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Proszê siê przedsta-
wiæ czytelnikom "Wieœci"

Ryszard Anusiewicz
- Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Brañsk - mam 57
lat, jestem ¿onaty i mam
dwoje dzieci. Urodzi³em siê
w Rudce, mieszkañcem
Brañska jestem ponad 30 lat.
Zawodowo pracujê na stano-
wisku sekretarza Powiatu w
Bielsku Podlaskim.

Jestem magistrem
prawa administracyjnego
które ukoñczy³em na Uni-
wersytecie w Bia³ymstoku
oraz absolwentem studiów
podyplomowych na Poli-
technice Bia³ostockiej w za-
kresie zintegrowanego sys-
temu zarz¹dzania jakoœci¹.
W strukturach samorz¹do-
wych pracujê ponad 20 lat.
By³em radnym Rady Miej-
skiej I kadencji w Brañsku
oraz zastêpc¹ Burmistrza
Miasta i Gminy Brañsk, a
nastêpnie sekretarzem Gmi-
ny Brañsk. W 1998 r. zosta-

³em wybrany na radnego
Rady Powiatu w Bielsku
Podlaskim I kadencji oraz
wicestarostê Powiatu Biel-
skiego. Od 2002 r. pe³niê
funkcjê Sekretarza Powiatu
w Bielsku Podlaskim. W
ostatnich wyborach samo-
rz¹dowych zosta³em radnym
Rady Miasta Brañsk oraz
wol¹ wiêkszoœci radnych
przewodnicz¹cym Rady
Miasta.

W swojej „karierze”
przyczyni³em siê miêdzy in-
nymi w znacznym stopniu
do rozbudowy Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Brañsku
(1999-2002); budowy i mo-
dernizacji dróg powiato-
wych (1999-2002); wdro¿e-
nia systemu zarz¹dzania ja-
koœci¹ ISO w Starostwie
Powiatowym oraz ustano-
wienia Herbu Powiatu Biel-
skiego.

Jakie najpilniejsze
problemy stoj¹ - w pana
ocenie - przed samorz¹-

dem “Brañska?
Moim (i nie tylko

moim)  zdaniem jest wiele
dziedzin i problemów, któ-
rymi samorz¹d miejski po-
winien siê niezw³ocznie za-
j¹æ. Zaczynaj¹c od spraw
organizacyjnych poprzez
sprawy bie¿¹ce i inwestycyj-
ne. Miasto ma okreœlone
ustawami wp³ywy bud¿eto-
we, natomiast oczekiwania
mieszkañców s¹ ogromne.
Przez wiele lat nie uda³o siê
poprzednim w³adzom samo-
rz¹dowym wykonaæ obiecy-
wanych inwestycji, jak cho-
cia¿by wybudowanie zbior-
nika retencyjnego. Teraz
nowy burmistrz, rada mia-
sta, musi siê z tym proble-
mem zmierzyæ. Wa¿n¹
spraw¹ jest miêdzy innymi
utrzymanie porz¹dku i czy-
stoœci, w tym zagospodaro-
wanie parku w centrum mia-
sta, uporz¹dkowanie „za-
mczyska”, czy  rzeki Nurzec.
Jaki jest stan, ka¿dy widzi.
Konkretne zadania inwesty-
cyjne na rok bie¿¹cy s¹ za-
pisane w przyjêtym przez
radê miasta bud¿ecie.

Istotn¹ spraw¹ jest
nawi¹zanie w³aœciwych re-
lacji w kontaktach z innymi
samorz¹dami (np. woje-
wódzkim i powiatowym)
oraz lokalnymi przedsiêbior-
cami. Pierwsze kroki s¹ ju¿
podejmowane. Najwa¿niej-
sze s¹ jednak relacje miê-
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10 lutego br. zapisa³
siê w bia³owieskim œrodowi-
sku, jako piêkny dzieñ po-
cz¹tku tego roku. Sta³ siê
nim z inicjatywy Bia³owie-
skiego Oœrodka Kultury,
Podlaskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Transplantologii i
powsta³ej przed kilku dnia-

mi Podlaskiej Galerii Auto-
grafów.

Tego tego dnia o go-
dzinie 12-tej ponad 150
miejscowa sala kina „¯ubr”
zape³ni³a siê prawie w ca³o-
œci mi³oœnikami siatkówki, a
przede wszystkim fanami

Sportowe wydarzenie
w bia³owieskim BOK
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Z g³êbokim ¿alem i smutkiem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Marcina Dorofiejuka

Jaros³awa Kowalika

Krzysztofa Adama Kubajewskiego

Bogus³awa Supruna

Krzysztofa Waœko

Krzysztofa Zimnocha

którzy zginêli tragicznie w dniu 10.02.2011r.

RODZINOM I NAJBLI¯SZYM
sk³adamy najszczersze wyrazy wspó³czucia

Burmistrz Miasta Hajnówka,
Przewodnicz¹cy i Radni Rady Miasta Hajnówka,

 pracownicy Urzêdu Miasta
oraz Mieszkañcy Hajnówki

dzyludzkie, a konkretnie
zdrowa atmosfera w samej
radzie miasta. Chcia³bym,
aby dyskusje by³y meryto-
ryczne, nie uw³aczaj¹ce god-
noœci ka¿dej osoby, gdyby
nawet ktoœ nie mia³ racji. W
najbli¿szych miesi¹cach
rada rozpocznie miêdzy in-
nymi procedury zwi¹zane ze
zmian¹ miejscowego planu
zagospodarowania prze-
strzennego, zmian¹ studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania prze-
strzennego miasta, w spra-
wie uchwalenia i zatwier-
dzenia programu usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów
zawieraj¹cych azbest. Zapo-
zna siê z informacjami do-
tycz¹cymi funkcjonowania
poszczególnych referatów i
jednostek organizacyjnych,
stanem porz¹dku i bezpie-
czeñstwa miasta.

Pana plany i zamie-
rzenia jakie  chcia³by Pan
zrealizowaæ w trakcie ka-
dencji.

Nie mam osobistych

planów czy marzeñ, jako
radny i przewodnicz¹cy
Rady Miasta chcia³bym
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadcze-
niem s³u¿yæ wszystkim
mieszkañcom Brañska oraz
wspieraæ burmistrza i urz¹d
miasta. A wiêc kontakt z
mieszkañcami poprzez pe³-
nione dy¿ury co najmniej raz
w tygodniu oraz inicjowanie
spotkañ z mieszkañcami i
komitetami osiedlowymi.
Podejmowanie inicjatyw w
celu usprawnienia dzia³alno-
œci jak i dostêpu do urzêdu,
w szczególnoœci osobom
niepe³nosprawnym, star-
szym np. poprzez wybudo-
wanie podjazdu. Wspó³pra-
ca z organizacjami pozarz¹-
dowymi, pracodawcami ce-
lem aktywizowania ich dzia-
³alnoœci na rzecz miasta. Ini-
cjowanie dzia³alnoœci kon-
trolnych poprzez w³aœciwe
komisje rady, w zakresie
miêdzy innymi gospodaro-
wania maj¹tkiem miasta,
odp³atnoœci za dzier¿awê i
najem nieruchomoœci stano-

wi¹cych w³asnoœæ miasta,
prawid³owoœci zawieranych
umów itp. Podejmowane
bêd¹ dzia³ania na rzecz pro-
mocji miasta, rozwoju kul-
tury, sportu i oœwiaty. Nade
wszystko szeroko rozumia-
ne przestrzeganie prawa,
zgodne z przepisami stano-
wienie prawa lokalnego (po-
dejmowanie uchwa³ przez
radê), egzekwowanie wyko-
nania podjêtych uchwa³
przez organ wykonawczy tj.
burmistrza i kierowników
referatów i jednostek orga-
nizacyjnych.

Dotychczas  miasto
Brañsk znane by³o z tego,
¿e inwestycje by³y podej-
mowane dopiero tu¿ przed
wyborami. Czy w Pana
ocenie nowe w³adze samo-
rz¹dowe skoñcz¹ z  tak¹
"kie³basa wyborcz¹" i
przez ca³¹ kadencjê bêdzie
siê coœ w mieœcie realizo-
wa³o?

Jestem przekonany, ¿e
o ile tak by³o, to obecnie
nowa rada i burmistrz bêd¹

bia³ostockiej dru¿yny AZS
Bia³ystok, która ostatnio
bryluje w rozgrywkach Plus
Ligi Kobiet.

M³odzie¿ i doroœli
przybyli by wzi¹æ udzia³ w
imprezie dnia sportu w Bia-
³owieskim Oœrodku Kultury
przebiegaj¹cym pod has³em
„Co zrobiæ, by mistrzem
byæ?”

Gdy wybi³a godzina
spotkania na salê weszli go-

œcie  - gwiazdy podlaskiej
siatkówki, by³e reprezen-
tantki Polski – Joanna
Szeszko, kapitan dru¿yny
AZS Bia³ystok, i Ma³gorza-
ta Cieœla (zabrak³o tylko te¿
zaproszonej Edyty Rzenno,
która tego dnia przechodzi-
³a kolejn¹ operacjê po odnie-
sionej kontuzji na parkiecie.
(Pani Edytko ¿yczymy szyb-

kiego powrotu do zdrowia).
Miejsca dla zaproszonych
goœci  zajêli te¿ Krzysztof

pracowali bardzo odpowie-
dzialnie przez ca³¹ kadencjê.
Ju¿ pierwsze sesje pokaza-
³y, ¿e radni s¹ bardzo docie-
kliwi i interesuj¹ siê wszyst-
kimi zagadnieniami, zarów-
no zaplanowanymi inwesty-
cjami jak te¿ np. kosztami
zwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹
referatu wodoci¹gów i kana-
lizacji, które maj¹ bezpo-
œredni wp³yw na cenê wody
i odp³atnoœæ za œcieki prze-
mys³owe i komunalne, dzia-
³alnoœci¹ gminnej komisji
rozwi¹zywania problemów
alkoholowych, czy progra-
mem wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi.
Nowa rada nie jest do koñca
na przyk³ad przekonana, czy
wszystkie zaplanowane na
bie¿¹cy rok inwestycje bêd¹
mo¿liwe do zrealizowania,
czy nie trzeba bêdzie kory-
gowaæ bud¿etu w ci¹gu roku
z ró¿nych wzglêdów, np.
trudnej sytuacji finansowej
pañstwa, a w zwi¹zku z tym
mniejszymi dotacjami, b¹dŸ
te¿ brakiem mo¿liwoœci po-

zyskania œrodków unijnych.
I nie ma tu znaczenia, czy to
jest pocz¹tek czy koniec ka-
dencji, chocia¿ przyznajmy,
nale¿y daæ trochê czasu na
bli¿sze zapoznanie siê przez
nowe w³adze, jakie s¹ rze-
czywiste wp³ywy do bud¿e-
tu miasta, jakie s¹ zasoby
maj¹tkowe, stan budynków
komunalnych, stan dróg
gminnych (szczególnie ¿wi-
rowych) po wiosennych roz-
topach itp. Dobry gospodarz
musi mieæ dobre rozpozna-
nie, a zw³aszcza inwestycje
nale¿y planowaæ racjonal-
nie, na okres ca³ej kadencji,
a nawet na okresy d³u¿sze,
aby zachowaæ pewn¹ stabil-
noœæ bez zaci¹gania zbyt
du¿ych kredytów.

- Dziêkujê za rozmo-
wê.

-Pozdrawiam wszyst-
kich czytelników „Wieœci
Podlaskich”, a w szczegól-
noœci  samorz¹dowców.

Rozmawia³

W.S. Soko³owski

To³wiñski pose³ na Sejm RP,
Janusz Kochan – prezes
Podlaskiej Rady Olimpij-
skiej PKOl, Aleksander Pu-
chalski – prezes Klubu AZS
Bia³ystok, Dariusz Dut-
kowski – zastêpca Wójta
Gminy Bia³owie¿a, Ry-
szard Œwierczewski – pre-
zes Podlaskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Transplan-
tologii i .Miros³aw Guze-
wicz – przewodnicz¹cy no-
wopowsta³ej Podlaskiej Ga-
lerii Autografów.

Prezes AZS Bia³ystok,
A. Puchalski przedstawi³
uczestnikom spotkania naj-
bli¿sze zamierzenia zwi¹za-
ne z dzia³alnoœci¹ klubu.
Spotka³y siê z aplauzem pu-
blicznoœci.

Janusz Kochan zapo-
zna³ widzów (w wiêkszoœci
m³odzie¿ miejscowej Szko-
³y Podstawowej, Gimna-
zjum i mi³oœników siatków-
ki z Zespo³u Technikum Le-
œnego w Bia³owie¿y) z do-
konaniami polskich spor-
towców – olimpijczyków na
przestrzeni ostatniego dzie-
wiêdziesiêciolecia.

Nie zabrak³o te¿ g³o-
su uczestnicz¹cego w uro-
czystoœci kulturalno – spor-

towej – Krzysztofa To³wiñ-
skiego – pos³a na Sejm RP,
który od niedawna zawziê-
cie kibicuje siatkar-
kom z bia³ostockiej
dru¿yny.

Po jego wyst¹-
pieniu zosta³ tylko
przys³owiowy „de-
ser dnia”. Przepro-
wadzony zosta³ wy-
wiad z siatkarkami
na temat ich zdro-
wia, przyczyn odno-
szonych kontuzji, ale
przede wszystkim
aspiracjom w tym
sezonie, (które jak
siê okaza³o s¹ wielkie). Siat-
karki mierz¹ w europejskie
puchary!

¯yczymy by te zamie-
rzenia siê urealni³y.

„Ciastkiem w dese-
rze” by³ quiz z zakresu wia-
domoœci o dokonaniach pod-
laskich sportowców i klu-
bów. W tym temacie naj-
wiêksz¹ wiadomoœci¹ wie-
dzy wykaza³ siê Mateusz
Nakielski, uczeñ Zespo³u
Szkó³ Leœnych im. Leœni-
ków Polskich w Bia³owie¿y
z kl.VI. Drugie miejsce zaj¹³
jego kolega ze szkolnej ³awy
- Hubert Zaj¹c. Na trzecim

miejscu uplasowa³ siê Kazi-
mierz Œlêczka, uczeñ Ze-
spo³u Szkolno - Przedszkol-

nego w Bia³owie¿y z kl.III
gimnazjum, który dobrze
zna sportowe dokonania
sportowców, ale tego dnia
losowane pytania mu nie
sprzyja³y.

Laureaci nagrodzeni
zostali upominkami ufundo-
wanymi przez bia³ostocki
klub AZS. Nie zabrak³o te¿
dodatkowej nagrody od
sympatycznych wrêczaj¹-
cych je siatkarek w postaci
buziaków, które za ka¿dym
razem nagradzane by³y
gromkimi brawami publicz-
noœci.

Sportowe wydarzenie w bia³owieskim BOK

Czeka nas wiele pracy Cd. ze str. 1
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Niespodziank¹ dla
siatkarki – Joanny Szeszko
by³o jej wywo³anie do przy-

s³owiowej tablicy przez
wspaniale prowadz¹c¹ kon-
feransjerkê – Julitê Tokajuk,
dyrektor Bia³owieskiego
Oœrodka Kultury. Nie by³o
pytañ, ale by³ za to akt wrê-
czenia przez pos³a Krzysz-
tofa To³wiñskiego ufundo-
wanej przez niego statuetki
dla tej wspanialej siatkarki
za dotychczasowe dokona-
nia na siatkarskim parkiecie
z ¿yczeniami na przysz³oœæ.
Moment wrêczenia wyró¿-
nienia publicznoœæ nagro-
dzi³a brawami na stoj¹co.

Nie mniej mi³ym ak-

centem by³ te¿ moment wrê-
czenia pi³ki z autografami
bia³ostockich siatkarek Juli-
cie Tokajuk, dyrektora

BOK, któ-
ra jak siê
o k a z a ³ o
by³a 500-
tysiêczna
i n t e r -
n a u t k ¹ ,
która we-
sz³a na
p o r t a l
Podlaskie-
go Stowa-
rzyszenia
na Rzecz
Transplan-
tologii, za

którego przyczyn¹ miesz-
kañcy gminy mogli spotkaæ
siê z tak zacnym gronem.
Nagrodê wrêczy³ pose³
Krzysztof To³wiñski wraz z
imiennikiem Dañczakiem,
sekretarzem Podlaskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Transplantologii.

Ciastek nie da siê
zjeœæ bez „ma³ej czarnej”,
ale i jej nie zabrak³o. Dodat-
kiem, by³o otwarcie wysta-
wy autografów sportowych
wybitnych sportowców z ca-
³ego œwiata. Uczestnicy bia-
³owieskiego spotkania zwie-

Sportowe wydarzenie w bia³owieskim BOK
dzili j¹ z zainteresowaniem
prosz¹c o autograf mistrzy-
nie siatkarskich parkietów.

Prosz¹cych by³o wielu.

Niespodz i ewan ie
zwiedzanie wystawy auto-
grafów skoñczy³o siê nieza-
planowanym spotkaniem
przysz³ych leœników
(uczniów Technikum Zespo-
³u Szkó³ Leœnych w Bia³o-
wie¿y) i ludzi zafrasowa-
nych losami puszczy i swo-
jej egzystencji w obecnych i
przysz³ych czasach z pos³em
Krzysztofem To³wiñskim,
te¿ absolwentem szko³y
œredniej w tej miejscowoœci.

Zebrani przez ponad
godzinê dyskutowali z po-
s³em prosz¹c go  o wsparcie
ich w temacie ochrony Pusz-
czy Bia³owieskiej, o
uwzglêdnienie g³osu leœni-
ków, oddanych od wieków
jej ochronie i aktywnemu
przeciwdzia³aniu szkodli-
wym eksperymentom wpro-
wadzanym do ustawodaw-
stwa przez ekologów.

Sportowe wydarzenie
przesz³o ju¿ do historii, ale
nie mia³oby miejsca gdyby
niewspieraj¹ce instytucje,
podmioty gospodarcze i oso-
by prywatne: Wójt  Gminy
Bia³owie¿a, Pensjonat

„Sio³o Budy”, bia³owieska
Restauracja  i Galeria
Trunków Wschodu, a tak-
¿e Bia³owieski Park Naro-
dowy, apteka „Aloes” Mi-
ros³awa Szweda oraz Jerzy
Dowbysz – radny Gminy
Bia³owie¿a.

W trakcie imprezy za-
interesowani mieli te¿ mo¿-
liwoœæ zaopatrzenia siê w
broszury propaguj¹ce prze-
szczepy dla ratowania ludz-
kiego ¿ycia, a tak¿e

„Oœwiadczenia Woli”.
Jak zapewnia Julita

Tokajuk tak du¿e wydarze-
nie sportowe w dzia³alnoœci
Bia³owieskiego Oœrodka
Kultury by³o pierwszym, ale
nie ostatnim. Rozwa¿ane
jest powo³anie przy tej pla-
cówce Gminnego Klubu
Olimpijczyka, który propa-
gowa³by ideê olimpijsk¹

wœród miejscowego spo³e-
czeñstwa, organizowa³ spo-
tkania z wybitnymi sportow-
cami – olimpijczykami i ró¿-
nego rodzaju sportow¹ ry-
walizacjê.

Zbiory autografów
wystawione w Galerii Bia-
³owieskiego Oœrodka Kultu-
ry zafascynowane sportem
osoby bêd¹ mog³y ogl¹daæ
do koñca lutego br.. PóŸniej
powêdruj¹ one do Narwi,
gdzie bêd¹  mogli je ogl¹daæ

mieszkañcy gminy Narew w
siedzibie miejscowej Gmin-
nej Biblioteki Publicznej.

Tam te¿ nie zabraknie
sportowych atrakcji, zapew-
ni³ przewodnicz¹cy Podla-
skiej Galerii Autografów –
Miros³aw Guzewicz!

 Robert Gromiñski

foto: Robert Kamiñski

Bia³owie¿a

Cd. ze str. 2

Ju¿ na dobre roz-
pocz¹³ siê nowy rok, a wci¹¿
jeszcze s³ychaæ echa roku
minionego – wspomnienia,
podsumowania, sprawozda-
nia itd.. pracy by³o co nie
miara, ale bez pracy…

Stowarzyszenie Mu-
zeum i Oœrodek Kultury Bia-
³oruskiej w Hajnówce rów-
nie¿ analizuje i ocenia mi-
niony 2010 rok w swojej in-
stytucji, a by³ on w tej orga-
nizacji szczególny, a to za
spraw¹ pewnych zmian w
kadrze placówki, walnym
zgromadzen iu
Stowarzyszenia,
które przynios³o
zmiany personal-
ne w sk³adzie Za-
rz¹du, no i w koñ-
cu szereg dzia³añ
kulturalno –
oœwiatowych na
rzecz zachowania
to¿samoœci bia³o-
ruskiej mniejszo-
œci narodowej w
Polsce i upowszechnianiu
kultury i sztuki wspó³cze-

snych Bia³orusinów. Stowa-
rzyszenie realizowa³o 10
projektów, a wœród nich min.
cykl bia³oruskich festynów
na wsiach wschodniej Bia-
³ostocczyzny pn. „I tam
¿ywuæ ludzi”, cykl bia³oru-
skich festynów etnograficz-
nych „Kultura na schodach
Muzeum”, „Cyrylic¹ pisa-
ne”, dzia³alnoœæ grupy te-
atralnej „Sieweñka”, czy Ar-
tystyczne Spotkania M³o-
dzie¿y.  Zupe³nie nowym
projektem by³ „Przygranicz-
ny Alians Etniczny”, które-

go ide¹ by³a integracja spo-
³eczna zarówno bia³oruskiej

spo³ecznoœci jak i polsko/
bia³oruskiej poprzez obco-
wanie z kultur¹ i sztuk¹. Od-
bywa³y siê koncerty,
festyny, wystawy
czasowe, konkursy,
warsztaty dzienni-
karskie, plastyczne,
garncarskie, tkac-
kie, kulinarne, spo-
tkania literackie,
prezentacje kina
niezale¿nego w ra-
mach maratonu fil-
mowego „Pogoñ za
filmem” i inne.

Ukaza³ siê d³ugo wy-
czekiwany album fo-
tograficzny „Podlasie
w obiektywie” pod-
sumowuj¹cy organi-
zowany przez Mu-
zeum od szeœciu lat
ogólnopolski konkurs
fotograficzny Ukaza-
³y siê równie¿ muze-
alne broszury promo-
cyjne oraz  nowa stro-
na internetowa Sto-

warzyszenia www.muzeum-
bialoruskie.hajnowka.pl, na

któr¹ serdecznie zaprasza-
my.  Stary rok zwieñczy³a

wigilia i wieczór kolêd ku
wyciszeniu i refleksji.

Ale na dobre roz-
pocz¹³ siê ju¿ nowy rok,
nowe plany i projekty, zak³a-
damy nie mniej atrakcji i
kolejne nowe inicjatywy.
Rozpoczêliœmy od bia³oru-
skiego balu noworocznego z
zespo³em „Obraz kontrolny”
, a teraz szykujemy siê do re-
alizacji tegorocznych pro-
jektów, a wœród nich min.
kolejna edycja cyklu „I tam
¿ywuæ ludzi” - i w tym roku

Min¹³ rok w Muzeum Bia³oruskim w Hajnówce
zawitamy z bia³orusk¹ kul-
tur¹ do ma³ych miejscowo-
œci Bia³ostocczyzny, festyn

„Kultura na
schodach Mu-
zeum”, jesienne
koncerty rocko-
we „Muzyka bez
z a s t r z e ¿ e ñ ” ,
„Cyrylic¹ pisa-
ne”, ogólnopol-
ski konkurs foto-
graficzny „Pod-
lasie w obiekty-
wie”, letnie kino
p l e n e r o w e ,

„Przygraniczny Alians Et-
niczny”, jak te¿ realizacja
trzeciej sta³ej ekspozycji
Muzeum. Zatem plan ju¿
jest, zapa³ równie¿, nie po-
zostaje wiêc nic innego jak
¿yczyæ sobie si³, szczêœcia i
zaprosiæ podlask¹ spo³ecz-
noœæ do brania udzia³u w
naszych przedsiêwziêciach.

Tegoroczne projekty
bêd¹ realizowane dziêki do-
tacjom MSWiA oraz Urzê-
du Miasta Hajnówka.

Tomasz Tichoniuk
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Bêdzie to pierwszy
spis ludnoœci od czasu przy-
st¹pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej i stanowiæ bêdzie
integralny element zaplano-
wanych na ten okres Spisów
Europejskich.

Dziêki przeprowadze-
niu NSP 2011 mo¿liwe bê-
dzie uzyskanie informacji o
liczbie ludnoœci, jej teryto-
rialnym rozmieszczeniu,
strukturze demograficzno –
spo³ecznej i zawodowej, a
tak¿e o spo³eczno – ekono-
micznej charakterystyce go-
spodarstw domowych i ro-
dzin oraz o ich zasobach i
warunkach mieszkaniowych
na wszystkich szczeblach
podzia³u terytorialnego kra-
ju: ogólnokrajowym, regio-

(wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2011 r., godz. 24:00)

nalnym i lokalnym. Szcze-
góln¹ wagê w NSP 2011
przyk³ada siê do pozyskania
wiedzy na temat zmian za-
chodz¹cych w procesach
demograficznych i spo³ecz-
nych miêdzy innymi z uwa-
gi na wzmo¿one migracje
ludnoœci po wst¹pieniu Rze-
czypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.

Spisem zostan¹ objê-
te:

- osoby stale zamiesz-
ka³e i czasowo przebywaj¹-
ce w mieszkaniach, budyn-
kach i pomieszczeniach nie-
bêd¹cych mieszkaniami;

- osoby niemaj¹ce
miejsca zamieszkania,

- mieszkania i budyn-
ki, w których znajduj¹ siê

mieszkania oraz zamieszka-
ne obiekty zbiorowego za-
kwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia
niebêd¹ce mieszkaniami.

Spis zostanie przepro-
wadzony w formie elektro-
nicznej jako badanie pe³ne
oraz jako badanie reprezen-
tacyjne.

Badanie reprezenta-
cyjne bêdzie przeprowadzo-
ne u osób stale zamieszka-
³ych i czasowo przebywaj¹-
cych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, których
mieszkania zosta³y wyloso-
wane do badania, natomiast
w odniesieniu do osób, któ-
rych mieszkania nie zosta³y
wylosowane do badania,
przeprowadzone zostanie

badanie pe³ne.
Dane zbierane bêd¹ w

nastêpuj¹cy sposób:
- przed rozpoczêciem

spisu formularze spisowe
zostan¹ zasilone danymi po-
chodz¹cymi z systemów in-
formacyjnych,

- samopis internetowy
(CAII) w dniach – 1 IV – 16
VI,

- wywiad telefoniczny
realizowany przez ankiete-
rów statystycznych (CATI)
w dniach 8 IV– 30 VI,

- wywiad realizowany
przez rachmistrza spisowe-
go (CAPI) w dniach 8 IV –
30 VI.

We wszystkich meto-
dach zbierania danych wy-
korzystywany bêdzie formu-

larz elektroniczny.
Dane dotycz¹ce osób

nieobecnych i osób ma³olet-
nich przekazuj¹ osoby pe³-
noletnie wspólnie z nimi za-
mieszka³e.

Wszystkie dane oso-
bowe oraz dane indywidual-
ne, zbierane i gromadzone
podczas prac spisowych, s¹
poufne i podlegaj¹ szczegól-
nej ochronie w ramach ta-
jemnicy statystycznej.

Wszelkie pytania
mo¿na zadawaæ na stronie
i n t e r n e t o w e j
www.stat.gov.pl, w czêœci
„pytania do GUS”. Odpo-
wiedzi udziela równie¿
Rzecznik Prasowy Prezesa
GUS (spis@stat.gov.pl;
rzecznik@stat.gov.pl).

Radca prawny Julia

Krupa-Ignaczak, Kancelaria

Prawna RAVEN (Grupa

KRUK)

Spadek kojarzy siê na

ogó³ z maj¹tkiem, który

osoba zmar³a pozostawi³a

po sobie. Czêsto zapomina-

my jednak, ¿e dziedziczeniu

podlegaj¹ nie tylko aktywa

zmar³ego, ale tak¿e jego

d³ugi. Spadek bowiem to

ogó³ praw, ale i obowi¹zków

nale¿¹cych do spadkodaw-

cy w chwili jego œmierci,

które przechodz¹ na jego

nastêpców prawnych (zob.

art. 922 k.c.). Co wiêc naj-

lepiej robiæ, kiedy nasz

spadkodawca zostawi po

sobie d³ugi.

Najwa¿niejsze, ¿eby

pamiêtaæ, ¿e d³ugi spadko-

dawcy nabywamy ju¿ w chwi-

li jego œmierci. I nie ma tu

znaczenia, czy nabywa siê

spadek w oparciu o ogólne

regu³y dziedziczenia okreœlo-

ne w przepisach kodeksu cy-

wilnego (art. 922 i nast. k.c.)

czy te¿ na mocy testamentu

(art. 924 k.c. i 925 k.c.).

Jeœli odziedziczone

d³ugi s¹ du¿e, najlepiej spa-

dek odrzuciæ

Gdy wiemy, ¿e zmar³y

nie mia³ du¿ego maj¹tku i by³

mocno zad³u¿ony, a nie chce-

my lub nie mo¿emy sp³aciæ

tych d³ugów, warto odrzuciæ

spadek. Gdy spadek mia³by

przypaœæ osobie ma³oletniej,

D³ug w spadku i co dalej?

Cd. str. 6

jej rodzice musz¹ uprzednio

uzyskaæ zgodê s¹du opiekuñ-

czego na odrzucenie spadku.

Z dobrodziejstwem

inwentarza

Spadek mo¿na tak¿e

przyj¹æ z tzw. dobrodziej-

stwem inwentarza. W takiej

sytuacji s¹d zleci komorniko-

wi sporz¹dzenie spisu inwen-

tarza. Chodzi o ustalenie, jaki

maj¹tek o jakiej wartoœci po-

zostawi³ zmar³y oraz ile w

chwili jego œmierci wynosi³y

d³ugi i zobowi¹zania. Odpo-

wiedzialnoœæ spadkobiercy

zostaje ograniczona do war-

toœci stanu czynnego spadku

(czyli wartoœci nale¿¹cych do

maj¹tku aktywów). Oznacza

to wiêc, ¿e spadkobierca od-

powiada za d³ugi spadkowe

ca³ym swoim maj¹tkiem, ale

tylko do wysokoœci d³ugów

osoby zmar³ej. Nawet jeœli

odziedziczymy dom o warto-

œci 250 tys. z³ i jednoczeœnie

300 tys. z³ d³ugu, odpowiadaæ

bêdziemy do kwoty 250 tys.

z³. Pozosta³a ró¿nica pomiê-

dzy odziedziczonymi pasywa-

mi i aktywami nie zostanie

sp³acona. Jeœli natomiast ma-

j¹tek bêdzie wy¿szy ni¿ d³ug,

spadkobierca odpowiada do

wysokoœci d³ugu.

Takie rozwi¹zanie jest

korzystne, gdy nie jesteœmy

do koñca pewni, jak wygl¹da-

³a sytuacja maj¹tkowa spad-

kodawcy (np. czy by³ zad³u-
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Do kaplicy Buchhol-
zów na cmentarzu w Supra-
œlu z arboretum na Kopnej
Górze przeniesiono szcz¹t-
ki 46 powstañców listopado-
wych, które przed rokiem
zosta³y odkryte w mogile
niedaleko wsi Soko³da. Po-
zostan¹ w kaplicy a¿ do cza-

su decyzji o tym, gdzie do-
celowo spoczn¹. Uroczysto-
œci zbieg³y siê z obchodami
179. rocznicy Powstania Li-
stopadowego.

Odkrycie jednej z naj-
wiêkszych w Polsce zbioro-
wej mogi³y powstañców na
Kopnej Górze ko³o Soko³dy
w czasie prac ekshumacyj-
nych jesieni¹ 2010 r. by³o
mo¿liwe dziêki zaanga¿o-
waniu lokalnych mi³oœni-
ków historii ze Stowarzysze-
nia Collegium Suprasliense
w Supraœlu.. Pomog³a w tym
notatka sprzed 180 lat, au-
torstwa ks. Andruszkiewicza
z parafii w Szudzia³owie.
Pod dat¹ 25 czerwca 1831 r.
opisana zosta³a tam bitwa
pod Soko³d¹, w której udzia³
wzi¹³ powstañczy oddzia³
dowodzony przez p³k. Józe-
fa Zaliwskiego. W notatce
doœæ dok³adnie okreœlono
miejsce pochówku powstañ-
ców. Poszukiwania mogi³y
trwa³y trzy lata.

W obecnoœci pos³a RP
Krzysztofa To³wiñskiego,
po odegraniu hymnu pañ-
stwowego, w Kopnej Górze
rozpoczêto przenoszenie
przez grupê spieszonych ka-
walerzystów trumienek z
budynku nadleœnictwa na
przystrojony igliwiem i bia-
³o czerwonymi barwami na-
rodowymi samochód Firmy
„SAMASZ” wraz z lawet¹.
Dru¿ynê nios¹c¹ 5 trumie-
nek, przy dŸwiêkach melo-
dii wydobywaj¹cej siê z

tr¹bki kapelmistrza Wies³a-
wa Koszeli przyprowadza³
wydaj¹cy polecenia komen-
dant.

Wraz z przybyciem do
Kopnej Góry burmistrza Su-
praœla Rados³awa Dobro-
wolskiego i ksiê¿y modlitw¹
rozpocz¹³ siê ¿a³obno – pa-

triotyczny ceremonia³. Kon-
dukt zmierzaj¹cy do koœcio-
³a Trójcy Œwiêtej w Supra-
œlu zatrzyma³ siê przy supra-
skim klasztorze, gdzie mia-
³a miejsce krótka modlitwa
duchownego prawos³awne-
go. Od bram klasztoru trum-
nom w asyœcie rekonstruk-
cyjnej kawalerii konnej z 10.
Pu³ku U³anów Litewskich,
grup rekonstrukcyjnych -
Dywizji Ksiêstwa Warszaw-
skiego, Zwi¹zku Strzelec-
kiego „Strzelec” z Grajewa
i Warszawy towarzyszyli
kap³ani, poczty sztandaro-
we, harcerze oraz mieszkañ-
cy Supraœla i okolic.

Z palcu przy koœciele
m³odzi mundurowi, przy
dŸwiêkach marsza ¿a³obne-
go i werbli wnieœli trumien-
ki ze szcz¹tkami bohaterów
do œwi¹tyni. Na ka¿dej so-
snowej trumience by³ napis
„¯o³nierz nieznany, poleg³ 7
lipca 1831 roku”.

S³owo wstêpne w ko-
œciele wyg³osi³ w³odarz Su-
praœla Rados³aw Dobrowol-
ski, który podkreœli³, ¿e w
koœciele mamy przed sob¹
kilkudziesiêciu ¿o³nierzy z
armii oddzia³u pu³kownika
Zaliwskiego. Na pytanie
sk¹d tu siê wziêli? – odpo-
wiedzia³ Krzysztof £aziuk,
który przybli¿y³ zebranym
rys historyczny bitwy pod
Soko³d¹.

- Bia³ostocczyzna w
tamtym czasie by³a obsza-
rem wcielonym do Rosji,

zapleczem dla armii rosyj-
skiej, wojna natomiast to-
czy³a siê na zachód od tych
ziem, w Królestwie Polskim
–mówi³ £aziuk. On te¿ przy-
pomnia³, ¿e w bitwie pod
Soko³d¹ zginê³o 150 - 200
polskich ¿o³nierzy. W woj-
nie polsko - rosyjskiej, gdzie
naprzeciw wroga stanê³a
polska armia œwietnie wy-
szkolona i zdeterminowana
¿eby zwyciê¿yæ, i niewiele
brakowa³o do sukcesu. Sam
Zaliwski – kontynuowa³ le-
œniczy - by³ jednym z najlep-
szych partyzantów wojny.

Podczas postoju nad
Kana³em Augustowskim –
referowa³ £aziuk, oddzia³
zosta³ dopadniêty przez ro-
syjski poœcig Po odparciu
ataku, w oczekiwaniu na
wiêksze si³y, polski odzia³
wymkn¹³ siê i przeszed³ na
teren Puszczy Knyszyñskiej.
6 lipca 1831 r. zatrzyma³ siê
na nocleg we wsi Soko³da.
Tu, nad ranem, prawdopo-
dobnie na skutek zdrady,

nast¹pi³ rosyjski napad od
strony Supraœla. Skalê trage-
dii dope³ni³ ludzki b³¹d: ofi-
cer dy¿urny z partyzanckie-
go oddzia³u, który wczeœniej
przy³¹czy³ siê do Zaliwskie-
go nie rozstawi³ widet przed
wsi¹. Rosjanie podeszli pod
wieœ i otworzyli ogieñ arty-
leryjski. Pop³och œpi¹cych
ludzi, zamieszanie, panicz-
na ucieczka w ciemnoœciach
przez rzekê, kawaleria wpa-
daj¹ca na swoj¹ piechotê
utworzy³a most z ludzkich i
koñskich cia³.

Otaczamy modlitw¹
¿o³nierzy, których szcz¹tki
s¹ wœród nas i prosimy o ra-
doœæ ¿ycia i wieczne szczê-
œcie, wyra¿aj¹c dar wdziêcz-
noœci za trud ich walki o
wolnoœæ naszej Ojczyzny –
mówi³ ks. Andrzej Chut-
kowski wspó³koncelebruj¹-
cy mszê œw. wraz z miejsco-
wi proboszczami oraz kape-
lanami harcerstwa z Bia³e-
gostoku i E³ku w obecnoœci
duchownego koœcio³a ewan-
gelickiego.

W uroczystej mszy
œw. wziêli udzia³ przedstawi-
ciele nowo wybranych
w³adz samorz¹dowych, par-
lamentarzyœci, historycy i
archeolodzy. Andrzeja Ku-
nerta, sekretarza Rady
Ochrony Pamiêci Walk i
Mêczeñstwa reprezentowa³
Adam Siwek.

W homilii ks. koman-
dor por. Reæko nawi¹zuj¹c
do wydarzeñ z 1831 r.
mówi³, ¿e winniœmy czciæ
naszych bohaterów zwy-

ciêstw, a nawet klêsk jako
twórców naszej narodowej
to¿samoœci. Zanim dojdzie
do z³o¿enia ¿o³nierzy w
miejscu spoczynku w nekro-
poli, kaplica cmentarna po-
zostanie ich I stacj¹.

Kaznodzieja przypo-
mnia³, ¿e 29 listopada, nie
by³o nic o powstaniu w pro-
gramie telewizyjnej „jedyn-
ki”, by³y tylko okruchy in-
formacji na innych stacjach.
Ks. Reæko zachêca³ zgroma-
dzonych do troski o tradycje
narodowe, wychowanie pa-

triotyczne m³odego pokole-
nia, jako œwiadectwa pol-
skoœci we wspó³czesnej zla-
icowanej Europie.

W drodze do kaplicy

Przy dŸwiêkach wer-
bli oraz bardzo wzruszaj¹ce-
go marsza ¿a³obnego mun-
durowi wynosili trumienki.
W kondukcie ¿a³obnym nie-
zwykle widowiskowo pre-
zentowali siê u³ani i grupy
rekonstrukcyjne. W blasku
pochodni harcerskich mun-
durowi nieœli maleñkie tru-
mienki, które po wejœciu na
cmentarz przy dŸwiêku tr¹b-
ki i werbli wnieœli do kapli-
cy Buchholzów, gdzie spo-
czywaæ bêd¹ w oczekiwaniu
na pogrzeb.

Po modlitewnej re-
fleksji kap³anów trzech ko-
œcio³ów w Apelu Poleg³ych,
wspomniano m.in. uczestni-
ków bitew pod Grunwal-
dem, Kircholmem, pole-
g³ych Policjantów, Harcerzy,

uczestników wojny obron-
nej 1939 r., a przede wszyst-
kim pamiêtano o ¿o³nier-
zach, podkomendnych sa-
modzielnej grupy operacyj-
nej por. Zaliwskiego, przy-
pominaj¹c, ¿e rankiem 7 lip-
ca wody Soko³dy zabarwi³y
siê na czerwono od ich mê-
czeñskiej krwi, którzy wrzu-
ceni do bezimiennego gro-
bu, zostali przykryci woalem
180 letniej niepamiêci. Apel
zakoñczy³a trzykrotna salwa
honorowa oddana przez gru-

12 grudnia 2010 r. zosta³y przewiezione szcz¹tki 46 Powstañców Listopadowych z Kopnej Góry do Supraœla

Z ¿o³nierskimi honorami uczczono Powstañców

Cd. str. 6
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pê rekonstrukcyjn¹ ¿o³nie-
rzy z wojny 1831 r.

Adam Siwek, naczel-
nik wydzia³u krajowego
Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa, wyra¿a-
j¹c uznanie dla dzia³aczy

spo³ecznych i w³adz samo-
rz¹dowych, podkreœli³, ¿e
Rada od kilkudziesiêciu lat
zajmuje siê opiek¹ nad miej-
scami pamiêci narodowej
zwi¹zanymi z walk¹ i mê-
czeñstwem narodu polskie-
go. Naczelnik, choæ nie de-
klarowa³ zmiany opinii do-
tycz¹cej powstania Mauzo-
leum to uspokaja³, ¿e Rada
ponownie rozwa¿y projekt
jego powstania.

- Trumny ze szcz¹tka-
mi bohaterów powinny spo-
cz¹æ w pojedynczych gro-
bach – mówi³ na cmentarzu
redaktor Adam Sikorki, au-
tor programu „By³o nie mi-
nê³o” emitowanego przez
TVP, który ca³ej sprawie
nada³ impet medialny. Pose³
To³wiñski podkreœli³, ¿e w
dniu dzisiejszym jesteœmy
wyró¿nieni wyj¹tkowym za-
szczytem oddania ho³du pa-
miêci naszym braciom

sprzed 180 laty. Zwyk³ym
ludziom maj¹cym w³asne
¿ycie, rodziny i przysz³oœæ.
Tym, którzy przeciw zabor-
cy powstali z honorem pod-
nieœli g³owy i ostatecznie na
o³tarzu Matki Ojczyzny pod
Kopn¹ Gór¹ je z³o¿yli. Bê-

d¹c zwyk³ymi stali siê przez
to wielkimi i niezwyk³ymi.
W serach pokoleñ ¿arliwych
patriotów pozostan¹ na za-
wsze.

P³k Leszek Zych,
prezes Zwi¹zku Pi³sudczy-
ków, koñcz¹cy seriê wyst¹-
pieñ podkreœli³, ¿e choæ w
osobie Jana III Sobieskiego
ochroniliœmy Europê, to nie
oszczêdzi³y nas rozbiory
walki o niepodleg³oœæ, od
Insurekcji Koœciuszkow-
skiej, poprzez Powstania Li-
stopadowe i Styczniowe
okupione krwi¹.

Robert Panek na uro-
czystoœæ skomponowa³ spe-
cjalny utwór „Nad mogi³¹
Powstañca”, którego w sku-
pieniu w jego wykonaniu
wys³uchali uczestnicy uro-
czystoœci

Burmistrz Rados³aw
Dobrowolski, który ju¿ do
Kopnej Góry przyby³ z

piêkn¹ bia³o – czerwon¹
wi¹zank¹, na cmentarzu na-
wi¹za³ do poszukiwañ mo-
gi³y powstañczej w Soko³-
dzie, ogromnym zaanga¿o-
waniu pracowników badaj¹-
cych teren wskazany przez
szudzia³owskiego ksiêdza.
Andruszkiewicza.

Mimo mrozu nikt siê
nie œpieszy³ z opuszczeniem
cmentarza, wówczas ks. ko-
mandor Reæko zaintonowa³
pieœñ: „Oto dziœ dzieñ krwi
i chwa³y”, w której œpiew
w³¹czyli siê uczestnicy uro-
czystoœci.

Projekt wizualizacji
Powstañczej Mogi³y

Czy powstanie nekro-
polia w Kopnej Górze?. I
choæ s¹ o tym przekonani
przedstawiciele w³adzy sa-
morz¹dowej, stowarzysze-
nia i mieszkañcy Supraœla,
to nie jest to jednak takie
oczywiste.

Stowarzyszenie chce,
aby szcz¹tki powstañców
zosta³y docelowo pochowa-
ne w specjalnym mauzo-
leum na stoku w Kopnej
Górze, niedaleko drogi Bia-
³ystok – Supraœl - Krynki.
Mia³yby siê tam znaleŸæ ka-
mienie z krzy¿ami, powstañ-
cy mieliby byæ pochowani w
osobnych mogi³ach. Jest ju¿
nawet gotowy projekt wizu-
alizacji cmentarza wykona-
ny przez prof. Jadwigê
Szczyczkowska - Za³êsk¹,
cz³onkiniê „Collegium Su-
prasliense”. Koncepcji z
osobnymi grobami nie zaak-
ceptowa³a Rada Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa,
która opowiada siê jedynie

za zbiorow¹ mogi³¹. Cz³on-
kowie Stowarzyszenia maj¹
nadziejê na powstanie ne-
kropoli, gdy¿ dobrze zacho-
wane szcz¹tki wyraŸnie
wskazuj¹ na 46 poszczegól-
nych powstañców. Dlatego
pragn¹, aby w miejscu kaŸ-
ni naszych bohaterów po-
wsta³ wspania³y pomnik w
postaci ma³ego cmentarza
wojennego.

Moskale nie uszano-

wali ¿o³nierskiej godnoœci
polskich powstañców ob-
dzieraj¹c cia³a z mundurów
i najpewniej po ich okradze-
niu pochowali w haniebny
sposób, rzucaj¹c je jedno na
drugie. Odnalezione szkiele-
ty u³o¿one by³y w kilku war-
stwach – przypomina Rado-
s³aw Dobrowolski, prezes

spo³ecznego Stowarzyszenia
„Collegium Suprasliense”.

- Jesteœmy z nich
dumni. To nasi bohaterowie.
Tak¹ historiê chcemy prze-
kazywaæ swoim dzieciom -
mówi Ma³gorzata Zalew-
ska, która na niedzielne uro-
czystoœci przyby³a z synami.

Jest nadzieja, ¿e trum-
ny zostan¹ przeniesione na
planowany cmentarz wojen-
ny na skraj lasów, na wzgó-

rzu za wsi¹, z widokiem na
rzekê Soko³dê. Tam te¿ ma
stan¹æ wysoka kolumna z
or³em na szczycie. .Czy jed-
nak spe³nia siê marzenia
nowego burmistrza Supraœla
Dobrowolskiego i jego
wspó³pracowników i miesz-
kañców?

Tadeusz Szereszewski

Z ¿o³nierskimi honorami uczczono Powstañców

Cd. ze str. 5

D³ug w spadku i co dalej?¿ony), a z jakiœ powodów

chcielibyœmy dziedziczyæ po

nim. Choæby dlatego, ¿e w

sk³ad spadku wchodzi nieru-

chomoœæ, prawo do lokalu

mieszkalnego lub inna warto-

œciowa rzecz.

Przyj¹æ spadek

wprost

Na koniec wreszcie

spadek mo¿na przyj¹æ wprost.

To jednak ³¹czy siê z przyjê-

ciem na siebie odpowiedzial-

noœci za wszelkie d³ugi spad-

kowe bez jakiegokolwiek

ograniczenia. Wierzyciele

zmar³ego staj¹ siê wtedy

uprawnieni do dochodzenia

od spadkobiercy sp³aty

wszystkich nale¿noœci spad-

kodawcy. I to bez wzglêdu na

ich Ÿród³o, czy wartoœæ.

Podzia³ d³ugów po-

miêdzy spadkobierców

Gdy spadkobierców

jest kilku, do czasu podzia³u

spadku, za d³ugi spadkowe

odpowiadaj¹ solidarnie. Je¿e-

li zatem jeden z nich sp³aci³

nale¿noœæ zmar³ego, mo¿e on

¿¹daæ zwrotu od pozosta³ych

spadkobierców w czêœciach,

które odpowiadaj¹ wielkoœci

ich udzia³ów.

Podzia³ spadku nastê-

puje z chwil¹ zawarcia przez

spadkobierców umowy o

dzia³ spadku lub z chwil¹

uprawomocnienia siê posta-

nowienia s¹du w tej sprawie.

Warto wiedzieæ, ¿e dzia³owi

podlegaj¹ jedynie aktywa

spadkowe. Spadkobiercy nie

mog¹ siê umówiæ co do po-

dzia³u miêdzy siebie d³ugów

spadkowych np. poprzez za-

warcie umowy, ¿e jedna z

osób przejmie na siebie

wszelkie odziedziczone d³ugi,

zwalniaj¹c tym samym pozo-

sta³ych spadkobierców z od-

powiedzialnoœci. Taka umo-

wa odniesie skutek tylko miê-

dzy jej uczestnikami i w ¿ad-

nej mierze nie bêdzie wp³y-

waæ na odpowiedzialnoœæ

spadkobierców wobec wie-

rzycieli. Z chwil¹ dokonania

dzia³u spadku podzia³ d³ugów

nast¹pi z mocy samego pra-

wa, odpowiednio do podzia-

³u aktywów (zob. postanowie-

nie S¹du Najwy¿szego z dnia

20 wrzeœnia 2000 r., I CKN

295/2000). Spadkobiercy

bêd¹ wtedy ponosiæ odpowie-

dzialnoœæ za d³ugi spadkowe

w stosunku do wielkoœci

udzia³ów (art.1034 § 2 k.c.)

Pó³ roku na decyzjê

Je¿eli przed notariu-

szem lub w³aœciwym s¹dem

nie z³o¿ymy oœwiadczenia o

odrzuceniu spadku lub o przy-

jêciu go z dobrodziejstwem

inwentarza, nabywamy spa-

dek wprost - z mocy samego

prawa. Wtedy bêdziemy mu-

sieli sp³aciæ wszystkie d³ugi

spadkowe bez ograniczeñ. Na

z³o¿enie oœwiadczenia doty-

cz¹cego formy przyjêcia

spadku b¹dŸ jego odrzucenia

mamy 6 miesiêcy od dnia, w

którym dowiedzieliœmy siê o

tytule powo³ania do spadku -

art. 1015 § 1 k.c. Warto za-

tem zadbaæ, aby taka sytuacja

nas nie zaskoczy³a. Mimo

cierpienia, które niesie za

sob¹ œmieræ bliskiej osoby,

dobrze pomyœleæ o uporz¹d-

kowaniu spraw spadkowych.

Cd. ze str. 4
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Zawodnicy ¯ubra odnieœli kolejne ligowe zwyciêstwo. Tym razem
nasi siatkarze pokonali dru¿ynê Moniek, a najciekawszy by³ trzeci set tego
spotkania.

W niedzielê 23 stycznia LUKS TL ¯ubr Bia³owie¿a podejmowa³ na
w³asnym boisku Gim-Net Moñki. Po meczu du¿e powody do radoœci mieli
siatkarze ¯ubra, którzy wygrali to spotkanie 3:0.

Pierwsze dwa sety spotkania nie przynios³y bia³owieskim kibicom
zbyt wielkich dawek emocji. ¯ubr mia³ zdecydowan¹ przewagê, w ka¿dej
z partii i nie podlega³a ona ¿adnej dyskusji. W tym czasie siatkarze z Mo-
niek nie byli w stanie nawi¹zaæ równorzêdnej walki z naszym zespo³em.
Dopiero trzecia partia meczu sta³a siê bardziej wyrównana i mimo licz-
nych problemów, zwyciêsko wysz³a z niej dru¿yna z Bia³owie¿y.

– Pierwsze dwa sety graliœmy ca³kiem dobrze – skomentowa³ Woj-
ciech Gutowski, trener ¯ubra. – W trzecim secie zagraliœmy trochê s³abiej.
Przede wszystkim mieliœmy problem ze skoñczeniem ataku. Pogorszy³a
siê tak¿e nasza gra w obronie. Co prawda Moñki ca³y czas prowadzi³y
dwoma, trzema punktami, ale w koñcówce spotkania uda³o nam siê zniwe-
lowaæ tê stratê i ca³y mecz wygraliœmy.

¯ubr Bia³owie¿a – Gim-Net Moñki 3:0 (25:15, 25:18, 27:25)
¯ubr: Rubiel, M. Gutowski, Zawiœlak, £ojewski, Ochryciuk, Bo-

kuniewicz oraz Orzechowski (libero), Biendar, Androsiuk, Czajka,
Bugwin. Trener: W. Gutowski.                                                Mateusz Gutowski

Wygrana z Moñkami
Nie uda³ siê rewan¿ siatkarzom ̄ ubra Bia³owie¿a za pora¿kê w pierw-

szej rundzie z UKS Centrum Augustów. W minion¹ niedzielê na w³asnym
boisku ponownie przegrali z Augustowem. Tym razem 1:3.

– Mecz sta³ na dobrym poziomie – komentuje Wojciech Gutowski,
trener ̄ ubra. – Zagraliœmy lepiej ni¿ w pierwszym meczu z Centrum. Szkoda
tylko, ¿e nie wytrzymywaliœmy koñcówek setów. Zarówno w pierwszej,
jak i w czwartej partii prowadziliœmy, ale w³aœnie pod koniec ka¿dej z par-
tii mieliœmy przestoje. Najgorzej zagraliœmy w trzecim secie, kiedy to prze-
ciwnicy rozbili nas zagrywk¹. Có¿, mogê im tylko pogratulowaæ. Byli po
prostu lepsi.

Kolejne spotkanie ¯ubr rozegra na wyjeŸdzie z Biebrz¹ Lipsk. Mecz
odbêdzie siê 13 lutego.

¯ubr Bia³owie¿a – UKS Centrum Augustów 1-3 (25:27, 25:23, 15:23,
21:25)

¯ubr: Rubiel, Androsiuk, Zawiœlak, £ojewski, Ochryciuk, Bo-
kuniewicz oraz Gabiec (libero), M. Gutowski, Rafa³ko, Czajka, Bien-
dar, Lewczuk. Trener: W. Gutowski.

Mateusz Gutowski

¯ubr Bia³owie¿a - Centrum Augustów

Zarz¹d Województwa pod przewodnictwem marsza³ka Jaros³awa
Dworzañskiego przeanalizowa³ w czwartek 3 stycznia zg³oszenia gmin i
powiatów, które chcia³yby w roku bie¿¹cym skorzystaæ z programu „Moje
boisko – Orlik 2012”. Postanowi³ rekomendowaæ radnym sejmiku budowê
kompleksów sportowych w nastêpuj¹cych gminach: Krynki, Krypno, Pi¹t-
nica, Wizna i Kleszczele.

Przypomnijmy, ¿e koszt obiektu realizowanego w tym programie
wynosi oko³o miliona z³otych. W sfinansowaniu inwestycji uczestnicz¹ w
równych proporcjach gmina, Urz¹d Marsza³kowski oraz Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki. Rekomendacja dla piêciu gmin oznacza, ¿e w bud¿ecie wo-
jewództwa znajd¹ siê dla nich kwoty po 333 tysi¹ce z³otych.

Zarz¹d Województwa podj¹³ ponadto decyzjê, ¿e w gminie Czy¿e
zrealizowany zostanie kompleks sportowy przy wykorzystaniu pieniêdzy z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

       JK

Bêd¹ nowe Orliki

W³odzimierz Naumiuk
wystawa
Promocja katalogu wystawy
Wernisa¿ 18.02.2011 godz. 18.00
Wystawa czynna do 20.03.2011
Wiêcej informacji: www.centrumzamenhofa.pl
W³odzimierz Naumiuk; urodzi³ siê 18 marca 1935 r. w Kaniu-

kach, gmina Zab³udów

Pierwszej autorskiej wystawy doczeka³ siê w 1971 r. Otwarto j¹

w Domu Ch³opa w Warszawie. Od 1973 roku nale¿y do Stowarzyszenia

Twórców Ludowych.

Jego rzeŸby ciesz¹ siê ogromnym uznaniem i zainteresowaniem,

mo¿na je spotkaæ we Francji, Kanadzie, Niemczech, Watykanie. Po

dziœ dzieñ mieszka w swojej rodzinnej wsi Kaniuki, nad brzegiem Na-

rwi.

Summa w drewnie
Na wystawê sk³ada siê kilkadziesi¹t prac artysty. S¹ to rzeŸby
reprezentuj¹ce dwa g³ówe nurty wystêpuj¹ce w jego twórczoœci

-œwiecki i sakralny. Mamy tu przedstawicieli nadnarwiañskich wsi, wy-
konuj¹cych swoje codzienne obowi¹zki, na przemian ze œwiêtymi, obec-
nymi w tradycyjnych wierzeniach, opowieœciach czy porzekad³ach.
Siewca, Flisak, Rybak, stoj¹ ramiê w ramiê ze œw. Krzysztofem,  Pio-
trem i Paw³em i Chrystusem. Otaczaj¹ ich zdjêcia Narwi wszechobec-
nej w twórczoœci W³odzimierza Naumiuka.

Zapraszamy!

Summa w drewnie

IV Turniej Halowej Pi³ki No¿nej o Puchar
Starosty Hajnowskiego przeszed³ do historii

12.02.2011r. w sali Zespo³u Szkó³ nr 3 w Hajnówce piêæ zespo³ów
pi³karskich rywalizowa³o o miano najlepszego zespo³u w powiecie haj-
nowskim. Na parkiecie pojawi³o siê 60 zawodników reprezentuj¹cych dru-
¿yny: Kolejarza Czeremcha, LZS Narewka, Puszcza Hajnówka, KS Bere-
zowo i M³odzie¿owa Puszcza Hajnówka. Z ró¿nych przyczyn nie mog³y
wystartowaæ  ekipy Iskry Narew i Or³a Kleszczele. Turniej rozpoczêto
minut¹ ciszy dla uczczenia pamiêci tragicznie zmar³ych m³odych miesz-
kañców Hajnówki.

Portal: UM Hajnówka
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Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)

Cena dla firm i instytuacji 1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

Pomó¿ chórowi „Tutti Cantare”.

Zostañ sponsorem strategicznym.

Kontakt: dyrygent chóru: Ma³gorzata Mróz,

Hajnówka,  tel. 85 683 27 21
� �

PPHU "ALKAZ"
JAB£OÑSKI KAZIMIERZ

BOÆKI UL. POLNA 7
TEL.  696 507 430

85 731 33 50
Oferuje do sprzeda¿y:

NAWOZY- du¿y wybór:
PASZE,

ŒRUTA RZEPAKOWA
I SOJOWA,

WAPNO NAWOZOWE-LUZ
MATERIA£Y

BUDOWLANE
- transport ok. 25T

CENY
KONKURENCYJNE

TRANSPORT GRATIS!

Placówka

Doskonalenia

Nauczycieli

w Bia³ymstoku

organizuje

w dniach

od 9 do 22 lipca br.

Obóz M³odzie¿owy

w Œwinoujœciu.

Informacje:

tel. kom.

724 498 209

Zapraszamy

nad letni Ba³tyk


