BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Br.0057.6.2014

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 20 maja do 16 czerwca 2014 r.
Z zakresu spraw dotyczących gospodarki finansowej miasta, poza przygotowywaniem
materiałów będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, podpisałem zarządzenie Nr 517/14
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r., w którym m.in. wprowadziłem po
stronie dochodów i wydatków budżetu środki z dotacji celowych w kwocie 15.100 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie; w kwocie 20.279 zł na dofinansowanie zadań
własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego
zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; uruchomiłem
rezerwę ogólną w kwocie 58.386 zł na zwrot przyznanej w 2010 r. Miastu części dotacji celowej
na pomoc materialną dla uczniów wraz z kosztami, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego oddalającym naszą skargę kasacyjną.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Wykonuje się kanalizację deszczową w ul. Malinowej.
2. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniach przetargowych na budowę ul. Krótkiej
i Parkowej.
3. Ogłoszono rozpoznanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na:
- budowę nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej na odcinku od
ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej,
- budowę ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, łączącego ul. Żurawią z ul. Orzeszkowej,
- remont alejek w Parku Aleksandra Jagiellończyka.
4. Ogłoszono rozpoznanie cenowe na:
- częściową rozbiórkę byłego kina „Znicz” z zabezpieczeniem przed zalewaniem budynku
Bielskiego Domu Kultury,
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- dostawę tonerów do drukarek.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 16 decyzji o warunkach zabudowy i 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
- 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości;
- 1 decyzję zobowiązującą spółdzielnię mieszkaniową do zwrotu części bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
odpowiadającej kwocie 2.139,48 zł;
-
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decyzje

ustalające

opłatę

adiacencką

z

tytułu

wybudowania

od

podstaw

drogi - ul. Orzeszkowa.
Dokonano 17 przeglądów stanu technicznego obiektu w zakresie wymaganym art. 62
ustawy Prawo budowlane.
Dokonano sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości ozn.
nr geod. 3562/35 o pow. 634 m2 położonej przy ul. Szarych Szeregów za cenę netto 51 600 zł.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 58 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 53 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 5 decyzji odmownych,
Przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe;
2. Rozpatrzono 9 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego;
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
15 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 9 przedsiębiorców oraz dokonano
51 zmian wpisów do ww. ewidencji;
4. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu komunalnego;
5. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaży:
- SAVONA PIZZA CLUB przy ul. Poniatowskiego 3 (piwo, wino, wódka),
- punkt gastronomiczny przy ul. 11 Listopada 56 (piwo),
- sklep na stacji paliw przy ul. Brańskiej 118 (wódka),
- jednorazowe zezwolenie na sprzedaż piwa podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego;
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6. Wystawiono 371 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na kwotę 16 946,83 zł;
7. Wszczęto 15 postępowań egzekucyjnych w sprawie zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakończono 22 postepowania uregulowaniem
należności, a 2 przekazano ze względu na zbieg egzekucji odpowiednim organom;
8. Wydano:
- 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 768,40 zł;
- 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 7 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 11 drzew;
- 3 decyzje lokalizacyjne na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa
drogowego;
9. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Targowej i ul. Pogodnej;
10. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieżącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

W dniu 20 maja 2014 r. w Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. A Mickiewicza odbyło
się podsumowanie zajęć teatralnych, dziennikarskich i fotograficznych realizowanych w ramach
projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie spotkania młodzież
gimnazjalna przedstawiła spektakl teatralny, zaprezentowała gazetkę szkolną wydaną w ramach
projektu oraz odbyła się wystawa fotograficzna. Uczniowie w 12 osobowych grupach brali udział
w ww. zajęciach od listopada do końca maja br.
23 maja 2014 r. w Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego im. J. Kostycewicza odbył się turniej piłki nożnej jako podsumowanie zajęć
sportowych realizowanych w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna
przyszłość’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W turnieju wzięły udział 3 drużyny – uczestnicy zajęć sportowych ww.
projektu bielskich gimnazjów (Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 3).
Od 28 maja do 5 czerwca 2014 r. obyły się konsultacje projektu uchwały Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2022
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z mieszkańcami miasta i podmiotami. Do konsultowanego dokumentu nie zgłoszono żadnych
uwag.
W dniu 28 maja br. zatwierdziłem arkusze organizacji przedszkoli na rok szkolny
2014/2015. Na rok przyszły do bielskich przedszkoli przyjęto 618 dzieci. W przedszkolach będzie
funkcjonowało 26 oddziałów, w których będzie zatrudnionych łącznie 60 nauczycieli
oraz 57 pracowników obsługi i administracji. Ponadto 2 oddziały „zerowe” będą funkcjonowały
w Szkole Podstawowej Nr 2.
Jednocześnie informuję, że w związku z rezygnacją Pani Ewy Oksiuty z funkcji dyrektora
Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ogłosiłem konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora tej placówki. Termin składania ofert upłynie 30 czerwca 2014 r.
W dniu 29 maja br. zatwierdziłem arkusze organizacyjne szkół podstawowych
i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015. W następnym roku szkolnym w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski uczyć się będzie 2079 uczniów w 90 oddziałach,
tj. w gimnazjach 653 uczniów i 1426 uczniów w szkołach podstawowych. W porównaniu do roku
szkolnego 2013/2014 w bielskich szkołach będzie uczyło się o 71 uczniów więcej. Naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpocznie 303 uczniów, natomiast w pierwszych
klasach w gimnazjach - 219 uczniów.
Z przyczyn organizacyjnych rozwiązano stosunek pracy z 3 nauczycielami, w tym:


jednym nauczycielem zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony,



jednym nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie, który przeszedł na świadczenie
kompensacyjne,



jednym nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie, który nabył uprawnienia
emerytalne.
W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2014 roku miasto Bielsk Podlaski obchodziło swoje

święto – Jubileuszowe XXXV Dni Bielska Podlaskiego.
Dni Bielska Podlaskiego rozpoczęły się symbolicznym przekazaniem młodzieży szkolnej
kluczy od bram miasta oraz Inauguracyjnym koncertem w Bielskim Domu Kultury. Podczas
uroczystości wręczyłem pięciu osobom medale „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.
Odznaczonymi zostali :
- Ksiądz Dziekan (senior) dr Ludwik Olszewski,
- Ksiądz Dziekan Leoncjusz Tofiluk,
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- Pani Kamila Lićwinko (medal w jej imieniu odebrali rodzice),
- Pan Sergiusz Łukaszuk,
- Pan Mikołaj Turkowicz.
Życiorys odznaczonych osób i ich zasługi dla miasta zostały zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Podczas Dni Bielska nastąpiło również uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnopromocyjnej miast, z którymi Bielsk Podlaski ma podpisane umowy o partnerstwie. Tablica
została ustawiona w Parku Królowej Heleny i ma na celu wyeksponowanie informacji
o partnerskich miastach i dotarcie z nią do mieszkańców miasta jak i odwiedzających miasto
turystów.
XXXV Dni Bielska Podlaskiego wypełnione były licznymi festynami, pokazami,
rozgrywkami sportowymi i koncertami grup muzycznych. W związku z przypadającym w dniu
1 czerwca Dniem Dziecka wiele imprez skierowanych było do dzieci i rodzin. Tradycyjnie,
program obchodów został wzbogacony występami zespołów i solistów z miast partnerskich:
Rosji, Białorusi i Mołdawii. Bielszczanom zaprezentowali się w koncercie galowym laureaci
Międzynarodowego Festiwalu „Podlaska Nuta”, którego poziom artystyczny znacznie wzrasta
z roku na rok.
Niedzielny wieczór uświetnił swym występem koncert gwiazdy – zespół „Volver”.
W dniu 2 czerwca br. uczniowie bielskich szkół wzięli udział w V edycji konkursu
krasomówczego ORATOR, który odbywał się pod hasłem Obyczaje i obrzędy ludowe
kultywowane w mojej rodzinie. Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski. Uczestnikom konkursu wręczono nagrody i dyplomy.
Pragnę poinformować, że w dniu 5 czerwca br. udzieliłem dotacji z budżetu miasta
3 klubom sportowym na realizację 4 zadań publicznych realizowanych od czerwca 2014 r.
Dotacje udzielone zostały na kwotę 102 000 zł następującym klubom:


Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na „Organizację VIII Międzynarodowego
Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” - 8 500 zł,



Klubowi Tenisa Stołowego na – „Cykl szkoleniowy młodych adeptów tenisa stołowego”
- 5 000 zł,



Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na:
- wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez,
zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych w zakresie: upowszechniania kultury
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fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach
koszykówki męskiej, w tym szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów
na szczeblu krajowym 30 000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział
w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenia zawodników, organizowanie treningów
i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez
przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach ligowych (piłka nożna) - 58 500 zł.
Do dnia 16 czerwca br. z tytułu przyznanych stypendiów wypłacono kwotę 105 922,20 zł.
W okresie międzysesyjnym dokonano kontroli realizacji 3 zadań publicznych:
- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. „Spotkania z podlaskim folklorem,
tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szczedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej
„Z Pidlaskoji Krynici” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” realizowanego przez
Związek Ukraińców Podlasia,
- z zakresu ochrony zdrowia pt. „Organizacja imprezy plenerowej w Zespole Szkół Specjalnych
im. Jana Pawła II z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością
lokalną poprzez animalterapię/kontakt ze zwierzętami” realizowanego przez Podlaski
Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „III Tur de Bielsk 2014”.
Ponadto w dniu 6 czerwca br. podpisałem umowę na zadanie z zakresu sportu
pt: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział
w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział
zespołu w rozgrywkach ligowych (piłka nożna) – na kwotę 58 500 zł realizowane przez Bielski
Klub Sportowy „Tur”.
7 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 95-lecia rocznicy powstania
w Bielsku Podlaski Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W jubileuszowym zlocie wzięły udział
zuchy, harcerze, instruktorzy oraz seniorzy z Hufca ZHP Bielsk Podlaski oraz zaproszeni goście.
Główne obchody rozpoczęły się złożeniem wiązanek pod pomnikiem patrona Hufca,
kpt. Wł. Wysockiego przez przedstawicieli Komendy Chorągwi Białostockiej i Komendy Hufca
Bielsk Podlaski, władz samorządowych, przedstawicieli wielu instytucji i dyrektorów szkół.
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Podczas uroczystości w miejskim amfiteatrze w Parku Królowej Heleny wystąpiły środowiska
harcerskie z Hufca ZHP Bielsk Podlaski. Podczas uroczystego apelu obietnicę zuchową złożyły
najmłodsze zuchy, zaś Komendant Chorągwi Białostockiej odznaczył złotymi Odznakami
Przyjaciół Harcerstwa m.in. samorządowców, przedsiębiorców i dyrektorów szkół. Ww. odznaką
został odznaczony również Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.
W dniu 14 czerwca 2014 r. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku
Podlaskim obchodziło 30-lecie swego powstania. Z tej okazji w sali widowiskowej Bielskiego
Domu Kultury przedszkolaki wystąpiły z programem artystycznym, wystawiony został spektakl
słowno-muzyczny pt. „Brzydkie kaczątko”. Celem uroczystości jest integracja m.in.
całej społeczności przedszkolnej, prezentacja dorobku artystycznego placówki oraz pozyskiwanie
środków finansowych na cele statutowe przedszkola.
Jubileusz był również okazją do wręczenia nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze jednej z nauczycielek przedszkola. Z okazji obchodów jubileuszu
przedszkola dzieci otrzymały kosz słodyczy, a przedszkole projektor multimedialny.
W dniu 15 czerwca 2014 r. w naszym mieście odbyła się III edycja imprezy
sportowo - rekreacyjnej pn. Tur de Bielsk pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa miała na
celu

rozpowszechnianie

turystyki

rowerowej

wśród

mieszkańców,

promocję

terenów

rekreacyjnych w okolicach Bielska Podlaskiego, propagowanie zdrowego trybu życia oraz
aktywnego i rodzinnego wypoczynku. W ramach zorganizowanej imprezy odbył się wyścig,
w którym oprócz mieszkańców miasta wzięli udział przedstawicieli z różnych części kraju.
Zwycięzcom wręczyłem nagrody na scenie amfiteatru miejskiego w Parku Królowej Heleny.
W dniu 16 czerwca w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski odbyło się
podsumowanie zajęć teatralnych, plastycznych i fotograficznych realizowanych w ramach
projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość’ współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie spotkania młodzież
gimnazjalna przedstawiła spektakl teatralny oraz obyła się wystawa fotograficzna i plastyczna.
Uczniowie w 12-osobowych grupach brali udział w ww. zajęciach od listopada do połowy
czerwca.
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W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1.

Skontrolowano 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podczas
kontroli pouczono o konieczności legitymowania młodocianych kupujących alkohol.

2. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień” i Stowarzyszeniu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
3. Wydano 4 postanowienia w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
4. Opłacono 1 badanie biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu.
5. W dniu 20 maja br. podpisałem aneks do Umowy z dnia 17.03.2014 r. zawartej na realizację
programu profilaktycznego „Podejdź z Kulturą do Profilaktyki – czyli edukacja profilaktyczna
poprzez warsztaty teatralno-integracyjne”.
6. W okresie międzysesyjnym podpisałem Zarządzeniem Nr 512/14 Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu opiniowania złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów
na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert i przedstawiła swoje
stanowisko Burmistrzowi Miasta.
7. Zakupiono nagrody do imprez promujących zdrowy styl życia organizowanych przez:
Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1
im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
Bielski Dom Kultury.
8. W dniu 30 maja 2014 r. podpisałem ze Stowarzyszeniem Pomocy „Arka Noego”
umowę na przeprowadzenie 2 edycji programu profilaktycznego pn. „I ty możesz zmienić
swoje życie”, które zrealizowane zostaną w dniu 18 czerwca 2014 r. w Gimnazjum Nr 1
im. Niepodległości Polski i Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
9. W dniu 3 czerwca 2014 r. dokonano kontroli realizacji programu „Podejdź z Kulturą
do Profilaktyki - czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne”
realizowanego zgodnie z umową z dnia 17 marca 2014 roku, natomiast 15 czerwca 2014 r.
dokonano wizytacji zadania publicznego „Parafiada - z promocją zdrowego stylu życia”
realizowanego przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.
Do realizacji ww. działań nie wniesiono zastrzeżeń.
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11. Zakupiono publikacje profilaktyczne, płyty CD i DVD o tematyce profilaktycznej
do bielskich gimnazjów.
12. W dniu 9 czerwca 2014 roku podpisałem umowę na realizację szkolenia pn. „Realizacja
i rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolenie,
które odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. skierowane jest do przedstawicieli
organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy, realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.

22 maja 2014 r. na terenie naszego miasta tj. na dziedzińcu Klasztoru Pokarmelickiego,
przy Ratuszu oraz w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny został przedstawiony dramat
muzyczny według rękopisu z opactwa St. Benoit-sur-Loire we Fleury z XII w. – „Cuda Świętego
Mikołaja”. Wykonawcą spektaklu była SCHOLA WĘGAJTY. Zespół ten tworzą śpiewacy,
aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich.
Inscenizacja ta zainaugurowała obchody 450-lecia Bielskiego Sejmu Wielkiego A.D. 1564.
Wykonawcom wręczyłem podziękowania za piękną prezentację muzyczno-teatralną.
W

dniu

25

maja

2014 r. uczestniczyłem w uroczystości ingresu do Katedry

Drohiczyńskiej nowego Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, w którym wzięli udział
przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji i placówek działających na
terenie Diecezji.
Od dnia 2 czerwca 2014 roku Urząd Miasta przeszedł na telefonię komórkową.
Szacunkowo przewiduje się oszczędność w wysokości 500 złotych miesięcznie.
W dniach 5-6 czerwca br. w Urzędzie Miasta przeprowadzono audyt odnowieniowy,
w wyniku którego zebrano dowody na funkcjonowanie systemu zgodnie z normą PN-EN ISO
9001:2009 i opracowanym systemem. Audyt zakończono pozytywnie, wynikiem czego jest
rekomendacja audytora wiodącego o nadanie certyfikatu na kolejne 3 lata.
W dniu 6 czerwca 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja programu eTwinning
połączona z ceremonią wręczenia nagród w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich
w Warszawie. Uroczystość przebiegła pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
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i Ministra Administracji i Cyfryzacji. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku
Podlaskim zajęła I miejsce w X jubileuszowej edycji konkursu Nasz projekt eTwinning - X edycja
2014. Szkoła Podstawowa Nr 5 zajęła I miejsce za projekt Art Connects Us (Sztuka łączy nas)
w konkursie Nasz projekt eTwinning 2014 - X edycja w kategorii szkół podstawowych.
To kolejna nagroda dla tej szkoły w konkursach tego typu. ETwinning oznacza współpracę
międzynarodową między szkołami, która odbywa się na platformie internetowej. Przy jej pomocy
uczniowie z partnerskich krajów mają okazję porozumiewać się w j. angielskim, poznawać
kulturę, zwyczaje swoich krajów, wspólnie tworzyć prace literackie, plastyczne, ICT na określony
temat. Tego rodzaju idea umożliwia rozwój umiejętności językowych i informatycznych,
korelację międzyprzedmiotową, rozwija kreatywność i zainteresowania dzieci.
6 czerwca 2014 r. w Bielskim Domu Kultury po raz drugi miała miejsce, zorganizowana
przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim debata społeczna pn. Razem dbamy
o bezpieczeństwo. W debacie z przedstawicielami Komendy wzięły udział władze samorządowe
różnego szczebla, pracownicy administracji samorządowej i spółdzielni mieszkaniowych oraz
mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski. Na spotkaniu poruszono m.in. tematy z zakresu
bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych oraz osób zakłócających porządek i spożywających
alkohol w pobliżu bloków. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na kwestie związane z ruchem
drogowym na terenie miasta i niewłaściwym parkowaniem. Podczas spotkania zadeklarowałem,
że (...) bezpieczeństwo w mieście nie ma ceny, a mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski muszą czuć
się bezpiecznie. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta dokonałem również zmian
w budżecie miasta na 2014 rok wprowadzając dwa nowe zadania, tj. opracowanie dokumentacji
na monitoring miejski oraz opracowanie nowej koncepcji ładu komunikacyjnego w centrum
miasta.
Na zaproszenie władz partnerskiego miasta Calarasi w Mołdawii delegacja z miasta
Bielsk Podlaski wzięła udział w dniach 7 i 8 czerwca 2014 r. w święcie mołdawskiego miasta.
Delegacja w składzie: Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Kierownik Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych Jerzy Bartoszuk oraz instruktor Bielskiego Domu Kultury Maria
Babulewicz uczestniczyła w przygotowanym przez gospodarzy programie obchodów Dni Miasta,
w którym zaplanowano: prezentację rozwoju miasta, przybliżenie dziedzictwa kulturowego,
historii oraz znaczących ludzi dla przeszłości i teraźniejszości miasta i rejonu.
W ramach wizyty, dnia 8 czerwca przedstawiciele Miasta Bielsk Podlaski: Sekretarz
Miasta i Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych wzięli udział w spotkaniu we
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wsi Oniscani, na terenie której będzie realizowany projekt Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi
Oniscani. W trakcie spotkania w którym uczestniczyli Wójt Gminy Oniscani George Greku
i Pełniący Funkcję Koordynatora Projektu Kierownik Wydziału Inwestycji i Współpracy
Wiaczesław Koszkodan, przedstawiciele Miasta Bielsk Podlaski zostali poinformowani o tym,
że po otwarciu 6 czerwca 2014 r. ofert złożonych przez firmy w ramach przetargu na realizację
ww. inwestycji trwa procedura wyłonienia wykonawcy robot. Podpisanie umowy z wykonawcą
planowane jest na koniec czerwca lub początek lipca.
W dniach 12-13 czerwca 2014 r. delegacja Miasta Bielsk Podlaski w osobie Pełniącego
Funkcję Burmistrza Miasta Jarosława Borowskiego i instruktora Bielskiego Domu Kultury
Justyny Porzezińskiej gościła w partnerskim mieście Kingisepp w Rosji.
W trakcie pobytu podpisano dokumenty dotyczące wymiany wakacyjnej młodzieży.
W ramach umów między miastem Bielsk Podlaski a Kingisepp, na wypoczynek do Rosji pojedzie
10 osób z bielskich szkół i taka sama ilość rosyjskich dzieci będzie wypoczywała w Bielsku.
Przedstawicielom delegacji została również zgłoszona propozycja w zakresie współpracy
szkół średnich z bielskimi szkołami (dwa licea ogólnokształcące oraz jedna szkoła zawodowa).
W związku z tym, że w naszym mieście szkoły ponadgimnazjalne podlegają pod samorząd
powiatowy, więc listy o współpracy zostały już przekazane bielskiemu starostwu.
Ważnym elementem wyjazdu było zapoznanie się z potencjałem gospodarczym regionu.
Przedstawiciele delegacji zwiedzili nowo powstający port morski nad Zatoką Fińską. Miasto
Kingisepp charakteryzuje się bardzo niskim bezrobociem - poniżej 0,5 %, powstaje tam kilka
tysięcy nowych mieszkań, a zagraniczne firmy otwierają tu swoje przedstawicielstwa.
Prowadzone są także rozmowy z jedną z bielskich firm odnośnie ewentualnej współpracy.
Pobyt bielskiej delegacji przypadł w okresie, kiedy odbywały się również Dni Miasta
Kingisepp z okazji 630. rocznicy jego założenia oraz 4. Rosyjskie Dni Hanzeatyckie. Podczas
imprez plenerowych przedstawiciel Bielskiego Domu Kultury miał możliwość podejrzenia
niuansów organizacyjnych przedsięwzięcia. Nawiązano również kontakty, które w najbliższym
czasie mogą zaowocować wyjazdem bielskich zespołów do Rosji, Niemiec czy Estonii.
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