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Rok XX, Nr 5 (352) 1-15.03.2018 r.

Plebiscyty sportowe Wieści Podlaskich – czas na zgłoszenia
XIX Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2017” - na kandydatury oczekujemy do 14 marca 2018 r.

XIII Plebiscyt „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017” - na kandydatury oczekujemy do 23 marca 2018 r.
Regulamin Plebiscytów na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt

(zakręcona stronka Jolanty) Przez siedem dni przedsta-
wiciele 14 uczelni z Białegostoku, 
Białej Podlaskiej, Łomży, Olsztyna, 
Siedlec i Warszawy spotykali się 
z tegorocznymi maturzystami. 
Założenia Prezentacji nie zmie-
niły sie od 2002 
roku. Ich celem jest 
zachęcenie mło-
dzieży z małych 
miejscowości do 
podejmowania na-
uki na poziomie 
wyższym. W pod-
jęciu decyzji po-
magają rozmowy 
z przedstawiciela-
mi uczelni (coraz 
częściej są to także 
studenci z miej-
scowości, w których odbywaja się 
prezentacje), które przybliżają 
przyszłym studentom specyfikę 

XVI Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w powiecie”
studiów w ogóle, a poszczególnych 
kierunków w szczególe. Kandydaci 
na studentów mogą się też dowie-
dzieć jakie maja szansę na znalezie-
nie pracy po ukończeniu wybranego 
kierunku studiów. 

Tegoroczne prezentacje roz-
poczęliśmy 19 lutego tradycyjnie 
w Zespole Szkół w Sokółce. Wzięło 

w nich udział 7 uczelni. Patronujące 
Prezentacjom władze samorządowe 
tradycyjnie nagrodziły wybrane 
uczelnie. Szklaną statuetkę Starosty 
Sokólskiego, Piotra Rećko otrzymał 
Uniwersytet Medyczny w Białymsto-

ku, a Ewa Kulikowska 
Burmistrz Sokółki 
nagrodziła Uniwer-
sytet w Białymstoku.

Następnego 
dnia dziesięć uczelni 
zawitało do Bielska 
Podlaskiego. Inau-
guracja bielskiej 
imprezy ropoczę-
ła się od wręcze-
nia nagród uczniom 
szkół gimnazjalnych 
subregionu bielskie-

go, laureatom konkursu wiedzy 
o zawodach i uwarunkowaniach 

Cd. str. 3

22 lutego Komenda Hufca 
ZHP obchodziła „Dzień Myśli Har-
cerskiej”. Jesienny Złaz Harcerstwa 
miał miejsce w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. T. Kościuszki 
w Bielsku Podlaskim, gdzie zapre-
zentowała się powstała przy liceum 
Harcerska Drużyna Ratunkowa. 

Tym razem organizatorzy na 
obchody wybrali Zespół Szkół nr 4 
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Pod-
laskim, gdzie z inicjatywy dyrektora 

szkoły Bolesława Hryniewickiego 
oraz wychodząc na przeciw zain-
teresowaniu młodzieży 13 grudnia 
2017 roku został powołany do dzia-
łania przy bielskim Hufcu” Zastęp 
harcerzy przy Zespole Szkół nr 4 im. 
Ziemi Podlaskiej”. W jego skład we-
szli harcerze: Bielak Marcin, Safaryn 
Dominik, Warpechowski Arkadiusz, 
Chrom Tomasz, Wasilewski Woj-
tek, Sawicki Piotr, Turowska Anna, 

Bielsk Podlaski

 „Dzień Myśli Harcerskiej” 
Charytoniuk Anna, Lewczuk Rafał, 
Filipiak Monika Bańkowski,Hubert, 
Żoch, Magda Ruczaj Mateusz. 
Kierownictwo nad Zastępem objął 
nauczyciel j. angielskiego Zbigniew 
Bienias.

Świąteczne spotkanie otwo-
rzyła phm Agnieszka Kośko witając 
przybyłe władze z Białostockiej 
Chorągwi ZHP - hm Jolantę Kutlasz 
i hm Andrzeja Bajkowskiego. Powi-
tała instruktorów, harcerzy i zuchów 

z powiatów bielskiego, hajnowskie-
go i siemiatyckiego, gospodarzy 
Szkoły.

Do zebranych, wyrażając 
wdzięczność za spotkanie, przemó-
wił dyrektor szkoły Bolesław Hrynie-
wicki. Podkreślił jaką rolę w historii 
szkoły odegrało harcerstwo, licząc 
dziś na aktywność nowo powstałej 
drużyny.

Cd. str. 3
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XVI Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w powiecie”
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rynku pracy. Lauretami bielskich pa-
tronów prezentacji zostały: Wyższa 
Szkoła Inżynierii i Zdrowia - puchar 
Starosty dr. Sławomira Snarskiego 
i Państwowa Szkoła Wyższa w Bia-
łej Podlaskiej - puchar Burmistrza 
Jarosława Borowskiego

W Hajnówce już po raz drugi 
Prezentacje odbywały się w Zespole 
Szkół z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego. W prezentacjach 
wzięło udział 8 uczelni,oraz ekipa 
rekrutacyjna miejscowej,Powiato-
wej Komendy Policji. Drewnianą 

rzeźbę sowy - nagrodę Starosty 
Hajnowskiego Mirosława Romaniuka 
otrzymała Wojskowa Akademia 
Techniczna z Warszawy, a rzeźbę 
żubra stanowiącą nagrodę Bur-
mistrza Hajnówki Jerzego Siraka 
zdobyła Politechnika Białostocka.

Pierwszy tydzień prezentacji 
zakończyliśmy w Siemiatyczach. 
W Zespole Szkół w Siemiatyczach 
swoją ofertę prezentowało 8 uczelni. 
Nagrodę Starosty Jana Zalewskiego 
otrzymała Niepaństwowa Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna z Białego-
stoku, Burmistrz Piotr Siniakowicz 
ogromnym pucharem nagrodził 
Politechnikę Białostocką.

Po trzydniowej przerwie roz-
poczęła się druga część Prezentacji. 
26 lutego 10 uczelni spotkało się 
w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie. 
Nagrodę Starosty, Roberta Macieja 
Rosiaka otrzymała Politechnika 
Białostocka.

We wtorek 7 uczelni rozłoży-
ło swoje stoiska w Zespole Szkół 

Ogólnoksztalcących i Policealnych 
w Wysokiem Mazowieckiem. Na-
grodę starosty Bogdana Zielińskiego 
otrzymała Wyższa Szkoła Finansów 
i Zarzadzania w Białymstoku, a me-
talowego łabędzia stanowiącego 
herb miasta Wysokie Mazowieckie 
ufundowanego przez Burmistrza 
Jarosława Siekierko otrzymała Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczosci w Łomży

28 lutego po raz drugi spo-
tkaliśmy się w Zespole Szkół nr 1 
w Grajewie. Dyrektor szkoły Grze-
gorz R. Curyło, zadbał aby w trakcie 

prezentacji przedstawiciele uczelni 
nie mieli chwili wypoczynku.Na sali 
przez cały czas były tłumy młodych 
kandydatów na studentów. Puchar 
Starosty Grajewskiego, Zygmunta 
Krajewskiego otrzymała Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Przed-
siębiorczości z Łomży, a puchar 
Burmistrza Dariusza Latarowskiego 
otrzymała Wojskowa Akademia 
Techniczna w Warszawie. 

Grajewo miało być ostatnim 
miejscem Prezentacji. Korzystajac 
z pobytu w Grajewie, przedstawiciel 
redakcji podjął rozmowy ze Starostą 
Ełckim i .... XVI Prezentacje zakończą 
się 12 marca w Ełku. 
Dziękujemy Samorządom Miast 
i Powiatów za pomoc w organizacji 
Prezentacji.

Szersza relacja i więcej zdjęć 
na www.wiescipodlaskie.eu

(tekst: Wiesław Stanisław 
Sokołowski, fot.Wiesław 

S.Sokołowski i Michał Iwaniuk) 

Wśród wielu sprawozdań rocz-
nych, do których zobowiązane są 
biblioteki publiczne postanowiliśmy 
zrobić, dodatkowe, z najbardziej 
poczytnymi książkami dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w naszym 
GCBK. Poniżej 10 najchętniej wy-
pożyczanych książek.

Harry Potter mimo swojego 

WYSZKI 10 najchętniej wypożyczanych książek w 2017r.
„sędziwego wieku” (w roku 2018 
przypada 20-lecie publikacji pierw-
szego egzemplarza książki) wciąż 
cieszy się popularnością wśród 
młodzieży.

Ulubionym bohaterem dziecia-
ków w 2017 r. okazał się przyjazny 
pies Scooby-Doo. Dorośli natomiast 
rozmiłowali się przede wszystkim 

w kryminałach. A już niedługo 
w bibliotece na specjalne życzenie 
naszych czytelników pojawi się 
więcej „mrożących krew w żyłach” 
egzemplarzy! Zapraszamy!

10 NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZA-
NYCH KSIĄŻEK DLA DZIECI w 2017 r.

„Harry Potter i przeklęte dziec-
ko” - Rowling, J.K

„Cały świat Barbie”
„Scooby Doo! na tropie Naf-

towego Demona” - McCann, Jesse 
Leon

„Harry Potter i kamień filozo-
ficzny” - Rowling, J. K

„Szatan z siódmej klasy” – 
Makuszyński Kornel

„Scooby-Doo! i szalejący wi-

king” - Gelsey, James
„Scooby-Doo! na tropie ducha 

zapaśnika” - West, Tracey
„Bartek Koniczyna i Banda 

z Zaniemyśla” – Zawadzka Danuta
„Zaplątani”
„Ania z Zielonego Wzgórza” – 

Montgomery, Lucy Maud
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W ostatnim okresie ukazało 
się wiele książek opisujących dzieje 
miejscowości czy tylko rodzin. Istot-
ną przeszkodą w publikacji takich 
opracowań są koszty ich wydania, 
bowiem niski nakład, duże ilości 
zdjęć powodują, że są one stosun-
kowo wysokie. Często ich autorzy 
mogą liczyć na pomoc lokalnych sa-
morządów. Takie też szczęście miał 
Jerzy Plewa autor monografii „Kura-
szewo – lata minione” oraz „ Lady, 
Leniewo, Podrzeczany – na bielskim 
hostincu”. Książki przedstawiają 
wielowiekową historię wspomnia-
nych miejscowości, zawierają kil-
kaset starych zdjęć udostępnionych 
przez mieszkańców. Przywracają 

Czyże Historia małych ojczyzn
pamięć o długiej i ciekawej historii 
miejscowości. Takie książki cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Publikacja wydawnictw została sfi-
nasowana przez Urząd Gminy Czyże 
wsparty przez sponsorów. Można je 
nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Aktualnie autor zbiera mate-
riały do książki opisującej historię 
wsi Kojły, Osówka i Szostakowo. 
Liczy na pomoc mieszkańców. 
Osoby posiadające stare zdjęcia, 
dokumenty bądź ciekawe informa-
cje i wspomnienia mogą wspomóc 
powstanie książki. Z autorem można 
skontaktować się telefonicznie (698 
970 350) bądź mejlowo (jerzyp@
autograf.pl)                             (wss)

Gawędę wygłosił ks. Tomasz 
Łapiński, drużynowy Licealnej 
Harcerskiej Drużyny Ratunkowej. 
Głos zabrał komendant Bielskiego 
ZHP hm Dariusz Kośko, hm Andrzej 
Bajkowski. 

W czasie spotkania domino-
wały konkursy, śpiewy.

Bielsk Podlaski

 „Dzień Myśli Harcerskiej” 
Dzień Myśli Harcerskiej, to 

najważniejszy dla harcerzy, to dzień 
obchodzony w rocznicę urodzin za-
łożyciela skautingu Roberta Baden 
Powella.

Organizatorzy pamiętali 
o zaproszeniu seniorów, zadbali 
też o słodki poczęstunek. 

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
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W dniach 09 -11.02.2018 r. 
odbyła się wycieczka na Łotwę. 10 na-
szych uczniów, którzy uczą się języka 
ukraińskiego i są uczestnikami folklo-
rystycznego, dziecięco – młodzieżowe-
go zespołu „Hiłoczka” miało możliwość 
wyjazdu na Łotwę w ramach udziału 
w uroczystościach, w festiwalu ku-
linarnym w portowym Ventspils. Na 
festiwalu nasza grupa reprezentowała 
region Podlasie i swoją miejscowość 
Czeremchę . Podczas występu zespołu, 
mieszkańcy Ventspils mogli usłyszeć 
pieśni z naszego regionu, a także 
skosztować tradycyjnych wyrobów 
z Podlasia. Ważnym elementem wy-
jazdu było też nawiązanie współpracy 
z ośrodkami kultury na Łotwie.

Czeremcha

Wycieczka na Łotwę

W czasie 3 - dniowego pobytu, 
naszej grupie udało się zwiedzić 
dużo interesujących i zachwycają-
cych miejsc, a m.in. plażę i Morze 
Bałtyckie, port przeładunkowy oraz 
pasażerski w Ventspils, zamek kawa-
lerów mieczowych z końca XIII wieku, 
stare miasto, które miało charakter 
ciekawej, niskiej zabudowy drewnianej, 
stok narciarski w Kuldidze - Ventas 
Rumba, wodospad na rzece Venta 
najszerszy w Europie, port i miasto 
Liepaja. Czas wolny spędziliśmy na 
rozrywce w aquaparku w Ventspils.

Nieco zmęczeni, ale niezmiernie 
zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy 
do domu.

(Irena Wiszenko)

(zsp czeremcha)

27 lutego gościliśmy w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Sie-
miatyczach, Renatę Piątkowską, 
znaną autorkę książek dziecięcych 
wraz z lektorką Malwiną Kożurno. 
Ze względu na niesprzyjającą po-
godę spotkanie odbyło się w Szkole 
Podstawowej nr 1. Pisarka opowia-
dała o powstawaniu swoich ksią-
żek, zwracała uwagę na potrzebę 
humoru ale także edukacyjną 
rolę czytania. Książki pani Renaty 
opowiadają o codziennym życiu, 
tradycjach, zwierzętach, dotykają 
swoim realizmem i w zaskakujący 

Ciekawe co będzie jutro?
sposób wciągają w świat litera-
tury. Fragmenty czytane przez 
panią Malwinę wywołały wielkie 
zainteresowanie, radość i entuzjazm 
wśród słuchających uczniów. Dzieci 
włączyły się w rozmowę i wspólne 
czytanie oraz odpowiedź na pytanie, 
które zawiera tytuł jednej z książek: 
Ciekawe co będzie jutro? Na pewno 
kolejny dzień.

Spotkanie odbyło się dzięki 
Dyskusyjnym Klubom Książki istnie-
jącym przy naszej bibliotece.

Magdalena Murawska 

Za 199 500 zł netto powiat 
siemiatycki sprzedał nieruchomość 
gruntową o powierzchni 0,5994 ha 
położoną w siemiatyckiej podstrefie 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Działkę nabyła firma BR 
TECHNOLOGY Izabela Berent, Janina 
Berent Spółka Cywilna w Czartajewie.

Firma zamierza wybudować 
zakład produkcyjny, w którym będzie 
prowadzona działalność oparta na pla-
stycznej obróbce metali w technologii 
CNC. Deklaruje poniesienie wydatków 
inwestycyjnych w wysokości co naj-
mniej 2,7 mln złotych w terminie do 
końca 2023 roku, a także zatrudnienie 
co najmniej 2 nowych pracowników, 
w terminie do dnia 31 grudnia 2023 
roku i utrzymanie tego poziomu za-
trudnienia przez okres 2 lat.      (cec)

Czartajew

Działka sprzedana

Powiat siemiatycki podpisał 14 
lutego umowę na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1694 B na odcinku kra-
jowa 19 - Dołubowo - granica powiatu. 
Wykonawcą prac będzie Konsorcjum 
PPHU Transbet Wojtiuk Sp.jawna 
z Białej Podlaskiej. Wartośc inwestycji 
to 7. 344 984, 43 zł. 3 miliony złotych 
stanowi dotacja z budżetu państwa 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.                    (sok)

Będzie droga

25 lutego w Siemiatyczach 
spotkało się ok. 300 miłośników zi-
mowych kąpieli. Był to mały jubileusz, 
bowiem organizator imprezy „Morsy 
pozytywnie zakręceni” zorganizował ją 
po raz piąty. Przed kąpielą w Zalewie 

Siemiatycze Zlot morsów
nr 2 „morsy” paradowały ulicami Sie-
miatycz. Były też dodatkowe atrakcje: 
konkurencje sprawnościowe, taneczna 
rozgrzewka; uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale. Nie zabrakło cie-
płych posiłków i gorącej herbaty. (cec)

fot. UM Siemiatycze
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Realizowany od kilku lat Pro-
gram „Senior +” ma na celu zwięk-
szenie aktywnego udziału starszego 
społeczeństwa w życiu społecznym. 
Od ubiegłego roku wprowadzono 
możliwość tworzenia oprócz domów 
dziennego pobytu, Klubów „Senior+” 

Krupice Senior +

W drugiej połowie marca rozpoczną 
się zajęcia w ramach Klubu Senior + 
w Krupicach. Seniorzy z Krupic będą 
uczęstniczyli w zajęciach rekreacyj-
no-ruchowych, bedą się uczyć obsługi 
komputera, będą też zajęcia z robó-
tek ręcznych, gotowania itp.    (cec) 

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 z późn. zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu

o r z e k a m:
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0028 Pietraszki gmina Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 81/1 o powierzchni 
1,15 ha, 85 o powierzchni 1,55 ha, 86 o powierzchni 0,44 ha, 88 powierzchni 0,33 ha, 89 o powierzchni 0,78 ha, 90 o powierzchni 0,34 ha, 91 o powierzchni 
0,02 ha, 92 o powierzchni 0,92 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 1929 został sporządzony pierworys na grunty wsi Pietraszki na 
mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 16 października 1929 r.W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Pietraszki. 
W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym szczegółowym z roku 1961 wpisano grupę X – drogi publiczne, działki stanowiące drogi oznaczone numerami: 80, 81, 85, 86, 88, 89, 
90 a osobę władającą gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Wydział Komunikacji Drogowej. W roku 1961 został założony rejestr gruntów wsi Pietraszki,  
pod pozycją rejestrową 59 wpisano działki stanowiące drogi oznaczone numerami geodezyjnymi: 80, 81, 85, 86, 88, 89, 90, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej Wydział Drogowy w Bielsku Wydział Komunikacji Drogowej. W roku 1988 na terenie wsi Pietraszki przeprowadzono odnowienie operatu ewidencji gruntów,  
numeracja działek częściowo uległa zmianie. W roku 1988 został założony rejestr ewidencji gruntów wsi Pietraszki, w pozycji rejestrowej 3 zostały wpisane działki nr 85 i 92,  
jako właściciela gruntów wpisano Skarb Państwa, a osobę władającą gruntem wpisano Naczelnika Miasta i Gminy w Brańsku. Pod pozycją rejestrową 4 wpisano działki stanowiące 
drogi oznaczone numerami: 81/1, 86, 89, 88, 90, a osobę władającą gruntem Urząd Miasta i Gminy w Brańsku. Decyzją wydaną z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr GG.7410-1-
6/97 z dnia 12.06.1997 r. wprowadzono zmianę w operacie ewidencji gruntów wsi Pietraszki polegającą na wykreśleniu w pozycji rejestrowej 3 właściciela gruntów Skarb Państwa.

W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Pietraszki gm. Brańsk, wpisano działki oznaczone numerami: 81/1, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 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 Pietraszki 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 Pietraszki 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.).
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W imprezach i zajęciach zor-
ganizowanych przez Osiedlowy Dom 
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 
uczestniczyło 62 dzieci i młodzieży 
w wieku 5 – 16 lat z terenu całego 
miasta Bielsk Podlaski. W pierwszym 
dniu dzieci podzieliły się na grupy 
a następnie grupowo wykonywały 
plastycznie „swoje logo”. Przeprowa-
dzono też wiele konkursów wokal-
nych oraz plastycznych z nagrodami.

Dużym zainteresowaniem 
zwłaszcza dziewczynek cieszyła się 
„zumba” oraz inne tańce prowadzone 
przez instruktora fitness. Było też 
mnóstwo konkursów sprawnościo-
wych i zabaw na śniegu. „Ferie na 
ludowo” to spotkanie z zespołem 
„Podlaskie Kukułki” oraz występ 
zespołu, wspólne śpiewy i tańce re-
gionalne. Ta forma dzieciom bardzo 
się spodobała. Kolejna atrakcja to 
zabawa na „Dzikim Zachodzie” a tu 
: zabawy z animatorami w strojach 
kowbojskich, konkursy „westernowe”, 
dojenie sztucznej krowy, tańce kow-
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 „Zima w mieście- 2018”
bojskie oraz rewelacyjny „zamek 
z piłeczkami”. „Czekoladowy dzień” 
– wizyta w sklepie z czekoladą, 
ciekawa pogadanka „Wszystko 
o czekoladzie” no i degustacja de-
serów firmowych. Kolejny tydzień 
ferii zimowych rozpoczęto „Kinem 
sferycznym” , projekcja odbywała 
się w wielkiej kapsule co podnosiło 
wrażenie oglądanego filmu. Wy-
cieczka autokarowa do Białegostoku 
do kina Helios na film pt. „Gnomy 
rozrabiają” w wersji 3D – to atrak-
cja sama w sobie. Na zakończenie 
ferii odbył, się „Bal Karnawałowy 
ze Strefą Imprez” a w programie: 
zabawy z animatorami w strojach 
clownów, konkursy z nagroda-
mi, maskota „Byczek Fernando” 
, mleczka smakowe dla dzieci, 
konkurs przebierańców, wybór 
Króla i Królowej Balu, wręczenie 
upominków wg zdobytych punktów 
przez poszczególne grupy, słodki 
poczęstunek oraz dyskoteka z DJ.

 Andrzej Dłużewski 

Zaincjowane w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej obchody 50- lecia 
pożycia małżeńskiego nie uległy na 
szczęście dekomunizacyjnym zapę-
dom POPiS-u i są nadal ochodzone. 
W gminie Bielsk Podlaski „Złote 
Gody” wzbogacono o świętowanie 
60 i 70 -lecia pożycia małżeńskiego. 
Wzór z bielskiej gminy, powoli biorą 
inne samorządy. W Siemiatyczach 
zainicjowano nagradzanie par, które 
przeżyły ze sobą 25 lat.

9 lutego Burmistrz Siemiatycz 
wręczy okolicznościowe medale 20 
takim parom. Otrzymały one także 
dyplomy gratulacyjne, kwiaty. Nie za-
brakło tradycyjnej lampki szampana. 

Srebrnym jubilatom gratuluje-
my i życzmy spotkania w tym samym 
gronie na Złotych Godach.        (wss)

Siemiatycze

Srebrne gody

20 lutego, w Szkole Podsta-
wowej nr 5 odbyło się podsumo-
wanie konkursu wiedzy o zawodach 
i uwarunkowaniach rynku pracy 
organizowanym w ramach projektu 
„Dobry zawód - fajne życie - popu-
laryzacja kształcenia zawodowego 
w województwie podlaskim”. 

W I etapie konkursu, który od-
był się w formie testu on-line, wzięło 
udział 397 uczniów z 30 szkół 
gimnazjalnych z terenu czterech 
subregionów: białostockiego, biel-
skiego, łomżyńskiego i suwalskiego. 
Do kolejnego etapu zakwalifiko-
walo się 147 uczniów, ostatecznie 
w odbytym 18 - 19 grudnia 2017 r. 
w formie testu on-line wzięło udział 

Bielsk Podlaski

Znawcy zawodów i rynku pracy

126 uczniów z 28 szkół. 
Zwycięzcami konkursu w wo-

jewództwie zostało 50 gimnazjali-
stów,którzy zdobyli najwięcej punk-
tów (suma punktów z obu testów), 
a wśród nich aż 16 z subregionu 
bielskiego. Dwa pierwsze miejsca 
ex equo w województwie zdobyłi 
uczniowie klas gimnazjalnych 
z bielskiej „trójki”: Izabela Borowska 
i Paweł Proniewicki.

Uroczyste wręczenie nagród 
lauretom konkursu poprzedziło 
bielskie Prezentacje edukacyjno-do-
radcze „Uczelnie w Powiecie”, odbyte 
20 lutego w Szkole Podstawowej nr 
5. Wręczali je Burmistrz Bielska Pod-
laskiego Jarosław Borowski i Józef 
Hordejuk dyrektor Izby Rzemieślni-
czej i Przedsiębiorczości.          (sok)

28 lutego br Sejm uchwalił dwie 
ustawy, przygotowane w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, które całościowo 
reformują działalność komorników. 
Przełomowe regulacje zawarte zo-
stały w zupełnie nowej, liczącej wraz 
z uzasadnieniem prawie 200 stron, 
kompleksowej ustawie o komornikach 
sądowych, a także odrębnej ustawie 
o kosztach komorniczych. Ustawy te 
zastąpią obecnie obowiązującą usta-
wę z 29 sierpnia 1997 r. o komorni-
kach sądowych i egzekucji, która była 
50 razy nowelizowana.

Zmiany mają zapobiegać nad-
użyciom i służyć zwiększeniu prestiżu 
zawodu komornika. Skalę nieprawidło-
wości, którym należało przeciwdziałać, 
pokazują dane dotyczące odpowie-
dzialności dyscyplinarnej komorników. 
Tylko w ciągu 6 lat liczba wniosków 
o pociągnięcie komorników do odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej wzrosła 
z 30 w 2010 r. do 102 w 2015 r., co 
stanowi wzrost o 340 proc.

Zmiany w służbie 
komorników

Już po raz drugi Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych wspólnie 
z redakcją miesięcznika „Strażak” 
organizuje ogólnopolski konkurs na 
„Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności 
Lokalnych z udziałem OSP.” Konkurs 
jest organizowany w dwunastu katego-
riach w dwóch grupach: realizowanych 
przez OSP samodzielnie oraz wspólnie 
z partnerami.

Celem konkursu jest promowanie 
i nagradzanie najlepszych inicjatyw 
społecznych. 

Więcej informacji na www.floria-
ny.pl zakładka :konkurs/kapituła. (sok)

Strażackie Oscary

Fot. UG Siemiatycze
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Miesiąc luty, to dla 
firmy RUNO czas pod zna-
kiem targów BIOFACH od-
bywających się co roku  
w Norymberdze. Zarówno dla 
RUNO, jak i dla wielu firm z całego 
świata jest to niewątpliwie jedno 
z najważniejszych wydarzeń w roku. 

Targi BIOFACH z roku na 
rok biją rekordy zarówno pod 
względem liczby wystawców jak  
i odwiedzających. W tym roku 
swoje produkty zaprezentowało 
3218 wystawców z 93 krajów  
z całego świata. Natomiast 50.000 
osób ze 134 krajów zapisało się 
na listach odwiedzających targi.* 
To naprawdę imponujące dane 
świadczące tylko o tym, że przed-

sięwzięcie cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem i powodzeniem.

Na tegorocznych targach 
zdecydowanie najbardziej widoczne 
były produkty wegańskie, jak np. 
hamburger buraczany, chipsy wa-
rzywne i owocowe, napoje sojowe, 
pasty warzywne oraz przekąski 

typu „Raw Bar” czyli batoniki wy-
konane z naturalnych składników 
jak suszone owoce, pestki, ziarna 
zbóż , wytwarzane bez konieczności 
stosowania obróbki cieplnej.

Zadziwiające jest to, jak wiele 
produktów może być dostępnych 
w jakości bio, jak wielka jest po-
mysłowość i twórczość producen-
tów wprowadzających do swojej 
oferty nowości. Jak chociażby 

RUNO W ŚWIECIE I W HAJNÓWCE :)
wspomniany już hamburger bu-
raczany - czy bardziej swojsko 
nazywany po prostu: kotletem  
z buraka.

Firma RUNO prezentowała na 
targach produkty zielarskie – zarów-
no ekologiczne herbaty 

ziołowo - owocowe, jak rów-
nież zioła jednorodne - również 
w jakości BIO. Zainteresowanie 
naturalnymi surowcami zielarskimi, 
ze stanu naturalnego, w postaci 
półproduktów jak również gotowych 
mieszanek cieszy się niezmiennie 
dużym powodzeniem i zaintereso-

waniem. Potwierdzeniem tego faktu 
jest duża liczba gości odwiedzają-
cych nasze stoisko.

Przeprowadzone spotkania 
z obecnymi i nowymi klienta-
mi, dzięki określeniu ich potrzeb 

surowcowych, będą początkiem 
planowania zbiorów w nadcho-
dzącym sezonie. A nowy sezon już 
niebawem. Co prawda patrząc za 
okno trudno w to uwierzyć, ale jak 
tylko aura zacznie się zmieniać na 
lepsze również przyroda rozpocznie 
wypatrywanie wiosny. 

A my razem z nią – bo czy nie 
jest przyjemnie poczuć na sobie 
pierwsze wiosenne promyki tak 
bardzo oczekiwanego słońca, gdy 
za oknem śnieg i mróz?

Zatem tych pięknych i cie-
płych promyków słońca i soczystej 

wiosennej zieleni przy filiżance 
owocowo-ziołowej herbaty z oferty 
RUNO życzymy wszystkim Państwu 
i sobie również :).

*źródło: www.biofach.de
(Anna Charytoniuk)

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 z późn. zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu

o r z e k a m:
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0008 Glinnik gmina Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 133 o powierzchni 
0,25 ha, 134 o powierzchni 0,86 ha, 135 o powierzchni 0,06 ha, 137 powierzchni 0,26 ha, 138 o powierzchni 0,20 ha, 139 o powierzchni 1,64 ha, 140 o po-
wierzchni 0,19 ha, 141 o powierzchni 1,43 ha, 142 o powierzchni 0,03 ha, 143 o powierzchni 1,72 ha, 144 o powierzchni 0,16 ha, 145 o powierzchni 0,38 ha, 
146 o powierzchni 0,22 ha, 148 o powierzchni 0,64 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 Glinnik na mocy 
Orzeczenia Starosty Powiatowego w Bielsku Podlaski. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Glinnik. W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym 
szczegółowym z roku 1961 w pozycji rejestr 88 wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 135, 133, 134, 137, 143, 142, 138, 139, 140, 145, 141, 148, 144, 146 stano-
wiące drogi publiczne, a osobę władającą gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Drogowy w Bielsku. W roku 1961 został założony rejestr gruntów wsi Glinnik, pod 
pozycją rejestrową 89 wpisano w/w działki stanowiące drogi, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej w Bielsku Podlaskim.  
W roku 1986 w wyniku przeprowadzonego odnowienia operatu ewidencji gruntów wsi Glinnik w nowo założonym rejestrze w pozycji rejestrowej 3 wpisano działki stanowiące drogi 
oznaczono numerami 139, 141, 143 jako właściciela gruntu wpisano Skarb Państwa, a osobę władającą gruntem Rejon Dróg Publicznych w Bielsku Podlaskim. W pozycji rejestrowej  
4 wpisano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, stanowiące drogi, osobę władającą gruntem Urząd Miasta 
i Gminy w Brańsku. Decyzją wydaną z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr GG.7410-1-6/97 z dnia 12.06.1997 r. z pozycji rejestrowej 3 wykreślono dotychczasowy zapis 
władający gruntem: Rejon Dróg Publicznych, a wpisano Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Białymstoku i przeniesiono działki oznaczone numerami: 139, 141 i 143 do 
pozycji rejestrowej 4 zapisanej na Urząd Gminy w Brańsku.

W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Patoki gmina Brańsk, wpisano działki oznaczone numerami: 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 148, 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 Glinnik 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 Glinnik 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.). 

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, 2018-02-23

D E C Y Z J A
GM.6820.2.61.2017

Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

GEODETA POWIATOWY

Już po raz piąty, 17 lutego, od-
były się Otwarte Mistrzostwa Siemia-
tycz w Wyciskaniu Odważnika. Kobiety 
wyciskały odważnik o wadze 10 kg, 
a mężczyźni 16 kg w czasie 2 minut. 
 Wśród kobiet zwyciężyła Ewelina Buj-
no - 76 powtórzeń, a wśród mężczyzn:
- w kategorii do 85 kg - Krzysztof 
Daniszewski, 101 powtórzeń,
w kategorii powyżej 85 kg. - Michał 
Puchalski, 106 powtórzeń.        (cec)

Siemiatyccy siłacze
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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 z późn.zm.), po wszczęciu postępowania z urzędu

o r z e k a m:
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0032 Pruszanka - Baranki gmina Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:  
65/1 o powierzchni 0,40 ha, 68/1 o powierzchni 3,41 ha, 69 o powierzchni 0,13 ha, 70 powierzchni 0,32 ha, 71 o powierzchni 0,52 ha, 72 o powierzchni 0,03 
ha, 73 o powierzchni 0,13 ha, 74 o powierzchni 0,09 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 Pruszanka - Baranki  
na mocy Orzeczenia Komisji Ziemskiej w Białymstoku z dnia 14 września 1931 r. W roku 1960 dokonano ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Pruszanka – Baranki  
w grupie XI zostały wpisane działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 jako drogi publiczne. W rejestrze pomiarowo – klasyfikacyjnym 
szczegółowym z roku 1960 wpisano grupę XI – drogi publiczne, w pozycji rejestrowej 35 wpisano w/w działki stanowiące drogi, a osobę władającą gruntem Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej. W roku 1961 został założony rejestr gruntów wsi Pruszanka - Baranki, pod pozycją rejestrową 35 wpisano w/w działki 
stanowiące drogi, a jako władającego gruntem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji Bielsk - Podlaski. W roku 1986 r. na terenie wsi Pruszanka – Baranki 
przeprowadzono odnowienie operatu ewidencji gruntów numeracja działek uległa częściowej zmianie, w nowo założonym rejestrze pod pozycją rejestrową 4 zostały wpisane 
działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 65/1, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, a osobę władającą gruntem Urząd Gminy w Brańsku.

W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Pruszanka – Baranki gmina Brańsk, wpisano działki oznaczone numerami działek: 65/1, 68/1, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 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 – Baranki 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 – Baranki 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.).
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Bielsk Podlaski, 2018-02-23

D E C Y Z J AGM.6820.2.62.2017

Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

GEODETA POWIATOWY

15 lutego Wójt Piotr Sel-
wesiuk wręczył już po raz trzeci 
listy gratulacyjne 27 najlepszym 
uczniom Zespołu Szkół. Listy są one 
powiązane z gratyfikacją pieniężną 
w postaci comiesięcznych stypen-
diów. 6 uczniów, którzy w pierwszym 

Orla
Stypendia najlepszym

półroczu osiągnęli średnią ocen 5,00 
i powyżej będą otrzymywali po 150 
zł, 9 uczniów ze średnią 4,75 - 4,99 
po 100 zł i 16 uczniów ze średnią 
4,5 - 4,74 otrzymają co miesiąc 
po 50 zł. 

(seb)

Od wielu lat hajnowski 
areszt współpracuje z Funda-
cją na rzecz budowania otwarte-
go społeczeństwa „Oni – to My”. 
Aktualnie wspólnie przeprowa-
dzamy wieloaspektowe działa-
nia skierowane wobec skazanych 
w ramach projektu „Ostatni Zakręt”.  
Środki finansowe na realizację 
projektu pochodzą z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Przez cały rok 
planowane są działania z zakresu 
szeroko pojętej działalności kul-
turalno - oświatowej, profilaktyki 
uzależnień oraz kształcenia za-
wodowego. W programie bierze 
udział wielu skazanych, którzy na 
co dzień odbywają karę pozba-
wienia wolności w hajnowskim 
areszcie. Zależy nam na wielo-
płaszczyznowym rozwoju naszych 
osadzonych w celu wypracowania 
w nich postaw społecznie pożą-
danych, zdobycia nowych, czasem 
nieodkrytych umiejętności czy też 
wiedzy, której nikt im nie odbierze. 
W tym miesiącu uczestnicy zajęć 
uczyli się emisji głosu z rozśpiewaną 
Katarzyną Jackowską - Enemuo, 

Projekt „Ostatni zakręt”  
z którą w niedalekiej przyszłości 
planowane jest nagranie kolejnej 
płyty z bajkami i wymyślonymi 
historiami. Warsztaty teatralne po-

prowadzone przez nietuzinkowego 
instruktora - Wiktora Malinowskiego, 
obejmowały tajniki gry teatralnej, 
improwizacji, gry na skojarzenia, 
pracy nad ruchem ciała oraz ogry-
waniem uczuć. Według pani Prezes 
Natalii Gierasimiuk już pojawiają 
się pierwsze zarysy spektaklu, który 
zapowiada się cudownie. Aktualnie 
trwają zajęcia z wybitnymi nauczy-
cielami Maryną i Walerym Marczuk, 

którzy przyjechali do nas z daleka, 
po to, by po raz kolejny przeprowa-
dzić zajęcia plastyczne. Tym razem 
skazani swoje małe dzieła sztuki 

tworzą przy użyciu gliny i tkanin. 
„Ostatni zakręt” po raz kolejny jest 
realizowany w Areszcie Śledczym 
w Hajnówce. W procesie tworzenia 
nie tylko dostrzegamy wyobraźnię 
i wrażliwość uczestników, ale zaan-
gażowanie, które jest widoczne na 
każdym etapie projektu. 

tekst : st.szer. Marta Domin 
zdjęcia: kpt. Monika Makarewicz-
Pleskowicz, st.szer. Marta Domin 

17 lutego, w remizie w Milej-
czycach, w walnym zebraniu spra-
wozdawczym członków Ochotni-
czej Straży Pożarnej miejscowej 
jednostki, uczestniczyli: strażacy 
z prezesem Andrzejem Kryńskim 
na czele, Wójt Gminy Milejczyce 
Jerzy Iwanowiec, członkinie MDP 
Milejczyce, Zastępca Komendanta 

PSP w Siemiatyczach kpt. Sylwester 
Uściniak, mieszkańcy Milejczyc, 
sympatycy pożarnictwa.

 Walne zebranie było okazją 
do wręczenia odznaczeń za zdobyte 

Zebranie sprawozdawcze OSP Milejczyce
w minionym roku osiągnięcia dla 
wyróżniających się członków MDP. 
Złotą Odznaką Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej zostały odznaczone: 
dh. Wiktoria Szpańska, dh Monika 
Piętka, dh Patrycja Łyczak, dh 
Magda Sawicka, dh Aleksandra Oni-
śkiewicz, dh Zuzanna Gierasimiuk, 
dh. Julia Galimska, dh Karolina 

Trochimiuk. Srebrną 
Odznakę Młodzieżo-
wej Drużyny Pożar-
niczej otrzymały: dh 
Oliwia Korzeniew-
ska oraz dh Karolina 
Oniśkiewicz.

Podsumowu-
jąc rok 2017, pod-
czas którego jednym 
z najważniejszych 
celów był zakup 
sztandaru - Zarząd 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Milejczy-
cach pragnie jeszcze 
raz serdecznie po-
dziękować wszyst-
kim instytucjom, 
firmom oraz oso-
bom fizycznym za 
wsparcie finansowe 

podczas realizacji zamierzonego 
celu, życząc samych sukcesów 
w pracy i życiu osobistym.

(foto i tekst UG Milejczyce)

 Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego zaprasza właścicieli 
gospodarstw rolnych do udziału 
w XVI edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne.

 Od 2003 r. Konkurs organi-
zowany jest przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, we 
współpracy z Ministerstwem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz Państwową 
Inspekcją Pracy. W 2018 r. jednym 

z organizatorów jest również Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

 Konkurs jest jednym z wielu 
działań prewencyjnych prowadzo-
nych przez Kasę na rzecz zmniej-
szenia liczby wypadków i chorób 
zawodowych rolników. Celem Kon-
kursu jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym. Udział w Konkursie mogą 
brać zarówno duże, jak i małe go-

spodarstwa rolne.
Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin 

zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie 

etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. - zakończenie 

etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizyta-

cja gospodarstw finałowych.
Regulamin konkursu dostepny 

na stronie KRUS.

Bezpieczne Gospodarswo Rolne 2018 - konkurs dla rolników
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22 lutego 2018r. od godziny 
9.00 balkon Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Hajnówce wypełniony był po 
brzegi przez kibiców oczekujących 
na Otwarty Turniej w Halowej Piłce 
Nożnej. W zawodach rocznika 2005 
i mł. wzięło udział pięć drużyn haj-
nowskich i jedna z Narwi. Przy sys-
temie „każdy z każdym” rozegrano 
15 spotkań dziesięciominutowych 
i strzelono 43 bramki. 

Zdecydowanym zwycięzcą 
zostali gospodarze SP 4 Hajnówka 
(w składzie: Tomasz Bugwin, Piotr 
Romańczuk, Patryk Niczyporuk, Ma-
ciej German, Mariusz Dobosz, Bar-
tosz Birycki, Aleksander Janiel, Olek 
Lewczuk, Mateusz Pawłowski, Paweł 
Nazaruk), którzy odnieśli cztery zwy-

cięstwa i jeden remis. Drugie miejsce 
zajęła SP 2 Hajnówka (w składzie: 
Jakub Moroz, Jacek Jarzęcki, Jakub 
Karpiuk, Damian Butrymowicz, 
Bartosz Łukaszuk, Olivier Osipiuk, 
Aleks Pawluczuk, Szymon Ważny, 
Wojciech Goławski, Damian Jurczuk), 
a trzecie SP 1 Hajnówka (w składzie: 
Jakub Krywoszej, Erwin Mazuruk, 
Hubert Karpiuk, Gabriel Kulgawczyk, 
Bartosz Sadowski, Kacper Bondaruk, 
Kamil Moszczyński, Franciszek Fili-
nowicz, Paweł Gierasimiuk, Mateusz 
Artemiuk). 

Najlepsi strzelcy: Kamil Mosz-
czyński (SP 1) – 6 bramek i Piotr 
Romańczuk (SP 4) – 4 bramki. 
Najlepszym bramkarzem został 
Tomasz Bugwin (SP 4), a najlepszym 

zawodnikiem Turnieju – Mariusz 
Dobosz (SP 4), który również strzelił 
6 bramek. Dodatkowo wyróżniony 
został uczeń szkoły SP 3 – Grzegorz 
Golonko. Wszyscy uczestnicy za 
miejsca I-VI otrzymali pamiątkowe 
medale, a najlepsi w kategoriach 
indywidualnych puchary. 

Organizatorem imprezy był 
Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy w Hajnówce przy współpracy 
z Ośrodkiem Sporu i Rekreacji. Mecze 
sędziowali: Marek Hanula i Tomasz 
Dobosz. Składamy serdeczne podzię-
kowanie Dyrekcji i nauczycielom WF 
SP 4 Hajnówka (Alinie Żukowickiej, 
Piotrowi Oniszczukowi) za pomoc 
w organizacji zawodów.

 Janusz Ludwiczak

OTWARTY TURNIEJ W PIŁCE HALOWEJ UKS PERLEJEWO NA OPRAWIE MECZU 
PIŁKARSKIEJ EXTRAKLASY

17 lutego młodzi piłkarze 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
brali udział oprawie przedmeczowej 
ligowego spotkania polskiej Extraklasy 
w Białymstoku.

Dla takich zawodników jest to 

duże wyróżnienie. Na mecz do Białe-
gostoku (Jagiellonia - Cracovia) jeździ-
li zawodnicy dryżny żaków, młodzików, 
trampkarzy z Perlejewa, na specjalne 
zaproszenie białostockiego klubu.

(materiał ze strony ug perlejewo)

Miniony weekend (9-11 lutego 
2018r.)był pełen emocji dla kibiców 
lekkiej atletyki naszego wojewódz-
twa. Nasi lekkoatleci rywalizowali 
o tytuły Halowego Mistrza Polski 
w konkurencjach lekkoatletycznych, 
w pięknej Hali Arena w Toruniu. Nie 
zabrakło również udziału Hajnowian 
w tych zawodach. Bardzo dobrze 
w biegu na dystansie 2000 m U18 
zaprezentował się reprezentant Klu-
bu Sportowego PARKIET HAJNÓWKA, 
podopieczny trenera Romana Sa-
charczuka i Damiana Roszko, Marek 
Romańczuk, który linię mety minął 
na wysokiej 13 pozycji, ustana-
wiając swój nowy rekord życiowy 
5:52,10. Jest to dobra prognoza 
przed startem Marka w zawodach 

Sukcesy hajnowskich lekkoatletów
na otwartym stadionie w okresie 
letnim. Rewelacyjnie wręcz za-
prezentowała się wychowanka 
Klubu Sportowego Puszcza Parkiet 
Hajnówka – podopieczna trenera 
Romana Sacharczuka i Tomasza 
Dąbrowskiego, obecnie zawodniczka 
KS Podlasie Białystok, która w bie-
gu na dystansie 3000 m zdobyła 
brązowy medal, ustanawiając swój 
nowy rekord życiowy na tym dy-
stansie 10:01,44. Szóste miejsce 
w skoku w dal zajął Dawid Simoniuk, 
obecnie zawodnik Klubu Sportowego 
Podlasie Białystok, podopieczny 
trenera Roberta Nazarkiewicza, 
wychowanek Klubu Sportowego 
Puszcza Parkiet Hajnówka i trenera 
Romana Sacharczuka. (RS)

Podczas minionych ferii zimo-
wych milejczycki Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizoawał turniej tenisa 
stołowego.

I miejsce zajął Paweł Sie-
mieniuk z wynikiem 14 punktów, II 

Milejczyce
Zimowy turniej

miejsce - Mariusz Wysocki (12 punk-
tów), III miejsce - Bartek Stojaniuk 
(9 punktów), IV miejsce - Arkadiusz 
Stojaniuk i Sylwester Napiórkowski, 
V miejsce - Mikołaj Tynkiewicz.

(foto ug milejczyce)

Nagrody wręczał Wójt Gminy Milejczyce Jerzy Iwanowiec

Wspominaliśmy kilkakrotnie 
o planach budowy lekkoatletycznego 
stadionu w Czartajewie. 20 lutego 
„ciało stało się faktem”. Tego dnia 
starosta Jan Zalewski oraz wicesta-
rosta Marek Bobel podpisali w imieniu 
powiatu siemiatyckiego umowę na 
budowę lekkoatletycznego orlika 
w Czartajewie. 

Stadion będzie budować firma 
Eversport S.A. za kwotę 4. 158 986, 

68 zł. Budowę dofinansuje kwotą 1,5 
mln zł Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
a kwotą 300 tys. zł gmina Siemiatycze.

W wyniku inwestycji powstanie 
nowoczesny kompleks sportowy z za-
pleczem sanitarno-szatniowym.Będzie 
to jedyny tego typu obiekt nie tylko 
w powiecie siemiatyckim ale w całej 
południowej części województwa. Bę-
dzie on certyfikowany w kategorii VA. 

(cec) 

Czartajew
Będzie Orlik

27 lutego 2018 r. odbył się 
VII Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych „Futsal Cup 
2018” w Wyszkach. Jak co roku 
organizatorem turnieju była Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Wyszkach (wcześniej oczywiście 
jako Zespół Szkół). 

Tegoroczny turniej dzięki fi-
nansowemu wsparciu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z siedzibą w Wy-
szkach mógł odbyć się w ramach 
profilaktyki uzależnień pod hasłem 
„GRAMY REALNIE, NIE WIRTUAL-
NIE” CZYLI RUCH I RYWALIZACJA 

Wyszki VII Gminny Turniej Szkół Podstawowych  
„Futsal Cup 2018” w Wyszkach

SPORTOWA ZAMIAST UŻYWEK 
I KOMPUTERA.

Turniej miał przede wszyst-
kim umożliwić uczniom spędzenie 
dnia w szkole w atrakcyjnej formie 
poprzez rywalizację sportową oraz 
realizację profilaktyki dotyczącej 
zdrowego stylu życia i bezpieczeń-
stwa w sieci.

W turnieju wzięło udział 108 
zawodniczek i zawodników z 12 ze-
społów, w tym 8 drużyn chłopców i 4 
dziewcząt ze szkół podstawowych: 
w Łubinie Kościelnym, Strabli, Top-
czewie i Wyszkach.

Rozgrywki chłopców odby-

ły się systemem „pucharowym”, 
a dziewcząt „każdy z każdym”. 
Mecze sędziowali oraz prowadzili 
(i trzeba przyznać, że poradzili sobie 
bardzo dobrze!) uczniowie oddziałów 
gimnazjalnych: Damian Bazylewski, 
Marcin Bańkowski, Kacper Kowalew-
ski, Rafał Sienicki. Ponadto rozgryw-
ki uwieczniała na fotografii również 
uczennica – Natalia Nazarko.

Na zakończenie turnieju szkoły 
otrzymały z rąk dyrektora p. Jacka 
Falkowskiego i wicedyrektor p. Marty 
Warpechowskiej puchary, a zawod-
nicy pamiątkowe medale. 

(ZSW)

Wiek szkolny dziecka to nie 
lada wyzwanie dla rodziców, zwłasz-
cza pod względem zdrowego ży-
wienia. To właśnie w tym okresie 
kształtowane są nawyki żywieniowe 
i upodobania kulinarne dziecka, które 
będą rzutować na jego przyszły 
styl życia. 

Dlatego też niezwykle istotne 
jest przyzwyczajanie najmłodszych 
do spożywania różnego rodzaju 
pożywienia. Jakie produkty należy 
uwzględnić w diecie dziecka? Od-
powiedź znajdziemy w piramidzie 
zdrowego żywienia, która ukazuje 
jakie artykuły spożywcze powin-
niśmy wybierać. W codziennym 
jadłospisie nie powinno zabraknąć 
m.in. produktów zbożowych, owo-
ców i warzyw, mleka i produktów 
mlecznych, mięsa, ryb, jaj orzechów, 
nasion strączkowych, a także zdro-
wych tłuszczów roślinnych. Istotne 
jest także uwzględnienie wody, ak-
tywności fizycznej oraz ograniczenie 
soli. Na szczególną uwagę zasługuje 

szeroka gama produktów mlecznych 
jak: mleko, jogurt, maślanka, kefir, 
sery białe i żółte, które stanowią 
prawdziwą bombę witaminowo-mi-
neralną złożoną z wapnia, magnezu, 
potasu, witamin z grupy B, witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach (A, 
D, E, K) zapewniających prawidłowy 
rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 
Ponadto produkty mleczne są źró-
dłem łatwo przyswajalnego białka.

Przypominamy o kolejnym, 
rozpoczętym roku ogólnopolskiego 
programu „Mamy kota na punkcie 
mleka” realizowanego przez Polską 
Izbę Mleka oraz Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka. Projekt trwa cały 2018 
rok, a udział w nim jest bezpłatny. 
Do udziału zachęcamy wszystkie 
szkoły podstawowe (klasy I-III), 
które uczestniczyły w programie 
w zeszłych latach, jak również za-
praszamy gorąco nowe szkoły, które 
chciałyby wprowadzić program do 
swojej placówki. Dzięki tej inicjatywie 

dzieci mają okazję poprzez zaba-
wę dowiedzieć się o wartościach 
mleka i produktów mlecznych oraz 
korzyściach z nich płynących. Celem 
programu jest kształtowanie zdro-
wych nawyków żywieniowych już 
od najmłodszych lat.

W ramach kampanii orga-
nizowany jest szereg konkursów, 
w których do wygrania są atrak-
cyjne nagrody, zarówno dla dzieci, 
jak i nauczycieli. Ponadto udział 
w programie zapewnia szeroki wybór 
materiałów edukacyjnych i gadże-
tów. Szczególnym wydarzeniem są 
spotkania z mlecznym bohaterem – 
Kotem Mleczysławem – jak również 
wiele innych atrakcji. 

Chcesz dołączyć do programu? 
Wystarczy pobrać deklarację ze stro-
ny www.kochammleko.pl z zakładki 
dołącz do nas, wypełnić ją i odesłać 
na e-mail promocja@izbamleka.pl 
lub wysłać pocztą na adres: Polska 
Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7 lok. 23, 
15-213 Białystok.

 „Mamy kota na punkcie mleka”
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