BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Br.0057.6.2019

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 21 maja do 17 czerwca 2019 r.
W okresie sprawozdawczym w sprawach finansowych miasta wydałem:
 Zarządzenie nr 74/19 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
miasta na 2019 r.,
 Zarządzenie nr 76/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego Miasta Bielsk Podlaski za rok 2018,
 Zarządzenie nr 84/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz
procedur związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych
w Bielsku Podlaskim",
 Zarządzenie nr 85/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018.

W zakresie spraw inwestycyjnych i zamówień publicznych podejmowane były
następujące czynności:
1. Trwa ocena ofert w postępowaniu na:
1) „montaż, instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg
publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk
Podlaski” w ramach projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk
Podlaski,
2) rozbiórkę budynków garażowych, usytuowanych na działkach oznaczonych nr geod.
1489/2 i 1489/3.
2. Podpisano umowy na:
1) pełnienie

nadzoru

inwestorskiego

realizacji

zadania

pn.:

Modernizacja

indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych w ramach projektu pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk
Podlaski, z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „HYDROBUD” Stanisław
Kuźmiński, ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo – kwota 14.758,20 zł
2) wykonanie zadania pn.: Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja
indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w ramach projektu pn.: Strategie
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niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski, z przedsiębiorstwem RZOŃCA Sp.
z o.o., ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża – kwota 950.216,40 zł
3. W dniu 6 czerwca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego
wymiany oświetlenia ulicznego - etap II. Projekt pn.: Strategie niskoemisyjne na terenie
miasta Bielsk Podlaski - etap II, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka
niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie
niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Ogólna wartość projektu wynosi 1 644 156,08 zł, w tym
dofinansowanie unijne to 1 224 092,73 oraz z budżetu państwa 163 212,36 zł.
4. W dniu 10 czerwca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: Budowa
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski
oraz Miasta Hajnówka. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działania 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi.
Inwestycja

będzie

realizowana

wspólnie

z

Gminą

Miejską

Hajnówka.

Ogólna wartość projektu to 7 736 044,56 zł, w tym dofinansowanie unijne 4 307 354,71 zł.
Wartość budowy PSZOK w Bielsku Podlaskim to koszt 3 839 747,25 zł, z czego
dofinansowanie unijne wyniesie 2 138 045,63 zł.
5. W ramach projektu pn.: Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta
Bielsk Podlaski wykonuje się kanalizację sanitarną w ul.: Bohaterów Września, Pronina,
30 Lipca, Żurawiej, Reja, Prusa, Strzelniczej, Asnyka.
6. Wykonywane są roboty budowlane dotyczące:
1) budowy budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48,
2) rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz”,
3) ulicy Ogrodowej z zaułkami.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej podejmowane były następujące działania:
1. Wydano:
 9 decyzji ustalających warunki zabudowy oraz 2 decyzje ustalające lokalizację
inwestycji celu publicznego,
 30 zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 2 ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
 170 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
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 49 informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności i udzieleniu bonifikaty od tej opłaty,
2. Nadano 4 numery porządkowe.
3. Zawarto 2 umowy dzierżawy na nieruchomości miejskie.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 31 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
 30 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję odmowną.
2. Rozpatrzono 9 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym wydano:
 9 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
18 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 6 przedsiębiorców oraz dokonano
53 zmiany wpisów do ww. ewidencji.
4. Wydano:
a) 9

decyzji

na

lokalizację

w

pasie

drogowym

urządzeń

niezwiązanych

z funkcjonowaniem drogi,
b) 4 decyzje na lokalizację zjazdów w pasie drogowym,
c) 15 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 13.509,40 zł,
d) 3 umowy na zajęcie pasa drogowego na kwotę 3.674,22 zł z VAT,
e) 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
f) 2

postanowienia

o

odmowie

wszczęcia

postępowania

o

wydanie

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach,
g) sprzeciw w sprawie 1 zgłoszenia na usunięcie 2 drzew na nieruchomościach będących
własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, w związku z nieuzupełnieniem zgłoszenia,
h) decyzję odmawiającą nakazania Gminie Bielsk Podlaski obniżenia przepustu w drodze
gminnej oznaczonej nr ew. 388 w obr. Lewki, Gmina Bielsk Podlaski.
5. Prowadzone jest koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej.
6. Wykonano nasadzenia kwiatów letnich na terenach zieleni miejskiej.
7. Okoszono skarpy rowów otwartych na terenie miasta.
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8. Służby firmy BM LUX Barbara Mróz z Kosowa Lackiego dokonały bieżącej konserwacji
oświetlenia ulicznego w mieście. Prowadzone prace polegały na usuwaniu awarii zasilania
obwodów oświetleniowych oraz naprawie niesprawnych opraw oświetlenia ulicznego.
9. Dokonano uzgodnień z dwoma przewoźnikami w zakresie zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych będących w zarządzaniu Miasta.
10. Zbadano pod kątem zawartości zawiesiny oraz substancji ropopochodnych w wodach
opadowych pobranych na wylotach kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Uzyskany
wynik mieścił się w normie.
11. Przeprowadzono dwie kontrole dot. prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasenta
na targowisku miejskim

przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim. Nie stwierdzono

nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty targowej.
12. Wydano dwa jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, w punktach sprzedaży wydzielonych w Parku Królowej Heleny,
w dniach 1 i 2 czerwca 2019 r. podczas obchodów 40. Dni Bielska Podlaskiego.
13. Wydano jedno jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas
pikniku firmy „Danwood” w dniu 22 czerwca 2019 r.

Z zakresu spraw oświaty i kultury podejmowane były następujące działania:
Od 30 maja do 3 czerwca 2019 r. trwały jubileuszowe 40. Dni Bielska Podlaskiego.
Odbyły się liczne imprezy muzyczne, rozrywkowe i sportowe. Dni Miasta uświetniły występy
gwiazd: Natalii Kukulskiej, zespołu Czeremszyna, zespołu rockowego Zdrowie na Budowie
Band, Lukasyno oraz zespołu Róże Europy. W ramach obchodów Dni Miasta odbyło się Święto
Kultury Młodzieży Szkolnej, XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta”, Koncert
Galowy Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskiej Krynicy”, Międzynarodowy Jarmark
Jagielloński, II Bielski Piknik Militarny oraz liczne imprezy towarzyszące. Swoją obecnością
zaszczycili nas goście z miast partnerskich, uczestnicząc w festiwalach i koncercie galowym.
30 maja 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Konkurs Krasomówczy
„ORATOR”. Była to X edycja pt. „Moje Podlasie – jestem stąd” oraz promocja tomiku poezji
Kordiana Michalskiego „Łyse słowa”.
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30 maja na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej piłki nożnej
chłopców szkół podstawowych MOSIR CUP 2019. 1 czerwca odbyły się: Skatepark MOSiR
2019 – zawody deskorolkowe i BMX, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski oraz mecz piłki nożnej – 30 kolejka IV ligi: Tur
Bielsk Podlaski – Magnat Juchnowiec. 3 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował Młodzieżowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce.
Na Pływalni Miejskiej Wodnik z okazji Dnia Dziecka wprowadziłem w dniu 1 czerwca
2019 r. ofertę promocyjną. W tym dniu wszystkie bilety ulgowe z obowiązującego cennika
otrzymały dodatkowo 1 godzinę gratis do każdego wejścia na basen.
W dniu 7 czerwca 2019 r. zarządzeniem nr 82/19 ogłosiłem konkurs ofert na realizację
„Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego
po 60 roku życia na lata 2018 – 2020”. Termin składania ofert upływa 26 lipca br.
Z tytułu przyznanych stypendiów do dnia 17 czerwca br. wypłacono kwotę 91 488,44 zł
oraz zasiłek szkolny w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego na kwotę 620 zł.
Do dnia 17 czerwca br. łącznie wpłynęło 57 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny,
w tym:
 22 wnioski złożyli rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu troje dzieci bez
względu na wiek,
 9 nowych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
 8 kart przyznano osobom, które były już wcześniej jej posiadaczami.
Ponadto przyznano 11 duplikatów i wydano 7 kart elektronicznych przyznawanych jako
druga forma karty. W związku z utratą prawa do posiadania karty (śmierć) wydano decyzję
stwierdzającą utratę ważności karty.
23 maja br. uczestniczyłem w uroczystości przekazania sztandaru przez przedstawicieli
Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława
Kostycewicza.
W dniu 24 maja br. wziąłem udział w uroczystości z okazji jubileuszu 10–lecia
Niepublicznego Przedszkola nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.
W dniu 29 maja br. zatwierdziłem arkusze organizacji przedszkoli na rok szkolny
2019/2020. Na rok przyszły do bielskich przedszkoli zgłoszono 675 dzieci (575
w przedszkolach i 100 w Szkole Podstawowej Nr 2). W przedszkolach będą funkcjonowały
24 oddziały, w których będzie 63,77 etatów

nauczycieli

i 57 pracowników obsługi
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i administracji. Dodatkowo 4 oddziały przedszkolne będą funkcjonowały w Szkole Podstawowej
Nr 2.
W dniu 6 czerwca 2019 r. wziąłem udział w uroczystości z okazji 40-lecia Przedszkola
Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim. Uroczystość odbyła się w Amfiteatrze Miejskim
na terenie Parku Królowej Heleny. Podczas imprezy dzieci wystąpiły w spektaklu słownomuzycznym pt: "Przygody na bezludnej wyspie". Z okazji jubileuszu przyznałem dwóm
nauczycielkom nagrody finansowe za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
W okresie międzysesyjnym zatwierdziłem arkusze organizacyjne szkół podstawowych na
rok szkolny 2019/2020. W roku szkolnym 2019/2020 uczyć się będzie 1947 uczniów
w 94 oddziałach.
W dniu 7 czerwca 2019 r. spotkałem się w Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB
im. Jarosława Kostycewicza z delegacją białoruską w składzie: Raisa Sidorenka - zastępca
Ministra Edukacji Narodowej Republiki Białorusi, Aleksandr Sangin - naczelnik Głównego
Departamentu Edukacji Grodzieńskiego Komitetu Obwodowego, Ilona Jurewicz - I Sekretarz
Ambasady Republiki Białorusi w Polsce, Ałła Fedorowa - Konsul Generalny Republiki Białorusi
w Białymstoku oraz delegacją polską w składzie: Elżbieta Kamińska - wicekurator Kuratorium
Oświaty w Białymstoku oraz Krzysztof Ostrowski - wizytator Kuratorium Oświaty. Spotkanie
odbyło się w związku z posiedzeniem Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Edukacji
Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w
Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 15 czerwca 2019 roku w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej
odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Od listopada 2018 roku w zajęciach uczestniczyło 50 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
W ramach zajęć uczniowie odwiedzili Bibliotekę Politechniki Białostockiej, studio Radia
Akadera, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Mali
studenci mieli organizowane spotkania dotyczące

programowania, bezpieczeństwa w sieci,

pieniądza elektronicznego.
Do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Szkoły Podstawowej nr 4
im. Adama Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza zakupione
zostały szafki do przechowywania przyborów szkolnych. Szafki do Szkoły Podstawowej
nr 5 im. Szarych Szeregów zostaną dostarczone po rozstrzygnięciu kolejnego zapytania.
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W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podejmowano
następujące działania:
1. skontrolowano 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,
2. dofinansowano uroczystość rodzinną organizowaną w ramach programu „Postaw
na rodzinę” przez Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Św. abp. Łukasza WojnoJasienieckiego w Bielsku Podlaskim,
3. dofinansowano zorganizowaną w dniu 28 maja 2019 r. roku w Szkole Podstawowej nr 4
im. Adama Mickiewicza imprezę prozdrowotną pod hasłem „Czas na zdrowie”,
4. dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia pod hasłem „Nałogi odrzucamy –
sport uprawiamy”, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2
im. kpt. Władysława Wysockiego,
5. dofinansowano imprezę sportową - „Festiwal Piłki Ręcznej” organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza
w Bielsku Podlaskim,
6. dofinansowano „Piknik Rodzinny” organizowany przez Przedszkole nr 5 Krasnala
Hałabały w Bielsku Podlaskim w dniu 6 czerwca 2019 roku,
7. dofinansowano festyn rodzinny „Postaw na Rodzinkę!” organizowany przez Zespół Szkół
Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim w dniu 12 czerwca 2019 r.,
8. dofinansowano piknik rodzinny pn. „W rodzinie siła” organizowany przez Parafię
Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim
w dniu 9 czerwca 2019 r.,
9. sfinansowano nagrody dla zwycięzców w konkursie „TUR’n On the Camera”
propagującego

pozytywne

zachowanie

zapobiegające

eksperymentowaniu

z substancjami psychoaktywnymi,
10. dofinansowano imprezę rodzinną w Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława
Kostycewicza pod hasłem „Z rodziną najlepiej”.

W zakresie spraw promocyjnych i społecznych okresie międzysesyjnym miały miejsce
trzy wydarzenia objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski:
 od 31 maja do 2 czerwca nasze miasto było gospodarzem pleneru fotograficznego
„Bielsk na Podlasiu”, w którym udział wzięli fotograficy zrzeszeni w grupie „Foto-
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Spółdzielnia” działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Białymstoku. Plener
został zorganizowany przez stowarzyszenie „Szczyty”, a powstałe w jego trakcie zdjęcia
posłużą do celów promocyjnych Miasta Bielsk Podlaski. Z budżetu miasta przeznaczono
500 zł brutto na wsparcie organizacji pleneru,
 11 czerwca odbyła się II Bielska Przedszkolada, czyli sportowa rywalizacja drużyn
przedszkolnych, zorganizowana przez Przedszkole na Hołowiesku, Stowarzyszenie
Ojcowizna Ziemi Bielskiej i Parafię Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku
Podlaskim. Ze środków budżetu miasta sfinansowano zakup pamiątkowych pucharów dla
przedszkoli uczestniczących w wydarzeniu,
 w czerwcu ukazał się czwarty numer „Bielskiego Almanachu Historycznego” – pisma
regionalnego wydawanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej. To
kolejna publikacja o tym tytule, co stawia Bielsk w zaszczytnym rzędzie miast
posiadających swoje cykliczne regionalne wydawnictwa historyczne. Rocznik wzbogaca
ofertę kulturalną oraz przyczynia się do popularyzacji wiedzy o historii lokalnej wśród
bielskiej społeczności.
W okresie międzysesyjnym podjąłem decyzję o objęciu Honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski trzech wydarzeń zaplanowanych na rok 2019. Są to:
 międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep”, zorganizowany przez Stowarzyszenie
Kulturalne „Pocztówka”, który odwiedzi nasze miasto kolejny raz w niedzielę 28 lipca
2019 r. W trakcie dnia festiwalowego organizatorzy planują dziesięć prezentacji
artystycznych, w tym dziewięć spektakli prezentowanych plenerowo w Parku Królowej
Heleny i w amfiteatrze miejskim. Będą one skierowane do zróżnicowanej widowni,
a udział w nich będzie ogólnodostępny i bezpłatny. W związku z wysokim poziomem
artystycznym tej inicjatywy, znaczną wartością promocyjną i dużym zainteresowaniem
mieszkańców spektaklami w latach ubiegłych, z budżetu miasta zostanie przeznaczona
łączna kwota 10000 zł na wsparcie organizacji tego przedsięwzięcia (5000 zł ze środków
promocyjnych oraz 5000 zł jako dotacja na realizację zadania publicznego w 2019 r.
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 III Międzynarodowa Wystawa Młodych Królików Rasowych, zorganizowana przez
Stowarzyszenie Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
która odbędzie się 21 i 22 września 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB
im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. W związku ze znaczeniem
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promocyjnym wydarzenia, z budżetu miasta zostanie przeznaczone 2500 zł brutto na
częściowe pokrycie kosztów organizacji wystawy,
 projekt „Stacja Santander” – akcja społecznie odpowiedzialna, polegająca na ustawieniu
mobilnego pawilonu, w którym przeprowadzone zostaną działania związane z edukacją
finansową, bezpieczeństwem na drodze i promocją projektów edukacyjnych dla
młodzieży i seniorów. Projekt ma zostać zrealizowany w Parku Królowej Heleny
w terminie wskazanym przez organizatora – Santander Bank Polska. Przedsięwzięcie nie
jest dofinansowywane z budżetu miasta. W trakcie realizacji projektu planowana jest
zabawa charytatywna – „wiosłowanie” na ergometrze treningowym, a za każdy
pokonany w ten sposób przez mieszkańców kilometr bank przekaże określoną w umowie
sumę pieniędzy na wybraną przez Fundację Santander i Miasto Bielsk Podlaski
organizację pożytku publicznego.
Od 23 do 26 maja w naszym mieście odbywały się V Dni Kultury i Piśmiennictwa
Słowiańskiego „Prolog”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach, Parafię Prawosławną Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim oraz
Stowarzyszenie i Scholę Węgajty. W ramach Dni miało miejsce wiele wydarzeń, m.in.
międzynarodowe konferencje historyczno-kulturowe, panel dyskusyjny, wernisaż wystawy
fotografii, korowód i koncerty, a także nabożeństwa. Byłem obecny podczas części z tych
wydarzeń. Tegoroczny „Prolog” został dofinansowany na łączną kwotę 2500 zł brutto ze
środków budżetu miasta (1000 zł ze środków promocyjnych oraz 1500 zł jako dotacja na
realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
24 maja na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Turniej w Piłce
Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji z okazji stulecia powołania Policji
Państwowej. Zwycięzcą zawodów okazała się drużyna samorządowa Miasta Bielsk Podlaski.
Najlepszym zawodnikom wręczyłem puchary, których zakup dofinansowano ze środków
budżetu miasta.
Od 24 do 26 maja w naszym mieście odbyła się trzecia edycja Międzynarodowego
Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”, którego organizatorem były Fundacja Domów Kultury
Prawosławnej Diecezji Warszawsko–Bielskiej i parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny
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29 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski odbyło się posiedzenie
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, które jednogłośnie przyjęło
stanowisko w sprawie wyodrębnienia subregionu bielskiego z subregionu łomżyńskiego.
Związek skupia wszystkie samorządy z trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego
i siemiatyckiego. W przyjętym stanowisku Związek apeluje do Zarządu Województwa
Podlaskiego o podjęcie prac związanych z wyodrębnieniem subregionu (podregionu) bielskiego.
Takie wyodrębnienie przewidywała Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku
2020, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego 9 września 2013 r, jednak – pomimo
upływu 6 lat obowiązywania strategii – proces ten dotychczas nie nastąpił. W przyjętym
stanowisku podkreślono też, że Bielsk Podlaski jest trzecim ośrodkiem subregionalnym
w województwie podlaskim i nadal cechuje się wysoką dynamiką rozwojową. Pełni szereg
funkcji o znaczeniu ponadlokalnym w południowej części województwa. Wymaga jednak
wsparcia w rozwoju usług publicznych, które poprawiać będą standard życia mieszkańców
całego podregionu, czyli trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Podczas
odbywającego się w Bielsku Podlaskim posiedzenia podkreślano niepraktyczność obecnego
podziału na subregiony (podregiony) w województwie podlaskim, który zakłada przynależność
powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego do subregionu łomżyńskiego. Z kolei te
trzy powiaty tworzą ze sobą naturalny związek funkcjonalny, który cechuje się m.in. dobrym
połączeniem komunikacyjnym, współpracą gospodarczą, związkami kulturowymi, a także
tradycją historyczną, bo teren ten przed II wojną światową obejmował największy powiat
w Rzeczypospolitej – powiat bielski.
31 maja miała miejsce uroczysta Gala 40. Dni Bielska Podlaskiego, która odbyła się
w Centrum Integracji Europejskiej hotelu Unibus. Wzięła w niej udział liczna grupa zacnych
gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich
i samorządowych wszystkich trzech szczebli, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji
pozarządowych, a także duchowni oraz Honorowi Obywatele Miasta Bielsk Podlaski i Zasłużeni
dla Miasta Bielsk Podlaski. W trakcie gali miałem przyjemność wręczyć wraz z Wojewodą
Podlaskim Bohdanem Paszkowskim cztery odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
przyznane przez Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.
Na mój wniosek otrzymały je osoby związane z bielskim Chórem Polskiej Pieśni Narodowej.
Wręczyłem także cztery medale „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”, jakie przyznawane są
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osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturowego i społecznego
rozwoju oraz promocji miasta Bielsk Podlaski lub poprzez swój dorobek i osiągnięcia zasługują
na szczególne uznanie. W gronie uhonorowanych przeze mnie znalazły się trzy osoby i jedna
organizacja:
 Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz – Arcybiskup Bielski,
 Jego Ekscelencja Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz,
 Pani Urszula Siecińska,
 Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Bielsk Podlaski.
5 czerwca redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie” zorganizowała czternastą edycję
plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Ziemi Bielskiej”. Miałem przyjemność wręczyć
wyróżniającym się sportowcom i trenerom puchary i medale, których zakup dofinansowano ze
środków budżetu miasta.
11 czerwca byłem obecny w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki podczas meczu charytatywnego pomiędzy nauczycielami i uczniami Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów. Wspólnie z młodzieżą zachęcałem do udzielania
wsparcia chorej dziewczynce – Emilce.
16 czerwca miałem przyjemność wręczyć medale i puchary zwycięzcom i uczestnikom
rowerowej imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „Tur de Bielsk”, której siódma edycja rozpoczęła
się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorami tegorocznej imprezy
byli: MOSiR oraz Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa.
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