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W NAJNOWSZYM NUMERZE

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego                83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego                  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa              83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 387
•	O/Z w Terespolu   83 35 11 382

•	 Wydział Komunikacji
•	 Rejestracja pojazdów   83 35 11 317
•	 Wydawanie praw jazdy   83 35 11 314
•	 Organizacja ruchu drogowego  83 35 11 321
•	 O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  8335 11 384

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
    telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

•	 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Białej Podlaskiej    83 34 47 200

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

•	 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   
w Białej Podlaskiej    83 34 44 160

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

•	 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                  83 341 64 60
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SAMORZĄD
gm. Leśna Podlaska

Otwarto Placówkę Wsparcia Dziennego 
23 lutego w Leśnej Podlaskiej. Gmina wzbogaciła się w kolejną instytucję społeczną. W budynku Ośrodka Zdrowia urucho-
miono Placówkę Wsparcia Dziennego w Leśnej Podlaskiej. To część projektu pod nazwą “Wyrównie szans”. W ramach przed-
sięwzięcia i realizacji założeń zwiększył się dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych mieszkańcom Leśnej i okolic.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Pomysłodawcą projektu 
i beneficjentem umowy jest Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Leśnej Podla-
skiej na czele z kierownik Anną Laszuk.
Realizację projektu pt.: ,,Wyrównać 
szanse”, dotyczącego wsparcia rodzin 
z terenu gminy Leśna Podlaska wsparł 
Urząd Gminy z wójtem Pawłem Kazi-
mierskim i Rada Gminy Leśna Podlaska 

z przewodniczącą Ewą Kulińską. Sy-
moblicznego przecięcia wstęgi doko-
nał oprócz wymienionych wyżej osób 
także radny powiatowy Marian Tom-
kowicz. Realizacja projektu przewidzia-
na jest do 30 czerwca 2020 r. Wartość 
projektu to ponad 812 tys. zł; kwota 
dofinansowania prawie 772 tys. zł; 
wkład własny gminy Leśna Podlaska 
to ok. 40 tys. zł.
W Placówce świadczone są zajęcia tera-
peutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. 

Integracja sensoryczna, terapia Biofe-
edback, masaż leczniczy, terapia psy-
chologiczna, terapia logopedyczna. Na 
chwilę obecną wsparciem objętych jest 
12 dzieci z terenu gminy Leśna Podlaska. 
Są to dzieci niepełnosprawne ruchowo 
z dziecięcym porażeniem mózgowym 
oraz dzieci z zaburzeniami psychiczny-
mi w tym dzieci z autyzmem. Placówka 
dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. 
“Wyrównywanie szans” w gminie Leśna 
Podlaska to również działania zmierzają-

ce do ułatwienia włączenia społecznego 
mieszkańców gminy. Przewidziano bo-
wiem w projekcie i są realizowane oprócz 
Placówki Wsparcia także usługi społeczne 
dla całych rodzin.
Ruszyły one w  lipcu 2017 r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej 
Podlaskiej rozpoczął realizacje projektu 
pt.”Wyrównać szanse”, którego celem 
głównym jest wzrost dostępności wyso-
kiej jakości usług społecznych dla rodzin 
z terenu gminy Leśna Podlaska, w tym 

osób wykluczonych lub zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
poprzez rozwinięcie specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego.
Polegają one na nieodpłatnych pora-
dach specjalistycznych dla mieszkań-
ców gminy w zakresie: poradnictwo 
psychologiczne, poradnictwo psycho-
logiczne dziecięce, poradnictwo praw-
ne, poradnictwo w zakresie uzależnień. 
Porady udzielane będą w budynku przy 
ul. Bialskiej 10. zczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy GOPS w Leśnej 
Podlaskiej, ul. Bialska 30, tel. 83/345 
07 40; 83/345 07 43; 798  727 444; 
516 055 889.

Materiał: Radio Biper

Komentarz
Marian Tomkowicz, radny powiatu 

bialskiego: 

Serdecznie gratuluję wójtowi gminy, 
panu Pawłowi Kazimierskiemu oraz 
przewodniczącej Rady Gminy Leśna 
Podlaska, pani Ewie Kulińskiej, inicja-
tywy zorganizowania placówki ośrodka 
wsparcia dziennego dla dzieci niepeł-
nosprawnych. Jest to jedno z wielu 
przedsięwzięć samorządu leśniańskie-
go, który działa bardzo prężnie na rzecz 
lokalnej społeczności. Gmina Leśna 
Podlaska została nagrodzona przez 
powiat bialski tytułem leadera samo-
rządności. Także serdecznie gratuluję 
panu wójtowi tego zaszczytnego tytułu. 
Współpraca między leśniańską gminą 
a powiatem bialskim układa się bardzo 
dobrze czego dowodem są wspólne 
inwestycje. Panu Pawłowi Kazimier-
skiemu oraz pani Ewie Kulińskiej życzę 
wielu lat owocnej pracy na rzecz gminy 
Leśna Podlaska, która jest także moją 
gminą. Dlatego sprawy samorządu lo-
kalnego nie są mi obojętne i cieszę się 
każdym dobrem, które tutaj się dzieje.
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SAMORZĄD

Gminy powiatu bialskiego wyróżnione
Gminy Międzyrzec Podlaski, Kon-
stantynów i Kodeń znalazły się wśród 
samorządów wyróżnionych tytułem 
„Samorząd Przyjazny Ekonomii Spo-
łecznej” przyznawanym przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie.

28 lutego, podczas I Regionalnego Spo-
tkania Ekonomii Społecznej w Lublinie od-
była się uroczystość wręczenia wyróżnień.
Dyplom z wyróżnieniem dla gminy Mię-
dzyrzec Podlaski odebrała sekretarz Gmi-
ny Maria Szmytko podczas I Regionalne-
go Spotkania Ekonomii Społecznej, które 

odbyło się 28 lutego 2018 r. w Lublinie.
Konkurs organizowany przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej ma na celu 
nagrodzenie dotychczasowego zaanga-
żowania w rozwój ekonomii społecznej 
jednostek samorządu terytorialnego 
i zachęcenie do dalszej współpracy na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości spo-
łecznej. Kandydatura gminy Między-
rzec Podlaski została zgłoszona przez 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
„Modrzew”. Kapituła konkursu doceniła 
liczne inicjatywy podejmowane przez 
wójta Krzysztofa Adamowicza, mające 
na celu rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego i tzw. „trzeciego sektora”. Dostrze-
żono wsparcie, które zapewnia Urząd 
Gminy przy rejestracji, funkcjonowaniu 
i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 
przez stowarzyszenia. Zwrócono uwagę 
na innowacyjny „Program Funkcjonowa-
nia Funduszu Wkładów Własnych jako in-
strument współpracy gminy Międzyrzec 
Podlaski z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego”. W ra-
mach tego Funduszu finansowane są do 
poziomu 25% wkłady własne stowarzy-
szeń aplikujących o środki zewnętrzne. 

Dzięki współpracy stowarzyszenia z ob-
szaru gminy Międzyrzec Podlaski pozy-
skują dotacje np. z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, Programu na Rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób Starszych 
czy Lokalnej Grupy Działania. Kapitu-
ła konkursu zwróciła również uwa-
gę na działania w zakresie edukacji 
młodego pokolenia i angażowania 
młodzieży w budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego – np. promo-
wanie przez gminę najzdolniejszych 
i najaktywniejszych uczniów w ramach 
programu „Prymus Gminy Międzyrzec 
Podlaski” – Gali Mistrzów.

Dyplom z wyróżnieniem dla gminy Ko-
deń odebrali wójt Jerzy Troć oraz kierow-

nik Warsztatu Terapii Zajęciowej Edyta 
Wojciechowska. Gmina Kodeń czynnie 
wspiera działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy i osoby niepełnospraw-
ne m.in. poprzez: udostępnienie i po-
krywanie kosztów funkcjonowania bazy 
lokalowej dla wspomnianych jednostek, 
zapewnienie środków transportu dla 
uczestników WTZ i ŚDS, pozyskiwanie 
środków na remonty i poprawę wyposa-
żenia WTZ i ŚDS – chociażby w ramach 
projektu „Rozwój infrastruktury usług 
społecznych w Gminie Kodeń”.

Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaski, UG w Kodniu
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Janów Podlaski bez tradycyjnego pokazu koni?
Tegoroczny Narodowy Pokaz Koni 
Arabskich może zostać przeniesiony 
z Janowa Podlaskiego do Warszawy, 
a wydarzenia związane z obchodami 
Dni Konia Arabskiego rozdzielone. 
Podjęcie takiej decyzji rozważa Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej 
Krwi to wydarzenie, które w tym roku od-
będzie się już po raz 40. Pokazowi towa-
rzyszy cykl imprez, w tym m.in. prestiżowa 
aukcja Pride of Poland. Impreza o charakte-
rze międzynarodowym skierowana jest do 
hodowców, kupców i wybitnych znawców 
koni arabskich. W tym roku, po raz pierw-
szy w historii, może być przeniesiona z Ja-
nowa Podlaskiego do Warszawy. Mówi się 
o jednorazowym pokazie w stolicy, który 
miałby być częścią obchodów 100-lecia 
Niepodległości. Nie wyklucza się jednak, 
że kolejne edycje również mogłyby zostać 
przeniesione. Wiele ma zależeć od wyniku, 
jaki osiągnie tegoroczna aukcja. 
Pierwsze informacje o planach przeniesie-
nia Pokazu pojawiły się pod koniec lutego. 
Zgodnie z doniesieniami KOWR bierze pod 
uwagę trzy warianty: przeniesienie całej 
imprezy do Warszawy, pozostawienie jej 
w Janowie Podlaskim oraz rozdzielenie 
wydarzenia. Czempionat miałby odbyć się 
na torze wyścigów konnych na warszaw-
skim Służewcu, a aukcja koni w Janowie. 
Władze KOWR tłumaczą, że wówczas Pokaz 
zobaczyłoby zdecydowanie więcej osób, niż 
zwykle ma to miejsce w Janowie Podlaskim.
Przeciwnego zdania są hodowcy i repre-
zentanci Środowiska skupionego wokół 
koni czystej krwi arabskiej. Sprawa spotka-
ła się z dużym odzewem i wywołała duże 
emocje. Zwłaszcza wśród osób związanych 
z branżą konną i ze Stadniną Koni w Jano-
wie Podlaskim. Twierdzą oni, że na rozdzie-
leniu wydarzeń związanych ze świętem 
konia arabskiego straci nie tylko aukcja, 
ale i pokaz. Zarówno pod względem wi-
zerunkowym, jak i finansowym. Eksperci 
są zdania, że przygotowanie infrastruktury 
w dwóch oddalonych od siebie miejscach 
wygeneruje większe koszty, co może po-
głębić kryzys finansowy i tak nienajlepiej 
radzących sobie stadnin. 
Pomysłem KOWR poruszeni są również 
mieszkańców powiatu bialskiego, na 
terenie którego jest położona stadnina. Ci 
wskazują, że odebranie janowskiej stadni-
nie tak ważnego wydarzenia na zawsze ze-
rwie z dwustuletnią tradycją tego miejsca.
Podobnego zdania jest starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, który w związku z infor-
macjami o przeniesieniu Narodowego Po-
kazu Koni Arabskich z Janowa Podlaskie-

go do Warszawy i rozdzieleniu obchodów 
Dnia Konia Arabskiego, wystosował w tej 
sprawie list do przedstawicieli władz. Ape-
luje w nim o pozostawienie wydarzenia 
w jego rodzimym miejscu, przede wszyst-
kim przez wzgląd na długoletnią tradycję 
i dorobek Stadniny Koni w Janowie Pod-
laskim. List skierowany został m.in. do 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Dyrektora 
Generalnego Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa Witolda Strobla. Z prośbą 
o wsparcie starosta bialski zwrócił się rów-
nież do parlamentarzystów związanych 
z regionem, posłów: Stanisława Żmijana, 
Adama Abramowicza, Marcina Kamila 
Duszka i  Janusza Szewczaka oraz sena-
tora RP Grzegorza Biereckiego i eurode-
putowanego Krzysztofa Hetmana.
Starosta w liście wyraża kategoryczny 
sprzeciw wobec planów ingerowania 
w organizację imprezy i apeluje o ponow-
ne przeanalizowanie problemu, biorąc 
pod uwagę wszystkie jego aspekty.
W liście czytamy: Wydarzenie to jest ściśle 
związane i utożsamiane wyłącznie z Jano-

wem Podlaskim. To właśnie tam narodziła 
się idea święta konia arabskiego, tam się 
rozwijała i tam ponad wszystko powinna 
być kontynuowana. Uważam, że ewentu-
alne przeniesienie tak znaczącego dla na-
szego regionu wydarzenia za absurdalne 
i bezsprzecznie niedopuszczalne. Oznacza-
łaby to, ni mniej ni więcej, jak koniec tradycji 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim i rozbiór 
jej bogactwa, na które z mozołem pracowała 
przez ponad 200 lat – pisze starosta.
To nie jedyne zmiany, które zdecydowało się 
wprowadzić w janowskiej stadninie kierow-
nictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa. 7 marca, po dwóch latach urzędowania, 
bez podania przyczyny, odwołany z funkcji 
dyrektora został Sławomir Pietrzak. Były 
prezes stadniny również opowiedział się 
przeciwko pomysłowi przeniesienia Pokazu 
do Warszawy. Na dzień dzisiejszy pełniącym 
obowiązki prezesa jest Grzegorz Czochań-
ski, wcześniejszy dyrektor w departamen-
cie nadzoru nad spółkami strategicznymi. 
Nowy prezes ma być wybrany w ciągu naj-
bliższych kilku miesięcy. 

Tekst: Wioletta Bielecka/Zdjęcia: Artur Bieńkowski, 
prideofpoland.com
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Starosta bialski dwukrotnie nagrodzony
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk 
zwyciężył w  plebiscycie tygodnika 
„Wspólnota” na Człowieka Roku Zie-
mi Międzyrzeckiej 2017 oraz w etapie 
powiatowym konkursu „Kuriera Lubel-
skiego” na „Człowieka Roku”. 

W głosowaniu „Wspólnoty”, które trwało do 
28 lutego, nominowane były osoby z tere-
nu Międzyrzecczyzny, które w różny spo-
sób przyczyniły się do jej rozwoju. Mariusz 
Filipiuk znalazł się w tym gronie już po raz 
drugi. W tym roku po zsumowaniu wszyst-
kich oddanych głosów – zarówno na kupo-
nach, jak i przesłanych drogą elektroniczną, 
okazało się, że starosta w konkursie zdobył 
716 głosów, czym wyprzedził resztę stawki. 
Nominacja w plebiscycie była docenieniem 
zaangażowania starosty bialskiego i jego 
umiejętności współpracy, które przekładają 
się bezpośrednio na rozwój gmin Między-
rzecczyzny. Ich materialnym wyrazem jest 
poprawa stanu dróg na tych terenach, ale 
także działalność na rzecz szpitala powia-
towego w Międzyrzecu Podlaskim, pomoc 
w budowie Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego czy oddziału Dziennego Domu 
Opieki Medycznej. W planach jest również 
m.in. otwarcie ZOL w Łózkach, adaptacja 
budynku Szkoły w Maniach na Dom Dziec-
ka oraz prace remontowe w Domu Rodzin-
nym w Żabcach.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk angażuje 
się również w różnego rodzaju działania, 
które mają na celu pomoc mieszkańcom 
powiatu w kwestii walki ze skutkami wirusa 
afrykańskiego pomoru świń. Wspiera także 
rolników w sprawie szkód łowieckich. 
Natomiast 6 marca w Teatrze Muzycznym 
w Lublinie odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród w plebiscycie Kuriera Lubel-
skiego na „Człowieka Roku”. Pamiątkowe 
statuetki odebrali nie tylko zwycięzcy eta-
pu wojewódzkiego, ale i wszyscy finaliści 
plebiscytu. Wśród nich nie zabrakło rów-
nież przedstawicieli powiatu bialskiego.

Podczas gali nagrodzony został m.in. sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk, który wygrał 
etap powiatowy plebiscytu w kategorii „Sa-
morządność i Społeczność Lokalna” za po-
zyskiwanie środków zewnętrzych na budo-
wę dróg. Towarzyszyli mu dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kozuli Krystyna 

Czyżewska, zwyciężczyni powiatu bial-
skiego w kategorii „Działalność społeczna 
i charytatywna” oraz dyrektor Muzeum J. 
I. Kraszewskiego w Romanowie Krzysztof 
Bruczuk, który zdobył I miejsce w etapie 
powiatowym w kategorii „Kultura”.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Rozmowa „Wspólnoty” ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem, Człowiekiem Roku 2017 Ziemi Międzyrzeckiej

„To dla mnie wielkie wyróżnienie i mobilizacja” 
„Wspólnota”: Jaki był dla Pana rok 

2017?
Mariusz Filipiuk: Rok 2017 zarówno dla 
mnie jak i moich pracowników był rokiem 
bardzo pracowitym, bowiem w tym wła-
śnie roku pracowaliśmy na przygotowaniu 
wniosków o dofinansowanie z unii europej-
skiej na wielu obszarach : drogownictwo, 
projekt transgraniczny, pomoc społeczna, 
projekty oświatowe itp. To dzięki dobrze 
przygotowanym projektom budżet powia-
tu przekroczył 120 milionów złotych a po-
nad 40 milionów czyli 1/3 budżetu to środki 
przeznaczone na inwestycje na różnych ob-

szarach. To historyczny budżet który został 
przyjęty przez Radę Powiatu na 2018 rok.

W :  W   j a k i m  p u n k c i e  j e s t  P a n a  
zdaniem Ziemia Międzyrzecka, pa-
trząc z perspektywy powiatu bial-
skiego: nad czym trzeba popraco-
wać, co jest wyzwaniem, a  co już 
można uznać za sukces?
M. F.:  Ziemia Międz yrzecka odgrywa 
istotną rolę w  powiecie bialskim, 1/3 
mieszkańców naszego powiaty to miesz-
kańcy Ziemi Międzyrzeckiej ( i Drelow-
skiej  ) .  Największą bolączką nasz ych 

mieszkańców to drogi , oczywiście stara-
my się z roku na rok poprawiać stan na-
szych dróg, rok 2017 był dobrym rokiem 
dla Ziemi Międzyrzeckiej, gdyż oddaliśmy 
do użytku naszych mieszkańców kilkana-
ście kilometrów nowych nawierzchni, na 
które mieszkańcy czekali wiele lat. Szpi-
tal Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim, 
jest naszą powiatową perełką i jako Sta-
rosta i   jednocześnie Przewodniczący 
Rady Społecznej Szpitala Powiatowego 
w Międzyrzecu Podl wspólnie z dyrekcją 
Szpitala Panem Wiesławem Zaniewi-
czem, oraz Dyrektorem ds. medycznych ►
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Panem Romualdem Pietrosiukiem ciągle 
ptaczamy ten szpital wielką troską, jak 
również ciągle zabiegamy o jego rozwój. 
Oczywiście w najbliższym czasie musimy 
zastanowić się jak będą funkcjonowały 
nasze szkoły w mieście Międzyrzec Podl, 
mam tam 3 szkoły , liczba uczniów z roku 
na rok maleje jest to duże wyzwanie dla 
nas .

W.: Te okolice są Panu szczególnie 
bliskie? Zdaje się tę tezę potwier-
dzać m.in. Pana działanie widoczne 
we wspieraniu realizacji inwestycji 
na tym terenie. Na dowód wystarczy 
wspomnieć choćby o niedawno wyre-
montowanej ul. Drohickiej.
M. F.:  Ziemia Międzyrzecka to ziemia 
bliska mojemu sercu tam się urodziłem, 
w Drelowie jest mój rodzinny dom, tak 
też mieszkam, prowadzę gospodarstwo, 
hodowlę danieli. Dzięki dobrej współpra-
cy w Radzie Powiatu oraz dobrej repre-
zentacji Radnych Powiatu z Ziemi Mię-
dzyrzeckiej udaje się zrealizować wiele 
inwestycji dla naszych mieszkańców.

W.: Czy ma Pan myśl przewodnią, 
która kieruje Pana w pracy samorzą-
dowca? 
M. F.: Moją myślą przewodnią jest przede 
wszystkim kontakt z ludźmi i szacunek 
do drugiego człowieka. Zawsze stałem 
po stronie słabszych i pokrzywdzonych 
i tutaj chętnie włączałem się w różne ak-
cje związane z pokrzywdzonymi rolnika-
mi w sprawach ASF, czy walka z nieuczci-
wymi kołami łowieckimi, które żerowały 
na rolnikach.

W.: Jakich inwestycyjnych dobrych 
wieści dla Ziemi Międzyrzeckiej Dre-
lowskiej możemy się spodziewać 
w roku 2018?
M. F.: Rok 2018 dla mieszkańców Zie-
mi Międzyrzeckiei Drelowskiej będzie 
rokiem bardzo obfitym w inwestycje , 
będzie realizowanych wiele inwestycji 
drogowych, w  Łózkach gmina Drelów 
powstanie Zakład Opiekuńczo – Lecz-
nicz y na 95 łóżek. Całkowita war tość 
tego projektu w yniesie 11,5 mil iona 
złotych z  czego 7,5 miliona zostanie 
przeznaczone na ZOL w Łózkach a po-
została kwota na doposażanie oddzia-
łów szpitalnych Szpitala Powiatowego  
w Międzyrzecu Podlaskim. Szpital Powia-
towy w Międzyrzecu Podlaskim wzboga-
ci się o  nowy tomograf komputerowy  
wart 1,5 miliona złotych, by mieszkań-
cy Ziemi Międz yrzeckiej i   Drelowskiej  
nie  musiel i  jeździć  na tego t ypu ba-
dania do Siedlec czy Białej Podlaskiej.  
W miejscowości Manie powstanie ( na 
bazie budynku po byłej szkole podstawo-
wej ) placówka opiekuńczo – wychowaw-
cza planowany termin uruchomienia to 
15 września 2018 roku, wartość projek-

tu blisko 3 miliony złotych. W Żabcach  
zostanie rozbudowany rodzinny dom 
dziecka. Wartość projektu blisko 1 milion 
100 tyś żł. W Kąkolewnicy zostanie uru-
chomiony Ośrodek Zdrowia ( prowadzo-
ny przez Szpital Powiatowy w Międzyrze-
cu Podlaski ) by pacjenci mieli łatwiejszy 
dostęp do opieki zdrowotnej. W naszych 
s z k o ł a c h  z o s t a n ą  p r z e p r o wa d z o n e  
projekt y  termomo dernizac yjne t ych 
obiektów.

W.: Jaki jest początek 2018 roku dla 
Pana?
M. F.: Początek roku 2018 jest dla mnie 
bardzo pracowity (rozstrzygnięcia pro-
jektowe) negocjacje w władzami woje-
wództwa w sprawie zakupu nowej siedzi-
by dla starostwa powiatowego w Białej 
Podlaskiej (budynek przy ul. Warszaw-
skiej 14) rozmowy w sprawie przejęcia 
przez powiat PKS Międzyrzec Podlaski.

W.: Co uznaje Pan za swój osobisty 
sukces w pracy na rzecz mieszkań-
ców powiatu bialskiego?
M. F.: Moim osobistym sukcesem jest to 
że nasi mieszkańcy zauważają moje za-
angażowanie, moją pracę na ich rzecz co 
odzierciedla choćby ostatni plebiscyt. Za 
co jestem im bardzo wdzięczny.

W.: Czy chciałby Pan coś powiedzieć 
osobom, które oddały na Pana głos 
w Plebiscycie „Wspólnoty”?
M. F.: Przede wszystkim chcę bardzo ser-
decznie podziękować tym wszystkim któ-
rzy oddali swój głos na mnie w plebiscy-
cie „Człowieka Roku Ziemi Międzyrzeckiej 
2017”. Jest to dla mnie wielkie wyróżnie-
nie i mobilizuje mnie jeszcze bardziej do 
pracy dla naszych mieszkańców Ziemi 
Międzyrzeckiej i Drelowskiej, jeszcze raz 
DZIĘKUJĘ

 Materiał: Sylwia Hukaluk „Wspólnota” 
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Szpital powiatowy z certyfikatem akredytacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
otrzymał od Ministra Zdrowia akredy-
tację w zakresie działalności Szpitala 
Powiatowego SP ZOZ w Międzyrzecu 
Podlaskim. Została ona wydana na 
podstawie rekomendacji Rady Akredy-
tacyjnej.

W wyniku dokonanej oceny punktowej 
szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny 
przyznany na okres 3 lat, ważny do 7 lu-
tego 2021 roku, w zakresie standardów 
akredytacyjnych określonych obwieszcze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 
2010 r. w sprawie standardów akredyta-
cyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania szpi-
tali.
Posiadanie certyfikatu daje wielorakie 
korzyści zarówno dla pacjentów jak i dla 
samego szpitala. Po zmianach w finanso-
waniu systemu opieki zdrowotnej akredy-
tacja zaczęła być postrzegana jako jeden 

z elementów wyróżniający szpitale na 
rynku usług. Podstawową ideą akredytacji 
jest dobrowolna ocena w oparciu o usta-
lone i jawne kryteria. 
Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Akredy-
tacji CMJ, który następnie organizuje 
procedurę akredytacyjną. Ośrodek anali-
zuje stosowane standardy akredytacyjne. 
Pozwala to na uzyskanie informacji na 
temat głównych problemów, na jakie na-
potykają szpitale zabiegające o certyfikat 
akredytacyjny. 
Do tej pory akredytację taką otrzyma-
ło 191 szpitali w całej Polsce. W woje-
wództwie lubelskim posiada ją 13 pla-
cówek. 
SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim wciąż 
pracuje nad ulepszaniem standardów 
opieki lekarskiej, m.in. poprzez realizowa-
nie nowych projektów czy zakup sprzętu 
takiego jak nowy tomograf komputerowy 
i endoskop. Przypomnijmy, że rozpoczęły 
się już pierwsze prace remontowe w bu-
dynku wydzierżawionym międzyrzeckie-

mu szpitalowi powiatowemu przez Urząd 
Gminy Kąkolewnica. Ma tam powstać 
przychodnia, która będzie oferować róż-
nego rodzaju świadczenia medyczne. Pa-
cjenci będą mogli korzystać m.in. z porad 
lekarza rodzinnego, ale również lekarzy 
specjalistów: internisty, neurologa czy 
ginekologa. Wkrótce remont rozpocznie 
się również w Łózkach w gminie Drelów, 
gdzie powstać ma zakład opiekuńczo-
-leczniczy. Jako pierwsze remontowi pod-
dane zostanie ogrodzenie wokół budynku 
dawnej szkoły podstawowej. 

Materiał: SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Wipasz: Nowa inwestycja w Międzyrzecu
Za ponad miesiąc ma rozpocząć się bu-
dowa nowego zakładu drobiarskiego 
o powierzchni ponad 3 hektarów. Po-
czątek działalności przedsiębiorstwa 
rozpocznie się w kwietniu przyszłego 
roku.

28 lutego przy ulicy Siteńskiej w Między-
rzecu Podlaskim odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod 
przyszłą ubojnię drobiu. To tam zloka-
lizowana będzie nowa inwestycja olsz-
tyńskiej spółki Wipasz, która podobny 
zakład otworzyła również w Mławie. Już 
wiadomo, że międzyrzecki projekt to naj-
większa tego typu prowadzona budowa 
w województwie lubelskim. Przedsiębior-
stwo w Mławie postawiono w rekordowo 
szybkim czasie a koszt budowy sięgnął 
180 mln zł. Zakład Drobiarski w Między-
rzecu Podlaskim ma być jeszcze droższy, 
znacznie większy i  nowocześniejszy. 
Koszt inwestycji przy ul. Siteńskiej sza-
cowany jest obecnie na ćwierć miliarda 
złotych. Dzięki temu przedsięwzięciu Wi-
pasz chce pozostać liderem w produkcji 
świeżego mięsa z kurczaka. Zakład przy 
Siteńskiej będzie rozciągał się na po-
wierzchni 8,5 hektara, z czego niemal 
40 procent będzie stanowiła powierzch-
nia zabudowy. Pozostała część zostanie 
przeznaczone na utwardzoną powierzch-
nię oraz tereny zielone. Zakład Drobiar-

ski przy Siteńskiej otrzyma własną 
oczyszczalnię ścieków o wydajności 
2000 m3 na dobę. A woda z oczyszczalni 
Wipaszu odprowadzana będzie do Kana-
łu Zahajkowskiego. Według planów fir-
my w pełni działający Zakład Drobiar-
ski w Międzyrzecu Podlaskim dziennie 
ma przerabiać 450 ton świeżego mięsa 
z kurczaka, 15 tysięcy kurczaków na go-
dzinę. Tym samym zakład ma stać się 
najnowocześniejszym tego typu obiek-
tem w Europie. W planach jest wprowa-
dzenie pełnej automatyzacji i robotyzacji 
procesów.
Docelowo zakład ma stworzyć 1200 

miejsc pracy.Wraz z  postępującymi 
etapami prac budowlanych rekrutowa-
ni mają być inżynierowie, weterynarze, 
ekonomiści, handlowcy i pracownicy fi-
zyczni. W 2017 roku Wipasz przeznaczył 
pół miliona złotych na szkolenia pracow-
nicze.
Prace nad utworzeniem zakładu drobiar-
skiego w Międzyrzecu Podlaskim roz-
poczęto w styczniu tego roku, choć roz-
mowy na ten temat rozpoczęły się dużo 
wcześniej. Budowa ma rozpocząć się 
w kwietniu, natomiast rok później obiekt 
ma zostać oddany do użytku. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 
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Z posiedzenia Rady Rynku Pracy
26 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Białej Podlaskiej odbyło się kolejne 
posiedzenie Powiatowej Rady Rynku 
Pracy, podczas którego przedstawiono 
aktualną sytuację na rynku pracy. Rada 
głosowała ponadto m.in. nad przyję-
ciem uchwał w sprawach wyrażenia opi-
nii o przeznaczeniu środków Funduszu 
Pracy na 2018 r.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Ar-
kadiusz Maksymiuk, który na wstępie przy-
witał wszystkich i przedstawił porządek 
obrad. Następnie głos zabrał Edward Ty-
moszyński, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Białej Podlaskiej, który przedstawił 
prezentację na temat aktualnej sytuacji na 
rynku pracy. W grudniu 2017 roku liczba 
osób bezrobotnych wyniosła 7 101 osób, 
co w porównaniu z grudniem 2016 roku 
jest o 1221 osób mniej (14,7%). Ogółem 
w 2017 roku liczba zarejestrowanych bez-
robotnych w PUP Biała Podlaska wyniosła 
10 126 osób. Wyrejestrowało się natomiast 
11 347 osób. Powiatowy Urząd Pracy w mi-
nionym roku wydał 23 907 decyzji, 9963 za-
siłków dla bezrobotnych, 8282 stypendiów 
oraz 649 dodatków aktywizacyjnych. Pro-
pozycję pomocy otrzymało ogółem 71 698 
osób. Wzrósł również wskaźnik liczby ofert 
pracy o 11,3% w porównaniu z rokiem 
2016 i wyniósł 5690 ofert (581 więcej). Za-
prezentowany był również plan wydatków 
na rok 2018.
W dalszej części wystąpienia dyrektor 
Tymoszyński poinformował zebranych 
o otrzymaniu wyróżnienia przyznanego 
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białej 
Podlaskiej od Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, „za wyjątkowe zaangażo-
wanie w 2017 roku w rozwój kompetencji 
i kwalifikacji osób pracujących poprzez 
wykorzystanie Krajowego Funduszu Szko-
leniowego na terenie województwa lubel-
skiego”.
- Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia, 
ponieważ praca w roku 2017 nie była w tym 
obszarze łatwą - podkreślił dyrektor Tymo-
szyński.
Gratulacje za wyróżnienie przekazał obec-
ny na spotkaniu starosta bialski Mariusz 
Filipiuk:
- Chciałbym przede wszystkim podzięko-
wać i dyrekcji i pracownikom Powiatowego 
Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, a także na-
szym oddziałom zamiejscowym. Powiatowy 
Urząd Pracy w Białej Podlaskiej już od wielu 
lat zajmuje to miejsce w czołówce urzędów 
w Polsce, jest to ewidentny dowód na to, że 
jesteście Państwo doświadczoną kadrą, bar-
dzo zaangażowaną w to, co robicie. Bardzo 
się cieszę, że pani minister zauważyła Was po 

raz kolejny, stąd to wyróżnienie - powiedział 
starosta bialski.
Informację zamknął temat aktualnej sytu-
acji cudzoziemców na rynku pracy. Ogó-
łem w styczniu br. zezwoleń na pracę se-
zonową oraz oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi wpi-
sanych do ewidencji  otrzymało 123 oso-
by (Białoruś - 64 osoby, Ukraina - 56 osób, 
Rosja - 3 osoby).
W ostatnim punkcie obrad podjęto uchwa-
ły w sprawach wyrażenia opinii o przezna-
czeniu środków Funduszu Pracy na 2018 r. 
w tym na: aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu oraz finansowanie zadań fa-
kultatywnych. Podjęto również uchwałę 
w sprawie wyrażenia opinii o kierunku 
kształcenia w Zespole Szkół im. Wł. St. 
Reymonta w Małaszewiczach w zawodzie: 
technik eksploatacji portów i terminali.

Materiał: Pup w Białej Podlaskiej/Zdjęcia: Wioletta Bielecka
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„Start up your future” – wizyta przygotowawcza
19 i 20 lutego w Europejskim Cen-
trum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy odbyła się wizyta przy-
gotowawcza projektu „Start up your 
future”, realizowanego w  ramach 
Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna 
osób programu Erasmus +. W wizycie 
uczestniczyli liderzy organizacji part-
nerskich biorących udział w projekcie 
z Polski i Litwy, przedstawiciele grupy 
polskiej, specjalista ds. wymiany mię-
dzynarodowej, koordynator projektu 
i Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy.

Dzięki spotkaniu organizacje partner-
skie miały okazję do przeanalizowania 
wszystkich aspektów związanych z przy-
gotowaniem mobilności edukacyjnej 
młodzieży, która odbędzie się w dniach 
od 7 do 14 kwietnia.
Uczestnicy spotkania omówili szcze-
gółowo harmonogram, metody pro-
wadzenia poszczególnych działań, 
podsumowali dotychczas zrealizowane 
zadania, opracowali regulamin, omówili 
kwestie związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa młodzieży, dokumentacją, 
wyżywieniem, zakwaterowaniem, trans-
portem, organizacją poszczególnych 
działań, specjalnymi potrzebami, finan-
sami, działaniami ewaluacyjnymi i upo-
wszechniającymi rezultaty projektu.
Przedstawiciele organizacji partner-
skiej zwiedzili także Internat w Białej 
Podlaskiej, zapoznali się z działalnością 

Centrum w zakresie realizacji projek-
tów współpracy międzynarodowej oraz 
z warunkami pobytu młodzieży na te-
renie ECKiW OHP w Roskoszy, upewnili 
się co do standardów i bezpieczeństwa 
zapewnionego uczestnikom projektu.
Projekt „Start up your future” rozpoczął 
się 18 grudnia 2017 r., bierze w  nim 
udział 28-osobowa grupa młodych osób 
oraz 4 liderów z Polski i Litwy. Głów-
nym celem projektu jest porównanie 
sytuacji młodych osób wchodzących 
na rynek pracy w  krajach partner-
skich, ich pomysłów na przyszłe życie 
zawodowe, zaplanowanie kariery 
zawodowej zgodnie z własnymi za-
interesowaniami, umiejętnościami, 

cechami osobowości, zastanowienie się 
nad swoimi mocnymi stronami i sposo-
bami ich wyeksponowania, poznawanie 
tajników dotyczących autoprezentacji, 
wykorzystania nowoczesnych techno-
logii informatycznych do tworzenia do-
kumentów aplikacyjnych. Celem działań 
będzie także integracja młodych ludzi 
z różnorodnych środowisk społecznych 
i kultur poprzez edukację pozaformalną, 
nabywanie nowej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji,  inspirowanie międzyna-
rodowej współpracy, tworzenie dialogu 
międzykulturowego, rozwijanie kre-
atywności i pobudzanie do aktywności 
społecznej.

Materiał: ECKiW OHP w Roskoszy 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej 
przyznał stypendia sportowe 14 za-
wodnikom. Wcześniej 6 – osobowa ko-
misja dokonała weryfikacji złożonych 
wniosków o przyznanie stypendium. 

W skład komisji weszli reprezentanci Ko-
misji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Wydzia-
łu Spraw Społecznych Starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej oraz organizacji 
pozarządowych. Stypendia, na okres 5 

lub 6 miesięcy, otrzymali zawodnicy, któ-
rzy wyróżniają się ze względu na wysokie 
wyniki sportowe w dyscyplinach objętych 
systemem sportu młodzieżowego. Wśród 
stypendystów znaleźli się: Aleksandra Sa-
charczuk, Monika Chwalewska, Jakub 
Jakimiuk, Jakub Celiński, Kacper Bo-
gusz, Łukasz Bogusz, Grzegorz Biegaj-
ło, Kacper Magielnicki, Sebastian Kłos, 
Gabriela Kałanaczyńska, Aleksandra 
Samociuk, Kacper Swórski, Bartłomiej 
Tymoszuk i Anna Chomiuk. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

Komentarz:
Janusz Skólimowski, 
wicestarosta bialski 

Powiat bialski zawsze chętnie wspiera 
naszą młodzież, m.in. właśnie sportow-
ców. Zwłaszcza, że mamy coraz więcej 
naprawdę wyróżniających się osób. 
To pozwala z optymizmem patrzeć w 
przyszłość. Mam nadzieję, że stypendia 
pomogą naszej młodzieży w spełnianiu 
kolejnych celów i osiąganiu coraz więk-
szych sukcesów, z których i my będzie-
my się cieszyć. Liczę, że z roku na rok 
stypendystów będzie coraz więcej.

Przyznano stypendia sportowe
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Strażacy na szkoleniu z ratownictwa lodowego 
Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Białej Podlaskiej 7 marca 
zorganizowała ćwiczenia zgrywające 
jednostek KSRG z zakresu ratownic-
twa lodowego. 

W  ćwiczeniach uczestniczyły zastę -
py PSP z  podległych Jednostek Ra-
towniczo-Gaśniczych oraz wybrane 
jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych włączone do Krajowy System Ra-
towniczo-Gaśnicz y.  Ćwiczenia były 
dedykowane również funkcjonariuszom 
Straży Granicznej, Policji, Państwowej 

Straży Rybackiej. Przedstawiciele służb 
uczestnicz yl i  w  ćwiczeniach w  roli 
obserwatorów.
Głównym celem ćwiczeń było przypo-
mnienie i utrwalenie wiadomości z za-
kresu ratownictwa lodowego a także 
sprawdzenie praktycznych możliwości 
współdziałania zastępów OSP i PSP.
Ćwiczenia zostały podzielone na trzy 
części: szkolenie teoretyczne z wykorzy-
staniem multimediów przeprowadzone 
w KM PSP w Białej Podlaskiej; ćwiczenia 
praktyczne na akwenie w Witulinie po-
legające na ewakuacji z wody 3 osób, 

w tym jednej bez zachowanych funkcji 
życiowych. W tej części uczestniczyły 
zastępy PSP z podległych JRG i zastęp 
z OSP w KSRG Leśna Podlaska; szkolenie 
praktyczne dla poszczególnych zastę-
pów z jednostek OSP. Każda jednostka 
pod okiem instruktorów w sposób prak-
tyczny realizowała zadania polegające na 
właściwym zabezpieczeniu ratowników, 
dotarciu do osoby poszkodowanej i ewa-
kuacji na brzeg. W ćwiczeniach uczestni-
czyło: 13 strażaków PSP, 43 strażaków 
OSP, 9 osób ze służb współdziałających.

Materiał: KMPSP Biała Podlaska

Rozmawiali o problemach współczesnego pszczelarstwa
Mówi się, że kiedy zginie ostatnia 
pszczoła, człowiekowi pozostanie tyl-
ko pięć lat życia. Te owady odgrywają 
ogromną rolę w środowisku, jednak 
współczesne pszczelarstwo jest zagro-
żone różnymi chorobami przez które 
giną całe pszczele rodziny. Problem ten 
poruszono na IX Lubelskiej Konferencji 
Pszczelarskiej. 

W  sobotę (17 lutego) w  Grabanowie 
pszczelarze spotkali się na konferencji, by 
omówić ze specjalistami wszelkie aktual-

ne problemy dotyczące pszczelarstwa.
Głównym tematem tego dnia była cho-
roba - warroza, omówiona szczegółowo 
przez dr n. wet. Annę Gajdę ze Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.
- Tak naprawdę od 30 lat największym 
problem jest obecnie zapadalność pszczół 
na warrozę. Choroba dotyka pszczele ro-
dziny niemal w całej Europie. To choro-
ba pasożytnicza. Wywołuje ją tak jakby 
kleszcz, który względem ciała pszczoły 
jest ogromny. Wypija on hemolimfę, czyli 

pszczelą krew i otwiera drogę dla różnych 
wirusów. Bardzo trudno się z nim walczy. 
Jeśli pszczelarze przeoczą kiedy powinni 
leczyć, najczęściej wtedy tracą pszczele 
rodziny - wyjaśnia Anna Gajda.
Na konferencji poruszono także problem 
innych chorób wirusowych pszczół. Dok-
tor hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie wygłosił 
także wykład pt. „Środowisko źródłem 
pokarmu pszczół”.
W  spotkaniu wzięło udział około 150 
pszczelarzy, nie tylko z powiatu bialskiego.

Materiał: biala24.pl
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KULTURA
gm. Sosnówka

                      Obradowała Rada Muzeum 
15 lutego odbyło się posiedzenie Rady 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w Romanowie. 

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. 
Krzysztof Stepnik ,  przewodniczący 
Rady Muzeum, Małgorzata Nikowska, 
wiceprzewodnicząca Rady Muzeum, Bar-
bara Chwesiuk, Maria Wiecek, Krzysz-
tof Bruczuk, dyrektor muzeum, Dorota 
Demianiuk, sekretarz Rady Muzeum.
Rada pozytywnie oceniła działalność 
muzeum w 2017 r. oraz sprawozdanie fi-
nansowe za 2017 r. Również pozytywnie 
został zaopiniowany plan pracy muzeum 
na 2018 rok. Członkowie Rady Muzeum 
zostali zapoznani z planem finansowym 
jednostki na rok 2018. Dyrektor muzeum 
przedstawił stan realizacji projektu pn. 
„Renowacja zabytkowego dworu Kra-
szewskich w Romanowie”, dofinansowa-
nego z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Osi Prioryteto-
wej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo 

kulturowe i naturalne oraz zakres rzeczo-
wy projektu pn. „Konserwacja architektu-
ry sakralnej i świeckiej na terenie zespołu 
dworsko – parkowego w Romanowie” za-
planowanego do realizacji w roku 2018 

Radę zapoznano także z zakresem złożo-
nego do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego projektu dotyczącego od-
tworzenia oficyny Kraszewskich.

Materiał: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie 

m. Terespol
 Stowarzyszenie rusza z kolejną inicjatywą

Za nami pierwsza impreza organizo-
wana przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Miejskiej Terespol. Inicjatywy 
realizowane przez grupę lokalnych 
działaczy na stałe wpisały się w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych miasta. 
Stowarzyszenie nie zwalnia tempa 
i w tym roku startuje z kolejnym po-
mysłem.

Stowarzyszenie może pochwalić się pra-
wie dwudziestoletnim stażem. Aktywnie 
działa i angażuje się w życie kulturalne 
miasta od 1999 roku. – Na przestrzeni 
tego okresu zarządy zmieniały się wielo-
krotnie, ale każdy z nich miał określoną 
funkcję do spełnienia. Stowarzyszenie 
wspierało różne inicjatywy, m.in. budo-
wę hali Miejskiego Ośrodka Kultury i hali 
sportowej MULKS Terespol. Przez pewien 
czas w ramach prowadzonej działalno-
ści grupa powołała do życia spółkę, która 
zajmowała się produkcją pieczarek. To był 
ewenement. Od roku 2007 stowarzyszenie 
aktywnie działa na polu kultury. To nasze 
priorytetowe zadanie – mówi wiceprezes 
stowarzyszenia Krzysztof Badalski.
Koncert Noworoczny w Terespolu, który 
odbył się 11 lutego, to pierwsza cykliczna 
impreza realizowana przez Stowarzysze-
nie wspólnie z Urzędem Miasta i Miej-
skim Ośrodkiem Kultury. W ubiegłym 

roku uroczystość miała jubileuszową od-
słonę. Kolejne wydarzenie zaplanowane 
na ten rok to Jarmark Rękodzielniczy. 
W sierpniu mieszkańcy miasta, i nie tylko, 
będą mieli okazję pochwalić się własny-
mi wyrobami. 
Nową inicjatywą stowarzyszenia jest 
Piknik Artyleryjski. – Wydarzenie chcemy 
zorganizować w tym roku po raz pierwszy. 
Inicjatywa powstała za sprawą istniejącej 
w Terespolu Drużyny Artylerii Domu Ra-
dziwiłłów. Przygotowujemy się do dużej, 
dwudniowej imprezy plenerowej. Wstęp-
ny program jest już gotowy – wyjaśnia 

Badalski. Impreza planowana jest w po-
łowie czerwca. Drużyna Artylerii Domu 
Radziwiłłów w Terespolu została powo-
łana w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 
320-lecia miasta. 
Oprócz organizowania wydarzeń kultu-
ralnych, stowarzyszenie działa również 
na innych płaszczyznach. Na przełomie 
maja ukaże się wydanie kolejnego nume-
ru „Gońca Terespolskiego”. Czasopismo 
jest wydawane dwa razy w roku. Finanso-
wane jest w ramach partnerstwa z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Terespolu.

Materiał: Sylwia Bujak „Słowo Podlasia”
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Wernisaż wystawy Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej 
19 lutego w Gminnym Centrum Kultu-
ry Sportu i Turystyki w Kodniu odbył 
się wernisaż wystawy Stowarzyszenia 
Twórców Kultury Nadbużańskiej im. 
Janusza Kalinowskiego z Włodawy. 

Otwarcia uroczystości dokonali: wójt 
gminy Kodeń Jerzy Troć, pomysłodawca 
– sekretarz gminy Kodeń Mariusz Zańko, 
przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego 
Mariusz Kiczyński, przewodnicząca Rady 
Gminy Kodeń Barbara Radecka oraz or-
ganizator wystawy - dyrektor GCKSiT 
w Kodniu Piotr Skolimowski. 
Kodeń i Włodawa to dwie piękne nadbu-
żańskie miejscowości, które łączy rzeka Bug. 
Zorganizowanie wernisażu stało się wspa-
niałą promocją walorów kulturowych 
i turystycznych Doliny Bugu. Dzięki zaanga-
żowaniu Stowarzyszenia Twórców Kultury 
Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskie-
go z Włodawy mieszkańcy Lubelszczyzny 
mogą zapoznawać się z piękną twórczo-
ścią artystyczną. W taki sposób wyraził się 
o idei wernisażu wystawy Mariusz Zań-
ko, sekretarz gminy Kodeń przywołując 
w swoim wystąpieniu słowa św. Tomasza 
z Akwinu: Człowiek żyje prawdziwym ludz-
kim życiem dzięki kulturze.
Na spotkanie przybyli m.in. radni gminy 
Kodeń: Tadeusz Mackiewicz, Stanisław 
Panasiuk, Sławomir Walecki, kierow-
nik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kod-
niu Edyta Wojciechowska, kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kodniu, przedstawiciele uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Kapitana Michała Fi-
jałki i Gimnazjum w Kodniu razem z na-
uczycielami, ojciec Jan Domański OMI 
proboszcz z Zabłocia, uczestnicy z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowe-
go Domu Samopomocy oraz mieszkańcy 
Kodnia.
Podczas wernisażu wystawy swoje dzieła 
eksponowali artyści ludowi ze Stowarzy-
szenia Twórców Kultury Nadbużańskiej 
im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie: 
Agnieszka Kuryłowicz, Mariusz Komo-
rowski, Krzysztof Sidor, Zbigniew To-
karski, Barbara Nowakowska, Elżbieta 
Miłocha, Janusz Woliński, Krzysztof 
Kargol, Bogdan Hawryluk, Sylwester 
Sowa, Rafał Jankowski, Andrzej Mi-
rończuk, Jan Pawłowski, Igor Korczyń-
ski, Urszula Stachniuk, Tomasz Rolko, 
Barbara Litwiniuk, Andrzej Rysz, Beata 
Kozak, Krystyna Igras, Mirosław Weso-
łowski, Urszula Bielińska, Władysława 
Wójcik, Ryszard Nawojczyk, Tadeusz 
Protaś, Aneta Lewkowicz - malarze, 
rzeźbiarze, twórcy zajmujący się koron-
karstwem i zdobnictwem, grafiką, haftem 

artystycznym, ludową biżuterią, wikliną 
papierową itp. Swoją twórczość przed 
zebraną publicznością prezentowali rów-
nież poeci, członkowie grupy poetyckiej 
Nadbużańska Fraza przy STKN im. J. Ka-
linowskiego we Włodawie: Czesława 
Demczuk i Eugeniusz Daniluk. Byliśmy 
pod wrażeniem ich osobowości, która 
wyzwoliła wzruszenie, zadumę i poczu-
cie bliskości wynikające ze znajomości 
natury ludzkiej. Artyści ze Stowarzysze-
nia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. 
Janusza Kalinowskiego we Włodawie 
mają w swoim artystycznym dorobku 
wiele wyróżnień, nagród i dyplomów. 
Organizują warsztaty i szkolenia dla mło-
dzieży oraz osób z niepełnosprawnością. 
To niezwykli mentorzy obecnych i przy-
szłych pokoleń.
Wydarzenie uświetniły swoim występem 
Zespół Kresowianki i Zespół Jarzębi-
na z Zabłocia. Ich pełne walorów arty-
stycznych głosy przeniosły nas w odległą 
przeszłość, gdzie naturalne więzy ludzkie 
i potrzeba bycia częścią lokalnej społecz-
ności nabierają szczególnego znaczenia. 
Prezes STKN z Włodawy Barbara Litwi-
niuk opowiedziała o całokształcie dzia-
łalności Stowarzyszenia. Bezpośrednio 

w miejscu wystawy, pośród eksponatów 
mieliśmy najlepszą sposobność przeko-
nać się, jak różnorodny jest wachlarz te-
matyczny dzieł sztuki: od nadbużańskich 
pejzaży, świata zwierząt i przyrody, mo-
tywów religijnych, architektury poprzez 
abstrakcje i osobiste impresje. Odbiera-
liśmy na żywo wrażliwość i wyjątkowe 
umiejętności artystyczne twórców ze 
Stowarzyszenia Twórców Kultury Nad-
bużańskiej im. Janusza Kalinowskiego 
z Włodawy.
 Kultura to ogół wytworów ludzi kształ-
tujących człowieka i pozwalający na jego 
osobisty rozwój. Odznaczający się wyż-
szymi potrzebami duchowymi człowiek 
ma wewnętrzną potrzebę tworzenia. 
Wynika ona również z tego, że chce być 
dostrzeżony i spełniać się, kiedy inni do-
strzegają walory estetyczne jego pracy. 
Mieni się właściwym kształtem istnienia, 
bo tworzy ją sam i żyje dzięki niej. Kul-
tura to niepospolita siła napędzająca ży-
cie człowieka. Ślad po niepowtarzalnym 
pięknie duszy, która pragnie być, rozkwi-
tać, jaśnieć tak długo, jak inni mają po-
trzebę ją podziwiać i nasycać…

Materiał: Beata Kupryś
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25 lutego w Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Terespol spotkali się dostojni 
Jubilaci, którzy w sposób szczególny 
uczcili piękne Jubileusze 50, 55, 60 
i 65-lecia zawarcia związku małżeń-
skiego.

Z tej okazji swą obecnością zaszczycili za-
proszeni na uroczystość goście: w imieniu 
starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, 
radna powiatu bialskiego Marzanna An-
drzejuk, wójt gminy Terespol Krzysztof 
Iwaniuk, przewodniczący Rady Gminy 
Terespol Mieczysław Romaniuk, Sekre-
tarz Gminy Bogdan Daniluk, kierownik 
Referatu organizacyjnego i Spraw Społecz-
nych Danuta Wowczeniuk, przedstawiciel 
Urzędu Stanu Cywilnego Piotr Zaręba, ks. 
proboszcz parafii w Terespolu Zdzisław 
Dudek, ks. Sławomir Harasimiuk - pro-
boszcz parafii w Neplach oraz przedstawi-
ciele Rady Gminy Terespol: Halina Ostap-
czuk, Jan Krzyżanowski i Artur Łozak. 
Zawierając małżeństwo szanowni Jubilaci 
byli ludźmi bardzo młodymi. Czasy, w któ-
rych budowali własny dom nie były łatwe, 
jednak wzajemna miłość, szacunek, wier-
ność dokonanemu wyborowi i poszanowa-
nie dla wspólnie złożonej obietnicy – po-
zwoliły te wszystkie przeciwności zwyciężyć 
i dotrwać do tak zaszczytnych rocznic. 
Złote Gody tego dnia świętowały 23 
pary: Krystyna i Waldemar Chajczuk, 

Maria i Franciszek Czerko, Maria i Jan 
Czyrko, Krystyna i Mieczysław Gaw-
ryluk, Anna i  Aleksander Gozdur, 
Stanisława i Czesław Iwaniuk, Zofia 
i Jerzy Marciniuk, Teresa i Zygmunt 
Ochrymuk, Maria i Bolesław Ordejuk, 
Irena i Tadeusz Parafiniuk, Wiesława 
i Edward Patejuk, Wanda i Tadeusz Po-
morscy, Jadwiga i Zygmunt Semeniuk, 
Wiesława i Jan Usik, Alicja i Arkadiusz 
Wojewodowie, Maria i Włodzimierz 
Wołosiuk, Halina i Tomasz Wójcik, Ha-
lina i Eugeniusz Wygodni, Halina i Jan 
Barmosz, Eugenia i Józef Czarneccy, 
Alicja i Włodzimierz Ejfler, Emilia i Leon 
Ligor oraz Państwo Krystyna i Witaliusz 
Popławscy. 
Ponadto swoje święto tego dnia obcho-
dziło 13 par Jubilatów 55–lecia pożycia 
małżeńskiego, 9 par 60–lecia oraz 1 godna 
wyróżnienia para: Państwo Władysława 
i Jan Moździerz, którzy świętowali 65–le-
cie pożycia małżeńskiego. 
W części oficjalnej uroczystego spotkania 
pary odebrały Medale Prezydenta RP za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, listy gra-
tulacyjne, słodkie upominki oraz kwiaty. 
W dalszej części wzniesiony został toast 
i odśpiewano głośne Sto lat. Miłą niespo-
dzianką była prezentacja multimedialna 
zdjęć par z lat młodości, która przygoto-
wana została Jubilatom Złotych Godów. 
Kolejnym punktem programu był uro-

czysty obiad oraz tort, a na zakończenie 
wzruszającego i pełnego emocji popo-
łudnia wystąpiła znana i lubiana Kape-
la Podwórkowa Klawa Ferajna z Białej 
Podlaskiej. 
Z okazji Jubileuszu 50, 55, 60 i 65-le-
cia  zawarcia związku małżeńskiego, 
pragniemy jeszcze raz życzyć Państwu 
zdrowia oraz nieustającej pogody du-
cha, abyście dalej szli tą drogą, z dobro-
cią w sercu, otoczeni ludźmi, których ko-
chacie, silni poczuciem bezpieczeństwa 
i szczęścia – nierozłączni.

Materiał: Gmina Terespol

Komentarz
Marzenna Andrejuk, radna powiatu 

bialskiego:

Jeszcze raz gratuluję wszystkim pięk-
nym parom, które świętowały swoje 
jubileusze. Przeżyć ze sobą tyle lat to 
nie lada wyzwanie, z którym nasi Jubi-
laci doskonale sobie poradzili. Są dla nas 
przykładem do naśladowania. Nie było-
by to możliwe bez wytrwałości, zgody, 
a przede wszystkim wzajemnego sza-
cunku. Liczba par, które świętowały w 
Małaszewiczach pokazuje, że mamy od 
kogo się uczyć tych pięknych wartości. 
Życzę tym parom dalszych szczęśliwych 
wspólnych lat.

Złote Gody w Gminie Terespol
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gm. Piszczac 

Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę o pożarnictwie
28 lutego w Urzędzie Gminy w Piszcza-
cu odbyły się eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej pod hasłem „Młodzież zapobiega 
pożarom”. 

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 
w Połoskach reprezentowały w grupie 
I Andżelika Plak z klasy V i w grupie II 
Julia Urbańczyk z klasy VII. Uczennice 
rozwiązywały test zawierający zagadnie-
nia z zakresu przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wypadek 
pożaru oraz praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym i techniką pożarniczą, a tak-
że poznawania tradycji oraz organizacji 
ochrony przeciwpożarowej. Najlepsza 
okazała się Andżelika Plak, drugie miej-
sce zajęła Julia Urbańczyk. Zwycięzcy po-
szczególnych grup zakwalifikowali się do 
etapu powiatowego konkursu, który zo-

stanie zorganizowany w Komendzie Miej-
skiej PSP w Białej Podlaskiej. W etapie 
gminnym uczestnikom kibicowali m.in. 
radny powiatu bialskiego Arkadiusz 

Misztal i wójt gminy Piszczac Kamil Ko-
żuchowski. Zwyciężczyni gratulujemy 
i życzymy powodzenia w dalszym etapie 
turnieju.

Materiał: UG w Piszczacu

gm. Konstantynów

                       Nagrody wójta rozdane
28 lutego w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Konstantynów odbyła się 
uroczystość wręczenia sportowcom 
nagród Wójta Gminy za rok 2017. 

Nagrody wraz z podziękowaniami prze-
kazywał osobiście wójt gminy Romuald 
Murawski wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Tadeuszem Hryciukiem oraz 
wiceprzewodniczącym Waldemarem 
Dorofiejukiem. Nagrody przyznano 17 
osobom:
Tomasz Kociubiński – I miejsce w XXXVII 
Międzynarodowych Zawodach w Podno-
szeniu Ciężarów „Srebrna Sztanga”, I miej-
sce w kat. 88 kg podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych w 
Podnoszeniu Ciężarów, I miejsce podczas 

III Ogólnopolskiego Turnieju Podnosze-
niu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych 
w Radomiu. 
Jakub Niczyporuk  – I miejsce w VII 
Grand Prix Terespola do lat 18 (szachy). 
Godne pochwały jest również zajecie IV 
miejsca w Mistrzostwach Juniorów Woje-
wództwa Lubelskiego w Szachach Szyb-
kich Kategoria Chłopców do lat 18.
W tym dziewczęta z drużyny koszykarek 
z Uczniowskiego Ludowo – Pożarnicze-
go Klubu Sportowego „ISKRA”, które w 
2017 r. osiągnęły wysokie wyniki sporto-
we, m.in. zajęły I miejsce w Finale woje-
wódzkim w Koszykówce Dziewcząt Szkół 
Gimnazjalnych, I miejsce podczas II Ogól-
nopolskiego Turnieju Koszykówki Dziew-
cząt Batory Basket Cup, III miejsce w stre-

fie lubelsko- podkarpackiej, II miejsce w 
XIII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki 
Dziewcząt rocznik 2002 i młodsze ZIMA 
CUP 2017 w Działdowie. Nagrodzone 
zawodniczki: Broda Aleksandra, Broda 
Kornelia, Dencikowska Julia, Filipiuk 
Wiktoria, Jakoniuk Magda, Janczak 
Alicja, Mackiewicz Milena, Mackiewicz 
Oliwia, Mitura Marta, Nitychoruk Alek-
sandra, Nowicka Aleksandra, Paluch 
Emilia, Przybysławska Martyna, Świąn-
tek Kludia, Zwirkowska Magdalena. 
W uroczystości uczestniczyli pracownicy 
samorządowi, radny Rady Gminy, dyrek-
cja szkoły, trenerzy oraz działacze sporto-
wi. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań 
i życzeń dalszych sukcesów. 
Materiał: Katarzyna Domańska, UG w Konstantynowie 
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Międzyrzeckie Spotkania Jazzowe z gwiazdami
W niedzielę 25 lutego na scenie Kina 
Sława w Międzyrzecu Podlaskim wy-
stąpiła charyzmatyczna wokalistka, 
pianistka, Gaba Kulka. Koncert odbył 
się w ramach Międzyrzeckich Spotkań 
Jazzowych organizowanych przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Między-
rzecu Podlaskim.

Półtoragodzinny koncert dostarczył 
międzyrzeckiej publiczności mnóstwo 
muzycznych doznań. Artystka wystąpiła 
w dość nietypowym dla siebie składzie, 
towarzyszyli jej Wojciech Traczyk – gita-
ra basowa, kontrabas oraz Michał Fetler 
– saksofony. Cała trójka wspomagała się 
“magicznymi elektronicznymi pudeł-
kami” – samplerami, zestawami efek-
tów, wydającymi z siebie to rytm, to 
inne smaczki brzmieniowe i wtrącenia. 
Usłyszeliśmy w efekcie dość osobliwą 
mieszankę jazzu, rocka, poezji śpiewa-
nej, elektroniki, co sama artystka nazy-
wa progresywnym popem. Trio zagra-
ło numery głównie z dwóch ostatnich 
wydanych płyt “Kruche” i “The Escapist” 
oraz kilka coverów m.in. Georga Haris-
sona, Lecha Janerki, czy zespołu Repu-

blika, wszystkie ciekawie zaaranżowa-
ne. Gaba to niezwykle sprawny muzyk, 
wyśmienicie gra na pianinie, instrumen-
tach klawiszowych, ukulele, bawi się 
dźwiękiem korzystając z elektronicz-
nych efektów, do tego umie to idealnie 
połączyć, co dobrze świadczy również 
o jej wyobraźni muzycznej. Warto rów-
nież docenić warstwę tekstową utwo-
rów Gaby, są to zarówno polskie, jak 

i angielskie słowa, które dobrze łączą 
się z muzyką i przykuwają uwagę równie 
mocno, co dźwięki.
Artystka potrafiła podczas koncertu wy-
czarować kameralny klimat, ale również 
pobudzić do tupania nóżką. Publiczność 
dobrze się bawiła, nagradzała gromkimi 
brawami artystów i dała się z pewnością 
oczarować ich muzyką.

Materiał: MOK w Międzyrzecu Podlaskim 

Niedzielny wieczór z teatrem w Sławatyczach
18 lutego sala Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sławatyczach późnym wie-
czorem kolejny raz wypełniła się wiel-
bicielami kontaktu z żywym słowem. 
Tym razem spotkaliśmy się z literaturą 
angielskiego konwertyty C.S. Lewisa. 
Teatr Niezależnego Wieku zmierzył się 
z trudnym przekazem treści „Listów 
Starego diabła do młodego”

Wejść w rolę kusiciela było nie lada wyczy-
nem pomogła nam w tym klasyka muzyki 
musicalowej i rozluźniające napięcie scen-
ki rodzajowe. Kierownictwo muzyczne 
objęła Elżbieta Gruszkowska, instruktor 

pracujący w miejscowym GOK-u, która re-
welacyjnie aktorsko grała i interpretowa-
ła pieśni. Spektakl nie zaistniałby w takiej 
wierze gdyby nie gra świateł, którą prowa-
dził młody przyjaciel Marek Pruniewicz 
doskonały też w roli „Anioła” i „Krętacza”. 
Na scenie wystąpili: Małgorzata Gil, 
Kinga Osik, Barbara Dejczman, Wiktor 
Dejczman, Wiktoria Gruszkowska, Ju-
dyta Osik, Małgosia Pruniewicz i Ha-
lina Chyz. Ela i Marek budowali swoją 
rolę w „ pocie i krwi”, szukając właściwego 
tonu głosu, stylu przebrania, te godziny 
prób szczególnie muzycznych ( jeszcze raz 
wielki ukłon w kierunku Eli) skutkowały 

owacjami na stojąco naszej publiczności.
Dziękujemy Wam wszystkim, bez Was nie 
istniejemy, dziękujemy Przewodniczące-
mu Rady Powiatu Mariuszowi Kiczyń-
skiemu za to, że jest zawsze z nami i trak-
tujemy to za ogromne wyróżnienie, Joli 
Buczek, że zawsze władze gminy są obec-
ne. Dziękujemy dyrektorowi GOK-u Bo-
lesławowi Szulejowi za wsparcie i trud 
jaki ponosi przy nagłośnieniu naszych 
spektakli. Państwu Mariuszowi i Marze-
nie Pruniewicz za wsparcie techniczne 
i wszystkim którzy są z nami. Zapraszamy 
i do zobaczenia.

Materiał: UG w Sławatyczach
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Kolejne odkrycia w gminie Drelów
Jeszcze rok temu niewielu z nas przy-
puszczało, że przed Słowianami nasze 
tereny mogły zamieszkiwać ludy ger-
mańskie. Dziś, po ostatnich, słynnych 
już znaleziskach w Witorożu, odnale-
ziono kolejne pamiątki z okresu wpły-
wów rzymskich. W jednym z lasów na 
terenie gminy Drelów odnaleziono 75 
srebrnych denarów z czasu II-III wieku.
 
„To bardzo ważne i wielkie odkrycie, któ-
re przybliża nas do tematu, którym za-
częliśmy zajmować się w tamtym roku, 
czyli plemieniem Gotów na terenie gmi-
ny Drelów. To kolejne dużej skali zna-
lezisko związane z tym ludem” - mówi 
Mieczysław Bienia, archeolog, Muzeum 
Południowego Podlasia.
Mieszkaniec gminy Drelów, w trakcie 
spaceru, napotkał w lesie ciekawe zna-
lezisko w postaci kilku srebrnych monet, 
jak się później okazało z okresu wpły-
wów rzymskich. O znalezisku poinfor-
mował Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Podczas wizytacji przedsta-
wiciel konserwatora, razem ze znalazcą 
denarów natrafili na kolejne kilkanaście 

monet. Kilka dni później, z inicjatywy 
Bialskiej Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, wspólnie 
z Muzeum Południowego Podlasia i Ko-
łem Naukowym „Fibula”, przy współpra-
cy z Nadleśnictwem Międzyrzec odbył 
się wyjazd poszukiwawczy. Podczas 
wspólnych prac odnaleziono w sumie 
75 srebrnych denarów rzymskich.
„To ważne znalezisko, które wpisuje się 
w mapę odkryć z okresu II-III wieku, ta-
kich jak cmentarzysko w Witorożu. Poka-
zuje to, że osadnictwo gockie na terenie 

gminy Drelów było w tamtym okresie 
znaczne. Należy więc zakładać, że 
obecność tych plemion na naszym te-
renie trwała przez kilka wieków, sko-
ro odnajdujemy aż kilkaset grobów 
i takie ilości monet w jednym miejscu 
po poprawie dwóch tysiącach lat. Cie-
szymy się, że znalezisko ujrzało światło 
dzienne dzięki wzorowej, obywatelskiej 
postawie naszego mieszkańca” - mówi 
wójt, Piotr Kazimierski.
Kierownik delegatury wystąpi do Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o przyznanie nagrody znalazcy, za god-
ne naśladowania, świadome zachowanie 
mieszkańca gminy Drelów. Monety znaj-
dą się w zbiorach Muzeum Południowe-
go Podlasia w Białej Podlaskiej i na pew-
no zostaną pokazane także w Drelowie.
Przed nami jeszcze badania powierzch-
niowe, więc niebawem możemy usły-
szeć o kolejnych niezwykłych znalezi-
skach na terenie gminy Drelów.
W kwietniu ubiegłego roku podczas 
poszukiwań dzwonu odnaleziono śla-
dy obecności germańskiego plemienia 
Gotów w postaci fibul [ozdobne, meta-

lowe zapinki do spinania szat]. Zgodnie 
z zapowiedziami poszukiwacze i arche-
olodzy wrócili do Witoroża w maju, aby 
wnikliwiej przeszukać teren.
Tym razem  przy użyciu cięższego sprzę-
tu, który pozwolił na głębsze i dokład-
niejsze zbadanie gleby, dokonano prób-
nych wykopów i odkryto kilkanaście 
stanowisk grobowych. Pod stertami ka-
mieni ukryte były gliniane urny z reszt-
kami pozostałymi po spaleniu zwłok. Ar-
cheolodzy podkreślają, że odnajdowane 
na naszych terenach przedmioty, pewne 

charakterystyczne rozlokowanie i upo-
rządkowanie   poszczególnych miejsc 
świadczy o dużym bogactwie historycz-
no-kulturowym drelowskiej ziemi. Zna-
lezione na terenie gminy fibule, monety 
rzymskie, czy przedmioty z epoki brązu 
świadczą, że na tych terenach przeby-
wało wiele ludów.
Odnalezione przedmioty skłoniły do za-
planowania kolejnych poszukiwań. Ar-
cheolodzy proponują zorganizowanie 
tygodniowego pikniku archeologiczne-
go, podczas którego oprócz kolejnych 
odkrywek w Witorożu zorganizowano 
by także wypady w inne ciekawe arche-
ologicznie miejsca naszej gminy m.in.: 
Horodek, Żerocin, Szóstka.  Planuje się, 
aby w akcję włączyć również gimnazja-
listów. Byłaby to niepowtarzalna okazja 
do poznania bogatej przeszłości tych 
ziem, budowania świadomości swojego 
regionu i pogłębiania wiedzy historycz-
nej młodzieży. Archeologiczny piknik 
planuje się zorganizować na przełomie 
lipca i sierpnia, na który już serdecz-
nie zapraszamy wszystkich chętnych, 
zwłaszcza młodzież szkolną.
Chcąc wyeksponować, zainteresować 
mieszkańców, ale i położyć nacisk histo-
ryczną wyjątkowość gminy, w przyszło-
ści planuje się stworzenie interaktywnej 
mapy. Umiejscowione byłyby na niej 
stanowiska archeologiczne, pokazane 
znalezione tam przedmioty, podany rys 
historyczny i ewentualne podlinkowanie 
do innych związanych z danymi dzieja-
mi materiałów. 

Materiał: UG w Drelowie; Tekst: M. Olesiejuk / Foto: W. Pepa
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Janowscy sportowcy najlepsi w regionie
Ola Sacharczuk i Dawid Smolbik, re-
prezentujący UKS HWA-RANG w Ja-
nowie Podlaskim zwyciężyli w swoich 
kategoriach w XXXI Plebiscyt tygo-
dnika „Słowo Podlasia” na Najpopu-
larniejszych Sportowców i Trenerów 
Południowego Podlasia.

16 lutego w Białej Podlaskiej odbyła się 
uroczysta gala XXXI Plebiscytu „Słowa 
Podlasia”, w którym wybierano pięciu 
najpopularniejszych seniorów i juniorów, 
a także po raz pierwszy trzech trenerów, 
a którzy przyczynili się do ogromnych 
sukcesów swoich podopiecznych. W gru-
pie nominowanych kandydatów znaleźli 
się zawodnicy i  trenerzy z Powiatów: 
bialskiego, łosickiego, radzyńskiego 
i piszczackiego. Wśród nich medaliści 
Mistrzostw Polski, Europy i Świata w róż-
nych dyscyplinach. Nie zabrakło rów-
nież kandydatów z Janowa Podlaskiego 
- medalistek Mistrzostw Polski Juniorów 
reprezentujących UKS Hwa-Rang w Jano-
wie Podlaskim: Aleksandra Sacharczuk, 
Aleksandra Samociuk i Gabriela Kałan-
czyńska.
Wszystkie kandydatki są maturzystkami 
klas mundurowych Zespołu Szkół im. 
Adama Naruszewicza w Janowie Podla-
skim. 
Partnerami Plebiscytu Sportowego "Sło-
wa Podlasia" są: poseł na sejm RP Stani-
sław Żmijan, marszałek województwa 
lubelskiego Sławomir Sosnowski, staro-

sta bialski Mariusz Filipiuk, oraz prezy-
dent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk. 
W końcowej kwalifikacji z dużą przewagą 
swoje kategorie wygrali: 
Juniorzy - Aleksandra Sacharczuk, brą-
zowa medalistka Mistrzostw Świata, złota 
medalistka Pucharu Europy i Mistrzostw 
Polski w walkach do 50kg (35 147 głosów)
Trenerzy - Dawid Smolbik, którego pod-
opieczni sięgali po medale Mistrzostw 
Polski, Pucharu Polski, Pucharu Europy 
i Mistrzostw Świata (23 031 głosów).
Podczas gali zwycięzcy odebrali pamiąt-
kowe puchary i nagrody, a także dyplo-
my starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, 

które w jego imieniu przekazał sekretarz 
powiatu Henryk Marczuk.
Warto dodać, że pozostałe zawodniczki 
z Janowa znalazły się tuż poza wyróżnio-
ną piątką, co należy uznać za wspaniały 
wynik biorąc pod uwagę, że ćwiczący Ta-
ekwon-Do w Janowie Podlaskim znaleźli 
się po raz pierwszy w gronie najlepszych 
sportowców.
Od dwóch lat klub Hwa-Rang otrzymuje 
wsparcie finansowe z gminy Janów Pod-
laski, dzięki czemu jego zawodnicy mogą 
sięgać po sukcesy na arenie ogólnopol-
skiej i międzynarodowej.

Materiał: UG w Janowie Podlaskim

gm. Konstantynów  W tenisa stołowego o puchar starosty
Rozgrywki sportowe w  tenisa sto-
łowego odbyły się 17 lutego. Zawo-
dy rozgrywane są cyklicznie co roku 
w miesiącach zimowych (luty/marzec) 
na nowoczesnej hali sportowej w Kon-
stantynowie i gromadzą wielu chętnych 
sportowców.

W tym roku zawodników i kibiców ze-
branych na hali sportowej przywitała dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Komarnie 
Kolonii Grażyna Jasińska-Pykało. Ży-
czyła zawodnikom  sukcesów sportowych, 
a kibicom mocnych wrażeń z oglądanej 
rywalizacji sportowej. Zawody otworzył 
wójt gminy Konstantynów Romuald Mu-
rawski, który również życzył uczestnikom 
sukcesów sportowych i zdrowej sporto-
wej rywalizacji. Sędzią głównym zawo-
dów, rozstrzygającym sprawy sporne,  był 
Piotr Woźniak,  a sekretariat zawodów 
poprowadziła Monika Demianiuk.

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy rywalizowa-
li w ośmiu kategoriach wiekowych: klasy 
IV i młodsze (dziewczęta i chłopcy), klasy 
V-VII (dziewczęta i chłopcy), klasy gimna-
zjalne (dziewczęta i chłopcy), kategoria 
OPEN (kobiet i mężczyzn). Dziewczęta 
klasy IV i młodsze: 1. Maja Korolczuk, 2. 
Aleksandra Soroczyńska, 3. Nikola Mi-
rończuk. Chłopcy klasy IV i młodsze: 1. 
Maksymilian Maleńczyk, 2. Kamil Gry-
glas, 3. Jakub Hańko, 4. Mateusz Misie-
juk. Dziewczęta klasy V-VII: 1. Weronika 
Dubienko, 2. Roksana Góra, 3. Karolina 
Pożarowszczyk, 4. Oliwia Janiszek. 
Chłopcy klasy V-VII: 1. Adam Wojtiuk, 
2. Miłosz Koryciński, 3. Szymon Sztorc, 
4. Iwaniuk Jakub. Dziewczęta gim-
nazjum: 1. Anna Żuk, 2. Patrycja Żuk. 
Chłopcy gimnazjum: 1. Filip Stankiewicz, 
2. Maciej Syryjczyk, 3. Sebastian Andrze-
juk, 4. Emil Kępczyński. Kobiety Open: 1. 
Paulina Tarapaty, 2. Agnieszka Kimsa, 3. 

Beata Siwek. Mężczyźni Open: 1. Konrad 
Chwedoruk, 2. Marek Zagajski, 3. Szot 
Andrzej. 4. Jarosław Pietruszewski. 
Nagrody w postaci pucharów, medali i dy-
plomów ufundowali: starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk, wójt gminy Konstantynów 
Romuald Murawski.  Organizatorem  tur-
nieju była Szkoła Podstawowa w Komarnie 
Kolonii, „gościnnie” korzystająca z nowo-
czesnych obiektów sportowych przy Szko-
le Podstawowej w Konstantynowie.
Zawody są imprezą rangi powiatowej 
i  w każdym roku przyciągają zawodni-
ków z coraz to innych miejscowości nasze-
go okręgu. Turniej  cieszy się dużym zain-
teresowaniem i wielu chętnych podejmuje 
rywalizację sportowa w duchu „fair play”. 
W tym roku do  udziału  zgłosiło się  około 
70 osób z terenu naszego powiatu. W przy-
szłym roku zawody zostaną zorganizowane 
po raz czternasty,  serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych już dzisiaj.

Materiał: Gmina Konstantynów
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SPORT
gm. Konstantynów

 Karate: Egzaminy uczestników WTZ
16 lutego w sali widowiskowej Gmin-
nego Centrum Kultury w Konstan-
tynowie po raz pierwszy odbył się 
egzamin na stopnie KYU dla uczest-
ników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy GOPS w Konstantynowie. 

Od 2017 roku osoby dotknięte niepeł-
nosprawnościami uczęszczające do tej 
placówki korzystają z zajęć prowadzo-
nych przez Klub Karate & Fitness w Ja-
nowie Podlaskim, dzięki którym zyskują 
nowe umiejętności z zakresu technik 
karate, samodyscypliny oraz ogólnej 
sprawności ruchowej. Systematyczna 
praca podopiecznych zaowocowała 
organizacją egzaminu na stopnie KYU 
przeprowadzonym przez Prezesa Pol-
skiej Federacji Karate Shihanem Arturem 
Więzowskim oraz egzaminem na stop-
nie uczniowskie przed Sylwią Dąbrow-
ską z Klubu Karate & Fitness. To ważne 
dla uczestników warsztatu wydarzenie 

zgromadziło także władze gminy Kon-
stantynów wraz z wójtem Romualdem 
Murawskim, dyrektorów miejscowych 
placówek oświatowych i kulturalnych, 
przedstawicieli Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, a  także rodziców 
osób przystępujących do egzaminu. 
Uzyskanie certyfikatów to jeden z ele-
mentów terapii, która prowadzona jest 

w warsztacie terapii zajęciowej. Udział 
w tego typu zajęciach ma na celu roz-
wój psychofizyczny podopiecznych. Jak 
słusznie spotkanie podsumował Shihan 
Artur Więzowski, ograniczenia i niepeł-
nosprawność nie definiują człowieka, 
gdyż każdy jest tak samo wartościowy.

Materiał: UG w Konstantynowie/ 
Zdjęcia: WTZ Konstantynów

gm. Sławatycze
                      I Mistrzostwa Piłki Nożnej

Skill Stars z Terespola zwycięzcami 
I  Mistrzostw Gmin Nadbużańskich 
Halowej Piłki Nożnej w Sławatyczach 
W dniu 25 lutego 2018 roku w hali 
sportowej Zespołu Szkół odbyły się 
I Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich 
Halowej Piłki Nożnej pod honorowym 
patronatem starosty bialskiego Mariu-
sza Filipiuka, wójta gminny Sławatycze 
Grzegorza Kieca i prezesa BOZPN Wi-
tolda Wójtowicza.

W  turnieju uczestniczyło 13 drużyn 
z dwóch powiatów bialskiego i włodaw-
skiego; mecze poprowadzili sędziowie 
z BOZPN-u. Pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna Skill Stars Terespol, drugi sto-
pień podium przypadł drużynie Kobylany 
I, a trzecie miejsce wywalczyły Kobylany 
II. Puchary wręczali: wójt gminy Sława-
tycze Grzegorz Kiec, przewodnicząca 
Rady Gminy w Sławatyczach Jolanta 
Buczek, przedstawiciel Zarządu BOZPN 
Stanisław Lesiuk. Po dekoracji drużyn 
wręczono wyróżnienia indywidualne 
zawodników turnieju. Najlepszym bram-
karzem został wybrany Karol Najdychor 
(TWN Sławatycze), królem strzelców Ma-
teusz Sawicki (Skill Stars Terespol), a naj-
lepszym zawodnikiem turnieju jednogło-
śnie wybrano Wladimira Jankiewicza 
(Kobylany I). Wszyscy panowie otrzymali 
pamiątkowe statuetki.
Organizatorzy turnieju Dyrekcja Zespo-
łu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury 

pragnie podziękować za obecność na 
I Mistrzostwach Gmin Nadbużańskich 
władzom powiatu bialskiego reprezen-
towanym przez Mariusza Kiczyńskiego, 
przewodniczącego Rady Powiatu, Gminy 
Sławatycze, Bialskopodlaskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej.
Podziękowania kierowane są taskżę do 
wszystkich kibiców za liczne przybycie, 
pań z Zespołu Szkół za przygotowanie 
posiłków regeneracyjnych, nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz zarządowu 
miejscowego klubu za sprawne przepro-
wadzenie turnieju piłkarskiego. Impreza 
zorganizowana była przy wsparciu finan-
sowym Powiatu Bialskiego i Gminy Sła-
watycze. 
Wyniki I Mistrzostw Gmin Nadbużań-
skich Halowej Piłki Nożnej:

Ćwierćfinały: Skill Stras Terespol - Warka 
Dobratycze (1-0); GLKS Perła Sławatycze 
I - Kobylany II. k.1-2 (0-0); Ozil Mozil Ró-
żanka - Kobylany I. k.1-2 (1-1); TWN Sła-
watycze - Bug Hanna II (1-0).
Półfinały: Skill Stars Terespol 2-0 Kobyla-
ny II; Kobylany I 2-1 TWN Sławatycze.
Mecz o III miejsce: Kobylany II 1-0 TWN 
Sławatycze
FINAŁ: Skill Stars Terespol 1-0 Kobylany I
Kwalifikacja końcowa: 1.Skill Stars Te-
respol; 2.Kobylany I; 3.Kobylany II; 4.Tu 
Wpisz Nazwę Sławatycze; 5.GLKS Per-
ła Sławatycze I; 6. Ozil Mozil Różanka; 
7. Warka Dobratycze; 8. Bug Hanna II; 
9.Kłodzkie Szatany; 10. Orzeł Żuków; 
11.GLKS Perła Sławatycze II; 12. Chotyło-
wiak Chotyłów; 13.Bug Hanna II.

Materiał: Gmina Sławatycze 
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OGŁOSZENIE

Dwie imprezy powiatowe w Drelowie
Serdecznie zapraszamy na dwie im-
prez y kulturalne o  randze powia-
towej, które odbędą się na terenie 
Gminnego Centrum Kultury w Dre-
lowie. Pierwsza z nich to Powiatowy 
Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych. Odbędzie się on 14 kwietnia 
(sobota) od godz. 10:00. Druga nosi 
naz wę Powiatow y Pr zegląd Te -
atrów Obrzędowych i rozpocznie się 
o godz. 12.30 dzień później, czyli 15 
kwietnia. Wstęp wolny!

V Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce
Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, Wójt Gminy Sosnówka oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Sosnów-
ce serdecznie zapraszają do wzięcia 
udziału w V Powiatowym Przeglądzie 
Tradycji Wielkanocnych, który odbę-
dzie się 18 marca w Szkole Podstawo-
wej w Sosnówce.

Podczas przeglądu odbędą się konkursy: 
na palmę i pisankę oraz na stół wielka-
nocny. Do udziału w nich zapraszamy 
dzieci, młodzież oraz dorosłych. Kon-

kursy stwarzają okazję do prezentacji 
działalności artystycznej oraz wymiany 
wiedzy na temat zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego zdobienia pisanek i sa-
modzielnego wykonywania palm wiel-
kanocnych. Konkurs na stół wielkanocny 
będzie okazją do promowania tradycyj-
nych potraw i dekoracji wielkanocnych. 
Regulaminy wraz z kartami zgłoszenio-
wymi do pobrania poniżej.
Pragniemy także zachęcić chóry i zespoły 
do udziału w Przeglądzie Pieśni Wiel-
kopostnej oraz twórców ludowych do 

prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów 
o charakterze wielkanocnym na kierma-
szu odbywającym się podczas imprezy.
Szczegółowych informacji udziela dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w So-
snówce – Jolanta Mikulska tel.:  (83) 
379-30-57, 696-033-448; e-mail: gok_so-
snowka@tlen.pl
Regulamin konkursów oraz wzory kart 
zgłoszeniowych znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej www.powiatbialski.
eu/starostwo.

Zaproszenie na VI Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego 
Wójt gminy Piszczac Kamil Kożu-
chowski,  wójt  gminy Kodeń Je -
rzy Troć, Gminne Centrum Kultu-
ry i  Sportu, Gmina Piszczac, Jan 
Kulbaczyński przy współudziale, 
Starostwa Powiatowego w  Białej 
Podlaskiej, Gminy Kodeń, OSP Pisz-
czac, Szkoły Podstawowej w Poło-
skach zapraszają 17 marca na „VI 
Cross Maraton Jana Kulbaczyńskie-
go po ziemi piszczackiej i kodeń-
skiej”. 

Jest to jedyny maraton w  okolicy 
wśród licznych organizowanych bie-
gów długodystansowych. Trasa 42 
km i 195 metrów będzie wiodła po 
drogach polnych i  leśnych powiatu 
bialskiego w granicach gmin Piszczac 
oraz Kodeń. Ponadto zawodnicy prze-
biegną około 2 km ulicami Kodnia za-
kręcając obok Bazyliki Św. Anny do 
Elżbiecina i z powrotem przez Zaho-
rów, Trojanów do Połosek gdzie przy 
szkole podstawowej będzie znajdo-
wała się meta. Pomysłodawcą rywali-

zacji na królewskim dystansie jest Jan 
Kulbaczynski z Kodnia.   Limit czasu 
dla maratończyków wynosi 6 godzin. 
Start nastąpi przy kościele w Poło-
skach 17 marca 2018 roku o godz. 
9:00. Biuro Zawodów będzie czynne 
od godz. 7:00 w szkole. Rywalizacji na 
królewskim dystansie towarzyszyć bę-
dzie I Półmaraton Nordic Walking.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 
marca lub do wyczerpania limitu 150 
miejsc telefonicznie pod numerem 
telefonu 501 266 672 lub emailem 
gckis@piszczac.pl Opłata startowa 
wynosząca 65 zł obejmuje ubezpie-
czenie, pamiątkową koszulkę, posiłek 
po biegu i punkty nawadniania na 
trasie. Dla najlepszych maratończy-
ków w klasyfikacji ogólnej w podziale 
na kobiety i mężczyzn oraz w katego-
riach przewidziano puchary. Każdy 
kto ukończy bieg otrzyma pamiątko-
wy medal.
Regulamin VI Cross Maraton Jana Kul-
baczyńskiego dostępny jest m.in. na 
stronie internetowej Starostwa Po-

wiatowego w Białej Podlaskiej www.
powiatbialski.eu/starostwo.
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Wielkanocne spotkania z kulturą
25 marca, Żerocin.
Jest to spotkanie środowisk twórczych: ze-
społów ludowych i twórców ludowych, którzy 
prezentują muzykę, twórczość rękodzielniczą 
związaną z Wielkanocą (pieśni wielkopostne, 
palmy, pisanki, stroiki oraz potrawy wielkanoc-
ne). Spotkanie ma charakter otwarty i połączony 
jest z kiermaszem prac wielkanocnych oraz kon-
kursem na palmę i pisankę wielkanocną.
Gminne Centrum Kultury w Drelowie, www.gck.
drelow.pl, e-mail gck.drelow@gmail.com tel. 83 
372 01 54
Wiesława Zaremba.

Międzyrzeckie Spotkania Jazzowe
kwiecień, Międzyrzec Podlaski.
Głównym celem imprezy jest zachęcenie do ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze i promowanie 
muzyki jazzowej wśród mieszkańców Podlasia 
oraz walka z panującym stereotypem, jakoby 
jazz był muzyką elitarną, dostępną jedynie dla 
wąskiego grona „wybranych” odbiorców. 
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podla-
skim, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski.
Krzysztof Domański tel. 83 371 39 65.

II Powiatowy Przegląd Teatrów „W świecie 
niepełności”

Kwiecień, gmina Kodeń.
Impreza kulturalna skierowana do uczestników 
zajęć teatralnych w szkołach, domach kultury, 
WTZ, ŚDS. To przegląd mieszanych środo-
wisk na scenie. Starszych, młodszych, a przede 
wszystkim integracja i uczestnictwo w sztuce 
z niepełnosprawnymi. Nie jesteśmy sami na 
tym świece i wyrażanie swoich emocji i spo-

strzeżeń jest pięknym spektaklem i przesłaniem 
dla przeciętnego widza. Innowacja połączona 
z profesjonalizmem osób kultury, sztuki, ale też 
i wrażliwości na ludzką niedoskonałość fizyczną 
i psychiczną. To główne motywy zaplecza orga-
nizacji tego przeglądu na szczeblu powiatowym. 
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w Kodniu domkulturywkoniu@wp.pl, tel. 83 375 
41 37, Piotr Skolimowski.

Wydarzenia sportowe

01.03.2018 r. IX Powiatowy Turniej Koszy-
kówki Dziewcząt i Chłopców w Konstantyno-

wie
 „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych” w Międzyrzecu Podlaskim 
4 marca. Bieg ma charakter rodzinny. Odbywa 
się na dystansie 1963 m. Limit uczestników bie-
gu to 220 osób. Zapisy uczestników odbywają 
się na numer telefonu 83 371 20 15 do czasu 
wyczerpania limitu miejsc. Organizator zapewnia 
wszystkim zapisanym uczestnikom pakiety star-
towe (koszulka, medal, materiały promocyjne, 
torba). Rozpoczęcie biegu o godz. 12.15.
Ideą biegu jest oddanie hołdu żołnierzom pol-
skiego podziemia działającego w latach 1944-
1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Za-
daniem tego przedsięwzięcia jest propagowanie 
wiedzy z zakresu historii najnowszej w sposób 
atrakcyjny dla osób w różnym wieku.

XV Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy 
Konstantynów i Starosty  

Bialskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
w Konstantynowie

17 marca. Turniej odbędzie się w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Konstantynowie ul. Nowa 2 

(wejście od tyłu hali) w następujących katego-
riach wagowych: do 48 kg, do 56 kg, do 62kg, 
do 69 kg, do 77 kg, do 85 kg, do 95 kg; powyżej 
95 kg, kategoria kobiet.

X Turniej Koszykówki Chłopców  
w Konstantynowie

20 marca.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wy-
ciskaniu Sztangi Leżąc i w Martwym Ciągu 

w Zalesiu.
24-25 marca. Impreza odbędzie się w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, ul. Szkolna 
10. Wstęp wolny.

,



POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów 
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką for-

mę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie 
miast i gmin Powiatu Bialskiego. 

Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy? 
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony 

z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, 
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania 

online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz 

skierować swoje urządzenie (telefon z wbu-
dowana kamerą, smartfon lub tablet) 

w kierunku kodu QR. Kod powinien 
znaleźć się w obrębie kontur kwa-

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

m a t y c z n i e  n a 
twoim telefo-

nie pojawi 
się film!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

26 Finał WOŚP  
w Gminie Biała Podlaska

Studniówka Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Międzyrzecu Podlaskim

Jasełka i koncert kolęd w Wisznicach

Andrzejkowe spotkania  
z folklorem w Leśnej Podlaskiej

WOŚP 2018 w Terespolu

Kolędujmy wszyscy wraz w Sosnówce

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Licytacja WOŚP 2018 Międzyrzec Podlaski
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wieczór kolęd i jasełek  
w romanowskim dworzeQR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXXII Sesja Rady Gminy Biała Podlaska
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Za kolędę dziękujemy...  
po raz 25-ty w Konstantynowie

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


