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Szanowni Państwo!

Pomimo wiosennych 
zawirowań  praca Urzę-
du Gminy nadal jest in-
tensywna. Terminy re-
alizacji inwestycji oraz 
bieżące zadania nie po-
zwalają na zmniejszenie 
tempa. Chociaż dla wie-
lu osób wakacje już się 
rozpoczynają to dla nas 
będą pracowite. Przed 

nami rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wy-
konawcy budowy TRYLOGII Parku Historycznego 
w Mielniku. Czekamy również na rozstrzygnięcie 
przetargu na usługi komunikacyjne (dowóz dzie-
ci), gdyż wciąż dojazd do siedziby gminy i do Sie-
miatycz jest utrudniony.

Wyjątkowo niekorzystna pogodowo wiosna 
spowolniła szereg prac inwestycyjnych. O dwa 
miesiące później mogliśmy rozpocząć remonty 
dróg gminnych. Część napraw zakończyliśmy ale 
o wiele więcej przed nami. najtrudniej jest na dro-
gach nad Bugiem, po których przebiega trasa ro-
werowa. Pomimo kilku prób ciężki sprzęt nie jest 
w stanie tam pracować ze względu na zbyt mokre 
podłoże (wyciągaliśmy maszyny kilkakrotnie). Wy-
soki poziom wody w Bugu przyczynia się do tego, 
ze do dziś nie pływają promy w Mielniku i niemi-
rowie.

na początku czerwca komisja konkursowa wy-
brała koncepcję kładki pieszo-rowerowej przez 
Bug usytuowanej w niemirowie. Koncepcja, która 
zwyciężyła spełnia moje oczekiwania i mam na-
dzieję, że po wybudowaniu będzie cieszyć wszyst-
kich mieszkańców gminy. Powinna też, jako naj-
dłuższa tego typu konstrukcja wstęgowa w Polsce, 
przyciągać również turystów. W tym roku jeszcze 
wykonanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie 
zgody budowlanej i przygotowania do przetargu. 
Od wiosny 2014 r. powinniśmy rozpocząć jej bu-
dowę.

Od lipca rozpoczynamy realizację związa-
ną z projektem wykluczenia cyfrowego. Będzie 
prowadzony nabór rodzin i osób, którym zosta-
nie nieodpłatnie zakupiony sprzęt komputerowy 
i abonament na Internet. Z tego samego programu 
zakupimy również komputery do Zespołu Szkół, 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Bi-
blioteki Gminnej.

Trwają starania nad uzyskaniem dofinansowa-
nia  z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi 
w Tokarach wzdłuż granicy Państwa, aż do gra-
nicy gminy Mielnik z gminą nurzec Stacja. Jeżeli 
je uzyskamy, to planujemy wykonać ją do końca 
września br.

Trwają prace nad dokumentacją projektową: 
Świetlicy w Maćkowiczach, remontu świetlicy 
i zagospodarowania centrum niemirowa, ulicy 
Białej i Zaszkolnej w Mielniku. Realizowane są 
zadania z funduszy sołeckich. Dokonano odbioru 
budynku garażowego OSP w Sutnie i kończymy 
budowę garażu OSP w Oksiutyczach. 

Jesteśmy już prawie w połowie budowy kana-
lizacji w Mielniku. niedawno miałem ciekawy 
telefon od osoby urodzonej w Mielniku, która od 
wielu lat mieszka w Warszawie, ale często wraca 
do swego rodzinnego domu. – Wójcie, gratuluję 
rozkopanego Mielnika – powiedziała. Tak wiele 
lat czekałam na tę inwestycję. Nareszcie widać, że 
w gminie coś się dzieje. To jest rok pełen utrud-
nień. Trudno też ze względu na realizowane prace 
utrzymać czystość na ulicach. Musimy to jednak 
przejść, by w przyszłości było lepiej. nikogo chy-
ba nie trzeba dziś przekonywać, że kanalizacja 
powinna być zrobiona przed wielu laty, zanim wy-
konano asfalt i nowe chodniki. Dziś ponosimy po-
dwójne koszty gdy trzeba rozbierać chodniki i po 
wykopach układać je na nowo, tak samo asfalt. 
niewielu też zdaje sobie sprawę, że uzyskaliśmy 
wyjątkowo korzystne dofinansowanie przy reali-
zacji przyłączy. My je za darmo budujemy aż do 
samego domu a nie jak wszędzie tylko za granicę 
działki. normalnie koszty przyłącza są kosztami 
właściciela działki. 

na okres wakacji nasz GOKSiR przygotował 
bardzo różnorodną ofertę wydarzeń sportowych 
i kulturalnych. Zapraszam Państwa na Dni Gmi-
ny Mielnik oraz Muzyczne Dialogi nad Bugiem. 
W szczególny sposób zachęcam do uczestnictwa 
drugiego dnia Dni Gminy Mielnik w Turnieju So-
łectw, który powinien stać się wspaniałą okazją do 
spotkania, wspólnej zabawy i wesołych zmagań 
drużyn sołeckich. Bądźmy w ten dzień razem i do-
pingujmy swoim drużynom. nie zabraknie w tym 
roku również muzyki Chopena nad Bugiem. Za-
dbała o to Gminna Biblioteka Publiczna.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy 
Mielnik oraz naszych przyjaciół, gości i turystów 
do korzystania z wszystkich letnich atrakcji jakie 
zostały przygotowane w tym roku. 
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Referendum ws. Odwołania 
Wójta Gminy Mielnik 

Refleksje po 
referendum 

21 kwietnia 2013 r. odbyło się referendum 
w sprawie odwołania Wójta Gminy Mielnik przed 
upływem kadencji. Referendum zostało zwołane 
na wniosek grupy inicjatywnej (w jej skład weszli: 
Andrzej Maruszeczko – pełnomocnik, Krzysztof 
Harbaszewski, Anna Podłaszczyk, Stefan Radzi-
szewski, Piotr Szymański, Jerzy Śnieżko) oraz po 
zebraniu, wśród uprawnionych do głosowania 
mieszkańców, pod wnioskiem o referendum, wy-
maganej ustawowo liczby podpisów. Głównym 
powodem złożenia wniosku o referendum, była 
zainicjowana przez władze Gminy, bu-
dowa w Mielniku „Trylogii” Parku Histo-
rycznego.

Minęła wiosna. Wzburzony wysoką 
wiosenną wodą nurt Bugu już się uspo-
koił chociaż nadal duża woda przyspa-
rza nam kłopoty. Minęła wiosna. Była 
zimna szara, deszczowa. Teraz mamy 
już trochę słonecznych dni, ale jakże 
smutno wspominamy minione miesiące. 
Minęła wiosna. Pełna plotek, pomówień, 
niedobrych emocji związanych z refe-
rendum. To też minęło choć pozostały 
międzyludzkie niesnaski, odwracanie 
głowy i brak „Dzień dobry sąsiedzie”. 
Gdy patrzę na wszystkie wiosenne wy-
darzenia to stawiam sam sobie pytanie: 
Co przez to referendum zyskaliśmy jako 
mieszkańcy gminy?! Co zyskali inicjato-
rzy referendum? Jakie straty i jakie zyski 
odniosłem jako wójt?

Przypomnijmy…
Wielu, nawet dobrych ludzi, wiązało 

nadzieje, że wraz ze zmianą władzy też 
coś skorzystają: może pracę dla dzieci, 
może jakieś umorzenia, może będą kie-
rować wójtem… niestety ilość podję-
tych działań inwestycyjnych i wynikają-
cy z tego ogrom pracy niektórych wręcz 
przytłoczył. nie byli w stanie się dosto-
sować i pozostali w tyle. Powstał z tego 
powodu żal, może gorycz a u niektórych 
nawet zapiekła nienawiść. Przestało się 

Aby referendum było ważne, musiało wziąć 
w nim udział co najmniej 1026 osób, czyli 3/5 
wyborców, którzy wzięli udział w drugiej turze 
głosowania na wójta w ostatnich wyborach samo-
rządowych. W referendum wzięło jednak udział 
526 osób. W związku z tym, białostocka delega-
tura Krajowego Biura Wyborczego, uznała je za 
nieważne.
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liczyć dobro Gminy, dobro wszystkich mieszkań-
ców a  zaczęła dominować chęć „odegrania się”.  
Rozpoczęto wielką agresywną akcją szkalowania 
mnie. Ilość plotek i pomówień jaka pojawiała się 
wśród ludzi stała się tak karykaturalna, tak daleka 
od prawdy i rzeczywistości, że aż zaczęła śmie-
szyć. Rozsyłano po różnych instytucjach, ale rów-
nież i indywidualnych osobach, obraźliwe teksty 
i fotografie. Wszyscy, którzy mieli żal lub rozcza-
rowanie, chcieli dać upust swej frustracji, znaleźć 
wspólnego wroga i „walić w niego jak w bęben”. 
nadawałem się do tego idealnie. Ogrom zaplano-
wanych i realizowanych inwestycji mógł  „przera-
żać” w porównaniu do tego co było przez wiele 
ostatnich lat. Więc postanowiono to wykorzystać 
urządzając nam wszystkim referendum.

Wstyd…

Gdy dziś, już bez emocji, oceniam działania 
grupy referendalnej to jest mi wstyd za to co prze-
szliśmy. To jak okłamano mieszkańców podając 
nieprawdziwe informacje dotyczące działań wój-
ta, a w szczególności  budowy TRYLOGII Parku 
Historycznego. Sąd w oparciu o dokumenty i fakty 
potrzebował zaledwie godziny, by uznać te za-
rzuty za nieprawdziwe. Wstyd mi i przepraszam, 
szczególnie starszych mieszkańców, że nie uchro-
niłem Was przed tą agresywną i nierzetelną kam-
panią referendalną. Przed ludźmi, którzy za wszel-
ką cenę, nawet kłamstwem, chcieli wygrać. 

Sokrates…
Żyjemy obecnie w ustroju demokratycznym. 

niektórzy mówią, że jest niedoskonały ale prze-
cież chyba jeden z najlepszych. Demokracja ma 
swoje mechanizmy i emocje. Demokracja ma 
swoje wzloty i upadki, bo to My, mieszkańcy da-

nej społeczności, wyznaczamy jej poziom. 
Od nas zależy czy mechanizmy demokra-
tycznego społeczeństwa przysporzą rozwo-
ju czy też staną się hamulcem . W okresie 
demokracji bezpośredniej, w starożytnej 
Grecji, bywały takie głosowania, że niezwy-
kli ludzie w wyniku tych  głosowań skazy-
wani byli na śmierć. Taki los spotkał m.in. 
Sokratesa. Chociaż głosujący zaspokoili  żą-
dzę krwi tłumu to przecież została pamięć 
o Sokratesie, a w niebyt odeszli ci, którzy 
zazdrościli mu sławy, mądrości i wolności 
myśli. Społeczeństwo Aten samo pozbawiło 
się wybitnego mieszkańca.  

Dziękuję…
Dziękuję wszystkim, którzy wspierali 

mnie w ten trudny czas. Z taką życzliwo-
ścią już dawno się nie spotkałem. Dziękuję 
szczególnie mieszkańcom Mielnika, Tokar 
i Wilanowa, Sutna i niemirowa, Osłowa, 
Wajkowa i Radziwiłłówki, Mętny, Adamo-
wa i Moszczony Królewskiej. Dziękuję tym 
osobom które mnie wsparły z miejscowości: 
Homoty, Maćkowicze, Pawłowicze, Oksiu-
tycze i Kudelicze. Wasze wsparcie motywu-
je mnie do jeszcze większej determinacji 
przy realizacji naszych inwestycji. Dziękuję 
i jestem do Waszej dyspozycji.

Adam Tobota 
Wójt Gminy Mielnik
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22 marca 2013 roku odbyło się XXI posiedze-
nie Rady Gminy Mielnik. na sali obrad obecni byli 
wszyscy Radni i jak zawsze uczestniczyli w niej 
także mieszkańcy Gminy. Sesję poprowadził Prze-
wodniczący Rady, pan Jan Zduniewicz.

Opieka i zapobieganie 
bezdomności zwierząt

Podczas sesji została przyjęta uchwała, doty-
cząca programu opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na rok 2013. Program ma zastosowanie do 
wszystkich zwierząt domowych, w szczególności 
psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz 
zwierząt gospodarskich, przebywających w gra-
nicach administracyjnych Gminy Mielnik. Celem 
programu jest m.in.: zmniejszenie populacji bez-
domnych zwierząt, edukacja mieszkańców Gminy 
w zakresie ich humanitarnego traktowania, a także 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Pro-
gram ten będzie realizowany poprzez: odławianie 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej (za pomocą 
bezpiecznego, specjalistycznego, niesprawiające-
go cierpienia sprzętu) bezdomnych psów i innych 
zwierząt, zapewnienie im miejsc w tymczasowym 
schronisku prowadzonym przez ZGK w Mielniku 
oraz w umówionych domach przedadopcyjnych, 
zapewnienie rannym zwierzętom całodobowej 
opieki weterynaryjnej, poszukiwanie nowych wła-
ścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających 
tymczasowo pod opieką Gminy, a uprzednio pod-
dawanie ich kastracji, sterylizacji i podstawowym 
szczepieniom. na realizację programu, zostało 
przeznaczonych 12 000 zł.

XXI Sesja Rady Gminy Mielnik
Wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych

Zgodnie z „ustawą żłobkową”, każda jednostka 
organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, 
która chce prowadzić na terenie Gminy żłobek 
lub klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, 
musi ją najpierw wpisać do rejestru żłobków i klu-
bów dziecięcych. W trakcie marcowej sesji Rady 
Gminy przyjęto uchwałę, ustalającą opłatę za wpis 
do rejestru, w wysokości 10 zł

Warto pamiętać, że aby uzyskać wpis do Reje-
stru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć 
pisemny wniosek oraz następujące dokumenty:

oświadczenie o niekaralności; ▪
oświadczenie o spełnieniu warunków lokalo- ▪
wych niezbędnych do prowadzenia żłobka/
klubu dziecięcego;
oświadczenie o numerze identyfikacyjnym RE- ▪
GOn i identyfikacji podatkowej nIP;
kopię dowodu  uiszczenia opłaty za wpis do  ▪
rejestru żłobków/ klubów dziecięcych;
w przypadku osoby prawnej lub jednostki orga- ▪
nizacyjnej nie posiadającej osobowości praw-
nej wyciąg z Rejestru publicznego potwierdza-
jący status podmiotu;
Podczas składania wniosku wnioskodawca zo- ▪
bowiązany jest do przedstawienia:
dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do  ▪
lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty  ▪
lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek należy przesłać pocztą lub złożyć oso-
biście w Urzędzie Gminy Mielnik.
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XXII Sesja Rady Gminy Mielnik

Dotacje na prace przy 
zabytkach

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na terenie Gminy Mielnik, niestano-
wiących jej własności. Środki w kwocie 77040 zł. 
rozdzielono w następujący sposób:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia 1. 
Pańskiego w Mielniku – 17 000 zł.;
Parafia Prawosławna p.w. nMP w Mielniku – 2. 
20 000 zł.;
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia 3. 
Krzyża Świętego w Tokarach – 10 000 zł.;
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława 4. 
Biskupa i Męczennika w niemirowie – 20 040 
zł.;
Parafia Prawosławna p.w. Ikony Matki Boskiej 5. 
Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach – 
10 000 zł.

Zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej

Decyzją Rady Gminy Mielnik została przyjęta 
uchwała, dotycząca zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013-2025. 
Aktualne zmiany dotyczą:

zwiększenia planowanych dochodów o kwotę  ▪
15.506.848zł i wynoszą 35.328.392zł;

24 maja, przy obecności piętnastu zgromadzo-
nych radnych Wójta Gminy Mielnik oraz miesz-
kańców, odbyła się XXII sesja Rady Gminy Mielnik 
VI kadencji.

Nowy przewodniczący
Jednym z pierwszym punktów obrad radnych, 

było przyjęcie rezygnacji dotychczasowego Prze-
wodniczącego Rady Gminy Mielnik (przy dwuna-
stu głosach „za” i trzech wstrzymujących się) z do-
tychczasowo pełnionej funkcji. Jednocześnie pan 
Jan Zduniewicz podziękował radnym za „dobrą, 
ponad dwuletnią współpracę, aktywność, wsparcie 
i wyrozumiałość”. W związku z rezygnacją prze-
wodniczącego, konieczny był wybór osoby, która 
pełniłaby tę rolę. na stanowisko nowego prze-
wodniczącego, radna Maria Buguszewska zgłosiła 

zwiększenia planowanych wydatków o kwotę  ▪
16.596.342zł i wynoszą 39.497.886zł;
zwiększenia planowanego deficytu budżetu  ▪
gminy na 2013 rok, który wynosi 4.169.886zł;
wprowadzenia wolnych środków na pokry- ▪
cie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie 
1 089 464zł;
przychody z tytułu planowanych do zaciągnię- ▪
cia kredytów i pożyczek na sfinansowanie defi-
cytu i spłaty rat kapitałowych, nie ulegają zmia-
nie i wynoszą 3 852 000zł, w tym na pokrycie 
deficytu 3 080 000zł.

Dokonano niewielkich zmian w sprawie rat ka-
pitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków 
na obsługę długu. Zwiększono o 100 000zł spłatę 
kredytu w 2014 roku, co powoduje obniżenie pla-
nowanego długu o tę kwotę w każdym roku pro-
gnozy i zmniejszenie spłaty w 2025 r.

kandydaturę radnego Sławomira Pytla, natomiast 
radny Jan Zduniewicz, kandydaturę Władysława  
Stankiewicza, który do tej pory pełnił funkcję wi-
ceprzewodniczącego Rady Gminy. W wyniku taj-
nego głosowania Radnych Gminy Mielnik, nowym  
przewodniczącym został wybrany Władysław  
Stankiewicz.

Opłaty targowe
na mocy uchwały podjętej przez Radę Gmi-

ny Mielnik przyjęto nowe stawki opłaty targowej 
oraz terminy i sposób ich pobierania. Ustalono, 
że opłata targowa pobierana będzie  na podsta-
wie biletu opłaty targowej opatrzonego numerem 
ścisłego zarachowania i pieczęcią Urzędu Gminy 
Mielnik. Jej inkasentami są:  pani Katarzyna Bajena 
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i pan Zbigniew Sawczuk. Stawki opłaty targowej 
ustalono w następujący sposób:

przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki  ▪
- 5 zl,
przy sprzedaży ze stołu - 5 zł ▪
przy sprzedaży z samochodu osobowego - 5 zł ▪
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 5  ▪
zł
przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolnicze- ▪
go - 5 zł
przy sprzedaży z namiotu - 5 zł ▪
w pozostałych przypadkach - 5 zł ▪

Zwrot zasiłku celowego
W trakcie majowej sesji Radni Gminy Mielnik 

podjęli uchwałę dotyczącą warunków i tryb przy-
znawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomicz-
ne usamodzielnienie. O przyznanie zasiłku mogą 
ubiegać się osoby i rodziny spełniające kryterium 
dochodowe (542 zł. dla osoby samotnej oraz 456 
zł. dla osoby w rodzinie) . W szczególnych przy-
padkach zasiłek może zostać przyznany osobom, 
które nie spełniają kryterium dochodowego.

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodziel-
nienie przyznawany jest w szczególności na:

podjęcie i prowadzenie działalności gospodar-1. 
czej,
podjęcie i prowadzenie działalności w ramach 2. 
spółdzielni socjalnej,
na pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu 3. 
lub przekwalifikowania;

natomiast nie jest on przyznawany osobom, któ-
re na wybrany cel otrzymały środki z innego źró-
dła. Aby otrzymać zasiłek konieczne jest złożenie 

wniosku zawierającego kwotę wnioskowanych 
środków, kalkulację kosztów związanych z pod-
jęciem działalności, wraz z wykazem źródeł ich 
finansowania oraz wskazaniem działań podjętych 
na rzecz rozpoczęcia działalności, jak również 
kalkulację i harmonogram planowanych zakupów 
i opłat z wnioskowanych środków i przewidywany 
okres prowadzenia działalności.

Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnie-
nie podlega zwrotowi w całości (w równych ratach 
miesięcznych, począwszy od 6-tego miesiąca, na-
stępującego po wypłacie zasiłku), w przypadku 
wykorzystania pomocy niezgodnie z celem jej 
przyznania, zaprzestania działalności gospodar-
czej w okresie jego spłaty lub niepodjęcia działal-
ności gospodarczej , na którą przyznano pomoc. 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat zasiłku 
celowego można otrzymać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

Skarga na działalność Wójta 
Gminy Mielnik

22 marca 2013 roku Pan Witold Illinicz wniósł 
skargę do Radnych Gminy Mielnik oraz Przewod-
niczącego Rady Gminy na Wójta Gminy Mielnik. 
Zarzuty skarżącego dotyczyły postępowania Wój-
ta, a mianowicie: „demoralizacji pracowników 
Urzędu Gminy i społeczeństwa Mielnika”, „nie-
gospodarności”, „zastraszania mieszkańca Gminy 
Mielnik na Radzie Gminy w dn. 20 czerwca 2012 
roku”. Komisja Rewizyjna powołana w celu roz-
patrzenia powyższej skargi, po przeanalizowaniu 
pism z dnia 15 i 16 kwietnia 2013 r., zapoznaniu 
się z zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik w spra-
wie szczegółowych zasad przyznawania nagro-
dy rocznej osobom kierującym samorządowymi 
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instytucjami kultury, wypowiedzią Wójta na po-
siedzeniu Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2012r., 
a także po przeanalizowaniu pisma Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego i po 
przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających z Wój-
tem Adamem Tobotą oraz panami: Michałem 
Bogackim, dyrektorem GOKSiR i Witoldem Illi-
niczem, jednogłośnie uznała, że wszystkie wysu-
nięte zarzuty są niezasadne, a Rada Gminy Miel-
nik przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

Ponadto w trakcie XXII sesji Rady Gminy Miel-
nik podjęto także uchwałę, dotyczącą pomocy 
powiatowi siemiatyckiemu, w wysokości 300 000 
zł., z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg 
powiatowych na terenie Gminy Mielnik, o łącz-
nej długości 1,251 km . Przyjęta została również 
uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2013 r., zgodnie z którymi, dochody Gminy ogó-
łem wynoszą 35 404.348 zł., wydatki 39 883.842 
zł., a deficyt budżetu w wysokości 4 479 494 zł. 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
wolnych środków i zaciąganych kredytów w kwo-
cie 3 080 000 zł.

15 maja upłynął termin składania ofert do „Kon-
kursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-
technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę 
Bug, w miejscowości niemirów”. Jego przedmio-
tem było opracowanie koncepcji ww. kładki, 
wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio 
do niej przylegającego oraz połączenia ciągiem 
ścieżek rowerowych w granicach opracowania 
konkursowego. Ostatecznie do konkursu wpłynę-
ło 21 zgłoszeń. 9 z nich zostało odrzuconych już 
na samym początku, ze względu na niespełnianie 
warunków zawartych w opisie Konkursu. Z pozo-
stałych 12-stu, do ostatniego etapu konkursu zo-
stało wybranych 10 projektów. Celem członków 
sądu konkursowego było wybranie projektu kład-
ki, która zwiększy atrakcyjność turystyczną Gminy 
Mielnik, ułatwi życie okolicznym mieszkańcom, 
a zarazem będzie obiektem funkcjonalnym, trwa-
łym, niepowtarzalny i dopasowany do otoczenia. 
W trakcie burzliwych obrad członkowie jury oce-
niali projekty biorąc pod uwagę kryteria:

techniczno-konstrukcyjne – rozwiązania za- ▪
proponowane w projektach, miały gwaranto-
wać bezpieczeństwo użytkowników i żeglugi, 
ekonomiczne funkcjonowanie, niezawodność, 
być dostosowane do ruchu pieszych, jak rów-
nież zapewniać swobodny dostęp rowerzystom 

Kładka w Niemirowie – 
rozstrzygnięcie konkursu

i sporadycznie samochodom, takim jak pojaz-
dy operacyjne policji, pogotowia ratunkowego, 
etc., zapewniać także ekonomiczne funkcjono-
wanie. Spełnienie tego kryterium w 50% decy-
dowało o całości oceny danego projektu
oryginalność i walory estetyczne – przy ocenia- ▪
niu projektów pod kątem estetyczności, człon-
kowie sądy konkursowego zwracali szczególną 
uwagę na spójność zaproponowanych rozwią-
zań projektowych, z istniejącym krajobrazem.

W konkursowych zgłoszeniach istotne były 
również kwestie finansowe, stąd też wymagane 
było przedstawienie kompletnego kosztorysu na 
kwotę zbliżoną do rynkowej ceny jej wykonania. 
Inwestor, czyli Gmina Mielnik, na budowę kładki 
ma zabezpieczone 7 milionów zł.

Przewodniczącym sądu konkursowego był zna-
ny autorytet w branży mostowej, pan Marek Łago-
da. Pozostali członkowie sądu to:

mgr inż. Jerzy Drapa - białostocki oddział  
GDDKiA 
mgr inż. arch. Dariusz Rybko - przedstawiciel 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
mgr Agnieszka Koc - UG Mielnik 
mgr inż. Dariusz Romaniuk - UG Mielnik
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Dzięki temu, że zwiększamy strzałkę zwisu ka- ▪
bli to redukujemy poziomą siłę w kablach, tym 
samym zmniejszamy zużycie stali sprężającej 
oraz zmniejszamy wymiary przyczółków i po-
sadowienia.
Dzięki temu, że odchylamy kable na boki stabi- ▪
lizujemy konstrukcję na działanie sił bocznych 
od wiatru oraz zwiększamy sztywność skrętną 
całego pomostu.
Uzyskujemy bardzo ciekawy, niepowtarzalny  ▪
układ konstrukcyjny kładki,
Pomost zachowuje normowe, 6% spadki po- ▪
dłużne przewidziane dla ruchu pieszego i ro-
werowego. 
Cechą szczególną tego rodzaju konstrukcji jest  ▪
to, że większość elementów składowych obiek-
tu jest prefabrykowanych i wykonywanych 
poza miejscem budowy. Jedynie fundamen-
ty i podpory wykonywane są w szalowaniach 
i betonowane na mokro. Pomost, za wyjątkiem 
odcinków przypodporowych, wykonany jest 
z prefabrykatów. Dużą zaletą takiego sposobu 
wykonania obiektu są m. in.:

Krótki czas realizacji obiektu (równolegle do  -
wykonywanych podpór wykonujemy elemen-
ty podwieszenia i pomostu)
Uzyskujemy znacznie wyższą jakość i dłuższą  -
trwałość wykonanych elementów ponieważ 
w wytwórni mamy znacznie lepszą kontrole 
warunków technologii wykonania,
Łatwiejszy sposób realizacji nad niedostęp- -
nym terenem rzecznym. Prefabrykaty trans-
portuje się rozwieszonych linach, montuje na 
linach nośnych a późnej spręża.

W konkursie przyznano trzy nagrody:
I miejsce – 26 000 zł. (brutto)
II miejsce – 18 000 zł. (brutto)
III miejsce – 10 000 zł. (brutto)
Oprócz nagrody pieniężnej, laureat I miejsca 

i tym samym najwyżej ocenionego projektu, zo-
stanie zaproszony, do negocjacji w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie 
pracy konkursowej, obejmujące wykonanie doku-
mentacji projektowej kładki.

Wyniki konkursu:

I miejsce
Krzysztof Banaszewski (Warszawa)
i Dariusz Sobala (Rzeszów) 
zespół projektowy: 
Krzysztof Banaszewski, Oliwia Dec, 
Dariusz Sobala, Daniel Strasenburg 

Ogólna charakterystyka:
Kładkę projektuje się, jako trzyprzęsłowy układ 

ciągły, o konstrukcji wstęgowej, o rozpiętości 90m 
+ 135 m +90 m. Ze względu na duże rozpięto-
ści przęsła, liny nośne przy podporach pośrednich 
wyprowadzono na zewnątrz na pylon w postaci li-
tery „Y”. Takie rozwiązanie daje kilka korzyści dla 
statycznej i dynamicznej pracy kładki:
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Dane techniczne obiektu
Rozpiętość przęseł:   ▪
91,225 m + 135 m + 91,225 m
Długość kładki (z przyczółkami) - 317.45 m ▪
Światło kładki - 310,26 m ▪
Szerokość pomostu   ▪
4.3 m (6.2 m nad pylonami) 
Szerokość użytkowa 3.5 m (5.5 m nad podpo- ▪
rami w miejscach widokowych)
Kąt skosu ~4° ▪
rzędna zwierciadła wody miarodajnej   ▪
dla Q1% Hzw = 125,78 m n.p.m.
min. rzędna spodu konstrukcji nośnej   ▪
H = 128,38 m n.p.m.

Materiały
Ustrój niosący - beton - B 60 ( C 50/60 ), ▪
Przyczółek i pylony - B 45 ( C 40/45 ), ▪
Beton wyrównawczy - B 15 ( C 12/15 ), ▪
Beton pali > B 30 ( C 30/37.5 ), ▪

Stałe kotwy gruntowe / Micropale - ze stali wy- ▪
sokogatunkowej, niskowęglowej, drobnoziar-
nistej, wysokiej jakości,
Liny nośne i sprężające stal sprężająca o wy- ▪
trzymałości Rwk=1860 MPa:

kable nośne – liny 85 slotowe 0.6” -
liny sprężające w przęsłach 8 x 27 slotowe  -
0.6”
liny sprężające w nad podporami – 4 x 19 slo- -
towe 0.6”  
wieszaki – lina 9 slotowe 0.6”   -

Konstrukcja stalowa -  stal S355 / S235, ▪
Stal zbrojeniowa - BST500S.  ▪

Wyposażenie
Przewiduje się wyposażenia kładkę w następu-

jące elementy:
Siodło podpierające liny nośne osadzone na ra- ▪
mionach pylonów,
Balustradę o wysokości 130 cm. Szerokość po- ▪
ręczy 30 cm balustrady została tak dobrana aby 
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ukryć pod nią oświetlenie oraz aby stworzyć 
wygodne podparcie dla osób wypoczywają-
cych i oglądających okolicę.
Oświetlenia wyposażone w sterowanie auto- ▪
matyczne iluminacji kładki oraz oświetlenie 
trasy pieszo-rowerowej z czujnikiem zmierz-
chu. Z powodów estetycznych mocowanie 
oświetlenia przewiduje się wykonać pod  porę-
czą balustrad (wówczas w najmniejszy sposób 
ingeruje w wygląd kładki). 
Cztery rury HDPE dla kabli telekomunikacyj- ▪
nych podwieszonych do spodu konstrukcji po-
mostu,

2 ramp na obydwu wjazdach przed kładką,  ▪
blokujące wjazd na obiekt pojazdów nieupo-
ważnionych, ewentualnie słupki demontowal-
ne ustawione na środku ścieżki pieszo- rowe-
rowej (do uzgodnienia  z Inwestorem na etapie 
Projektu Budowlanego). 
Schody na skarpowe przy pod. nr 1 dla obsłu- ▪
gi,
Schody dla pieszych przy pod. nr 4 (od strony  ▪
cmentarza),
Wpusty odwodnienia. ▪

Kosztorys
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Cena jedn. 

[PLN] 
Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7

.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE              4 300,00    

.  
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościo-
wych

                    4 300,00    

1  Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego obiekt 1 ryczałt                  4 300,00    

.  FUNDAMENTOWANIE        2 010 684,00    

.  Roboty ziemne pod fundamenty                 749 684,00    

2  Wykopy pod ławy w gruncie nieskalistym     

   - wykopy szerokoprzestrzenne m3 1020,0 40,00                40 800,00    

   - wykopy w ściankach szczelnych m3 352,0 40,00  

3  Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem     

   - zasypanie wykopów m3 702,0 60,00                42 120,00    

   - nasypy m3 1 977,0 85,00              168 045,00    

  ścianka szczelna m2 767,3 650,00              498 719,00    

.  Specjalne roboty fundamantowe              1 261 000,00    

4  
Wykonanie pali przemieszczeniowych lub wierconych  (do 
obliczeń przyjęto CFA 800)

    

   - długość 13,6 m szt 50 8 200,00              410 000,00    

  
Wykonanie pali przemieszczeniowych lub wierconych  (do 
obliczeń przyjęto CFA 600)

                               -      

   - długość 13,6 m szt 42 5 500,00              231 000,00    

  Próbne obciążenie pala szt 2 15 000,00                30 000,00    

  Wykonanie mikropali szt. 40 14 000,00              560 000,00    

  Próbne obciążenie mikropala szt. 2 15 000,00                30 000,00    

.  ZBROJENIE        1 685 454,88    

.  Stal zbrojeniowa                 756 504,00    

6  Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN                                -      

  ławy fundamentowe kg 66 064 3,50              231 224,00    

  podpory skrajne kg 13 680 3,50                47 880,00    

  filary kg 28 800 3,50              100 800,00    

  prefabrykaty  ustroju niosącego kg 107 600 3,50              376 600,00    
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.  Stal sprężająca (wliczony cały system sprężenia)                 928 950,88    

  podłużne sprężeni konstrukcji ustroju niosącego kg 48 747 11,44              557 665,68    

  lina nośna kg 31 426 11,44              359 513,44    

  lina dla podwieszenia kg 1 029 11,44                11 771,76    

.  BETON        1 360 192,00    

.  Beton konstrukcyjny              1 334 320,00    

7  Beton fundamentów w deskowaniu     

   - klasy B35 m3 825,8 650,00              536 770,00    

  Beton schodów     

   - klasy B35 m3 11,0 650,00                  7 150,00    

8  Beton podpór skrajnych     

   - klasy B35 m3 114,0 850,00                96 900,00    

9  Beton filarów     

   - klasy B40 m3 192,0 950,00              182 400,00    

10  Beton ustroju niosącego     

   - klasy B60 m3 538,0 950,00              511 100,00    

.  Beton niekonstrukcyjny                   25 872,00    

11  Beton klasy poniżej B25 w deskowaniu     

   - klasy B15 m3 47,0 550,00                25 872,00    

.  KONSTRUKCJE STALOWE          502 162,00    

.  Konstrukcje stalowe                 493 162,00    

13  Konstrukcje stalowe ustroju niosącego - stal S355J2 Mg 50,00 9863,24              493 162,00    

.  Zabezpieczenie konstrukcji stalowych                     9 000,00    

14  Pokrywanie powłokami malarskimi     

   - powierzchni metalizowanych - (min 180μm) m2 50,0 80,00                  4 000,00    

  - malowanie m2 50,0 100,00                  5 000,00    

.  IZOLACJA I NAWIERZCHNIE            10 275,00    

.  Izolacja cienka                   10 275,00    

16  
Powłokowe izolacje bitumiczne na powierzchniach 
betonowych, stykających się z gruntem, wykonywane na 
zimno

m2 685,0 15,00                10 275,00    

.  ODWODNIENIE              4 950,00    

.  Odwodnienie obiektów mostowych                     4 950,00    

20  Wpusty mostowe     

   - średnicy 100 mm z odprowadzeniem pionowym szt 11 450,00                  4 950,00    

.  ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE          439 185,00    

.  Elementy zabezpieczające obiektów mostowych                 439 185,00    

29  Poręcze na obiektach mostowych                                -      

   - balustrada h=1,1 m m 53,0 500,00                26 500,00    

   - balustrada h=1,3 m m 634,9 650,00              412 685,00    

.   INNE ROBOTY MOSTOWE          504 941,90    

.  Roboty różne                 504 941,90    

30  Warstwa filtracyjna za przyczółkami i ścianami oporowymi     

  
 - warstwa drenażowa +(geomembrana+geowłóknina-
+filtr z pospółki)

m2 171,6 100,00                17 160,00    

   - rury drenażowe w obsypce m 64,0 125,00                  8 000,00    

   - umocnienie wylotów rur szt 4 120,00                     480,00    

31  Umocnienie stożków nasypów i skarp                                -      

   - darnina m2 642,00 25,00                16 050,00    

  kostka brukowa grub. 8cm m2 14,00 200,00                  2 800,00    

  obrzeże betonowe 30x8 m 18,6 100,00                  1 860,00    
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  szlaban automatyczny szt 2,0 2000,00                  4 000,00    

32  Próbne obciążenie obiektu obiekt 1 30000,00                30 000,00    

33  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych                                -      

  
 - górna powierzchnia chodnika (izolacjonawierzchnia) 

gr.5 mm
m2 1597,0 187,50              299 437,50    

   - boczne i dolne powierzchnie gzymsów m2 201,0 66,40                13 346,40    

  Oświetlenie pochwytu balustrady m 700,0 40,00                28 000,00    

34  Schody robocze na skarpie                                -      

   - schody z balustradą na ławie cem-piask 1:4 gr.10 cm m 11,0 850,00                  9 350,00    

                                  -      

  Rury osłonowe ø75 dla przeprowadzenia kabli m 1319,2 50,00                65 958,00    

35  
Punkty pomiarowo - kontrolne na drogowych obiektach 

inżynierskich
                               -      

   - znaki wysokościowe na obiekcie szt 30 250,00                  7 500,00    

   - stałe znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu szt 2 500,00                  1 000,00    

.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA          300 000,00    

.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA                 300 000,00    

36  Projekt budowlany i wykonawczy obiekt 1 300000,00              300 000,00    

       

     RAZEM:     6 822 144,78    
Wartość cen jednostkowych jest wartością orientacyjną i na etapie przetargu może różnić się 
nieznacznie.

Ocena sądu konkursowego
W opinii członków sądu konkursowego projekt 

zwycięskiej kładki, to dobrze opracowana koncep-
cja, zawierająca wyliczenia statyczne i dynamicz-
ne oraz realny kosztorys. Daje on duże prawdo-
podobieństwo realizacji w bardzo krótkim czasie 
i jest relatywnie prosty w utrzymaniu. Projekt jest 
„lekki” i nie zaburza spokoju doliny. Zapropo-
nowany do budowy kładki, niemalowany beton, 
ułatwi diagnostykę całej konstrukcji i jej ewentu-
alnych wad.

Problemową może być konserwacja lin i ko-
nieczność ich wymiany co 25-30 lat. 

II miejsce
DHV Hydroprojekt z Warszawy 
zespół projektowy:
Bogusław Markocki, Grzegorz Prokop, 
Krzysztof Żelko

Opis konstrukcji kładki
Po przeanalizowaniu różnych typów i warian-

tów pomostów zdecydowano się na konstrukcję 
typu wstęgowego. Pomosty wstęgowe są bardzo 
rzadko stosowane w Polsce, więc będzie to obiekt 
unikalny w skali kraju (pierwszy wieloprzęsło-
wy i o tak dużej rozpiętości przęseł), co będzie 

stanowiło dodatkową atrakcję turystyczną. Głów-
na cecha charakterystyczną kładek wstęgowych 
jest ich wyjątkowo niska wysokość konstrukcyjna 
w stosunku do rozpiętości oraz brak konieczności 
wznoszenia elementów takich jak pylony czy łuki 
wyniesione ponad poziom pomostu. Proponowana 
forma bardzo dobrze wpisuje się w lokalny krajo-
braz i w żaden sposób nie będzie stanowiła domi-
nanty. niska wysokość konstrukcji sprawie wraże-
nie lekkości a elementy wyposażenia podkreślają 
prostotę formy i dodają jej elegancji. Istotną zaleta 
tego rozwiązania jest stosunkowo niskie zużycie 
materiałów, co w wyraźny sposób obniża kosz-
ty inwestycji. Zastosowanie koncepcji z częścią 
konstrukcji wykonywaną z elementów prefabryko-
wanych pozwala na ich wykonanie poza placem 
budowy i czyni proces wznoszenia konstrukcji 
szybszym oraz bardziej niezależnym od warun-
ków atmosferycznych. Poszczególne elementy 
powstają w zakładzie prefabrykacji, co gwarantu-
je wysoką estetykę i dokładność a ich produkcja 
może odbywać się niezależnie od robót prowa-
dzonych w miejscu wznoszenia kładki (również 
w warunkach zimowych). W celu zapewnienia 
rowerzystom łatwego dostępu do kładki ścieżka 
rowerowa od strony niemirowa będzie kończyła 
się na poziomie terenu a następnie włączona zo-
stanie w istniejąca ulicę Brzeską. Od strony Gnoj-
na ciąg rowerowy będzie sprowadzony po nasypie 
na poziom terenu, aby w przyszłości potoczyć się 
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z ciągiem rowerowym projektowanym w dalszym 
etapie prac związanych z realizacją zadania pod 
nazwa „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 
- Województwo Podlaskie”. W celu podniesie-
nia wartości użytkowej kładki zaproponowano 
ukształtowanie ustroju niosącego pozwalające na 
zlokalizowanie tarasów widokowych nad podpo-
rami pośrednimi. Rozwiązanie takie umożliwi od-
poczynek podczas przejażdżki rowerowej lub też 
pozwoli usiąść i podziwiać widoki zachodzącego 
słońca. 

Wyposażenie kładki 
nawierzchnia na kładce.

nawierzchnię zaprojektowano z odpornych na 
ścieranie preparatów epoksydowo - poliuretano-
wych o grubości 5mm. nawierzchnia ta stanowi 
jednocześnie izolację płyty pomostu nawierzch-
nię układa się na całej szerokości płyty. 

Balustrady
Przewidziano wykonanie balustrady ze stali 

nierdzewnej i drewna o wysokości 1.3m. 

Wpusty
Do odwodnienia kładki przewidziano zastoso-

wanie wpustów o średnicy 100mm zlokalizowa-
nych w osi podłużnej konstrukcji (osi odwodnie-
nia). Woda z wpustów zasłanie sprowadzona na 
teren pod kładka. na obecnym etapie prac nie jest 
możliwe pokreślenie wszystkich elementów syste-
mu odwodnienia z powodu braku wymagań Za-
rządcy rzeki dotyczących wprowadzenia wód do 
rzeki Bug. 

Oświetlenie.
Funkcjonalne oświetlenie mostu umieszczone 

jest wzdłuż górnego pochwytu balustrady. Pozwa-
la to na uzyskanie światła rozproszonego, miękko 
oświetlającego chodnik i uniknięcie ostrych barw, 
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zakłócających krajobraz nota. W celu zminimali-
zowania zużycia energii elektrycznej cześć oświe-
tlenia będzie uruchamiana za pomocą czujnika 
zmierzchowego, natomiast pozostała cześć pod-
świetlenia będzie włączana za pomocą czujnika 
w przypadku wjazdu rowerzysty lub wejścia pie-
szego na obiekt. Zasilanie oświetlenia przewiduje 
się z istniejącej sieci elektrycznej poprzez wyko-
nanie przyłącza do najbliżej położonego istnieją-
cego stupa energetycznego. 

Ukształtowanie skarp nasypu
Skarpy boczne nasypu i stożki obsypania przy-

czółków pochylni mają pochylenie 1:1,5. Ze 
względów praktycznych projektuje się obłożenie 
stożków darniną prefabrykowaną zapewniająca 
szybkie wzrastanie trawy. Sposób ukształtowania 
i umocnienia może sig zmienić po uwzględnieniu 
wymagań Zarządcy rzeki.

Znaki pomiarowe
W celu monitorowania przemieszczeń pod-

czas budowy i eksploatacji kładki przewiduje się 
montaż znaków pomiarowych: po cztery znaki 
pomiarowe na każdej z podpór, po dwa znaki po-
miarowe na pomoście w osiach wszystkich podpór 
i w środku rozpiętości przęseł, - dwa stałe znaki 
wysokościowe (repery) zlokalizowane poza obiek-
tem w niewielkiej odległości.

Ocena sądu konkursowego
Członkowie sądu ocenili projekt, jako cieka-

wy, niewymagający dużych kosztów utrzymania. 
Przedstawione w koncepcji pergole i balustrady 
nawiązują do otoczenia, choć utrzymanie zieleni 
w pergolach byłoby bardzo trudne. Wg projektu 
kładka miałaby zostać wykonana z elementów 
prefabrykowanych co ułatwiłoby prefabryka-
cje. Projektanci zaproponowali epoksydową na-
wierzchnię, dość szeroką podporę w nurcie rzeki, 
maskownice wszystkich poręczy ze stali nierdzew-
nej – nie przedstawiono łożysk i narzędzi dylata-
cyjnych. 

III miejsce
Pracownia Projektowa ISBA z Wrocławia
zespół projektowy:
Wojciech Barcik, Tomasz Boniecki, Joanna Styryl-
ska, Piotr Woźny, Marcelina Marszałkiewicz, Mar-
cin Kolanus

Główną ideą projektu było stworzenie lekkiej 
i prostej w formie kładki, wpisującej się nadbużań-
ski krajobraz i minimalnie ingerującej w naturalne 

ukształtowanie terenu. Subtelnie „pofalowany” 
kształt profilu konstrukcji nawiązuje do ukształto-
wania skarp nabrzeża rzeki. Delikatna konstrukcja 
kładki i ażurowe balustrady w możliwie niewiel-
kim stopniu wpływają na panoramę okolic. Płynne 
powiązanie konstrukcji pomostu z przyległym te-
renem po obu stronach rzeki. 

Idea kładki
Kontekst — pomost kładki w postaci prostej bia-

łej „wstęgi” znikającej na tle otoczenia
Prostota formy — prosty kształt pomostu w moż-

liwie najmniejszym stopniu ingerujący w otocze-
nie o światowej rangi walorach przyrodniczych.

Delikatnie pofalowana forma kładki nawiązuje 
do ukształtowania terenu - łagodnych skarp nad-
brzeża rzeki. 

Pomost kładki
Zaprojektowana kładka to czteroprzęsłowa kon-

strukcja wstęgowa, o niewielkiej wysokości kon-
strukcyjnej, nie ingerująca znacząco w otoczenie. 
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dla zapewnienia ww. funkcji, a nośność konstruk-
cji zapewnia bezpieczne jej użytkowane. Tym sa-
mym brak jest jakichkolwiek barier architektonicz-
nych mogących utrudniać komunikację pieszym, 
osobom niepełnosprawnym, rowerzystom oraz 
pojazdom ratowniczym i serwisowym.

Ocena sądu konkursowego
Zdaniem członków sądu konkursowego, kon-

cepcja, która zajęła III miejsce, to efektowna kom-
pozycja wstęgowa komponująca się z otoczeniem, 
łatwa w utrzymaniu, dająca dość szybkie tempo 
budowy.

Przedstawione przez zespół projektowy wizu-
alizacje nie oddają struktury terenu. Wykonanie 
tak zaprojektowanego obiektu ze względu na siły 
fizyki może być problematyczne. 

Informacje na temat kładek pochodzą z opisów 
przedstawionych w ramach konkursu, przez po-
szczególne zespoły projektowe.

Obecnie, już po rozstrzygnięciu konkursu i wy-
łonieniu laureata pierwszego miejsca, będą z nim 
negocjowane warunki umowy i koszty realizacji 
projektu

–  To, że mamy zabezpieczone 4,3% wartości 
inwestycyjnej z 7 milionów zł., to nie znaczy, 
że wykonawca tyle od nas otrzyma.  My musimy 
negocjować. Jest to zamówienie w trybie ustawy 
PZP, tzw. „zamówienie z wolnej ręki” i muszą się 
odbyć negocjacje. Jeśli wykonawca nie obniży 
ceny, mamy możliwość i prawo do normalnego 
przetargu nieograniczonego, czyli szukania po-
tencjalnego wykonawcy na rynku ogólnopolskim 
i europejskim – wyjaśnia członek sądu konkurso-
wego – Dariusz Romaniuk.

Ideą jest zakończenie wszelkich prac, uzyska-
nie decyzji i pozwoleń potrzebnych do realizacji 
przedsięwzięcia, do końca 2013 r. i jak najszybsze 
wyłonienie wykonawcy projektu. Daje to możli-
wość rozpoczęcia budowy kładki już w 2014 r.

Budowa kładki pieszo-rowerowej w niemirowie 
jest współfinansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013. Jest ona również częścią projektu pn. 
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Woje-
wództwo Podlaskie”, realizowanego w ramach 
działania V.2 „Trasy rowerowe”, Oś priorytetowa 
V „Zrównoważony rozwój potencjału turystyczne-
go opartego o warunki naturalne” Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przyjęcie konstrukcji typu wstęgowego wynikało 
z dużej rozpiętości przęsła głównego (140 m), idei, 
aby konstrukcja powodowała wrażenie lekkości, 
nie ingerowała znaczące w otoczenie, a wręcz har-
monijnie z nim korespondowała. Znaczenie miały 
również koszty operacyjne i eksploatacyjne utrzy-
mania, chcieliśmy aby były minimalne a serwiso-
wanie i utrzymanie obiektu mieściło się w zakresie 
czynności podstawowych służb porządkowych. 
Konstrukcje wstęgowe są konstrukcjami nowocze-
snymi, posiadającymi doskonałe proporcje będące 
wynikiem kształtowania ich w zgodzie z kierun-
kami przepływu sił, przez to są bardzo czytelne 
dla odbiorcy, Są harmonijne i nie powodują efektu 
dominacji nad otoczeniem, jaki zazwyczaj powo-
dują konstrukcje wiszące czy podwieszone. Głów-
nym budulcem tego typu konstrukcji jest beton 
utrzymany w naturalnym jego kolorze. 

Obiekt zaprojektowany jest jako kładka pieszo-
rowerowa z możliwością przejazdu pojazdów 
służb technicznych i ratunkowych o szerokości 
użytkowej chodnika 3,50 m. W związku z tym 
ciągi pieszo-rowerowe mają nadane spadki po-
dłużne, szerokości i promienie tuków niezbędne 
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Parada samorządowa
W roku 2013 przypada bardzo ważny jubile-

usz – 500 lat Województwa Podlaskiego. Główne 
uroczystości związane z obchodami tego święta, 
odbyły się w kwietniu. Były to m.in.:  Jubileuszowe 
Targi Samorządowe,  Kongres Samorządowy, gala 
finałowa konkursu Podlaska Marka Roku.

Ważnym elementem jubileuszowych uroczysto-
ści, była pierwsza w historii województwa, Parada 
Samorządowa, która ulicami Białegostoku przeszła 
26 kwietnia. Celem parady było ukazanie walorów 
artystycznych poszczególnych gmin wojewódz-
twa podlaskiego, poprzez prezentację własnych 
zespołów, grup reprezentacyjnych w rozmaitych, 
możliwie atrakcyjnych formach (orkiestry, grupy 
taneczne, zespoły muzyczne, korowody) oraz in-
nych, unikatowych, a zarazem ważnych inicjatyw 
kulturalno-turystyczno-społecznych. Wśród wie-
lu gmin z naszego regionu, wzięli w niej udział 
uczniowie ZS im. Unii Mielnickiej w Mielniku: 
Gabriela Kałanczyńska, Dawid Pietruczuk, Paula 
Prudziłowicz, Kamila Kwiatkowska, Krystian Jóż-
wiak, Justyna Terpiłowska, Aleksandra Terecho-
wicz, Karolina nikitorowicz, Justyna Kruszewska, 
natalia Budka, Zbigniew Brodziuk, Adam Michal-
ski, Mateusz Kadej, Aleksandra Ciesnowska, wraz 
z opiekunkami, paniami Krystyną Ciesnowską 
i Elizą Leszczyńską oraz członkowie zespołu Miel-
niczanie: Alicja Okoczuk, Henryk Mułenko, Mał-
gorzata Kuzio, Wanda Urbańska, Luba Śnieżko, 
Wiera Kierkowicz, Bogumiła Janowska, Andrzej 

Janowski, Zenaida Charko, Anna Zwierzyńska, Te-
resa Borowska, Zbigniew Mormol.

– na takiej paradzie byłam po raz pierwszy 
i bardzo mi się podobało. Bawiliśmy się wspania-
le i poznaliśmy się z członkami innych zespołów, 
m.in. z białostockiej grupy tanecznej, tworzonej 
przez emerytów ze Stowarzyszenia Akedemia 
50+. Ludzie bawili się, gdy śpiewaliśmy piosen-
ki, takie jak m.in.: „Serduszko puka”, „Zaszłam na 
zabawę”, „Wróżka czarodziejka”, podchodzili do 
nas inni uczestnicy parady, przechodnie i śpiewali 
razem z nami. Jeśli będzie możliwość, to z chęcią 
jeszcze raz pojadę na podobną paradę – wspomi-
na kierownik zespołu Mielniczanie, pani Alicja 
Okoczuk. Podobne zdanie o paradzie ma pani 
Małgorzata Kuzio i dodaje:

– Wydaje mi się, że w trakcie parady bardzo do-
brze promowaliśmy naszą Gminę. Wszystkie oso-
by, które tak chętnie bawiły się wspólnie z nami, 
pytały nas, skąd przyjechaliśmy, a jeśli nie wiedzie-
li, gdzie jest Mielnik, to opowiadaliśmy im o Gmi-
nie, o rzeczach, które tu można robić, ciekawych 
sposobach na spędzanie czasu. Wszyscy zgodnie 
zapewniali, że z pewnością nas odwiedzą.

Udział w Paradzie Samorządów finansowa-
ny był z unijnego projektu, dzięki czemu żadna 
z gmin, biorących w niej udział, nie poniosła żad-
nych kosztów.
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TRYLOGIA 
Park historyczny w Mielniku

Urząd Gminy
 – remont pomieszczeń biurowych

Drewniane altany
W połowie czerwca,  przy świetlicy wiejskiej 

w Osłowie, została zamontowana drewniana alta-
na i drewutnia. Wykonawcą inwestycji była firma 
Ekar z Mielnika. Ponadto, dzięki staraniom świe-
tlicowej – Haliny Warszyckiej i sołtysa – Jerzego 
Weremjewicza, teren wokoło świetlicy zostanie 
ostatecznie doprowadzony do porządku. To dzięki 
inicjatywie mieszkańców Osłowa teren przyległy 
świetlicy tak pozytywnie zmienia swoje oblicze. 
na plac zostanie wwieziona ziemia urodzajna 
oraz zakupiona trawa, która to będzie wysiana na 
placu okalającym świetlicę, zostaną również zaku-
pione krzewy i rośliny ozdobne. 

Znany jest też wykonawca drewnianej alta-
ny, która zostanie zamontowana we wsi Waj-
ków oraz 25-ciu drewnianych ław, które trafią do 

W Urzędzie Gminy Mielnik trwają prace re-
montowe. W ich wyniku zostanie odremontowa-
ne pomieszczenie, dotychczas zajmowane przez 
informatyka. Jego nowy pokój będzie mieścił się 
w specjalnie zaadaptowanym biurze, w piwni-
cy budynku. natomiast z dwóch pomieszczeń 
na parterze urzędu zostanie utworzone jedno 
duże, w którym razem będą pracowali urzędnicy 

W ramach prowadzonego postępowania w try-
bie przetargu ograniczonego na wykonanie pro-
jektu „TRYLOGIA PARK HISTORYCZnY W MIEL-
nIKU - ETAP I”  do końcowego terminu I etapu 
przetargu, tj. do daty 06.05.2013 r. do godz. 12.00 
wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycz-1. 
nego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp. Z o. o.
 Warbud S.A.2. 
 Polbud S.A.3. 

Wilanowa. Dostawa ww. architektury ogrodowej 
dostarczona będzie w drugiej połowie lipca. Za re-
alizację inwestycji odpowiedzialna jest firma SO-
SnEX Pana Jarosława Konczerewicza z Kajanki.  
Altana w Wajkowie będzie zadaszona, wykonana 
z drewna sosnowego na dębowej podwalinie, a jej 
wymiary to: szerokość – 3 m., długość – 7,5 m., 
wysokość użytkowa – 2,5m. Drewniane ławy do 
Wilanowa w ilości 25 sztuk, stanowiły będą do-
celowo widownię przed planowaną w przyszłym 
roku altano-scenerią wiejską na placu Wiejskiego 
Domu Kultury w Wilanowie. Jeszcze w tym roku 
pod altanę wykonane zostanie utwardzenie terenu 
w postaci kostki brukowej.

Informacje: 
Dariusz Romaniuk

odpowiedzialni za zamówienia publiczne i inwe-
stycje. W trakcie remontu nastąpi wymiana insta-
lacji zasadniczo elektrycznej, teletechnicznej i ni-
skoprądowej. Remont, którego koszt wynosi około 
50 000 zł., zostanie zakończony w lipcu.

Informacje: 
Dariusz Romaniuk

Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa-4. 
Monument Service Marcin Kozarzewski 
SKB Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
Buildex Rafał Kusza 
PHU Urbanowski Zenon Urbanowski
 Erbud Sp. Akcyjna5. 
 Budimex S.A.6. 

następnie Komisja przetargowa powołana Za-
rządzeniem Wójta Gminy Mielnik, dokona spraw-
dzenia złożonych wniosków oraz dokumentów po-
twierdzających możliwość wykonania przedmiotu 
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Azbest

Stan prac nad kanalizacją

Wójt Gminy Mielnik informuje, że została  
przyznana  dotacja z  Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej 
w Białymstoku  i narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  kwocie 
7.088,00 zł. na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Mielnik w roku 2013.

W wyniku środków pozyskanych z zewnątrz 
oraz środków pochodzących z budżetu gminy 
Mielnik zostanie usuniętych 31,125 ton pokryć 

Ze względu na warunki pogodowe i hydrolo-
giczne (w odniesieniu do poziomu wody w Bugu), 
prace nad sprawną budową kanalizacji w Miel-
niku są utrudnione. Co prawda wszystkie główne 
ciągi ulicy zostały praktycznie zbudowane, jednak 
na utrzymujący się przez wyjątkowo długi czas 
stan rzeki Bug po zimie oraz jej ponowne podno-
szenie się związane z nadchodzącymi z Białorusi 
falami powodziowymi, nie pozwalają na realiza-
cję wszystkich kanałów tłocznych spinających nad 
Bugiem. Kanalizacja na większości ulic zrobiona 
jest kompleksowo. np. prace na ulicy Królewskiej, 
które miały być rozpoczęte we wrześniu, ruszyły 
już w czerwcu. Jednak podnosząca się rzeka i ob-
fite deszcze nie pozwalają na rozpoczęcie prac, 

dachowych, zawierających azbest. Firmą, z którą 
Gmina podpisała umowę na odbiór i utylizację 
azbestu jest PPHU „Czyścioch” Sp. z o.o. z Bia-
łegostoku, która będzie odbierać azbest z terenu 
Gminy w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 15 
września 2013 r. Szacowany ogólny koszt zadania 
wynosi 11.429,10 zł.

Informacje 
Marta Koroluk  

polegających na połączeniu wszystkich, zbudo-
wanych do tej pory elementów kanalizacji, jak 
i porządkowanie ulic, czyli wylewanie asfaltu. Po 
części udało się doprowadzić nawierzchnię do 
stanu pierwotnego w ul. Polnej, ul. Sadowej i czę-
ści Brzeskiej. 

Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że 
z początkiem lipca zostaną przebudowane stare 
zbiorniki rozchodowe wody na hydroforni, któ-
re niejednokrotnie były przyczyną pojawiania się 
bakterii Coli, oraz dokończony kompletnie remont 
budynku hydroforni.

Informacje: 
Dariusz Romaniuk

zamówienia, przez poszczególnych wnioskodaw-
ców, po czym zaprosi wybranych wykonawców 
do złożenia ofert. Kryterium oceny ofert jest cena.

Źródłem współfinansowania realizacji projektu 
jest Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. 
Rozwój turystyki i kultury działanie 3.1 Rozwój 
atrakcyjności turystycznej regionu.

Świetlica w Mętnej
Pan Wiesław Piotrowski, sołtys wsi Mętna, to prawdziwy i dobry go-

spodarz. Po działce, na której stoi świetlica wiejska oprowadza z dumą 
i z błyskiem w oku opowiada, o przeprowadzonych do tej pory remon-
tach, pracach budowlanych i wszystkim, co udało się zrobić, aby popra-
wić jej komfort i jakość.

- W tym budynku była kiedyś szkoła, ja sam się w niej uczyłem. Szko-
łę zamknięto, a budynek został. Trochę zniszczał i sporo rzeczy trzeba 
w nim było odremontować. Tak naprawdę najwięcej mogliśmy zacząć 
robić od momentu, gdy z budżetu Gminy wyodrębniono fundusze so-
łeckie. W zeszłym roku odremontowaliśmy łazienki – męską i damską, 
w której jest również kabina prysznicowa. W miejscu starych, kaflowych 
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pieców postawiliśmy kominek, wycyklinowaliśmy 
również podłogę. W tym roku wydaliśmy 20 ty-
sięcy zł., a zaczęliśmy od stycznia, aby nie zosta-
wiać prac na lato, kiedy jest dużo innych zajęć. 
Kupiliśmy stoły i krzesła, wyposażyliśmy kuchnię 
w nowe meble, lodówkę, kuchenkę i okap, od-
świeżyliśmy drewnianą podłogę. Dużą pomoc 
otrzymaliśmy od pana Wójta, jak i pana Darka 
Romaniuka z Urzędu Gminy, który razem ze mną 

jeździł do sklepów po cały ten sprzęt, wybierał, 
doradzał, pomagał wytargować niższe ceny.

W ubiegłym roku przy świetlicy wybudowano 
również altanę i pomieszczenie gospodarcze - 
schludne, drewniane, tworzące ze świetlicą styli-
styczną całość.



CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6)

23

CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6)

Szlakiem Zygmunta Augusta…
Pan Jerzy Janeczek – podróżnik amator, zapalo-

ny rowerzysta, który w czasie wycieczki po nad-
bużańskim Podlasiu, zakochał się w jego urokliwej 
ziemi. Po zakończonej wyprawie wysłał list, do 
ówczesnej zastępcy wójta Gminy Mielnik – pani 
Katarzyny Turosieńskiej-Durlik, z podziękowania-
mi, za miłe przyjęcie. Jednocześnie opisał swój 
pomysł na rowerową podróż śladami konduktu ża-
łobnego Barbary Radziwiłłówny, który to przecho-
dził m.in przez Mielnik. Pan Janeczek miał jednak 
problem ze zrealizowaniem swojego marzenia, ze 

względu na trudności z wjazdem na teren Białoru-
si. Żadne biuro podróży nie chciało podjąć się po-
średniczenia w pozyskaniu wizy i odpowiednich 
pozwoleń. Jednak dzięki kontaktom i współpracy 
naszej Gminy, z leżącym właśnie na Białorusi, 
miastem Wysokie, udało pomóc panu Janeczkowi 
zrealizować marzenie jego życia. Relację z po-
dróży, w tym jej mielnickie etap, podróżnik opisał 
w albumie: „Rowerowa trasa Szlakiem Zygmunta 
Augusta i Barbary Radziwiłłówny. 6-20 lipca 2012 
r.”

„(…) Tam nadal żyją razem katolicy, 
prawosławni i Żydzi. W trakcie pobytu 
na tej ziemi zrodziła się u mnie myśl, 
że muszę tu jeszcze przyjechać… i na-
rodził się pomysł na podróż „Szlakiem 
Zygmunta Augusta i Barbary Radziwił-
łówny, której nigdy za życia nie prze-
byli razem”… czyli z Krakowa przez 
Mielnik, Grodno do Wilna(…) Wyru-
szyłem 6 lipca na rowerze trekingowym 
w podróż z Krakowa do Wilna. Król z 
ciałem królowej Barbary pokonał tę tra-
sę w 30 dni (od 25 maja do 24 czerwca 
1551 r.)”



24

CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6) CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6)

Pierwszy dzień wiosny z GOKSiR
Tegoroczna zima była wyjątkowo długa. Wszy-

scy z utęsknieniem czekaliśmy na kolejną, cieplej-
szą porę roku. Dlatego też, w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji, postanowiliśmy wspól-
nie z dziećmi pożegnać się z zimnem i śniegiem i 
to na dwa różne, ale bardzo tradycyjne sposoby. 

Zaczęliśmy od wypieku „busłowych łap” (to 
„czteropalczaste” ciastka drożdżowe, w kształcie 
bocianich łap). Przy tej okazji dzieci dowiedziały 
się trochę o starym, podlaskim obyczaju, zgodnie 
z którym  na Święto Zwiastowania najświętszej 
Maryi Panny, wypiekano takie właśnie łapy. Miało 
to związek z porzekadłem: „na zwiastowanie przy-
bywaj bocianie”. Zgodnie z nim bociany powinny 
powrócić do nas z ciepłych krajów najpóźniej do 
25 marca, czyli Święta Zwiastowania.

Każdy, kto zechciał wspólnie z nami powitać 
wiosnę, dostał kawałek ciasta drożdżowego, z któ-
rego dzieci uformowały bocianie łapy. A te, na-
stępnie powędrowały do piekarnika. Gdy ciastka 
się piekły, z koszem wcześniej przygotowanych 
„busłowych łap” oraz Marzanną, poszliśmy wszy-
scy nad Bug. Po drodze dzieci rozdawały ciastka 
napotkanym przechodniom – po to, aby łapy przy-
niosły im szczęście na cały rok. nad samym Bu-
giem podpaliliśmy Marzannę i zgodnie z tradycją 
wrzuciliśmy ją do rzeki i machając spoglądaliśmy 
jak odpływa wraz z nurtem.

Po powrocie do GOKSiR, dzieci zjadły upie-
czone łapy, a następnie ozdobiły bocianami salę 
„widowiskową”. narysowały też mnóstwo portre-
tów tych sympatycznych ptaków. nie zabrakło też 
innych, bocianich zabaw.

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku
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Dni Ziemi w Mielniku
Kwiecień to miesiąc, w którym tradycyjnie, od 

kilkudziesięciu lat, obchodzony jest Światowy 
Dzień Ziemi. Jednak w tym roku, w Mielniku, ob-
chody tego święta trwały trzy dni - od 23 do 25 
kwietnia. Dzieci i młodzież biorące w nich udział 
mogły liczyć na mnóstwo pouczających atrakcji.

W ramach „Dni Ziemi” odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Fundacji „Psi Uśmiech” z Białe-
gostoku oraz wyjazd do schroniska dla psów w Sie-
miatyczach (inauguracja akcji „Psia niedola-Twoja 
wola!”). Uczestnicy obchodów „Dni Ziemi” wzięli 
również udział w wycieczce do Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Mielniku, który wywozi śmie-
ci z naszej Gminy. Tam dzieci i młodzież spotkali 
się z dyr. Tadeuszem Szewelukiem. Inną atrakcją 
była tradycyjna akcja „Sprzątania Świata”, która w 
Mielniku przyjęła formę  konkursu pn. „Śmiecio-
branie”, podczas którego dzieci miały za zadanie 

zebrać jak największą ilość śmieci, w ciągu okre-
ślonego czasu. Zbieraliśmy w różnych częściach 
Mielnika. nie tyle liczył się wynik indywidualny 
co całościowy! Podczas zabawy dzieci zebrały 
łącznie 190 kilogramów różnych śmieci!!! Jedną 
z atrakcji był „Spacer ekologiczny” ulicami Miel-
nika. W jego trakcie dzieci i młodzież rozdawały 
sadzonki drzewek, które otrzymaliśmy od nadle-
śnictwa nurzec oraz rysowały wspólnie z miesz-
kańcami Mielnika, kredą na chodnikach, wszyst-
ko, co kojarzyło im się z przyrodą i ekologią.

To nie były oczywiście wszystkie atrakcje, jakie 
przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że dzieci i mło-
dzież uczestniczące w naszych „Dniach Ziemi” 
nie tylko miło spędziły czas, ale przede wszystkim 
nauczyły się tego, jak dbać o naszą Ziemię, jak za-
chowywać się proekologicznie.

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku
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Mielnicki Klub Taneczny
Mielnicki Klub Taneczny, działa przy GOKSiR 

i Zespole Szkół w Mielniku, niewiele ponad pół 
roku, ale jego członkowie – uczniowie szkoły pod-
stawowej, mają na swoim koncie kilka sukcesów i 
radzą sobie coraz lepiej.

11 kwietnia 2013 roku młodzi tancerze uczest-
niczyli w XIII Ogólnopolskim Konkursie Tańców 
Polskich „Mazur 2013” w Wieliszewie. 

W kategorii I (roczniki 2004, 2005, 2006) polkę 
i krakowiaka zatańczyły trzydzieści trzy pary z ca-
łego kraju. nasz klub reprezentowało pięć par:

Sofija Maruszeczko – Szymon Wierzba ▪
Oliwia Kadej – Mikołaj Patkowski ▪
Julia Adamczuk – Krzysztof Mormol ▪
Kamila Kopytiuk – Filip Kadej ▪
Aleksandra Martyniuk – Bartłomiej Adamczuk ▪

W kategorii II b (roczniki 2001, 2002 oraz 2003) 
w polce i krakowiaku rywalizowało ze sobą dwa-
dzieścia siedem par, wśród których znalazły się 
dwie pary mielnickie:

Maja Tobota – Emil Krawczuk ▪
Wiktoria Burtak – Dominik Iwanowski ▪

Choć w trakcie tego turnieju naszym zawodni-
kom nie udało się zdobyć żadnego medalu, to jed-
nak członkowie Mielnickiego Klubu Tanecznego 
mieli okazję zdobyć coś równie cennego – nowe 
doświadczenie i naukę obycia z występami przed 
dużą publicznością. Zaowocowało to już na kolej-
nym turnieju, który odbywał się w dniach 11 i 12 
maja 2013 r., w Hali Obiektu Sportowego przy ZS 
nr 78 im. St. Kostki Potockiego w Wilanowie. Był 
to Królewski Turniej Tańców Polskich. Turniej od-
bywał się w siedmiu kategoriach wiekowych.

W pierwszej (najmłodszej) z mielnickiego kluby 
swoje umiejętności prezentowały pary:

Krzysztof Mormol – Julia Adamczuk1. 
Filip Kadej – Kamila Kopytiuk2. 
Mikołaj Patkowski – Oliwia Kadej3. 
Bartłomiej Adamczuk – Aleksandra Martyniuk4. 

W kategorii II B tańczyli:
Dominik Iwanowski – Wiktoria Burtak1. 
Emil Krawczuk – Maja Tobota2. 

największy sukces odniosły ostatecznie pary: 
Filip Kadej – Kamila Kopytiuk oraz Mikołaj Pat-
kowski – Oliwia Kadej, które zakwalifikowały się 
do ćwierćfinału!

Sukcesy dzieci, to także ogromny powód do 
radości i dumy ich rodziców, którzy aktywnie 
uczestniczą w życiu Klubu i kibicują dzieciom w 
trakcie turniejów:

– Ja jako rodzic, którego dwoje dzieci uczest-
niczy w zajęciach, jak i wyjazdach na turnieje 
taneczne jestem bardzo zadowolona z faktu, iż 
taki klub istnieje i może się rozwijać. Uważam że 
jest on jak najbardziej potrzebny i  powinien da-
lej istnieć. Dla moich dzieci okazał się szansą na 
odkrycie własnego talentu i pasji, zaimponowania 
rówieśnikom i podniesienie samooceny. Dzieci 
są bardzo zaangażowane i chętnie uczestniczą 
w zajęciach. Każdy wyjazd na turniej jest pełen 
emocji,  stresu, oczekiwań na niewielki nawet suk-
ces. Godziny ćwiczeń i wytrwała praca pozwoliły 
osiągnąć im ten sukces w dość krótkim czasie, bo 
po około pół rocznym udziale w zajęciach i już 
na trzecim turnieju tańca - gdzie zakwalifikowa-
ły się do ćwierfinału. Jestem bardzo szczęśliwa i 
zadowolona z dotychczasowych osiągnięć moich 
dzieci – cieszy się mama dwójki młodych tance-
rzy, Oliwii i Filipa, pani Wioletta Kadej.
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Polska biega
Rekordowa frekwencja, wspaniała atmosfera 

oraz prawdziwa zacięta rywalizacja sportowa! Tak 
najkrócej można opisać tegoroczne biegi, które 
odbyły się 24 maja 2013 r. na terenie Kompleksu 
Sportowego w Mielniku. Odbywały się one w ra-
mach ogólnopolskiego 9. Weekendu „Polska Bie-
ga”.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych, na starcie stawiło się 108 miłośników bie-
gania. Odbyło się kilkanaście biegów w różnych 
kategoriach wiekowych. Dystanse wynosiły od 
100 m. dla przedszkolaków do 1200 m. w katego-
rii gimnazjalistów.

Biegi podzielone zostały na następujące kate-
gorie:

przedszkolaki 3-4 latki – dystans 100 m.  ▪
– liczba uczestników 10
przedszkolaki 5-6 latki – dystans 100 m.   ▪
– liczba uczestników 14
klasa I-III dziewczęta – dystans 400 m.   ▪
– liczba uczestniczek 12
klasa I-III chłopcy – dystans 600 m.   ▪
– liczba uczestników 11
klasa IV-VI dziewczęta – dystans 600 m.   ▪
– liczba uczestniczek 23
klasa I-III chłopcy – dystans  800 m.   ▪
– liczba uczestników 15
gimnazjum  dziewczęta – dystans 800 m.   ▪
– liczba uczestniczek 7
gimnazjum chłopcy – dystans 1200 m.   ▪
– liczba uczestników 16

Po zaciętej rywalizacji wyłonieni zostali najlep-
si:

klasy I-III dziewczęta:  ▪ I miejsce – Klaudia Ho-
dun; II miejsce – Julia Adamczuk; III miejsce – 
Pierewoj Klaudia;
klasy I-III chłopcy:  ▪ I miejsce – Dominik Wasi-
lewski; II miejsce – Łukasz Ratyński; III miejsce 
–Bartłomiej Adamczuk;
klasa IV-VI dziewczęta:  ▪ miejsce – Aleksandra 
Pierewoj; II miejsce – Diana Ekonomiuk; III 
miejsce – Gabriela nowacka;
klasa IV-VI (dwa I miejsca): ▪ I miejsce – Dawid 
Jóźwiak; I miejsce – Jakub Zieniuk; III miejsce – 
Bartosz Kołeczko;
gimnazjum dziewczęta:  ▪ miejsce – Karolina ni-
kitorowicz; II miejsce – Marzena Brodziuk; III 
miejsce – Gabriela Kałanczyńska;
gimnazjum chłopcy:  ▪ miejsce – Marek Jakim-
czuk; II miejsce – Adam Michalski; III miejsce 
– Zbigniew Brodziuk;

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dy-
plom. najlepsi otrzymali również medale. Wszy-
scy biegacze szczęśliwie dotarli do mety, gdzie 
odpoczywali przy  ognisku piekąc kiełbaski.

Cieszy fakt, że stu ośmiu uczestników imprezy to 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół oraz Przedszko-
la w Mielniku. Organizatorzy bowiem za główny 
cel przed każdą edycją „Polska Biega”, stawiają 
sobie przede wszystkim promowanie i zachęcanie 
do aktywnego spędzania czasu przez młodych lu-
dzi. Biorąc pod uwagę frekwencję, można śmiało 
napisać, że cel ten w Mielniku został osiągnięty.

GOKSiR w Mielniku dziękuje sponsorom, na-
uczycielom, a przede wszystkim panu Damiano-
wi Sypkowi, za pomoc przy organizacji imprezy 
biegowej. 

Sponsorami imprezy byli: P.H.U ASOLA Sławo-
mir Kasperuk oraz Firma Active Adventure – An-
drzej Wierzba. 

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku
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Mistrzostwa Aerobiku Sportowego
14 maja w Białymstoku, odbyły się XIV Podlaskie 

Mistrzostwa Aerobiku Sportowego. Uczestniczyły 
w nich dziewczęta uprawiające tę formę aerobi-
ku na zajęciach organizowanych przez mielnicki 
GOKSiR. Cieszymy się, że podobnie, jak w roku 
ubiegłym, odniosły sukcesy i wróciły z medalem.

Reprezentacja w składzie: Karolina nikitoro-
wicz, Justyna Kruszewska, Justyna Terpiłowska, 
Paula Prudziłowicz i Kamila Kwiatkowska w ukła-
dach zbiorowych zajęły V miejsce (na kilkanaście 
prezentujących się drużyn). Dwie zawodniczki z 
Mielnika prezentowały układy indywidualne jed-
noosobowe. Paula Prudziłowicz zajęła IV miejsce, 
a Karolina nikitorowicz III, zdobywając tym sa-
mym brązowy medal. 

– Grupa aerobiku sportowego powstała w 2011 
r., więc dziewczyny ćwiczą już ponad dwa lata. 
na  zajęcia uczęszczają zarówno dziewczęta ze 
szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Są bardzo 
zdyscyplinowane i nie mam z nimi żadnego pro-
blemu. Przykładają się do tego, co robią i wykonu-
ją każde moje polecenie. Sukcesy zaczęły odnosić 
już w ubiegłym roku – zajęły II miejsce na Mistrzo-
stwach  Województwa Podlaskiego w  Aerobiku 
Sportowym, a jedna z dziewczyn – Karolina ni-
kitorowicz, w układach indywidualnych zajęła III 
miejsce. W marcu tego roku na „Gimnazjadzie” 
zajęły VII miejsce, na szesnaście startujących dru-
żyn. Jestem z nich bardzo zadowolona, bo poko-
nały wszystkie, bardziej doświadczone zespoły z 
naszego regionu, np. Bielska Podlaskiego i Siemia-
tycz – opowiada trener dziewcząt – Aneta Sapież-
ko.

Celem Podlaskich Mistrzostw Aerobiku Sporto-
wego jest popularyzacja aerobiku w środowisku 
uczniowskim oraz promocja tej dyscypliny jako 
sposobu spędzania wolnego czasu. Uczestnikami 
zawodów byli uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów województwa podlaskiego. Zawodni-
cy prezentowali układy indywidualne, jednooso-
bowe oraz układy zbiorowe.

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku
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„Psia  niedola-Twoja wola!”
Akcja „Psia niedola-Twoja wola” została za-

inaugurowana w trakcie obchodów Dni Ziemi 
w Mielniku, które miały miejsce w dniach od 
23 do 25 kwietnia 2013 roku. Jej organizatorem 
jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Mielniku. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci, 
młodzieży jak i starszych osób, na problematykę 
bezdomnych zwierząt, a w rezultacie odwrócenie 
ich nieszczęśliwego losu.

Pierwszymi wydarzeniami, jakie odbyły się 
w ramach akcji były: wyjazd do schroniska dla 
zwierząt w Siemiatyczach i spotkanie z przedsta-
wicielami Stowarzyszenia „Psiemiatycze”, zaję-
cia edukacyjne z psami i członkami Fundacji „Psi 
Uśmiech”, uczące empatii w stosunku do naszych 
„braci mniejszych” oraz konkurs plastyczny na 
plakat promujący akcję, który zwyciężyła Julka 
Krajewska. na przełomie marca i czerwca od-
była się również zbiórka karmy dla bezdomnych 
zwierząt. Pokarm dla psów i kotów (które rów-
nież potrzebują naszego wsparcia) zbierany był 
w czterech punktach: Urzędzie Gminy, Zespole 
Szkół oraz sklepach Archelan i GS Samopomoc 
Chłopska. Całość została przekazana mieszkań-
com naszej Gminy, którzy na co dzień opiekują 

się bezdomnymi zwierzętami. Jedną z takich osób 
jest pani Olga Pogrebniak z Radziwiłłówki, któ-
ra dokarmia bezdomną sukę i jej szczeniaki oraz 
bezdomne koty:

– Uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne. 
Dzieci powinno się uczyć od samego początku, że 
zwierzęta, to nie są rzeczy, tylko żywe istoty, które 
nie tylko potrzebują codziennie coś zjeść, ale po 
prostu godnie żyć. Mam nadzieję, że w ten sposób 
dzieci i młodzież będą wiedziały, że zwierzę, to 
nie zabawka i nie można go wyrzucać, gdy nam 
się znudzi. A kto wie, może również namówią 
swoich rodziców, do przygarnięcia jakiegoś bez-
domnego zwierzaka.

Kolejne wydarzenia w ramach akcji „Psia nie-
dola-Twoja wola!”, już niebawem, natomiast ak-
tualne informacje na jej temat można znaleźć na 
stronach internetowych:

www.goksir.mielnik.com.pl
www.facebook.com/PsianiedolaTwojaWola
Podziękowania za pomoc w zorganizowaniu 

transportu dzieci i młodzieży do schroniska, nale-
żą się mielnickiej Straży Granicznej oraz panom: 
Michałowi Baranowskiemu, Sławkowi Kasperuko-
wi i Andrzejowi Wierzbie.
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Zebranie zarządu OSP
12 kwietnia 2013 r., w świetlicy OSP,  odbyło 

się walne zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP. 
W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Siemiatyczach 
i jednocześnie  członek prezydium  zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP RP – dh Tadeusz Wołosiński, 
Wójt gminy Mielnik, a zarazem członek zarządu 
dh Adam Tobota.  Zebranie rozpoczęła prezes za-
rządu Gminnego dh. Katarzyna Turosieńska-Dur-
lik, która przywitała zaproszonych gości i człon-
ków zarządu. następnie minutą ciszy uczczono 
druhów, którzy odeszli na wieczną służbę.  Po-
wołano przewodniczącego zebrania, protokolanta 
oraz komisję uchwał i wniosków. Wiceprezes za-
rządu dh Piotr Szpakowski przedstawił sprawozda-
nie z działalności jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy za 2012 r. oraz „Plan 
Pracy i Zadań Rzeczowych Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Zarządu Gminnego ZOSP RP w Miel-
niku na 2013 rok”. Działalność komisji rewizyjnej 
omówił przewodniczący komisji rewizyjnej dh 
Piotr Zienkiewicz, a sprawy finansowe przedstawi-
ła pani prezes zarządu Gminnego dh. Katarzyna 
Turosieńska-Durlik, która dodatkowo poruszyła 
także kwestię dofinansowania działalności Ochot-
niczych Straży Pożarnych, ze środków MSWiA 
oraz firm ubezpieczeniowych. Uzupełniono także 
skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Do-
łączyła do niego dh. Anna Terebun, członek OSP 
Oksiutycze, która pełnić będzie obowiązki sekre-
tarza zarządu gminnego ZOSP RP. Po wysłuchaniu 
sprawozdań, Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP 
RP w Mielniku otrzymał  jednogłośnie absoluto-
rium za rok 2012.   

W dalszej części zebrania głos zabrali: dh Ste-
fan Troc, który poruszył kwestię książki mienia jed-
nostki OSP, dotyczące podziału na sprzęt z KSRG 
i sprzęt z innych zakupów,  a także pracy kierow-
ców. Dh Witold Terebun poruszył sprawę zakupu 
mundurów wyjściowych. Komendant gminny, dh 
Bogdan Charko, omówił sprawy dotyczące badań 
diagnostycznych sprzętu będącego na wyposa-
żeniu jednostek. na postawione pytania udzielił 
odpowiedzi dh Adam Tobota i dh Tadeusz Wo-
łosiński.

na zakończenie głos zabrali: Prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP w Siemiatyczach – dh Ta-
deusz Wołosiński, który jednoznacznie ocenił że 
gmina Mielnik i jej strażacy są jednymi z najlep-
szych w województwie Podlaskim i podziękował 
wszystkim za pracę i poświęcenie. Wójt dh Adam 
Tobota stwierdził, że władze Gminy od lat starają 
się dbać równomiernie, o poszczególne jednost-
ki OSP w Gminie.  Co roku środki dysponowane 
są tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Dh. 
Katarzyna Turosieńska-Durlik omówiła perspekty-
wy dalszej działalności jednostek gminnych OSP, 
sprawę dofinansowania tych jednostek przez Gmi-
nę, w tym badań lekarskich i życzyła dobrej, wza-
jemnej współpracy.

Informacje: dh Piotr Szpakowski 
wiceprezes gminnego zarządu OSP
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Medal
Od 16 maja w Białymstoku odbywały się cen-

tralne uroczystości związane ze świętem Straży 
Granicznej. Uroczyste obchody zainaugurował 
w czwartek koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej z nowego Sącza w Amfiteatrze 
Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Cen-
trum Kultury i Sztuki. Tego też dnia zostały wrę-
czone odznaczenia państwowe i resortowe, oso-
bom zasłużonym dla Straży Granicznej.  Decyzją 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 2013 
r., Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicz-
nej otrzymała prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP, Katarzyna Turosieńska-Durlik. Doceniono jej 
działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich 
i pracy wychowawczej z harcerzami, opartej na 
tworzeniu stałej i pozytywnej relacji ze Strażą 
Graniczną. Pani Katarzyna była drużynową 37 
Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Korze-
nie”, która na stałe współdziałała z placówką SG 
w Mielniku, była też szefem Referatu Harcerskiej 
Służby Granicznej przy Białostockiej Chorągwi 
ZHP. Za jej kadencji drużyny HSG z terenu woje-
wództwa podlaskiego były wzorcowymi jednost-
kami tego typu w kraju, a szefowa referatu poma-
gała w zakładaniu podobnych drużyn na terenie 
całego kraju, stając się uznanym szkoleniowcem 

i członkiem wydziału HSG przy Głównej Kwate-
rze ZHP w Warszawie. 

– Prawie 15 lat mojej pracy z harcerzami to 
piękny i rozwijający czas. Cieszę się, że na mojej 
drodze pojawiło się tylu fantastycznych ludzi. ni-
gdy nie spodziewałam się, że moja społeczna pra-
ca, którą wykonywałam z radością, będzie w tak 
doniosły sposób doceniona. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że wspólnie stwo-
rzyliśmy tak zgrany i sprawny zespół. Bo ten me-
dal nie jest mój, ale nasz, nasz wspólny. Dzięku-
ję moim harcerzom, których do dziś wspominam 
z uśmiechem na twarzy i wszystkim funkcjonariu-
szom SG, którzy podchwytywali nasze, często sza-
lone pomysły i uczyli nas tajników swojej ciężkiej 
służby. W szczególny sposób pragnę podziękować 
kpt. Bogdanowi Halickiemu z którym współtwo-
rzyłam podwaliny HSG w nowej odsłonie refera-
tu, mjr. Józefowi Puczyńskiemu za ogromne serce 
i przychylność PoOSG w Białymstoku, por. An-
drzejowi Kiślakowi za opiekę merytoryczną nad 
naszą drużyną oraz Komendantowi Placówki SG 
w Mielniku ppłk. Włodzimierzowi Pielachowi za 
wsparcie naszych działań i możliwość poznania 
pracy SG.
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Tego samego dnia wieczorem, na scenie poja-
wił się nasz gminny zespół „Wrzosy” z Wilanowa, 
który przyjechał na specjalne zaproszenie wójta 
gminy Tarnów. Zgromadzoną na uroczystościach 
publiczność porwał szybko do tańca i wspólnej 
zabawy. Od tego momentu nieoficjalnym hym-
nem imprezy stała się piosenka z refrenem „ajajaj 
ajaj, ojojoj ojoj”, którą nucili wszyscy zebrani.

W drodze powrotnej cała delegacja odwiedziła 
też cenne zabytki i miejsca pamięci w historycz-
nym Krakowie, m.in. Wawel, Rynek Główny z su-
kiennicami, Kościół Mariacki i Barbakan. Po trasie 
udało się też obejrzeć zewnętrzną ekspozycję Mu-
zeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 

Wizyta w Gminie Tarnów
Podczas czerwcowego weekendu przedstawi-

ciele Gminy Mielnik gościli na terenie zaprzyjaź-
nionej Gminy Tarnów. W wyjeździe wzięli udział 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej działa-
jącej na terenie naszej Gminy: Katarzyna Moni-
ka Turosieńska-Durlik (prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego OSP), Piotr Szpakowski (wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP), Anna Terebun 
(sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP), Piotr 
Zienkiewicz (prezes Gminnej Komisji Rewizyjnej), 
Lucjan Kożuchowski (prezes OSP Oksiutycze), Ja-
nusz Saciuk, (członek Prezydium Zarządu Oddz. 
Gminnego OSP) oraz członkowie zespołu Wrzosy 
z Wilanowa:  Leokadia Sawczuk, nina Kasperuk, 
Walentyna Jakimuk, Walentyna Zwierzyńska, Li-
dia Tymoszuk, Zinaida Terebun, Zinaida Bajena, 
Henryk Mułenko wraz z dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, a 
zarazem opiekunem zespołu – dr. Michałem Bo-
gackim.

 W trakcie pobytu przedstawiciele Gminy Miel-
nik zwiedzili zarówno miejsca historyczne, zabyt-
kowe, centra wsi, halę widowiskowo-sportową w 
Koszycach Wielkich, byli też uczestnikami pleneru 
rzeźbiarskiego. W ramach wymiany doświadczeń 
scenicznych, zorganizowane zostało również spo-
tkanie Wolańskiego Koła Gospodyń Wiejskich z 
zespołem Wrzosy.

Głównym punktem wizyty w gminie Tarnów był 
udział na uroczystych obchodach 100-lecia OSP 
w Jodłówce-Wałkach. Członkowie Prezydium 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP Mielnik prze-
kazali jubilatom szczere gratulacje oraz wręczyli 
pamiątkową płaskorzeźbę św. Floriana, posterowe 
zdjęcia z województwa podlaskiego i materiały re-
klamowe Gminy Mielnik. 

Zespół Wrzosy na scenie z Grzegorzem Kozłem,  
Wójtem Gminy Tarnów

Wizyta na Wawelu, tu pod grobem Marszałka Piłsudskiego

Reprezentacja OSP w Tarnowie, od lewej dh Janusz Saciuk, 
dh Piotr Zienkiewicz, dh. Katarzyna Turosieńska-Durlik, dh 

Piotr Szpakowski, dh. Anna Terebun, dh Lucjan Kożuchowski
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Członkowie Zarządu – ppłk. Michał Bajko, kpt. 
Artur Bielecki, ppłk. Sławomir Bierezowicz, mjr 
Stanisław Chmielewski, ppłk. Antoni Konewicz, 
mł. chor. sztab. Marek Radziwoński, mjr Bonifacy 
Skonieczny, chor. mar. Stanisław Sokołowski, por. 
Jarosław Wojciechowicz

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:
płk. Eugeniusz Grygorowicz ▪
kpt. Bogusław Citko ▪
Kazimierz Wilczyński ▪
ppor. Jan Koziejko ▪

Wojewódzki Sąd Koleżeński
płk. Jerzy Jankowski ▪
ppłk. Piotr Łukasz ▪
kpt. Piotr Szpakowski ▪

Informacje: 
kpt. Piotr Szpakowski

Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego

W dniu 16 maja 2013 r. odbyło się zebranie 
zarządu  Koła oraz Komendanta PSG, pana ppłk. 
Włodzimierza Pielacha, na którym omówiono plan 
pracy na najbliższe miesiące. Poruszono m.in. 
kwestię reprezentacji Koła w zawodach sportowo-
obronnych o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego ZŻWP, zorganizowania w dniu 14 czerwca 
2013 r. spotkania koleżeńskiego członków Koła 
i zaproszonych gości, zakupu znaczka organiza-
cyjnego do klapy (7 szt.) koloru złotego oraz pre-
numeraty czasopisma ZŻWP „Glos Weterana i Re-
zerwisty”.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. odbył się IX Wo-
jewódzki Zjazd Delegatów, na którym omówiono 
działalność Związku za ostatnie 4 lata oraz wybra-
no  nowe władze wojewódzkie Związku:

Zarząd Wojewódzki:
Prezes – płk. Józef Kosno ▪
Wiceprezes – ppłk. Wiesław Markiewicz ▪
Sekretarz – ppłk. Michał Klimiuk ▪
Skarbnik – ppłk. Piotr Górski ▪
Członkowie Prezydium – płk. Mieczysław   ▪
Grabowski, ppłk. Zdzisław Mirowski
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W niedzielę 14 kwietnia, w Ośrodku Dziejów 
Ziemi Mielnickiej, odbyło się otwarcie wystawy 
etnograficznej „Za dziada, pradziada…”. na wy-
stawie można było obejrzeć ponad dwieście pięć-
dziesiąt eksponatów,  które zostały przekazane 
przez mieszkańców naszej Gminy. Przedmioty te 
towarzyszyły naszym dziadom i pradziadom w ich 
życiu codziennym, a wiele z nich wykorzystywa-
nych było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Wśród 
nich zobaczyć można było m.in. przedmioty co-
dziennego użytku, naczynia, proste narzędzia rol-
nicze, elementy strojów, wyroby tkackie, i wiele 
innych. nieoceniona przed w i trakcie otwarcia 
ekspozycji okazała się pomoc pani Marii Szysz-
ko z Wilanowa, która pomogła przy rozstawieniu 
warsztatu tkackiego i pokazała jak kiedyś tkało się 
dywany.

Kolekcja prezentowana na wystawie stano-
wi zbiór, którego gromadzenie zapoczątkowała 
pani Irena Wysocka, kierownik Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Mielniku, która przekazała je do 
ODZM.

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku

„Za dziada, pradziada…

Pani Maria Szyszko z kwiatami 
w podziękowaniu za okazaną pomoc
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Sukcesy naszych zespołów
na Konkursie Piosenki Ukraińskiej

Konkurs na najlepszą palmę wielkanocną

19 maja 2013 r. w Bielsku Podlaskim odbył się 
Konkurs Piosenki Ukraińskiej. naszą Gminę repre-
zentowały zespoły:  „Krynica” z Radziwiłłówki, 
„Mielniczanie” z Mielnika, „Wrzosy” z Wilanowa 
oraz solistki: Lidia Tymoszuk z Wilanowa (zespół 
„Wrzosy”) oraz Irena Kożuchowska z Moszczony 
Królewskiej (zespół „nowina”).

Po raz kolejny nasza reprezentacja odniosła suk-
cesy. III miejsce w kategorii folklor autentyczny, ex 
aequo zajęły zespoły z naszej Gminy: „Wrzosy” z 
Wilanowa i „Mielniczanie” z Mielnika. III miejsce 
w kategorii folklor opracowany – soliści, przypa-
dło również naszym reprezentantkom. Panie Lidia 
Tymoszuk i Irena Kożuchowska zajęły je ex aequo. 
Dla obu z nich nie był to pierwszy, tego typu suk-
ces

Mieszkanki niemirowa otrzymały 
nagrodę specjalną w XVI Regionalnym 
Konkursie na Wykonanie Palmy Wiel-
kanocnej w Ciechanowcu, w kategorii 
palm indywidualnych. nagrodzona pal-
ma powstawała pod kierunkiem instruk-
torki GOKSiR, pani Haliny Chwojko. na-
grody zostały wręczone 24 marca 2013 
r. w Ciechanowcu.

nagrodzona palma była wykonana z 
wikliny oraz papieru (tutaj użyto maku-
latury). Palmę wykonywały przez prawie 
dwa tygodnie: Eugenia Butkiewicz, Maria 
Hackiewicz, Helena Hodun, Anna Jan-
kowska, Weronika Jankowska z wnucz-
ką Mają, Danuta Kaczmarczyk, Henryka 
Kusznerczuk, Alina Saczewko, Antonina 
Szymczuk, Alina Hackiewicz-Stępień.

Przypomnijmy tylko, że to już drugi 
sukces Pań z niemirowa podczas cie-
chanowieckiego konkursu. W ubiegło-
rocznej edycji ich palma została również 
nagrodzona.

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku

– Śpiewam od najmłodszych lat. Już w szkole 
podstawowej, na lekcjach muzyki, dostawałam 
bardzo dobre oceny. W latach 2011, 2012, 2013 
brałam udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosen-
ki Białoruskiej w Siemiatyczach, gdzie co roku zaj-
mowałam II miejsce. Tegoroczne wyróżnienie na 
Konkursie Piosenki Ukraińskiej przyznano mi za 
wykonanie piosenki „Czy ty czuw myłeńkij”. Swo-
ich ulubionych utworów nie mam, lubię wszyst-
kie, które przyjdą mi do serca. Każdy konkurs, w 
którym brałam udział wspominam bardzo mile. 
Występ przed publicznością motywuje mnie do 
dalszej pracy i przynosi wiele radości – opowiada 
pani Irena Kożuchowska.

Zarówno solistkom, jak i zespołom, życzymy 
dalszych sukcesów!

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku
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– W konkursie na korowaja wzięłam udział po 
raz drugi. W roku ubiegłym otrzymałam wyróżnie-
nie, co już było dla mnie dużym zaskoczeniem. 
Tym bardziej ucieszyła mnie tegoroczna, pierwsza 

Korowaj Mielnicki
Za nami VII edycja Festiwalu Korowaja Miel-

nickiego, który odbywał się w dniach 11-12 maja. 
Była to już siódma edycja tej imprezy. 

Wzorem roku poprzedniego, festiwal podzielo-
ny został na dwie części. Pierwsza miała miejsce 
w sobotę, 11 maja w budynku GOKSiR w Mielni-
ku i była poświęcona korowajowi weselnemu.  O 
oprawę artystyczną zadbały zespoły: Mielniczanie 
z Mielnika, Lewkowianie z Dokudowa, którego 
członkowie zaprezentowali cały obrzęd przygo-
towania korowaja weselnego a także Kapela Bo-
rowian z Siemiatycz. Pierwszego dnia Festiwalu 
rozstrzygnięty został również konkurs kulinarny 
na najlepszy, weselny Korowaj Mielnicki. Swoje 
korowaje do konkursu zgłosiło trzynaście osób, z 
trzech województw. Komisja w składzie: dr Joan-
na Szadura (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie), Wiesława Bloch-Brick (właścicielka 
galerii Vava w Mielniku), Maria Charkiewicz (pre-
zes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Mielniku) oraz  Alicja Okoczuk (prezes Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jarzębina” w 
Mielniku), po długich obradach, ustaliła ostatecz-
nie wyniki konkursu. I miejsce zajęła Diana Bo-
ratyńska z Mielnika, II miejsce przypadło Halinie 
Bandzerewicz z Dokudowa, a trzecie Danucie 
Bandzerewicz, również z Dokudowa. Ponadto 
wyróżniono dwa korowaje: Barbary Hackiewicz z 
Mielnika oraz Urszuli nowickiej z Terkowic. naj-
lepszy korowaj wybrała również publiczność. Jej 
upodobania były zbieżne z upodobaniami komisji 
– w głosowaniu publiczności ponownie zwycięży-
ła Diana Boratyńska.

Zwycięski korowaj upieczony przez Dianę Boratyńską

Korowaj weselny, który został nagrodzony III nagrodą

Smakowity korowaj z miejsca II
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nagroda. Jeśli chodzi o przepis i składniki, to w 
zasadzie  niewiele zmieniłam w porównaniu do 
ciasta z ubiegłego roku. natomiast jeszcze więk-
szą uwagę przyłożyłam do kwestii jego wyglądu, 
co jest istotne, jeśli chodzi o ciasta obrzędowe. 
Tegoroczny korowaj ozdobiłam wykonanymi z 
ciasta drożdżowego ozdobami: kwiatkami, kur-
czaczkami i winogronami  – opowiada laureatka 
konkursu

Pierwszego dnia Festiwalu, w GOKSiR, można 
było zobaczyć wystawę poświęconą korowajowi 
mielnickiemu, przygotowaną przez Studenckie 
Koło naukowe Etnolingwistów z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod kierun-
kiem dr Joanny Szadury.

Drugi dzień Festiwalu Korowaja zorganizowany 
był w Radziwiłłówce, a poświęcony korowajowi 
agrarnemu. Przed świetlicą wiejską w Radziwił-
łówce zaprezentowały się zespoły: Krynica z Ra-
dziwiłłówki, Mielniczanie z Mielnika, niezabudki 
z nurca Stacji, zespół dziecięcy Żeużyki z Bielska 
Podlaskiego oraz niezabudki z Kuraszewa. Wszy-
scy, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, mo-
gli skosztować pysznego, korowajowego ciasta, a 
to dzięki członkom Koła Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich w Radziwiłłówce, którzy upiekli mnó-
stwo korowajów. 

Podziękowania za pomoc w organizacji nale-
żą się: Studenckiemu Kołu naukowemu Etnolin-
gwistów z UMCS w Lublinie oraz Stowarzyszeniu 
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Radzi-
wiłłówce. Patronat medialny nad wydarzeniem ob-
jęli: Polskie Radio Białystok, Radio Akadera, Radio 
Biper, Radio Racja, Kurier Podlaski Głos Siemia-
tycz oraz portale internetowe: Atrakcje Podlasia, 
Gotujmy, Wiano, Info Podlaskie.

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku

Festiwal Korowaja Mielnickiego w Radziwiłłówce
Obrzęd wypiekania korowaja

Zespół Krynica
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Festyn w Moszczonie Królewskiej
26 maja 2013 r. przy świetlicy w Moszczonie 

Królewskiej odbył się tradycyjny już, festyn ludo-
wy: „Leć głosie po majowej rosie”.

Licznie zgromadzona publiczność znakomi-
cie bawiła się przy rytmach białoruskiej muzyki. 
Otwarcie festynu uświetniły zespoły z Moszczony 
Królewskiej: „niezapominajki” i „nowina”, a na-
stępnie ze swoimi koncertami wystąpiły zaproszo-
ne zespoły: „Reczeńka” z Koźlik, Chór „Krynica” z 
Białegostoku oraz „Haradnica” z Grodna.

W przerwie  koncertów odbył się konkurs dla 
dzieci z okazji Dnia Matki. Dzieci mogły zapre-
zentować wiersze specjalnie dla swoich Mam. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali płyty ufun-
dowane przez Towarzystwo Kultury Białoruskiej w 
Białymstoku. Mimo nieprzychylnej aury odbył się 
również, wyczekiwany przez publiczność, koncert 
zespołu „Prymaki” z Michałowa, którego występ 
zakończył cały festyn.

Organizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, Towa-
rzystwo Kultury Białoruskiej w Białymstoku oraz 
Rada Sołecka Moszczony Królewskiej.

Informacje: 
GOKSiR w Mielniku
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RESTAURACJE, BARY
Restauracja ,,PANORAMA”
17-307 Mielnik, ul. Brzeska 67 
tel. 85 65 77 276, 603 620 703

Tawerna ,,PRZYSTAŃ”
17-307 Mielnik, ul. Brzeska 51(obok Topoliny), 
tel. 608 478 023
Świadczenie usług gastronomicznych  
w Tawernie ,,Przystań” zlokalizowanej  
nad rzeką Bug

NOCLEGI
Ośrodek Wypoczynkowy ,,u Floriana”
17-307 Mielnik, ul. Bugowa 10 
tel. 85 65 77 227
www.goksir.mielnik.com.pl

Samorządowy Ośrodek Wypoczynkowy 
(domki campingowe, pole namiotowe)
17-307 Mielnik, ul Brzeska
tel. 85 65 77 227
www.goksir.mielnik.com.pl

F.H-U ,,Panorama”
17-307 Mielnik, ul. Brzeska 67 
tel. 85 65 77 276, 603 590 004
ww.mielnik.pl

Kwatera agroturystyczna – Dariusz Pogrebniak
Radziwiłówka 17, 17-307 Mielnik 
tel. 85 65 77 144

Informacje dla turystów

PRZEPRAWY PROMOWE 
na terenie naszej gminy funkcjonują dwie przeprawy promowe:

MIELNIK PRZEDMIEŚCIE-ZABUŻE  
tel. +48 500 390 864

NIEMIRÓW-GNOJNO    
tel. +48 500 390 846  

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik
(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)
tel. 85 65 77 100 

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek-Piątek:  10:00-17:00
Sobota-niedziela:  11:00-18:00
W okresie październik-kwiecień w poniedziałki 
informacja turystyczna nie czynna

GODZINY KURSOWANIA         
poniedziałek-piątek: 
7:00-12:00, 14:00-do zmierzchu

sobota-niedziela: 
7:00-do zmierzchu                   

Dom na Werhunie
ul. Uroczysko 4, 17-307 Mielnik
tel. 513 300 794
www.mielnik-nadbugiem.pl

Flisak
17-307 Mielnik
tel. 601 916 125

Kwatera agroturystyczna – Andrzej Remesz
Homoty 20, 17-307 Mielnik
tel 85 655 00 83, 605 660 083
www.homoty.podlaskieonline.pl

Kwatera agroturystyczna – Jerzy Kierkowicz
ul. Brzeska 232 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 156, 660 982 726
www. nad Bugiem.prv.pl
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Kwatera agroturystyczna – Zbigniew Sawczuk
ul. Stary Trakt 12, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 108, 794 944 731

Kwatera agroturystyczna – Irena Wysocka
ul. Brzeska 220, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 125, 696 650 015
www.irenawysocka.pl

Kwatera agroturystyczna – Mirosław Juzefowicz
ul. Brzeska 35, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 070, 604 156 154

Gospodarstwo agroturystyczne ,,Julia”
Osłowo 24, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 180, 537 003 653, 697 108 202
www.julia-oslowo.nocowanie.pl

Kwatera agroturystyczna ,,Grabowa Ostoja”
Radziwiłówka 62, 17-307 Mielnik
tel 85 65 77 451

Kwatera agroturystyczna- Apolonia Krajewska
Sutno 2, 17-307 Mielnik
tel 85 65 37 86, 513 873 487

Kwatera agroturystyczna- Alicja Boratyńska
ul. Brzeska 100, 17-307 Mielnik
tel 609 132 575

Kwatera agroturystyczna ,,Cztery Pory Roku”
Osłowo 31, 17-307 Mielnik
tel. 604 613 246

Kwatera agroturystyczna – Janina i Jan Dmitruk
ul. Biała 8, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 56 348, 661 784 522

Kwatera agroturystyczna – Leokadia Dacewicz
ul. Duboisa 14, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 110

Kwatera agroturystyczna – Maria Iwanowska
ul. Sadowa 13, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 137, 602 251 806

Kwatera agroturystyczna – Galina Gnat
Pawłowicze 4, 17-307 Mielnik
tel. 85 655 00 58, 699 272 272

Kwatera agroturystyczna –Małgorzata Kałań-
czyńska
Sutno 89, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 173, 607 669 949

Kwatera agroturystyczna – Krystyna Zwierzyńska
ul. Biała 10B, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 103, 606 928 108

Kwatera agroturystyczna – Klaudia Kędziora
ul. Brzeska 85, 17-307 Mielnik
tel.85 65 77 056, 796 178 355

Kwatera agroturystyczna – Maria Charkiewicz
ul. Królewska 7, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 115, 604 650 167

Kwatera agroturystyczna ,,Korolówka” – Michał 
Korol
ul. Popław 1, 17-307 Mielnik
tel. 85 65 77 300, kom. 516 729 001
www.korolówka.pl,  korol@korol.pl

PRZEDSIĘBIORCY
Centrum aktywności 
ACTIVE ADVENTURE
Andrzej Wierzba
ul. Duboisa 2, 17-307 Mielnik
tel./faks 85 65 77 067 , kom. 606 662 225
active-adventure.pl, active.adventure@tlen.pl
Branża turystyczna: wypożyczalnia kajaków, 
łodzi, rowerów górskich, gokartów, paintball.

F.H.U. ASOLA
Sławomir Kasperuk
ul. Brzeska 51, 17-307 Mielnik, kom. 
608 478 023
www.kajaki-mielnik.pl, kontakt@kajaki-mielnik.pl
Firma zajmuje się wypożyczaniem kajaków, łodzi 
canoe na spływy po rzece Bug. Ponadto posiada 
w ofercie rowery górskie.

P.H.U. BUZZY
Usowicz-Baranowska Paulina
ul. Popław 6/7, 17-307 Mielnik
kom. 695 585 352, 535 647 999
phubuzzy@wp.pl

Firma oferuje wynajem urządzeń rekreacyjnych 
wraz z transportem oraz obsługą. Organizuje pik-
niki, iventy, oraz inne imprezy zarówno w ple-
nerze jak i w budynkach. Gwarantowana dobra 
zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ofero-
wane urządzenia doskonale promują miejsca, w 
których się znajdują i umilają czas. W ofercie rów-
nież usługi przewozu osób na terenie kraju.
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KRAJOBRAZY
Piotr Cieśla
ul. Sadowa 2, 17-307 Mielnik
kom. 608 128 746
www.piotrciesla.pl, cieslapiotr5@gmail.com

Warsztaty fotografii krajobrazowej, kursy fotogra-
fii cyfrowej i klasycznej, kursy w ciemni klasycz-
nej. Usługi fotograficzne dla ludności.

ZAKŁAD STOLARSKI
Wiaczesław Datczuk
Moszczona Królewska 31, 17-307 Mielnik
tel./faks 85 65 00 74, kom. 606 170 508

Zakład Stolarski jest firmą rodzinną, działającą 
od 1985r. Tradycje stolarskie sięgają w niej już 
trzeciego pokolenia. W swojej działalności za-
kład łączy stolarstwo tradycyjne z nowoczesnym. 
Główną działalnością jest wykonywanie stolarki 
budowlanej- różnego typu okien, drzwi, okiennic 
na zamówienie, zgodnie z życzeniem klienta. Wy-
roby wykonane są z drewna litego i klejonego do-
stępnego na rynku. Pasją właściciela zakładu jest 
wytwarzanie wyrobów o niepowtarzalnych wzo-
rach, które sam projektuje, stanowiące wypełnie-
nie obiektów sakralnych, np. ołtarze, konfesjonały, 
ambony, ławki.

Z.P.H.U. EKAR
Eugeniusz Karbowski
ul. Pl. Kościuszki 5, 17-307 Mielnik
kom. 661 472 627, 600 893 087
www.ekar.ns24.net, ekar@vp.pl

W ofercie: tarcica budowlana(więźby dachowe, 
deski podłogowe, deski calowe, deski szalunkowe, 
krawędziaki), wyroby stolarskie (deski ogrodzenio-
we, deska  ryflowana, listwy, podbitka, podłoga 
boazeria), odpady tartaczne(zrzyny, trociny, drew-
no opałowe), usługi tartaczne(impregnacja, susze-
nie, przecieranie).
W ofercie specjalnej: wyrób gontów osikowych.

GLOB-TRANS
Jacek Siemieniuk
Kudelicze 27, 17-307 Mielnik
kom. 661 454 496
glob.czesci@op.pl

W ofercie: sprzedaż używanych części do samo-
chodów ciężarowych, ciągników siodłowych. 
Usługi w zakresie holowania, przewozu samocho-
dów oraz innych ładunków(samochód pomoc dro-
gowa z lawetą), wypożyczanie lawety.

Usługi Remontowo-Budowlane
Andrzej Tobota
ul. Polna 7b, 17-307 Mielnik,
kom. 502 769 433, 504 192 231
sekata-chata.podlasie.pl, sekata.chata@gmail.com

Oferta: firma jako jedna z nielicznych w regionie 
zajmuje się przenoszeniem starych użytkowych 
domów z bala. Są to domy całoroczne lub letni-
skowe, które można zmienić pod względem ar-
chitektonicznym i użytkowym. Przedsiębiorstwo 
wyszukuje domy do przeniesienia na zamówienie 
klienta, jak również przenosi domy wyszukane 
przez inwestorów. Rozbiórka i montaż domów, 
spichlerzy, stodół drewnianych: inwentaryzacja 
wstępna, demontaż, załadunek na środek trans-
portu, montaż budynku. Renowacje bez rozbiórki: 
wymiana zniszczonych elementów, czyszczenie 
bali, impregnacje, adaptacja domu do nowego 
projektu, wymiana podwalin, elewacje, wykona-
nie nowego fundamentu. Wykańczanie wnętrz: 
ścianki działowe(drewno, cegły, lub karton-gips), 
sufity(drewno, karton-gips), montaż drzwi, okien.

Ważne adresy i telefony

112 Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy

997 Policja  998-Straż pożarna   

999 Pogotowie ratunkowe

85 655 92 20 Placówka Straży Granicznej 
797 337 552 w Mielniku, ul. Królewska 48B, 17-307 Mielnik

703 200 230 Informacja PKS Siemiatycze 
  ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

85 655 26 08 TAXI (Siemiatycze) 
85 655 39 89 

85 65 77 067 Punkt apteczny,  
  ul. Duboisa 2, 17-307 Mielnik

85 65 77 096 Gminny Ośrodek Zdrowia  
  ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

85 656 58 61, Urząd Gminy Mielnik 
85 657 70 03 (ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik)

85 65 77 167 Gminny Ośrodek Kultury, 
  Sportu i Rekreacji w Mielniku,  
  ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik

85 65 77 015 Gminna Biblioteka Publiczna, 
  ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik

665 300 940 Pomoc Drogowa
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Telefon bezpieczeństwa

Przedtem potem

1 czerwca ruszył specjalna linia tzw. „Telefonu 
Bezpieczeństwa” dla turystów, która w tym roku 
została zintegrowany z Polskim Systemem Informa-
cji Turystycznej. W godzinach od 8.00 - 18.00 a od 
1 czerwca do 30 września w godzinach pomiędzy 
godz. 8:00 a 22:00, turyści zagraniczni będą mogli 
uzyskać potrzebne informacje oraz uzyskać po-
moc w sytuacjach wymagających specjalistycznej 
porady. Pracownicy obsługujący Contact Center 

„Przedtem, potem” to krótkometrażowy debiut 
młodej reżyser, Edyty Seweruk. Oniryczna opo-
wieść o miłości i pożegnaniu, dla której pretek-
stem staje się pogrzeb… Główną bohaterką filmu 
jest Celina – robiąca udaną karierę w warszawskiej 
korporacji, a jednocześnie bardzo samotna osoba. 
Podczas jednego z niewielu powrotów do rodzin-
nego domu, trafia na przygotowania do stypy. 
Czyjej? Tę zagadkę bohaterka rozwiązuje razem z 
widzami.

Bardzo ważnym jest fakt, że znaczna część 
30-minutowego filmu, kręcona była w Mielniku. 
Dzięki temu, oprócz zawodowych aktorów (głów-
ną rolę zagrała Olga Bołądź), pojawili się w nim 
również mieszkańcy naszej Gminy. Część z nich 
mogła zobaczyć film, w trakcie jego warszawskiej 
premiery. Pozostali muszą poczekać do września, 
ponieważ to właśnie wtedy, filmowcy wraz z po-
kazem filmowym, zawitają do Mielnika.

Pan Henryk Mułenko, który był jedną z osób 
uczestniczących w nagrywaniu filmu, tak wspomi-
na te doświadczenie:

– To było wymagające pod względem fizycz-
nym, jedną scenę nagrywaliśmy wiele razy, tak, 
aby wszystko jak najlepiej wyglądało. Do tego 
większość czasu musiałem mieć ze sobą akorde-
on. na szczęście atmosfera na planie była bardzo 
przyjazna i łatwiej było znieść niedogodności.

posługują się biegle językiem angielskim, nie-
mieckim i rosyjskim. „Telefon bezpieczeństwa” 
to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, Komendy Głównej Policji, Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców i Polskiej Organizacji Turystycznej 
realizowana od 2002 roku. W celu połączenia się 
z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalne 
numery infolinii: +48 608 599 999 i + 48 22 278 
77 77 (płatne zgodnie z taryfą operatora). 

W filmie „Przedtem, potem” statystowali:
Michał Bujanowicz ▪
Antonina Gładysz ▪
Helena Datczuk ▪
Roksana Datczuk ▪
Roman Kondraciuk ▪
Irena Kożuchowska ▪
Henryk Mułenko ▪
Łukasz Mułenko ▪
Luba Śnieżko ▪
Walenty nikitorowicz ▪
Olga Pogrebniak ▪
Zbigniew Parafiniuk ▪
Aneta Sapieżko ▪
Dariusz Sapieżko ▪
Wiera Sidewicz  ▪
Karolina Słoniowska-Kuźmicz ▪
Łukasz Kuźmicz ▪
Elżbieta Gorochowicz ▪
Ewa Tatarczyk ▪
Wanda Urbańska ▪
Mariusz Hyndza ▪
Marcin Zienkiewicz  ▪

ucznowie ZS im. Unii Mielnickiej w Mielniku
lista statystów na podstawie informacji Studia 

Filmowego „Zielony Pomidor”
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Specjalne podziękowania twórcy filmu złożyli:
Wójtowi Adamowi Tobocie ▪
Katarzynie Turosieńskiej-Durlik ▪
Urzędowi Gminy Mielnik ▪
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekre- ▪
acji w Mielniku 
dr. Michałowi Bogackiemu, dyrektorowi GOK- ▪
SiR
Alinie Boratyńskiej ▪
Elżbiecie Tomali ▪
Ewie i Andrzejowi Wierzbom, Active Adventu- ▪
re Mielnik
O. Bogusławowi Śmierciakowi,  ▪
Alicji Sawczuk, dyrektorowi Zespołu Szkół im.  ▪
Unii Mielnickiej w Mielniku
Stefanii Charko, z-cy dyrektora Zespołu Szkół  ▪
im. Unii Mielnickiej w Mielniku
Uczniom Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w  ▪
Mielniku

W Mielniku pokaz filmu „Przedtem potem” od-
będzie się we wrześniu.

Krótka przerwa a kręceniu filmu. na pierwszym planie statyści 
- Antonina Gładysz i Walenty nikitorowicz
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Podlaskie Targi Turystyczne
W dniach 17-19 maja  odbyły się VIII Podla-

skie Targi Turystyczne w Białymstoku. Tegoroczna 
edycja targów przebiegała pod hasłem „Turystyka i 
Sport dla wszystkich”. Gmina Mielnik swoją ofertę 
prezentowała na wspólnym stoisku, wraz z Powia-
tem Siemiatyckim i Gminą Drohiczyn. W tym roku 
promowaliśmy walory rekreacyjne i turystyczne 
powiatu, w tym również Mielnika.

Dzięki połączonym siłom i wytężonym stara-
niom, głosami turystów odwiedzających targi, 
udało się nam zdobyć I miejsce, w „Konkursie 
na najlepszą prezentację stoiska”. nagrodą jest 
bezpłatne stoisko o wielkości 6m2 wraz z fryzem 
i wpisem do katalogu wystawców, podczas kolej-
nej, przyszłorocznej edycji tych targów. To drugie 
pod rząd wyróżnienie na Podlaskich Targach, al-
bowiem w ubiegłym roku również zdobyliśmy I 
miejsce – wówczas tematem przewodnim stoiska 
była „Trylogia” Park Historyczny w Mielniku. 

W trakcie trzech dni targów staraliśmy się za-
prezentować największe i najciekawsze walory 
przyrodnicze i turystyczne ziemi mielnickiej, za-
chęcić turystów do przyjazdu i aktywnego spę-
dzania czasu, np. poprzez udział w spływach 

kajakowych. naszą Gminę promował również 
Marek Twardowski, który zachęcał do przyjazdu 
nad Bug. Wszyscy chętni mogli zrobić sobie z Mi-
strzem pamiątkowe zdjęcie i otrzymać pocztówkę 
z jego autografem.

VIII Podlaskie Targi Turystyczne odbywały się 
pod honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białe-
gostoku, Wojewody Podlaskiego, Starosty Biało-
stockiego, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz 
Polskiej Izby Turystyki.
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Odjazdowy bibliotekarz

nasza biblioteka po raz pierwszy przyłączyła 
się do akcji ogólnopolskiej Odjazdowy Bibliote-
karz i zaplanowała wyjazd do biblioteki w gminie 
sąsiedzkiej ale jakże nieznanej dla naszych czytel-
ników i mieszkańców – do Konstantynowa w woj. 
lubelskim. nasze gminy i zarazem województwa 
dzieli rzeka Bug ale łączy wiele ludzkich historii. 
W ramach Odjazdowego Bibliotekarza zaplano-
waliśmy „poprawę stosunków sąsiedzkich” i wy-
prawę do biblioteki w Konstantynowie. niestety 
nie było nam dane pokonanie tej trasy z przepra-
wą promową w związku z wysokim stanem wody 
na rzece. Musieliśmy wszystko przeorganizować 
i wyznaczyć inną trasę oraz nowy termin, ponie-
waż zaplanowany wyjazd w dniu 25 maja nie od-
był się  związku z ulewą trwającą wiele godzin.

nowy termin rajdu w dniu 31.05. zapowiadał 
się od rana podobnie i nasze spojrzenia kierowane 

w niebo nie przynosiły pocieszenia, lecz Odjaz-
dowy Bibliotekarz na przekór pogodzie nie został 
odwołany. Deszcz do południa leje, część chęt-
nych rowerzystów zrezygnowała, a zdetermino-
wane bibliotekarki na przekór aurze przygotowują 
się do rozpoczęcia rajdu o godz. 14. Około 13 zza 
chmur wychodzi piękne słoneczko, które towarzy-
szyło już nam podczas całej trasy. 

niewystraszeni cykliści zebrali się przed GBP 
w Mielniku, aby przejechać przez Osłowo i do-
trzeć do Moszczony Królewskiej do punktu biblio-
tecznego. Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki 
z logiem akcji, chorągiewki  i odblaski, wokół 
biblioteki zrobiło się pomarańczowo. Przed wyru-
szeniem w trasę Kierownik GBP powitała wszyst-
kich śmiałków – uczestników rajdu i wspomniała 
o celu akcji Odjazdowego Bibliotekarza, którego 
jest promowanie czytelnictwa, biblioteki, jazdy ro-

werem, a także obalenie 
stereotypów dotyczących 
bibliotekarzy i bibliotek. 
Zanim wsiedliśmy na ro-
wery odczytaliśmy regula-
min rajdu i przekazaliśmy 
kilka słów dotyczących 
bezpiecznej jazdy na ro-
werze i zasad poruszania 
się po drogach.

 Zgodnie z założonym 
planem punktualnie o 14-
tej pod wodzą wybranych 
liderów wyruszyliśmy 
w trasę liczącą ogółem 
16 km. Przejechaliśmy ul. 
Sadową i Brzeską i udali-
śmy się przez Osłowo do 
Moszczony Kr. Pomarań-
czowa grupa rowerzystów 
wzbudzała duże zainte-
resowanie wśród napo-
tykanych mieszkańców 
miejscowości przez które 
przejeżdżaliśmy. Słońce 
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nam przyświecało, było nie za gorąco i wszyscy 
w wyśmienitych nastrojach dotarliśmy do mety. Tu 
czekało na nas już przygotowane przez miłośników 
biblioteki i czterech kółek – rozpalone ognisko, 
przygotowany piknik oraz wiele niespodzianek. 
Każdy mógł upiec kiełbaskę nad ogniskiem i posi-
lić się słodkościami. najmłodsi rajdowicze błyska-
wicznie z rowerów wskoczyli na plac zabaw. naj-
większym powodzeniem cieszyła się trampolina 
przy której utworzyła się kolejka chętnych. Grupa 
miejscowych rowerzystów dołączyła do wspólnej 
zabawy, obdarowani zostali koszulkami i innymi 
gadżetami z logo Odjazdowego Bibliotekarza.

Wszyscy chętnie brali udział w konkursach 
w których zdobywali nagrody ufundowane przez 
sponsorów. Wśród konkursów były m.in. zgady-
wanki literackie i kalambury oraz  konkurencje 
sprawnościowe, np. bieg z książką na głowie. 
Wszyscy uczestnicy rajdu narysowali wielki plakat 
ilustrujący rajd rowerowy, który został zawieszony 
w bibliotece, aby przypominał o świetnej zaba-
wie. 

Wszyscy najedzeni, wypoczęci i rozbawieni 
pożegnaliśmy się z gospodarzami, podziękowali-
śmy za gościnę i udaliśmy się w drogę powrotną.  
Rajd stał się ważnym wydarzeniem w środowisku 
lokalnym. Pogoda pomimo porannej ulewy na 
czas rajdu zaskoczyła nas mile i sprzyjała rowerzy-
stom. Frekwencja dopisała, w rajdzie uczestniczyli 
czytelnicy, mieszkańcy Mielnika i mieszkańcy so-
łectwa Moszczona Kr. co wpłynęło na integrację 

naszego społeczeństwa. Uczestnikom dopisywały 
humory, a trasa wiodąca przez malownicze tere-
ny nadbużańskie przy akompaniamencie śpiewów 
ptasich dodawała wyprawie uroku. Uczestnicy 
rajdu zaproponowali, aby takie imprezy odbywały 
się cyklicznie – być może  w przyszłym roku aura 
będzie bardziej sprzyjająca i zrealizujemy rajd na 
trasie Mielnik – Konstantynów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu za 
wspólną wyprawę i zdyscyplinowanie. Serdecz-
nie dziękujemy sponsorom i współorganizatorom 
naszego rajdu: Urzędowi Gminy Mielnik, Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, paniom z Zespołu nowina i Radzie Sołec-
kiej w Moszczonie Królewskiej.

Irena Wysocka 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Mielniku
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Spotkania autorskie w bibliotece
z Tomaszem Samojlikiem

13 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Mielni-
ku zorganizowała spotkania autorskie dla dzieci  z 
klas I – III oraz klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej 
z Tomaszem Samojlikiem   - pracownikiem nauko-
wym Instytutu Biologii  Ssaków  PAn w Białowie-
ży. nasz gość koordynuje projekty unijne., rozwija 
nową dziedzinę badań – historię przyrodniczą. Jest 
popularyzatorem wiedzy o Puszczy Białowieskiej. 
Pisze artykuły do publikacji naukowych oraz prasy 
codziennej.

Poza działalnością naukową zajmuje się  m.in. 
tworzeniem komiksów dla dzieci, w których bawi 
i edukuje bez nudy i z humorem . Podczas spotka-
nia zaprezentował komiks „Ryjówka Przeznacze-
nia ”  i „norka zagłady”  - w których zawarł dużą 
dawkę wiedzy o przyrodzie.. Jest autorem  i ilustra-
torem  książek z cyklu o Żubrze Pompiku . Dzięki 
ciekawości małego żuberka najmłodsi czytelnicy 
poznają tajniki życia w puszczy  o 
różnych porach roku. Podczas spo-
tkania dzieci dowiedziały się dużo 
o przyrodzie nas otaczającej, jak 
wszyscy musimy o nią dbać , ale też 
nauczyły się rysować  Pompika. 

Podczas spotkań Pan Tomasz  
wykazał się ogromną cierpliwością 
i chętnie odpowiadał na wszystkie 
pytania zadawane przez dzieciaki.  
Dzieci z żalem pożegnały gościa , 
a po spotkaniu wszyscy chcieli wy-
pożyczyć  książki  o Pompiku , nor-
ce czy Wyderce, która nie potrafiła 
pływać.

z  Anną Klonowska
Dnia 24 maja 2013 r. gościem naszej Bibliote-

ki  była Anna Klonowska – absolwentka  Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, 
członek grupy literackiej „Irys”.

Anna Klonowska - z zawodu lekarz dermatolog, 
wenerolog i diagnosta laboratoryjny  z zamiłowa-
nia poetka. W ramach ogólnopolskiego konkursu 
literackiego im. Leopolda Staffa otrzymała wyróż-
nienia za opowiadania „Moje kresowe wzrusze-
nia”, „Pierwszy”.  Ponadto interesuje się muzyką 
klasyczną, liturgiczną, historią medycyny, kulturą 
i religią Żydów oraz problematyką dawną i współ-
czesną Kresów Wschodnich.

na spotkaniu z   mielnickimi  gimnazjalista-
mi  zaprezentowała opowiadanie „ Moje kresowe 
wzruszenia”  z tomiku „Melodie pamięci”. Opo-
wiedziała o swoich młodzieńczych marzeniach i 
wyborze drogi zawodowej. Zwróciła młodzieży 
szczególną uwagę na „marzenia” – z których nigdy 
nie należy rezygnować, bo jeśli bardzo się czegoś 
pragnie –  marzenia się spełniają.

Gimnazjaliści przygotowali na kartkach   py-
tania do naszego gościa, które dotyczyły głównie 
pielęgnacji młodej cery, makijażu i diety. Pani 
doktor odpowiedziała na zadane pytania i zapro-
ponowała, aby osoby mające problemy dotyczące 
dermatologii, które nie chcą mówić na forum spo-
tkania skorzystały z indywidualnych konsultacji po 
zakończeniu spotkania. Młodzież chętnie skorzy-
stała z indywidualnych konsultacji,  a nasz gość 
wyjeżdżał z Mielnika z przeświadczeniem, że spo-
tykanie było bardzo pomocne dla nastolatków.

Informacje: 
Irena Wysocka 

kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mielniku
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Z życia szkoły
Sukces Dawida Jóźwiaka

Dnia 27 kwietnia 2013 roku w Augustowie, od-
był się Finał Igrzysk Województwa Podlaskiego 
Szkół Podstawowych w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. W finale startowało  60-ciu najlep-
szych zawodników z województwa, wyłonionych 
najpierw z poszczególnych powiatów,  a następ-
nie z półfinałów wojewódzkich. Bardzo dobrze w 
swojej kategorii wiekowej zaprezentował się nasz 
uczeń Dawid Jóźwiak, który ciężko walczył  o ten 
finał i w końcu udało  mu się do niego zakwalifi-
kować. Droga do sukcesu wiodła go od mistrzostw 
powiatu, na których zajął  I miejsce, następnie 
poprzez półfinał, w którym był 11, aż do finału 
wojewódzkiego, gdzie zajął 31 miejsce  na 60-ciu 
uczestników.

Jest to ogromny sukces dla Dawida i naszej 
szkoły. Dziękujemy mu za walkę i za emocje, któ-
rych nam dostarczył. 

Informacje: 
ZS w Mielniku

Kolejny rok działalności 
Szkolnego Koła Caritas...

Swoją działalność w roku szkolnym 2012/2013 
rozpoczęliśmy  zbiórką w szkole i miejscowych 
sklepach dla potrzebujących rodzin z Gminy Miel-
nik (przyborów szkolnych, słodyczy, żywności 
itp.). Z zebranych darów przygotowaliśmy 13 pa-
czek, które zawieźliśmy rodzinom przed świętami 
Bożego narodzenia.

 W grudniu i styczniu sprzedawaliśmy własno-
ręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe, za-
równo w szkole jak również w kościele i cerkwi 
w Mielniku. Przy okazji można było wrzucić swoją 
ofiarę pieniężną  do puszek. 12 stycznia podczas 
„Wieczoru kolęd” w  GOKSiR, zorganizowaliśmy 
aukcję i sprzedaż ciasta oraz figurek gipsowych. 
Pieniądze przekazaliśmy pięciu potrzebujących 
rodzinom z naszej Gminy.

W styczniu wspólnie z dziećmi i pracownikami 
GOKSiR, w ramach organizacji ferii wykonywali-
śmy ciasteczka i potrawy z różnych stron świata, 
które to były dostępne dla wszystkich chętnych, 
uczestniczących w kiermaszu tychże smakoły-
ków. Luty i marzec były czasem wykonywania 
kartek walentynkowych i wielkanocnych, które 
rozeszły się jak świeże bułeczki. natomiast 8 i 9 
marca wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Ca-
ritas ,,Tak pomagam”. nasi wolontariusze w tych 

Dawid Jóźwiak - finalista Igrzysk Województwa Podlaskiego

dniach zbierali w mielnickich sklepach żywność 
i pieniądze. Pieniądze, zgodnie z regulaminem 
tej akcji wpłacone zostały na konto Caritas Drohi-
czyn, a produkty żywnościowe zawieźliśmy czte-
rem potrzebującym  rodzinom.

W kwietniu i maju zajęliśmy się pieczeniem 
różnych słodkości a potem sprzedażą tego w szko-
le, gminie i  Straży Granicznej. W maju zorgani-
zowaliśmy akcję „Zbieraj kartony”. W ten sposób 
chcieliśmy przyczynić się do spełnienia marzenia 
9-letniej Darii z Siemiatycz, po poważnej operacji 
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serca, która chciałaby wyjechać na wycieczkę. 
Białostocka szkoła, w której uczy się dziewczynka 
bierze udział w akcji zbierania kartonów po so-
kach i mleku. Zajmując I miejsce w tych zmaga-
niach można wygrać wyjazd do Hiszpanii, nato-
miast II lub III – nagrodę rzeczową.

29 maja wolontariuszki z kl. I Gimnazjum, zor-
ganizowały w szkole ,,Loterię fantową”. Dzięki 
naszym hojnym ofiarodawcom można było wy-
grać: gadżety Lasów Państwowych (czapeczki, 
płyty, torby ekologiczne, kalendarze, koszulki), 
różne płyty i książki Gminnej Biblioteki Publicznej, 
lizaki. Każdy los był pełny. nagrodą główną była 
płyta CD Ewy Farnej, podarowana przez Dyrekto-
ra GOKSiR w Mielniku. nieprzekazane, zebrane 
pieniądze wpłacone zostały na konto Szkolnego 
Caritas w naszym Banku.

Dzięki wszystkim zaangażowanym w działal-
ność Szkolnego Koło Caritas, co roku pomagamy 
i ratujemy potrzebujących. Bezinteresowna pomoc 
jest dla nas najważniejsza. Mamy nadzieję, że nie 
zabraknie nam pomysłów… Wszystkim osobom 
biorącym udział i umożliwiającym przeprowa-
dzenie naszych inicjatyw DZIĘKUJEMY i prosimy 
o dalszą pomoc.             

Jeżeli  ktoś chciałby wesprzeć  działania nasze-
go koła prosimy o dokonanie dowolnej wpłaty   na 
konto:  

SZKOLNE KOŁO CARITAS  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIKU   
nr 91807100060004333920000010,  
ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik 

Jowita Tatarczyk
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Debata ekologiczna
4 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkól w Miel-

niku odbyła się debata oksfordzka na temat „Za-
kupów”. Ten rodzaj debaty umożliwia wszystkim 
zainteresowanym wypowiedzenie się w konkret-
nych sprawach – tezach prezentowanych przez 
marszałka – w sposób kulturalny i z poszanowa-
niem zdania strony przeciwnej.

Podczas debaty wykorzystaliśmy plakaty na te-
mat zdrowej żywności, zachowań proekologicz-
nych itp. Pomoce zostały przygotowane przez 
młodzież gimnazjalną na wcześniej prowadzo-
nych warsztatach o tematyce ekologicznej.

Podczas obrad użyliśmy laptopa i projektora do 
prezentacji tematów debaty oraz flipcharta do pre-
zentacji zasad kulturalnej dyskusji. Prowadzący 
debatę i dyskutanci korzystali z materiałów, ulo-
tek dostarczonych przez ODR w Siemiatyczach, 
UG w Mielniku i CEO. W debacie brało udział 
8 uczniów w tym marszałek i sekretarz, dwie na-
uczycielki – biolog i opiekunka sklepiku szkolne-
go. Urząd Gminy reprezentowała pani inspektor 
ds. rolnych i ochrony przyrody, ODR reprezen-
tował doradca rolniczy. W debacie uczestniczył 
też miejscowy sadownik z żoną, kucharka z miej-
scowej restauracji, panie kucharka i intendentka 
z kuchni szkolnej oraz rodzice. W sumie 20 osób. 
Do debaty zaproszono ludzi bezpośrednio związa-
nych z zakupami i wyborami w kwestii żywienia. 

Intencją organizatorów debaty było przypomnie-
nie o konieczności kupowania produktów zdro-
wych i lokalnych producentów. Uzmysłowienie 
konieczności dbałości o zdrowie i środowisko 
przez codzienne przemyślane wybory.

Wnioski z debaty, które dadzą się wprowadzić 
w życie już od najbliższych dni:

wprowadzimy do sklepiku szkolnego surowe  ▪
jabłka i marchewki,
wykonamy plakaty promujące zdrową żywność  ▪
i rozpropagujemy je w Mielniku,
urozmaicimy posiłki w szkolnej stołówce po- ▪
przez dodawanie do nich owoców i warzyw,
zorganizujemy komisję, która wytypuje towary  ▪
ze sklepiku szkolnego zawierające najwięcej 
szkodliwych dla zdrowia substancji i zastąpi-
my je zdrowszymi,
zakupimy jabłka i marchewki u lokalnych pro- ▪
ducentów,
przeprowadzimy szeroką akcję informacyjną  ▪
w temacie segregacji śmieci, poczynimy stara-
nia, aby na korytarzach szkolnych znalazły się 
pojemniki do segregacji śmieci,
ogłosimy konkurs nt.: „Kto najwięcej zbierze  ▪
makulatury”
założymy doświadczalne poletko ekologiczne ▪
zorganizujemy częstsze akcje „sprzątanie świa- ▪
ta”



54

CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6) CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6)

Uczennice klasy III Publicznego Gimnazjum 
w Mielniku – uczestniczki projektu  przygotowały 
plakat podsumowujący debatę ekologiczną i za-
prezentowały wnioski z niej wynikające Wójtowi 
Gminy Mielnik.  Plakat ten został umieszczony 
w Urzędzie Gminy, zaś  dziewczyny otrzymały 
przepiękne albumy.

22 kwietnia ,w dniu  rozpoczęcia egzaminów 
gimnazjalnych dziewczyny podzieliły się radosną 
wiadomością -zespół uczniów z Gimnazjum Pu-
blicznego w Mielniku został zakwalifikowany do 
udziału w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. To 
wielki zaszczyt dla naszego Zespołu Szkół. Cie-
kawa debata i praktyczne, możliwe do realizacji 
wnioski zostały wysoko ocenione (trzecie miejsce 
w województwie). 

Młodzież świetnie poradziła sobie z zadaniem, 
wykazała się dużą wiedzą (temat debaty: „Zaku-
py”) i wrażliwością.

nie zawiedli nasi goście i tradycyjnie wspiera-
jący szkołę rodzice, bez których obrady nie byłyby 
tak owocne. Dziękujemy. Gratulujemy!

Paula Prudziłowicz  i Justyna Kruszewska tak 
oto relacjonują swój  pobyt w Warszawie.

Dnia 31.05.2013 r. pojechałyśmy do Warszawy 
w celu wzięcia udziału w obradach sejmu podczas 
XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. na początku 
zgromadzenia uczestniczyłyśmy w wybranych 
przez nas wcześniej seminariach. naszym wybo-
rem był streetworking (prace uliczne). Rozmawia-
liśmy o pomaganiu ludziom, którzy znajdują się 
w trudnej sytuacji tj. dzieci ulicy, narkomanii. Po-
nadto pracowałyśmy w grupach zawierając przy 
tym nowe znajomości. Wieczorem zostałyśmy za-
kwaterowane w hotelu „Aramis”. następnego dnia 
01.06 o godzinie 9 rano udałyśmy się wraz z resztą 
posłanek i posłów do sejmu. Odbyły się tam spo-
tkania z przedstawicielami poszczególnych partii 
politycznych,  tj. PO,  PiS, czy SLD. Otrzymały-
śmy wiele ciekawych materiałów pomocniczych. 
O godzinie 10 rozpoczęły się obrady sejmu, które 
otworzyła marszałek sejmu Ewa Kopacz. Po wy-
powiedziach ministrów głos zabrali posłowie i po-
słanki. następnie odbyło się głosowanie nad przy-
jęciem poprawek, których autorami byli uczestnicy 
SDiM. na koniec miało miejsce głosowanie nad 
przyjęciem ustawy dotyczącej ekorozwoju. Więk-
szość posłanek i posłów wyraziła aprobatę,  więc 
zatwierdzono ustawę. Po obradach udałyśmy się 
na obiad, po czym zadowolone i dumne z tego, 
że mogłyśmy reprezentować naszą szkołę wróci-
łyśmy do domu.

Informacje: 
ZS w Mielniku

Ewaluacja
W dniach 9-20 maja 2013 roku, zespół wizy-

tatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: 
Krzysztof Sochoń i Dorota Zimnoch, przeprowa-
dził ewaluację zewnętrzną w Szkole Podstawowej 
i w Gimnazjum w Mielniku. Ewaluacja objęła na-
stępujące obaszaary: efekty działalności dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zarzą-
dzanie.

Ewaluacja ta polegała na zbieraniu i analizowa-
niu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wycho- ▪
wawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkoły lub placówki (na podstawie 
danych informujących o wynikach pracy szko-
ły (lub placówki) odzwierciedlonych w umie-
jętnościach, zachowaniach, postawach, dzia-
łaniach uczniów i w osiąganych przez nich 
rezultatach na różnego rodzaju testach, egza-
minach)
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podsta- ▪
wie danych informujących o sposobach zarzą-
dzania decydujących o jakości działań podej-
mowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja miała na celu zebranie informacji  ▪
i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub 
placówkę wymagań zawartych w załączniku 
do Rozporządzenia Ministra Edukacji narodo-
wej, z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka 
może spełniać te wymagania na pięciu pozio-
mach:
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Poziom E - oznaczający niski stopień wypełnia- ▪
nia wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień  ▪
wypełniania wymagania przez szkołę lub pla-
cówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypeł- ▪
niania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypeł- ▪
niania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień  ▪
wypełniania wymagania przez szkołę lub pla-
cówkę.

W raporcie z ewaluacji czytamy:
Zespół Szkół, którego dotyczy raport, jest jedy-

ną szkołą w Gminie Mielnik. W jedenastu oddzia-
łach uczy się w niej 163 dzieci. Warto dodać, że 
Zespół Szkół w roku szkolnym 2012/2013 otrzy-
mał od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 
tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, co oznacza, 
że szkoły wchodzące w jego skład przyczyniają 
się do odkrywania, promocji i wspierania talentów 
dzieci i młodzieży.

Uczniowie SP osiągają wysokie wyniki ze 
sprawdzianu zewnętrznego, a uczniowie Gimna-
zjum osiągają wyższe niż w województwie wyniki 
z egzaminów zewnętrznych. Wpływ na to ma mię-
dzy innymi nadzór pedagogiczny oraz analiza wy-
ników sprawdzianów zewnętrznych, której celem 
jest podniesienie efektów kształcenia. Wypraco-
wane z analiz wnioski są realizowane i przekłada-
ją się na osiągane wyniki kształcenia. Przykładem 
takich działań jest rozpoczęte w bieżącym roku 
szkolnym wdrażanie oceniania kształtującego.

Ponadto szkołę charakteryzuje wysoka dbałość 
o sprawy wychowawcze, co owocuje skutecznym 
rozwiązywaniem pojawiających się problemów 
oraz efektywnym kształtowaniem postaw. Istotne 
miejsce zajmuje także stale modyfikowana (zgod-
nie z oczekiwaniami uczniów) oferta zajęć poza-

lekcyjnych oraz edukacja społeczna, widoczna 
szczególnie w działalności wolontariatu.

Warto również podkreślić, że podczas prowa-
dzonego badania wielu respondentów (nauczy-
cieli, uczniów, rodziców, dyrektor, partnerzy) 
zauważało celowość i znaczenie prowadzonych 
w szkole projektów finansowanych ze środków 
unijnych. Wszyscy stwierdzali, że jest to pomoc-
ne w realizacji statutowych zadań szkoły, pozwala 
dzieciom, niezależnie od statusu materialnego ich 
rodzin, wyjeżdżać na wycieczki i poznawać inne 
regiony kraju, a także korzystać z zajęć dodatko-
wych, wyrównujących szansę edukacyjne.

Przeprowadzone badanie pokazało, że szkoła 
dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi 
i wyposażeniem dydaktycznym, które gwarantują 
właściwą realizację podstawy programowej. Uwa-
gę zwraca dbałość o odpowiednie utrzymanie 
bazy lokalowej (czystość i estetyka pomieszczeń 
oraz otoczenia), a także różnorodność działań 
mających na celu pozyskiwanie nowoczesnego 
wyposażenia w środki dydaktyczne. na podkreśle-
nie zasługuje to, że wszystkie działania na rzecz 
wzbogacenia warunków lokalowych i środków 
dydaktycznych są wynikiem efektywnej współpra-
cy dyrektora i organu prowadzącego szkołę.

Wnioski z ewaluacji:
Prowadzone w szkole szerokie analizy ilościo-

we i jakościowe, uwzględniające wiele czynników 
kontekstowych i wdrażane na ich podstawie wnio-
ski, przyczyniają się do osiągania przez uczniów 
SP wysokich wyników sprawdzianu zewnętrznego, 
efektywnego wykorzystania potencjału uczniów 
oraz podjęcia działań naprawczych w przypadku 
uzyskania niższych wyników egzaminów.

Stale analizowane i modyfikowane działa-
nia wychowawcze, realizowane we współpracy 
z rodzicami, konsekwentne rozwiązywanie pro-
blemów, efektywnie kształtują postawy uczniów 
i dają im poczucie bezpieczeństwa.

Wymaganie Poziom spełnienia wymagania
Obszar: Efekty

Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego

A B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B B
Uczniowie są aktywni B B
Respektowane są normy społeczne A B
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach B B
Sprawowany jest nadzór pedagogiczny B B
Szkoła na odpowiednie warunki lokalowe A A
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Dyrektor w szerokim stopniu wykorzystuje 
wnioski z nadzoru pedagogicznego do planowa-
nia pracy szkoły oraz wprowadzania zmian w jej 
funkcjonowaniu.

Wspólne rozwiązywanie problemów przez 
nauczycieli w zespołach przedmiotowych i za-
daniowych ma wpływ na podnoszenie jakości 
pracy szkoły, zaś wprowadzane zmiany są efek-
tem wspólnych decyzji. Wypracowane wnioski są 
realizowane i przekładają się na osiągane wyniki 
kształcenia.

Dobre warunki lokalowe i systematycznie uzu-
pełniane wyposażenie szkoły umożliwiają realiza-
cję podstawy programowej i prowadzenie zajęć 
dodatkowych. Działania na rzecz wzbogacania 
warunków lokalowych i środków dydaktycznych 
są wynikiem efektywnej współpracy dyrektora i or-
ganu prowadzącego szkołę.

Wyniki uzyskane prze Zespół Szkół są wynikami 
wysokimi i bardzo wysokimi i plasują nasza szkołę 
w czołówce powiatu. 

Patrz http://www.npseo.pl/

Informacje: 
ZS w Mielniku

,,Kangur Matematyczny”
,,Kangur Matematyczny” to międzynarodowy 

konkurs, w którym udział biorą uczniowie z ok. 
pięćdziesięciu krajów, w tym z Polski. Wszyscy 
rozwiązują jednakowe zadania. nad całością 

czuwa główny organizator w Paryżu. W Polsce 
koordynatorem konkursu jest Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu.

W trakcie konkursowych zmagań uczniowie 
rozwiązywali testy, składające się z trzydziestu py-
tań. Odpowiedzi zakreślali  na specjalnej karcie, 
która po zawodach przekazana była organizatoro-
wi. niedawno otrzymaliśmy wyniki tego konkursu, 
w którym udział brali również uczniowie Zespołu 
Szkół w Mielniku i zdobyli cztery wyróżnienia. Są 
to:

Dominik Borowski kl. I gimnazjum
Radosław Stępień kl. V SP
Rafał Tatarczyk kl. V SP
Aleksandra Klimczuk kl. IV SP
Uczniów do konkursu przygotowywała pani Jo-

wita Tatarczyk.

„Mam kota na punkcie mleka”
W marcu 2013 r. uczniowie klas I i IV a ze Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej 
w Mielniku, przystąpili do Programu promocyjno-
informacyjnego: „Mam kota na punkcie mleka”, 
który będzie realizowany przez 3 lata.

Badania naukowe dowodzą, że mleko i jego 
przetwory należą do jednych z najzdrowszych pro-
duktów odżywczych. Są najlepiej przyswajalnym 
źródłem wapnia, składnika niezbędnego w okresie 
wzrostu i rozwoju dzieci. Zatem odpowiednia die-
ta bogata w mleko i jego przetwory stwarza real-

ne szansę na wysokie wyniki 
w nauce .prawidłowy rozwój 
i właściwe funkcjonowanie 
młodego organizmu.

Biorąc udział w progra-
mie dzieci nabędą i posze-
rzą wiedzę na temat od-
żywczych walorów mleka 
i jego przetworów. Tych, 
którzy nie lubią produktów 
mleczarskich, będą prze-
konywać do ich walorów 
smakowych i zdrowotnych 
. W naturalny sposób zatem 
będą kształtowane prawidło-
we nawyki żywieniowe oraz 
propagowany aktywny styl 
życia. Działania te dadzą 
przyzwyczajenia ,które będą 
owocować w całym doro-
słym życiu dzieci biorących 
udział w programie „ Mam 
kota na punkcie mleka”

Wyróżnieni w konkursie uczniowie ZS w Mielniku; od lewej Radosław Stępień, Rafał Tatarczyk, 
Dominik Borowski i Aleksandra Klimczuk
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Do współpracy przy realizacji zadań programo-
wych są zaproszone nie tylko dzieci ale i ich ro-
dzice. Koordynatorami ze strony szkoły są panie: 
Joanna nowacka - nauczyciel kształcenia zintegro-
wanego i Stefania Charko - nauczyciel przyrody.

Informacje: 
ZS w Mielniku

SUKCES MŁODYCH PIŁKAREK 
W TURNIEJU „Z PODWÓRKA 
NA STADION”

5 czerwca 2013 roku na zawsze zostanie w pa-
mięci naszych młodych piłkarek. To właśnie tego 
dnia, w Siemiatyczach odbył się XIII Finał Ogólno-
polskiego Turnieju, który jest traktowany jako Mi-
strzostwa Polski do lat 10-ciu. Po raz drugi wzięła 
w nich udział reprezentacja naszej szkoły i po raz 
kolejny odniosła olbrzymi sukces, tym razem zaj-
mując III miejsce w województwie. 

na boiskach MOSiR Siemiatycze nasze dziew-
częta rozegrały łącznie sześć meczów, odnosząc 
cztery zwycięstwa, jeden remis i ponosząc tylko 
jedną, minimalną porażkę, z późniejszym zwy-
cięzcą Turnieju SP Brańsk.

Podczas gier grupowych nad Siemiatyczami 
przeszła burza, przerywając Turniej na ponad 
godzinę. Po wznowieniu gier zaangażowanie 
przemoczonych dziewcząt znacznie wzrosło!!! 
Podczas gier grupowych Sp Mielnik osiągnęło na-
stępujące wyniki: SP MIELnIK – SP ROSOCHATE 
1-0 (bramka – Julia Weremijewicz), SP MIELnIK – 
SP TUROŚL 4-0 (Julia Weremijewicz - 3, Domini-
ka Lewkowicz -1) i SP MIELnIK – SP TRZCIAnnE 
0-0. Wyniki te pozwoliły zająć naszej drużynie 1 
miejsce w grupie i dały awans do ćwierćfinału,  
w którym nasze zawodniczki spotkały się z SP Per-
lejewo. Mecz ten był bardzo trudnym spotkaniem, 
ponieważ dziewczęta były już zmęczone poprzed-
nimi meczami, a dodatkowo w głowach ciążyła 
myśl, że ewentualna porażka spowoduje odpad-
nięcie z turnieju. Jednak dzięki zaangażowaniu 
wszystkich zawodniczek, po bramce Julii Weremi-
jewicz, w ostatnich minutach meczu SP Mielnik 
pokonał SP Perlejewo 1-0 i awansował do półfina-
łu. W tej fazie rozgrywek trafiliśmy na bardzo silną 
i faworyzowaną drużynę z  Brańska. W regulami-
nowym czasie, ku zaskoczeniu wszystkich padł re-
mis 1-1. Bramkę w tym meczu zdobyła Dominika 
Lewkowicz. Wszyscy z niecierpliwością czekali 
na rzuty karne… jednak pomimo bardzo dobrej 
postawy Kasi Borowskiej w bramce,  to SP Brańsk 
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cieszyła się z awansu do finału. naszej drużynie 
na pocieszenie pozostał mecz o brązowe medale. 
W tym spotkaniu nasza drużyna ponownie zagrała 
z SP Trzcianne. Pomimo ogromnego już zmęcze-
nia dziewczyny pokazały charakter i po kolejnej 
bramce Julii Weremijewicz pokonały przeciwnicz-
ki 1-0. Dzięki zwycięstwu,  na szyjach wszystkich 
zawodniczek zawisły brązowe medale!!! Dodat-
kowo nasza drużyna przywiozła z Turnieju okaza-
ły puchar, a każda zawodniczka dostała pokaźną 
torbę upominków od głównego sponsora, którym 
jak co roku była firma TYMBARK.

Warto dodać, iż  drużyna dziewcząt liczyła za-
ledwie 8 zawodniczek, z czego 6 musiało być na 
boisku, co dodatkowo było utrudnieniem w grze. 
niektóre zawodniczki, z powodu małej liczby re-
zerwowych musiały przebywać na boisku przez 
cały Turniej, co dla 10–cio latek jest bardzo dużym 
wysiłkiem.

Skład drużyny: Julia Weremijewicz, Amelia 
Sołtan, Gabriela Panieńska, Wiktoria Danilczuk, 
natalia Boguszewska, Dominika Ejsmont, bram-
karz – Katarzyna Borowska, kapitan – Dominika 
Lewkowicz.

Informacje 
ZS w Mielniku

Przedstawiamy Państwu wiersze, autorstwa Oli Klimczuk  
z kl. IV b, Szkoły Podstawowej w Mielniku

,,Łączka”

Była sobie piękna, kolorowa łączka,
Która swym zapaszkiem wabiła zajączka.
Małe zwierzątko po niej biegało,
Szybko i radośnie podskakiwało.

Czerwone maczki ciekawie oglądało,
a niezapominajki czule przytulało
kolorowe kwiatuszki łączkę ozdabiały,
A pracowite pszczółki nektar z nich zbierały.

Poranne, cieplutkie słoneczko
to dokładnie obserwowało,
a żeby było jeszcze fajniej
dziś już za chmurki się nie chowało.

,,Miły domek”

Każdy dom jest radosny,
a nawet o wiele weselszy od wiosny
dom to miejsce przyjazne dla dzieci
niech im tu słoneczko codziennie zaświeci.

Piękne zapachy przez okna się wydostawały
i na smaczny obiad domowników zapraszały.
Ania po obiedzie pięknie posprzątała,
a potem z dziadkami na spacer się wybrała.

Wieczorem przy kolacji robi się miło,
bo każdy opowiada co się wydarzyło,
gdy ktoś jest smutny i przygnębiony
zaraz zostaje przez innych pocieszony.

Tu ciągle pracuje się nad zaletami,
a także walczy z naszymi wadami.
Kiedy w domu serdeczność i radość gości,
to wśród rodziny nie brakuje miłości.
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Cerkiew w Mielniku
Mało kto wie, że mielnicka parafia, jest najstar-

szą parafią prawosławną na Podlasiu. Pierwsze 
wzmianki historyczne o tutejszej cerkwi  znajdu-
ją się w Ipatiewskiej Kronice pod rokiem 1260.  
Obecna cerkiew narodzenia Bogarodzicy została 
wzniesiona na miejscu starej, drewnianej świąty-
ni, w latach 1821-1823. Dziś ma status zabytku. 
Jednak aby mogła zachować swoją świetność, ko-
nieczne są regularne prace konserwatorskie, a tak-
że remontowe. 

– Od czasu, kiedy zostałem proboszczem tej 
parafii, udało nam się m.in. zainstalować w cerkwi 
mechaniczną wentylację, odremontować elewację 
kaplicy na cmentarzu, wymienić w niej stolarkę 

okienną. To tylko kilka przykładów zakończonych 
już prac – opowiada ks. Mikołaj Mielniczuk,  pro-
boszcz Parafii Prawosławnej w Mielniku.

Kluczową kwestią są dotacje gminne, bez któ-
rych remonty w świątyniach na terenie Gminy, nie 
byłyby możliwe. W tym roku z budżetu Gminy, na 
prace konserwatorskie i remontowe w mielnickiej 
cerkwi, zostało przeznaczonych 10 000 zł. 

– Dzięki tym pieniądzom, przeprowadzimy w 
cerkwi renowację podłogi. Sama podłoga była 
wymieniona kilka lat temu, teraz natomiast wycy-
klinujemy ją – poczynając od przedsionka po am-
bonę i część ołtarzową, a następnie pomalujemy 
farbami, bardziej naturalnymi, olejowymi. Chciał-

bym też wymienić leżące 
na niej chodniki, bo te mają 
już osiemnaście lat – dodaje 
ks. Mielniczuk

Planów i potrzeb na  ko-
lejne prace w zabytkowej, 
mielnickiej cerkwi jest jesz-
cze więcej.

– W przyszłości chcemy 
odnowić drewniane scho-
dy, prowadzące na chór, 
oraz podłogę na której sto-
ją chórzyści. Przewidujemy 
też namalowanie fresków 
na całym suficie, tak, aby z 
tymi, które w tej chwili na-
malowane są na ścianach, 
tworzyły spójną całość. Być 
może będą to wizerunki 
świętych.

Freski, o których mówi 
proboszcz Mielniczuk, 
ozdabiające ściany świąty-
ni, są oryginalne, ze wzglę-
du na sposób ich wykonania 
– nie są to popularne freski 
wykonywane metodą poli-
chromii, zostały namalowa-
ne na suchym tynku, a jako 
pigmentu użyto jedynie na-
turalnych barwników, co w 
chwili obecnej jest rzadko-
ścią. Przedstawiają wizerun-
ki z ewangelii: narodzenie 
Jezusa Chrystusa, Chrzest 
Pański, Ukrzyżowanie Je-
zusa Chrystusa, Zstąpienie 
Chrystusa do otchłani.
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MKS Mielnik
Zakończony właśnie sezon, na stałe zapisze 

się w historii klubu piłkarskiego MKS Mielnik. 
W czerwcu, jeszcze na kilka meczów przed za-
kończeniem sezonu, mielnicka drużyna zapewniła 
sobie awans z „okręgówki”, do IV ligi. Szczęście 
kibiców, piłkarzy i wszystkich osób, zaangażowa-
nych w działalność klubu jest wielkie.

Klub powstał w  1999 roku, z inicjatywy gru-
py młodych ludzi z Mielnika. To oni z pomysłem 
utworzenia drużyny, zgłosili się do pana Jana Zdu-
niewicza, który już wtedy z piłką nożną był zwią-
zany od kilkudziesięciu lat, a w owym czasie peł-
nił jeszcze funkcję prezesa Cresovii Siemiatycze. 
Pierwszy skład drużyny tworzyli piłkarze z Mielni-
ka oraz juniorzy z Siemiatycz. Grali pod szyldem 
MKS Panorama Mielnik-Cresovia 2 Siemiatycze. 

Dało to możliwość startowania w rozgrywkach nie 
od klasy „B”, a od klasy „A”. 

- na boisku zmierzyliśmy się wtedy m.in. z dru-
żynami z Kuźnicy Białostockiej, Gródka, Krypna, 
Jaświł – wspomina pan Zduniewicz.

MKS był na pierwszym miejscu w tabeli i już po 
jednym sezonie awansował o poziom wyżej, tym 
samym, od jesieni 2000 r., zaczął grać na boiskach 
ligi okręgowej. Mógł też korzystać z własnego, 
zbudowanego na nowo, dzięki staraniom i nakła-
dowi pracy pana Zduniewicza, boiska.  W 2002 
r. klub zmienił nazwę i od tej pory przystępował 
do rozgrywek w IV lidze, jako MKS Mielnik. Se-
zon 2002/2003 zakończył się z dorobkiem 33 
punktów, dającym 4. miejsce w tabeli. W IV lidze 
mielniczanie grali przez kilka sezonów, jednak 

z każdym kolejnym zajmowali coraz 
niższe pozycje, aż w końcu, na za-
kończenie sezonu 2005/2006 druży-
na spadła do V ligi.

W 2006 r., po rundzie jesiennej 
klub z Mielnika (prowadzony przez 
Damiana Sypka) zajmował wysoką, 
trzecią pozycję w tabeli, m.in. przed 
Turem Bielsk Podlaski, Puszczą Haj-
nówka, Tykocinem, Czarną Biało-
stocką. W rundzie wiosennej drużynę 
przejął Piotr Pawluczuk. Okazała się 
ona być jeszcze bardziej udaną –  po 
wygranym meczu barażowym z GKS
-em Rutki, mielniczanie awansowali 
do IV ligi, gdzie drużyna grała przez 
rok. Jako beniaminek zajmowała 7. 
miejsce w tabeli, co uprawniało ją 
do gry w kolejnym barażu, z drużyną 
„Zatoka” z Braniewa, o awans do ligi 
III. Cel, po porażce 0-1 na wyjeździe 
i zwycięstwie 3-1 u siebie, udało się 
zrealizować. Z sukcesu kibice i piłka-
rze cieszyli się jeden sezon – po jego 
zakończeniu, drużyna zajmująca 14. 
miejsce, ponownie spadła do IV ligi.

Wraz z końcem sezonu  2010/2011 
drużynę przejął trener Radosław Kon-
draciuk, którego w rundzie jesiennej 
sezonu 2011/2012 zastąpił Wojciech 
Jarzynka. Jednak niebawem - wiosną 
sezonu 2012 r. na stanowisko trener-
skie powrócił Radosław Kondraciuk. 
Kolejny sezon – 2012/2013 MKS grał 
na boiskach V-ligowych. Jednak tre-
ner Kondraciuk postawił sobie za 

Mielnickie boisko na samym początku bodowy...
fot. z archiwum J. Zduniewicza

....i już po jej zakończeniu, fot. z archiwum J. Zduniewicza



CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6)

61

CZERWIEC 2013  •  nR 2 (6)

Drużyna MKS na początku sezonu 2012/2013 Piłkarskie początki - rok 2000 w kl. A
fot. z archiwum J. Zduniewicza

2002 r. IV-ligowa drużyna przed wygranym meczem 
z Hetmanem Białystok, fot. z archiwum J. Zduniewicza

niezawodni kibice...
fot. z archiwum J. Zduniewicza

cel to, aby z piłkarzami pracować w taki sposób 
i przeprowadzić takie zmiany, które pozwoliły-
by na ponowne zaistnienie na boiskach IV ligii. 
Wytężona praca zaowocowała pełnym sukcesem 
– ostatni, właśnie zakończony sezon, przyniósł 
ponowny awans do IV ligi i to jeszcze na kilka 
meczów przed jego zakończeniem. W takcie spo-
tkania z drużyną Forty Piątnica, mielniccy piłkarze 
strzelili dziewięć goli. Ten dziewiąty był jedno-
cześnie setnym, strzelonym przez MKS w sezonie 
2012/2013, co rzadko zdarza się w rozgrywkach 
na tym poziomie ligowym.

- Drużyna wymagała radykalnych zmian, co też 
udało się wprowadzić. W efekcie udało się stwo-
rzyć wspaniałą ekipę, która drużyną jest nie tylko 
na boisku, ale i poza nim. Chłopcy dają z siebie 
wszystko i „gryzą trawę” w trakcie każdego meczu 
– mówi trener Kondraciuk.

Warto dodać, że od samego początku przy MKS 
Mielnik działa drużyna juniorów, a obecnie rów-
nież drużyna dziewcząt. Obie rokują wielkie na-
dzieje i są szansą, że w przyszłości MKS na stałe 
zagości na piłkarskiej mapie Polski.
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Foto: „Wizualizacja kładki pieszo-rowerowej w Niemirowie - II miejsce w konkursie
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Foto: Wizualizacja kładki pieszo-rowerowej w Niemirowie - I  miejsce w konkursie
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Kładka w Niemirowie 
- rozstrzygnięcie konkursu

XXII Dni Gminy Mielnik

Foto: Wizualizacja kładki pieszo-rowerowej w Niemirowie - III miejsce w konkursie


