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13. konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE  
im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty

Trzynasta edycja ogólnopol-
skiego konkursu za nami. W tym 
roku zgłosiło się 55 osób, nadsyła-
jąc ponad 150 fotografii Podlasia. 
Zgłosili się uczestnicy z całej Polski, 
z przewagą osób z województwa 
podlaskiego. 

Podlasie to mozaika kultu-
rowa, która znakomicie oddana 
została w fotografiach uczestników 
konkursu. Prawosławie, wyjątkowa 
przyroda Puszczy Białowieskiej, 
Knyszyńskiej, rozlewiska Biebrzy 
i Narwi, architektura - jak w ka-
lejdoskopie możemy przeglądać 
się w tym rejonie Polski. Niektóre 
nadesłane fotografie wyraźnie na-
wiązywały do prac Wiktora Wołkowa 
- naszego patrona - ujęciem tematu, 
formą i klimatem. 

W konkursie zdjęcia oceniało 
niezastąpione jury złożone z profe-
sjonalnych fotografików miłośników 
Podlasia, a jednocześnie przyjaciół 
Wiktora Wołkowa: Bożena Wa-
lencik, Tomasz Kłosowski oraz 
Jarosław Chyra. 

„Praca nad oceną jest trudna 
a co roku Państwo nam jej nie 
ułatwiacie nadsyłając coraz lepsze 

zdjęcia, dajecie nam też coraz 
ciekawszą robotę. Dziękuję orga-
nizatorom za wytrwałość. Myślę że 
Wicia obserwujący wszystko co się 
dzieje z góry jest kontent” - mówił 
Jarosław Chyra. „Mówi się, że Pod-
lasie jest wyjątkowe i to widać na 
Państwa pracach. Trzynasta edycja 
w świadomości ludzi kojarzona 
jest z pechem ale dla kogoś będzie 
szczęśliwa” tymi słowami Starościna 
Powiatu Hajnowskiego Jadwiga Dą-
browska podziękowała uczestnikom. 
„To jest nie tylko utrwalanie pamięci 

znakomitego fotografika Wiktora 
Wołkowa, ale promocja naszego 
Podlasia. Bo to, że Podlasie jest dla 
nas najpiękniejsze i najważniejsze 
nie ulega wątpliwości. Jest to też 
znakomita dokumentacja zmian 
jakie się na Podlasiu odbywają. 
Pozostaje mieć nadzieje, że konkurs 
ten będzie trwał wiecznie. I gratuluję 
organizatorom i pomysłodawcom, 
życzę aby nie przestawali w konty-
nuacji tak znakomitego wydarzenia” 
dodał Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak. Cd. str. 4

W uroczystość Objawienia 
Pańskiego barwny pochód poprze-
dziła Msza św. sprawowana w parafii 
pw. Najświętszej Opatrzności Bożej 
przez ks. prał. Zbigniewa Karolaka 
i ks. Pawła Hryniewieckiego. Hasłem 
tegorocznego Orszaku były słowa 
„Bóg jest dla wszystkich”. Piękna 
pogoda sprzyjała rodzinnemu, nie-
zwykłemu spacerowi.

Pierwsze sceny z Orszaku 
rozpoczęły się już w kaplicy. Była to 
rozmowa dwóch koleżanek, w której 
wymieniały swoje uwagi dotyczące 
postaw i zachowań pewnych ludzi 
zależnych od sytuacji. Następnie 
wierni udali się na Orszak, tym ra-
zem pobliskimi ulicami należącymi 
administracyjnie do parafii.

Zanim nastąpił pokłon Trzech 
Króli przed Rodziną Świętą rozegra-
ły się scenki przygotowane przez 
młodzież i dorosłych wśród, których 
dominowała walka dobra ze złem, 
kuszenie pątników przez diabłów. 
Niespożytą energią wykazywały 
się Anioły i grupa diabłów pod prze-
wodnictwem Lucyfera. Na szczęście 
w ich zmaganiach zwyciężyli Anio-

Już po raz piąty ulicami Bielska 
Podlaskiego przeszedł Orszak Trzech Króli

łowie. Orszak zakończył się przed 
dworkiem Smulskich złożeniem 
darów Jezusowi. Królowie oddali 
hołd Nowo Narodzonemu. Zgroma-
dzonym na Orszaku życzenia złożyła 
wiceburmistrz Bożena Zwolińska 
i senator Tadeusz Romańczuk. 

 Święto Trzech Króli, zwane 
Epifanią, jest jednym z najważ-
niejszych chrześcijańskich świąt 
obchodzonych od początku istnienia 
kościoła. Święto znane już w III w. 
opisywał św. Klemens Aleksandryj-
ski, teolog i filozof. 

 Orszak w Bielsku Podlaskim 
organizowany jest od pięciu lat 
z inicjatywy proboszcza parafii ks. 
prał. Zbigniewa Karolaka. W inicja-
tywie tej uczestniczą parafianie, 
mieszkańcy Bielska, członkowie 
Stowarzyszenia „Ojcowizna Ziemi 
Bielskiej”. W tym roku w pochodzie 
uczestniczyły też dzieci z przedszko-
la funkcjonującego przy parafii na 
Hołowiesku. 

Na zakończenie Orszaku na 
uczestników czekał ciepły poczęstu-
nek - herbata i bigos.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Podlaska policja sprawdza, 
gdzie sprzedawane było mięso 
z ubojni w okolicach Bielska Podla-
skiego, do której trafiało chore bydło. 
Dwóm mężczyznom prowadzącym 
tę ubojnię postawiono zarzuty na-
rażenia potencjalnych konsumentów 
na utratę zdrowia lub nawet życia. 

Mężczyznom, w wieku 56 i 30 
lat, grozi od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności - poinformo-
wała w poniedziałkowym (15.01) 
komunikacie podlaska policja.

Do ich zatrzymania doszło 
na terenie prowadzonego przez 
nich zakładu, kiedy na teren ubojni 
przywieziono „najprawdopodobniej 
chore zwierzęta, które chwilę później 
zostały zabite”.

Do podobnych sytuacji uboju 
chorego bydła, jak ustalili policjanci, 
miało dochodzić też wcześniej - 
powiedział w poniedziałek rzecznik 
podlaskiej policji Tomasz Krupa. 
Dodał, że ustalane jest, od jak daw-
na prowadzono tam ubój chorych 
zwierząt.

Policjanci podejrzewali, że 

Sprzedawali mięso chorych zwierząt  
– właściciele ubojni z okolic Bielska Podlaskiego z zarzutami

mięso pozyskiwane przez ubojnię 
z chorego, nafaszerowanego anty-
biotykami, często w stanie agonal-
nym bydła, było sprzedawane jako 
pełnowartościowe. Mięso trafiało do 
zakładów przetwórstwa na terenie 
kraju. Takie postępowanie mogło 
narazić wiele osób na utratę zdro-
wia a nawet życia - poinformowano 
w komunikacie. 

http://www.radio.bialystok.pl/
źródło: podlaska.policja.gov.pl

Po raz 10 mieszkańcy Gminy 
Czeremcha spotkali się na placu 
przy Urzędzie Gminy Czeremcha 
w Noc Sylwestrową 31 grudnia na 
imprezie plenerowej pod nazwą 
„POWITANIE NOWEGO ROKU ”.

Już od godz. 20 zbierają 
się dzieci i młodzież na placu 
przy Urzędzie Gminy Czeremcha. 
Atmosferę podgrzewa wspaniała 
muzyka, która zachęca wszystkich 
do wspólnej zabawy „pod chmurką”. 
Organizatorem jest Urząd Gminy 

„Pod chmurką” w Czeremsze 
który zapewnił oprawę muzyczną. 
Mikrofon jest udostępniany chętnym 
do składania życzeń, podziękowań 
itp. Palą się wystawione koksowniki, 
gdzie mogą się ogrzać uczestnicy 
imprezy. Udostępniona jest kawa 
i herbata w termosach. Przed godz. 
24 Pan Michał Wróblewski - Wójt 
Gminy Czeremcha podsumował 
mijający rok 2017, złożył wszystkim 
życzenia noworoczne życząc wiary, 
nadziei na lepsze jutro oraz miłości 

Cd. str. 4
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GMINA HAJNÓWKA

W związku 
z licznymi zapytaniami wpływają-
cymi do Urzędu Gminy Hajnówka 
związanymi z procedurą wyłonienia 
wykonawcy umowy dotyczącej 
„Odławiania, odbierania, transportu 
i utrzymania bezpańskich zwierząt 
z terenu gminy Hajnówka”, a także 
treści publikowanych za pośrednic-
twem serwisów społecznościowych 
dotyczących dobrostanu bezpańskich 
zwierząt odławianych z obszaru Gmi-
ny Hajnówka Wójt Gminy Hajnówka 
informuje, co następuje:

Gmina Hajnówka wykonuje 
zadania na podstawie i w ramach 
obowiązujących przepisów prawa. 
Dotyczy to przede wszystkim re-
alizacji ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 
a także ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, a także innych ustaw. Jed-
nocześnie realizując postępowanie 
przetargowe mające na celu udzie-
lenie zamówienia na „Odłowienie, 

Informacja
odbieranie, transport i utrzymanie 
bezpańskich zwierząt z terenu gminy 
Hajnówka” zastosowano przepisy 
regulujące tryb procedur udzielania 
zamówień o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej wyrażonej w zło-
tych równowartości kwoty 30 000 
EURO przyjęte Zarządzeniem Wójta 
Gminy Hajnówka Nr 287/14 z dnia 
27 maja 2014 roku, Gmina Hajnówka 
wyłoniła najkorzystniejszą ofertę zło-
żoną przez Wykonawcę - Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Radysy 
13; 12-230 Biała Piska. W pierw-
szym postępowaniu przetargowym, 
w dniu 22 listopada 2017r. wysłano 
zapytanie ofertowe do następujących 
podmiotów:

- Hajnowskie Stowarzy-
szenie Ochrony Zwierząt „CIA-
PEK” ul .  Słowackiego 29;  
17-200 Hajnówka;

- Schronisko dla Zwierząt 
w Białymstoku; ul. Dolistowska 2; 
15-197 Białystok;

- Schronisko dla Zwierząt 
w Suwałkach; ul. Sianożęć 3A; 16-
400 Suwałki;

- Schronisko dla Zwierząt 

w Augustowie; ul. Słowackiego 64; 
16-300 Augustów. 

Termin złożenia ofert upływał 
w dniu 6 grudnia 2017 do godz. 
12.00 i żadna z wymienionych firm 
nie złożyła oferty współpracy. 

W związku z tym Urząd Gminy 
zmuszony został do ponowienia 
postępowania mającego na celu 
wyłonienie wykonawcy i ponownie 
w dniu 11 grudnia 2017r. zaproszono 
do udziału w postępowaniu wymie-
nione podmioty z wyjątkiem Schro-
niska dla Zwierząt w Białymstoku ul. 
Dolistowska 2; 15-197 Białymstoku, 
które pismem z dnia 24 listopada 
2017r. przesłało informację, że jako 
jednostka organizacyjna Miasta 
Białystok zajmuje się wyłapywaniem 
i utrzymaniem bezdomnych psów 
tylko z terenu gminy Białystok. Jed-
nocześnie mając na uwadze dotych-
czasową współpracę sąsiednich gmin 
tj. gminy Bielsk Podlaski i Czeremcha 
ze Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 
Biała Piska, Urząd Gminy Hajnówka 
również do tego Schroniska wysłał 
zapytanie ofertowe. Termin składa-

nia ofert upłynął w dniu 22 grudnia 
2017r. o godz. 12,00 a oferty zostały 
złożone przez Hajnowskie Stowarzy-
szenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK” ul. 
Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka 
oraz Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt s.c. Radysy 13; 12-230 
Biała Piska. Obydwie oferty spełniły 
szczegółowe warunki przedstawione 
w zapytaniu ofertowym, różniły się 
jedynie zaproponowaną ceną zwią-
zaną z odebraniem bezpańskiego 
zwierzęcia. 

Jednocześnie gmina Hajnówka 
podkreśla, że przed wyłonieniem 
wykonawcy dokonała rozeznania 
dotyczącego warunków panujących 
w w/w schroniskach. Zapozna-
no się szczegółowo z wystąpie-
niem pokontrolnym NIL Delegatura 
w Olsztynie znak. LOL.410.001.03.
2016-P-16-058 dostępnym na 
stronie www.nik.gov.pl dotyczącym 
warunków panujących w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w Rady-
sach s.c. oraz przeanalizowano do-
tychczasową nienaganną współpracę 
z hajnowskim Stowarzyszeniem 
Ochrony Zwierząt „CIAPEK”. Ponadto 

gmina Hajnówka po uwzględnieniu 
wszystkich kryteriów zawartych 
w ofercie, również dotyczącej ceny 
związanej z realizacją umowy i kie-
rując się względami oszczędnościo-
wymi, wynikającymi z art. 44 ustawy 
o finansach publicznych dokonała 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Jednakże na dzień przekazania ni-
niejszego tekstu do redakcji umowa 
nie została podpisana w związku 
z toczącym się postępowaniem 
wyjaśniającym.

Jednocześnie Gmina Hajnówka 
zapewnia, że odłów bezpańskich 
zwierząt z terenu gminy jest po-
przedzony zgłoszeniem mieszkań-
ców wsi, którzy w trosce o zdrowie 
i życie własne i rodziny interweniują 
w tutejszym Urzędzie Gminy. Każ-
dorazowo, w okresie poprzedzają-
cym odłowienie Urząd podejmuje 
działania w celu ustalenia właści-
ciela, znalezienia nowego domu dla 
zwierzęcia, a w sytuacjach gdy jest 
to niemożliwe dokonuje zgłoszenia 
dotyczącego odłowienia bezpańskich 
zwierząt z terenu Gminy Hajnówka. 

(bg)

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA 

Ks. mitratowi  
Mikołajowi Kiełbaszewskiemu  

Dziekanowi Dekanatu Kleszczelowskiego 

z powodu śmierci 

żony Mirosławy
Składają

Burmistrz Miasta Hajnówka,  
Radni Rady Miasta Hajnówka 

oraz pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka

Okres końca roku to w naszej 
tradycji czas refleksji i wyciągania 
pomocnej dłoni do bliźnich. Takie 
spotkanie zorganizowały już po raz 
dwudziesty trzeci władze samo-
rządowe gminy Dubicze Cerkiewne. 
Warto podkreślić, iż gmina Dubicze 
jako pierwsza w powiecie hajnow-
skim rozpoczęła organizację wigili 
dla samotnych. W spotkaniu udział 
wzięło 50 osób. Oprócz samotnych 
mieszkańców gminy, wladze samo-
rządowe i liczna grupa księży. 

 Dubicze Cerkiewne
Wigilia dla samotnych

Zebrani przy wigilijnym stole 
mogli posłuchać kolęd w wykonaniu 
zespołu „Strumok” i zespołu wo-

kalnego pod kierunkiem Igora Fity. 
Życzenia zebranym złożył Wójt Leon 
Małaszewski.                              (wss) 

Fot: UG Dubicze Cerkiewne

10 stycznia 2018 roku w Od-
dziale dla Dzieci MBP w Siemiaty-
czach odbyło się spotkanie z naj-
aktywniejszymi czytelnikami roku 
2017. Wśród najlepszych czytel-
ników znalazły się dzieci od lat 3 

Siemiatycze
Nagrody dla aktywnych czytelników

i młodzież gimnazjalna. Nagrody 
książkowe i upominki z logo bi-
blioteki wręczyła Dyrektor MBP 
Ewa Nowik. Gratulacje należą się 
także rodzicom najmłodszych dzieci, 
którzy dbają o to, aby ich pociechy 

miały jak najczęstszy kontakt z bi-
blioteką. Laureatom gratulujemy 
i zachęcamy wszystkie dzieci do 
udziału w konkursach czytelniczych 
organizowanych przez bibliotekę 
w 2018 roku.         Elżbieta Szewczak

Jest nadzieja, że wkrótce 
ruszy przebudowa skrzyżowania 
ulicy 3 Maja -droga wojewódzka 
nr 693 Siemiatycze – Kleszczele 
- z ulicam: Parkowa i św. Barbary 
w Milejczycach. Stosowną decyzję 

Milejczyce Będzie rondo
wydał już wojewoda podlaski.

Inwestycja obejmie prze-
budowe skrzyżowania poprzez 
budowę ronda, rozbudowę części 
ul. 3 Maja poprzez poszerzenie 
do 7 m, wzmocnienie konstrukcji 

i podniesienie nośności. Na całej 
długości przebudowy zostanie wy-
budowana kanalizacja deszczowa, 
kanał technologiczny. Wybudowane 
zostana nowe chodniki, przejścia dla 
pieszych itp.                              (c)
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Znajdujące się w kościele 
w Kłopotach Stanisławch organy 
zostały zbudowane na początku XX 
wieku przez organomistrza Anto-
niego Orłowskiego z Wilna. Instru-
ment pierwotnie 
przeznaczony był 
do kościoła Pod-
wyższenia Krzyża 
Św. w Hajnówce 
i tam znajdowały 
się do 1974 roku. 
Wtedy to stara-
niem ówczesne-
go proboszcza parafii w Kłopotach 
ks. Krzysztofa Maksimiuka zostały 
sprowadzone i zainstalowane w kło-
potowskim kościele.

Są to organy 11 głosowe, pneu-

Kłopoty Stanisławy

Organy jak nowe
matyczne, manuał jest z pedałem. 
Rozpiętość tonalna klawiatury – 56 
klawiszy, pedału 27 klawiszy.

Po latach użytkowania przy-
szedł czas na remont, którego 

podjęła się firma 
z Szudziałowa. 
Naprawiono lub 
zrekonstruowa-
no wszystkie 
zużyte elemen-
ty. Renowacja 
organów koszto-
wała 33 tysiące 

złotych i w większości została pokryta 
przez parafian. Swoją cegiełkę doło-
żyła gmina Siemiatycze dofinanso-
wując remont kwotą 5 tys zł.   (cec)

(foto ug siemiatycze)

Podobnie jak w innych samo-
rządach, rok wyborczy zaowocował 
wysypem planowanych inwestycji. 
Samorząd miasta Siemiatycze pla-
nuje m.in. w bieżącym roku kontynu-
cję podjętych działań związanych 
z budową krytej pływalni w ramach 
Międzynarodowego Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Wschód-Zachód 
w Siemiatyczach.. Koszt budowy, 
której zakończenie planowane jest 
na koniec 2019 roku wyniesie 16 
mln., zł, z czego 6 mln zł pokryje 
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej MSiT. Trzy kondygnacyjny 
budynek ( w tym jedna podziemna) 
będzie miał powierzchnie ponad 2 

Siemiatycze
Miejskie inwestycje
000 m2. Znajdzie się w nim m.in: 
basen sportowy, basen rekreacyjny, 
wodny plac zabaw dla dzieci, wanny 
z hydromasażem i zespół saunowy. 
Energia poptrzebna do funkcjonowa-
nia basenu będzie pochodziła głów-
nie z odnawialnych źródeł energii.

W ramach programu „Popra-
wa jakości środowiska miejskiego” 
w mieście zasadzonych zostanie 
ponad 10 tys. sztuk drzew i krzewów. 
Zostana urządzone także nowe tere-
ny zielone (5 ha) oraz zmodernizo-
wane istniejące. Wartośc inwestycji 
to 2,3 mln. zł.

1,2 mln zł ( w tym 840 zł 
dofinansowania z RPO na lata 2014-

2020) będą kosztowały kolektory 
słoneczne, które zainstaluje 120 
gospodarstw domowych, a 319 tys 
zł (210 tys dofinansowania) będzie 
kosztować wymiana lub moderniza-
cja kotłów c.o. w 30 gospoadrstwach 
domowych.

Przy tych inwestycjach koszt 
zagospodarowania północnego 
nabrzeża zalewu nr 2 to niewiele , 
tylko 128 tys. złotych (w tym 81 tys. 
zł dofinansowania). Prace obejma 
m.in. budowę wiaty rekreacyjnej, 
dróg dojazdowych, parkingu oraz 
elementów małej architektury. To 
tylko część inwestycyjnych planów 
miejskiego samorządu.          (cec)

Siemiatyczanom - i nie tylko 
- siedziba władz powiatowych ko-
jarzy się z dwoma sfinksami strze-
gącymi wjazdu do urzędu. Są one 
pozostałością osiemnastowiecznej 
bramy wjazdowej na dziedziniec 
pałacu. Powstały w 1777 roku. 
Zostały wykonane z piaskowca, 
który nie jest zbyt odporny na 
działania atmosferyczne. Minione 
lata odcisnęły więc na nich swoje 
piętno, i jest już najwyższa pora 
aby poddać je pracom konser-
watorskim. Starostwo powiatowe 

zarezerwowało na nie 60 tysięcy 
złotych. Po zakończeniu prac od-

Siemiatycze

Sfinksy odzyskają świetność

zyskają swoją dawną świetność. 
(cec)

(foto SP Siemiatycze)

11 stycznia w Narwi na spo-
tkanie opłatkowe z biskupem drohi-
czyńskim Tadeuszem Pikusem przy-
byli sołtysi z dekanatów: bielskiego, 
brańskiego i hajnowskiego. Spotka-
nie rozpoczęła msza w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Stanisława Biskupa 
Męczennika.

Po mszy zebrani zwiedzili 
firmę PRONAR.                       (sok)

5 grudnia uczniowie siemia-
tyckich szkół podstawowych uczest-
niczyli w biciu rekordu Guinnessa 
w programowaniu. Inicjatorem 
projekt “Code&Share. Programuj 
z klasą” była Fundacja ArchitectsPL.,  
a jego celem skupienie jak naj-
większej liczby uczniów szkół pod-
stawowych programujacych w tym 
samym czaasie, tak by “Polska na 
jeden dzień stała się Stolicą Cyfro-
wego Świata”.                          (s)

Narew

Spotkanie 
opłatkowe sołtysów

Rekord Guinnessa 
w Siemiatyczach

W pierwszą sobotę stycznia 
w Szkole Podstawowej w Domanowie 
spotkali się radni, sołtysi, przedsię-
biorcy i rolnicy z gminy Brańsk. Na 
spotkanie zaproszono także władze 
wojewódzkie i samorządowe.

Spotkanie rozpoczęło się od 
występu zespołu ludowego „Mianka”, 
oraz wspólnie zaśpiewanej kolędy.

Wójt Gminy Andrzej Jankowski 
zapoznał zebranych z dokonaniami 
władz samorządowych gminy w mi-
nionym roku i zamierzeniami na rok 
bieżący.                                    (w)

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa to strzał w dziesiątkę. 
Kolejne biblioteki publiczne i szkolne 
dostają pieniądze na wzbogacanie 
księgozbiorów. 

Gmina Czyże pozyskała na ten 
cel 4 000 zł, dołożyła 1 000 zł z bu-
dżetu i zakupiła 344 książek (w tym 
238 lektur) do szkolnej biblioteki.

Gmina Narew otrzymała od 
Wojewody 12 000 zł ( 7 815 dla 
szkół podstawowych i 4 185 zł dla 
gimnazjum), powiększyła tą kwotę o 3 
000 zł i zakupila 1 051 książek. (wss) 

Brańsk

Spotkanie opłatkowe

Czyże - Narew

Rozwijają czytelnictwo

W tym roku organizatorem sie-
miatyckiego finału Wielkiej Orkiestry 
Światecznej Pomocy byli: Młodzieżo-
wa Rada Miasta i miejski samorząd. 
W tym roku zbierano fundusze na 
sprzęt dla noworodków wymagają-

Siemiatycze

Zagrali po raz 26
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Wieści Podlaskie4 

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 0019 Markowo gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 27 o pow. 1,66 ha,  
nr 87/1 o pow. 4,23 ha, nr 291 pow. 0,60 ha, nr 295/1 o pow. 0,28 ha, nr 296 o pow. 0,11 ha, nr 297/1 o pow. 0,82 ha, nr 298/1 o pow. 0,37 ha, nr 299 o pow. 
0,02 ha, nr 300 o pow. 0,23 ha, nr 304 o pow. 0,15 ha, nr 305 o pow. 0,06 ha, nr 306 o pow. 0,36 ha, nr 307 o pow. 0,14 ha, nr 308/1 o pow. 0,38 ha, nr 309 
o pow. 0,08 ha, nr 311 o pow. 1,40 ha, nr 312 o pow. 0,53 ha, nr 313/1 o pow. 0,64 ha nr 314 o pow. 0,50 ha, nr 315 o pow. 0,12 ha, stanowiące drogi.

U Z A S A D N I E N I E
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 1933 został sporządzony pierworys na grunty wsi Markowo – 

Wielkie. W roku 1946 sporządzono plan gruntów wsi Markowo na mocy orzeczenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Bielsku Podlaskim z dnia 15 stycznia 1946 r. W roku 
1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Markowo – Wielkie w grupie XI wpisano drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 311, 304, 312, 296, 
297a, 308, 310, 313, 313a, 314, 295a, 305, 306, 315, 295, 307, 298, 298a, 229, 309. W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1961 wpisano działki 
stanowiące drogi oznaczone numerami geodezyjnymi 27, 87, 87a, 87b, 87c, 295, 295a, 296, 297, 297a, 298, 298a, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
313, 313a, 314, 315, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej Bielsk - Podlaski W roku 1961 został założony rejestr 
gruntów wsi Markowo Wielkie, pod pozycją rejestrową 147 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 27, 87, 87a, 87b, 87c, 295, 295a, 296, 297, 
297a, 298, 298a, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 313a ,314, 315, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
Wydział Komunikacji Drogowej w Bielsku - Podlaskim. 

W roku 1989 r. na terenie wsi Markowo przeprowadzono odnowienie operatu ewidencji gruntów numeracja działek uległa częściowej zmianie, w nowo założonym rejestrze 
pod pozycją rejestrową 4 została wpisana działka oznaczona numerem geodezyjnym 87/1,a jako właściciela Skarb Państwa, osobę władającą gruntem Urząd Miasta i Gminy  
w Brańsku – droga gminna. W pozycji rejestrowej 5 wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 27, 291, 295/1, 296, 297/1, 298/1, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 
308/1, 309, 311, 312, 313/1, 314, 315, a jako osobę władającą gruntem Urząd Gminy w Brańsku

Decyzją wydaną z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr GG.7410-1-6/97 z dnia 12.06.2017 r. wprowadzono zmiany w operacie ewidencji gruntów wsi Markowo Wielkie 
w pozycji rejestrowej 4 wykreślono właściciela gruntów Skarb Państwa. W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Markowo gm. Brańsk, wpisano działki 
oznaczone numerami działek; 27, 87/1, 291, 295/1, 296, 297/1, 298/1, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 308/1, 309, 311, 312, 313/1, 314, 315, 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 Markowo 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 Markowo 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.
Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski 2018.01.11

D E C Y Z J AGM. 6820.2.55.2017

Otrzymują:
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 Markowo
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a
Do wiadomości:
Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Z up. STAROSTY
mgr Ryszard Anusiewicz

Sekretarz Powiatu

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 0033 Pruszanka Stara gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 264 o pow.  
0,40 ha, nr 265 o pow. 1,30 ha, nr 266 o pow. 0,57 ha, nr 267 pow. 0,40 ha, nr 268o pow. 0,22 ha, nr 269 o pow. 0,69 ha, nr 270 o pow. 0,54 ha, nr 271 o pow. 
0,15 ha i nr 272 o pow. 0,36 ha, stanowiące drogi.

U Z A S A D N I E N I E
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 1922 został sporządzony pierworys na grunty wsi Pruszanka - Stara 

na mocy Orzeczenia Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 26 października 1921 r. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Pruszanka Stara 
 w pozycji rejestrowej 61 wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 i 272, jako drogi publiczne. W rejestrze pomiarowo – 
klasyfikacyjnym ogólnym z roku 1960 wpisano w/w działki stanowiące drogi. W roku 1961 został założony rejestr gruntów wsi Pruszanka - Stara, pod pozycją rejestrową 59 
wpisano w/w działki stanowiące drogi, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej Bielsk - Podlaski. 

W roku 1987 r. na terenie wsi Pruszanka Stara przeprowadzono odnowienie operatu ewidencji gruntów numeracja działek uległa częściowej zmianie, w nowo założonym 
rejestrze pod pozycją rejestrową 5 zostały wpisane działki oznaczone numerami geodezyjnymi 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 i 272, a osobę władającą gruntem 
Urząd Gminy w Brańsku.

W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Pruszanka – Baranki gm. Brańsk, wpisano działki oznaczone numerami działek; 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271 i 272, 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 Pruszanka Stara 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 Pruszanka Stara 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.
Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski 2018.01.11

D E C Y Z J AGM. 6820.2.56.2017

Otrzymują:
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 Pruszanka Stara
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a
Do wiadomości:
Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Z up. STAROSTY
mgr Ryszard Anusiewicz

Sekretarz Powiatu

13. konkurs fotograficzny „PODLASIE 
W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa” 

rozstrzygnięty

Komisja po bardzo żmudnych 
i trudnych obradach przyznała na-
stępujące nagrody:

I NAGRODA:
- Mikołaj Mendrycki z Siemiatycz 

II NAGRODA:
- Jarosław Jakóbczak z Krynek

III NAGRODA: 
- Małgorzata Pawelczyk z Białe-
gostoku

WYRÓŻNIENIE :
- Jarosław Jeleński z Bydgoszczy
- Franciszek Kluczyński z Łomży
- Beata Wilczyńska z Wasilkowa
- Maja Aleksandra Oksentowicz 
z Orli
- Michał Ślęczek z Bydgoszczy
- Krzysztof Borowik z Hajnówki
- Bartosz Śliwecki z Białegostoku 
- Piotr Targoński z Olsztyna

NAGRODA SPECJALNA JARO-
SŁAWA CHYRY:
- Natalia Knycz z Kozów 

Podczas oficjalnego ogło-
szenia wyników, dyrektor Muzeum 
i jednocześnie pomysłodawca kon-
kursu - Tomasz Tichoniuk, Burmistrz 
Miasta Hajnówka - Jerzy Sirak oraz 
Jadwiga Dąbrowska Wicestarosta 
Powiatu Hajnowskiego wręczyli 
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

Sponsorami nagród w kon-
kursie byli: Urząd Miasta Hajnówka, 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku, Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Białymstoku, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku, Wydawnic-
two CHYRA.PL, PTOP.

17 grudnia 2017 została 
otwarta wystawa pokonkursowa. 
Wystawę zdjęć można oglądać 
w Muzeum Białoruskim w Hajnówce 
do jesieni 2018 roku. Serdecznie za-
praszamy do odwiedzania wystawy 
pokonkursowej oraz dalszego foto-
graficznego uwieczniania naszego 
wspaniałego Podlasia. 

Konkurs objęty był honorowym 
patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego oraz Burmistrza 
Miasta Hajnówka.

Nad konkursem patronat 
medialny objęły: www.racyja.com, 
www.radio.bialystok.pl www.bialy-
stokonline.pl www.wrotapodlasia.pl , 
www.hajnowka.pl, www.nigdywiecej.
org TV Podlasie, Telewizja Kablowa 
Hajnówka, ”Kurier Podlaski”, „Niva”.

ORGANIZATOR:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-
skiej w Hajnówce
Ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.
pl 
PARTNER: Stowarzyszenie Kultu-
ralne TYBEL

Tekst/fot. Agnieszka Tichoniuk

Cd. ze str. 1

od najbliższych i przyjaciół i spełnie-
nia wszystkich marzeń.

 Tradycyjnie o północy Nowy 
2018 Rok został powitany nie-
zwykłym pokazem fajerwerków. 
Następnie przy lampce szampana 
wszyscy sobie składali życzenia.

 Miłym akcentem jest to, że 
obok w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Czeremsze odbywała się Sylwe-
strowa impreza zamknięta. O pół-
nocy uczestnicy tej imprezy wyszli 
przed Urząd Gminy, aby wspólnie 
powitać Nowy Rok i złożyć sobie 
nawzajem życzenia.

 Tradycyjnie uczestnicy impre-
zy przychodzą z własnym koszycz-
kiem i w miłej, przyjemnej atmosfe-
rze bawimy się do rana.              (MI)

„Pod chmurką” w Czeremsze 
Cd. ze str. 1
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Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) 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 0007 Ferma gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 119 o pow. 0,44 ha, 
nr 120 o pow. 0,50 ha, nr 122 o pow. 1,16 ha, nr 123 pow. 0,14 ha nr 124 o pow. 0,28 ha, nr 125 o pow. 0,05 ha, nr 126 o pow. 0,28 ha, nr 128 o pow. 0,03 ha, 
nr 129 o pow. 0,33 ha, 131 o pow. 0,39 ha, nr 132 o pow. 0,06 ha, nr 133 o pow. 0,24 ha, nr 135 o pow. 1,02 ha, nr 137 o pow. 1,32 ha, nr 138 o pow. 0,24 ha, 
nr 139 o pow. 0,22 ha, nr 140 o pow. 0,32 ha, nr 141 o pow. 0,04 ha, nr 144 o pow. 0,77 ha, nr 145 o pow. 0,05 ha, stanowiące drogi.

U Z A S A D N I E N I E
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 1931 został sporządzony pierworys na grunty wsi Ferma na mocy 

Orzeczenia Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 22 lipca 1931 r. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Ferma w grupie XI zostały 
wpisane działki oznaczone numerami geodezyjnymi 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, jako drogi publiczne.  
W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1961 wpisano grupę XI – drogi publiczne, w pozycji rejestrowej 559 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone 
numerami: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 163a, 165, 166, 167, 168, 169, 166a, 170, 172, 173, a osobę władającą gruntem Wydział Komunikacji Drogowej 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. Niniejszy rejestr został sporządzony na podstawie mapy klasyfikacyjnej zatwierdzonej orzeczeniem Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim z dnia 15.10.1960 r. W roku 1961 został założony rejestr gruntów wsi Ferma, pod pozycją rejestrową 94 wpisano w/w działki 
stanowiące drogi, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji. 

W roku 1989 r. na terenie wsi Ferma przeprowadzono odnowienie operatu ewidencji gruntów wsi Ferma numeracja działek uległa zmianie, w nowo założonym rejestrze 
wsi Ferma pod pozycją rejestrową 5 zostały wpisane działki oznaczone numerami geodezyjnymi 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 
139, 140, 141, 144, 145, a osobę władającą gruntem Urząd Gminy w Brańsku – drogi wewnętrzne.

W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Ferma gm. Brańsk, wpisano w/w działki 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 Ferma 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 Ferma 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.

Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski 2018.01.11

D E C Y Z J AGM. 6820.2.59.2017

Otrzymują:
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 Ferma
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a
Do wiadomości:
Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Z up. STAROSTY
mgr Ryszard Anusiewicz

Sekretarz Powiatu

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 0018 Majorowizna gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 2/9 o pow.  
0,06 ha, nr 2/27 o pow. 0,23 ha, nr 4 o pow. 1,22 ha, nr 6 pow. 0,08 ha i nr 7 o pow. 0,14 ha, stanowiące drogi.

U Z A S A D N I E N I E
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 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze 

wsi Majorowizna wpisano drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 4, 2/3, 2/9, 2/10, 2/11, a osobę władającą gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Eks-
ploatacji Dróg w Bielsku Podlaskim. W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1962 w pozycji rejestrowej 15 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone 
numerami geodezyjnymi: 2/9, 7, 6, a jako władającego gruntem Wydział Komunikacji Drogowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. W pozycji reje-
strowej 16 wpisano działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4, a osobę władającą gruntem Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Białymstoku. W roku 1962 został przeprowadzony pomiar uzupełniający na terenie wsi Majorowizna, w nowo założonym rejestrze wsi pod pozycja rejestrową 15 wpisano 
działki oznaczone numerami geodezyjnymi 2/9, 27, 6, i 2/27, a osoba władająca gruntem Urząd Gminy w Brańsku, w pozycji rejestrowej 16 została wpisana działka stanowiąca 
drogę oznaczona numerem geodezyjnym 4, a osoba władająca gruntem Urząd Gminy w Brańsku.

W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Majorowiznagm. Brańsk, wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnym działek; 2/9, 2/27, 4, 6, 7, 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 Majorowizna stanowiących drogi - za mienie gro-

madzkie, 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 Majorowizna 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.

Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski 2018.01.11

D E C Y Z J A
GM. 6820.2.54.2017

Otrzymują:
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 Majorowizna
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a
Do wiadomości:
Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Z up. STAROSTY
mgr Ryszard Anusiewicz

Sekretarz Powiatu

Ostrożany Pszczoły i ludzie
Znane ludowe powiedzenie 

mówi, że bez pszczół nie będzie 
ludzi, coś w tym zapewne jest bo-
wiem pszczoły to nie tylko złocisty 
produkt. Ich znaczenie dla spole-
czeństwa i gospodarki naprawdę 
trudno przecenić ale niestety jest 
ich coraz mniej. Nie służą im coraz 
szerzej stosowane w rolnictwie 
pestycydy i ingerencja człowieka 
w przyrodę. Pszczelarze podlascy 
postanowili nie być obojętni wobec 
zagrożeń grożącym pszczołom. 
17 grudnia ub.roku w Urzędzie 
Marszałkowskim spotkali się przed-
stawiciele wszystkich organizacji 
pszczelarskich działających w wo-

jewództwie podlaskim. Powołano 
Społeczny Zespół d/s pszczelarstwa, 
który ma zająć się konsultowaniem 
i opiniowaniem spraw związanych 
z pszczelaarstwem i dbałością 
o jego rozwój w regionie.

W trakcie spotkania wręczo-
na nagrody laureatom konkursu 
„Znaczenie pszczół dla człowieka 
i gospodarki”. Wzięło w nim udzial 
8 szkół rolniczych z województwa. 
I miejsce w konkursie zajął Michał 
Wołyniec z ZSR w Niećkowie, II 
miejsce Daniel Zaremba a trze-
cie Sylwester Tararuj, obaj z ZSR 
w Ostrożanach. 

(czar)

Dnia 06.12.2017 o 11.00 
w Czytelni dla Dorosłych odbył się 
montaż słowno – muzyczny pt. 
„Piłsudski – droga do wolności”. 
Przygotowali go uczniowie ZS Nr 1 
im J. K. Piłsudskiego pod kierunkiem 
nauczycieli: Wandy Niewińskiej, 
Ewy Jakimiuk, Justyny Zawalich, 
Doroty Margańskiej i Zbigniewa 
Rzepniewskiego. Impreza odbyła 
się w związku z przypadającą dzień 
wcześniej 150 rocznicą urodzin 
Marszałka. Występujący przygo-
towali patriotyczną inscenizację 
pokazującą losy ziem polskich od 
Powstania Listopadowego w 1830 r, 
przez Powstanie Styczniowe, I wojnę 

Bielsk Podlaski

„Piłsudski – droga do wolności” – 
montaż słowno – muzyczny

światową aż po odzyskanie niepod-
ległości w 1918 roku. Wykonawcy 
czytali fragmenty znanych wierszy 
patriotycznych, w swój występ wple-
tli też muzykę – widzowie usłyszeli 
m. in. nagranie „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Do przedstawienia zostały 
przygotowane również odpowiednie 
rekwizyty i stroje, które pomogły 
oddać ducha tamtej epoki. Wśród 
publiczności znaleźli się uczniowie 
ZS Nr 1 im. J.K. Piłsudskiego i II LO 
im. B. Taraszkiewicza wraz z opieku-
nami. Obecni byli również seniorzy 
z zaprzyjaźnionych kół i inni sym-
patycy biblioteki. Udział wzięło 70 
osób.                                    (WD)
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Na podstawie art.8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) 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 0014 Kiersnówek gm. Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1 o pow. 0,10 
ha, nr 13 o pow. 0,20 ha, nr 42 o pow. 0,06 ha, nr 60 pow. 0,53 ha nr 62 o pow. 0,07 ha, nr 67 o pow. 0,28 ha, nr 68 o pow. 1,07 ha, nr 116 o pow. 0,04 ha, nr 
127 o pow. 0,10 ha, nr 129 o pow. 0,04 ha, nr 144 o pow. 0,78 ha, nr 154 o pow. 0,48 ha, nr 172 o pow. 0,26 ha, nr 196 o pow. 0,29 ha, nr 209 o pow. 5,32 
ha, nr 243 o pow. 0,06 ha, nr 263 o pow. 0,18 ha, nr 273 o pow. 0,03 ha, nr 279 o pow. 0,95 ha, nr 315 o pow. 0,10 ha, nr 330 o pow. 0,03 ha i nr 331 o pow. 
0,04 ha, stanowiące drogi.

U Z A S A D N I E N I E
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 Kiersnówek 

osady młyńskiej Otapy - kol osady młyńskiej maj. Majorowizna. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Kiersnówek. Działki stanowiące 
drogi oznaczono numerami geodezyjnymi: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 5/1, 417 i 419 zostały wpisane do pozycji drogi. W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym ogólnym 
z roku 1962 w pozycji 36 zostały wpisane w/w działki stanowiące drogi, a jako osoba władająca gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji w Bielsku. 
W roku 1962 został założony rejestr gruntów wsi Kiersnówek, pod pozycją rejestrową 36 wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
5/1, 417 i 419, a władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji.

W roku 1937 został sporządzony pierworys na grunty wsi Chojewo. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Chojewo w pozycji reje-
strowej 87 wpisano działki oznaczone numerem geodezyjnym: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 i 492, a osobę władającą gruntem Wydział Komunikacji 
Drogowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1962 pod pozycją rejestrową 88 zostały wpisane działki 
stanowiące drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 399, 426, 469, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 i 492, a osobę władającą gruntem Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej.

Protokół ustalenia stanu władania na teren wsi Kiersnówek został sporządzony w 1960 roku, a działki stanowiące drogi oznaczone numerami geodezyjnymi 248 i 249. 
W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym ogólnym z roku 1965 zostały wpisane działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 248 i 249 stanowiące drogi.

W roku 1926 został sporządzony pierworys wsi Bronka. W roku 1970 sporządzono protokół ustalenia stanu władania gruntami na obszarze działów wsi Chojewo i Bronka 
obręb Kiersnówek w pozycji rejestrowej 4 wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 399, 426, 469 ( dział Chojewo), 248 i 249 ( dział Bronka) a osobę władającą 
gruntem Powiatowy Zarząd Dróg lokalnych w Bielsku Podlaskim, w pozycji rejestrowej 5 zostały wpisane działki stanowiące drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 483, 
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,492, a osoba władająca gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brańsku – drogi powszechnego korzystania. W roku 1970 
w wyniku aktualizacji operatu ewidencji gruntów obrębu Kiersnówek dział Chojewo i Bronka zostały dołączone do obrębu Kiersnówek, a numeracja działek uległa zmianie.

. W nowo założonym operacie ewidencji gruntów wsi Kiersnówek w roku 1970 pod pozycją rejestrową 6 wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi 68 i 209, 
a osobę władającą gruntem Urząd Gminy w Brańsku. W pozycji rejestrowej 7 wpisano działki stanowiące drogi, oznaczone numerami geodezyjnymi: 1, 13, 42, 60, 62, 67, 116, 
127, 129, 144, 154, 172, 196, 243, 263, 273, 279, 315, 330 i 331, a osobę władającą gruntem Urząd Gminy w Brańsku. 

W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kiersnówek gm. Brańsk, działki nr 1, 13, 42, 60, 62, 67, 68, 116, 127, 129, 144, 154, 172, 196, 209, 243, 263, 
273, 279, 315, 330 i 331, 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 Kiersnówek 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 Kiersnówek 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.

Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski 2018.01.11

D E C Y Z J AGM. 6820.2.58.2017

Otrzymują:
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 Kiersnówek
4. Ewidencja gruntów w/m
5. a/a
Do wiadomości:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Z up. STAROSTY
mgr Ryszard Anusiewicz

Sekretarz Powiatu

W gminie Narewka (powiat haj-
nowski) jest wielu honorowzych dawców 
krwi, zarówno mężczyzn jak i kobiet.

 W ubiegłym 2017 roku po 18 li-
trów krwi oddali na potrzeby lecznictwa 
Jarosłw Sawicki i Bogusław Sawicki ze 
wsi Bernacki Most oraz Marta Gresiuk 
z Narewki (15 litrów). Otrzymali oni 
odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi” I stopnia.

 Po 12 litrów krwi oddali Jan 
Karpiuk z Narewki i Sławomir Smolski 
z Lewkowa Nowego. Unonorowano 
ich odznakami “Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” II stopnia.

Po 6 litrów krwi oddało 17 osób 
(sami mężczyźni) z Lewkowa Stare-
go - Jerzy Drewnowski i Krzysztof 
Gryc z Narewki - Piotr Bajko, Mikołaj 
Gołubowski, Łukasz Nikołajuk, Piotr 
Oniskiewicz, Dawid Radziwoniuk, 
Jarosław Rutkowski i Stanisław Tam-
berg, z Olchówki - Tomasz Saczko, 
z Siemianówki - Krzysztof Rusakow 
i Patryk Suchodoła, ze Skupowa - Jerzy 
Adamowicz, Jacek Koperek, Tomasz 
Skiepko i Adam Tokaruk oraz z Tarno-
pola - Stanisław Swatko. Otrzynali oni 
odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi” III stopnia.                           (JC)

Dar serca

Siemiatycze Zagrali po raz 26

cych specjalistycznej opieki lekarskiej.
Siemiatycki finał rozpoczął się 

atrakcjami dla najmłodszych w hali 
widowiskowo-sportowej. Nieco starsi 
mieszkańcy w Siemiatyckim Ośrodku 
Kultury mogli uczestniczyć w kon-

cercie, w którym wystapili: Agata 
Wawrzyniak, Te-Tris, zespoły Cassel 
oraz Zła Wola.

Tradycyjnie odbyła się licytacja 
pamiątkowych przedmiotów i usług. 
W sumie udało się zebrać ponad 
20 tysięcy zł.                            (cec)

Cd. ze str. 3

Nie tak dawno jeszcze, go-
spodarze aby porozmawiać o za-
siewach, żywinie, cenach skupu, 
o swojej rodzinie wykorzystywali 
spotkania na drodze, w sklepie, czy 
po mszy.W dzisiejszych czasach, 
aby dowiedzieć się co w ustawo-
dawstwie rolnym, co na rynku, 
jak szybko naprawić maszynę, 
zamówić nasiona lub nawozy do 
gospodarstwa, sprawdzić oceny 
dzieci w szkole – wystarczy mieć 
komórkę z dostępem do Internetu. 
Daje to możliwość uzyskiwania 
i przekazywania informacji w sposób 
wręcz nieograniczony !

Posługując się SMS-em (waż-
ne aby wybrać dobry abonament, 
gwarantujący tanie połączenia), 
musimy pamiętać, że mieści się 
w nim ograniczona liczba znaków, 

Rolnik i Internet
że trzeba używać maksymalnie 
skrótowej formy przekazu, a nie 
każdy to lubi.Już lepsza jest poczta 
mailowa. Można napisać więcej, 
dodać załączniki, uzyskać linki do 
potrzebnych stron www. Wiadomo-
ści przygotowane przez ciebie dotrą 
do i od zainteresowanych.

Jest możliwa jeszcze inna opcja 
internetowych kontaktów.To Facebo-
ok, bez którego zycia nie wyobrażają 
sobie nasze pociechy.One bardzo czę-
sto zaczynają dzień od zerkania na 
ekran. Chociaż FB mógłby być również 
środkiem informacji o gospodarstwie, 
jego profilu, powiadamiania o wpro-
wadzanych zmianach i innowacjach 
itp. - można zamieścić zdjęcia, np. 
osiągnięć hodowlanych.

Ale w Internecie mogą pojawić 
się ZAGROŻENIA !

Nie zamieszczaj w sieci zdjęć 
swoich dóbr, ulegając pokusie 
pochwalenia się ładnym domem, 
dobrym autem, nowymi maszyna-
mi rolnymi, okazami zwierząt. To 
może być zaproszenie do wizyty 
przestępców.

Nie podawaj dat wyjazdów 
służbowych czy turystycznych, infor-
mowania i pokazywania, że jesteś 
poza domem i do kiedy poza nim 
będziesz – to idealna informacja 
dla złodzieji.

Nie zamieszczaj w sieci zdjęć 
dzieci, mogą być wykorzystane nie 
tylko do ich identyfikacji, ale także 
do innych, czasem niecnych celów, 

Nie podawaj w mailach PIN-
-ów, PESEL-u, kodów dostępu  
– te informacje mogą być łatwo 

Cd. str. 7
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SPORT

W dniach 8-9 grudnia w Świe-
tlicy Samorządowej w Lewkowie 
Starym miała miejsce X edycja 
Turnieju Tenisa Stołowego im. Jarka 
Leszczyńskiego. Pierwszego dnia 
w zawodach starła się młodzież 
szkolna w kilku kategoriach (wg 
rocznika). Prezentujemy pierwsze 
cztery miejsca w poszczególnych 
grupach:

CHŁOPCY
IV i młodsi 
I Lasota Oktawian (Lewkowo)
II Ancutko Dawid (Narewka)
III Charkiewicz Błażej (Lewkowo)
IV Charkiewicz Jarosław (Narewka) 
V-VI
I Kołecki Krzysztof (Narewka)
II Czekuć Bartosz (Czeremcha)
III Koperek Gabryś (Narewka)
IV Ławreszuk Michał (Narewka)
VII – II i III klasa gimnazjum
I Kowalczyk Karol (Narewka)
II Kardasz Jakub (Lewkowo)
III Łomaszkiewicz Jakub (Narewka)
IV Ancutko Łukasz (Narewka)

DZIEWCZĘTA
VII – II i III klasa gimnazjum
I Korza Kinga (Czeremcha)

II Paczuska Paulina (Czeremcha)
III Borowska Izabela (Narewka)
IV Lasota Julia (Lewkowo)
Drugiego dnia w zawodach zmie-
rzyli się zawodnicy w starszych 
kategoriach.

KOBIETY
I Charkiewicz Kamila (Lewkowo)
II Awruk Alina (Szymki)
III Lasota Dorota (Lewkowo)
IV Poskrobko Krystyna (Lewkowo)

SENIORZY
I Gryc Daniel (Narewka)
II Tworkowski Maciej (Białystok)

X Turniej Tenisa Stołowego poświęcony pamięci Jarka Leszczyńskiego

 Lewkowo 8-9 XII 2017

III Dzienis Adam (Lewkowo)
IV Szermuszyn Jarosław (Białystok)

OLDBOYE
35-50 lat i młodsi
I Orzechowski Wojciech (Hajnówka)
II Lasota Roman (Lewkowo)
III Charkiewicz Rafał (Lewkowo)
IV Lasota Leszek (Lewkowo)
50 lat i więcej
I Charkiewicz Aleksy (Białystok)
II Ludwiczak Janusz (Hajnówka)
III Lipiński Janusz (Czeremcha)
IV Mieczyński Jerzy (Hajnówka)

Niezwykle pasjonujące, zacięte 

zawody rozegrano w tej kategorii. 
Praktycznie każdy z uczestników 
mógł zostać zwycięzcą. Ostatecz-
nie, ponownie jak w ubiegłym roku, 
w wielkim finale Aleksy Charkiewicz 
z Białegostoku pokonał Janusza 
Ludwiczaka z Hajnówki. 

Andrzej Skiepko serdecznie 
podziękował wszystkim za udział 
i przypomniał sylwetkę wspaniałego 
kolegi Jarka Leszczyńskiego, który 
stał się wzorem dla najmłodszych. 
Cieszy fakt, iż bardzo liczną grupę 
na turnieju tworzyli koledzy śp. 

Jarka, dowodząc tym samym, że 
w ich pamięci pozostaje wciąż żywy. 
Medale, statuetka, nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu sportowego 
wręczyli Wójt Gminy Narewka Mi-
kołaj Pawilcz i Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka Andrzej Skiepko. 
Wszyscy młodzi uczestnicy zawo-
dów otrzymali pamiątkowe koszulki. 

Serdeczne gratulacje zwycięz-
com! Do zobaczenia za rok!!

Organizatorami i sponsorami 
turnieju byli:

Urząd Gminy Narewka i Świe-
tlica Samorządowa w Lewkowie 
Starym

Urząd Miasta Hajnówka
Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Podlaskiego
Bank Spółdzielczy w Narewce
Sołtysi Lewkowa Starego 

i Lewkowa Nowego, Podlewkowa 
i Ochrym

Koledzy Śp. Jarka Leszczyń-
skiego z Andrzejem Skiepko, pomy-
słodawcą turnieju na czele. 

Emilia Korolczuk

 Rolnik i Internet

przechwycone przez osoby nie-
pożądane lub wyspecjalizowane 
grupy przestęcze docierające do 
twoich kont.                          

(piw)

Cd. ze str. 6

20 grudnia br. w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Specja-
listycznych w Bielsku Podlaskim 
odbył się turniej tenisa stołowego 
o puchar Starosty Bielskiego i Bur-
mistrza Miasta Bielsk Podlaski. 

Jego organizatorem było 
bielskie Stowarzyszenie Klub Tenisa 
Stołowego. 

W rozgrywkach wzięło udział 
55 zawodników reprezentujących 
trzy szkoły podstawowe i cztery 
ponadpodstwowe. Oprócz grup 
wiekowych rozgrywki toczyły się 
w kategorii dziewcząt i chłopców.

W kategorii szkół podstawo-
wych  puchar Burmistrza Miasta 
zdobyli:

dziewczęta  
I - Dominika Kolenda (SP 3)

Bielsk Podlaski

Turniej tenisa stołowego

II - Aleksandra Piekutina (SP 4)
III - Aleksandra Jarmocik (SP 3)

chłopcy
I - Jarosław Nosko (SP 4)
II - Mateusz Kukołka (SP 4)
III - Tymoteusz Pawlik (SP 4)

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych puchar Starosty Biel-
skiego zdobyli:

dziewczęta
I - Anna Charytoniuk (ZS 4)
II - Gabriela Litwińczuk (II LO)

chłopcy
I - Artur Górski (ZS 4)
II - Igor Aleksiejuk (ZS 1)
III - Damian Bańkowski (ZS 1)

(sok)
(foto sp bielsk podlaski) 

Od lat droga powiatowa  
Dziadkowice - Brańsk służy kierow-
com do ćwiczenia jazdy slalomem. 
Okresowe łatanie, co większych, 
wyrw w asfalcie, sytuacji na dłużej 
nie poprawiało. Dobrze więc, że  
władze wojewódzkie postanowiły 
wspomóc jej remont. Samorządy 
powiatowe w Bielsku Podlaskim 
i Siemiatyczach otrzymały na ten 
cel po 3 mln. złotych. Pieniądze 

Przebudowa drogi Brańsk - Dziadkowice
pochodzą z  Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 - 2019.

Z tego  programu dofinanso-
wanie otrzymały także dwie gminy 
z powiatu siemiatyckiego. Gmina 
Grodzisk 356 tys na przebudowę 
ulic: Sportowa, Targowa i Konopnic-
kiej wraz z przebudową chodników 
i budową wjazdów na posesje. Nato-
miast gmina Siemiatycze otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 2 miliony 
305 tys złotych na budowę  drogi 
gminnej łączącej drogę wojewódzką  
Siemiatycze - Kleszczele z miejsco-
wością Baciki Dalsze.  

Nie zyskały uznania wnioski 
o dofinansowanie z gmin: Nurzec 
Stacja (rozbudowa ulic w Zabłociu),  
Perlejewo (droga Pieczyski - Miodu-
sy - Dworaki) i miasta Siemiatycze 
(ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa). (cec)

Gra w szachy jest specyficznym 
rodzajem sportu, ponieważ może 
bawić się w nią właściwie każdy. Nie-
mniej jednak, zawodnicy z najwyż-
szymi kategoriami szachowymi za-
czynali zwykle jako dzieci. A jaki jest 
najodpowiedniejszy wiek dla dziecka? 
Niektórzy twierdzą, że już trzy- czy 
czterolatka można z powodzeniem 
uczyć gry, inni uważają, że najlepiej 
zaczynać, gdy pociecha jest już 
w wieku szkolnym. Na początek naj-
lepiej by dziecko poznało podstawo-
we ruchy figur od osób mu znanych 
i najbliższych (dziadek, tata, starszy 
kuzyn), bo wtedy najłatwiej da się 
wciągnąć w nowe zainteresowanie.  
Zbliżają się ferie zimowe. Pewnie 

„64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabetu 
w kulturze.”

Gwiazdka na sportowo

będziemy się zastanawiać jak poży-
tecznie zagospodarować dzieciom ich 
czas wolny, może też sami będziemy 
chcieli znaleźć dla siebie ciekawe 
hobby? Przyjrzyjmy się szachom - 

sport nie drogi a bardzo pożyteczny.
Idąc tym kierunku organizator 

tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Haj-
nówce w dniu 15 grudnia 2017r. 
zorganizował Gwiazdkowym Turnieju 
Szachowym.

Przez 5 godzin uczniowie 
i uczennice szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
rywalizowali przy 16 szachownicach. 
Ogółem 44 uczestników rozegrało 
102 spotkania. Zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale i statuetki, które 
wręczali: wiceburmistrz Andrzej 
Skiepko, dyrektor OSiR Mirosław 
Awksentiuk i prowadzący zawody.            

Wyniki turnieju www.wiescipodlaskie.eu 
(Janusz Ludwiczak)

Od 18 do 21 stycznia 2018 
roku odbędą się w Poznaniu kolejne 
Międzynarodowe Targi Rolnicze PO-
LAGRA Premiery – Technika – Upra-
wa – Hodowla . Warto pojechać !

Uwaga !
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Styczeń
2018

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

14 grudnia 2017r., podczas IV Między-
narodowego Forum Opiekunów i Terapeutów 
Osób Niepełnosprawnych w Hajnówce, Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta 
Jadwiga Dąbrowska oraz Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonali 
uroczystego otwarcia warsztatów treningowych 
przy SOSW w Hajnówce. Tym samym uczniowie 
Ośrodka zyskali możliwość praktycznej nauki 
samodzielności.

Budynek warsztatów treningowych został 
przekształcony w pomieszczenia domowe - do 
dyspozycji uczniów jest więc kuchnia, łazien-
ka, pokój dzienny, pracownia artystyczna. 
Uczestnicy Warsztatów w trakcie zajęć uczą 
się przygotowywania posiłków (w tym robienia 
zakupów), gotowania, nakrywania do stołu, 
zmywania, sprzątania, dbania o wystrój wnę-
trza. W ramach prac ogrodniczych porządkują 
teren wokół budynku, pielęgnują rośliny. A że 
nie samą pracą człowiek żyje, jest również czas 
na zabawę - w trakcie warsztatów w pracowni 
krawieckiej uczniowie dają wyraz swoich ar-
tystycznych umiejętności tworząc przeróżne 
dekoracje -  wyszywane kartki świąteczne, 
torby, fartuszki, chodniki.  Jak podkreślają 
pedagodzy, uczniowie SOSW angażują się 
w zajęcia, odkryto nowe kulinarne talenty :).

W budynku warsztatów treningowych 
mieści się także oddział przysposobienia do 
pracy, w tym oddział  uczniów z autyzmem. 
Jak mówią panie Dorota i Aleksandra - wy-
chowawczynie oddziałów przysposobienia do 
pracy, warsztaty treningowe to idealne miej-
sce do pracy. Jest tu cicho, spokojnie, a brak 
nadmiaru bodźców, nie dekoncertuje ucznia, 
przez co łatwiej z nim pracować. Potrzeba 
zorganizowania takich warsztatów w Hajnówce 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną zrodziła się w 2010 roku, w czasie 
wizyt studyjnych w USA, Niemczech, Austrii 
i Szwajcarii. Przeniesienie pomysłu na grunt 
hajnowski zaczęło być realizowane w mo-

Otwarto warsztaty treningowe 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

mencie rozpoczęcia działalności Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. 
Współpraca dyrekcji SOSW z władzami Powia-
tu Hajnowskiego w tym kierunku, przyniosła 
oczekiwane rezultaty. – mówi Dyrektor SOSW 
Lucyna Wawreszuk. Wspólny wysiłek się opłacił. 
Warsztaty zostały wyremontowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (265.660 zł) oraz Powia-
tu Hajnowskiego (351.663 zł). Dodatkowym 
wsparciem finansowym było wyposażenie 
warsztatów przez powiat hajnowski w no-
woczesne meble i pomoce dydaktyczne do 
pracowni kulinarnej, krawieckiej i ogrodniczej 
(50.000zł). Pomogli także sponsorzy - Państwo 
Agnieszka i Mariusz Grunwaldowie reprezentu-
jący Bank Agrico Credit Express, mieszczący się 
w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37,  sfinansowali 
zakup nowoczesnego sprzętu gospodarstwa 
domowego do pracowni kulinarnej (koszt - 
10.000zł). Budynek, w którym mieszczą się 
warsztaty przeszedł gruntowny remont – co 
widać na poniższej galerii :).

Inicjatorzy nie zamierzają spoczywać na 
laurach - w planach Starosty Hajnowskiego 
i dyrekcji Ośrodka jest wyremontowanie i od-
danie do użytku II etapu inwestycji-mieszkań 
treningowych, w których najstarsi uczniowie, 
od poniedziałku do piątku, będą się uczyć 
samodzielności przez całą dobę. Nie pozostaje 
nic innego, jak trzymać kciuki za pomyślną 
realizację.

***
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie 

SOSW w Hajnówce serdecznie dziękują Panu 
Staroście Mirosławowi Romaniukowi oraz całe-
mu Zarządowi Powiatu Hajnowskiego za zrozu-
mienie potrzeby i dofinansowanie tej inwestycji, 
niezwykle potrzebnej do usamodzielninia się 
i uspołeczniania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

 Katarzyna Miszczuk
Lucyna Wawreszuk

Nagroda oraz tytuł „Wzorowa Gmina” 
został przyznany w kategorii LIDER EKOLO-
GII. Kapituła konkursu doceniła inwestycje 
proekologiczne samorządu tj. budowa oczysz-
czalni ścieków, modernizacja Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych, 
projekty w zakresie 
odnawialnych źródeł 
energii. Statuetkę 
i certyfikat odebrał 
Burmistrz Miasta 
Jerzy Sirak podczas 
Gali, która miała 
miejsce 21 grudnia 
w Pałacu Branickich 
w Białymstoku. Cer-
tyfikat „Wzorowa 
Gmina” jest potwier-
dzeniem, iż miasto 
Hajnówka należy do 
grona najlepszych 
samorządów w Pol-
sce. 

W podlaskiej edycji konkursu nagrodzo-
nych zostało 15 gmin i 6 firm m.in. Miasto 
i Gmina Czyżew (Lider Gospodarki), Gmina 
Sokoły (Lider Przedsiębiorczości), Gmina Łomża 

Miasto Hajnówka - „Wzorowa Gmina” 
Województwa Podlaskiego

(Lider Rozwoju), Podlaskie Muzeum Kultury 
Ludowej (Lider Kultury), Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekovita (Lider Rynku Mleczarskiego). Kapituła 
oceniała osiągnięcia nominowanych samorzą-
dów w dziedzinie gospodarki, przedsiębior-

czości, ekologii, oświaty, 
edukacji, kultury, czy 
współpracy zagranicznej. 
Honorowy Patronat nad 
konkursem objął Jerzy 
Leszczyński, Marszałek 
Województwa Podla-
skiego oraz Jan Zalew-
ski, starosta siemiatycki 
i Przewodniczący Związku 
Powiatów Województwa 
Podlaskiego. 

Ogólnopolski Kon-
kurs „Wzorowa Gmina” 
to  podziękowanie  i  do-
cenienie  wieloletniego  
wysiłku całego  szere-
gu  osób, które działają 

w imię dobra wspólnego wspólnoty samorzą-
dowej, dbają o jakość życia mieszkańców gminy, 
dążąc do ciągłego doskonalenia zarządzanych 
przestrzeni.                                 Emilia Korolczuk

Po raz IX Instytut Pamięci Narodowej 
przyznał honorowe tytuły, osobom które 
szczególnie zasłużyły się w upamiętnianiu 
historii Narodu Polskiego oraz wspierają dzia-
łalność edukacyjną, naukową i wydawniczą 
IPN. 7 grudnia w białostockim oddziale Insty-
tutu odbyła się uroczy-
sta gala. W tym roku 
zgłoszono do nagrody 
47 kandydatów z wo-
jewództw podlaskiego 
i warmińsko-mazur-
skiego.  Nagrody sze-
ściu Laureatom wręczył 
wiceprezes Instytutu 
Jan Baster. Wśród nich 
znalazła się hajnowian-
ka Irena Kostera. 

Irena Kostera 
– Sybiraczka, polonist-
ka, bibliotekarka. Od 
1994 r. zaangażowa-
na w działalność Koła 
Terenowego Związku 
Sybiraków w Hajnówce, 
od 2010 r. jako Prezes Koła. Organizatorka 
działalności edukacyjnej i kulturalnej, związa-
nej z dziejami polskiego Sybiru. Organizatorka 
i uczestniczka lekcji bibliotecznych, uroczysto-
ści patriotycznych, inicjatorka upamiętnień 
w przestrzeni publicznej, m.in.: tablicy poświę-

Irena Kostera laureatką Nagrody Honorowej 
„Świadek Historii”

conej Sybirakom w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce, Wotum Dzięk-
czynnego Sybiraków za Ocalenie i Powrót do 
Ojczyzny oraz Krzyża Katyńskiego w kościele 
św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, Leśnej 
Kapliczki Sybiraka we wsi Budy, inicjatorka 

odnowienia Pomnika-
-Krzyża w Judziance 
upamiętniającego 
sowiecki mord na 16 
mieszkańcach Sie-
miatycz. Gromadzi 
i publikuje wspomnie-
nia Sybiraków z Ziemi 
Hajnowskiej, opiekuje 
się Sybirakami.

Pozostali Lau-
reaci Nagrody Ho-
norowej „Świadek 
Historii”:

-  Wojc iech 
Ciesielski - historyk, 
w 1980 r. współ-
założyciel struktur 
NSZZ „Solidarność” 

w Olsztynie, współredaktor niezależnych 
pism „Rezonans” i „Biuletyn Informacyjny”; 
dwukrotnie internowany w stanie wojennym, 
następnie do 1989 r. represjonowany z po-
wodów politycznych.
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Irena Kostera laureatką Nagrody Honorowej  
„Świadek Historii”

- Walenty Jabłoński – Sybirak, 
lekarz, w 1952 r. zesłany z Grodzień-
szczyzny do Kazachstanu. Do kraju 
powrócił w 1956 r.

- Władysław Kałudziński - od 
1980 r. działacz NSZZ „Solidarność”; 
w stanie wojennym  zaangażowany 
w pomoc rodzinom internowanych 
i więzionych, kolporter i drukarz 
wydawnictw podziemnych.

- Dr Janina Luberda-Zapaśnik, 
doktor nauk medycznych, przez 

ponad 20 lat przewodnicząca Za-
rządu Okręgu oraz członek Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 
wiceprezes Stowarzyszenia „Patria 
Nostra” przeciwdziałającego fał-
szowaniu historii Polski przez zagra-
niczne media. Autorka wspomnień 
z okresu uwięzienia w niemieckim 
obozie koncentracyjnym w Toruniu-
-Potulicach.

- II Liceum Ogólnokształcące 

im. Polonii i Polaków na Świecie 
w Augustowie – szkoła od 25 lat 
prowadzi wyjątkowo aktywną dzia-
łalność na rzecz upamiętniania 
historii narodu polskiego.

Relacja z uroczystej gali na:  
https://ipn.gov.pl/pl/aktualno-
sci/43832,Uroczysta-gala-IX-edy-
cji-Nagrody-Honorowej-Swiadek-
-historii-Bialystok-7-grudnia-.html. 

Emilia Korolczuk
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8 grudnia 2017 r. w Hajnowskim 
Domu Kultury odbyło się uroczyste 
podsumowanie XXIV Przeglądu Sztuki 
Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej. 
Hajnowski przegląd, to doskonała oka-
zja do prezentowania i promowania 
rodzimych twórców i ich prac. Swoją 
artystyczną moc wydarzenie czerpie 
przede wszystkim z zaangażowania 
i pasji uczestników konkursu. Na 
XXIV przegląd wpłynęło 124 prace 
31 autorów, mieszkańców powiatu 
hajnowskiego, którzy nie zajmują się 
sztuką zawodowo. Jury w składzie: 
Joanna Kiersnowska – graficzka 
i malarka, Lila Wyszkowska  i Adam 
Ślefarski – instruktorzy z Działu Sztuk 
Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w  Białymstoku oraz 
Zenaida Jakuć – sekretarz komisji i in-
struktorka plastyki HDK, zakwalifiko-
wało do wystawy 86 prac 30 twórców.

Nagrody i wyróżnienia zostały 
przyznane w dwóch kategoriach: 
twórcy samorodni oraz twórcy nie-
pełnosprawni. Łącznie nagrodzo-
no 14 twórców, a 11 wyróżniono 
w poszczególnych dziedzinach sztuki: 
malarstwo, rysunek i grafika, rzeźba 
oraz inne techniki. Stosunkowo duża 
ilość laureatów świadczy o wysokim 
poziomie tegorocznej edycji konkursu.

A oto laureaci XXIV PSNZH Haj-
nówka 2017:

kat. twórcy samorodni: 
Malarstwo
I NAGRODA - DARIUSZ WOSZCZYŃSKI  
za zestaw obrazów 
II NAGRODA ex æquo 
– MIROSŁAW CHILIMONIUK za obrazy 
,,W puszczy I,II”
- STANISŁAW ŻYWOLEWSKI  za obraz 
pt. ,,Marszałek” 
III NAGRODA ex æquo 
- STANISŁAW POSKROBKO za ,,Martwą 
naturę z obrazem” i ,,Krzyk 2”
- MAREK SAPIOŁKO za obrazy ,,Na-
rewka” i ,,Narewka zimą” 

WYRÓŻNIENIA
URSZULA GINSZT za obraz ,,Koniec 
lata”  
MIKOŁAJ JANOWSKI za ,,Pejzaż 
z Puszczy Białowieskiej”  

Wernisaż Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej
ANDRZEJ KRAWCIÓW za cykl ,,Pusz-
czańskie płody”
Rysunek i grafika
I NAGRODA - JANUSZ  KULESZA  za 
portrety w ołówku
II NAGRODA - JACEK NIEKRASZ za  
zestaw w tech.mieszanej
III NAGRODA – DARIA KRAŚKO za 
zestaw grafik
WYRÓŻNIENIA
JUSTYN DEC za rysunki tuszem
EUGENIA MALINOWSKA  za linoryt
MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA za 
,,Cerkiew w uroczysku Krynoczka”, 
pastel
Rzeźba
I NAGRODA – SŁAWOMIR SMYK za 
rzeźbę w drewnie, bez tytułu
II NAGRODA - MICHAŁ KOC za pracę 
,,Festiwal w Hajnówce”
III NAGRODA - ANATOL ALEKSIEJUK 
za płaskorzeźby ,,Żubry” i ,,Pełnia 
księżyca”
WYRÓŻNIENIA
- MIECZYSŁAW DUDZIN za ,,Grajka” 

i ,, Trębacza”
- MIKOŁAJ  JAGODNICKI za ,,Chrystusa 
Frasobliwego” i ,,Świętą Rodzinę”

200 słuchaczy będzie uczestniczyło w zajęciach Podlaskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2017/2018. 
W sobotę 16 grudnia mali studenci odebrali indeksy i wysłuchali 
pierwszego wykładu z matematyki.

Podlaski Uniwersytet  
Dziecięcy

Podlaski Uniwersytet Dzie-
cięcy to inicjatywa Politechniki 
Białostockiej wspierana przez wła-
dze samorządowe czterech miast: 
Białegostoku, Siemiatycz, Bielska 
Podlaskiego i Hajnówki. Dzięki pod-
pisanym porozumieniom i przezna-
czonemu dofinansowaniu uczniowie 
klas IV-VI szkół podstawowych 
z tych miejscowości będą mogli 
przekonać się na specjalnie przygo-
towanych zajęciach i warsztatach, 
że nauka nie musi być ani nud-
na, ani trudna. PUB integruje we 
wspólnym przedsięwzięciu cztery 

uniwersytety: Białostocki, Bielski, 
Hajnowski oraz Siemiatycki Uni-
wersytet Dziecięcy. Każdy z nich 
ma 50 małych słuchaczy.

Dzisiejsze uroczyste oraz 
wspólne dla słuchaczy czterech 
uniwersytetów zajęcia rozpoczął 
Rektor PB prof. Lech Dzienis. Wi-
tam naszych nowych studentów, 
którzy zechcieli rozpocząć wspólną 
– wraz z Politechniką Białostocką 
– przygodę z techniką i matema-
tyką – mówił Rektor i zapewniał 
– Będziemy bardzo się starać, 
żebyście polubili przedmioty ścisłe. 
Gwarantuję, że na Politechnice Bia-
łostockiej nie będziecie się nudzić. 

Następnie prof. Dzienis po-
dziękował i wręczył dyplom uznania 
mgr Marcie Tomiczek, pomysłodaw-
czyni i spiritus movens uniwersy-

tetów dziecięcych pod patronatem 
Politechniki Białostockiej.

Z życzeniami udanego no-
wego roku akademickiego dla naj-
młodszych studentów wystąpili 
Burmistrz Bielska Podlaskiego 
Jarosław Borowski, Burmistrz Sie-
miatycz Piotr Siniakowicz, zastępca 
Dyrektora Departamentu Edukacji 
w Urzędzie Miejskim w Białymstoku 
Wiesława Ćwiklińska oraz Jolan-
ta Stefaniuk z Zespołu Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
w Hajnówce.

(..)

Pierwszy wykład PUD pt. “Mo-
sty, drogi, opinie… A to wszystko 
grafy” wygłosiła prof. Dorota Mozy-
rska oraz dr Ewa Girejko z Wydziału 
Informatyki. W tegorocznej edycji 
Uniwersytetu Dziecięcego zapla-
nowano 10 wielotematycznych 
spotkań organizowanych w kolejne 
soboty (łącznie 15 różnych tema-
tów zajęć). Oprócz pracowników 
Politechniki Białostockiej poprowa-
dzą je Miasto Białystok, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego, Ko-
menda Wojewódzka Policji w Bia-
łymstoku, Narodowy Bank Polski 
Oddział Okręgowy w Białymstoku, 
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 
oraz spółka Photon Entertainment.

więcej na:  
http://pb.edu.pl/archiwa/35440

Gmina Miejska Hajnówka 
przystąpiła do programu MIESZ-
KANIE PLUS w ramach, którego 
powstanie budynek wielorodzinny 
z atrakcyjnymi mieszkaniami na 
wynajem. Oferta jest skierowana 
przede wszystkim do mieszkańców 
Hajnówki, ale także do tych, którzy 
z racji zatrudnienia w mieście lub 
jego okolicy, zamierzają związać 
swoje życie z Hajnówką i poszukują 
atrakcyjnego lokum. 

Lokale mieszkalne wybudowa-
ne w ramach programu MIESZKANIE 
PLUS, powstaną przede wszystkim 
z myślą o wynajmie. Możliwy będzie 
także wybór opcji z dojściem do 

własności lokalu po 30 latach naj-
mu. W takiej sytuacji czynsz będzie 
wyższy o 20%. Koszt budowy miesz-
kania będzie się mieścił w przedziale 
od 2,5 tys. zł/m2 do 5 tys. zł/m2.

Zainteresowani programem 
proszeni są o rzetelne wypełnienie 
w terminie do 31 stycznia 2018 roku 
krótkiej ankiety.

Ankiety w wersji elektronicz-
nej znajdą Państwo na stronie: 
www.hajnowka.pl. Ankiety w wersji 
papierowej można pobrać i złożyć 
w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A. 
Zina 1 (pokój 201) lub w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej w Haj-
nówce, ul. Parkowa 6 (sekretariat).

MIESZKANIE PLUS
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15.12.2017r. w budynku Ze-
społu Szkół nr 1 w Hajnówce odbył 
się etap rejonowy XXVI Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK.

Dziesięciu uczniów ze szkół 
podstawowych/gimnazjum i śred-
nich z powiatu hajnowskiego, którzy 
przeszli etap szkolny, zmierzyli się 
z pytaniami z zakresu zdrowego try-
bu życia, prawidłowego odżywiania, 
pierwszej pomocy i ekologii.

Laureatami eliminacji rejono-
wych zostali:

W kategorii I – uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum: Wiktoria 
Anna Łukaszuk z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Narwi,

W kategorii II – uczniowie szkół 
średnich: Dawid Kozak z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Hajnówce.

Zwycięzcy – Wiktoria i Dawid 
będą reprezentować rejon hajnowski 
na eliminacjach okręgowych w Bia-
łymstoku 15 marca 2018r. Laureaci 
otrzymali nagrody upominkowe 
ufundowane przez: Starostę Hajnow-
skiego (kat. szkoła średnia) oraz Bur-
mistrza Miasta Hajnówka (kat. szkoła 
podstawowa/ gimnazjum). Wszyscy 
uczestnicy Olimpiady otrzymali 
drobne upominki ufundowane  przez 
Podlaski Oddział Okręgowy PCK 
w Białymstoku.

Cieszy fakt, że uczniowie ze 
szkół z terenu powiatu hajnowskiego 
są aktywni, chętnie uczestniczą w or-

Znamy laureatów etapu rejonowego XXVI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

ganizowanych konkursach i zajmują 
wysokie lokaty. Oraz że angażują 
się w inicjatywy promujące zdrowy 
tryb życia – bo taki cel przyświeca 
organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 
Udział w przedsięwzięciu wymagał 
od uczniów zaangażowania, bowiem 
przystąpienie do etapu rejonowego 
poprzedzała intensywna praca 
w szkole. I choć nie wszyscy mogli 
stanąć na podium, każdy z uczest-
ników wygrał coś najcenniejszego 
– wiedzę, którą przekazał także 
swoim kolegom i koleżankom. Tak 
więc gratulujemy wszystkim uczniom 
biorących udział w każdym z etapów 
Olimpiady, zaś zwyciężczyniom ży-

czymy sukcesów w kolejnym etapie 
konkursu.

***
Zarząd Oddziału Rejono-

wego PCK w Hajnówce składa 
serdeczne podziękowania Panu 
Staroście i Panu Burmistrzowi 
za ufundowanie upominków 
zwycięzcom trzech pierwszych 
miejsc w obu kategoriach oraz 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 
1 za udostępnienie Sali w celu 
przeprowadzenia olimpiady. 

 Katarzyna Miszczuk
Redakcja składa podziękowania 

Zarządowi Oddziału Rejonowego PCK 
za pomoc w przygotowaniu tekstu

Krew daje życie – to najcen-
niejszy dar jaki można podarować 
drugiemu człowiekowi. Każdy może 
pomóc – wystarczy zgłosić się Od-
działu Terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Hajnówce w celu oddania 
krwi. W krzewienie idei honorowego 
krwiodawstwa bardzo zaangażo-
wana jest młodzież z powiatu haj-
nowskiego. Tradycyjnie pod koniec 
roku młodzi krwiodawcy otrzymali 
podziękowania od przedstawicieli 
PCK  i Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Oddziału Terenowego w Hajnówce. 
Starostwo Powiatowe, zaanga-
żowane w promocję honorowego 
krwiodawstwa, ufundowało uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych zestawy 
upominkowe. Uroczystość odbyła się 
w hajnowskich szkołach-  Zespole 
Szkół Zawodowych i Zespole Szkół 
z DNJB w dniach 7-8 grudnia 2017r. 
Zestawy upominkowe otrzymało 
97 uczniów z hajnowskich szkół 
średnich.   Cieszy fakt,  że w naszym 
powiecie jest młodzież, której nie 
jest obojętny los innych ludzi, która 
jest wrażliwa na potrzeby drugiego 
człowieka. Podziękowania należą 
się nie tylko młodzieży, ale również 
nauczycielom: Paniom Mirosławie 
Szpilko i Mirosławie Bujko – Pie-
troczuk  z Zespołu Szkół Zawo-
dowych oraz Panu Kamilowi Kulik 

z Zespołu Szkół z DNJB. Dzięki ich 
zaangażowaniu idea honorowego 
krwiodawstwa jest kontynuowana. 
Aktywność młodzieży w akcjach 
o charakterze profilaktycznym 
i charytatywnym jest szczególnie 
cenna.– mówi Wicestarosta Jadwiga 
Dąbrowska.  

Profilaktyka  
na wagę zdrowia

Powiat hajnowski angażuje się 
w promocję zdrowego trybu życia 
nie tylko poprzez ścisłą współpracę 
z PCK -  inicjuje lub współorganizuje 
także inne przedsięwzięcia skie-
rowane do mieszkańców powiatu 
hajnowskiego w każdym przedziale 
wiekowym.  W 2018r. do młodzieży 
adresowane będą konkursy te-
matyczne dotyczące szkodliwości 
palenia (kwiecień 2018), a także 
olimpiady - wiedzy o AIDS etap 
powiatowy” (kwiecień 2018) a także 
współorganizacja Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Trybu Życia PCK 
(grudzień 2018). Jak podkreślają 
organizatorzy, to nie miejsce na po-
dium jest najistotniejsze, lecz wie-
dza, z którą wiąże się świadomość 
wyboru i analiza własnych nawyków 
zdrowotnych.  Dzięki staraniu sta-
rostwa, z uczniami z hajnowskich 
szkół spotkają się także specjaliści 
z zakresu diabetologii i profilaktyki 
raka piersi z uwzględnieniem prak-

Młodzi dawcy krwi z hajnowskich 
szkół średnich nagrodzeni. 

Profilaktyka zdrowia w 2018r.

Pokazy pościeli, garnków, oferta 
usług medycznych itp. – co by to nie 
było, oczywiście jest w atrakcyjnej 
cenie i oczywiście dla wybranych 
szczęściarzy. W rzeczywistości koszt 
oferowanych produktów i usług 
często pozostawia wiele do życze-
nia, zaś wyjątkowym klientem jest 
każdy, a szczęściarzem może nazwać 
się ten, kto nie dał się namówić na 
podpisanie umowy. Sprzedaż bez-
pośrednia kwitnie – organizowane 
są pokazy w hotelach, w  domach, 
w trakcie wycieczek. Niestety, często 
zdarza się, że w trakcie konsumenci 
dają się namówić na podpisanie 
niekorzystnej umowy. Przypominamy, 
jak nie dać się oszukać.

Pokazy produktów to popularny 
sposób sprzedaży bezpośredniej. 
Niestety, w trakcie bezpośrednich 
prezentacji produktów i usług, akwi-
zytorzy często dopuszczają się 
wątpliwych praktyk. Aby w ogóle 
zachęcić do przyjścia na takie pokazy, 
są one reklamowane – w zależności 
od rodzaju towaru- jako nieodpłat-
ne konsultacje lekarskie, warsztaty 
kulinarne, występy gwiazd itp. Ani 
słowa o handlowym charakterze spo-
tkania. Do tego obietnica darmowego 
prezentu i poczęstunku – i kolejny 
potencjalny klient zostaje zwabiony. 
Ukrywanie celu handlowego to najpo-
pularniejsza praktyka mająca zwabić 
konsumenta. Oczywiście – uznawana 
za nieuczciwą praktykę rynkową. 
Zgodnie z literą  prawa przedsię-
biorca składający ofertę handlową 
ma obowiązek poinformować kon-

Konsumencie nie daj się oszukać – sprzedaż bezpośrednia
sumenta o zamiarze zwarcia umowy.

Techniki manipulacji – 
„wyjątkowa” rzecz dla 

„wyjątkowego” człowieka
Gdy konsument zdecyduje się 

wziąć udział w pokazie, nieświado-
mie już od progu zostaje wciągnięty 
w wir marketingowych sztuczek. 
Spece od sprzedaży bezpośredniej 
wykorzystują wszystkie możliwie 
techniki manipulacyjne, by wyciągnąć 
pieniądze z kieszeni klienta. Są mili 
i przyjaźni, na każdym kroku podkre-
ślają, jak wielkie mamy szczęście, 
bo oferta jest limitowana, trudno 
dostępna i nie dla każdego śmier-
telnika.  Bombardowanie sympatią 
i tworzenie poczucia wyjątkowości to 
dwa z wielu chwytów - manipulacja 
emocjami to dopiero przedsmak 
w psychologicznym zestawie trików. 
Sprzedawcy wywołują potrzebę 
kupna oferowanego towaru za 
sprawą wielu technik wywierania 
wpływu. Obok wpływania na emocje 
jest to również reguła wzajemności 
– darmowy prezent, kawa czy tania 
wycieczka mają wywołać potrzebę 
odwzajemnienia gestu. Kolejnymi 
technikami są autorytet i społeczny 
dowód słuszności. Przykładowo, 
gdy sprzedający produkty medycz-
ne ubrany jest w lekarski fartuch 
(poprzez ubiór sprawia wrażenie 
fachowca) lub wprost przedstawiany 
jako pracownik medyczny, rozprawia 
o walorach zdrowotnych produktów 
paramedycznych – pościeli, łóżek 
masujących itp., z miną znawcy po-
wołuje na owocne badania naukowe 

przeprowadzone z wykorzystaniem 
produktu a dodatkowo przywołuje 
opinie ekspertów, to wypada bardzo 
przekonywująco.  Nie zaważamy 
przy tym, że w medyczny kitel może 
przebrać się każdy, naukowe badania 
– w tym chętnie przywoływane przez 
prowadzącego statystyki i wykresy 
są bliżej nieokreślone a tajemniczy 
eksperci bezimienni. Nie zwracamy 
uwagi na takie szczególiki zwłaszcza, 
gdy na sali zawodowi „potakiwacze”, 
udający klientów, żywo reagują na 
słowa prowadzącego, stopniowo 
zarażając entuzjazmem swoich 
sąsiadów z  krzeseł obok - poprzez 
wciąganie ich w rozmowę o produk-
tach. W rozmowę wciąga również 
sam prowadzący.  Miły, zabawny, 
wyrozumiały, szuka kontaktu wzro-
kowego,  zarzuca publikę pytaniami 
oczekującymi potwierdzających 
odpowiedzi. W efekcie, wobec po-
wszechnego zachwytu i atmosfery 
potakiwania, jednostce trudno jest 
odmówić przyznania racji. Zmani-
pulowani, kupujemy towar, dając 
się często namówić na pakiet, bo 
wówczas jest taniej. Tymczasem 
„promocja” może nas kosztować 
dobre kilka tysięcy, a gdy kupujemy 
na raty – nawet kilkaset zł drożej.

Nieuczciwe praktyki
Gdy manipulacja nie pomaga, 

akwizytorzy sięgają po inne nie-
uczciwe praktyki. Częstym wabikiem 
stosowanym przez nieuczciwych 
akwizytorów jest losowanie nagród. 
Trik polega na rozlosowaniu wśród 
uczestników pokazu „prezentów”. 

Ale zanim nastąpi odbiór „wygranej”, 
przemiła akwizytorka przepraszają-
cym tonem zaprasza „wygranego” 
do podpisu wygranego.  Ten nie 
czytając (to niestety grzech główny 
konsumentów) podpisuje – wedle 
słów akwizytorki – nic nie znaczący 
kwitek. I nieszczęście gotowe. Bo to 
co przedstawione zostało jako kwit 
odbioru, okazało się umową kupna 
„prezentu” opiewającą na tysiące zło-
tych.  Wciskanie kosztownego towaru 
pod przykrywką prezentu to niejeden 
grzech akwizytorów. Często nie infor-
mują swoich klientów o możliwości 
odstąpienia od umowy, zniechęcają 
do przeczytania umowy, ponaglają do 
podpisu, bo przecież „wszystko zosta-
ło powiedziane”. A w samej umowie 
małą czcionką często sprytnie ukry-
wane są prawne „kwiatki” – np. nali-
czanie kar finansowych za rezygnację 
z zakupu. Ponadto, akwizytorzy 
nagminnie nie przekazują wszystkich 
załączników - w tym formularza 
odstąpienia od umowy. O ile w ogóle 
przekażą umowę –  niestety, częstą 
praktyką są sytuacje, gdzie akwizytor 
nie oddaje „naszego” egzemplarza 
umowy, informując, że ten zostanie 
przesłany pocztą. Jeśli nie zaprote-
stujemy (a powinniśmy, bo to rażące 
naruszenie prawa!), to możemy być 
więcej niż pewni, że umowa dotrze do 
nas po upływie 14. dni licząc od daty 
podpisania umowy. Termin oczywiście 
nie jest przypadkowy.

Kupiłeś towar i chcesz go zwró-
cić? Masz prawo!

Otóż konsument, który podpisał 

umowę poza lokalem przedsiębior-
stwa ma prawo odstąpić od niej bez 
podania przyczyny – w ciągu 14 dni 
od dnia podpisania umowy (Art. 27 
Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o pra-
wach konsumenta, Dz.U. z 2014r. 
poz. 827 z późn. zm.). Jeśli umowa 
dotrze do nas po upływie czasu, 
konsumentowi trudniej będzie sko-
rzystać z przysługującego mu prawa 
(nieuczciwa firma nie uzna naszych 
roszczeń, argumentując, że przecież 
termin na odstąpienie od umowy 
minął) i najprawdopodobniej czeka 
nas batalia w sądzie.

Co istotne – od umowy moż-
na odstąpić nawet jeśli, towar nie 
został zapakowany w oryginalne 
opakowanie (opakowanie nie jest 
przedmiotem sprzedaży, a służy 
jedynie do zabezpieczenia produktu. 
Pomimo tego – aby uniknąć potyczek 
z firmą, wskazane jest  jednak,  aby 
– w miarę możliwości – zwracana 
rzecz była zapakowana w oryginalne 
pudełko). Konsument może odstąpić 
od umowy składając u przedsiębiorcy 
odpowiednie oświadczenie – przygo-
towanego samodzielnie lub za pomo-
cą formularza udostępnionego przez 
przedsiębiorcę (wzory pism znajdują 
się na stronie Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów- https://www.
uokik.gov.pl/wzory_pism.php). Pismo 
należy dostarczyć osobiście lub 
wysłać pocztą – listem polecanym, 
najlepiej za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru. Następnie konsument 
jest zobowiązany odesłać towar 
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GK.6840.2.1.2017 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późń. 

zmianami), oraz Zarządzenia Nr 131/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Zastawa Krzyże, gmina Białowieża, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia: 

WYKAZ 

 

L.p 
Nr 

geodezyjny 
Nr KW Pow. w ha Przeznaczenie w planie Opis nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
Rodzaj zbycia 

1 451 BI2P/00040125/3 0,2004 ha 

Brak miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (wg. obowiązującego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Białowieża – teren 

istniejącej i projektowanej zwartej zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowej wyznaczone w planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Działka położona jest 

w obrębie Zastawa 

Krzyże,  przy ul. 

Granicznej 2 

57.475,00 

Sprzedaż  w 

drodze przetargu 

ustnego 

nieograniczonego 

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1,2 i 3 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. 

Potańcówka sobotniej nocy

W podziękowaniu za docenienie inicja-
tywy odrodzenia w Hajnówce spotkań towa-
rzysko-tanecznych Hajnowski Dom Kultury 
wraz z Dziewczynami z kulturą przygotował 
Potańcówkę kończącą sezon 2017r. Wieczór 
rozpoczął się od nauki/przypomnienia kilku 
podstawowych kroków tanecznych pod okiem 
(znanej już Państwu z sierpniowej potańcówki) 
instruktorki Pauliny Kisiel (Klub Mrs. Sporty). 
Zabawę taneczną poprowadził DJ Maxi Luca. 
Kolejny raz odbyliśmy podróż przez dziesię-
ciolecia muzyki, która na stałe zapisała się 

w historii. Nie zabrakło twista, disco rodem 
z „Gorączki Sobotniej Nocy”, muzyki z filmu 
„Dirty dancing” i wielu, wielu innych zagra-
nicznych i polskich przebojów. Była to impreza 
w stylu RETRO, więc mile widziane były oczywi-
ście stroje w klimacie. Można je było uwiecznić 
się na zdjęciach w specjalnie przygotowanej 
fotobudce. Teksty przygotowała pani Ewa 
Szwed (Klubokawiarna LipowART).

Kolejne potańcówki odbędą się w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w sezonie letnim  
2018r.                           Hajnowski Dom Kultury

Młodzi dawcy krwi z hajnowskich szkół średnich 
nagrodzeni. Profilaktyka zdrowia w 2018r.

tycznych ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów  
do badania fizykalnego w kierunku raka 
piersi, zakupionym przez starostwo. Wykłady 
dotyczące zdrowego żywienia oraz prelekcje 
dotyczące profilaktyki raka piersi stanowią  
kontynuację działań realizowanych od 2016r. 

Akcja  
„Zdążyć przed cukrzycą”

W 2018r. kontynuowana ma być także 
akcja „Zdążyć przed cukrzycą”,  skierowana 
do wszystkich mieszkańców powiatu haj-
nowskiego. W  ramach tego mieszkańcy 
wszystkich gmin będą mogli bezpłatnie się 
przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach 
z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy. 
Z myślą o mieszkańcach, w ramach akcji zo-
staną przeprowadzone szczegółowe badania 
wskaźnika hemoglobiny glikowanej (HbA1c). 
W tym celu starostwo powiatowe zakupiło 
aparat do badania i paski testowe.  

Pomiar stężenia hemoglobiny glikowa-
nej jest badaniem poziomu HbA1c we krwi, 
wykonywane w celu monitorowania leczenia 
cukrzycy. Poziom stężenia HbA1c we krwi 
informuje o średnim stężeniu cukru we krwi 
w ciągu 120 dni poprzedzających badanie, 
czyli w okresie cyklu życia krwinki czerwone.  
Badanie pomaga zapobiec powikłaniom wy-
woływanym przez przewlekle podwyższone 
stężenie glukozy, takim jak: stopa cukrzycowa,  
postępujące uszkodzenie nerek, oczu, układów 
sercowo-naczyniowego i nerwowego. Badanie 
daje odpowiedź czy metody stosowane do 
wyrównywania cukrzycy są skuteczne, czy 
też wymagają ponownej konsultacji lekarskiej. 

Szanuj zdrowie należycie, bo jak 

umrzesz, stracisz życie – pisał w słynnej 
komedii „Dożywocie” Aleksander Fredro. 
Aforyzm ten – choć wyrwany z żartobliwego 
kontekstu – niesie „na serio” ważne przesła-
nie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą, 
umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne 
życie. Stąd każda akcja, każda inwestycja 
w kierunku ochrony i promocji zdrowia jest 
„na wagę zdrowia”. 

Katarzyna Miszczuk 

Cd. ze str. 3

Konsumencie nie daj się oszukać 
– sprzedaż bezpośrednia

Cd. ze str. 3
–  przepisy prawa wskazują termin 14. dni 
liczony od dnia, w którym konsument złożył 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy (art.34). 
Popularną praktyką jest wysyłanie formularza 
od razu z niechcianym towarem. Przedsiębiorca 
ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14. dni od dnia otrzymania oświad-
czenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, 
zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego 
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy 
(art. 32). Pamiętajmy jednak, że zwrot kosz-
tów obejmuje najtańszy sposób dostarczenia 
przesyłki, oferowany przez przedsiębiorcę – tak 
więc jeśli zwracamy towar za pomocą droższej 
możliwości, przedsiębiorca nie jest zobowiązany 
do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych 
przez konsumenta. Nie dajmy się zastraszyć 
nieuczciwym przedsiębiorcom, grożących nam 
karami umownymi za rezygnację z kupna 
towaru– zgodnie z literą prawa odstąpienie 
od umowy zwartej poza lokalem przedsiębior-
stwa, nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami.  
Niezgodne z prawem jest także zastrzeganie, 
że towar powinien być osobiście dostarczony 
do siedziby firmy. Konsument ma prawo wybrać 
sposób zwrotu towaru – równie dobrze może 

go odesłać przesyłką kurierską lub pocztową. 
Częstą praktyką firm jest także nękanie niedo-
szłych klientów z żądaniem zapłaty – pomimo 
dopełnienia ścieżki odstąpienia od umowy. Po 
prostu nie reagujmy na telefony.

A jeśli zdecydujemy się zakupić towar 
bądź usługę u akwizytora, nie podpisujmy umo-
wy od razu. Sprawdźmy opinię firmę w intrene-
cie, a przed złożeniem podpisu bardzo dokładnie 
przeczytajmy umowę! Nie podejmujmy decyzji 
pod wpływem impulsu – bo ten często wywo-
łany jest za pomocą technik wpływu (o tym 
wyżej).  Nie podpisujmy umowy w sytuacji, 
gdy nie mamy możliwości otrzymania naszego 
egzemplarza umowy od razu! Grupą docelową 
wszelkiej maści akwizytorów i firm organizują-
cych pokazy są przeważnie osoby starsze –  bo 
są bardziej podatne na manipulacje prawne 
i psychologiczne, a ponadto ich obecności jest 
pewniejsza – bo dla seniora wyjście na pokaz 
to często forma urozmaicenia monotonnego 
planu dnia. Dlatego też warto uprzedzić bliskich 
o przykrych konsekwencjach podpisania umowy. 
W razie jakichkolwiek problemów można zasię-
gnąć porady w biurze Rzecznika Praw Konsu-
menta (Starostwo Powiatowe w Hajnówce, pok. 
9, parter).  Katarzyna Miszczuk

Wernisaż Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej
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- TOMASZ KIERDELEWICZ za zestaw rzeźb 
- MIKOŁAJ KORCH za  zestaw rzeźb
Techniki inne
WYRÓŻNIENIE – FRANCISZKA KALINOWSKA  
wyklejanki z suchych roślin

kat. twórcy niepełnosprawni:
NAGRODY
BARTOSZ SZPAKOWICZ  (WTZ w Hajnówce, op.art.

Joanna Plewa) za obrazy akrylowe
MAREK SAKOWSKI (ŚDS w Hajnówce, op.art 
Joanna Nesteruk.) za zestaw obrazów
JAROSŁAW STUDZINSKI (ŚDS, op.art.Dariusz 
Filinowicz) za prace wypalane w drewnie.

Wystawa czynna do 20 stycznia 2018r 
(w godzinach pracy HDK, oprócz poniedziałków). 

Autorka zdjęć - Anna Tarasiuk  
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