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Rozmowa z dr inż. Jadwigą Zabielską, dyrektor podlaskiego Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W Bielsku Podlaskim przed II wojną światową większą część
ludności stanowili Żydzi

NIEZWYKŁA POMOC ŻYWNOŚCIOWA

„Plac Pamięci Żydów Bielskich”

- KOWR to stosunkowo
młoda instytucja. Dlaczego ją
powołano i jakie ma cele?

- 1 września 2017 r. powstał
KOWR, który przejął działania ze
zniesionych dwóch instytucji: w części Agencji Rynku Rolnego i w całości

Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zmiany miały na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie
kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości
obsługi beneficjentów
i kontrahentów. Głównie
zajmujemy się problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich.
Natomiast pozostałe zadania – po byłej Agencji
Rynku Rolnego - przejęła
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
która stała się jedyną
instytucją płatniczą dla
Wspólnej Polityki Rolnej
w Polsce. Odpowiadamy
też za ważny obszar, tj.
realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
- Na czym to polega?
- Przygotowujemy i przeprowadzamy przetargi na dostawy

artykułów spożywczych do magazynów i organizacji partnerskich, tj.
Federacji Polskich Banków Żywności,
Caritas Polska, Polskiego Czerwony
Krzyż i Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, nadzorujemy jakość
artykułów i dostawy. A także kontrolujemy dystrybucję żywności,
która za pośrednictwem organizacji
partnerskich trafia do osób najbardziej potrzebujących. Warto również
wspomnieć, że te organizacje zostały
wybrane w konkursie na realizację
Programu organizowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, pełniące rolę Instytucji
Zarządzającej Programem.
- Kto może skorzystać z pomocy?
- Postaram się to wytłumaczyć szczegółowo, bo to są ważne
informacje. I tak z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba,
której dochód nie przekracza 1268
zł – jeśli mieszka samotnie, 1028
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KONCERT „MUZYKA BEZ ZASTRZEŻEŃ” vol.2
– „Музыка без засцярог”

Drugi jesienny koncert w tym
roku organizowany przez Muzeum
i Ośrodek Kultury Białoruskiej
w Hajnówce odbył się 10 listopada
2017 r. Na scenie znów zagrały kapele grające dobrą
rockową muzykę w języku
polskim i białoruskim. Znów
nasz koncert wsparła kampania „Muzyka przeciwko
rasizmowi”!!!!
Jako pierwsza na scenie zagrała NIEMORALNA
PROPZYCJA - folk rockowa
żywiołowa formacja z Białegostoku. Projekt powstał

w sierpniu 2016 r., a na uwagę
zasługuje bogate instrumentarium z saksofonem i akordeonem
oraz rockowe aranżacje ludowych

białoruskich utworów. Jako drugi
zespół zagrała KREHA –rock alternatywa z Białegostoku. Jak mówią
o sobie: „Kilku kolesi lubiących grać
i śpiewać”. Ich twórczość
nawiązuje do punka lat 80,
a tworzą od kilku miesięcy.
Tu również brzmiał akordeon i klawisze. Po nich
przyszedł czas na punk
rock z Wałbrzycha, czyli
SAJGON. Zespół legenda
punk rocka w Polsce założony jeszcze w 1989 r, grał
do roku 95- ostatni koncert
Cd. str. 2

Odsłonięcie tablicy
W rocznicę tragedii likwidacji
Dzięki staraniom Fundacji
bielskiego getta, sprzed 75 laty, Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej
14 listopada społeczność Bielska placowi przed pływalnią miejską
Podlaskiego uczciła pamięć zamor- „Wodnik” nadano imię „Plac Pamiędowanych Żydów.
ci Żydów Bielskich”. Uroczystości
Ponad 3 tys. Żydów, 11 listo- odsłonięcia tablicy z nazwą placu
pada 1942 roku podczas likwidacji dokonali burmistrz miasta Jarosław
bielskiego getta było odtranspor- Borowski oraz prezes fundacji Bartowanych do getta w Białymstoku, bara Babulewicz.
bądź wywiezionych do obozu za„Nie masz już w Polsce
głady w Treblince. Osoby starsze żydowskich miasteczek”
i niedołężne zostały rozstrzelane
W Bielskiej Bibliotece Publiczu wschodniej bramy getta.
nej miała miejsce część edukacyjna.
Bielski aktor Mateusz Sacharzewski
odczytał wspomnienia Zachariasza
Siemiatycze

Nowy komendant
Nowym komendantem powiatowym policji w Siemiatyczach
został podinspektor Tomasz Wyszkowski.
Nowy komendant służbę rozpoczął w 1997 roku. Na początku
pracował w Oddziałach Prewencji
Policji w Białymstoku. Po 5 latach
trafił do Bielska Podlaskiego, gdzie
przez 14 lat związany był wydziałem kryminalnym. Od 2011 roku
zajmował stanowisko naczelnika
wydziału kryminalnego, po czym
w kwietniu 2016 roku powołany został na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach
Tomasz Wyszkowski ma 39
lat, jest żonaty i ma troje dzieci.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie. Ukończył także
studia podyplomowe na Wydziale
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Na co dzień interesuje się turystyką
i sportem, w szczególności piłką
nożną i lekkoatletyką.
(KPS)
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zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz
jeżeli jednocześnie spełnia kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej tj. znajduje się w trudnej
sytuacji wynikającej np. z ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długiej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
alkoholizmu, narkomanii. Pomocą
objęte są także osoby, które dotyka
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, (zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych) czy
trudność w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego,
a także poszkodowani w wyniku
zdarzeń losowych / pożar, powódź,
klęska żywiołowa/.
- Co zrobić, aby otrzymać
pomoc?
Trzeba się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w miejscu
zamieszkania. Tam można złożyć
oświadczenie o dochodzie, jeśli sytuacja osoby nie jest znana ośrodkowi
pomocy społecznej. Na podstawie
oświadczenia OPS wystawia skierowanie, w którym wskazane są nazwa
oraz adres organizacji pozarządowej,
do której osoba zakwalifikowana
może udać się po odbiór żywności.
Można również zgłosić się
bezpośrednio do lokalnej organizacji partnerskiej i złożyć oświad-
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czenie o dochodzie, a pracownik
tej organizacji dopełni formalności
związanych z wydaniem przez OPS
skierowania, upoważniającego do
odbioru żywności.
- Jakie produkty żywnościowe można otrzymać?
- Z każdym rokiem obserwujemy systematyczny rozwój programu,
m. in. zwiększa się asortyment
produktów i ich jakość. Obecnie
w Podprogramie 2017 w skład
zestawu dla osoby potrzebującej
wchodzą artykuły spożywcze należące do grup: mleczne /mleko UHT
i ser podpuszczkowy dojrzewający/,
skrobiowe / makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy,
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki
maślane/, warzywno-owocowe / groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki,
powidła śliwkowe/, mięsne/ szynka
drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli
i gulasz wieprzowy z warzywami/,
olej rzepakowy i cukier biały. Ponadto KOWR wszczął postępowanie
przetargowe na dostawy kabanosów
wieprzowych i miodu nektarowego
wielokwiatowego.
- Jakie są koszty finansowe
Programu?
- Łączna wysokość środków
przeznaczonych na realizację programu w 2017 roku wynosi ok.

390 mln zł, z czego ok. 355 mln zł
przeznaczy się na zakup ok. 69 tys.
ton żywności oraz ok. 35,5 mln zł na
dofinansowanie dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów środków
towarzyszących i z tytułu kosztów
administrowania, transportu i magazynowania.
- Kto za to płaci?
- Na budżet dla Polski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
przez cały okres jego trwania,
przeznaczono 500 mln euro, tj. ok.
2,5 mld zł, z czego 85 % kwoty
zabezpiecza Unia Europejska a 15%
Polska. Przypomnę, że 11 marca
2014 roku Parlament Europejski
ustanowił Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
który ma na celu ograniczenie skali
ubóstwa w krajach członkowskich
UE poprzez wspieranie systemów
krajowych, świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym i jest
realizowany w formie krajowych
programów operacyjnych, z którego
jest współfinansowany POPŻ.
- Jak przedstawia się realizacja Programu w Podlaskiem?
- W naszym województwie
w Podprogramie 2016 r. uczestniczyły prawie wszystkie gminy, tj. 110
ze 118. Z przykrością powiem, że nie
włączyły się takie gminy, jak Bargłów
Kościelny, Grajewo, Filipów, Przerośl,

Rajgród, Korycin, Kobylin-Borzymy
czy Mielnik. Pomocą objęliśmy ok.
40 tys. osób i przekazaliśmy ponad
dwa tysiące ton żywności. Odbyło
się kilkaset działań towarzyszących
– m. in. warsztaty kulinarne, edukacji
ekonomicznej i zdrowego żywienia.
Dodam tylko, że wsparcie z każdym
rokiem jest coraz większe
- Dlaczego wymienione gminy nie uczestniczą w Programie?
- Wyjaśnienia samorządów są
różne. Najczęściej tłumaczą się tym,
że na swoim terenie nie mają organizacji partnerskich (zajmujących się
dystrybucją żywności – przyp. red.),
że brakuje im lokali do magazynowania i wydawania żywności, że nie
mają środków transportu oraz kadry,
że realizują program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który
zaspokaja potrzeby żywnościowe na
ich terenie.
- Z czego pani dyrektor jest
najbardziej zadowolona, realizując Program?
- Przede wszystkim nastąpił

wzrost jakości produktów, uatrakcyjniono opakowania – są wielokolorowe i zbliżone do wyglądu produktów,
które znamy z półek sklepowych.
Umożliwiono dodatkowe wsparcie
organizacji partnerskich w kwalifikowaniu osób potrzebujących.
Skierowania, o których wspominałam
wcześniej, wydawane są na cały Podprogram, a sytuacja finansowa osoby
weryfikowana jest raz, tj. w momencie jej przystąpienia. Bardzo istotnym
było uproszczenie dokumentacji
prowadzonych przez organizacje
partnerskie i to, że wprowadzono
możliwość otrzymania zaliczki dla
organizacji partnerskich. To wszystko
sprawia, że pomoc żywnościowa jest
efektywniejsza i szybciej trafia do
osób jej potrzebujących...
...czego „Wieści Podlaskie”
życzą w dalszej działalności pani
dyrektor i wszystkim pracownikom
Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku.
Rozmawiał Waldemar Staszyński

KONCERT
„MUZYKA BEZ ZASTRZEŻEŃ”
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zagrał w Jarocinie. Po długoletniej
przerwie i zmianie praktycznie
całego składu (oprócz wokalisty
oraz gitarzysty Sławomira Trochy),
kapela pojawiła się na krótki czas
w roku 2009 -2011. Wtedy właśnie
zagrali też w 2010 r. na 2 . FMR
2010. W 2017 roku ponownie zagrali na hajnowskim festiwalu, tym
razem w odsłonie klubowej….i jak
się okazało znakomity występ załogi z Wałbrzycha. Na zakończenie
mocno energetyczny koncert dała
TZN XENNA – punk rock z Warszawy.
To również zespół legenda, którego
początki sięgają roku 1981-ego
z Krzysztofem „Zygzakiem” Chojnackim na czele, który swoją żywiołowością na scenie zawstydziłby

niejednego młodszego kolegę po
fachu... W Hajnówce zagrali po raz
pierwszy, a Hajnowianie przyjęli ich
gościnnie i nie pozwolili zejść ze
sceny bez bisów.
Dodatkową atrakcją wieczoru była prezentacja archiwalnych
zdjęć pokazująca ROCK w MUZEUM
począwszy od 2004 r., a wszystko
pod szyldem „Muzyka bez zastrzeżeń”... Póki co „scena w Mozaikarni”
ucichła ale kolejne wydarzenia już
niebawem…J
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku, Urzędu Miasta
Hajnówka.
Agnieszka Tichoniuk

Nowy sprzęt dla OSP
Kilkanaście jednostek OSP
wzbogaciło się o nowy sprzęt lub
wyremontowalo remizy.
Stało się tak dzięki dotacjom
z budżetu państwa w ramach
realizcji zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do
krajowego systemu ratowniczogaśniczego”, dotacjom z budżetu
Województwa Podlaskiego i dofinansowaniu z budżetu gminnego.
W gminie Milejczyce doposażono OSP w sprzęt o wartości
10 626 zł. (wkład gminy to 1 431
zł). Dwie jednostki OSP z gminy
Siemiatycze dokonały remontu
strażnic. OSP w Kajance wymieniło

drzwi garażowe (koszt 17 793 zł)
a OSP Słochy Annopolskie wykonały
nową posadzkę i wymieniły drzwi
na kwotę 18 000 zł (wkład gminy
3 000 zł). OSP w Kajance i Tołwinie
wzbogaciły się także o nowy sprzęt
wartości 5 570,02 zł (570,02 zł
pochodziło z budżetu gminy).
3 000 zł z budżetu województwa otrzymała gmina Dubicze Cerkiewne. Zostały one przeznaczone
na zakup zestawów ratownictwa
medycznego OSP R-1 dla jednostek
OSP w Starym Korninie, Koryciskach
i Werstoku oraz zakup prądownicy
uniwersalnej dla OSP Stary Kornin.
Wiesław Sokołowski

Hajnowski Dom Kultury
zaprasza na otwarcie wystawy

XXIV Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
Ziemi Hajnowskiej – Hajnówka 2017
8.12.2017 r. godz. 17:00
Wystawa potrwa do 20 stycznia 2018 r.
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STAROSTA BIELSKI
w Bielsku Podlaskim
GM. 6820.2.49.2017

Bielsk Podlaski 2017.11.21

DECYZJA

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), po wszczęciu postępowania z urzędu
o r z e k a m:
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0040 Widźgowo gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 131 o pow. 0,12
ha, nr 132 o pow. 0,02 ha, nr 133 o pow. 0,28 ha, nr 134 pow. 0,28 ha nr 135 o pow. 0,21 ha, nr 136o pow. 0,03 ha, nr 138 o pow. 1,12 ha, nr 139 o pow. 0,03
ha, nr 140 o pow. 0,26 ha, nr 141 o pow. 0,02 ha, 143 o pow. 0,04 ha, nr 146 o pow. 0,37 ha, nr 147 o pow. 0,14 ha,nr 148 o pow. 0,58 ha, nr 149 o pow. 1,14
ha, nr 150 o pow. 0,33 ha i nr 151 o pow. 0,02 ha, stanowiące drogi.
UZASADNIENIE
Starosta Bielski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, które są drogami dojazdowymi i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ) stanowiły mienie gromadzkie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc po uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona
charakter deklaratoryjny co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Z materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wynika, że w roku 1938 został sporządzony pierworys na grunty wsi Widźgowo,
na mocy orzeczenia Starostwa Powiatowego w Bielsku z dnia 14 grudnia 1936 roku. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Widźgowo.
Zgodnie z rejestrem pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1962 pod pozycją rejestrową 75 wpisano grupę XI drogi publiczne i działki stanowiące drogi oznaczone numerami: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, a jako posiadacza Wydział Komunikacji Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Bielsku Podlaskim. W roku 1962 został założony rejestr gruntów wsi Widźgowo, pod pozycją rejestrową 75 wpisano w/w działki, a jako władającego Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji w Bielsku Podlaskim.
W roku 1989 na terenie wsi Widźgowo zostało przeprowadzone odnowienie operatu ewidencji gruntów. W nowo założonym operacie ewidencji gruntów wsi Widźgowo w roku
1989 pod pozycją rejestrową 4 jako właściciela do działek oznaczonych numerem 138 i 149 stanowiących drogi wpisano Skarb Państwa, a osobę władającą gruntem Dyrekcja
Okręgowa Dróg Publicznych w Białymstoku. W pozycji rejestrowej 5 jako właściciela wpisano Skarb Państwa, a osobę władającą gruntem Urząd Gminy w Brańsku do działek
oznaczonych numerem 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 150, 151 stanowiących drogi.
Decyzją Urzędu Rejonowego w Bielsku Podlaski Nr GG.7410-1-6/97 z dnia 12.06.1997 r. z pozycji rejestrowej 4 wykreślono działki oznaczone numerami 138 i 149
i przeniesiono do pozycji 5, zapisanej na Urząd Gminy w Brańsku.
W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Widźgowo gm. Brańsk, działki nr 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 149,
150, 151 wpisane są jako władanie na zasadach posiadania samoistnego - Urząd Gminy Brańsk.
Dla w/w działek nie jest ustalony właściciel oraz brak jest informacji o prowadzeniu dla tych działek księgi wieczystej lub zbioru 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.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonych w obrębie Widźgowo stanowiących drogi - za mienie gromadzkie,
jako mające charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji 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 Widźgowo 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.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Staroście Bielskiemu w Bielsku Podlaskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.
									
Z up. STAROSTY
									
Wojciech Kolandryk Sadowski
Otrzymują:
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – (tablica ogłoszeń)
2. Urząd Gminy w Brańsku (2 egz. , 1 egz. tablica ogłoszeń) ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
3. Sołtys wsi Widźgowo
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a

Kłopoty Stanisławy

Marszałek remontuje
Podróżujący drogą Dziadkowice
- Skiwy Duże - Drohiczyn liczyli na
szybki remont po zmiane jej statusu
z powiatowej na wojewódzką, i w końcu się doczekali. Najpierw dokonano
gruntownego remontu 800 metrowego odcinka od Dziadkowic w kierunku
Korzenówki, później położono nowe
dywaniki na najbardziej dziurawych
odcinkach a ostatnio rozpoczęto
remont 620 metrowego odcinka
we wsi Kłopoty Stanisławy. Remont
obejmuje wymianę nawierzchni as-

faltowej, ułożenie chodnika (szkoda,że
tylko po jednej stronie), czyszczenie
przepustów, ustawienie ogrodzeń
ochronnych i zagospodarowanie
zieleni. Po zakończeniu przebudowy
znacznie poprawi się bezpieczeństow
komunikacyjne w miejscowości,
a szczególnie pieszych.
Za kwotę 722 088 zł remont
wykona firma MAKSBUD z Bielska
Podlaskiego. Swój wkład finansowy
w kwocie 65 000 zł wniesie gmina
Siemiatycze.
(cec)

Bielsk Podlaski

„Bieżeńcy 1915-1922”

W dn. 17 listopada 2017r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbyła się projekcja filmu „Bieżeńcy
1915-1922” w reżyserii Jerzego
Kaliny.
Film podejmuje tematykę
bieżeństwa opierając narrację na
wywiadach udzielonych reżyserowi
20 lat temu przez
mieszkańców z jego
rodzinnej miejscowości; większość
jego rozmówców już
nie żyje, a ich świadectwo stało się
kanwą filmu o losach bieżeńców.
W filmie pojawia się też wątek fabularyzowany, do którego zdjęcia powstały w skansenie w Ciechanowcu.
Po wspólnym obejrzeniu filmu
miała miejsce rozmowa z twórcą
prowadzona przez Tomasza Suli-

mę. Jerzy Kalina, od lat związany
jako publicysta z Telewizją Polską,
podzielił się swoimi refleksjami nt.
bieżeństwa z perspektywy swojego
pokolenia, opowiedział o swojej pasji
dokumentalisty i o robieniu filmów
ważnych edukacyjnie dla mieszkańców Podlasia. Uczestnicy
spotkania podjęli
dialog dzieląc
się na forum publicznym swoimi
rodzinnymi historiami z czasów bieżeństwa.
Temat exodusu ludności z terenów wschodniej Polski w głąb Rosji przeszło sto lat temu, wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem
lokalnej społeczności. W wydarzeniu
wzięło udział 70 osób.
Wiesław Dawidziuk
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W Bielsku Podlaskim przed II wojną światową większą część ludności stanowili Żydzi

„Plac Pamięci Żydów Bielskich”
Cd. ze str. 1

Stachowicza i ks. Eugeniusza Borowskiego o zagładzie żydowskiego
getta w Bielsku. Andrzej Weres przybliżył znaczenie Tory dla narodu żydowskiego, zaś Zbigniew Romaniuk
przedstawił „Dzieje zagłady Żydów
na terenie powiatu bielskiego”,
nawiązał także do gett powstałych
w Boćkach, Brańsku i Orli.

kich Żydów z bielskiego getta, gdy
nagle zobaczyłem wóz drabiniasty
ciągnięty przez jednego konia. Widok
był przerażający, przez szczebelki
drabinek wozu wystawały i poruszały się ręce, nogi, stopy ludzi wiezionych jak sterta drzewa położonych
jeden na drugim w kilku warstwach.
Obok wozu szli dwaj młodzi Żydzi.
Gestapowcy zdjęli z ramion maszy-

Po 13 urodzinach chłopiec jest zdolny przestrzegać
Prawo Mojżeszowe
Ks. Eugeniusz Beszta Borowski, wówczas jako naoczny 11
letni świadek tak pod przysięgą
zeznał: „Ok. godz. 8 rano usłyszałem
strzały z karabinu maszynowego.
Zobaczyłem gestapowców stojących
na niewielkiej łące w dużym kręgu
palących papierosy. Broń mieli zawieszoną na ramionach. Myślałem,
ze to jest jakiś hitlerowski sposób
świętowania wywiezienia wszyst-

nowe pistolety, rozstąpili się, ukazał
duży, głęboki dół. Na wozie byli
starzy Żydzi, którzy schorowani nie
mogli już iść o własnych siłach, więc
Niemcy zostawili ich w synagodze.
Oficer dowodzący plutonem egzekucyjnym nakazał dwóm młodym
Żydom wrzucać starców do dołu. Ci
spełnili ich rozkaz i pojechali wozem
po następnych. Na rozkaz oficera
padły długie serie z pistoletów ma-

STAROSTA BIELSKI
w Bielsku Podlaskim
GM. 6820.2.48.2017

szynowych. Po ustaniu salw, oficer
poszedł krawędzią dołu i strzałami
z pistoletu dobijał tych, którzy
dawali jeszcze oznaki życia. Potem
przerwa na papierosa, zanim nadjedzie kolejny wóz pełen starców,
a po nim następny. Trwało to dość
długo, bo w sumie zamordowano
około 120 osób”.
Po ostatnim transporcie zastrzelono też dwóch Żydów, którzy
dowozili starców. W tej egzekucji
zginęło 78 osób.
Z podstawowymi obrzędami
żydowskimi zapoznali uczniowie
z Zespołu Szkół Nr 4 im. Adama Mickiewicza. Program pod kierunkiem
Anny Niegierewicz, Katarzyny Harasim, Elżbiety Tomczuk i Włodzimierza Tyca ukazał esencję judaizmu,
którego istotą jest przestrzeganie
Prawa Żydowskiego (halacha), którego podstawą jest Tora.
Uczniowie przypomnieli, że
gdy chłopiec kończy 3 lata dokonuje się ceremonia postrzyżyn. Do
lat 3 można chłopcu nie obcinać
włosów. Trzyletni chłopiec zaczyna
się uczyć Tory, alfabetu hebrajskiego, błogosławieństwa jedzenia
i krótkich modlitw. Włosy obcina
się pozostawiając pejsy. Ojciec zaprasza przyjaciół, aby każdy z nich
mógł obciąć pasmo włosów, a sam
wkłada synowi jarmułkę, a także po
raz pierwszy zakłada mu cicit, czyli
kaftanik zakończony sznureczkami,
mały tallit.
Po ukończeniu 3 lat, dziew-

czynka staje w szabat przy matce
i zapala swoją świecę w szabasowym lichtarzu. Przed zapaleniem
matka pomaga jej w odmówieniu
błogosławieństwa. W ten sposób
do świateł szabatowych dodane jest
jeszcze jedno światło.
Chłopców uznaje się za dorosłych pierwszego dnia po 13 urodzinach. Od tego momentu uznaje się
ich za zdolnych do przestrzegania
Prawa Mojżeszowego.
Gdy młodzi dorosną, ich obowiązkiem jest zawarcie związku
małżeńskiego i wychowanie dzieci. Halacha nakazuje oddawanie
czci osobom, które ukończyły 70

lat, a także swoim rodzicom. Nie
wolno sprzeciwiać się im, zwracać po imieniu, zawstydzać ich
i tracić panowanie nad sobą w ich
obecności. Dzieci mają obowiązek
karmić i ubierać swoich rodziców,
wstawać z miejsca gdy wchodzą
i wyrażać się o nich z szacunkiem.
Śmierć przyjmuje się z rezygnacją.
Na grobie zamiast kwiatów kładzie
się kamienie.
Uczestnicy mieli okazję skosztować potraw żydowskich, usłyszeć
także spisaną relację Zachariasza
Szachowicza o likwidacji getta
w Bielsku Podlaskim.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Wystawa Mirosława Chilimoniuka
w Muzeum Białoruskim w Hajnówce
Mirosław Chilimoniuk to Hajnowianin, którego wystawę można
oglądać od 29 września 2017
roku w Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce. Podczas
uroczystego wernisażu sylwetkę
twórcy przedstawił dyrektor Muzeum - Tomasz Tichoniuk. Artysta
serdecznie podziękował za przygotowanie wystawy, katalog który
został wydany na tę okazję oraz
wręczył kwiaty. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać
obrazy na wystawie zatytułowanej

wstawały pod kierunkiem hajnowskich artystów malarzy: Zbigniewa
Budzyńskiego, Piotra Gagana, Daniela Gromackiego. Od 2012 roku
aktywnie uczestniczy w zajęciach
Pracowni Technik Plastycznych
działającej przy Muzeum. Od 2013
r. jest również aktywnym członkiem
Klubu Plastyka Amatora „START”
przy Hajnowskim Domu Kultury.
Dorobek tych zajęć prezentowany
jest cyklicznie na wystawach zbiorowych uczestników zajęć. Od wielu lat
bierze czynny udział w Przeglądach

„Różnorodność Podlasia”. Mirosław
Chilimoniuk pokazuje bowiem unikalne bogactwo kulturowe naszego
zakątka, z przyrodą Puszczy Białowieskiej, wiejską drewnianą architekturą. Prezentowanych jest około
30 prac, głównie malarstwo olejne,
jak również akwarele, pastele, oraz
grafika – linoryt. To niezwykle pracowita osoba, wiele godzin spędza
na doskonaleniu swego warsztatu.
Jest otwarty na nowe techniki i nie
boi się eksperymentować.
Jest to trzecia wystawa indywidualna Hajnowianina, pierwsza
prezentowana w muzeum. Swoje
pasje malarskie realizuje od niedawna, choć od najmłodszych lat
interesował się sztuką. Wykonywał rysunki ołówkiem, węglem,
pastelami. Zwykła codzienność,
która zazwyczaj brutalnie weryfikuje młodzieńcze pasje i tym razem
sprawiła, że zamiast ukończenia
akademii sztuk pięknych, zdobył
wykształcenie techniczne i humanistyczne. Jest absolwentem
Politechniki Białostockiej (Wydział
Mechaniczny i Zarządzania) oraz
Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku. Pierwsze prace po-

Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej zdobywając wiele nagród.
Zapraszam do obejrzenia
fotorelacji z wernisażu oraz prac
Mirosława Chilimoniuka w Muzeum.
Wystawa dostępna była do końca
października. Zaś wydany katalog
trafi do wszystkich bibliotek naszego
powiatu oraz ważniejszych bibliotek
w kraju.
Wystawę zrealizowano dzięki
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.

Bielsk Podlaski 2017.11.21

DECYZJA

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), po wszczęciu postępowania z urzędu
o r z e k a m:
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0011 Kalnica gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 23 o pow. 0,26 ha,
nr 46 o pow. 0,27 ha, nr 55 o pow. 0,09 ha, nr 68 pow. 0,20 ha nr 83 o pow. 0,20 ha, nr 94 o pow. 0,56 ha, nr 115 o pow. 0,77 ha, nr 167 o pow. 0,92 ha, nr
168 o pow. 0,21 ha, nr 178 o pow. 0,31 ha, 179 o pow. 0,57 ha, nr 192 o pow. 0,19 ha, nr 204 o pow. 0,45 ha, nr 228 o pow. 0,33 ha, nr 240 o pow. 0,29 ha,
nr 241 o pow. 0,02 ha, nr 250 o pow. 0,06 ha, nr 260 o pow. 0,42 ha, nr 262 o pow. 0,05 ha i nr 263 o pow. 0,09 ha, stanowiące drogi.
UZASADNIENIE
Starosta Bielski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, które są drogami dojazdowymi i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ) stanowiły mienie gromadzkie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc po uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona
charakter deklaratoryjny co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Z materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wynika, że w roku 1946 został sporządzony pierworys na grunty wsi
Kalnica, na mocy orzeczenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Bielsku Podlaskim z dnia 28 października 1946 roku. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Kalnica. Działki stanowiące drogi zostały wpisane w grupie XI jako drogi publiczne oznaczone numerami geodezyjnymi: 234,
235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 266, 267, 268. W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym
z roku 1962 w pozycji rejestrowej 102 zostały wpisane w/w działki stanowiące drogi, a jako osoba władająca gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji
w Bielsku. W roku 1961 został założony rejestr gruntów wsi Kalnica, pod pozycją rejestrową 102 wpisano w/w działki, a władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej Wydział Komunikacji w Bielsku Podlaskim.
W roku 1977 na terenie wsi Kalnica zostało przeprowadzone odnowienie operatu ewidencji gruntów, w wyniku czego zmianie uległa numeracja działek. W nowo założonym
operacie ewidencji gruntów wsi Kalnica w roku 1977 pod pozycją rejestrową 5 wpisano działki oznaczone numerami 23, 46, 83, 94, 68, 55, 263, 115, 262, 167, 168, 178,
179, 192, 204, 228, 240, 241, 250, 260, stanowiące drogi, a osobę władającą gruntem Urząd Gminy w Brańsku.
W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalnica gm. Brańsk, działki nr 23, 46, 55, 68, 83, 94, 115, 167, 168, 178, 179, 192, 204, 228, 240, 241,250,
260, 262, 263, wpisane są jako władanie na zasadach posiadania samoistnego - Urzędu Gminy Brańsk.
Dla w/w działek nie jest ustalony właściciel oraz brak jest informacji o prowadzeniu dla tych działek księgi wieczystej lub zbioru 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.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonych w obrębie Kalnica stanowiących drogi - za mienie gromadzkie,
jako mające charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji 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 Kalnica 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.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Staroście Bielskiemu w Bielsku Podlaskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna.
									
Z up. STAROSTY
									
Wojciech Kolandryk Sadowski
Otrzymują:
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – (tablica ogłoszeń)
2. Urząd Gminy w Brańsku (2 egz. , 1 egz. tablica ogłoszeń) ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
3. Sołtys wsi Kalnica
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a
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Agnieszka Tichoniuk

Baciki Średnie

Remont
świetlicy
W Bacikach Średnich istniała świetlica połączona z remizą
strażacką. Obie wymagały remontu, który się właśnie rozpoczął.
Mieszkańcy postanowili połaczyć
oba pomieszczenia i tym samym
powiększyć świetlicę. Po robotach
związanych z przebudową przyjdzie
czas na prace wykończeniowe. (c)
Wieści Podlaskie

Siemiatycze
14 listopada w MBP w Siemiatyczach odbyło się spotkanie z Idą
Pierelotkin – autorką książek o tematyce młodzieżowej. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 3 mieli okazję zapoznać się
z procesem powstawania książek.
Autorka opowiadała skąd czerpie
pomysły na nowe książki, zwracała
uwagę na elementy techniczne
np. rolę narratora, pisanie zakończenia powieści. Niektóre postacie

Siemiatycze

Jak powstaje książka
i zdarzenia mają charakter autobiograficzny dotyczący „szkolnych
wybryków”. Pisanie o swoich przeżyciach bardzo często ma charakter
terapeutyczny, ponieważ pomaga
zdystansować się do dawnych przeżyć. Był także czas na zadawanie
pytań, dzięki czemu dowiedzieliśmy
się wielu szczegółów np. jak ważna
jest mobilizacja w pracy pisarza,
ponieważ nie zawsze pojawia się
w odpowiednim momencie wena

twórcza oraz, że idealnym miejscem
do pisania książki może być biblioteka. Fragmenty książek pani Idy
znalazły się w szkolnej podstawie
programowej.
Spotkanie odbyło się dzięki
pomocy Książnicy Podlaskiej oraz
dyskusyjnemu klubowi książki
działającemu przy MBP w Siemiatyczach.

Sukces goni sukces

Elżbieta Smorczewska
Magdalena Murawska

Holonki

Nowy samochód
OSP

18 listopada br. w Holonkach
odbyła się uroczystość przekazania
samochodu ratowniczo-gaśniczego
miejscowej jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej. Ochotnicy z Holonek otrzymali samochód marki Renault S 110 zakupiony przez gminę
ze środków własnych i dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW
oraz Województwo Podlaskie. (sok)
STAROSTA BIELSKI
w Bielsku Podlaskim
GM. 6820.2.51.2017

Bielsk Podlaski 2017.11.21

DECYZJA

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), po wszczęciu postępowania z urzędu
o r z e k a m:
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0031 Popławy gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 492 o pow. 0,08 ha, nr 493
o pow. 0,09 ha, nr 494 o pow. 0,09 ha, nr 495 pow. 0,49 ha, nr 496 o pow. 0,23 ha, nr 497 o pow. 0,36 ha, nr 498 o pow. 0,04 ha, nr 499 o pow. 0,09 ha, nr 500/1 o pow. 0,34 ha,
nr 500/2 o pow. 0,34 ha, nr 501/2 o pow. 0,0778 ha, nr 502/2 o pow. 0,0573 ha, nr 503/2 o pow. 0,7044 ha, nr 504/2 o pow. 0,07 ha, nr 504/3 o pow. 0,0744 ha, nr 506/1 o pow.
0,02 ha, nr 506/2 o pow. 0,03 ha, nr 509/1 o pow. 0,35 ha, nr 511/1 o pow. 0,42 ha, nr 513/1 o pow. 0,25 ha, nr 516 o pow. 0,02 ha, nr 517
o pow. 0,20 ha, 518/3 o pow. 0,4687 ha, nr 521/1 o pow. 0,17 ha, nr 524/1 o pow. 0,15 ha, nr 526 o pow. 0,04 ha, nr 527 o pow. 0,04 ha, nr
528 o pow. 0,49 ha, nr 529 o pow. 0,08 ha, nr 530 o pow. 0,77 ha, nr 531/1 o pow. 0,28 ha, nr 533 o pow. 0,05 ha, nr 534 o pow. 0,93 ha, nr
535 o pow. 0,14 ha, nr 539/1 o pow. 0,35 ha, nr 540 o pow. 0,21 ha, nr 540/1 o pow. 0,02 ha, nr 541 o pow. 0,12 ha, nr 544/1 o pow. 0,24 ha,
nr 545 o pow. 0,15 ha, nr 546 o pow. 0,05 ha, nr 547 o pow. 0,58 ha, nr 548 o pow. 0,38 ha, nr 549 o pow. 0,26 ha, nr 551/1 o pow. 0,06 ha,
nr 552 o pow. 1,57 ha nr 553 o pow. 1,66 ha, nr 554 o pow. 0,06 ha, nr 555 o pow. 0,08 ha, nr 557/1 o pow. 1,53 ha, nr 559 o pow. 0,13 ha, nr 560 o pow. 0,06
ha, 560/1 opow. 0,05 ha, nr 561 o pow. 0,05 ha, nr 562 o pow. 0,66 ha, nr 563 o pow. 0,08 ha, nr 564 o pow. 0,20 ha, nr 565 o pow. 0,07 ha, nr 567 o pow. 0,07
ha, nr 568 o pow. 0,13 ha, nr 569 o pow. 0,13 ha, nr 570 o pow. 0,41 ha, nr 571 o pow. 0,08 ha i 573 o pow. 0,02 ha, stanowiące drogi.
UZASADNIENIE
Starosta Bielski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, które są drogami dojazdowymi i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ) stanowiły mienie gromadzkie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc po uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona
charakter deklaratoryjny co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Z materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wynika, że w roku 1926 został sporządzony pierworys na grunty wsi Popławy, na mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 1926 roku. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Popławy, pod pozycją rejestrową 380 wpisano drogi publiczne oznaczone numerami działek: 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571 i 573, a jako władającego Wydział Komunikacji Drogowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z rejestrem pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1963 pod pozycją rejestrową 384 wpisano grupę XI - drogi publiczne i działki
stanowiące drogi, a jako posiadacza Wydział Komunikacji Drogowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. W roku 1963 został założony rejestr gruntów
wsi Popławy, pod pozycją rejestrową 385 wpisano działki oznaczone numerami: 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 608, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 540a, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 560a, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571 i 573, a jako władającego
Wydział Komunikacji Drogowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim.
W roku 1980 na terenie wsi Popławy zostało przeprowadzone odnowienie operatu ewidencji gruntów, w wyniku czego zmianie uległa numeracja działek. W nowo założonym
operacie ewidencji gruntów wsi Popławy w roku 1980 pod pozycją rejestrową 8 wpisano działki oznaczone numerami: 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 500/2,
501, 502, 503, 504/1, 504/2, 506/1, 506/2, 509/1, 511/1, 513/1, 516, 517, 518/1, 521/1,524/1, 526, 527, 528, 529, 530, 531/1, 533, 534, 535, 539/, 540, 540/1, 541, 544/1,
545, 546, 547, 548, 549, 551/1, 552, 553, 554, 555, 557/1, 559, 560, 560/1, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571 i 573 stanowiące drogi, a osobę władającą
gruntem Urząd Gminy w Brańsku.
W roku 1988 decyzją Urzędu Miasta i Gminy w Brańsku nr G.8415/7/88 z dnia 26.08.1988 r., zatwierdzono projekty podziału nieruchomości oznaczonych numerami
geodezyjnymi działek: 503 na działki nr 503/1 i nr 503/2, 501 na działki nr 501/1 i nr 501/2, 518/1 na działki nr 518/2 i nr 518/3, 502 na działki nr 502/1 i nr 502/2, 504/1
na działki nr 504/2 i nr 504/3.
Decyzją wydaną z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr GK.6621.02.455.2016 MP(28) z dnia 21.11.2016 r. wprowadzono zmianę dotyczącą podziału działki nr 504/1 na
działkę nr 504/2 i nr 504/3. W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Popławy gm. Brańsk, działki nr 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 500/2,
501/2, 502/2, 503/2, 504/2, 504/3, 506/1, 506/2, 509/1, 511/1, 513/1, 516, 517, 518/3, 521/1, 524/1, 526, 527, 528, 529, 530, 531/1, 533, 534, 535, , 539/1, 540, 540/1,
541, 544/1, 545, 546, 547, 548, 549, 551/1, 552, 553, 554, 555, 557/1, 559, 560, 560/1, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571 i 573 wpisane są jako władanie
na zasadach posiadania samoistnego Urzędu Gminy Brańsk.
Dla w/w działek nie jest ustalony właściciel oraz brak jest informacji o prowadzeniu dla tych działek księgi wieczystej lub zbioru 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.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonych w obrębie Popławy stanowiących drogi - za mienie gromadzkie,
jako mające charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji 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 Popławy 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.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Staroście Bielskiemu w Bielsku Podlaskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna..
									
Z up. STAROSTY
									
Wojciech Kolandryk Sadowski
Otrzymują:
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – (tablica ogłoszeń)
2. Urząd Gminy w Brańsku (2 egz. , 1 egz. tablica ogłoszeń) ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
3. Sołtys wsi Popławy
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a

Siemiatyckie stowarzyszene
„Andy” obchodzi w tym roku 15-lecie
istnienia. przyjemna niespodziankę
sprawili na jubileusz zawodnicy, odnosząc liczne sukcesy na arenie krajowej
i zagranicznej. Na Mistrzostwach
Polski ICO TAE CUP OPEN 2017 SULEJÓWEK zdobyli oni 33 medale oraz 7
tytułów Mistrza Polski. Mistrzem Polski
zostala m.in. najmłodsza zawodniczka
Aniela Nowaczyk, która zobyła aż
dwa złote medale i została wybrana
najlepsza zawodniczką w kategorii
przedszkolaków. Nie był to pierwszy
tegoroczny sukces zawodników ANDY.
Wczesniej zdobywali medale na mistrzostwach w kickboxingu w Mińsku
Mazowieckim i mistrzostwach w karate kyokushin w Kielcach.
Zawodnicy z ANDY wzięli też

udział w mistrzostwach świata we
Włoszech. UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIP ITALY 2017 to jedne z największych światowych zawodów sztuki
i sportów walki. W tegorocznych udzial
wzięło ponad 4 000 zawodników z 63
krajów, w tym 52 osobowa reprezentacja z Polski, w skladzie której
znależli się siemiatyccy kicboxerzy
Laura Goliszek i Kacper Nowaczuk.
Towarzyszył im trener i prezes ANDY
Andrzej Nowaczuk.
Laura Goliszek zdobyła 5 medali
- złoty medal point fighting, złoty medal kick light mistrzyni świata, srebrny
medal ufr kickboxing, srebrny medal
light contakt i brązowy medal all style
music forms.
(seb)
(zdjęcie portal ANDY)

Czartajew

„BITWA NA SŁOWA” ZA NAMI

W Zespole Szkół Technicznych
w Czartajewie odbyła się V edycja
Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego „Bitwa na słowa”. W zmaganiach konkursowych udział wzięło
31 uczestników z 10 Gimnazjów:
Gminnego w Siemiatyczach, w Mielniku, nr 1 i nr 2 w Siemiatyczach,
w Milejczycach, w Kleszczelach,
w Perlejewie, w Olszance, w Dziadkowicach, w Orli, w Grodzisku.
Członkowie jury wysoko ocenili

poziom konkursu i przyznali 3 nagrody oraz 7 wyróżnień:
1 miejsce Wiktoria Zalewska z GP
w Grodzisku - nauczyciel przygotowujący to Mariusz Obrycki.
2 miejsce Aleksandra Bowtruczuk,
3 miejsce Michał Stradczuk
Wyróżnienia: Dominika Płonowska, Karolina Piekarska, Ewa Tatarczyk, Wiktoria Mulewska, Weronika
Moczulska, Sylwia Sałamacha, Edyta
Rusidowa.
(sp)

Dzień Pluszowego Misia
w murach aresztu
Prawie każdy z nas posiadał
misia, przyjaciela z czasów dzieciństwa, ulubionego bohatera bajek lub
książeczek. W 2002 roku „pluszak”
miał swoje setne urodziny. Od tego
czasu 25 listopada obchodzimy
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nie jest to data przypadkowa.
Wszystko zaczęło się w 1902 roku.
Prezydent Stanów Zjednoczonych
– Teodor Roosvelt, w czasie wyprawy z przyjaciółmi, kazał uwolnić
postrzelonego małego niedźwiadka.
Wydarzenie zostało uwiecznione
w formie komiksu w waszyngtońskiej prasie, której czytelnikiem był
jeden z producentów zabawek. Zainspirowany ilustracjami stworzył pluszowego misia, który był zabawką
inną od tych, wówczas dostępnych
w sprzedaży. Imię maskotki czyli
Teddy Bear było nawiązaniem do
ówczesnego prezydenta USA. Mimo
upływającego czasu, zabawka ma
wymiar ponadczasowy. Kojarzy się
z pragnieniami takimi jak miłość,

opiekuńczość czy dobroć. Będąc
symbolem tak wielu pozytywnych
cech, nie dziwi nikogo potrzeba,
organizowania na rzecz dzieci, akcji
o wymiarze charytatywnym, gdzie
pluszowy miś może być ogniwem
wiążącym.
Funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym naszej jednostki
bliskie są inicjatywy, gdzie mogą
zaangażować się w pomoc tym,
którzy najbardziej tego potrzebują.
Pierwszy raz przystąpiliśmy do akcji
organizowanej przez Fundację Mam
Marzenie. Cieszymy się z możliwości
przekazania zakupionych pluszaków,
małym bohaterom, którzy walczą
o zdrowe życie. Na co dzień są pacjentami oddziału onkologicznego
w Białymstoku i zmagają się z ciężką chorobą. Mamy cichą nadzieję,
że zakupione maskotki przywrócą
im uśmiech na twarzy i umilą pobyt
w szpitalu.
Marta Domin

5

PRZECZYTANE
Pokud se někdo raduje
z volebních zisků AfD, nevidí
si na špičku nosu. Dnes štvou
proti uprchlíkům a EU, zítra
budou terčem Češi a Poláci.
*
Ten kto się cieszy z wyniku
AfD nie widzi dalej niż czubek
swojego nosa. Dziś celem tej
partii są uchodźcy i UE a jutro
będą nimi Czesi i Polacy”.
Bohuslav Sobotka

Więcej
Premier Czech odniósł się
w ten sposób do opinii polityków, którzy cieszą się z osiągnięcia wyborczego populistycznej i skrajnie prawicowej
partii Alternatywa dla Niemiec.
*
Upadek PRL wytworzył
okoliczności, które nielicznej
grupce pozwoliły wykorzystać
umiejętności, kulturę i wiedzę
zgromadzoną przed 1989 r.
Bojan Stanisławski, Strajk,eu

Domanowo

Przegląd pieśni maryjnych
26 października w kościele parafialnym w Domanowie odbył się XXIII
Przegląd Piesni Maryjnych. Przegląd tradycyjnie rozpoczęła msza, po której
przygotowane utwory prezentowali uczniowie szkół podstwowych z Chojewa,
Domanowa, Holonek, Mnia oraz gimnazjaliści z Glinnika i Oleksina. Komisja
pod przewodnictwem Andrzeja Janowskiego, wójta gminy Brańsk przyznała
wyróżnienie uczniom z Domanowa.
(sok)
Kalnica

„Skorpion” dofinansowany

Już po raz drugi Wójt Gminy Brańsk przyznał dofinansowanie 13 500 zł - Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skorpion” w Kalnicy. Tym
razem na dofinansowanie zadania pt. „Sport uwielbiamy więc w piłkę gramy”.
Dwa tygodnie wcześniej ten sam klub otrzymał 7 000 zł na realizację zadania pt. „Sport przez aktywność fizyczną - w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Gmina Brańsk liczy wiele miejscowości, wiec trochę nas dziwi to skoncentrowanie finansowania na jednej, nie największej wsi. Czyżby w innych
miejscowościach gminy nic się nie działo, czy może sportowcy z tych wsi
zaniedbali możliwość otrzymania dofinansowania.
(ars)
Bielsk Podlaski

Z Erasmusem na Słowację

Beata Lenartowicz i Małgorzata Dąbrowska, nauczycielki Szkoly Podstawowej nr 5 uczestniczyły w dniach od 12 do 16 października br. w spotkaniu na Słowacji w ramach programu Erasmus+. W zlocie w Koszycach
uczestniczyli nauczyciele z ośmiu krajów: Cypru, Estonii, Grecji, Litwy, Polski,
Prtugalii, Słowacji i Węgier. Uczestnicy spotkania uczęstniczą w realizacji
projektu „Art@creativity.eu” Sztuka i kreatywność programu Erasmus+.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w realizacji programu i podzielić się rezultatami pracy uczniów w czasie dwu lat realizacji programu.
Nastepne spotkanie odbędzie się w 2018 roku na Cyprze.
(ag)

STAROSTA BIELSKI
w Bielsku Podlaskim
GM. 6820.2.50.2017

Bielsk Podlaski 2017.11.21

DECYZJA

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), po wszczęciu postępowania z urzędu
o r z e k a m:
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0027 Patoki gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 231/8
o pow. 0,05 ha, nr 285/1 o pow. 0,0007 ha, nr 285/2 o pow. 0,2292 ha, nr 286/1 pow. 0,0006 ha nr 286/2 o pow. 0,2934 ha, nr 287 o pow. 0,19 ha,
nr 292/1 o pow. 0,15 ha, nr 292/2 o pow. 0,95 ha, nr 292/4 o pow. 0,10 ha, nr 293/1 o pow. 0,52 ha, 294/1 o pow. 0,10 ha, nr 294/2 o pow. 0,17 ha,
nr 299 o pow. 0,26 ha, nr 301 o pow. 0,45 ha, nr 302 o pow. 0,37 ha, nr 303 o pow. 0,06 ha, nr 304 o pow. 0,07 ha, nr 305/1 o pow. 0,5004 ha, nr 305/2 o pow.
0,1194 ha, nr 309/1 o pow. 0,04 ha, nr 310/1 o pow. 0,37 ha, nr 310/2 o pow. 0,35 ha, nr 311 o pow. 0,09 ha, nr 311/2 o pow. 0,0006 ha, nr 311/3 o pow.
0,0667 ha, nr 312 o pow. 0,03 ha, nr 313/1 o pow. 0,48 ha, nr 316 o pow. 0,06 ha, nr 317/1 o pow. 0,54 ha, nr 319 o pow. 0,13 ha, nr 321 o pow. 0,37 ha, 321/1
o pow. 1,72 ha, nr 322/1 o pow. 0,24 ha, nr 322/2 o pow. 0,26 ha, nr 325 o pow. 0,24 ha, nr 326 o pow. 0,26 ha, nr 327/1 o pow. 1,48 ha, nr 328 o pow. 0,09
ha, nr 393 o pow. 0,38 ha, nr 394 o pow. 0,45 ha, stanowiące drogi.
UZASADNIENIE
Starosta Bielski z urzędu wszczął postępowanie dotyczące nieruchomości, które są drogami dojazdowymi i w dniu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ) stanowiły mienie gromadzkie.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc po uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona
charakter deklaratoryjny co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Z materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wynika, że w roku 1937 został sporządzony pierworys na grunty wsi Rudka na mocy Orzeczenia Starosty Powiatowego w Bielsku Podlaski. W roku 1961 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Rudka. W rejestrze
pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1962 wpisano grupę XI – drogi publiczne, w pozycji rejestrowej 559 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone numerami: 147, 148 i 149, a osobę władającą gruntem Wydział Komunikacji Drogowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. W roku 1962
został założony rejestr gruntów wsi Rudka, pod pozycją rejestrową 559 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 147, 148 i 149,
a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji w Bielsku Podlaskim.
W roku 1967 został założony rejestr ewidencji gruntów wsi Rudka PGR, w pozycji rejestrowe 2 została wpisana działka nr 51, a władającego gruntem wpisano Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych.
Z materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wynika, że w roku 1937 został sporządzony pierworys na grunty wsi Patoki oraz części majątku prywatnego Rudka w gm. Brańsk. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Patoki. W rejestrze pomiarowo
– klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1962 wpisano grupę XI – drogi publiczne, w pozycji rejestrowej 111 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone numerami:
285, 286, 287, 294b, 292, 293, 299, 300, 301, 302, 309a, 305, 303, 304, 311, 310, 312, 313, 316, 289, 317, 318, 288, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
a osobę władająca gruntem Wydział Komunikacji Drogowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim.
W roku 1962 został założony rejestr gruntów wsi Patoki, pod pozycją rejestrową 111 wpisano w/w działki stanowiące drogi, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej w Bielsku Podlaskim. W roku 1984 w wyniku przeprowadzonego odnowienia operatu ewidencji gruntów częściowo uległa
zmianie numeracja działek wsi Patoki, Do wsi Patoki zostały dołączone częściowo grunty wsi Rudka, a granica obrębu została ustalona brzegiem nowego koryta rzeki Nurzec.
W nowo założonym operacie ewidencji gruntów wsi Patoki pod pozycją rejestrową 6 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone numerami 231/8, 285, 286, 287, 292/1,
292/2, 292/4, 293/1, 294/1, 294/2, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 309/1, 310/1, 310/2, 311, 311/1, 312, 313/1, 316, 317/1, 319, 321, 321/1, 322/1, 322/2, 325, 326, 327/1,
328, 393 i 394, a osobę władającą gruntem - Urząd Gminy w Brańsku (drogi powszechnego korzystania).
W roku 2006 dokonano podziału działki nr 285 na działkę nr 285/1 i nr 285/2, działki nr 286 na działkę nr 286/1 i nr 286/2, działki nr 305 na działkę nr 305/1 i nr 305/2,
działki 311/1 na działkę nr 311/2 i nr 311/3. W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Patoki gm. Brańsk, wpisano działki oznaczone numerami 231/8, 285/1,
285/2, 286/1, 286/2, 287, 292/1, 292/2, 292/4, 293/1, 294/1, 294/2, 299, 301, 302, 303, 304, 305/1, 305/2, 309/1, 310/1, 310/2, 311, 311/2, 311/3, 312, 313/1, 316, 317/1,
319, 321, 321/1, 322/1, 322/2, 325, 326, 327/1, 328, 393 i 394, a osobę władającą gruntem na zasadach posiadania samoistnego - Urząd Gminy Brańsk.
Dla w/w działek nie jest ustalony właściciel oraz brak jest informacji o prowadzeniu dla tych działek księgi wieczystej lub zbioru 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.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do uznania nieruchomości położonych w obrębie Patoki stanowiących drogi - za mienie gromadzkie,
jako mające charakter użyteczności publicznej przed 1963 rokiem, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji 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 Patoki 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.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Staroście Bielskiemu w Bielsku Podlaskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna..
									
Z up. STAROSTY
									
Wojciech Kolandryk Sadowski
Otrzymują:
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem
1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – (tablica ogłoszeń)
2. Urząd Gminy w Brańsku (2 egz. , 1 egz. tablica ogłoszeń) ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
3. Sołtys wsi Patoki
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a
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Nowe książki

Milejczyce

Z czytelnictwem w naszym kraju
nie jest najlepiej, wleczemy sie w ogonie
Europy. Czytanie ma niezwykle duży
wpływ na rozwój młodego człowieka.
Wzbogaca zasób słownictwa, rozwija
intelektualnie. Niestety w Polsce nie czytają nie tylko młodzi ludzie, nie czytają
także nauczyciele, więc każda inicjatywa
służąca podniesieniu poziomu czytelnictwa zasługuje na pochwałę. Jest nią
m.in. „Narodowy Program Rozwoju CzySiemiatycze

telnictwa”. Z tego programu trafiły jużdo
wielu szkół fundusze na zakup książek.
W ostatnim czasie Podlaski Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości
4 tysięcy złotych dla Zespołu Szkół
w Milejczycach, z przeznaczeniem 2 567
zł dla szkoły podstawowej i 1 433 zł dla
gimnazjum. Nowe książki zakupione za
kwotę powiększoną o 20 procent przez
gminny samorząd trafiły już do szkolnej
biblioteki.
(w)

Równe szanse

W siemiatyckiej gminie rozpoczęła się realizacja projektu
edukacyjnego „Równe szanse dla
wszystkich”. Program jest wspólfinansowany przez Unię Europejską.
Na realizację programu gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 664 009,05 zł. Do gminnych
szkół podstawowych trafiło już
51 zestawów komputerowych
z pełnym oprogramowaniem: 19
do szkoły w Czartajewie i po 16
do szkół w Szerszeniach i Tołwinie.
Posłużą one do realizacji zajęć:

- „komputery tak, ale z głową”
w klasach I - IV,
- „z komputerem na ty” w klasach V -VI.
Projekt będzie realizowany
do 31 lipca 2019 r. i obejmie 274
uczniów i 18 nauczycieli. W jego
ramach bedzie realizowanych
szereg zajęć dodatkowych, np.
arteterapia przez sztukę, recytatorsko-artystyczne pod hasłem „Moja
przygoda z teatrem”, logopedyczne,
rewalidacyjne, z języka angielskiego,
matematyki, przyrody itp. (cec)

LISTY
Hajnówka 10.10.2017 r.

Do Redakcji Wieści Podlaskie
„Wesołe jest życie staruszka”
Nareszcie ja, 90-letnia matrona, zostałam zauważona i doceniona.
Doczekałam się nagrody porównującej mnie z 9 miesiecznym poziomen
dziecka pod każdym względem: rozumu, wymogach opieki i odżywiania,
uśmiechu bezzębnego, miłości otoczenia, cierpliwości.
W pierwszym wypadku tata wypatruje na ręku z dzieckiem listonosza,
a w drugim grabarza. Radość obopólna, tu początek a tu koniec. Obydwa nie
wiadome, ale z plusem. Wesołe jest życie staruszka. Już eneral za darmo!!
już nie czuje bólu brzuszka, cieszę się ogromnie bo z jednych tatuś się cieszy,
a drugich plus śmieszy bo i tak przestały boleć. Tak, że wynalazek trafiony
kulą w pło!. Napisałam z myślą bo radość obopólna, tu poczatek a tu koniec
i obydwa niewiadome, ale z plusem. Wesołe jest życie staruszka i eneral
za darmo. Cieszę się ogromnie i czuje wilka wdzięczność. Tu początek a tu
koniec, ale z plusem. Z pierwszych tatuś się cieszy, a drugi plus śmieszy,
bo i tak bruchy przestały boleć. Tak, że trafiony kulą w płot! Proszę się nie
gniewać, napisałam z myślą o lepszym jutrze, bo wesołe jest życie staruszka,
tylko powinno być tu i teraz a nie dopiero po dodaniu do eneralu krzyżyka.
Regina Paszko
Siemiatycze

Studenci z zagranicy w LO

W Liceum Ogolnokształcącym
w Siemiatyczach w ramach projektu
PEACE Cross-Cultural Understanding,
przebywali studenci z zagranicy: Natia Jibladze z Gruzji, Mody Alhashmi
z Omanu oraz Victor HakunaDieu
z Meksyku. Szkoła uczestniczyła po
raz szósty w projekcie, który jest
niepowtarzalną okazją do poznania
młodych ludzi z całego świata, ich
kultury, tradycji i zwyczajów. Studenci na lekcjach angielskiego opowiedzieli o swoich krajach i sytuacji
polityczno-gospodarczej. Zapoznali
uczniów z muzyką i tańcami naroSiemiatycze

dowymi oraz pokazali tradycyjne potrawy regionalne. Mieszkali u rodzin
naszych uczniów. Po lekcjach zwiedzali miasto, Grabarkę i Koryciny.
Projekt umożliwia również
zetknięcie się z ojczystymi językami
wolontariuszy poprzez naukę podstawowych zwrotów. Organizowany
od 16 lat przez AIESEC Komitet Lokalny Warszawa SGH projekt cieszy
się ogromną popularnością wśród
naszych uczniów, przełamuje stereotypy i poszerza horyzonty młodzieży.
(sp siemiatycze)

Mieszkania socjalne

Przy ulicy Armii Krajowej w Siemiatyczach trwa budowa dwunastu
mieszkań socjalnych. Dwa z nich będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji planuje się na kwiecień 2018 roku. (c)
Siemiatycze

Remonty ulic

Miasto Siemiatycze planuje przebudowę ulic Kosynierów, Fieldorfa oraz
odcinka ul. ks.St. Brzózki. W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę
kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i zjazdów, ściezki rowerowej
oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Koszt inwestycji to ok. 1,2 mln.
złotych . Wniosek o dofinansowanie 50 % kosztów inwestycji został złożony
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
(cec)
Wieści Podlaskie

Dzień Niepodległości
przy pingpongowych stołach

Będą nowe drogi
Podlaski Urząd Wojewódzki opublikował objęto 98 wniosków (w tym 74 - dot. dróg
wstępną listę rankingową wniosków o dofinan- gminnych oraz 24 dot. dróg powiatowych), któsowanie zadań zgłoszonych do dofinansowa- re zostały uwzględnione na „Liście wniosków
nia na 2018 rok, w ramach Programu Rozwoju zakwalifikowanych do oceny merytorycznej”.
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na najwyższej 7 pozycji znalazła się gmina
na lata 2016 – 2019.
Grodzisk. A jakie miejsca zajęły inne gminy
Z ogólnej liczby 104 wniosków zgłoszo- podajemy poniżej.
nych w ramach naboru oceną merytoryczną
Wstepna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie budowy dróg:
drogi gminne

lp
7

14
18
24
33
45
46
48
49
51

rodzaj Długość Wnioskowana
zadania odcinka kwota dofinansowania
w km
356 166,00
Gmina Grodzisk Przebudowa ul. Sportowej, ul. targowej, ul.
P
0,688
Konopnickiej w Grodzisku wraz z
przebudową chodników i budowa wjazdów
na posesję
Gmina Siemiatycze Rozbudowa drogi gminnej nr 109476B na
B
4,022 2 305118,19
odcinku dr. Wojewódzka nr 693 – Baciki
Dalsze
Przebudowa ulicy Osiedlowej w Surażu
245 615,51
Gmina Suraż
P
0,200
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda
393 891,66
Gmina Kleszczele
P
0,536
Przebudowa ul.Osiedlowej i części
505 022,89
Gmina Dubicze
P
0,961
ul. Polnej w Dubiczach
Cerkiewne
Rozbudowa ul. M. Reja od km.),008 do
Gmina Miejska
B
0,437 1 652 605,00
km0,445 w Hajnówce
Hajnówka
Przebudowa ul. Mickiewicza i Nowej w
380 853,54
Gmina Narewka
P
0,294
Narewce
759 541,00
Rozbudowa dróg gminnych we wsi
Gmina NurzecB
1,432
Zabłocie
Stacja
375 818,63
Gmina Białowieża Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży
P
0,412
Przebudowa drogi gminnej Haćki - Rajsk
Gmina Bielsk
P
2,845 1 115 454,38

wnioskodawca

52

Podlaski
Gmina Czeremcha

55

Gmina Zabłudów

57

Gmina Perlejewo

58
59
60

Gmina Brańsk
Gmina Czyże
Gmina Narew

64
70

Gmina Orla
Gmina Miejska
Siemiatycze
Gmina Miejska
Bielsk Podlaski
Ogółem

73

nazwa zadania

Przebudowa ul. Duboisa
i ul. Ogrodowej
Przebudowa drogi Halickie -Białostoczek
(II etap)
Przebudowa drogi Pieczyski – Miodusy Dworaki
Przebudowa ul we wsi Brzeźnica
Przebudowa drogi Śliwowo – Łady (I etap)
Przebudowa ul. Dabrowskiego, ul.
Kowalskiej i ul. Cichej w Narwi
Przebudowa ul. we wsi Malinniki
Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa
oraz odc. ul. ks. Brzóski
Rozbudowa ul. Ogrodowej na odcinku od
ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej

x

P

2,265

1 651 657,80

B

1,532

1 238 764,70

P

0,720

272 225,00

P
P
P

1,109
0,735
1,134

507 781,91
271 786,68

P
P

0,794
0,514

420,814,13
598167,29

B

0,553

1 133 543,29

x

105,06
4

72 824 673,07

357 741,00

Drogi powiatowe

lp

wnioskodawca

nazwa zadania

5

Powiat Siemiatycki

8

Powiat Bielski

14

Powiat Hajnowski

Przebudowa drogi granica powiatu Dołubowo – DK 19
Przebudowa drogi Popławy – Puchały
Stare – granica powaitu
Przebudowa ul. Targowej i Dolnej w
Hajnówce
Budowa drogi Protasy – Folwarki Małe
(I etap)
Rozbudowa drogi od drogi nr 1716B –
Nurczyk - Żerczyce
Przeudowa odcinka ul.
Dziewiatowskiego i ul Poddolnej wraz z
przejazdem kolejowym w Hajnówce
x

18 Powiat Białostocki
19 Powiat Siemiatycki
21

Powiat Hajnowski
Ogółem

rodzaj Długość Wnioskowana
zadania odcinka kwota dofinansowania
w km

P

4,700

3 000 000,00

P

3,296

3 000 000,00

P

1,189 2 728 910,87

B

2,500

3 00 00,00

B

5,770

3 000 000,00

P

1,314

2 320 113,65

87,19 52 626330,12

P – przebudowa drogi
B – budowa drogi

Bielsk Podlaski

Osiągnięcia sportowe szkół

W wojewódzkim współzawodnictwie
sportowym szkół podstawowych w tym roku
w ósemce najlepszych z naszego powiatu 2
miejsce zajęli chłopcy Szkoły Podstawowej
w Boćkach w kategorii szkół mniejszych
(nauczyciel Marcin Sawicki), oraz 4 miejsce
dziewczęta Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku
Podlaskim (nauczyciel Włodzimierz Borowik)
w kategorii szkół większych.
Z wyników drużynowych należy wyróżnić
drugie miejsce dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim w Podlaskich
Igrzyskach w lekkiej atletyce i trzecie miejsce
w pływaniu (opiekun Włodzimierz Borowik),
oraz trzecie miejsce Szkoły Podstawowej nr
4 dziewcząt w piłce siatkowej (nauczyciel Dariusz Duszkowski) i trzecie miejsce chłopców
Szkoły Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim

w piłce koszykowej (nauczyciel Robert Car).
W zawodach Podlaskiej Gimnazjady
w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół w ósemce najlepszych nie znalazła się żadna szkoła. Natomiast z wyników
drużynowych należy wyróżnić Gimnazjum
nr 2 w Bielsku Podlaskim za drugie miejsce
w pływaniu dziewcząt (opiekun Eugeniusz Chilkiewicz) i trzecie miejsce chłopców (opiekun
Jarosław Pawlik). chłopców Gimnazjum nr 1
w Bielsku Podlaskim za drugie miejsce w piłce
koszykowej (opiekun Leszek Marczuk) i chłopców Gimnazjum nr 3 w Bielsku Podlaskim za
drugie miejsce w lekkiej atletyce (opiekun
Włodzimierz Borowik / Włodzimierz Wasi
W zawodach Podlaskiej Licealiady nie
odnotowaliśmy drużynowego sukcesu.
Włodzimierz Borowik

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11
listopada 2017 r. uzasadnić można zbiegiem
wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny
światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918, pieczętującego
ostateczną klęskę Niemiec. Poza składaniem
wieńców i zniczy ten dzień można przeżyć
na sportowo i w sposób aktywny oddać hołd
bohaterom. Tak właśnie uczynili biegacze
z Hajnówki startując w 24-osobowym składzie
w biegach organizowanych w Białymstoku.
Ten dzień miał również szczególne znaczenie
dla 88 pingpongistów, którzy uczestniczyli w 99
rocznicę niepodległości w IX edycji Turnieju Tenisa Stołowego im.Jarosława Leszczyńskiego.
Po uroczystym otwarciu zawodów przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Mirosława
Awksentiuka i wysłuchaniu hymnu Polski,
przystąpiono do rywalizacji na hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce.
Rozgrywki przeprowadzono w dwóch
kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, seniorskiej i oldboja.
System uzależniony był od ilości zgłoszeń
w danym roczniku.
Za miejsca I-IV zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale.
Wyróżniono również pucharem najstarszego
zawodnika 80-letniego Edwarda Ponieckiego
z Hajnówki.
Zawody prowadzili: Małgorzata Muszkatel i Janusz Ludwiczak.
Po zakończonym turnieju najstarsze
kategorie zawodników wraz z panią Leszczyńską, udały się na grób Jarka, gdzie zapalono znicze, złożono pamiątkowy medal oraz
zmówiono modlitwę w towarzystwie księdza
Marka Jurczuka.
SZKOŁY PODSTAWOWE – Dziewczęta –
kl.IV młodsi (rocznik 2007 i mł.)
I miejsce – Ewa Lipińska (SP Czeremcha)
SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy – kl.IV
młodsi (rocznik 2007 i mł.)
I miejsce – Michał Jurczuk (SP 14 Białystok)
II miejsce – Kacper Perkowski (SP Białystok)
najmłodszy zawodnik rocz. 2009
III miejsce – Jan Kaczoch (SP 2 Hajnówka)
SZKOŁY PODSTAWOWE – Dziewczęta –
kl.VI – V (rocznik 2005 – 2006)
I miejsce – Katarzyna Ziniewicz (SP CzeCzartajew

remcha)
II miejsce – Weronika Piłat (SP Czeremcha)
III miejsce – Ewa Lipińska (SP Czeremcha)
SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy – kl.VI
– V (rocznik 2005 – 2006)
I miejsce – Krzysztof Kołecki (SP Narewka)
II miejsce – Grzegorz Golonko (SP 3 Hajnówka)
III miejsce – Krzysztof Omelianiuk (SP 3
Hajnówka)
SZKOŁY GIMNAZJALNE – Dziewczęta –
kl.I - III (rocznik 2002 – 2004)
I miejsce – Paulina Paczuska(PG Czeremcha)
II miejsce – Katarzyna Ziniewicz (SP Czeremcha)
III miejsce – Julia Piłat (PG Czeremcha)
SZKOŁY GIMNAZJALNE – Chłopcy – kl.I III (rocznik 2002 – 2004)
I miejsce – Kacper Perkowski (SP Białystok)
II miejsce – Michał Jurczuk (SP Białystok)
III miejsce – Łukasz Gromotowicz (PG Narewka)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – Dziewczęta – kl.I - III (rocznik 1999 – 2001)
I miejsce – Paulina Paczuska (PG Czeremcha)
II miejsce – Wiktoria Sośniuk (IV LO Białystok)
III miejsce – Krystyna Lewsza (IV LO Białystok)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – Chłopcy
– kl.I - III (rocznik 1999 – 2001)
I miejsce – Łukasz Gromotowicz (Narewka)
II miejsce – Łukasz Ancutko (Narewka)
III miejsce – Bartłomiej Kot (ZSZ Hajnówka
SENIORKI
I miejsce – Renat Socha (Czeremcha)
II miejsce – Wiktoria Sośniuk (Czeremcha)
III miejsce – Beata Struk (Czeremcha)
SENIORZY – rocznik 1977 - 1998
I miejsce – Jarosław Szermuszyn (Białystok)
II miejsce – Adrian Kozaczuk (Hajnówka)
III miejsce – Cieśluk Przemysław (Białystok)
Oldboje – rocznik 1976 i starsi
I miejsce –Adam Tomkiel (Turośń Kościelna)
II miejsce – Zbigniew Miszczuk (Hajnówka)
III miejsce – Mirosław Jaroszuk (Białystok)
Zapraszamy wszystkich chętnych do
udziału w Drużynowej Lidze Amatorów w Tenisie Stołowym na sezon 2018-2019. Regulamin na stronie OSiR Hajnówka. Dodatkowe
informacje pod tel.509050268.
Janusz Ludwiczak
Pełne wyniki na www.wiescipodlaskie.eu

Nowoczesny stadion

W Czartajewie powstanie nowoczesny
stadion lekkoatletyczny, który będzie służył
nie tylko uczniom Zespołu Szkół Technicznych.
Będzie można na nim także rozgrywać wojewódzkie i krajowe zawody lekkatletyczne.
Umowa na dofinansowanie budowy stadionu z Ministrem Sportu i Turystyki podpisali

w imieniu Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
Starosta Jan Zalewski i wicestarosta Marek
Bobel. Budowa stadionu, a będzie to obiekt
certyfikowany kategorii VA - zostanie zakończona na przełomie 2018 i 2019 roku.
(seb)
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