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Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni Państwa spokojem, wiarą  

i miłością, 
da siłę pokonywania trudności 

i nadzieję, by z ufnością patrzeć  
w przyszłość. 

Zdrowych, radosnych i pełnych 
rodzinnego ciepła świąt Wielkanocy 

wyznawcom prawosławia 

życzą 
 Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski 

Piotr Bożko - Wicestarosta 
Adam Miron Łęczycki - Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Trwa głosowanie w:

XIII Plebiscycie „Sportowiec Ziemi 
Bielskiej 2017”

XIX Plebiscycie Sportowiec Ziemi 
Hajnowskiej 2017”

Głos na wybranego sportowca 
możesz oddać na stronie

www. wiescipodlaskie.eu/plebiscyt
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Podstawową przywarą więk-
szości polskich polityków jest brak 
umiejetności samodzielnego i lo-
gicznego myślenia. Przykładów na 
to każdy dzień przynosi nam wiele.

Można nie lubić komunistów 
i nie rozumieć czym jest w zało-
żeniach komunizm, ale nie można 
wykreślać  Polakom z życiorysów 45 
lat, twierdząc jak kiedyś Tusk, a dziś 
Morawiecki, że między 1944 a 1989 
rokiem Polski nie było.

Można nie lubić Związku Ra-
dzieckiego i uważać go za drugiego 
okupanta ale nie można zapominać, 
że granica zachodnia Polski to 
wyłączna zasługa  Stalina i rządu 
lubelskiego i nie widzieć różnicy 
pomiędzy okupacją niemiecką 
a okresem PRL.

Można uważać, że Polskę 
spod okupacji niemieckiej wyzwolili 
nas wrześniowi sojusznicy i tzw. 
„żołnierze wyklęci” ale nie można 
zapominać, że wschodnią granicę 
Polski (z Białostocczyzną po stronie 
radzieckiej) wykreślił angielski lord 
George Curzon a potwierdził je 
w Jałcie brytyjski premier Winston 
Churchill. 

Można używać rusyfiksów 
i twierdzić, ze okupacja niemiecka 
zamieniła się na sowiecką, ale nie 
narzekajmy wtedy na tych, którzy 
nie kojarzą, że okupant faszystow-
ski to  to samo co niemiecki, bo 
młodzież wychowana na historii 

Moim zdaniem

Zacznijmy  myśleć samodzielnie
pisanej pod polityczne zamówienie 
nie potrafi utożsamić radzieckich 
z "okupantem sowieckim".

Można uważać, że  wojska 
radzieckie nie weszłyby w 1981 
roku do Polski zapominając, że nie 
musiały, bo stacjonowało u nas pół 
miliona żołnierzy radzieckich i nie 
zastanawiać się czy jakikolwiek 
radziecki przywódca zezwolił by na 
to by zerwać linie komunikacyjne 
pomiędzy ZSRR a NRD. 

Można by tak dużo jeszcze 
wymieniać ale może prościej i krócej 
zaapelować

Zacznijmy samodzielnie my-
śleć i kojarzyć fakty oraz  wyciągać 
z nich wnioski. Może wtedy nie 
przyjdzie nikomy do głowy dekomu-
nizacja straconego przez carskiego 
zaborcę na Cytadeli Stefana Okrzeji, 
czy też niemających nic wspólnego 
z komunizmem (czy znacie państwo, 
w którym był ustrój komunistyczny) 
zamordowanych przez Niemców 
przywódców PPS. Przez prawie trzy-
dzieści lat po transformacji istniał 
nie pisany konsensus nie usuwania 
pomników czy patronów ulic osób, 
które zostały zamordowane w cza-
sie okupacji. Istniał ale przestaliśmy 
myśleć i kojarzyć. I to w sytuacji gdy 
na czele rządu mamy kolejnego 
historyka.

Zacznijmy myśleć, rodacy.

Zbigniew Podlaski

15 marca br. w Regionalnym 
Centrum Informacji Turystycznej 
w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1, 
odbyło się drugie spotkanie z cyklu 
„Podlaskie Let’s Go Outside”. Tym 
razem tematem przewodnim był 
Region Puszczy Białowieskiej.

 „Podlaskie Let’s Go Outside” 
to wydarzenie o luźnej formule, 
który ma za zadanie kształcić, 
otwierać ludzi na nowe doświadcze-
nia, dostarczać bezcennych emocji 
i zachęcać do zwiedzania i po-
znawania regionu. Ciekawi goście, 
towarzyszące spotkaniom projekcje 
filmów, wystawy fotografii oraz kon-
kursy, mają za zadanie przybliżyć 
mieszkańcom Białegostoku i okolic 
walory turystyczne regionu. 

Wydarzenie organizowane 
przez Podlaską Regionalną Orga-
nizację Turystyczną przyciągnęło 
rzeszę zainteresowanych, a po-
szczególne prelekcje spotkały się 
z pozytywnym odbiorem słuchaczy. 
Nie zabrakło znakomitych osobi-
stości, które nadały spotkaniu wy-
jątkowy charakter. Barbara Bańka, 

„Podlaskie Let’s Go Outside”
malarka i przewodnik oraz Dariusz 
Skibiński, organizator Międzyna-
rodowego Festiwalu Teatralnego 
Wertep, przedstawili  intrygujące 
piękno i wyjątkowość Regionu 
Puszczy Białowieskiej. Wydarzenie 
uświetniła, udostępniona dzięki 
uprzejmości Galerii im. Sleńdziń-
skich w Białymstoku, wystawa pt. 
„Białowieskie Spotkania Fotogra-
ficzne”, której kulisy powstawania 
zdradził jej kurator – Bogusław 
Florian Skok Prezes Okręgu Północ-
no-Wschodniego Związku Polskich 

Artystów Fotografików.
Na uczestników czekała degu-

stacja lokalnych przysmaków oraz 
konkursy z nagrodami ufundowa-
nymi przez Lokalną Organizację 
Turystyczną „Region Puszczy Bia-
łowieskiej”.

Wystawę „Białowieskie Spo-
tkania Fotograficzne” można oglą-
dać w Regionalnym Centrum Infor-
macji Turystycznej przy Odeskiej 
1 do dnia 8 kwietnia. Zapraszamy.

Ewa Packiewicz 

Wśród wniosków zakwalifiko-
wanych do dofinansowania w ra-
mach Lokalnej Strategii Działania 
2014 – 2020 „Inicjatywa lokalna 
w społeczności” znalazł się projekt 
Gminy Siemiatycze pod nazwą 
„Rozwój infrastruktury  turystycznej  
poprzez utworzenie placu zabaw”. 

Wólka Nadbużna

Będzie plac zabaw
Powstanie on na terenie bazy 
turystyczno-rekreacyjnej w Wólce 
Nadbużnej. Realizacja projektu 
obejmuje m.in. budowę urządzenia 
typu „statek”, zestawu typu „Arena”. 
Będą  bujaki, huśtawki, karuzela , 
drabinki i piaskownicę 

(cec) 

23 i 24 stycznia 2018 roku 
w Bielsku Podlaskim odbyły się 
zajęcia pod patronatem Oddzia-
łowego Biura Edukacji Narodowej 
IPN w Białymstoku w ramach „Ferii 
z IPN”. Ich celem było nauczenie 
młodych ludzi w przystępny, cieka-
wy i atrakcyjny sposób najnowszej 
historii Polski. Obydwa spotkania 
odbyły się w Zespole Szkół Nr 1 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Bielsku Podlaskim. W spotkaniu 
wraz z uczniami ze „szkoły Mar-
szałka”  uczestniczyli uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

W pierwszym dniu zorganizo-
wane zostały warsztaty z wykorzy-
staniem puzzli „IV Rozbiór Polski”.

Uczniowie zostali podzieleni na 
grupy. Ich zadaniem było ułożenie 
z puzzli mapy Europy Środkowo-
-Wschodniej z czasów przed oraz 
po wybuchu II wojny światowej. 
Następnie uczestnicy mieli za zadnie 
dopasować odpowiednie wydarzenia 
za pomocą jednego z trzech rodza-

Spotkania edukacyjne w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Ferie z IPN - em
jów znaczków do odpowiedniej ramy 
czasowej (czy dane wydarzenie 
odbyło się przed wybuchem wojny, 
podczas kampanii wrześniowej czy 
może w czasie trwania okupacji) 
oraz miejsca (w jakiej miejsco-
wości się wydarzyło). 
Po ukończeniu tego 
zadania, prowadzą-
cy zajęcia Krzysztof 
Jodczyk poprosił, aby 
każda grupa wybrała 
po trzy wydarzenia 
które uważa za ważne, 
a następnie przeczy-
tała je wraz z komen-
tarzem znajdującym 
się na ilustrowanych 
kartach miejscowości. 
Przy niektórych wyda-
rzeniach Krzysztof za-
dawał nam dodatkowe 
pytania m.in. czym był 
blitzkrieg i wojna totalna.

W drugim dniu uczestnicy 
warsztatów wysłuchali prelekcji 
„Operacja polska NKWD 1937-

1938” oraz obejrzeli film pt. „Ojcu”. 
O operacji polskiej mówił Paweł 
Murawski. Podkreślił, że  chociaż 
podczas jej trwania zginęło o wiele 
więcej Polaków niż podczas zbrodni 
katyńskiej, to jest ona od niej mniej 

znana. Ponadto omówił dlaczego 
Stalin postanowił przeprowadzić tę 
akcję (operacja była elementem tzw. 
„Wielkiej Czystki” która miała na celu 

umocnienie władzy Stalina w ZSRR) 
i jakie osoby oraz ile osób ucierpiały 
wskutek tejże operacji. Polacy ko-
respondujący z osobami żyjącymi 
w II RP, członkowie partii niekomu-
nistycznych. Prawdopodobnie NKWD 

skazało 139 835 osób, a ponad 100 
tysięcy Polaków deportowano m.in. 
na Syberię, do Kazachstanu i do 
wschodniej Ukrainy. 

Po zakończeniu prelekcji roz-
poczęto projekcję filmu. Opowiadał 
on historię Kresowianina Adama 
Bandrowskiego, widzianą oczyma 
jego trzyletniej córki Aliny. Adam 
jest nauczycielem i poetą miesz-

kającym razem z rodziną 
w Winnicy, ukraińskim mie-
ście niedaleko Podola. Wraz 
z żoną Jadwigą i córką Aliną, 
ich życie zmienia się, gdy na 
Adamie zostaje wykonany 
wyrok śmierci. Alina przeżyła 
i już w Kanadzie w wieku 80 
lat postanowiła spisać urywki 
swych wspomnień, powstał 
z nich poemat zatytułowany 
„Ojcu”. To na jego podstawie 
siostrzenica Aliny Diana 
Skaya postanowiła nakręcić 
film o takim samym tytule.

Jako lekturę uczniowie 
otrzymali jeden z archi-

walnych nr „Pamięci”. Spotkania 
z pracownikami IPN – u cieszą się 
dużym powodzeniem. 

Opr. Norbert Nieścior, Szet. 
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Policjanci i pracownicy z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Sie-
miatyczach wraz ze strażakami 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Siemiatyczach 
i z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z powiatu siemiatyckiego, a także 
funkcjonariuszami z Placówki Straży 
Granicznej w Mielniku honorowo 
oddali krew. Akcja krwiodawstwa 

SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ
odbyła się w ramach ogólnopol-
skiej zbiórki krwi pod nazwą „Spo-
KREWnieni służbą”. Akcji patronuje 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministerstwo 
Obrony Narodowej. W sumie w ciągu 
kilku godzin zebrano 17 litrów krwi 
niezbędnej, aby uratować czyjeś 
zdrowie a nawet życie.

(źródło: podlaska policja)

I Wiosenny Trójbój Marzanny, 
który odbył się 21 marca w Zespole 
Szkól Technicznych w Czartajewie,  
przeprowadzony był w dwóch ka-
tegoriach wiekowych - szkoły pod-
stawowe i gimnazja. Z zaproszenia 
skorzystały szkoły z Siemiatycz, 
Milejczyc, Szerszeń i Platerowa. 
Uczestnicy przyjeżdżając znali ogólne 
zasady rywalizacji, ale szczegóły były 
niespodzianką dla wszystkich.

Pierwsza dyscyplina - „Gżeg- 
żółka i spółka” czyli zmagania z or-
tografią polegała na uzupełnieniu 
brakujących liter  rz-ż, u-ó, ch-h 
w zabawnym wierszyku „Dziwne 
zdarzenie”. 

Druga konkurencja - „Keep 
calm and find me” i trzecia - „Gim-
nastykówka” wzajemnie się uzu-
pełniały. Była to pewnego rodzaju 
gra terenowa. Każda grupa po 
wybraniu swojego koloru i opiekuna 
miała wykonać 4 zadania, w tym 
tajemniczą „Gimnastykówkę”, któ-
rą okazał się być zabawny tor 
przeszkód. Wskazówki do zadań, 
podane w języku angielskim, były 
rozmieszczone w różnych miejscach 
na terenie szkoły. Ta konkurencja 
wymagała sprytu, wszędobylstwa 
i odrobiny odwagi. Z ostatniego 
odnalezionego miejsca zespoły mu-
siały zabrać fanty i wrócić z nimi na 
miejsce startu.     W kategorii szkół 
podstawowych najlepszy okazał się 

Czartajew

I Wiosenny Trójbój Marzanny

zespół z Szerszeń w składzie Kamila 
Zoruk, Paweł Putko i Filip Lipski. 
Drugie miejsce zajęła reprezentacja 
SP Milejczyce (Zuzanna Gierasimiuk, 
Kamila Łyczak, Dominika Skibińska), 
trzecie zaś SP z Platerowa (Alek-
sandra Zielińska, Natalia Dudziuk, 
Marcin Czerko). W kategorii gimna-
zjów zwyciężył zespół z Milejczyc 
w składzie Aleksandra Oniskiewicz, 
Julia Sterniczuk, Anna Kropiwnicka. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
z Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach 
(Kamila Czarkowska, Hanna Dmitruk, 
Julia Jakimiuk), a trzecie - drużyna 
z gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach 
(Dominika Sołowińska, Małgorzata 
Stalewska, Michał Stradczuk).

Uczestnicy otrzymali puchary, 
medale, pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki. Całość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem i występem 
naszych uczniów - Andrzeja Pachol-
skiego i Mateusza Kłopotowskiego 
(zespół muzyczny „EMPAKT”).

Wiosenny Trójbój Marzanny 
okazał się świetnym sposobem 
na powitanie wiosny. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i zaprasza-
my za rok!

Bardzo dziękujemy również 
wszystkim uczniom ZST, którzy służy-
li pomocą przy organizacji konkursu.

Katarzyna Piotrowska,  
Marta Zagubień, Rafał Szyszko 

- ZST Czartajew

Laureatki z Milejczyc (foto ug milejczyce)

W Bacikach Średnich w gminie 
Siemiatycze rozpoczął 1 kwietnia dzia-
łalność Ośrodek Dziennej Rehabilitacji 
dla Dorosłych. Przeznaczony jest dla 
pacjentów ze schorzeniami narządu ru-
chu, po urazach, wypadkach, zabiegach 
operacyjnych, w przebiegu schorzeń 
reumatologicznych i neurologicznych.  
Z jego usług będą mogły skorzystać  
osoby, których leczenie nie wymaga 
całodobowej opieki lekarskiej.. Pacjenci 
bedą przebywali w Ośrodku – pod stałą 
opieką lekarską -  klika godzin dziennie, 
w trakcie których  średnio otrzymają 5 
zabiegów fizjoterapeutycznych, a wie-
czorem udadzą się do domu.

Podstawa przyjęcia na rehabi-
litacje jest skierowanie wystawione 
przez lekarza.
Więcej informacji  tel. 85 655 23 31

 (sok)

Baciki Średnie

Ośrodek Dziennej 
Rehabilitacji

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych „Otwarte drzwi” wspólnie 
z burmistrzem Suraża  pozyskało 
środki na realizację projektu „Budowa 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej”. 22 
lutego podpisano w Urzędzie Marszał-
kowskim  umowę na jego realizację.  
Uzyskana dotacja to 145 938 zł. (sok)

Suraż

Będzie plac zabaw
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Stowarzyszenie „Perlejewo 
łączy”   od lat  przygotowuje sztuki 
teatralne z mieszkańcami i dla 
mieszkańców gminy Perlejewo. 
W Wielki Piątek zaprezentowało 
mieszkańcom gminy Misterium Męki 
i Śmierci Pana Jezusa.   Prawie 40 
mieszkańców wcieliło się z powo-
dzeniem w role trudne do odegra-
nia. Trwająca prawie dwie godziny 
sztuka została przyjeta owacjami 
na stojąco. Widzowie docenili nie 
tylko grę aktorską lecz także oprawę 
muzyczną i wspaniałe stroje, które 
przygotowali sami aktorzy.

(seb)

Perlejewo

Misterium Męki Pańskiej

Foto: SP Siemiatycze

W ramach projektu pn. „Równe 
szanse dla wszystkich” uczniowie 
klasy VII Szkoły Podstawowej w Toł- 
winie realizują program doradztwa 
edukacyjno – zawodowego.

Główne cele zajęć, to przy-
gotowanie uczniów do podjęcia 
trafnych decyzji edukacyjno – zawo-
dowych. Poza zajęciami w grupach, 
oraz indywidualnymi konsultacjami 
z doradcą zawodowym, uczniowie 
spotykać się będą z przedstawicie-
lami różnych zawodów.

Tołwin
Równać szanse

19 marca, podczas pierwszego 
spotkania, o aspektach swojej pracy 
opowiadali policjanci z siemiatyckiej 
komendy. Uczniowie poznali ścieżkę 
szkoleniowo – edukacyjną dla przy-
szłych policjantów, dowiedzieli się - 
kto może ubiegać się o przyjęcie do 
służby w policji i jakie musi spełnić 
wymagania. 

Niebawem kolejne spotkania 
z przedstawicielami innych zawo-
dów.

(tekst i foto sp tołwin)

W lutym  informowaliśmy 
o podpisaniu przez Gminę Siemia-
tycze umowy na instalacje w gminie 
solarów. Z przyjemnością informuje-
my o podpisaniu przez Wójta Edwar-
da Krasowskiego kolejnęj umowy 
dotyczącej zakupu i montażu 174 

Siemiatycze
Będą nowe solary

instalacji solarnych. W tym roku 
więc na terenie gminy przybędzie 
aż 261 nowych  instalacji. Wartość  
obu inwestycji to prawie 3 miliony 
złotych, z czego  ok. 1,8 mln stano-
wi dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.       (cec)

Stowarzyszenie „Lokalna Gru-
pa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 
zaprasza wszystkie osoby w wieku 
do 18 lat (osoby indywidualne bądź 
zespoły) do zaprezentowania swoich 
umiejętności muzycznych, wokalnych, 
aktorskich, tanecznych itp. na scenie 
podczas imprezy „4M” w Repkach, 
która odbędzie się 26 sierpnia 2018 r.

Ukryte talenty Tygla
Osoby zainteresowane zapra-

szamy do zgłaszania się poprzez 
formularz zgłoszeniowy. Wypełniony 
formularz prosimy przesłać scanem 
na adres e-mail: specjalista@tygiel-
dolinybugu.pl najpóźniej do dnia 16 
kwietnia 2018 roku do godz. 15.30.

O tym kto wystąpi na scenie 
zadecyduje data, godzina i minuta 

18 lutego uczniowie Zespołu 
Szkól w Dziadkowicach wybierali 
nową Młodzieżową Radę Gminy. 
Kandydowało 18 uczniów.  Nowymi 
radnymi zostali: Julia Brzezińska, 
Mateusz Izdebski, Jakub Kosz, 
Magda Piotrowska, Magdalena Pio-
trowska, Natalia Smorczewska, Ma-

W dniach 16 – 18 marca 
odbyły się w Kielcach XXIV Między-
narodowe Targi Techniki Rolniczej 
AGROTECH 2018. To jedna z naj-
większych w Polsce imprez branży 
rolnej. Zaprezentowało się na niej 
700 wystawców z 24 krajów. Wśród 
70 tysięcy zwiedzających znaleźli 
się też uczniowie Zespołu Szkół 

Dziadkowice Wybory do MRG
teusz Skłodowski  z klasy siódmej, 
Gabriela Tarasiuk z klasy II gim. i  
Małgorzata Bobrowicz, Przemysław 
Komar, Karol Leszczyński, Jesika 
Kamila Obniska, Martyna Osowska, 
Emilia Trochimowicz oraz Katarzyna 
Usakiewicz  z trzeciej klasy gimna-
zjum.                                      (seb)

Rudka
Agrotech 2018

CKR w Rudce. Takie targi to bowiem 
źródło wiedzy na temat nowości 
w technice rolniczej oraz możliwość 
bezpośredniej rozmowy z producen-
tami. Uzyskana tam wiedza uzu-
pełni zdobyte w szkole wiadomości 
i na pewno zostanie wykorzystana 
podczas zajęć praktycznych i we 
własnych gospodarstwach.   (sok)

5 marca  w Podlaskiej Akademii 
Kulinarnej odbył się wojewódzki finał 
konkursu kulinarnego „Gotuj z Klasą”. 
Do rywalizacji stanęło 12 zespołow ze 
szkół rolniczych o profilu gastronomicz-
nym:  w Mońkach, Wysokiem Mazowiec-
kim, Janowie, Niećkowie, Rudce, Woje-
wodzinie, Sejnach, Łomży, Ostrożanach, 
Bielsku Podlaskim, Sokółce i Suwałkach. 
W finale każdy zespół miał  40 minut na 
wydanie dań konkursowych dla Jury i  
na stół prezentacyjny. Potrawy oceniano 
pod względem smakowym, wyglądu 
i wykorzystania półproduktów związa-
nych z naszym regionem i tradycjami.

Młodych kucharzy oceniało jury 
pod przewodnictwem Karola Okrasy. 

Gotuj z klasą
Nagrodą  główną był  staż w restau-
racji Karola Okrasy „Platter by Okrasa” 
w Hotelu InterContinental w Warszawie. 

Zwyciężyły Angelika Gut i Nata-
lia Kozłowska - duet z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Sokółce. Drugie miejsce 
zajęli uczniowie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Suwałkach 
- Kacper Bejlik i Hubert Sylwisty, zaś 
trzecie Katarzyna Wróblewska i Paulina 
Zyskowska z Zespołu Szkół w Woje-
wodzinie. Decyzją jury, nie pierwsza, 
a wszystkie trzy drużyny pojadą na 
staż organizowany przez Karola Okrasę.  

Organizatorem konkursu był 
Marszałek Województwa Podlaskiego.

(sok)

dostarczenia formularza do biura 
LGD.

Informacja o zakwalifikowaniu 
się na występ zostanie zamieszczo-
na na naszej stronie internetowej. 
Godzina występu zostanie ustalona 
telefonicznie 

25 marca 2018 r. w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej w Białymsto-
ku, przy ulicy Podleśnej, w podniosłej 
atmosferze odbyły się obchody 100 
rocznicy proklamowania niepodległej 
Białoruskiej Republiki Ludowej.

Podczas uroczystości, w której 
wzięło udział ponad pół tysiąca osób 
przedstawiony został rys historyczny 

Orla
Odznaczenie dla Wójta

obchodzonego święta. Ta niezwykła 
rocznica była również okazją do 
docenienia osób szczególnie zasłu-
żonych dla rozwoju kultury i tożsa-
mości białoruskiej w Polsce. Herbem 
Pogoni uhonorowano: historyka Pana 
Jerzego Turonka - w imieniu którego 
nagrodę odebrał wnuk, prof. Leona 
Tarasewicza -malarza oraz Pana 

Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla.
Obchody proklamowania nie-

podległej Białoruskiej Republiki 
Ludowej odbywają się na całym 
świecie 25 marca. Uroczystości 
w Białymstoku zakończył koncert 
Lawona Wolskiego - legendy biało-
ruskiej sceny rockowej.

(tekst UG Orla)  

W dniu 17 marca 2018 r. 
w świetlicy wiejskiej w Klejnikach 
odbyły się warsztaty plastyczne dla 
dzieci, które zorganizowała sołtys 
sołectwa Klejniki I Pani Anna Sajew-
ska. Warsztaty poprowadziła Pani 
Elżbieta Kowalewska i Pani Katarzy-
na Sołowiej ze Szkoły Podstawowej 
Nr 52 im. I. Białówny w Białymstoku.

(tekst i foto UG Czyże)

Klejniki Warsztaty plastyczne
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3 marca 2018r dzieci z grupy „Pszczółki” wraz z rodzicami i panią 
Gosią wzięły udział w uroczystym podsumowaniu konkursu plastycznego 
pt.„Mistrz Origami”, które odbyło się w Szkole PodstawowejNr 47 im. Jana 
Klemensa Branickiego w Białymstoku podczas XVI Święta Origami. Przed-
szkolaki otrzymały wyróżnienia w następujących kategoriach: origami  
płaskie (praca własnego pomysłu) oraz w kategorii specjalnej: praca na 
temat „Jak bezpiecznie spędzam czas?” – objęta honorowym patronatem 
Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
(tekst i foto sp augustowo)

Augustowo

SUKCESY „PSZCZÓŁEK”
15 marca odbyły się powiato-

we eliminacje XIII Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspa-
niałych”.  Uczestniczyło w nich 18 
wolontariuszy wytypowanych przez 
szkoły podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne z terenu powiatu.

Po analizie dokońan jury pod 
przewodnictwem  Anny Sawickiej  
ustaliło „ósemkę”.  Są to:
Emilia Piszczatowska - Niepublicz-
ne Gimnazjum w Łapach
Luiza Busłowska - Gimnazjum  
nr 1 w Łapach
Jan Topczewski  - Gimnazjum  
nr 1  w Łapach
Jan Chmielewski  - Zespół Szkół 
Mechanicznych w Łapach
Agnieszka Dźwigaj  - Szkoła Pod-
stawowa nr 1  w Wasilkowie
Patrycja Dryl  - Gimnazjum w Tu-
rośni Kościelnej
Martyna Harasim - Szkoła Podsta-

Białystok
Ośmiu wspaniałych

wowa  w Turośni Dolnej
Julita Gryko - Zespół Szkół w Mi-
chałowie

W eliminacjach centralnych po-

wiat będzie reprezentowała Patrycja 
Dryl.  Jury przyznało też wyróżnienie 
specjalne dla Jana Topczewskiego.

(sok) 

Irena Grądzka urodziła się 10 
kwietnia 1918 roku w Wiśniewie, 
w gminie Zambrów jako czwarte 
dziecko Konstancji i Mariana Wi-
śniewskich. W rodzinie była jedną 
z ostatnich osób, które urodziły się 
jeszcze przed odzyskaniem nie-
podległości. Rodzice wychowywali 
ośmioro dzieci. Dzieciństwo miała 
bardzo trudne. Dlatego postanowiła 
uczyć się, choć rodzice uważali, że 
powinna zdobyć zawód krawcowej. 
W szkole wiejskiej w Wiśniewie 
miała wsparcie nauczyciela, któ-
ry dostrzegł w swojej uczennicy 
pewne zdolności i  pole-
cił jej naukę w wyższych 
klasach szkoły podstawo-
wej.  Bez wiedzy rodzi-
ców  pojechała do Zam- 
browa na egzaminy, które 
pomyślnie zdała i została 
przyjęta do szkoły. Kolejnym 
etapem jej kształcenia było 
gimnazjum w Ostrowi Ma-
zowieckiej. Zamieszkała na 
stancji.  Aby opłacić stancję 
i zarobić na swoje utrzy-
manie musiała pracować i  
uczyć młodsze dzieci.  

Trudny okres dzie-
ciństwa przyniósł w jej 
życiu kolejne doświadczenia 
i wyzwania. W okresie II 
wojny światowej  została 
aresztowana przez Sowie-
tów. Za przekonania patriotycz-
ne osadzono ją w zambrowskim 
więzieniu. Po uwolnieniu przez 
partyzantów, w domu rodzinnym 
prowadziła punkt sanitarny. Była 
łączniczką Armii Krajowej. Nie-
stety, pod koniec wojny podzieliła 
los wielu młodych Polek, została 
wywieziona na przymusowe roboty 
do Prus Wschodnich. Tam poza 
pracą w niemieckim gospodarstwie 
zmuszano ją do kopania rowów. Po 
wyzwoleniu przez Sowietów, uciekła 
przy pomocy partyzantów unikając 
kolejnego zniewolenia - wywózki 
na Sybir. Podczas wojny przeżyła 
ciężkie bombardowanie Zambrowa. 
Straciła  ojca i najmłodszego brata.

Po wojnie spotkała się z nową 

rzeczywistością polityczną, której 
nie akceptowała. Podjęła pracę 
w szkole na etacie nauczyciela 
w Piekutach. Na wieść o podjętych 
poszukiwaniach przez władze PRL 
osób związanych z partyzancką 
przeszłością, w obawie przed aresz-
towaniem  musiała porzucić pracę 
i ukrywać się.  

Po pewnej odwilży politycznej 
powróciła do pracy nauczyciela 
w Waniewie i Kowalewszczyź-
nie.  Uczyła zróżnicowaną wiekowo 
młodzież i dzieci w wieku  od 7 do 
20 lat, w  klasach liczących nawet 

50  uczniów. Podjęła też  dalszą 
naukę. W Waniewie poznała swojego 
przyszłego męża Władysława Grądz-
kiego. W 1951 roku razem z mężem 
przyjechała do Bielska Podlaskiego. 
Władysław jako inżynier zaczął 
pracę nauczyciela w Technikum 
Rachunkowości Rolnej. Irena pod-
jęła pracę w Szkole Podstawowej 
nr 2. Uczyła historii, geografii oraz 
nauczania początkowego. W szkole 
poza dydaktyką organizowała obozy 
wędrowne, prowadziła Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, aktywnie działała 
w Spółdzielni „Społem”. 

Po przejściu na emeryturę 
w 1975 roku nie rozstała się całko-
wicie ze szkołą. Kiedy pojawiły się 
możliwości pracy  z racji szkolnych 

zastępstw, służyła dalej swoją 
pracą i doświadczeniem. W opinii 
dyrekcji cieszyła się uznaniem, za-
angażowaniem się w życie  szkoły 
i środowiska. Uczniowie wspomina-
ją  ją  nie tylko jako  wspaniałego 
wychowawcę i pedagoga, ale przede 
wszystkim otwartego, życzliwego 
i ciepłego człowieka.

Po nagłej śmierci męża 
w 1968 roku Grądzka przejęła 
obowiązki kształcenia dzieci, syna 
Włodzimierza oraz  córek Bożeny 
i Zofii.  Wraz nimi pobudowała 
dom. Wtedy jeszcze nie wiedząc, 

że niedaleko jej posesji zo-
stanie wzniesiona kaplica.  Po 
usamodzielnieniu się syna 
i córki zamieszkała wraz z córką 
Bożeną, także nauczycielem. 
Miała wielu znajomych, którzy 
odwiedzali Ją. Były wspólne 
spotkania w ogrodzie, śpiewy 
i wspomnienia,  czas dzielony 
z czworgiem wnuków i sze-
ściorgiem prawnuków. Czas 
na modlitwę i uczestnictwo we 
Mszy św. w kaplicy Najświętszej 
Opatrzności Bożej.

Wszystko wskazywało na 
to, że doczeka swoich  100.  
urodzin. Los pokierował inaczej. 
Po upadku doznała obrażeń wy-
magających interwencji chirur-
gicznych, była hospitalizowana. 

16 listopada 2017 roku 
Bóg skrócił Jej cierpienie i powołał 
do życia wiecznego.

Mszy św. żałobnej przewodni-
czył ks. proboszcz Zbigniew Karolak, 
który w homilii  przedstawił rys bio-
graficzny Zmarłej. W imieniu Rodzi-
ny Zmarłą pożegnała wnuczka Ka-
tarzyna. ŚP Irena Grądzka spoczęła 
na bielskim starym parafialnym  
cmentarzu obok męża Władysława. 
W ostatniej drodze towarzyszyła 
Jej  rodzina, emerytowani nauczy-
ciele, dawni uczniowie przyjaciele i  
sąsiedzi.  Jej odejściu  towarzyszyło 
odegranie „Ciszy”.  Rodzina zaprosiła  
na żałobny poczęstunek i wspo-
mnienia do pobliskiego „Lewaru”.

Opr. Tadeusz Szereszewski, 
zdjęcie z archiwum Rodziny

Wspomnienie
ŚP Irena Grądzka  (1918 – 2017)

Na  konferencji w dniu 15 
marca br, poseł Platformy Obywa-
telskiej Robert Tyszkiewicz oraz po-
seł Nowoczesnej Krzysztof Trusko-
laski, zainaugurowali samorządową 
koalicję obywatelską do Sejmiku 
Województwa Podlaskiego.

Poseł Robert Tyszkiewicz 
zaprosił do koalicji niezależnych 
samorządowców, partie polityczne 
oraz środowiska, które nie zgadzają 
się na zawłaszczenie samorządu 
przez PiS oraz chcą wykorzystać na-
szą obecność w Unii Europejskiej dla 
rozwoju województwa podlaskiego. 
Mówił jak ważna jest prosamorzą-

Wyborcza koalicja
dowa i proeuropejska koalicja, która 
przeciwstawi się dążeniu PiS do cen-
tralizacji samorządu i odwracaniu 
Polski od Unii Europejskiej. 

Partie powołały w wojewódz-
twie zespoły negocjacyjne, których 
celem jest wypracowanie założeń 
programowych oraz zasad two-
rzenia list wyborczych do Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. W pod-
laskiej Platformie Obywatelskiej 
członkami zespołu negocjacyjnego 
są wicemarszałek Anna Naszkiewicz 
i sekretarz regionu podlaskiego PO 
RP Łukasz Prokorym.  

(a.w)

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.

Dorośli rozmiłowali się przede 
wszystkim w kryminałach. A już 
niedługo w bibliotece na specjalne 
życzenie naszych czytelników pojawi 
się więcej  „mrożących krew w ży-
łach” egzemplarzy! Zapraszamy!

WYSZKI

10 najchętniej wypożyczanych książek 
w 2017r.

„Trawers” – Mróz Remigiusz
„Kamieniarz” –  Läckberg Camilla
„Kasacja” -Mróz Remigiusz
„Primabalerina” – Gąsiorowska 
Dorota
„Kaznodzieja” - Läckberg Camilla
„Układanka z uczuć” - Gąsiorowska 
Dorota
„Jezioro cierni” - Zimniak Magdalena
„Carrie” - King Stephen
„Nie zmienił się tylko blond” - Przy-
byłek Agata
„Ostatni dzień roku” - Misiołek Ka-
tarzyna                      (gckbwyszki)

PRZECZYTANE
III Rzeczpospolita dobiegła końca. IV-ej, którą rządzący właśnie 

klecą, ludzie się boją, pora więc na ... V Rzeczpospolitą, po prawicowej 
traumie - na lewicową alternatywę, dla nowego pokolenia Polaków, 
dla tych, którzy w obronie swoich „praw podstawowych” stoją przed 
Sądem Najwyższym , przed Sejmem. „Oni w dupie mają dotychczasową 
politykę i jej bohaterów. Do Schetyny, Petru czy nawet Czarzastego jest 
im równie daleko, jak do Kaczyńskiego. Gówno ich obchodzi, kto miał 
rację w 1989 roku i okrzyki >Precz z komuną<. Żyją tu i teraz i żyć 
chcą jeszcze wiele lat...

Krzysztof Janik, były minister MSWiA
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23 marca br. w Świetlicy Sa-
morządowej w Lewkowie Starym 
w gminie Narewka (Ipowiat hajnow-
ski) odbyły się Warsztaty Wielka-
nocne. Jajka malowano tradycyjnie 
w tak zwanym cebulniku i z użyciem 
roztopionego pszczelego wosku.

 Warsztaty zorganizowano 
przed Niedzielą Palmową i dlatego 
też robiono kwiaty z różnokolo-
rowych bibułek i ozdabiano nimi 
młode wierzbowe gałązki. Tradycją 
w Lewkowie i w innych okolicznych 
wsiach jest też pieczenie malych 

Warsztaty Wielkanocne - 2018 
bułeczek drożdżowych w kształcie 
„bocianich łapek” (wiąże się to 
z przylotem bocianów na wiosnę). 

 Na zajęcia przyszły i przy-
jechały osoby dorosłe, młodzież 
i dzieci z Lewkowa Starego , Lewko-
wa Nowego, Eliaszuk i z Suszczego 
Borku. Prowadziły je Krystyna 
Poskrobko (świetliczanka), Maria 
Rejent, Lidia Charkiewicz i Elżbieta 
Kuncewicz (przewodnicząca Sto-
warzyszenia „Storczyk”). W gminie 
Narewka tradycja nie zginie.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

W ramach trwającej moderni-
zacji Służby Więziennej, Areszt Śled-
czy w Hajnówce został wyposażony 
w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie.

Jednym z głównych założeń 
realizowanego Programu moder-
nizacji Służby Więziennej w Latach 
2017-2020, jest systematyczne 
doposażanie formacji w unowo-
cześniony sprzęt oraz odpowiednie 
środki ochrony, a także poprawę 
warunków pełnienia służby przez 
funkcjonariuszy.

Nowoczesne uzbrojenie
Do magazynu uzbrojenia 

tutejszej jednostki trafiły, zaku-
pione w bieżącym roku strzelby 
powtarzalne Mossberg, celowniki 
holograficzne, wyrzutniki pocisków 
obezwładniających wraz z nabojami 
specjalnymi oraz indywidualne ze-
stawy przeciwuderzeniowe. 

Ochrona społeczeństwa przed 
sprawcami przestępstw oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa na terenie 
jednostek penitencjarnych to pod-
stawowe zadania Służby Więziennej. 

Nowoczesny sprzęt 
pozwoli funkcjonariu-
szom Aresztu Śled-
czego w Hajnówce 
jeszcze skuteczniej 
wykonywać codzien-
ne obowiązki.

tekst:  mł. chor. 
Bartosz Godlewski

zdjęcie: st. szer. 
Marta Domin

Romanse Rosyjskie – koncert w wykonaniu Romy Jadzinskiej- Alper, znakomitej rosyjskiej piosenkarki 
i laureatki konkursów „Piękno zbawi świat”, „Moskwa miasto przyjaźni”. Artystka przybliży słuchaczom rosyjski 
romans oraz ukaże prawdziwie skomplikowaną rosyjską duszę.

W repertuarze koncertu zabrzmią pieśni, ballady i romanse takich artystów jak: Bułata Okudżawy, Wła-
dimira Wysockiego, Jerzego Petersburskiego, Ałły Pugaczowej jak również autorskie utwory wokalistki.

Roma Jadzinska-Alper – radziecka i rosyjska piosenkarka polskiego pochodzenia, na co dzień miesz-
kająca w Moskwie. Zasłużony działacz kultury i sztuki polskiej, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, laureatka 
wielu konkursów, członek zarządu do spraw kultury moskiewskiej narodowo-kulturalnej autonomii Polaków 
„Dom Polski”. Solistka znanego radzieckiego zespołu rockowego „Luna Park”.

Termin: 14 kwietnia 2018 r. godz. 18:00 
Miejsce: sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4 

Bilety dostępne w sekretariacie HDK od 27 marca 2018 r. –  tel. 85 6823203
Zapraszamy  miłośników i sympatyków rosyjskiej poezji i sztuki na prawdziwą ucztę. 

ZAPROSZENIE

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

o r z e k a m:
z urzędu ustalić, że nieruchomości położone w obrębie 0009 Holonki, gmina Brańsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami geodezyjnymi działek: 
269 o pow. 0,18 ha,  270 o pow. 0,13 ha, 271 o pow. 0,25 ha,  272 pow. 0,52 ha,  273/1 o pow. 1,76 ha,  274 o pow. 0,10 ha,  275 o pow. 0,40 ha,  276 o pow. 
0,16 ha,  277 o pow. 0,38 ha,  280 o pow. 0,04 ha,  282 o pow. 0,62 ha,  283 o pow. 0,05 ha,  287/1 o pow. 1,27 ha,  288 o pow. 0,52 ha,  289 o pow. 0,03 ha,  
290/1 o pow. 0,71 ha,  293/1 o pow. 1,71 ha,  295 o pow. 0,16 ha,  296 o pow. 0,34 ha,  297 o pow. 0,05 ha,  299 o pow. 0,38 ha,  302 o pow. 0,31 ha,  303 
o pow. 0,39 ha,  304/1 o pow. 0,88 ha,  374 o pow. 0,29 ha.

U Z A S A D N I E N I E
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zawiadomieniem Nr GM.6820.2.66.2017 z dnia 04.12.2017 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone  

w obrębie Holonki, gmina Brańsk stanowią mienie gromadzkie, w myśl art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703). 
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Przewidziana w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963r.  

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

W toku postępowania wyjaśniającego dokonano analizy dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
W zasobie znajduje się sporządzony w roku 1938 plan gruntów wsi Holonki gm. Bielsk Podlaskiscalonych na mocy orzeczenia Starosty Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia  

14 grudnia 1936 r. 
Ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi Holonki dokonano w 1960 r. W rejestrze pomiarowo-klasyfikacyjnym założonym w roku 1961 w części rejestru obejmującej  

grunty stanowiące drogi publiczne, pod nr kol. rejestru 151 wykazano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 123, 124, 125, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304.  
Jako osobę władającą gruntem  wykazano Wydz. Komunikacji P.P.R.N w Bielsku P. W jednostce rejestrowej 150 wykazano działkę 306a. Jako osobę władającą gruntem wykazano 
Referat Melioracji P.P.R.N. w Bielsku Podl.

W założonym w roku 1961  rejestrze gruntów wsi Holonki w/w działki wykazano w jednostce rejestrowej 150. Jako osobę władającą gruntem wykazano Wydział Komunikacji 
Prez. Pow. Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. W jednostce rejestrowej 149 wykazano działkę 306a. Jako osobę władającą gruntem wykazano Referat Melioracji Prez. Pow. 
Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. 

W roku 1981 dokonano odnowienia operatu ewidencji gruntów wsi Holonki. W wyniku przeprowadzenia odnowienia  uległa częściowej zmianie numeracja działek. 
W założonym rejestrze gruntów w jednostce rejestrowej 9 wykazano działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 269, 270, 271, 272, 273/41, 274, 275, 276, 277, 
280, 282, 283, 288, 289, 290/1, 293/1, 295, 296, 297, 299, 302, 303, 304/1, 374, 375, 376, 377. Jako osobę władającą gruntem wykazano Urząd Miasta i Gminy  
w Brańsku. W jednostce rejestrowej 8 wykazano działkę nr 287/1. Jako właściciela wykazano Skarb Państwa, a jako osobę władającą gruntem wykazano Rejon Dróg Publicznych 
w Bielsku Podlaskim. 

Na podstawie wydanej z up. Kierownika Urzędu Rejonowego decyzji GG.7410-1-6/97 z dnia 12.06.1997r. dokonano zmianę w zakresie podmiotowym wykazując jako 
władającego Dyrekcję Okręgowa Dróg Publicznych w Białymstoku. 

Na podstawie decyzji wydanej z up. Starosty bielskiego Nr GK.II.6620.1.31.2013 z dnia 28.03.2014 r. wprowadzono w odniesieniu do działki oznaczonej numerem geode-
zyjnym 287/1 zmianę w zakresie podmiotowym wykazując jako władającego (na zasadach posiadania) Urząd Gminy Brańsk.

Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków  obrębu Holonki, gmina Brańsk wykazane są działki oznaczone numerami geodezyjnymi:  269, 270, 271, 272, 273/1, 274, 275, 
276, 277, 280, 282, 283, 287/1, 288, 289, 290/1, 293/1, 295, 296, 297, 299, 302, 303, 304/1, 374, 375, 376, 377. Jako osobę władającą gruntem (na zasadach posiadania 
samoistnego) wykazano Urząd Gminy  Brańsk.

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

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

Pismem Nr GM.6820.2.66.2017 z dnia 04.12.2017 r. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawia-
domiono strony o skompletowaniu i przygotowaniu akt w przedmiotowej sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony po otrzymaniu  
w/w zawiadomienia w wymienionym terminie uwag nie wniosły. 

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

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

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

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

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

z 2016 r.,  poz. 1827 z późn. zm.).

STAROSTA BIELSKI 
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 2018-04-05

D E C Y Z J AGM. 6820.2.50.2017

Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

GEODETA POWIATOWY

Na sali gier SP w Narewce 
nauczyciele wf  (Alina Awruk, Miro-
sław Krasnopolski, Michał Panfiluk) 
zorganizowali dnia 11.03.2018 r  
Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pra-
cy o Puchar Wójta Gminy Narewka. 

W turnieju uczestniczyły 4 za-
kłady pracy w terenu gminy Narew-
ka (Szkoła Podstawowa w Narewce, 
Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach, 
Pronar w Narewce, Urząd Gminy 
w Narewce). Mecze rozgrywano 
systemem „każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów do 25 pkt 
(tie-break do 15 pkt). 

Końcowa klasyfikacja turnieju:

I miejsce – PRONAR w NA-
REWCE, 6:2 ; 7 pkt (skład zespołu: 
Sawicki Tomasz, Łomaszkiewicz 
Tomasz, Smoktunowicz Wojciech, 
Karpiuk Daniel, Lasota Mariusz)

II miejsce – NADLEŚNICTWO  
BROWSK  w  GRUSZKACH, 4:4 ; 5 
pkt (skład zespołu: Melesz Andrzej, 
Ignaciuk Andrzej, Birycki Igor, Palak 
Tomasz, Saczuk Filip) 

III miejsce – URZĄD GMINY 
w NAREWCE, 4:5 ; 4 pkt (skład ze-
społu: Sołowiej Agnieszka, Sołowiej 
Aneta, Wołkowycki Ireneusz, Bołtryk 
Wojciech, Wołkowycki Paweł)

IV miejsce – SZKOŁA POD-

Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy  
o Puchar Wójta Gminy Narewka

STAWOWA w NAREWCE, 2:5 ; 2 pkt 
(skład zespołu: Awruk Alina, Przekop 
Małgorzata, Krasnopolski Mirosław, 
Borowski Jerzy)

Wszystkie zespoły otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i puchary oraz 
gorący posiłek.

Nauczyciele wf składają ser-
deczne podziękowania Wójtowi 
Gminy Narewka,  Panu Mikołajowi 
Pawilczowi za ufundowanie w/w na-
gród na turniej.

Dyrekcji SP w Narewce dzię-
kujemy za udostępnienie obiektu 
sportowego.
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Tegoroczne Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików w Biegach 
Przełajowych woj. lubelskiego i pod-
laskiego odbyły się 24 marca 2018 
r.w sobotę, na terenie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Chełmie. Podobnie 
jak w roku ubiegłym w Hajnówce, na 
dystansie 2,5 km triumfowała Mał-
gorzata Karpiuk. Bieg rozpoczęła na 
drugiej pozycji i dopiero 800 m przed 
metą rozpoczęła długi finisz, wyprze-
dzając swoją rywalkę Oliwię Hałkę. 
Linię mety pokonała, jako pierwsza 
z 19 sekundową przewagą nad Oli-
wią, zdobywając, po raz drugi z rzędu 
tytuł Międzywojewódzkiego Mistrza 
Młodziczek woj. lubelskiego i podla-

Małgorzata Karpiuk obroniła 
mistrzowski tytuł

skiego. Bardzo dobrze zaprezentował 
się również drugi podopieczny tre-
nera Romana Sacharczuka, Łukasz 
Klimiuk, który pomimo przebytej 
w zeszłym tygodniu choroby, dzielnie 
walczył na dystansie 3 km młodzi-
ków i ostatecznie zajął bardzo wy-
sokie 5 miejsce. Wymieniona dwójka 
naszych zawodników zdobyła 9 miej-
sce w klasyfikacji klubowej wśród 
rywalizujących ze sobą piętnastu 
Klubów Sportowych. Jest to kolejny 
tegoroczny sukces hajnowskich 
biegaczy, nowo powstałego Klubu 
Sportowego PARKIET HAJNÓWKA.

Roman Sacharczuk

20 marca w Bielsku Podl. 
odbyły się finałowe rozgrywki 
grupy południowej w piłce ręcznej 
dziewcząt.  Duży sukces odniosły 
piłkarki z Kleosina, które pokonały 
w elimnacjach drużyny z Poświętne-
go oraz Siemiatycz i awansowały do 
najlepszej ósemki w województwie. 
Awans wywalczył zespół w składzie: 
Wiktoria Hryniewicka, Aleksandra 

Kleosin
Sukces siatkarek

Dobreńczyk, Wasilewska Julia, 
Czapnik Małgorzata, Wyszkowska 
Agata, Iwanowska Martyna, Sandra 
Dominkiewicz, Aleksandra Matusiak, 
Magdalena Halicka, Marczewska Ni-
kola, Julia Roszkowska, Boczkowska 
Kornelia, Wilińska Wiktoria. Zespo-
łem opiekują się:  Marta Danilczuk 
i Anna Kruczenko. 

(e)

Rozpoczęły się zapisy do 
VI Biegu Konopielki, który od-
będzie się 26 maja. Tradycyjnie 
zawody rozpoczną się w samo 
południe w Juchnowcu Dolnym 
a zakończą we Frampolu.

Zarejestrować się do 
udziału w biegu można na 
stronie www.elektroniczne-
zapisy.pl 

         (s)

Juchnowiec Kościelny

VI Bieg  
Konopielki

Drużyna reprezentujaca miej-
ski samorząd zajęła drugie miejsce  
podczas rozegranego w Mrągowie  
turnieju  eleminacyjnego strefy pól-
nocno-wschodniej XXII Mistrzostw 
Polski Samorządów w halowej piłce 
nożnej.

Oprócz bielskiego samorzą-
du awans do finałowego turnieju, 
który rozegrany zostanie w dniach 
11 – 13 maja w Brennej wywlczyły: 
Urząd Miasta Nasielsk, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Urząd Miasta Toruń, 
Urząd Gminy Mrągowo i Urząd 
Miasta Legionowo.

Samorząd Bielsk Podlaski 
reprezentowali (w kolejności alfa-
betycznej): Waldemar Boroń (kapi-
tan drużyny), Piotr Kordziukiewicz, 
Bartłomiej Łapiński, Kamil Niewiński, 
Marcin Niewiński, Piotr Ostaszewski, 
Piotr Pawluczuk, Marek Polubiat-
ko, Radosław Rybaczuk, Damian 
Szklarz, Joachim Witoszko i Artur 
Zinkowski.                               (wss)

Bielsk Podlaski

Sukces miejskich 
samorządowców

22 lutego br. w gościnnej hali 
sportowej Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Jana Pawła II, odbyły się VIII 
Mistrzostwa Województwa Podla-
skiego w Badmintonie zorganizo-
wane przez Starostwo Powiatowe 
i Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku 
Podlaskim. 

W zawodach udział wzięło 
ok. 30 zawodniczek i zawodników 
z sześciu szkół i placówek specjal-
nych woj. podlaskiego: Zespołu Szkół 
Nr 16 w Białymstoku, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Długoborzu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Hajnówce, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Sokół-
ce, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Bielsku Podlaskim oraz repre-
zentacja gospodarzy. Turniej został 
rozegrany w dwóch kategoriach 
wiekowych, 2002 i młodsi oraz 
2001 i starsi, z podziałem na dziew-
częta i chłopców. Zawody zostały 
uroczyście otwarte przez dyrektora 
szkoły Jolantę Elżbietę Boćkowską.

Mistrzostwa województwa podlaskiego  
szkół i ośrodków specjalnych w badmintonie

Medale i nagrody rzeczowe 
zostały ufundowane przez Starostę 
Bielskiego, zawodnicy otrzymali je 

z  rąk naczelnika wydziału oświaty 
Anatola Grzegorza Tymińskiego. 
Wśród najlepszych zawodników 
znalazło się kilkoro reprezentantów 
gospodarzy: Wiktoria Danilin, Anna 
Olszewska, Michał Radziszewski, 

Szymon Łukasik, Magdalena Nazar-
ko, Małgorzata Kozłowska, Adrian 
Kasperowicz i Jakub Wierzchucki.

Głównym celem zawodów była 
popularyzacja badmintona wśród 
osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie oraz integracja środowiska 
osób niepełnosprawnych poprzez 
sport.                                        DF

Drużyna gospodarzy z trenerem D. Filimoniukiem

Zarząd powiatu siemiatyckiego  rozstrzygnął  konkurs ofert na realiza-
cję zadań publicznych z zakresu kultury i sportu. Dofinansowanie otrzymają:
- Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” -  na 

zadanie pn. „III Festiwal Pieśni i Tańców Polskich” - 15 000,00 zł,
- Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron” -  na zadanie pn. „Dla 

Niepodległej - Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w 100 – lecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę” - 10 000,00 zł.

- Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ” Siemiatycze -   5.000,00 zł.
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach -  3.000,00 zł.
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINTER” w Siemiatyczach - 3.000,00 zł.
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew, -  2.500,00 zł.
- Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” w Siemiatyczach -  1.500,00 zł. (sok)

Siemiatycze

Pieniądze podzielone

18 marca sołtysi Bacik Bliż-
szych Waldemar Kowalczuk  i Roma-
nówki Joanna Wardocka - w gminie 
Siemiatycze -  zorganizowali w świe-

Romanówka

Turniej bilarda
tlicy wsi Romanówka Turniej Bilarda. 
Wzięło w nim udział 20 uczestników.

 W kategorii szkół podsta-
wowych wygrał Szymon Żebrow-

ski, Drugie miejsce zajął 
Daniel Mantur. Najlepszą 
z dziewcząt okazała się 
Anna Kowalczuk. Druga była 
Angelika Boruc. W kategorii 
open wygrał Marcin Mantur, 
drugi był Cezary Iwaniuk, 
trzeci Dawid Żebrowski. 
Puchar dla najmłodszego 
uczestnika otrzymał Szymon 
Żebrowski z Bacik Dalszych, 
najstarszym zawodnikiem 
był Marcin Mantur z Roma-
nówki. 

Puchary i nagrody 
(sprzęt sportowo-rekareacyj-
ny) ufundował Urząd Gminy 
w Siemiatyczach. 

(cec)foto Weronika Tryniszewska
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