impreza, kończąca 

wakacje, to sposób na połączenie 
promocji zdrowego trybu życia oraz 
walorów przyrodniczych Puszczy 
Białowieskiej. To także wspaniała at-
mosfera rodzinnego pikniku, za którą 

W dniu 15.08.2022r. w Par-
ku Miejskim odbył się I Hajnow-
ski Piknik Służb Mundurowych, 
podczas którego mundurowi za-
prezentowali mieszkańcom swój 
sprzęt, a zespoły artystyczne HDK 
umiliły czas swoimi występami. 
Tak miłe i ciepłe popołudnie bę-

I Hajnowski Piknik Służb Mundurowych

dziemy długo wspominać. A w dniu 
Święta Wojska Polskiego wszyst-
kim Służbom Mundurowym składa-
my serdeczne życzenia, spokojnej 
służby, bezpiecznych dni w służbie 
i bezpiecznych powrotów po służbie.

Ewelina Masalska
Hajnowski Dom Kultury

wszystkim obecnym dziękujemy!
Organizatorzy – Ośrodek Spor-

tu i Rekreacji w Hajnówce, Nadleśnic-
two Hajnówka.

Małgorzata Muszkatel



      Hajnówka dnia 25 sierpnia 2022 roku

GK.6621.11.12.2022 
    

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 
735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka
 

p o s t a n a w i a m
1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Mochnate, gmi-

na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 41 o powierzchni 1,0280 ha, 61  
o powierzchni 0,2590 ha, 74 o powierzchni 0,5790 ha, 116 o powierzchni 0,3697 ha, 131  
o powierzchni 1,8585 ha, 136 o powierzchni 0,3558 ha, 172 o powierzchni 0,1343 ha, 193  
o powierzchni 0,1855 ha, 236 o powierzchni 0,1562 ha, 294 o powierzchni 0,1235 ha, 295  
o powierzchni 1,2980 ha, 314 o powierzchni 0,3532 ha, 324 o powierzchni 0,4646 ha, 346  
o powierzchni 0,3063 ha, 362/1 o powierzchni 3,9290 ha, 363 o powierzchni 0,2771 ha, 388  
o powierzchni 0,2228 ha, 431 o powierzchni 0,4699 ha, 470/1 o powierzchni 0,3465 ha, 472/1  
o powierzchni 0,4203 ha, 473 o powierzchni 0,872 ha, 538/1 o powierzchni 0,0490 ha, 602/1  
o powierzchni 1,4832 ha, 620 o powierzchni 0,6604 ha, 621 o powierzchni 0,4100 ha, 622  
o powierzchni 0,3989 ha, 623/1 o powierzchni 0,0861 ha, 624/1 o powierzchni 3,5600 ha, 625  
o powierzchni 0,1996 ha, 626 o powierzchni 0,1916 ha.

2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Mochnate, gmi-
na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 524 o powierzchni 0,2112 ha,  
539 o powierzchni 0,0300 ha, 545/3 o powierzchni 0,6510 ha, 555/7 o powierzchni 0,0508 ha, 
587/1o powierzchni 1,6632 ha, 660 o powierzchni 0,0811 ha, 682 o powierzchni 0,2036 ha, 683  
o powierzchni 0,3579 ha, 693 o powierzchni 0,5230 ha, 700 o powierzchni 0,1244 ha, 701  
o powierzchni 0,3982 ha, 727 o powierzchni 0,1058 ha, 739 o powierzchni 0,2641 ha, 742  
o powierzchni 0,2374 ha, 763 o powierzchni 0,0520 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 23 czerwca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskie-

go o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji grun-
tów i budynków obrębu Mochnate, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 41, 61, 74, 116, 131, 
136, 172, 193, 236, 294, 295, 314, 324, 346, 362/1, 363, 388, 431, 470/1, 472/1, 473, 524, 538/1, 539, 
545/3, 555/7, 587/1, 602/1, 620, 621, 622, 623/1, 624/1, 625, 626, 660, 682, 683, 693, 700, 701, 
727, 739, 742, 763 stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zezna-
nia dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia  
w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 41, 61, 74, 116, 131, 136, 
172, 193, 236, 294, 295, 314, 324, 346, 362/1, 363, 388, 431, 470/1, 472/1, 473, 524, 538/1, 539, 545/3, 555/7, 
587/1, 602/1, 620, 621, 622, 623/1, 624/1, 625, 626, 660, 682, 683, 693, 700, 701, 727, 739, 742, 763 położone 
we wsi Mochnate, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Mochnate.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustale-
nia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charak-
ter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień  
5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gro-
madzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to,  
czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gro-
mad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw  
i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez 
mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi 
i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw ma-
jątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak 
wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady 
nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie 
nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie 
gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie 
numerami ewidencyjnymi: 41, 61, 74, 116, 131, 136, 172, 193, 236, 294, 295, 314, 324, 346, 362/1, 363, 388, 
431, 470/1, 472/1, 473, 538/1, 602/1, 620, 621, 622, 623/1, 624/1, 625, 626 były drogami na mapie obrębu 
Mochnate, gmina Hajnówka, sporządzonej w 1957 roku.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 524, 539, 545/3, 555/7, 587/1, 660, 682, 683, 693, 
700, 701, 727, 739, 742, 763 powstały w okresie późniejszym tj. po wejściu w życie ustawy z dnia  
29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 41, 61, 74, 116, 131, 136, 
172, 193, 236, 294, 295, 314, 324, 346, 362/1, 363, 388, 431, 470/1, 472/1, 473, 538/1, 602/1, 620, 621, 622, 
623/1, 624/1, 625, 626 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem 
przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał 
z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, 
ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 524, 539, 545/3, 555/7, 587/1, 660, 682, 683, 693, 700, 
701, 727, 739, 742, 763 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy.  
Pismem z dnia 21 lipca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Mochnate 
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  

za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

w sołectwie Mochnate oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka 
oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Hajnówka 
2. Sołtys wsi Mochnate 
3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka 
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

      Hajnówka dnia 30 sierpnia 2022 roku

GK.6621.11.11.2022 
    

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140) oraz art. 104 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U.  
z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka
 

p o s t a n a w i a m
1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Stare Berezowo, gmi-

na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 1/4 o powierzchni 0,0460 ha, 7 
o powierzchni 0,1509 ha, 13 o powierzchni 1,7668 ha, 50 o powierzchni 0,7979 ha, 79 o powierzch-
ni 0,0180 ha, 80 o powierzchni 0,1745 ha, 81 o powierzchni 0,3855 ha, 128 o powierzchni 0,8562 ha,  
133 o powierzchni 0,1309 ha, 143 o powierzchni 1,5188 ha, 144 o powierzchni 0,1081 ha,  
147 o powierzchni 0,1725 ha, 148 o powierzchni 0,5040 ha, 182 o powierzchni 0,1797 ha,  
197 o powierzchni 0,1074 ha, 223 o powierzchni 0,0279 ha, 228 o powierzchni 0,1766 ha,  
238 o powierzchni 1,0622 ha, 248 o powierzchni 0,1759 ha, 253 o powierzchni 0,3048 ha,  
279 o powierzchni 0,9107 ha, 333 o powierzchni 0,5273 ha, 334 o powierzchni 0,0724 ha,  
335 o powierzchni 0,1091 ha, 336 o powierzchni 0,0092 ha, 337 o powierzchni 1,8203 ha,  
372/1 o powierzchni 0,1635 ha, 408 o powierzchni 0,1620 ha, 423 o powierzchni 0,2422 ha,  
483 o powierzchni 1,1044 ha, 484 o powierzchni 1,9217 ha, 495 o powierzchni 0,4241 ha,  
504 o powierzchni 0,1299 ha, 518 o powierzchni 0,2273 ha, 525 o powierzchni 0,6378 ha,  
535 o powierzchni 0,1677 ha, 536 o powierzchni 0,1279 ha, 538 o powierzchni 0,2423 ha.

2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Stare Berezowo, gmi-
na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 294 o powierzchni 0,0823 ha,  
367 o powierzchni 0,0291 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 23 czerwca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na pod-

stawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 
roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków obrębu Stare Berezowo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 1/4, 7, 13, 50, 79, 80, 81, 128, 
133, 143, 144, 147, 148, 182, 197, 223, 228, 238, 248, 253, 279, 294, 333, 334, 335, 336, 337, 367, 372/1, 408, 
423, 483, 484, 495, 504, 518, 525, 535, 536, 538 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli,  
że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
działki oznaczone numerami: 1/4, 7, 13, 50, 79, 80, 81, 128, 133, 143, 144, 147, 148, 182, 197, 223, 228, 238, 
248, 253, 279, 294, 333, 334, 335, 336, 337, 367, 372/1, 408, 423, 483, 484, 495, 504, 518, 525, 535, 536, 
538 położone we wsi Stare Berezowo, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Stare Berezowo.

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustale-
nia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charak-
ter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień  
5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gro-
madzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to,  
czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie od 1933 do 1954 roku gro-
mad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw  
i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez 
mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi 
i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw ma-
jątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak 
wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady 
nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie 
nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie 
gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumenta-
cji geodezyjnej z obrębu Stare Berezowo, gmina Hajnówka ( mapy sporządzone w 1957 roku ) stwierdził,  
że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 1/4, 7, 13, 50, 79, 80, 81, 128, 133, 143, 144, 147, 148, 
182, 197, 223, 228, 238, 248, 253, 279, 333, 334, 335, 336, 337, 372/1, 408, 423, 483, 484, 495, 504, 518, 
525, 535, 536, 538 były drogami.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 294 powstała po wejściu w życie ustawy z dnia  
29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Działka numer 367 o szerokości 3,00 m istniała 
na mapie z 1957 roku w innym stanie prawnym ( została poszerzona do 7 m po 1963 roku ).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 1/4, 7, 13, 50, 79, 
80, 81, 128, 133, 143, 144, 147, 148, 182, 197, 223, 228, 238, 248, 253, 279, 333, 334, 335, 336, 337, 
372/1, 408, 423, 483, 484, 495, 504, 518, 525, 535, 536, 538 spełniają wymogi ustawowe do uznania  
ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako 
grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek  
nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami 294 i 367 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie prze-
pisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu  
w życie w/w ustawy.

Pismem z dnia 21 lipca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Stare 
Berezowo o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  

za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

w sołectwie Stare Berezowo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka 
oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Hajnówka 
2. Sołtys wsi Stare Berezowo 
3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka 
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko
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Trzy tygodnie intensywnej pracy, sied-
miu rzeźbiarzy, kilkanaście rzeźb, które można 
oglądać na wystawie na placu Nadleśnictwa 
do końca września 2022 r.

Otwarcie wystawy poplenerowej 
(20.08.2022 r.) rozpoczęło się krótkim kon-
certem jednego z artystów - Wojciecha Pawli-
czuka, który zagrał na dudach oraz występem 
Oliwii Kozak ze Studia Piosenki i zespołu Prze-
piórka z Hajnowskiego Domu Kultury. 

Plenery rzeźbiarskie w historii Hajnówki 
pierwszy raz odbyły się w latach 60., później 
zanikły, by dzięki determinacji Wiktora Kabaca 
i Włodzimierza Muśki znów powrócić. Od trzech 
lat rzeźbiarze tworzą na terenie Nadleśnictwa 
Hajnówka.

W tym roku plenerowi towarzyszyły 
warsztaty dla dzieci i młodzieży z rozpozna-
wania gatunków drzew i ich właściwości oraz 
warsztaty ceramiczne.

Wśród prac artystów rzeźbiarzy możemy 

XX Plener Rzeźby w Drewnie  
„Tajemnicza Puszcza Białowieska” zakończony

podziwiać rzeźby pod tytułem m.in. „Tryptyk 
- Cienie zapomnianych przodków”, „Dwa spoj-
rzenia”, W oczekiwaniu”, „Pozytywne wibracje”, 
„Viktoria”, Bucza, Św. Jan Gwalbert.

W 2022 r. swoje umiejętności rzeźbiar-
skie prezentowali:
• Wiktor Kabac - Hajnówka 
• Jerzy Iwacik - Hajnówka 
• Anna Marta Świtalska - Świć - Hajnówka 
• Wojciech Mendzelewski - Lublin 
• Wojciech Pawliczuk - Łódź 
• Viktoria Popova - Ukraina (Charków) 
• Stanisław Ostaszewski - Białystok (komisarz 

pleneru) 
Organizatorzy:

• Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu 
Puszcza Białowieska 

• Urząd Miasta Hajnówka 
• Nadleśnictwo Hajnówka, Leśny Kompleks 

Promocyjny „Puszcza Białowieska”. 
Nadleśnictwo Hajnówka, fot. K. Komar

Hajnówka, dn. 05.09.2022 r.
GK.6840.5.2021

OBWIESZCZENIE
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-

spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1898 z późn. zmianami), oraz Zarządzenia Nr 
123/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 
przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki 
określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cytowana na 
wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają 
zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Hajnówka, dn. 

05.09.2022 r.

GK.6840.5.2021

OBWIESZCZENIE

Starosta  Hajnowski  na  podstawie  art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce

nieruchomościami (Dz.U.  z 2021 poz.  1898 z późn.  zmianami),  oraz Zarządzenia Nr 123/2022 z dnia 24

sierpnia 2022 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym

nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  przekazuje  do  publicznej  wiadomości  wykaz

nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

L.p

Nr

geode

zyjny

Nr

KW

Pow. w

ha
Przeznaczenie w planie

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

Rodzaj

zbycia

1 1138

BI2P/

0001

827/1

0,0493

Brak miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego (wg.

obowiązującego studium

uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego Gminy

Narewka – zatwierdzonego

Uchwałą Nr VII/66/99 Rady

Gminy Narewka z dnia 31

sierpnia 1999r. z późn.

zm., działka 1138,

położona w obrębie

Mikłaszewo gmina

Narewka, znajduje się w

ramach obszaru

określonego jako tereny

zabudowy głównie

zagrodowej oraz

mieszkaniowej z

miejscami pracy.

Działka położona

jest w obrębie

Mikłaszewo,

gmina Narewka

21.372,00 zł

Zbycie w

trybie

bezprzetargo

wym

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust.

1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia

wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

OBWIESZCZENIE
Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

WYKAZ

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy 
ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osobom lub spad-
kobiercom osób będących poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym 
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu wskazanej wyżej nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o jej nabycie w terminie  
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 931 ze zm.) cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%..

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art.  35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1899 z  późn.  zm.)  podaje do publicznej  wiadomości  wykaz działek

przeznaczonych do zbycia.

W Y K A Z

L.p
Numer
działki

Powier
zchnia
(ha)

Obręb
Gmi
na

Nr KW
Opis

nieruchomośc
i

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania
przestrzennego

Cena
zbycia
netto
(zł)

Tryb i
forma
zbycia

1 459/1 0,0034 0004

Górne

Hajnów

ka

BI2P/

00038

589/6

Działka

niezabudowa

na przy ul.

Górnej

Podstawowy układ ulic

miejskich zaliczonych do

dróg wojewódzkich,

powiatowych, gminnych

1 884,00 Bezprzetargo

wo  na

poprawę

warunków

zagospodaro

wania

sąsiedniej

działki

prywatnej,

zabudowanej 

2 459/2 0,0063 3 492,00

3 459/3 0,0048 2 661,00

4 459/4 0,0008 443,00

5 459/5 0,0036 1 996,00

6 459/6 0,0026 1 442,00

7 459/7 0,0028 1 552,00

8 458/6 0,0020 1 108,00

9 458/7 0,0018 998,00

10 458/8 0,0011 609,00

11 458/9 0,0022 1 220,00

12 458/10 0,0008 444,00

13 458/11 0,0019 1 053,00

14 458/12 0,0011 610,00

15 458/13 0,0007 388,00

16 458/14 0,0022 1 219,00

17 458/15 0,0009 499,00

18 458/16 0,0011 609,00

19 458/17 0,0014 776,00

20 458/18 0,0016 887,00

21 458/19 0,0035 1 940,00

22 458/20 0,0017 942,00

23 458/21 0,0015 831,00

24 458/22 0,0009 499,00

25 458/23 0,0020 1 109,00

26 458/24 0,0023 1 275,00

27 458/25 0,0012 665,00

28 458/26 0,0032 Działka

niezabudowa

na przy ul.

Wrzosowej

12 472,00
29 457/4 0,0193

30 457/5 0,0043 2 384,00

31 181/1 0,0039

0013

Zubacze

Czere

mcha

BI2P/

00040

522/6

Działka

niezabudowa

na w

Zubaczach

Brak MPZP

Studium uwarunk.:

"tereny istniejące i do

uzupełnienia różnych

form zabudowy

mieszkaniowej"

1 381,00

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce

nieruchomościami  lub  odrębnych  przepisów  oraz  osobom  lub  spadkobiercom  osób  będących  poprzednim

właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia

1990 r. przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wskazanej wyżej nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o jej nabycie

w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) cena

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
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