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Podpisanie umowy…

W dniu 20 czerwca 2013 roku, po bardzo dużych staraniach
i zaangażowaniu obecnych władz Gminy Czeremcha, doszło do
podpisania umowy na realizację jednego z najważniejszych
zadań w historii Naszej Gminy pn. ,,Budowa infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha”.
Na ten doniosły dzień czekano ponad rok, bowiem wniosek
o dofinansowanie inwestycji Beneficjent tj. Gmina Czeremcha
przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w dniu 09.02.2012 r.

W ramach zaplanowanej inwestycji wybudowanych
zostanie ponad 7000 mb. sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
do granicy działek oraz ponad 8000 mb. wodociągu gminnego.

Budowa sieci kanalizacyjnej swym zakresem będzie
obejmowała następujące obszary na terenie przewidzianym
uzbrojeniem: w Czeremsze - ul. Stawiska, Lipowa, Fabryczna,
Boczna, Wiśniowa, Długa, Topolowa, Nowa, Wiejska oraz
część wsi Stawiszcze (od istniejącej przepompowni ścieków
w kierunku Czeremchy).
Ponadto dzięki tej inwestycji stworzone zostaną warunki
dla przyłączenia do sieci kanalizacyjnej Przejścia Granicznego
w Połowcach, które obecnie jest w trakcie budowy. Drogowe
przejście graniczne w Połowcach to priorytetowa i obecnie
największa budowa na wschodniej granicy Polski, dzięki dużemu
zaangażowaniu władz województwa podlaskiego. Będzie to
nowoczesne, międzynarodowe przejście graniczne położone na
powierzchni ok. 18 hektarów, z którym Nasza Gmina wiąże swoją
przyszłość i rozwój.

Zadanie w swym zakresie pozwoli również na
zwodociągowanie sołectw Pohulanka i Opaka Duża, które to od
dawna zgłaszały potrzebę doprowadzenia bieżącej wody za
pośrednictwem wodociągu gminnego. Ludność tych dwóch
sołectw od lat zmagała się z brakiem wody pitnej w swoich
gospodarstwach. Wysychające studnie, które były jedynym
źródłem wody pitnej nie zaspokajały potrzeb. Ponadto położenie
miejscowości Pohulanka i Opaka Duża na terenach leśnych oraz
wynikające z tego zagrożenie pożarami sprawiały, że ludność
je zamieszkująca nie czuła się bezpiecznie. W ramach
prowadzonej inwestycji powstanie również sieć hydrantów
przeciwpożarowych, które będą stanowić zabezpieczenie
w przypadku wystąpienia zagrożeń pożarowych.
Wartość kosztów inwestycyjnych planowanego zadania
wynosi 6 810 935,71 zł. Cała inwestycja będzie dofinansowana
ze środków działania 321 ,,Podstawowe usługi dla ludności
i gospodarki wiejskiej” PROW 2007-2013. Zakończenie tej
ważnej dla mieszkańców gminy inwestycji planowane jest
w roku 2014.

Zadanie pn. ,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha”
jest dofinansowane ze środków: Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
PROW 2007-2013.
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Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Zespół Interdyscyplinarny

Rada Gminy Czeremcha Uchwałą Nr VI/40/11 w dniu
9.05.2011 r. uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Zarządzeniem Nr 35/11 z dnia 16.05.2011r. Wójt Gminy
Czeremcha powołał zespól Interdyscyplinarny. W skład zespołu
weszli przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Policji, Indywidualnej Praktyki Lekarskiej, Ośrodka Zdrowia,
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
Siedzibą Zespołu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeremsze ul. Duboisa 14, pokój nr 2. Przewodniczącą Zespołu
jest Pani Weremczuk Eugenia.
W punkcie Konsultacyjnym raz w miesiącu, w każdy ostatni
czwartek miesiąca w godz. 13-15 pełni dyżur terapeutka Pani
Luba Drabiuk.
„Idea pracy zespołowej

Mówi się, że na przemoc można patrzeć z różnych
perspektyw: prawnej, psychologicznej, społecznej i moralnej.
Każda z nich inaczej będzie definiować zjawisko przemocy,
a jednocześnie inaczej określać będzie działania, jakie należy
podjąć w przypadku podejrzenia lub ujawnienia przemocy.
Perspektywa prawna określa przemoc w rodzinie jako
łamanie obowiązującego prawa, a konsekwencje tych zachowań
opisuje w różnego rodzaju aktach prawnych, w szczególności
w kodeksie karnym. Według tej perspektywy reakcją na takie
zachowania powinno być uruchomienie procedur prawnych,
a każdy, kto łamie prawo, powinien ponieść odpowiedzialność
karną.
Perspektywa psychologiczna wiąże przemoc w rodzinie
z cierpieniem i krzywdą drugiego człowieka, wskazuje,
że w relacji przemocy osoba, która jej doznaje, jest słabsza niż

ten, kto krzywdzi. W związku z tym pomoc rodzinie to przede
wszystkim działania zmierzające m.in. do zapewnienia ofierze
przemocy wsparcia i pomocy psychologicznej. Te działania mają
zmniejszyć dysproporcję sił pomiędzy ofiarą i sprawcą - służą
wzmocnieniu słabszych oraz odebraniu mocy i siły silniejszym.
Perspektywa społeczna każe patrzeć na przemoc w rodzinie
przez pryzmat panujących warunków i norm społecznych,
nauki, filozofii, ale także przekonań i stereotypów, które
mogą usprawiedliwiać przemoc oraz czynników, które tkwią
w postawach i obyczajach społecznych oraz sprzyjają
tolerowaniu zachowań przemocowych. Wskazuje również na
społeczne konsekwencje przemocy w rodzinie: przestępczość,
koszty związane z uruchamianiem inter wencji służb
i udzielaniem pomocy ofiarom przemocy, szkody zdrowotne
u członków rodziny, straty materialne itp.
Ostatnia perspektywa - moralna - odwołuje się do wartości
etycznych i traktuje przemoc w rodzinie jako zło moralne, jako
zachowanie, które wymaga jednoznacznego potępienia.
Uwzględnienie różnych perspektyw patrzenia na przemoc
w rodzinie i rozumienia tego zjawiska pozwala na właściwe
rozpoznanie problemów i potrzeb rodziny, tymczasem różne
służby posługują się często wyłącznie jedną - przypisaną im perspektywą. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi - a także policjanci
funkcjonować będą przede wszystkim w oparciu o perspektywę
prawną; przedstawiciele służb pomocowych - psycholodzy,
pedagodzy, terapeuci, osoby pracujące w systemie pomocy
społecznej - w swojej pracy wykorzystywać będą perspektywę
psychologiczną. Na funkcjonowanie ich wszystkich wpływ będą
miały perspektywy: moralna i społeczna. Ta ostatnia może
wyjaśnić, dlaczego w niektórych kulturach przemoc jest
akceptowana, a w innych nie, dlaczego w niektórych
środowiskach istnieje przyzwolenie i uzasadnienie dla pełnych
agresji i przemocy zachowań wobec najbliższych, jakie są
czynniki ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie itp.
Z uwagi na to, że przemoc w rodzinie jest problemem
złożonym, konieczne jest łączenie wszystkich czterech
perspektyw.
Członków rodzin, w której dochodzi do przemocy, dotykają
problemy psychologiczne, prawne, zdrowotne, materialne,
związane z funkcjonowaniem w środowisku społecznym (szkoła,
praca, znajomi itp.). W związku z tym potrzebują oni wsparcia
i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej (w tym
materialnej), medycznej czy terapeutycznej. Oczywistym
wydaje się, że przedstawiciel pojedynczej służby czy instytucji nawet mając najlepsze chęci - samodzielnie nie jest w stanie
zagwarantować zaspokojenia tych potrzeb. Nie posiada on ani
odpowiedniej wiedzy, ani możliwości do tego, aby w pojedynkę
poradzić sobie z całą gamą problemów w rodzinie. Praktyka
w zakresie pomocy rodzinom, w których dochodzi do przemocy,
pokazała, że jedynie kompleksowe podejście do problemów
rodziny, do sytuacji, w jakiej znajdują się jej członkowie, może
uruchomić proces zmian w tej rodzinie, a współdziałanie
1
specjalistów wielu dziedzin gwarantuje jej skuteczną pomoc.”

1
Dorota Jaszczak-Kuźmińska, Katarzyna Michalska, „Zespoły
interdyscyplinarne Procedura „Niebieskie Karty””, Warszawa 2012r.,
Wydawnictwo Parpamedia

INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU
1. „Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Czeremsze-Wsi,
Gmina Czeremcha”
Przed:

Po:

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 20072013. Jego całkowita wartość wyniosła 66.263,85 zł, w tym
pozyskana kwota dofinansowania 25.000,00 zł. Projekt
realizowany był w okresie od 10 stycznia 2012 roku do 19
kwietnia 2012 roku. Remont obejmował cały budynek świetlicy.
Wymienione zostało pokrycie dachu wraz z przebudową
kominów oraz montażem zapór przeciwśniegowych. Dokonano
również nowego orynnowania budynku i odnowiono elewację.
Prace remontowe wewnątrz budynku obejmowały m. in.
montaż sufitów podwieszanych, docieplenie stropu budynku
świetlicy, montaż kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła
wewnątrz budynku, malowanie ścian, wymianę podłóg,
wymianę instalacji elektrycznej, ułożenie tynków mozaikowych,
wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz budynku, ułożenie
glazury w kuchni, wyminę parapetów. W ramach realizowanego
zadania wykonano również nowy podjazd do boksu
garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha – Wieś wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół całego budynku świetlicy.
W chwili obecnej budynek świetlicy wiejskiej w Czeremsze – Wsi
jest budynkiem estetycznym i funkcjonalnym.
2.

„Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Czeremsze,
Gmina Czeremcha”
Zadanie otrzymało wsparcie w ramach PROW 2007-2013 –
działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszty całkowite:
64.596,75 zł, wartość dofinansowania 42.014,00 zł. W ramach
prowadzonej inwestycji wykonano kompleksowe prace
remontowe w obrębie wnętrza świetlicy.

Przed:

Po:

Wymieniono: instalację elektryczną, stolarkę okienną
i drzwiową, ułożono podłogę z gresu w całości obiektu
świetlicy, dokonano przebudowy sceny, licowania ścian glazurą
w pomieszczeniu socjalnym oraz toalecie, wymieniono grzejniki
instalacji co., zamontowano sufit podwieszany, ułożono
nowe tynki w tym tynki mozaikowe. Prace przebiegały sprawnie
i zgodnie z założonym harmonogramem. Całość robót odebrano
14 czerwca 2012 r. Od tego momentu obiekt funkcjonuje jako
nowoczesna i funkcjonalna świetlica wiejska w Czeremsze.
3. „Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonawczej
i projektowej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej
części budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania
na przedszkole w Czeremsze, Gmina Czeremcha”
Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1.004.702,25 zł,
a czas realizacji zadania to 121 dni. Łączna powierzchnia
powstałego obiektu wynosi 343,24 m2. Realizacja zadania

podyktowana była koniecznością zakończenia działalności
w dotychczasowej lokalizacji przedszkola w Czeremsze.
Budynek nie spełniał jakichkolwiek norm sanitarnych, zaś opinia
mykologiczna sporządzona przez niezależnego eksperta
wskazywała jednoznacznie na to, że budynek nie nadaje się do
prowadzenia dalszej działalności przedszkola. Wieloletni brak
inwestycji w obrębie obiektu doprowadził do jego degradacji,
a co za tym idzie jego zamknięcia.

Nowo wybudowany budynek przedszkola w Czeremsze jest
obiektem nowoczesnym, spełniającym wszelkie normy
bezpieczeństwa w szeroko rozumianym znaczeniu tego
zagadnienia. W chwili obecnej najmłodsi obywatele Naszej
Gminy mają europejskie warunki pozwalające na zdobywanie
wiedzy w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Zastosowane
materiały, zainstalowane urządzenia sprawiają, że obiekt
przedszkola w Czeremsze jest przede wszystkim bezpieczny
i przyjazny wszystkim jego użytkownikom. Nowo powstały
budynek pozwala na nieutrudnione korzystanie z jego oferty
osobom niepełnosprawnym, jest obiektem przyjaznym.
4.

„Remont budynku Urzędu Gminy Czeremcha przy
ul. 1-go Maja”
W ramach przeprowadzonego remontu w obrębie budynku
biurowego zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 87 w Czeremsze
wykonano zmianę pokrycia dachowego z płyt azbestowych na
blachę trapezową, docieplenie budynku oraz elewację z szalówki
drewnianej. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia
zarówno walorów użytkowych budynku jak i do poprawy jego
estetyki.
5.

„Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonawczej
i projektowej oraz budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów
wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej
w Czeremsze, Gmina Czeremcha”
Wartość całkowita zadania wyniosła 101.334,30 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Inwestycja podyktowana była potrzebą dostosowania wejścia
do budynku Szkoły Podstawowej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. W ramach zadania wybudowano:
pochylnię dla osób niepełnosprawnych, przebudowano schody

wejściowe do budynku Szkoły (dotychczasowe nie spełniały
norm użytkowania określonych dla budynków użyteczności
publicznej), przebudowano chodnik prowadzący do wejścia
na terenie Szkoły.

W chwili obecnej stworzone warunki czynią budynek Szkoły
obiektem przyjaznym dla osób z różnego rodzaju problemami
ruchowymi. Wejście do budynku jest zagospodarowane
w sposób estetyczny co podnosi walory użytkowe i wizualne
całego obiektu. Możliwość pozyskania dofinansowania oraz
skuteczne aplikowanie sprawiły, że inwestycja stała się szansą,
która została wykorzystana w 100%.
6.

„Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonawczej
i projektowej oraz przebudowa drogi wewnętrznej do
cmentarza w Czeremsze - II etap”
Całkowita wartość zadania: 101.260,07 zł. W ramach
zrealizowanego przedsięwzięcia wykonano przebudowę
nawierzchni wraz z przebudową poboczy oraz wykonaniem
oznakowania pionowego na odcinku drogi wewnętrznej do
cmentarzy parafialnych w Czeremsze. W rezultacie poprawy
parametrów technicznych związanych z wymianą nawierzchni

zwiększył się komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu
samochodowego i pieszego.

7. „Przebudowa chodnika na ulicy Fabrycznej w Czeremsze
w ciągu drogi powiatowej Nr 1769 B”
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39.797,61 zł. W ramach
zadania zrealizowanego w porozumieniu z Powiatem
Hajnowskim wykonano remont istniejącego chodnika na ulicy
Fabrycznej o łącznej długości 296 metrów wraz z wykonaniem
zjazdów na przyległe posesje. Realizacja inwestycji przyczyniła
się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych oraz
estetyki obiektu.
8. „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czeremcha,
Gmina Czeremcha”
Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków
finansowych pochodzących z budżetu Województwa
Podlaskiego. W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt
przeciwpożarowy: motopompa pływająca NIAGARA,
Motopompa pożarnicza TOHATSU VC82AS M 16/8 oraz agregat
prądotwórczy Geko E-A/MHBA 2801 2,8 kW z zabezpieczeniem
IP54. Całkowita wartość zadania wyniosła 40.635,00 zł, z czego
10.000,00 zł pochodziło ze środków Województwa Podlaskiego
oraz 10.000,00 zł ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP.

Projekt zostanie zrealizowany z udziałem dofinansowania
w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów. Zadanie polegać będzie
na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, znajdującej się
w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze.
Wyposażenie placu zabaw będzie się składać z następujących
elementów: huśtawki podwójnej, minigolfa, dwóch
sprężynowców pojedynczych, jednego sprężynowca
podwójnego, huśtawki ważki. Przy placu ustawione zostaną
również ławki parkowe, stoły betonowe (z planszą do gry
w szachy oraz tenisa stołowego) i kosze na śmieci. Nawierzchnia
terenu zostanie wyrównana i obsiana trawą.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu
stworzenie odpowiednich warunków do bezpiecznego
i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracji
mieszkańców, w szczególności rodzin z dziećmi. Wybudowanie
obiektu przyczyni się ponadto do podniesienia atrakcyjności
terenów wiejskich – miejscowości i gminy Czeremcha pod
względem turystycznym i rekreacyjnym oraz pozytywnie
wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców.
2.

Dokumentacje projektowe:
1.

„Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonawczej
i projektowej na przebudowę ulic: odcinek ul. Ogrodowej
i odcinek ul. Duboisa w Czeremsze”
Na opracowanie dokumentacji przeznaczono 34.993,50 zł
z budżetu Gminy. Zakres planowanego przedsięwzięcia
obejmuje prace polegające na przebudowie nawierzchni oraz
wykonaniu zjazdów na przyległe posesje na odcinku dróg
o długości ok. 1050 m. Poprawa parametrów technicznych
związana z wymianą nawierzchni wpłynie na zwiększenie
komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu, ponadto ułatwi przejazd
i poprawi warunki utrzymania odcinków dróg objętych
projektem.
Podpisano umowy na realizację zadań:
1.

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości
poprzez budowę Placu Zabaw przy budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Czeremsze, Gmina Czeremcha”

„Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Opace Dużej,
Gmina Czeremcha”
Na realizację projektu pn. ,,Remont Gminnej świetlicy
wiejskiej w Opace Dużej, Gmina Czeremcha” zostało przyznane
dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Zadanie obejmować będzie wykonanie prac remontowych
i modernizacyjnych w obrębie istniejącego budynku świetlicy.
Obecnie budynek znajduje się w złym stanie technicznym;
zawiera przestarzałe elementy budowlane z miejscowymi
ubytkami i uszkodzeniami, brak jest odpowiedniego docieplenia.
Realizacja przedmiotowego zadania polegać będzie na
wykonaniu następujących prac: zmiany pokrycia dachowego
z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę, wymiany
stolarki oraz wykonaniu posadzek z płytek kamionkowych
wewnątrz budynku świetlicy.
Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu
zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i gminy w zakresie
dostępu do kultury i rekreacji a tym samym podniesienie
standardu życia lokalnej społeczności. Dzięki utworzeniu
odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego nastąpi poprawa
warunków umożliwiających kultywowanie miejscowych tradycji
wraz z zachowaniem bogatego dziedzictwa kulturowego
obszarów wiejskich. Renowacja obiektu przyczyni się do
pogłębiania integracji miejscowej społeczności oraz
wzmacniania więzi społecznych, co wpłynie pozytywnie na
zaspokajanie potrzeb o charakterze społecznym i kulturalnym
oraz zmobilizuje mieszkańców do aktywnego udziału w życiu
lokalnym.
3.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Czeremcha”
Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 roku przy udziale
środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.234,00 zł.
Projekt przewiduje odbiór, transport i utylizację 69,6945 Mg
materiałów zawierających azbest z 33 gospodarstw z terenu
Gminy.

Nowa ustawa „Śmieciowa”
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r.
poz. 21 i 228), nałożyła na samorządy zmianę systemu
gospodarowania odpadami. Od 1 lipca 2013 roku Gmina
przejmie obowiązek odbioru śmieci.
Od 1 lipca 2013 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
z Hajnówki, wyłonione przez Gminę Czeremcha w drodze
przetargu, odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane
przez właściciela nieruchomości.
Nowym systemem gospodarki odpadami objęci zostaną
właściciele nieruchomości zamieszkałych. Właściciele posesji
niezamieszkałych tj. sklepy, cmentarze, firmy, domki letniskowe,
itp. będą zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów,
na zasadach dotychczasowych.
Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości
zamieszkałej jest złożenie w Urzędzie Gminy Czeremcha
deklaracji w której określi sposób zbierania odpadów
(selektywny czy też zmieszany), oraz wysokość należnej opłaty.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt w drodze decyzji
określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Osobą, która będzie musiała uiszczać nową opłatę będzie
właściciel nieruchomości (jako właściciel należy również
rozumieć: współwłaściciela, użytkownika wieczystego, osobę
posiadającą nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty
władające nieruchomością).
W przypadku, gdy dana nieruchomość jest własnością
wielu osób, deklarację wypełnia i składa w siedzibie Urzędu
tylko jedna osoba reprezentująca wszystkie osoby
zamieszkujące daną nieruchomość.
Obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku
wspólnoty mieszkaniowej spoczywają na zarządzie
wspólnoty (art.2 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie
kwartalnie bez wezwania na konto Urzędu Gminy:
nr 69 1020 1332 0000 1202 0037 4827 w terminach:
1. za okres od 1 stycznia do 31 marca – do 15 marca
2. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do 15 czerwca
3. za okres od lipca do 30 września – do 15 września
4. za okres od 1 października do 31 grudnia – do 15 grudnia
w tytule przelewu należy wpisać: odpady komunalne oraz adres
nieruchomości na której powstają odpady komunalne.
W ramach wnoszonej opłaty właściciele nieruchomości
zamieszkałych będą mogli oddać odpady komunalne
wytworzone na danej nieruchomości na zasadach określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Czeremcha.
Wnoszone opłaty do gminy mają pokrywać koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj.
odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu
selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej
tego systemu.
Zbieranie odpadów w sposób selektywny odbywać się
będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości, czyli zbiórka
„u źródła”. Należy wydzielić takie frakcje jak:
1. tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania

wielomateriałowe,
2. papier i tekturę,
3. szkło białe i kolorowe,
Odpady komunalne ulegające biodegradacji mieszkańcy
powinni zagospodarować poprzez poddanie ich
kompostowaniu.
Przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny należy
pamiętać o tym, aby:
- oddawać wysegregowane odpady regularnie,
- segregować zgodnie z standardami segregacji (nie tłuc szkła
przed wrzuceniem, wrzucać opakowania bez zawartości, zdjąć
nakrętki, krążek z szyjki lub pokrywę, opakowania PET, kartony,
kartony po mleku i sokach należy zgnieść,
- worki z wysegregowanymi odpadami należy wystawić do
odbioru po całkowitym ich zapełnieniu,
- odpady wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem.
Odpady niewłaściwie wysegregowane zostaną odebrane
jako zmieszane, a to spowoduje, że właściciel nieruchomości
zostanie obciążony za odpady jako zmieszane i zostanie
zastosowana wyższa stawka.
Odbiór segregowanych odpadów odbywać się będzie raz na
kwartał. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą raz na
miesiąc.
Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany do
wiadomości mieszkańcom po podpisaniu umowy z wyłonionym
wykonawcą.
Odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań,
wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV,
zużyte opony, leki, chemikalia będzie można dostarczać do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, który
będzie się mieścił przy ul. Duboisa.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Podjęte uchwały: (dostępne na stronie internetowej UG:
www.czeremcha.pl)
1. Uchwała Nr XX/156/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27
lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha.
2. Uchwała Nr XX/156/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27
lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz
wysokości takiej opłaty.
3. Uchwała Nr XX/160/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27
lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwała Nr XXII/181/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha.
5. Uchwała Nr XXII/182/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Czeremcha.

500 lecie Województwa Podlaskiego

Na czele parady kroczyli samorządowcy, spośród których
wyróżnić można członków zarządu i radnych sejmiku
województwa podlaskiego oraz służby mundurowe. Za nimi
podążała kareta z aktorami w strojach historycznych,
odtwarzającymi role króla Zygmunta Starego i pierwszego
wojewody podlaskiego, Iwana Sapiehy oraz dam dworu.
Następnie szły kolumny z reprezentantami ziemi łomżyńskiej,
suwalskiej, bielskiej, hajnowskiej i Białegostoku.

26 kwietnia 2013 r. wszystkie podlaskie powiaty świętowały
500 urodziny Województwa Podlaskiego. Głównym punktem
obchodów jubileuszu była wielka parada, w której wzięli
udział między innymi samorządowcy z kilkudziesięciu gmin
województwa, zespoły folklorystyczne, grupy rekonstrukcyjne,
zespoły taneczne, orkiestry dęte, motocykliści i orszaki konne.
Korowód uświetniały również zespoły folklorystyczne
w strojach ludowych (np. kurpiowskich czy białoruskich) oraz
pozostali uczestnicy parady. Gminę Czeremcha reprezentowały:
Zespół folklorystyczny "Hiłoczka", formacja taneczna "Just Do It"
oraz część zespołu Czeremszyna.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE
Wiosna Młodych Talentów w Gimnazjum

Gościem honorowym był prezydent Bronisław Komorowski.
Kolorowy korowód swój początek brał w okolicach kościoła Św.
Rocha, zaś kończył się przy Rynku Kościuszki, gdzie odbył się
koncert zespołów z regionu. Obchody 500-lecia województwa
podlaskiego są nawiązaniem do powołania w Drohiczynie
pierwszego wojewody podlaskiego - Iwana Sapiehy, przez króla
Zygmunta Starego. Głównym celem parady, w której udział
wzięło około 2,5 tys. osób było zaprezentowanie przez gminy
województwa podlaskiego wartości artystycznych oraz
lokalnego folkloru, jak też charakterystycznych dla danego
regionu projektów kulturalno-turystyczno-społecznych.
21 marca w Gimnazjum Publicznym w Czeremsze jest
szczególnie wyczekiwany, ponieważ jest to dzień, podczas
którego szerokiemu gronu odbiorców gimnazjaliści mogą
zaprezentować swoje talenty: wokalne, kabaretowe, poetyckie,
ortograficzne, fotograficzne i plastyczne. W tym roku każda
z klas wytypowała także swoich przedstawicieli do tytułu Miss
i Mistera Wiosny. Uczniowie nawzajem zaskakiwali się
pomysłowością w prezentacji scenek, piosenek i w doborze
rekwizytów. Za każdym razem starania Młodych Talentów
nagradzano gromkimi oklaskami. Do oceny talentów powołano
także jury w skład którego weszło dwóch nauczycieli i dwóch
uczniów gimnazjum. Ocenie podlegała jakość występu,
oryginalność wykonania, całokształt przygotowania oraz
wrażenie wywarte na widzach. Mimo iż zadanie nie było łatwe,

jurorom udało się wyłonić najlepszych uczestników. Oto ich lista:
Mistrz Ortografii – Artur Kulgawczuk kl. Ia, Talent Muzyczny –
Aneta Jawdosiuk kl. Ia i Julia Romaniuk kl. Ib, Talent Kabaretowy
– zespół POWER FILC z kl. IIIa w składzie: M. Docnik, K. Czekuć,
M. Górski, A. Romaniuk, Talent Plastyczny – Magdalena Stańczyk
kl. II, Talent Fotograficzny – Izabela Iwanowska kl. IIIa, Miss
Wiosny – Elżbieta Zalewska kl. IIIa, Mister Wiosny – Patryk
Żałoba kl. Ib.

Wspólne celebrowanie Święta Talentów z pewnością
zachęciło do odkrywania w sobie zdolności i pokazało, że sukces
nigdy nie przychodzi sam i potrzebuje wyrzeczeń, determinacji,
wytrwałości i trudu, ale każdy może go osiągnąć jeśli tylko chce.
Dzień Dziecka w Przedszkolu
Z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca zorganizowano dzieciom
wyjazd nad zalew Repczyce. Przedszkolaki korzystając z pięknej
pogody bawiły się wspólnie z wychowawczyniami i rodzicami.
Zwieńczeniem zabaw w plenerze było pieczenie kiełbasek przy
ognisku i deser w postaci lodów.

Uroczystość miała na celu nie tylko przypomnienie uczniom
historii, zapoznanie z głównymi postaciami i okolicznościami
powstania pierwszej polskiej ustawy zasadniczej, ale przede
wszystkim miała za zadanie uczyć patriotyzmu i dumy z dokonań
własnego narodu.
Laureaci i Finaliści
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Święto Konstytucji 3 Maja
26 kwietnia 2013 roku w szkole podstawowej i gimnazjum
odbyły się uroczyste akademie poświęcone 222. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie w prozie, poezji
i piosence podkreślili znaczenie Konstytucji Majowej dla
państwowości polskiej.

Sukcesy uczniów to dla każdej szkoły powód do dumy
i radości, to również świadectwo jakości nauczania oraz
umiejętności rozwijania zainteresowań wychowanków
i stosowania właściwej wobec nich motywacji.
27 lutego 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku
odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Uczennica kl. VI - Katarzyna Salińska, reprezentująca w tym
konkursie Szkołę Podstawową w Czeremsze, została jego
laureatką. Zdobycie tego tytułu zwalnia z pisania sprawdzianu
na zakończenie klasy szóstej i jest równoznaczne z uzyskaniem
najwyższego wyniku. Serdecznie gratulujemy Kasi i jej
opiekunce, Pani mgr Irenie Szatyłowicz.
Uczniowie III klas Gimnazjum - Ewa Borucińska (kl. IIIa) i Jan
Sawczuk (kl. IIIb) uzyskali tytuł finalisty Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego. Opiekunem gimnazjalistów jest Pani
mgr inż. Tamara Szykuła.
Sukces w Konkursie Plastycznym

Uroczystego wręczenia nagród laureatce oraz jej opiekunce
p. Joannie Jarocewicz, dokonali w dn. 17-04-2013 r.
przedstawiciele Terenowej Placówki KRUS w Hajnówce –
p. Eugenia Malinowska oraz p. Mirosław Romaniuk.
Ewaluacja zewnętrzna w szkole podstawowej i gimnazjum
w Czeremsze
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie
poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego. Badanie zostało zrealizowane w dniach
08-05-2013 - 20-05-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W trakcie ewaluacji
w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – od
dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników,
uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano
metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej),
jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację
i analizę źródeł zastanych). Zakres ewaluacji obejmował efekty
pracy szkoły oraz zarządzanie placówką.
Szczegółowe raporty z problemowej ewaluacji zewnętrznej
przeprowadzonej w szkole podstawowej i gimnazjum ZSP
w Czeremsze znajdują się na platformie internetowej
www.npseo.pl
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego

Diana Nazaruk – uczennica klasy VI SP w Czeremsze, została
laureatką etapu wojewódzkiego III Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!"
w kategorii wiekowej klas IV-VI. Organizatorem konkursu jest
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Białymstoku. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych
zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny
pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem
zapobiegania upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę
wypadków przy pracy rolniczej, a także rozbudzanie i rozwijanie
wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności
twórczych uczniów szkół podstawowych.

Uczniowie gimnazjów od roku szkolnego 2011/2012 zdają
egzamin gimnazjalny w nowej formule.
Składa się on z takich samych części jak dotychczasowy, ale
każda z nich ma inną strukturę. Zadania egzaminacyjne
sprawdzają opanowanie wymagań określonych w nowej
podstawie programowej obowiązującej od 2009 roku.
Uczniowie muszą wykazać się wiedzą z zakresu: języka
polskiego, języków obcych, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych zawierających
zagadnienia z biologii, chemii, fizyki i geografii.
Z większości przedmiotów objętych egzaminem uczniowie
GP w Czeremsze uzyskali wynik wyższy od średniej krajowej
i wojewódzkiej.

Egzamin Gimnazjalny 2013
Część humanistyczna
Język
polski
Średnia GP w
Czeremsze (%)
Średnia w kraju
(%)
Średnia w woj.
podlaskim (%)

Część matematycznoprzyrodnicza

Historia i
Przedmioty
Matematyka
wiedza o
przyrodnicze
społeczeństwie

Język angielski
Poziom
Poziom
podsta- rozszerzony
wowy

Język rosyjski
Poziom
podstawowy

Poziom
rozszerzony

58,7

60,8

51

59,9

83,6

65,4

72

-

62

58

48

59

63

45

64

43

61,3

57,7

49

59,8

64,7

45,9

71,1

52,4

Rozgrywki o Puchar Wójta

Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych:

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 31.05.2013
odbyły się rozgrywki sportowe w piłce nożnej oraz piłce
siatkowej o Puchar Wójta Gminy Czeremcha. W rozgrywkach
wzięło udział 6 drużyn w kategorii piłka nożna, 3 drużyny
w kategorii piłka siatkowa kobiet i 2 drużyny mieszane. Mimo
niesprzyjającej pogody zawodnicy nie poddawali się i dzielnie
walczyli o zdobycie pucharu. Wszystkie drużyny pokazały
prawdziwego ducha walki. W ciężkich zmaganiach w strugach
deszczu sił naszym sportowcom dodał bigos przyrządzony przez
kucharki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W tegorocznych
rozgrywkach drużyny uplasowały się na następujących
miejscach:

1.
2.

Paranienormalni
Junior Max

Turniej Piłki Nożnej:

Turniej Piłki Siatkowej Kobiet:

1.
2.
3.
4.
5-6.

Centrum
Młode pokolenie
Naleśniki
Oldboje
Urząd Gminy / Nasycalnia

Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Lokalnych
„Omega” w Czeremsze

1.
2.
3.

Ochotnicza Straż Pożarna
Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Lokalnych „Omega”
Arhelan

Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Lokalnych powstało
z inicjatywy osób dostrzegających w swoim środowisku lokalnym
potrzebę oraz konieczność podejmowania działań na rzecz
wszechstronnego rozwoju społeczeństwa i wspólnot
lokalnych, przełamywania barier pokoleniowych, oraz
dbanie i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego
i narodowościowego. Stowarzyszenie działalność swą
rozpoczęło od 26.11.2011 roku, siedzibą Stowarzyszenia jest

gmina Czeremcha, a zakres działania obejmuje powiat
hajnowski i liczy pięć członkiń: Urszula Sawicka, Irena
Paszkowska, Monika Aleksiejuk, Małgorzata Łapińska, Maria
Magdalena Kolada-Kuzub.
Głównym celem działalności „Omegi” jest szeroko
rozumiana promocja zdrowego i kulturalnego stylu życia i bycia,
jak również upowszechnianie i rozwijanie kultury, sztuki,
ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu oraz tradycji
narodowych. Prowadzimy również działalność wspomagającą
ekologię i ochronę środowiska.
Cele nasze realizujemy poprzez różne formy min.:
− współpracę z organami administracji publicznej i władz,
− zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na
forum publicznym,
− promowanie i organizowanie działań edukacyjnokulturalno-sportowych,
− organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych
i kulturalnych,
− prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji
statutowych celów Stowarzyszenia.
Dewizą naszego Stowarzyszenia jest działanie w myśl
zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Działania nasze
nie są ukierunkowane na zysk, czyli non profit. Jest to forma
wolontariatu, a wyznacznikiem naszych działań jest zawsze
aspekt ludzki.
Stowarzyszenie „Omega” to animatorzy wchodzący
w interakcję z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi. To
osoby, które poprzez swoje działania aktywizują społeczność
lokalną do podniesienia poczucia komfortu ich życia.
Dlaczego „Omega”?
Omega w alfabecie greckim oznacza koniec, nasza „Omega’
nie odnosi się do końca jako zwieńczenia jakiegoś dzieła lecz jako
koniec ze stereotypowym myśleniem, wszechobecnym
schematyzmem i ramowym widzeniem człowieka.
Stowarzyszenie stale współpracuje z organami
administracji publicznej i władz, Dyrekcją GOK-u w Czeremsze,
nawiązało współpracę z Dyrekcją ZSP w Czeremsze, ze
Starostwem Powiatowym w Hajnówce – Centrum Turystyki
Regionu Puszczy Białowieskiej, OSP w Czeremsze, Leśnictwem
Czeremcha, firmą usługową w Czeremsze Pana Romana Szoplika
„Usługi Leśne”.
Realizując cele działalności, Stowarzyszenie zorganizowało
w ubiegłym roku wiele imprez kulturalno-sportowych,
turystyczno-edukacyjnych, tj.:
1. I Pieszy Rajd Kobiet z Okazji Dnia Kobiet (w marcu),
2. Rodzinny Rajd Rowerowy do Dobrowody (w czerwcu),
3. Rajd Rowerowy do Mielnika (w lipcu),

4.

Spływ Kajakowy po rzece Bug (w sierpniu),

5.

Pokoleniowa Niedziela Ziemniaczana (w październiku).

Stowarzyszenie również brało udział i wspierało imprezy
organizowane przez UG Czeremcha.
Jedną z takich imprez w której aktywnie uczestniczyło
Stowarzyszenie był Europejski Tydzień Sportu.
Przy Stowarzyszeniu wyłoniła się mieszana drużyna
siatkarska. W czerwcu drużyna siatkarek brała udział w Turnieju
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Czeremcha.
Wyłoniła się również grupa fanek Nordic Wolking, która nosi
nazwę „KijFanki”.
We wrześniu „KijFanki” brały udział w Pucharze Polski
Nordic Walking w Hajnówce.
W roku bieżącym odbyła się impreza zimowa czyli Kulig po
Puszczy Białowieskiej oraz z okazji Dnia Kobiet II Rajd Pieszy
Kobiet.
Kulig Łozice 2013 r.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia „Omega” należy
złożyć deklarację zawierająca oświadczenie o przystąpieniu
i zobowiązanie do opłacania składek. O przyjęciu w poczet
członków Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków w formie
uchwały. O podjętej decyzji Prezes Stowarzyszenia powiadamia
zainteresowanego.
Wszelkie zapytania można kierować pod adres e-mail:
stowomega@wp.pl .
Autor tekstu Urszula Sawicka

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GMINY CZERMECHA
Spotkanie sprawozdawcze Czeremcha OSP z dnia 09.02.2013r.

W szeregach OSP Czeremcha czynnie działa 42 druhów
czynnych i 1 druh honorowy. W 2012 roku dwóch druhów zasiliło
i dwóch druhów opuściło szeregi OSP. Dzięki staraniom i bardzo
dobrej współpracy Urzędu Gminy Czeremcha ze Związkiem OSP
uzyskano dofinansowanie pochodzące z budżetu Województwa
Podlaskiego i Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, co
umożliwiło zakup motopompy pożarniczej TOHATSU VC82AS M
16/8, pompy pływającej NIAGARA, agregatu prądotwórczego
Geko E-A/MHBA 2801 i 22 kompletów koszul wyjściowych.
Druhowie OSP Czeremcha brali udział w pielgrzymce na
Świętą Górę Grabarkę, jak również w zawodach sportowopożarniczych tj.: Turniej Halowy Piłki Nożnej MDP w Dubiczach
Cerkiewnych, Turniej Piłki Nożnej „Między Bugiem a Narwią”
w Milejczycach, Turniej Piłki Siatkowej i Nożnej o Puchar Wójta,
Zawody Pożarnicze Oldbojów w Białowieży (I miejsce).
W minionym roku strażacy OSP Czeremcha wyjeżdżali do 14
akcji, w tym 6 pożarów i 8 zagrożeń miejscowych.

Dnia 09.02.2013 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze. W zebraniu
uczestniczyło 22 druhów w tym i 1 druh honorowy - Wasiluk
Grzegorz, a także zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP
i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Jarosław
Trochimczyk, Przewodniczący Rady Powiatu - Mikołaj Michaluk,
Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP - Krzysztof Lange, Radny Roman Turkiewicz, Leśniczy - Mirosław Barszczewski, a także
Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Szykuła oraz Zastępca Wójta
Ireneusz Leoniuk.
Spotkanie sprawozdawcze Czeremcha-Wieś OSP z dnia
09.03.2013 r.

Na zebraniu dokonano podsumowania zeszłorocznej
działalności OSP Czeremcha, a ponadto przedstawiono projekt
planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Oba plany
zostały przyjęte, jak również jednogłośnie udzielono
absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
OSP Czeremcha-Wieś

W dniu 09.03.2013 r. miało miejsce zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze-Wsi. W zebraniu
wzięło udział 20 druhów spośród 27 oraz zaproszeni goście:
Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Szykuła, Zastępca Wójta Ireneusz
Leoniuk, Dowódca III Zmiany KPPSP w Hajnówce Piotr
Sienkiewicz, sołtys Czeremchy-Wsi Eugenia Kerdelewicz.
Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z ubiegłorocznej
działalności oraz udzielono absolutorium zarządowi OSP.
Jednostka w poprzednim roku brała udział w 12 akcjach
w tym 5 pożarów i 7 miejscowych zagrożeń. W roku
sprawozdawczym dzięki wsparciu Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej zakupiono latarkę LED, 10 par
rękawic specjalnych, 2 szt. kominiarek oraz dokonano budowy
podjazdu do boksu garażowego. Na 2013 r. zaplanowano zakup
umundurowania specjalnego i butów specjalnych.
Praca strażaka jest ciężką pracą fizyczną, wykonywaną
bardzo często w trudnych warunkach. Wymaga ona wielu
poświęceń i przede wszystkim do bycia w pełnej gotowości.
Strażak obecnie zajmuje się nie tylko gaszeniem pożarów, ale
również ratowaniem ludzkiego życia w sytuacjach takich jak
wypadki samochodowe, katastrofy budowlane, zdarzenia
z udziałem niebezpiecznych chemikaliów itp. Serdecznie
dziękujemy druhom OSP Czeremcha i OSP Czeremcha-Wieś za
ich pracę i poświęcenie dla dobra wszystkich mieszkańców
gminy.

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

Gmina Czeremcha jest partnerem projektu „Wspólnie
chronimy Puszczę Białowieską” realizowanego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
na lata 2007-2013, Priorytet II Poprawa jakości, życia, Działanie
2.1. Ochrona mieszkańców poprzez zwiększanie bezpieczeństwa
ludzi, mienia, środowiska w obszarze transgranicznym Polski
i Białorusi. Projekt będzie realizowany przez trzynastu
partnerów, wśród których można wyróżnić: 11 partnerów
z Polski i 2 partnerów z Białorusi. Celem ogólnym projektu jest
poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w obszarze
transgranicznym Puszczy Białowieskiej Polski i Białorusi
w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu. Do celów
szczegółowych zalicza się:
1. Podniesienie poziomu ochrony środowiska poprzez
poprawę przygotowania jednostek straży pożarnej do
działań ratowniczo-gaśniczych;
2. Budowa zintegrowanego systemu ochrony ludności
i środowiska poprzez zacieśnienie współpracy służb
ratowniczych Polski i Białorusi.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 429 324,00 euro,
w tym 1 741 880,00 euro po stronie białoruskiej i 2 687 444,00
euro po stronie polskiej. Każdy z partnerów pokryje 10% swoich
wydatków budżetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia
(wkład własny Gminy Czeremcha - 22 594,50; kwota
dofinansowania – 203 350,50 euro).
Re a l i za c j a p ro j e kt u j e st m o t y wowa n a fa kte m
niedostatecznego wyposażenia jednostek straży pożarnej
w sprzęt umożliwiający podejmowanie akcji ratowniczych na
obszarze Transgranicznym Puszcza Białowieska. Aktualne
wyposażenie jednostek nie spełnia oczekiwań związanych
z pełną ochroną obszaru. W ramach przedmiotowego projektu
planuje się zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczogaśniczego na potrzeby funkcjonowania jednostek straży
pożarnej z obszaru transgranicznego Puszczy Białowieskiej.
W ramach realizowanego projektu zakupiony zostanie
następujący sprzęt:

1. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP
– 10 szt., cena jednostkowa pojazdu: 225 720,00 Ä za szt.
2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla KPPSP
w Hajnówce – 1 szt., cena jednostkowa pojazdu:
260 150,00 Ä za szt.
3. Łódź ratownicza dla OSP Siemianówka – 1 szt., cena
jednostkowa łodzi: 33 000,00 Ä za szt.
4. Samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek straży
pożarnej na obszarze Obwodu Brzeskiego – 3 szt., cena
jednostkowa 3 pojazdów: 260 000,00 Ä za szt.
5. Samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek straży
pożarnej na obszarze Obwodu Grodzieńskiego – 4 szt., cena
jednostkowa 3 pojazdów 200 000,00 Ä za szt. oraz cena
jednostkowa 1 pojazdu: 220 000, 00 Ä za szt.
6. Sonar dla jednostek straży pożarnej na Białorusi – 1 szt.,
cena jednostkowa sonaru: 45 000,00 Ä za szt.
7. Sprzęt ratowniczy dla jednostek straży pożarnej na
Białorusi – 3 szt., cena jednostkowa sprzętu 15 000,00 Ä
za zestaw.
Jednym z kryteriów decydujących o przydzieleniu
samochodu do danej OSP był fakt, iż funkcjonuje ona w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP CzeremchaWieś spełniła ten warunek, w związku z powyższym zostanie ona
wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości
225 720,00 Ä (90% pokrywa program, 10% - wkład własny),
spełniający wszelkie wymagania techniczne i technologiczne.
Samochód przystosowany jest do przewozu 6 osobowej załogi,
a w skład jego wyposażenia zamontowanego na stałe wchodzi:
− Autopompa klasy A 16/8-2,5/40 dwuzakresowa ze
stopniem wysokiego ciśnienia, zabudowana z tyłu
pojazdu z układem wodno-pianowym,
− Urządzenie szybkiego natarcia wysokociśnieniowe,
− Zbiornik wody o pojemności min. 2500 dm3 ,
− Dozownik środka pianotwórczego dostosowany do
parametrów autopompy,

− Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy
2000 W,
− Wciągarka o sile uciągu 60 kN, długości liny 30m,
− Agregat prądotwórczy.

kolejowej. W 1965 r. została założona OSP w Czeremsze Osadzie,
a w 1968 r. w Kuzawie.

Przedstawiciele jednostek, do których trafi sprzęt zakupiony
w ramach projektu będą również uczestniczyć w 2-dniowym
szkoleniu. Na szkoleniach będzie można zapoznać się
z parametrami techniczno-użytkowymi oraz obsługą pojazdów
zakupionych w ramach projektu. Ponadto organizowane
szkolenia pozwolą strażakom poznać zagrożenia funkcjonujące
w regionie transgranicznym Puszczy Białowieskiej po obu
stronach granicy oraz procedury stosowane w tym regionie
w celu zwiększenia wiedzy służb ratowniczych na temat zasad
współpracy podczas zagrożeń obejmujących obszary
transgraniczne Polski i Białorusi.
Realizacja projektu jest uzależniona od bardzo dobrze
układającej się współpracy między Urzędem Gminy, a OSP
Czeremcha-Wieś.
Historia OSP Gminy Czeremcha
Początki OSP w gminie Czeremcha datuje się na koniec lat
20-tych ubiegłego stulecia, kiedy to mieszkańcy wsi Stawiszcze
na skutek powstających w tej miejscowości pożarów, założyli
Ochotniczą Straż Pożarną. Wybudowano remizę strażacką,
która została wyposażona w sprzęt zakupiony przez myśliwych
z Warszawy urządzających polowania na terenach polnych
należących do mieszkańców wsi. Początkowo był to wóz konny
z beczką i pompą ręczną, 6 toporków strażackich i 6 miedzianych
hełmów.
Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój działalności
ogniowej na terenie gminy Czeremcha. W 1922 r. powstała OSP
w Zubaczach, która ze składek mieszkańców zakupiła sikawkę
ręczną oraz podstawowy sprzęt. Dzięki wsparciu finansowemu
PKP w 1931 r. powstała Ochotnicza Kolejowa Straż Pożarna przy
parowozowni w Czeremsze. W 1935 r. rozpoczęła działalność
OSP Czeremcha Wieś.
Wybuch II Wojny Światowej zahamował rozwój strażactwa
ochotniczego, a także zrujnował węzeł kolejowy w Czeremsze.
Wybudowana w latach 1938-1939 Fabryka Podkładów
Kolejowych ucierpiała w mniejszym stopniu. Odrodzenie OSP
nastąpiło po dwóch latach po zakończeniu wojny, kiedy to
odbudowywano węzeł kolejowy i uruchomiono fabrykę.
W 1947 r. powstała OSP w Fabryce Podkładów Kolejowych
w Czeremsze, która zajmowała się ochroną przeciwpożarową
17-hektarowego obszaru zakładu, a także ochroną stacji

Lata te przyniosły rozwój techniczny w pożarnictwie. Sprzęt
silnikowy w postaci motopomp zastąpił sikawki ręczne.
W latach 1961-1969 wszystkie jednostki gminne zostały wpisane

do rejestru stowarzyszeń i zarejestrowane jako jednostki typu M,
tzn. posiadające na wyposażeniu motopompę spalinową.

W tym czasie powstał też oddział gminny Zw. OSP
w Czeremsze Osadzie skupiający wszystkie jednostki,
a pierwszym prezesem został wybrany druh Kazimierz Ściechura.
W 1978 r. zbudowano pierwszy garaż OSP Czeremcha Osada,
a w 1986 r. dzięki zaangażowaniu prezesa Włodzimierza
Kulwanowskiego – garażo-remiza przy ulicy Bocznej. W 1971 r.
OSP w Czeremsze została wyposażona w pierwszy samochód
pożarniczy GLM-8.

Siedlec czy Siemianówki, ale również pomoc okolicznej ludności
w przypadku pożarów i innych zagrożeń. W latach 1980-1990
zawiesiły swoją działalność i zostały rozwiązane OSP
w Zubaczach, OSP w Kuzawie, OSP w Czeremsze Osadzie,
a w okresie późniejszym Zakładowa OSP w Nasycalni Podkładów.
Przestał również funkcjonować Zarząd Gminny Związku OSP
w Czeremsze. W 1993 r. zlikwidowano Zakładową Straż Pożarną
PKP w Czeremsze.

Na terenie gminy pozostała jedynie OSP w Czeremsze Wsi.
W lipcu 1992 r. dzięki staraniom ówczesnego Naczelnika Gminy
Michała Wróblewskiego, chorążego Mirosława Nowickiego oraz
Naczelnika Zakładu Taboru Anatola Oniszczuka, pełniąca
wówczas funkcję Premiera Rządu Hanna Suchocka zatwierdziła
wykaz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP z jednostką
w Czeremsze Osadzie, którą uruchomiono w grudniu 1996 r.
W działanie na rzecz OSP zaangażowani byli również radni
i społeczeństwo gminy, a także Komenda Rejonowa w Hajnówce.

Rozbudowa węzła kolejowego, a co za tym idzie nasilenie
ruchu pociągów i wzrost zagrożeń związanych z transportem
kolejowym przyczyniły się do utworzenia Zakładowej
Zawodowej Straży Pożarnej PKP w miejsce Zakładowej OSP przy
Lokomotywowni rozwiązanej w 1982 r. Jednostka została
wyposażona w dwa samochody pożarnicze oraz sprzęt
specjalistyczny.

Zadaniem jednostki było nie tylko zabezpieczenie
przewozów kolejowych w kierunku Wysokiego, Białegostoku,

Druhowie OSP gminy Czeremcha już od początku istnienia
jednostek czynnie uczestniczyli w zawodach sportowopożarniczych. Pierwsza wzmianka mówiąca o sporcie
pożarniczym dotyczy zawodów strażackich Kolejowych
Ochotniczych Straży Ogniowych w Wilnie w 1934 r. W okresie
powojennym na przestrzeni lat istniały młodzieżowe drużyny
pożarnicze dziewczęce (w Czeremsze Osadzie) i chłopięce
(w Czeremsze Osadzie i w Czeremsze Wsi) oraz drużyny
OSP dorosłych, które reprezentowały gminę na zawodach
powiatowych, jak również wojewódzkich i krajowych.
Aktualnie funkcję prezesa OSP Czeremcha pełni druh
Walenty Aleksiejuk, natomiast OSP Czeremcha-Wieś - Mirosław
Kierdelewicz.

Imprezy organizowane w GOK - 2013 r.
Spotkanie noworoczne z Metropolitą Sawą

14.01.

Zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży (decoupage, koraliki, linoryt, kwiaty z bibuły,
maski karnawałowe, zajęcia kulinarne, kartki okolicznościowe, warsztaty garncarskie)

22.01 –
02.02.

Spektakl teatralny dla dzieci ,,Królowa Śniegu‘’

29.01.

Wieczór kolęd w wykonaniu zespołów, chórów działających na terenie gminy Czeremcha,
uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czeremsze

01.02.

Festiwal Tańca Nowoczesnego

24.02.

08.03.
23.03.

05.04.

Dzień Kobiet – wieczorek taneczny
Projekcja filmu,, Księstwo” i spotkanie z pisarzem, prozaikiem, autorem scenariusza
– Zbigniewem Masternakiem
X Wiosna Młodych Talentów – prezentacje ogólnopolskie organizowane przez Hajnowski Dom Kultury,
w których z naszej placówki nagrodę pn. ,,Talent 2013 ‘’ zdobyła Aleksandra Markiewicz – lat 15
(op. art. T. Kierdelewicz)
Spektakl teatralny „Ciaptak czyli rzecz o tolerancji”

10.04.

Gminne eliminacje Festiwal Piosenki Przedszkolaków
„Mama, tata i ja”

11.04.

Akademia z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja

02.05.

Gminne eliminacje konkursu
recytatorskiego ,,Baje, bajki, bajeczki‘’

Spotkanie autorskie z Leszkiem Franciszkiem Sobieskim promujące jego tomik wierszy pt. „O miłości i uczuciach”

11.05.

Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”

16.05.

Koncert chóru ,,Lagusheda‘’ z Tbilisi (Gruzja) w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie
Dni Muzyki Cerkiewnej

Spektakl teatralny Oj, dawno, dawno… Białoruskie historie z Podlasia

18.05.

Dzień Matki – wieczorek taneczny

25.05.

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - impreza plenerowa z udziałem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i
Animatorów KLANZA

31.05.

Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje :
− Koncert zespołów: śpiewaczych z Wólki Terechowskiej i Czeremchy-Wsi, Hiłoczka (Czeremcha), Ranok
(Bielsk Podlaski), Rodyna (Dubiażyn), Ruczajok (Białowieża), Try palci (Orla), Narva (Narew), Berkut (Olsztyn)
− Kiermasz ludowego rzemiosła z Ukrainy

01.06.

21.06.
22.06.
25.06.
30.06.

Koncert zespołów hip-hopowych
Spotkanie autorskie z Jerzym Hawrylukiem
Film dla dzieci „Epoka lodowcowa”
Wieczorek taneczny z okazji Dnia Dziecka

Szkoła ginących rzemiosł

Szkoła ginących rzemiosł to wieloetapowy projekt,
skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, mający na celu
ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła.
Projekt obejmuje następujące warsztaty rękodzielnicze: „szycie
ze słomy”, warsztaty tkackie, garncarstwo. W trakcie realizacji

zadania, uczestnicy warsztatów są zapoznawani z techniką
wykonywania obiektów ze słomy, z techniką wykonywania
tkanin, poznają procesy przygotowawcze, które są niezbędne
aby takie obiekty czy też tkaniny powstały, poznają podstawy
garncarstwa.

Wszystkie etapy projektu są dokumentowane. Wykonane
fotografie posłużą do wykonania wystawy o ginących

rzemiosłach, wykonanej w formie fotoboard zdjęć na piance
o wymiarach 60x100 cm.

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w następujących
dniach: wyplatanie ze słomy - każdy czwartek w godz. 15 - 18,
garncarstwo - każdy piątek w godz. 14.30 - 17.30, tkactwo - każda
sobota w godz. 15 - 18, zapraszamy wszystkich chętnych na
zajęcia, wstęp wolny.
Aktualne zdjęcia, opisy zajęć można zobaczyć na
facebookowym fanpagu Szkoła Ginących Rzemiosł.
Realizacja projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
przy współpracy Grupy Nieformalnej Berdo i Stowarzyszenie
Miłośników Kultury Ludowej.
Finansowanie:
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w ramach
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następujących
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Program:
godz. 11.00 konferencja sala GOK
Piątek 19.07.2013
godz. 19.00 koncerty - plener

od godz. 11.00

Sobota 20.07.2013

godz. 17.15- sala GOK

godz. 18.30 koncerty plener

dj empe ethno party
od godz. 11.00
godz. 14.00
Niedziela 21.07.2013

godz. 16.00 - sala GOK
godz. 17.30 - plener
Koncerty:
Imprezy towarzyszące

"Kultura ludowa a media" wstęp wolny
Medicimbal (Czechy)
Carrantuohill (Polska)
Czeremszyna (Polska)
dj wojcio - ethno party
Warsztaty taneczne tańców ukraińskich - prowadzenie
Hulajhorod (Ukraina)
Warsztaty rękodzielnicze: wyplatanie ze słomy,
garncarskie prowadzenie Jerzy Fiedoruk, Anna Markiewicz, Nina
Jefimiuk
Warsztaty kuchni słowackiej i czeskiej - prowadzenie Lubomir
Puksa (Słowacja)
Warsztaty kuchni węgierskiej - prowadzenie Antal Gergő Gődér
(Węgry)
Warsztaty instrumentalne - prowadzenie Maciej Rychły
Warsztaty harmonijkowe - prowadzenie Łukasz "Wiśnia"
Wiśniewski, Bartek Łęczycki
Pokaz filmu "Pamięć domu" w reżyserii Beaty HyżyCzołpińskiej, po filmie spotkanie z reżyserką
Pochwalone (Polska)
Boja (Węgry)
Banda (Słowacja)
FANFARA TIRANA & TRANSGLOBAL UNDERGROUND (Albania /
UK)
Ciąg dalszy warsztatów z dnia 20.07.2013
Kuchnia regionalna podlaska – konkurs na najsmaczniejszą
potrawę
Pokaz filmu „Szkurnik” (Cwaniak) z muzyką na żywo Marcina
Pukaluka
Spektakl "WESELE" Teatr Makata (Polska)
Harpcore (Polska)
R.U.T.A. & Hulajhorod (Polska/Ukraina)
Kiermasz rękodzieła ludowego, kuchnia słowacka, białoruska,
węgierska, czeska

Prowadzenie festiwalu i jego dobry duch: Staszek Jaskułka
wstęp wolny

22 - 27.07.2012 r. imprezy towarzyszące
23 - 25.07.2013
25.07.2013 od godz. 15.00

Warsztaty śpiewu "białego" - prowadzenie Ludmiła i Serhij Wostrikow (Ukraina )
Warsztaty wyplatania ze słomy - prowadzenie Nina Jefimiuk

26.07.2013 od godz. 14.30

Warsztaty garncarskie - prowadzenie Anna Markiewicz

24 - 26.07.2013 od godz. 12.00

Warsztaty tkackie - prowadzenie Renata Gąglewska-Gniady

Filmy
Zapisy na warsztaty, więcej informacji w Gminnym Ośrodku Kultury lub e-mail: czeremszyna2@wp.pl

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
27.07.2013 r. spektakle teatralne dla dzieci, całych rodzin i dorosłych
13.30 - SALA GOK

"Zielona Słowiańszczyzna"/ Polska / - warsztat cieni, dla dzieci

15.00 - PLENER

Falko Show "Opowieści Kapitańskie /Polska/ - dla dzieci

16.00 - PLENER GOK

Teatr Delikates " pozor uż ne możem" /Polska/ - dla wszystkich

17.00 - PLENER GOK

Theatre Arriergarde "Alt er Sagt Siger" /Dania/ - dla wszystkich

18.00 - SALA GOK

Studium Actoris "Lost Angel"/Norwegia/ - dla dorosłych

19.00 - PLENER GOK

Teatr Formy "Kucharze na ostro" /Polska/ - dla wszystkich

20.00 - PLENER GOK

Brest drama Academic Theatre "Historia Don Kichota" /Białoruś / - dla wszystkich
wstęp wolny

Ludowy Festyn Białoruski
04.08.2013
godz. 14.00
plener
Gminnego
Ośrodka Kultury

W programie:
Koncerty zespołów białoruskich m.in.
Skazka, Art Pronar, Rozśpiewany Gródek,
Krynica, Nierusz (Białoruś), Światanak,
kiermasz rękodzieła ludowego

Wójt Gminy Czeremcha
Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Ludowej
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
Serdecznie zapraszają do udziału w

wstęp wolny

Podczas XVIII Festiwalu
Wielu Kultur i Narodów
„Z wiejskiego podwórza”
Viesegrad Wave in Czeremcha
Dnia 21 lipca 2013 /niedziela/ godz. 14.00

Polsko-Białoruska Młodzieżowa Wystawa
Filatelistyczna
w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze
08.08.2013 godz. 12.00

Otwarcie wystawy

11.08.2013 godz. 13.00

Palmares
wstęp wolny

Zapisy przyjmowane są w GOK-u
do dn.17.07.2013
Tel. 85 685 00 84, e-mail:
gok.czeremcha@gmail.com
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

Kultura

Koło PZW „Rozpiór” Czeremcha
Historia
Koło Wędkarskie w Czeremsze powstało w 1983 r.
z inicjatywy Pana Józefa Bednarza, który był jego pierwszym
Prezesem. Pierwsza nazwa to Koło PZW w Czeremsze przy
Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. W 1994 r. koło zmieniło
nazwę na Koło PZW w Czeremsze przy Zakładzie Taboru a jego
prezesem był Pan Mikołaj Czerkawski. W latach 2000-2002
funkcję Prezesa pełnił Pan Edward Mazurek. Na przełomie lat
2002-2003 Koło odłączyło się od Zakładu Taboru i nosiło nazwę
Koło PZW Czeremcha, prezesem został Pan Sylwester Plasun,
który piastował stanowisko przez kolejnych 10 lat. Podczas
zebrania sprawozdawczo wyborczego w grudniu 2012 r. na
stanowisko Prezesa Koła został wybrany Pan Marek Tyczyno.
Z okazji 30-lecia powstania Koła Wędkarskiego w Czeremsze
obecny Zarząd Koła postanowił zmienić nazwę na Koło PZW
„Rozpiór” Czeremcha.
O nas
Koło PZW „Rozpiór” Czeremcha podlega pod Okręg
w Białymstoku. Dzięki uprzejmości Okręgu Mazowieckiego
Nasze Koło jest gospodarzem górnego odcinka rzeki Nurzec oraz
zbiornika wodnego w Repczycach. W chwili obecnej ilość
członków oscyluje w granicach 120 osób.
Aktualności

W bieżącym roku zostało opracowane logo Koła oraz trwają
prace na uruchomieniem strony internetowej, która będzie już
wkrótce dostępna pod adresem www.rozpiorczeremcha.pl.
Dokonaliśmy zarybienia wód których jesteśmy gospodarzami
narybkiem sandacza w ilości około 22 000 szt. oraz narybkiem
jazia w ilości około 20 000 szt.
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W dniu 28 kwietnia 2013 r. na zbiorniku wodnym
w Repczycach miały miejsce zawody o „Tytuł Mistrza Koła”.
Pomimo niesprzyjającej pogody w zawodach udział wzięło 30
członków Koła.

Tytuł Mistrza Koła w kategorii senior zdobył kol. Plasun
Sylwester, II miejsce - Łukasz Romańczuk, III - Mirosław Iwaniuk,
w kategorii junior: I miejsce oraz statuetkę za złowienie
największej ryby zawodów Kuba Plasun, II miejsce - Eryk Tyczyno,
III miejsce - Zarzycki Piotr.

Drugim spotkaniem członków Koła były V z kolei już zawody
o „Puchar Prezesa Nasycalni w Czeremsze” które odbyły się
22 czerwca na zbiorniku wodnym w Repczycach.

Tym razem podczas zawodów pogoda dopisała, a udział
w nich wzięło 37 osób. Puchar Prezesa Nasycalni w Czeremsze
w kategorii senior zdobył kol. Paczuski Wojciech, II miejsce –
Plasun Sylwester, III miejsce - Drągowski Michał, w kategorii
junior: I miejsce – Plasun Jakub, II Miejsce – Zarzycki Piotr, III
miejsce – Tyczyno Eryk, IV miejsce ex aequo Tyczyno Konrad,
Kostian Kacper oraz Docnik Mikołaj. Statuetkę za złowienie
największej ryby zawodów zdobył kol. Rożuk Tomasz.
Składamy serdecznie podziękowania dla osób, które
pomimo tego, że nie są członkami Naszego Koła wspierają Nas
bezinteresowną pomocą, a są to m. in.:
− Prezes Nasycalni Podkładów w Czeremsze Pan Ryszard
Sokołowski, który objął mecenatem cykliczne już zawody
o „Puchar Prezesa Nasycalni w Czeremsze” oraz wspomaga
Nas podczas innych zawodów opałem na ognisko oraz
materiałem na wykonywanie bieżących remontów wiaty
wędkarskiej, przy budowie której również miał znaczący
wkład;
− Pani Marta Biedula, która opracowała logo Koła PZW
„Rozpiór” Czeremcha;
− Pan Adrian Budzowski, który wykonuje Naszą stronę
internetową oraz udziela hostingu;
− Paniom Klaudii Majewskiej i Natalii Bieduli za zrobienie
zdjęć.
Wyrażamy także nadzieję na dalszą owocną współpracę
i liczymy, że grono osób wspierających Naszą działalność będzie
się powiększało.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w Nasze
szeregi.
Zarząd Koła PZW „Rozpiór” Czeremcha

WYDAWCA:
Urząd Gminy Czeremcha
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Dubois 14
17-240 Czeremcha
NAKLAD: 1000 egz.

Druk:
A-TRONIC
ul. Wilskiego-Ciborowicza 7
21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 344 37 66
e-mail: a-tronic@wp.pl

