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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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25 stycznia w sali konferencyj-
nej Filii Urzędu Marszałkow-
skiego odbyła się 5. sesja Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej. 

Podczas styczniowej sesji Rada Po-
wiatu podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 
Bialskiego na lata 2018-2026. Ostat-
ni obowiązujący tego typu dokument 
na lata 2007-2015 uchwalony został 
w lutym 2008 roku. Zmiany, które 
zaszły na przestrzeni lat, a  także 
zmieniające się uwarunkowania spo-
łeczne, prawne i gospodarcze, dopro-
wadziły do przedawnienia zawartych 
w Strategii zadań operacyjnych. Stąd 
potrzeba opracowania nowej Strategii 
Rozwoju Powiatu. Jest to najważniej-
szy dokument określający kierunki 
rozwoju na najbliższe lata. Jego celem 
jest wskazanie misji i wizji rozwoju 
powiatu oraz planu operacyjnego: 
obszarów kluczowych, strategicznych 
celów i zadań, które przyczynią się 
do długofalowej ewolucji powiatu. 
W opracowywaniu Strategii na lata 
2018-2026 uczestniczyli przedsta-
wiciele administracji publicznej, 
jednostek organizacyjnych powiatu, 
radni, reprezentanci samorządów 
gminnych, organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorcy. Zasiedli oni w skła-
dzie Konwentu do spraw opracowania 
Strategii, którego rolą była identyfika-
cja potencjałów i problemów powia-
tu bialskiego, a także wypracowanie 
priorytetów i celów. W proces ten 
włączona została również lokalna 
społeczność, która brała udział w ba-
daniach ankietowych. Treść opraco-
wanego dokumentu opublikowana 
została na stronie internetowej spbia-
lapodlaska.bip.lubelskie.pl. 

Rok 2019 Rokiem Kultury Ludo-
wej w Powiecie Bialskim

Uchwalony przez Radę Powiatu Rok 
Kultury Ludowej ma być kontynuacją 
roku ubiegłego, kiedy to poprzez 
organizację różnego typu przedsię-
wzięć mieszkańcy powiatu uczcili 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Celem tej inicjatywy 
jest upowszechnianie elementów kul-
tury ludowej, ukazanie przemian oraz 
szerzenie zainteresowania jej współ-
czesnymi formami. Wielopokolenio-
wa wymiana wiedzy i doświadczeń 
służyć ma budowaniu płaszczyzny 
porozumienia i rozwoju kulturowego 
powiatu bialskiego. A może on po-
chwalić się bogactwem i różnorodno-
ścią, o czym świadczy liczba istnieją-

cych kół gospodyń wiejskich, zespoły 
obrzędowe i śpiewacze, animatorzy 
kultury i twórcy ludowi, którzy są 
nośnikiem lokalnej kultury ludowej 
i służą rozwojowi tej dziedziny życia. 

Obywatele Białorusi bez wiz 
zakupowych

Jednym z tematów poruszanych pod-
czas styczniowej sesji była zmiana 
zasad wydawania wiz obywatelom 
Białorusi. W tej sprawie Rada sfor-
mułowała stanowisko, w  którym 
protestuje przeciwko likwidacji wiz 
Schengen typu C z kodem „VIS23”, 
czyli tzw. „wizy zakupowej”. Decyzję 
taką podjęło Ministerstwo Spraw Za-
granicznych RP. Do 2 stycznia 2019 
roku wizy wydawane były obywate-
lom Białorusi dokonującym zakupów 
na terytorium Polski różnego rodzaju 
towarów konsumpcyjnych i wywozem 
ich do swojego kraju. W stanowisku 
Rady czytamy, że taka decyzja szko-
dzi interesom gospodarczym regionu, 
a w szczególności powiatu bialskie-
go: „Białorusini stanowią istotną 
grupę klientów w przygranicznych 
sklepach i przedsiębiorstwach. Utrud-
nienia w przekraczaniu granicy mogą 
przełożyć się na zmniejszenie obro-
tów, a w konsekwencji wzrost bez-
robocia i ubożenie społeczeństwa.” 
Radni w swoim stanowisku zwraca-
ją uwagę, że wprowadzone zmiany 
nie służą również dobrosąsiedzkiej 
współpracy i budowaniu pozytyw-
nego wizerunku Polski na Białorusi. 
Stanowisko Rady Powiatu przesłane 
zostało Ministrowi Spraw Zagranicz-
nych, parlamentarzystom oraz wła-
dzom wojewódzkim. 

Radni z planem pracy 
na 2019 rok

Rada Powiatu przyjęła uchwałę do-
tyczącą uchwalenia planu pracy rady 
na rok 2019. Propozycje tematów, 
nad którymi radni będą pracować 
w ciągu najbliższych miesięcy, wy-
nikają z  ustaw zobowiązujących 
Zarząd Powiatu, starostę, a także 
m.in. Komendanta Miejskiego Policji, 
Komendanta Miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej, czy dyrektorów 
instytucji do składania przed Radą 
Powiatu jako organem stanowiącym 
i kontrolnym sprawozdań, informacji 
i planów pracy. Uchwała uwzględnia 
również obowiązek uchwalenia rocz-
nego programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Kolejna 
uchwała dotyczyła planów pracy 
poszczególnych komisji. Tematy uję-

te w planach pracy przyjętych przez 
poszczególne komisje odpowiadają 
zakresom zadań zawartym w uchwa-
łach o powołaniu tych komisji. Komi-
sja Rewizyjna uwzględniła w swoim 
planie pracy obligatoryjne zadania 
określone w ustawie o samorządzie 
powiatowym i ustawie o finansach 
Publicznych, tj. rozpatrywanie spra-
wozdań Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Starosta bialski Mariusz Filipiuk 
przedstawił Radzie Powiatu sprawoz-
danie z działalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku za rok 2018. 
Komisja jest organem powołanym 
w celu realizacji zadań starosty w za-
kresie zwierzchnictwa nad powiatowy-
mi służbami, inspekcjami i strażami 

oraz zadań określonych w ustawach 
w zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. W roku 
2018 odbyły się 3 posiedzenia, 
podczas których komisja opiniowała 
pracę Komendanta Miejskiego Poli-
cji w Białej Podlaskiej, Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Białej Podlaskiej oraz Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Białej Podlaskiej.
Inne przyjęte podczas styczniowej se-
sji uchwały dotyczyły zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu bialskiego i zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez powiat bialski. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Radio Biper

V sesja Rady Powiatu
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Projekt miał na celu poprawę wa-
runków kształcenia zawodowego 
i  ustawicznego prowadzonego 
w obiektach Zespołu Szkół im. A. 
Naruszewicza w Janowie Podla-
skim, Zespole Szkół Technicznych 
im. Unitów Podlaskich w Między-
rzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim.

Zespół Szkół im. Adama Narusze-
wicza w Janowie Podlaskim

W  budynku dawnych warsztatów 
szkolnych wymieniono pokrycie da-
chu, wykonano remont posadzek we 
wszystkich pomieszczeniach, remont 
instalacji c.o., wodno -kanalizacyjnej 
i wentylacji grawitacyjnej. Przepro-
wadzono modernizację instalacji elek-
trycznej oraz malowanie sal lekcyjnych. 
Remont warsztatów umożliwił instala-
cję zakupionego w ramach projektu 
sprzętu i pomocy dydaktycznych do 
realizacji zajęć praktycznych w zawo-
dzie technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki. Zakupiono 17 stanowisk 
panelowych. Każdy panel stanowi od-
dzielne urządzenie agrotroniczne, na 
którym można przeprowadzać szereg 
ćwiczeń poczynając od zapoznania 
się z budową, poprzez poznanie za-
sady działania, możliwość demontażu 
i montażu, przeprowadzanie diagno-
styki i weryfikacji zamieszczonych 
urządzeń. Zdecydowana większość 

paneli zawiera elementy budowy 
pojazdów takich jak: automatyczna 
skrzynia biegów, układy kierownicze 
ze wspomaganiem, układy hamulcowe 
z systemami regulacji siły hamowania, 
system climatronik, oświetlenie pojaz-
du oraz zintegrowany system typu Mo-
tronic i układy zapłonowe pojazdów. 
Panele zawierają najnowsze rozwiąza-
nia wymienionych układów występu-
jących w pojazdach samochodowych 
i ciągnikach rolniczych zapewniając 
kształcenie wg podstawy programowej 

dla technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki w przedmiotach pojazdy 
rolnicze, eksploatacja pojazdów rol-
niczych oraz eksploatacja systemów 
agrotronicznych. Zakupiono także ma-
szyny rolnicze: ciągnik i przyczepę rol-
niczą przystosowane do prowadzenia 
nauki jazdy. Maszyny te umieszczono 
w kolejnej sali warsztatowej zaopatrzo-
nej w urządzenie diagnozujące pracę 
układów sterujących i wykonawczych 
sprzętu rolniczego wraz z oprogra-
mowaniem marki TEXA. Dzięki temu 
uczniowie mają możliwość wykonania 
diagnostyki pojazdu rolniczego, obsłu-
gi funkcji programowych urządzenia 
diagnozującego, odczytania wartości 
pracy układów sterujących i wykonaw-
czych pojazdów rolniczych.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu 

Podlaskim
Zakres projektu obejmował prace mo-
dernizacyjne istniejącej infrastruktury 
szkolnej: wykonanie dachu na budyn-
ku szkoły wraz z montażem instalacji 
fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia 
oraz remont schodów wewnętrznych. 

W  ramach projektu doposażono 
również pracownie lekcyjne w nowe 
pomoce dydaktyczne niezbędne do 
prowadzenia kształcenia praktyczne-
go, co umożliwiło stworzenie uczniom 
warunków zbliżonych do rzeczywistego 
środowiska pracy zawodowej. Dzięki 
pozyskanym środkom pracownie wy-
korzystywane do kształcenia w zawo-
dzie technik informatyk doposażono 
w serwery, stacje robocze, przełączniki, 
serwery plików, aparaty fotograficzne, 
kamery cyfrowe, drukarki 3D, podze-

społy komputerowe (wykorzystywane 
podczas ćwiczeń), stacje lutownicze, 
stację BGA, narzędzia, układy elek-
troniczne Arduino, klocki Lego Mind-
storm oraz meble. Młodzież kształcąca 
się w zawodzie technik ekonomista 
może korzystać z dwóch nowych sal 
dydaktycznych, pracowni ekonomicz-
nej wyposażonej w nowe komputery 
i meble oraz pracowni wyposażonej 
w kasy fiskalne, czytniki kodów kre-
skowych, metkownice, wagi, liczarki 
monet i banknotów, drukarki etykiet, 
lady sprzedażowe. Utworzono nową 
pracownię wykorzystywaną do kształ-
cenia w zawodzie technik logistyk wy-
posażoną w komputery, bramkę RFID, 
czytniki kodów kreskowych, drukarkę 
kodów i etykiet logistycznych, opro-
gramowanie logistyczne (w ramach 
platformy Wirtualne Laboratoria-sukces 
innowacji, Comex), modele pojazdów 
i urządzeń ładunkowych oraz niezbęd-
ną literaturę. Pracownie zyskały multi-
medialne stanowiska dla nauczycieli, 
w skład których wchodzą: laptopy, 
projektory, wizualizery, drukarki oraz 
elektryczne ekrany.

Zespół Szkół Technicznych im. 
Unitów Podlaskich w Międzyrzecu 

Podlaskim
Realizacja projektu objęła wykonanie 
prac modernizacyjnych w budynkach 
szkolnych. W budynku głównym szkoły 
wyremontowano sanitariaty: wymieniono 
instalację wodno – kanalizacyjną, ułożo-
no nową terakotę i glazurę. Wymienio-
no drzwi wewnętrzne na przeszkolone 
i aluminiowe. Wymieniono oświetlenie 
jarzeniowe na świetlówki LED przyczynia-
jąc się do obniżenia kosztów eksploatacji 

bieżącej szkoły. Na budynkach magazyno-
wych i pomocniczych zmieniono pokrycia 
dachowe z azbestowo – cementowych na 
blachę falistą, budynki wyremontowano 
i otynkowano z zewnątrz. W budynku 
warsztatów szkolnych wymieniono drzwi 
wewnętrzne oraz przygotowano posadz-
kę w pracowni mechaniczno – ślusar-
skiej pod nowe maszyny i urządzenia 
zakupione w ramach projektu. Pracow-
nie szkolne doposażono w nowoczesny 
sprzęt: – dla kierunku technik mechanik 
zakupiono tokarko – frezarkę, dłutownicę, 
piłę taśmową oraz wiertarko – frezarkę 
ustawione w specjalnych boksach na 
uprzednio wykonanej posadzce; – pra-
cownie kształcące na kierunku technik 
mechatronik wyposażono w stanowiska 
egzaminacyjne ze sterownikami PLC 
i nowymi komputerami przenośnymi, si-
łowniki pneumatyczne, sprzęt elektryczny 
oraz zestaw do montażu robotów; – do 
pracowni na kierunku technik elektronik 
zakupiono zestaw monitoringu wizyjne-
go, zestaw satelitarny, alarm i domofon. 
Uczniowie, zgodnie z kierunkiem kształ-
cenia, mają możliwość poznania zasad 
działania, montażu i demontażu poszcze-
gólnych podzespołów oraz uruchamiania 
urządzeń.
Zrealizowane w ramach projektu 
zadania przełożą się na poprawę 
oferty edukacyjnej, procesu dydak-
tycznego oraz jakości kształcenia 
w powiatowych placówkach oświa-
towych.
Wydatki kwalifikowane projektu: 
3 489 699,96 zł, w tym dofi-
nansowanie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego: 
2 966 244,96 zł.

Materiał: Anna Szypiło 

Szkoły powiatowe zyskały nowy blask
Dobiegł końca realizowany przez powiat bialski projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych 
prowadzonych przez powiat bialski” w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, 
Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
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Radni zdecydowali, że mieszkańcy będą 
mogli korzystać z wielu ulg i rabatów pro-
ponowanych przez partnerów programu 
„Karta Seniora”. Program skierowany jest 
do osób, które ukończyły 60. Rok życia 
i mieszkają na terenie gminy. By z niego 
korzystać wystarczy złożyć wniosek. Podję-
to również uchwałę o podwyżce cen śmieci.

O rozpoczęciu preferencyjnego zadecydowano 
podczas trzeciej wyjazdowej sesji rady gminy w Per-
kowicach. Dzięki temu najstarsi, bez względu na 
sytuacje dochodową skorzystają z systemu zniżek, 
ulg, upustów i uprawnień przygotowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej (doty-
czy zajęć płatnych oferowanych oferowanych przez 
GOK), firmy, instytucje oraz partnerów programu 
„Karta Seniora Gminy Biała Podlaska”.

Seniorzy skorzystają ze zniżek
Program ma promować aktywność społeczną, kultu-
ralną i edukacyjną, propagować prozdrowotny styl 
życia, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 
i kształtować pozytywny wizerunek seniorów. Ma 
też zachęcać emerytów do uczestnictwa w wyda-
rzeniach edukacyjnych, kulturalnych oraz poprawić 
ich warunki materialne. Już wkrótce lista partnerów 
(to od nich będzie zależała wysokość zniżek i upu-
stów) którzy zgłoszą chęć udziału w programie do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 
Podlaskiej, będzie dostępna na stronie interneto-
wej urzędu gminy. Tam też znajdują się: regulamin, 
wnioski o przyznanie imiennej karty, wzór deklara-
cji dla partnerów oraz samej karty seniora. O tym, 

czy dane przedsiębiorstwo bierze udział w progra-
mie będzie informowała specjalna naklejka. Karta 
wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony, 
w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie. Po zamknięciu sesji 
młodziez zaprezentowała przedstawienie o tematy-
ce wigilijnej, zaś zespół „Kalina” zaśpiewał kolędy 
i pastorałki. Następnie wszyscy podzielili się opłat-
kiem i zostali zaproszeni na poczęstunek przygoto-
wany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Perkowic.

Ceny śmieci idą w górę
Niestety, mieszkańców gminy czeka w przyszłym 
roku podwyżka opłat za wywóz śmieci. Właściciele 
nieruchomości, w których mieszka jedna, dwie lub 
trzy osoby za odpady bez selekcji zapłacą miesięcz-
nie 20 zł (wcześniej 15 zł) od osoby, zaś za odpady 
zbierane w sposób selektywny – 9 zł (wcześniej 7 
zł) od osoby. Z kolei gospodarstwa domowe za-
mieszkałe przez więcej niż 3 osoby zapłacą za od-
pady nie zbierane w sposób selektywny 80 zł, a za 
odpady selekcjonowane – 36 zł. Podwyżkę władze 
tłumaczą wzrastającymi w szybkim tempie opłata-
mi za zagospodarowanie odpadów, dyktowanymi 
przez władze wojewódzkie i państwowe. A także 
systematycznie rosnącą ilością odpadków, która 
w ciągu ostatnich czterech lat zwiększyła się aż 
o 40 procent. Wskazują również, że jeżeli w gmi-
nie nie znajdzie się więcej odpadków nadających 
się do recyklingu, samorząd będzie musiał liczyć 
się z karami finansowymi. Według Waldemara 

Danieluka, kierownika referatu rolnego, geodezji, 
leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki prze-środowiska i gospodarki prze- i gospodarki prze-
strzennej w urzędzie, dzięki nowym stawkom gmina 
nie będzie musiała dokładać do wywozu śmieci.

„Twoja Gmina – Twój PIT”
Ruszyła również akcja skierowana do osób za-
mieszkałych na terenie gminy, ale tutaj nieza-
meldowanych. – Mamy wielu mieszkańców, którzy 
przeprowadzili się z miasta na teren gminy. Nie-
stety większość nie zmieniła adresu zameldowania 
i tym samym ich podatki trafiają do miasta. Zależy 
nam na tym, by to zmienić, dlatego zorganizowa-
liśmy akcje „Twoja Gmina – Twój PIT” – tłumaczy 
wójt Wiesław Panasiuk. By pieniądze wpłynęły 
do gminy, wystarczy zgłosić pracodawcy adres za-
mieszkania w zeznaniu podatkowym za rok 2018 
i podać aktualny adres zamieszkania. Przy czym 
nie trzeba składać żadnych dodatkowych doku-
mentów aktualizacyjnych (jedynie osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą dodatkową 
muszą zgłosić Druk CEiDG). – Najważniejszym jest, 
że nie trzeba zmieniać adresu zameldowania, by 
podatki trafiły na drogi, szkoły i oświetlenie okolic, 
w których mieszkamy – dodaje wójt. Warto wspo-
mnieć, że blisko 38 proc. podatku dochodowego 
trafia do samorządu na którego terenie mieszka 
podatnik. Od zarejestrowanego tam przedsiębior-
stwa jest to zaś 6 proc. podatku CIT. Sesja w Per-
kowicach odbyła się 18 grudnia.

Tekst: Paulina Chodyka (Słowo Podlasia nr 2)

Powiat rusza z projektem transgranicznym
Rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020, Priorytetu 
2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury pod nazwą: „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego 
dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”.

Jest to projekt partnerski transgranicz-
ny w ramach którego, Beneficjentem 
Wiodącym jest Powiat Bialski, nato-
miast Beneficjentem po stronie Re-
publiki Białoruś jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Brześciu „Briesto-
bldorstroj”. Głównym celem projektu 
jest przebudowa drogi powiatowej Nr 
1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac 
– Tuczna – Sławatycze na odcinku dłu-
gości 4,4 km oraz drogi po stronie bia-
łoruskiej Malorita-Miedno-Znamienka 
na odcinku 5,1 km. Drogi te prowadzą 
bezpośrednio do przejścia granicznego 
Sławatycze-Domaczewo.
Realizacja projektu ułatwi komunika-
cję społeczności polskiej i białoruskiej 
z powiatu bialskiego i rejonu brze-
skiego, przyczyni się do zwiększenia 
komfortu podróży oraz skrócenia czasu 
przejazdu służb ratunkowych i pozo-

stałych pojazdów. Ponadto w ramach 
projektu zakupiony zostanie sprzęt do 
zimowego i letniego utrzymania dróg, 
odbędą się wspólne szkolenia i konfe-
rencje. Powstanie wspólna platforma 
wymiany doświadczeń, wiedzy i know-
-how z zakresu zarządzania utrzyma-
niem infrastruktury drogowej.
Planowana realizacja projektu to rok 
2019.
Wartość projektu to 2 060 579,21 
EUR (8  687  608,00 zł), w  tym 
dofinansowanie  ze środków unij-
nych  w wysokości 90 %, co sta-
nowi kwotę 1 854 521,29 EUR 
(7 818 847,21 zł)
Wkład własny w wysokości 10%, 
czyli 206 057,92 EUR (868 760,79 
zł), sfinansowany zostanie ze środków 
obydwu partnerów.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

Komentarz
Łukasz Jaszczuk, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki i Infrastruktury:
Program Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspie-
ra transgraniczne procesy rozwojowe 
na pograniczu Polski, a pod względem 
budżetu jest największym programem 
transgranicznym w lądowych granicach 
Unii Europejskiej. Wspólna inicjatywa 
rozwoju i poprawy jakości istniejącej 
infrastruktury poprzez remont drogi powiatowej Nr 1051L Za-
lesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze oraz drogi po stro-
nie białoruskiej Molorita-Miedno-Znamienka jest widocznym 
aspektem dobrej współpracy powiatu bialskiego z rejonem 
brzeskim, a realizacja programu pozytywnie wpłynie na jakość 
życia mieszkańców poprzez polepszenie kontaktów transgra-
nicznych. Efektem tego będzie poprawa aktywności regionu dla 
turystów, jak również inwestorów, a w szczególności poprawi 
bezpieczeństwo poprzez skrócenie czasu reakcji służb.

gm. Biała Podlaska
   Ulgi dla osób starszych
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X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program 
Polska Wschodnia

28 stycznia w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju w War-
szawie odbyło się posiedze-
nie Komitetu Monitorującego 
Program Operacyjny Polska 
Wschodnia 2014-2020. W spo-
tkaniu uczestniczył m.in. staro-
sta bialski Mariusz Filipiuk.

Podczas posiedzenia przyjęte zostały 
zmiany kryteriów wyboru projek-
tów w działaniach Internacjonalizacja 
MŚP (sektor małych i średnich przedsię-
biorstw) i Tworzenie sieciowych produk-
tów przez MŚP. Przeanalizowano tak-
że bieżący stan realizacji Programu.
Realizacja Programu Polska Wschod-
nia została oceniona bardzo dobrze. 
Według stanu na 20 stycznia br. bu-
dżet Programu to 8,6 mld zł: zawarto 
umowy o dofinansowanie projektów 
na blisko 73% budżetu (842 umowy, 
o łącznej wartości 6,25 mld zł z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego - EFRR), a beneficjenci rozliczyli 
wydatki na ponad 30% budżetu Pro-
gramu (2,59 mld zł EFRR). 
Dobrze oceniono tempo realizacji Pro-
gramu. Według stanu na 20 stycznia 
br. budżet Programu to 8,6 mld zł: za-

warto umowy o dofinansowanie pro-
jektów na blisko 73% budżetu (842 
umowy, o łącznej wartości 6,25 mld zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego - EFRR), a beneficjenci roz-
liczyli wydatki na ponad 30% budżetu 
Programu (2,59 mld zł EFRR). Podczas 
spotkania zatwierdzono także nowe 
kryteria wyboru projektów w dzia-
łaniach 1.2 Internacjonalizacja MŚP 
i 1.3.2 Tworzenie sieciowych produk-
tów przez MŚP. Dla małych i średnich 
przedsiębiorców makroregionu ozna-
cza to więcej możliwości w staraniu 
się o środki Programu i łatwiejszy do 
nich dostęp.
Główne zmiany w konkursie o do-
tacje na rozwój działalności firmy 
na rynkach zagranicznych (działanie 
1.2 Internacjonalizacja MŚP) to mię-
dzy innymi: szerszy katalog kosztów 
w projekcie, które mogą zostać objęte 
dofinansowaniem, a także możliwość 
refundowania obecności firmy na 
branżowych targach sprzed złożenia 
wniosku o dotację.
Zmiany czekają również na firmy, chcą-
ce wprowadzić na rynek produkt sie-
ciowy, czyli ofertę kilku firm pod jedną 
marką (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie 

sieciowych produktów przez MŚP). Od 
teraz o dotację będzie mógł starać się 
również jeden przedsiębiorca – nie jak 
dotychczas wyłącznie konsorcjum MŚP, 
choć te, podczas oceny projektu, będą 
mogły otrzymać dodatkowe punkty.
Kolejne zmiany zatwierdzone dla tego 
poddziałania to niższy próg wymaga-
nych kosztów kwalifikowalnych projek-
tu (z 7 mln zł do 5 mln zł), co pozwoli 
na realizację mniejszych inwestycji 
oraz korzystniejsze warunki dofinan-
sowania dla infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej jako elementów realizo-
wanych inwestycji.
Nabory w obu działaniach ogłoszono 
tuż po posiedzeniu Komitetu Monito-

rującego. Wnioski będzie można skła-
dać do PARP w lutym.
Program Polska Wschodnia 2014-
2020 (PO PW) to instrument wspar-
cia rozwoju społeczno-gospodarczego 
5 województw: lubelskiego, podla-
skiego, podkarpackiego, świętokrzy-
skiego i warmińsko-mazurskiego. 
Jego środki 2 mld euro z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- przeznaczone są na rozwój inno-
wacyjnej przedsiębiorczości oraz na 
ważne, z punktu widzenia spójności 
i dostępności terytorialnej makro-
regionu, inwestycje w komunikację 
miejską, drogi i kolej.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

W Sławatyczach Zielona Energia i termomodernizacja
Pod koniec  grudnia  2018 
roku Rada Gminy Sławaty-
cze uchwaliła budżet na rok 
2019. 14 stycznia br. wpro-
wadzono pierwsze poprawki 
do uchwały. Dochody okre-
ś lono na poz iomie prawie 
14 mln 616 tys. zł, wydatki 
prawie 15 mln 744 tys. zł. 
Pierwsze zmiany pozwoliły 
zwiększyć dochody własne 
gminy  o  kwotę  ponad 53 
tys. zł. Mniej o 7 tys. 253 zł 
wpłynie natomiast do budże-
tu z tytułu podatku leśnego 
i od nieruchomości. 

Dochody bieżące Gminy Sławatycze 
w 2019 roku wynieść mają 10 mln 
180 tys. zł, dochody majątkowe 4 
mln 435 tys. zł. Wydatki bieżące 
to kwota nieco ponad 10 mln zł, 
wydatki majątkowe ponad 5 mln 
737 tys. zł. Deficyt w kwocie 1 
mln 128 tys. zł pokryty zostanie 

poprzez kredyty i pożyczki.
Dodatkowe dochody jakie pojawiły 
się po nowelizacji uchwały w dniu 
14 stycznia pozwoliły na zwiększe-
nie wydatków inwestycyjnych o po-
nad 46.443 zł. Pieniędzmi tymi 
wzmocniono zadanie polegające 
na sporządzenie dokumentacji na 
termomodernizację budynków: 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz budynków przezna-
czonych na mieszkania socjalne. 
Łącznie pozycja ta wynosi obecnie 
60.000 zł.
D o d a t k o w o  w   2 0 1 9  r o k u 
w  gminie zreal izowane będą 
takie zadania jak:  Termomo-
dernizacja budynków Zespołu 
Szkół w Sławatyczach. Zadanie 
współfinansowane z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa w kwocie 1 mln 140 tys. 
zł, plus środki własne 496 tys. zł. 
Łącznie ponad 1 mln 636 tys. zł; 
Sławatycze Gmina z  Energią 

– to zadanie współfinansowane 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa w kwocie 1 
mln 166 tys. zł, plus środki własne 
336 tys. zł. Łącznie ponad 1 mln 
503 tys. zł; Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w Sławaty-
czach. Zadanie współfinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa w kwocie 752 
tys. zł, plus środki własne 326 tys. 
zł. Łącznie ponad 1 mln 78 tys. zł.;  
Zwiększen ie  dos tępnośc i  do 

atrakcji turystycznych “Rowe-
rem Poznaj Nadbużańską Przy-
rodę”. Zadanie współfinansowane 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa w kwocie 
272 tys. zł, PLUS. środki własne 48 
tys. zł. Łącznie ponad 320 tys. zł.; 
Budowa ulicy Świerkowej w Sła-
watyczach. Środki własne 271 tys. 
zł.; Budowa Otwartej Strefy Ak-
tywności w Sławatyczach. Kwota 
100 tys. zł.

Materiał: Radio Biper 



Komentarz
Mateusz Majewski, członek Zarządu Powiatu:

Spotkania takie jak to w Wisznicach są niezwykle istotne. Wi-
zyty studyjne stanowią źródło wiedzy i doświadczeń dla nas i 
naszych mieszkańców, stanowią również platformę wymiany 
dobrych praktyk z zagranicznymi samorządowcami. Inwesto-
wanie w energię odnawialną to nasza przyszłość. Muszę przy-
znać, że coraz więcej mieszkańców oraz samorządów naszego 
powiatu zdaje sobie z tego sprawę i angażuje się w tego typu 
projekty. Cieszymy się, że w styczniu w Wisznicach odwiedził nas marszałek pan 
Dariusz Stefaniuk, a jeszcze bardziej cieszy, że rozumie i popiera ideę OZE. To dobrze 
wróży, bo gminy powiatu bialskiego liczą na pomoc województwa w tej kwestii.
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gm. Tuczna Gmina uruchomiła system zarządzania energią pochodzącą z OZE
Wartość projektu pod nazwą „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna” to 3 056 187, 51 zł. W jego ramach 
uruchomiony został System zarządzania energią pochodzącą z OZE. Wykorzystuje on inteligentne zarządzanie energią w oparciu 
o Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Końca dobiega realizacja najwięk-
szego projektu w gminie Tuczna, 
który zakładał zaopatrzenie miesz-
kańców w ekonomiczne i nowocze-
sne instalacje wykorzystujące od-
nawialne źródła energii. Ponad 130 
gospodarstw domowych zostało wy-
posażonych w kolektory słoneczne, 
a 88 w energooszczędne pompy 
ciepła. Kotły na biomasę z możli-
wością zdalnego sterowania poja-
wiły się w 8 budynkach użyteczno-
ści publicznej. W ramach projektu 
wykonano platformę internetową, 
która zarządza energią w oparciu 
o technologię TIK. 
Wniosek o dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Przedsiębiorczości w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 w ramach Dzia-
łania 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE gmina złożyła w 2016 roku. 
Po kilku miesiącach podpisana zo-
stała umowa o dofinansowanie (85 
% całkowitych wydatków kwalifiko-
wanych projektu), a pierwsze mon-
taże, po dopełnieniu wszelkich for-
malności i wyłonieniu wykonawcy 
w procedurze przetargowej, miały 
miejsce w czerwcu 2018 roku. 
Montaż pomp ciepła,  instalacj i 
solarnych i kotłów na biomasę po-
zwoli na redukowanie emisji zanie-
czyszczeń do środowiska naturalne-
go. Jego ochrona to najważniejszy 
cel  projektu, którego real izacja 
wpłynęła także na obniżenie kosz-
tów wytwarzania energii.
Głównym zadaniem Systemu za-
rządzania energią pochodzą-

cą z OZE  jest zbieranie danych 
o produkcji energii w instalacjach 
OZE zamontowanych w  ramach 
realizacj i  inwestycj i .  Na stronie 
internetowej gminatuczna.e-oze.
eu znaleźć można ponadto m.in. 
informację na temat wskaźników 
projektu, galerię zdjęć obrazującą 
instalacje wykonywane w ramach 

projektu oraz kalkulatory, dzięki 
którym w  prosty sposób można 
sprawdzić poziom emisji dwutlenku 
węgla oraz zużycie i koszt energii 
elektrycznej. Użytkownicy instala-
cji OZE mogą również zgłaszać ich 
ewentualne awarie poprzez formu-
larz znajdujący się na stronie.

Materiał: UG w Tucznej

Międzynarodowa wizyta studyjna w Wisznicach
17 stycznia gmina Wisznice gościła wicemarszałka województwa lubelskiego Dariusza Stefaniuka oraz uczestników projektu FIRE-
SPOL, którego partnerem jest województwo lubelskie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa.

Celem projektu jest zwiększenie na poziomie 
regionu prywatnych inwestycji w zakresie ener-
gii odnawialnej, zarówno jej wytwarzania, jak 
również magazynowania, poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych finansowych instrumentów w re-
gionach zaangażowanych w projekt. Zgodnie 
z założeniem projektu partnerzy organizują cy-
kliczne spotkania, których celem jest wymiana 
doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk 
w tym zakresie.
Jedno ze spotkań odbyło się właśnie w gmi-
nie Wisznice. W tejże wizycie studyjnej udział 
wzięli partnerzy projektu z 6. regionów euro-
pejskich (Hiszpania, Polska – Województwo 
Lubelskie, Łotwa, Chorwacja, Niemcy i  Ir-
landia). Wójt gminy Wisznice Piotr Dragan 
zaprezentował Klaster Energia Dolina Ziela-

wy, a prezes Spółki Energia Dolina Zielawy  
Mateusz Majewski  opowiedział  gościom 
o pracy przy farmie fotowoltaicznej. Goście 

mogli też spojrzeć na farmę Doliny Zielawy 
z bliska zwiedzając jej zaplecza. Tematyką wizy-
ty studyjnej było zagadnienie klastrów energe-
tycznych, które lokalne społeczności mogą two-
rzyć w celu produkcji i obrotu zieloną energią 
na własne potrzeby. Przykładem tego rodzaju 
inicjatywy na terenie Lubelszczyzny jest Klaster 
Energia Dolina Zielawy, realizujący wspólne 
projekty związane z energią i ekologią. Klaster 
Energia Dolina Zielawy został zwycięzcą pierw-
szego konkursu dla klastrów energii i uzyskał 
Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Projekt 
FIRESPOL współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Interreg Europa.

Materiał: UG w Wisznicach
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W Międzyrzecu powstało aktywne przejście dla pieszych
Czujniki ruchu, elementy odblaskowe, 
znaki z lampami ostrzegawczymi – na 
skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Pszen-
nej powstało aktywne przejście dla pie-
szych.

Na jego budowę miasto pozyskało dofinan-
sowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji ze środków rządowego progra-
mu ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań “Razem Bezpieczniej” im. Włady-
sława Stasiaka na lata 2018-2020. Całkowity 
koszt inwestycji to 43 tys. zł.
Aktywne przejścia ostrzegają kierowców o zbli-
żaniu się pieszego do pasów. W ramach projek-
tu dzieci z ZPO Nr 1 wzięły udział w lekcjach 
pokazowych dotyczących bezpiecznego prze-
chodzenia przez jezdnię. Zajęcia przeprowa-
dzili policjanci wspólnie z międzyrzecką Strażą 
Miejską.

Materiał: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Urząd Gminy w Drelowie zachęcają miesz-
kańców do pomagania rodzinom, które 
szczególnie potrzebują wsparcia.

W naszym najbliższym otoczeniu, wśród sąsiadów, 
czy znajomych często znajdują się ludzie, którzy 
bezinteresownie pomagają rodzinie przeżywającej 
trudności opiekuńczo-wychowawcze. Takie działa-
nia najczęściej podejmowane są dla dobra dzieci, 
które w szczególny sposób potrzebują ochrony, po-
mocy i zagwarantowania poczucia bezpieczeństwa 
ze strony osób dorosłych, czy środowiska rodzinnego. 
W celu wspierania rodziny, która w niewystarczają-
cy sposób radzi sobie z wychowywaniem dzieci lub 
prawidłową opieką nad nimi powoływane są rodziny 
wspierające. Aby zostać rodziną wspierającą wy-
starczy posiadać pełne prawa rodzicielskie i obywa-
telskie, być wolnym od nałogów, mieć stałe źródło 
utrzymania oraz posiadać umiejętność rozwiązywa-
nia problemów związanych z wychowaniem dzieci.

Rodzina wspierająca pomaga innym wykorzystu-
jąc własne zasoby i umiejętności. Szczególnie 
ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu 
prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zadaniem 
rodzin wspierających nie jest wyręczanie rodzi-
ców biologicznych, lecz aktywna pomoc w prze-
zwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wy-
chowując dzieci. Pomoc ta może dotyczyć kwestii 
prawidłowej opieki, kształtowania i wypełniania 
podstawowych ról społecznych czy też prowadze-
nia gospodarstwa domowego. Formy pomocy uza-
leżnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć 
min: wskazówek dotyczących sprawowania opieki 
i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania 
podstawowych ról społecznych, organizacji czasu 
rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem 
oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia, 
ale może ubiegać się o zwrot poniesionych kosz-
tów związanych z pełnieniem tej funkcji. Rodzinę 
wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytyw-

nej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej 
na podstawie przeprowadzonego przez pracownika 
socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną 
wspierającą zawierana jest umowa, która określa 
zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosz-
tów związanych z udzielaniem pomocy.
Rodziny wspierane otrzymują niezwykłą szansę 
na wymianę doświadczeń, dzięki czemu podczas 
współpracy mogą poznać inne niż dotychczas 
stosowane metody rozwiązywania różnych pro-
blemów.
Aby zostać rodziną wspierającą należy złożyć  
umotywowany wniosek o ustanowienie rodziną 
wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Drelowie ul. Szkolna 10, 21-570 Dre-
lów, tel. 83 3720018.

Materiał: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie

gm. Drelów
                             Zostań rodziną wspierającą
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gm. Międzyrzec Podlaski

Certyfikat „Szkoła Niepodległej” dla Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Rogoźnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Rogoźnicy rok 
przed rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości włączyła się w realizację 
programu Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej Niepodległa 1918-2018 pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.

Konkurs polegał na zrealizowaniu 7 zadań w 5 
szlakach niezwykłej wędrówki: Szlak Trzech Świąt 
Rzeczypospolitej, Szlak Współtwórców Niepodle-
głości, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak Dróg 
do Niepodległości, Szlak Pierwszych Dni Wolności.
Placówka w Rogoźnicy zrealizowała wszystkie za-
dania i w wyznaczonym terminie przesłała spra-
wozdania oraz zdjęcia będące potwierdzeniem 

„wędrówki” po Miano Szkoły Niepodległej. Do 
programu zgłosiło się ponad 400 szkół i przed-
szkoli z całej Polski, a tylko 215 placówkom uda-
ło się przejść symboliczny szlak. 8 lutego w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się uroczystości 
wręczania certyfikatów, w którym uczestniczyć 
będzie dyrektor szkoły Dorota Herda.

Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim

ECKIW OHP w Roskoszy  
laureatem w konkursie Selfie+

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Roskoszy zajęło I miejsce w ogólnopol-
skim konkursie Selfie+, organizowanym przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć 
prezentujących działania projektowe w ramach programu Era-
smus+, programu PO WER oraz programów Polsko-Ukraińska Rada 
Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.
Zwycięskie zdjęcie „Kaliady – Orszak białoruskich Bożonarodze-
niowych Carów” w kategorii Europejskie Dziedzictwo Kulturowe 
w moim projekcie – Erasmus+ Młodzież wykonane zostało pod-
czas realizacji projektu „COOL-tural games” w ECKiW OHP w Ro-
skoszy. Na fotografii uczestnicy projektu z Białorusi prezentują 
przejście wojska Cara Mikołaja jako wstęp do odegrania sceny 
- elementu rytuału Kaliady, wpisanego na listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO wymagającego pilnej ochrony. 
Ten i inne elementy kultury krajów uczestników projektu “COOL-
-tural games” programu Erasmus + zawarte zostały w utworzonej 
i zrealizowanej przez młodzież grze miejskiej “Tropiciele europej-
skiej tradycji”, która jest jednym z rezultatów projektu.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 stycznia bieżącego 
roku, podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Erasmus+ 
i Europejskiego Korpusu Solidarności 2019, na PGE Narodo-
wy. Tego dnia prawie tysiąc osób miało okazję wziąć udział 
w sesjach tematycznych poświęconych projektom edukacyjnym, 
uzyskać wiele praktycznych informacji dotyczących aplikowania 
o środki unijne, między innymi podczas bezpośrednich rozmów 
z ekspertami programów, którymi zarządza Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji. 

Materiał: ECKIW OHP w Roskoszy

Powiat bialski ma coraz mniej 
mieszkańców

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował właśnie dane dotyczące 
ludności Polski, województw, powiatów, miast i gmin w porównaniu lat 2016 
i 2017. Po raz pierwszy od lat Polska jako kraj odnotował dodatni przyrost 
ludności. Jest to jednak przyrost symboliczny. Polaków w 2017 roku było więcej 
o 600 osób w stosunku do 2016 roku. To zdecydowanie za mało, żeby zni-
welować skutki ubytku mieszkańców w zdecydowanej większości jednostkach 
samorządu terytorialnego.

Polska w 2016 roku liczyła 38 mln 433 tys. mieszkańców. W 2017 roku było nas 38 mln 433 
tys. 600 osób. Województwo lubelskie znajduje się w czołówce województw tracących na liczbie 
ludności. O ile w 2016 roku w lubelskim mieszkało 2 mln 133 tys. 340 osób, o tyle w 2017 było 
nas już mniej o 7 tysięcy 23 osoby. Liczba ludności wyniosła 2 mln 126 tys. 317 osób.
Miasto Biała Podlaska. Może trudno w to uwierzyć, ale w ciągu roku ludność Białej Podlaskiej 
wzrosła o prawie ćwierć tysiąca osób. Przez ostatnie lata Biała Podlaska nie odstawała od tendencji 
spadkowych. 
Powiat Bialski notuje spadek mieszkańców, ubyło prawie 500 osób. Powiat łukowski traci wolniej, 
jednak 400 osób. Źle dzieje się w powiatach radzyńskim i parczewskim. Ogólna liczba ludności nie 
jest tam imponująca, szczególnie w parczewskim, to jeszcze ubytek ludności jest 2 – 3 razy szybszy 
niż na przykład w powiecie bialskim. Powiat radzyński rok 2017 zanotuje jako graniczny, ma już 
poniżej 60 tysięcy mieszkańców. Powiat włodawski stracił prawie ćwierć tysiąca osób.
Skrajności demograficzne gmin powiatu bialskiego w roku 2017 są prawie identyczne. Od 84 osób 
więcej w gminie Biała Podlaska do 80 osób mniej w gminie Kodeń. Gmina Biała Podlaska 
umocniła się na tym samym poziomie - ponad 14.000 mieszkańców. Gmina Kodeń notuje najgorsze 
notowania ze wszystkich samorządów powiatu bialskiego.
Na plusie po 2017 roku znalazły się gminy Konstantynów i Terespol. Ta pierwsza zyskała 16 
mieszkańców, druga 12. Konstantynów umocnił się na poziomie powyżej 4.100 mieszkańców, gmina 
Terespol umocniła się na poziomie powyżej 6.800 mieszkańców. Jeszcze gminy Leśna Podlaska 
i Zalesie. Obie po 4 osoby na plusie w ciągu 2017 roku. Biorąc pod uwagę tendencje to nawet bar-
dzo dobry symptom. Zalesie oscyluje w przedziale 4.400 – 4.500 mieszkańców. W Kodniu ubytek 
w ciągu 2017 roku 80 mieszkańców. Kolejna gmina z dołu tabeli to gmina Sosnówka. Ubytek 
ponad 60 osób w ciągu 2017 roku. Sosnówka spadła tym samym do grona gmin poniżej 2.500 
mieszkańców. Niespodzianką jest strata pół setki mieszkańców przez gminę Janów Podlaski. Gmina 
już ostatecznie pożegnała się z poziomem ponad 5.500 mieszkańców, i dalej traci. Gmina Piszczac 
zanotowała 49 osobowy spadek. Minusy w gminach Łomazy, Rokitno i Tuczna. Od 36 do 30 osób 
mniej w ciągu 2017 roku. Niespodzianką jest Tuczna, statystycy spodziewali się szybszego ubytku 
mieszkańców. Tymczasem rok 2017 okazał się nader łaskawy dla ludności tej gminy. 
Minus 29 osób w gminie Wisznice, minus 26 w gminie Sławatycze. Obie gminy podtrzymały 
tendencje notowane od kilkunastu już lat. Wisznice w 2018 roku nie utrzymały stanu powyżej 5.000 
mieszkańców, tym samym pójdą w ślady gminy Łomazy. 
Gmina Międzyrzec Podlaski. Niewiele daje położenie wokół sporego miasta, jakim jest Międzyrzec 
Podlaski. Samo miasto traci, tendencji tej w 2017 roku poddała się także gmina. Nadal powyżej 
10.500 mieszkańców ale z tempem powyżej 20 osób na minusie rocznie. 
Niespodzianką jest też gmina Rossosz. I temu samorządowi statystycy nie wróżą dobrze w spra-
wie demografii, ale ubytek 18 osób w roku 2017 można nazwać jeszcze w miarę łagodnym. Nie 
zmienia to jednak faktu, że jest to obecnie najmniej liczna społeczność gminna na terenie powiatu 
bialskiego. Przez najbliższe lata jest szansa, że utrzyma się powyżej 2.200 osób. Podobnie w gminie 
Drelów. Rok 2017 gmina zaliczyła z 19 osobami na minusie. Tym samym ucieka granica 5.500 
zamieszkujących gminę osób.                Materiał: Radio Biper



AKTUALNOŚCI     Gościniec Bialski Nr 01/201910

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

Uwaga na pseudobadania - decyzja UOKiK
Promed (wcześniej NMedical, NovuMedical) zaprasza na badania, które okazują się pokazem handlowym. Gdy konsument 
chce odstąpić od umowy, firma odmawia. Kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów to prawie 370 tys. zł.

Spółka także na terenie powiatu bialskiego 
organizowała pokazy. Po jednym z takich poka-
zów do biura rzecznika zgłosił się mieszkaniec 
powiatu, gdzie sprawę udało sie zakończyć na 
rzecz konsumenta pozytywnie.
Postępowanie przeciwko firmie Promed Sp. 
z o.o. sp.k. w Poznaniu (dalej Promed) zosta-
ło wszczęte w czerwcu 2018 r. Przedsiębiorca 
działał wcześniej pod marką NMedical, No-
vuMedical. Do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów docierało bardzo dużo skarg, 
zwłaszcza od seniorów i ich rodzin.
Promed dzwoni do nich i  zaprasza na bez-
płatne badania. Okazuje się, że tak naprawdę 
celem zaproszenia jest sprzedaż drogiego 
pakietu medycznego . „Badania” wykonują 
pracownicy Promedu, którzy nie są lekarzami. 
Korzystają ze sprzętu, który nazywa się anali-
zator Quantum, jednak to urządzenie nie jest 
wyrobem medycznym, jego skuteczność nie 
została potwierdzona.
- Wątpliwości UOKiK budzi wiarygodność tych 
badań. Konsument przez półtorej minuty trzyma 

w ręce sondę, a później dostaje wydruk z in-
formacją o tym, że np. ma miażdżycę, choroby 
reumatyczne kości, infekcje płuc. Nie można 
w ten sposób zdiagnozować choroby – mówi 
Marek Niechciał, prezes UOKiK. Na podstawie 
wydruku pracownicy Promedu sugerują, że stan 
zdrowia konsumenta jest zagrożony. Pomóc 
może program medyczny Promedu – czyli mata 
rehabilitacyjna i pobyt w centrum medycznym. 
Koszt to 5,5 tys. zł. Jedna z osób napisała, że 
badanie polegało na trzymaniu metalowej rącz-
ki. Na podstawie wydruku Pan powiedział, że je-
stem bardzo chora, zasugerował, że mam chorą 
wątrobę, zapalenie kości rąk, nie funkcjonuje mi 
pół mózgu. Nie zwracał uwagi na to, co mówię. 
Namawiał mnie na wyjazd na tydzień na rehabi-
litację, powiedział, że wyzdrowieję.
Pracownicy Promedu nie informują, że celem 
zaproszenia nie jest badanie, a sprzedaż. Po-
nadto na podstawie wątpliwych analiz suge-
rują, że stan zdrowia konsumenta jest zły, 
więc wielu z nich mogło zacząć się bezpod-
stawnie martwić. Odmawiają, gdy konsument 

chce odstąpić od umowy, którą podpisał na 
prezentacj i .  Promed  twierdzi,  że ustawa 
o prawach konsumenta, która dotyczy m.in. 
osób kupujących na pokazach, nie obowią-
zuje przy umowach o usługi medyczne . 
Zdaniem UOKiK, ustawowe wyłączenie prawa 
odstąpienia nie stosuje się do umów zawiera-
nych przez Promed, ponieważ prezentację i ba-
dania prowadzą handlowcy, a nie lekarze. Kon-
sumenci mają prawo rezygnować z usług bez 
ponoszenia kosztów w terminie przewidzianym 
przez prawo, czyli 14 dni.
Kara dla Promedu wyniosła prawie 370 tys. 
zł (369 985 zł). Decyzja nie jest prawomoc-
na. -Decyzji nadaliśmy rygor natychmiastowej 
wykonalności. Oznacza to, że Promed musi od 
razu zmienić praktykę. Na prezentacje tej firmy 
przychodzą osoby starsze, które Promed straszy 
różnymi chorobami, aby tylko zawarły z nim 
umowę. To jest sprzeczne z prawem i niemoral-
ne – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Materiał: Ewa Tymoszuk/ Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualno-
sci.php?news_id=15070

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 codziennie w godzinach pracy urzędu. Z Rzecznikiem można kontaktować się telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer: 83 35 11 367
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Ceny targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice 80 80 65 80-90 80 1,5-2,0 0,8-1,00

Piszczac 70-80 65-70 60-70 80-90 75-80 1,5-2,0 0,80-1,00

Biała Podlaska 70-80 65-70 60-70 80-90 75-80 1,5-2,5 1,00-2,00

Radzyń Podl. 80 80 65 80-90 80 1,5-2,5 1,50

Łuków 80 80 60-70 80-90 80 1,5-2,00 1,50

Łęczna 80 80 - 80-90 80 1,5-2,0 0,90

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 29 stycznia 2019 r.

Delegacja powiatu bialskiego z wizytą na targach „Zielony Tydzień” w Berlinie 
Od 18 do 27 stycznia na terenach wystawowych Messe Berlin odbywał się „Zielony Tydzień” – Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, 
Rolnictwa i Ogrodnictwa. Jest to najwyższe rangą światowe wydarzenie, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne, 
nowoczesne usługi świadczone przez rolników oraz informacje na temat odnawialnych źródeł energii. W trakcie targów mają miejsce także liczne 
sympozja, seminaria oraz fora dyskusyjne.

W trakcie „Zielonego Tygodnia” możli-
wość zaprezentowania oferty produktów 
regionalnych oraz atrakcji kulturowych 
i turystycznych mają m.in. poszczegól-
ne kraje związkowe wchodzące w skład 
Niemiec, w tym także Brandenburgia 
i będący jego składową partnerski po-
wiat Oberhavel. 
Tradycyjnie – bo już po raz 17 z kolei 
– powiat Oberhavel, jako jeden z nie-
licznych w Brandenburgii zorganizował 
w trakcie trwających targów własny 
dzień, który przypadł w tym roku na 23 
stycznia.
Ze względu na wieloletnią współpracę, 
obejmującą wiele płaszczyzn pomiędzy 
powiatem bialskim i Oberhavel, na za-

proszenie starosty – Ludgera Weskam-
pa – w uroczystościach uczestniczył 
w imieniu władz powiatu bialskiego 
Łukasz Jaszczuk – wiceprzewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infra-
struktury oraz Przemysław Bierdziński 
– dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środo-
wiska Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej.
Wydarzenie otworzył starosta powiatu 
Oberhavel: - Prezentujemy odwiedzającym 
targi kolorowy program produktów regional-
nych, a także atrakcje kulturalne i turystycz-
ne, które pokazują, jak przyjazny i przyjem-
ny jest Oberhavel. Serdecznie zapraszam 
wszystkich gości Zielonego Tygodnia, aby 
odwiedzili halę wystawową powiatu, by 

zobaczyć i posmakować Oberhavel.
Jednocześnie, witając ze sceny, przedsta-
wicieli powiatu bialskiego i dziękując za 
obecność. Skierował pozdrowienia do 
władz partnerskiego powiatu bialskiego, 
na czele ze starostą Mariuszem Fili-

piukiem, zaznaczając jednocześnie jak 
istotne są wzajemne relacje pomiędzy 
powiatami. Na koniec zapewnił o dal-
szej współpracy, życząc dalszego rozwoju 
partnerstwa.

Materiał: Przemysław Bierdziński

Restrukturyzacja małych gospodarstw - w lutym rusza nabór wniosków 
Od 28 lutego do 29 marca w od-
działach regionalnych ARiMR moż-
na składać wnioski o przyznanie 
pomocy na „Restrukturyzację ma-
łych gospodarstw”. 

Można to zrobić osobiście, za pośrednic-
twem upoważnionej osoby lub wysłać re-
jestrowaną przesyłką nadaną w placówce 
Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypad-
ku o dotrzymaniu terminu decyduje data 
nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia 
naboru oraz warunki ubiegania się o przy-
znanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 
stycznia. Wsparcie na „Restrukturyzację 
małych gospodarstw” finansowane jest 
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dotych-
czas przeprowadzone zostały trzy nabory 
wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla 
rolników z trenów objętych afrykańskim 
pomorem świń. 

Kto może ubiegać się o pomoc?
O  premię może starać się rolnik posiadają-
cy gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 
ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, 
czy sadów lub nieruchomości służącej do 
prowadzenia produkcji w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej. Wielkość eko-
nomiczna takiego gospodarstwa musi być 
mniejsza niż 10 tys. euro. 
Ubiegający się o premię musi być ubez-
pieczony w KRUS nieprzerwanie przez co 
najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprze-
dzające miesiąc, w którym składa wniosek 
i w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy nie prowadzić działalności gospo-
darczej. 
Kolejnym warunkiem jest przedłożenie 
biznesplanu restrukturyzacji gospodar-
stwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie 
przyznana, będzie miał 3 lata na jego 
zrealizowanie. W tym czasie wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa powinna 
wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro 
oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku 
do wielkości z roku, w którym złożono 
wniosek o przyznanie pomocy. 

W jakiej formie i wysokości otrzymuje 
się wsparcie?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój 
swojego małego gospodarstwa, może 
uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrot-
nej premii. Będzie ona wypłacana 
w dwóch ratach: 80 proc. po spełnie-
niu warunków określonych w decyzji 
o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po 
poprawnej realizacji biznesplanu.  
Premia może być przyznana tylko raz 
w czasie realizacji PROW 2014-2020. 
W przypadku małżonków pomoc może 
otrzymać tylko jedno z nich, niezależ-
nie od tego, czy prowadzą wspólne go-
spodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. 

Na co może być wydana premia? 
Katalog inwestycji, na które można prze-
znaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. 
Obejmuje m.in. budowę lub modernizację 
budynków, zakup  nowych maszyn i urzą-
dzeń, sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania.  Premię można zainwestować 
w sady i plantacje wieloletnie, można 
kupić grunty rolne, a nawet stado podsta-
wowe zwierząt hodowlanych.

Jakie są kryteria oceny wniosku?
Każdy wniosek jest punktowany. O kolejno-
ści przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów. Można je uzyskać 
m.in. za kwalifikacje zawodowe, docelową 
wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im 
większa, tym więcej punktów, deklarowane 
działania proekologiczne, kompleksowość biz-
nesplanu. Na dodatkowe punkty może także 
liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu 
złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat. 

Materiał: arimr.gov.pl 
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Grono laureatów wyróżnień „Dobre, bo Bialskie” 
stale się powiększa. Podczas uroczystej gali, któ-
ra odbyła się 4 stycznia w Białej Podlaskiej wrę-
czono kolejne statuetki.

19. już gala wręczenia wyróżnień „Dobre, bo Bial-
skie” zgromadziła wielu gości, wśród których zna-
leźli się m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władz 
państwowych i samorządowych, reprezentanci służb 
mundurowych, delegacje z powiatu Oberhavel 
(Niemcy) i rejonu Brzeskiego (Białoruś), przedsta-
wiciele instytucji, firm, przedsiębiorstw i organizacji 
działających na terenie powiatu bialskiego, a także 
dyrekcje jednostek organizacyjnych powiatu.
Zgromadzonych powitał gospodarz uroczystości staro-
sta bialski Mariusz Filipiuk: Zaledwie kilka dni temu 
weszliśmy hucznie w rok 2019. Tym samym rozpoczął 
się nowy rozdział, zarówno naszych osobistych, jak 
i służbowych historii. Początek nowego roku to mo-
ment, w którym zwykle z nadzieją i wyjątkową uwagą 
patrzymy w przyszłość. Definiujemy kolejne cele, które 
chcielibyśmy osiągnąć. Dajemy przemówić naszej am-
bicji. Nie mam wątpliwości, że żadnemu z nas tu obec-
nych jej nie brakuje. Korzystając z okazji, życzę Pań-
stwu dużo siły, determinacji i zdrowia w dążeniu do 
zaspokojenia tych aspiracji. Dziękuję za dotychczasowe 

wysiłki i trudy, które odzwierciedlają się w ciągłym 
rozwoju prowadzonych przez Państwa przedsiębiorstw, 
firm, instytucji i gospodarstw rolnych. One właśnie 
budują siłę powiatu bialskiego. Wyrazem wdzięczności 
za ten nieoceniony wkład niech będą statuetki „Dobre, 
bo Bialskie” oraz odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu 
Bialskiego”. W tym roku wręczymy je już po raz 19. 
Gratuluję osobom, które odbiorą te i inne wyróżnie-
nia. Gratuluję również gminie, która została Liderem 
Samorządności ubiegłego roku. Mam wielką nadzieję, 
że dzisiejsze nagrody będą motorem napędowym do 
dalszej intensywnej pracy – powiedział starosta. 
Statuetka „Dobre, bo Bialskie” jest najwyższym po-
wiatowym wyróżnieniem. Jest ono przyznawane od 
2000 roku. Nagrodę odebrało już ponad 80 pod-
miotów. W tym roku statuetki oraz dyplomy z rąk 
starosty bialskiego Mariusza Filipiuka i wicestaro-
sty Janusza Skólimowskiego otrzymali: Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe „FARMER”  
Wojdat Szczepan z Rokitna, Sanktuarium Matki 
Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia i Matki 
Jedności, Firma Usługi Gastronomiczne „DIANA” 
Mirosława Ładniak z Porosiuk i Centrum Konfe-
rencyjno-Wypoczynkowe Zamek Janów Podlaski. 
Piątą statuetkę „Dobre, bo Bialskie” otrzymał zwycięz-
ca konkursu „Gmina Lider Samorządności” - gmina 

Międzyrzec Podlaski.
Jak co roku podczas gali „Dobre, bo Bialskie” wrę-
czane są również medale „Zasłużony dla Powiatu 
Bialskiego”.  Nie inaczej było tym razem. W gronie 
odznaczonych znaleźli się: Akademia Taekwon-Do 
VIRTUS w Łomazach, którą reprezentował prezes 
i trener akademii Artur Romaniuk; właściciel Za-
kładu Mięsnego KAROL w Strzakłach Jan Brodaw-
ka; właścicielka obiektu hotelowo-bankietowego 
DOLINA BUGU w Kodniu Anna Dejneko; dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim Artur Grzyb; właściciel 
Firmy AGRO – Handel w Polubiczach Wiejskich 
Mariusz Jakubiuk; sołtys wsi Dubica Górna Zo-
fia Nuszczyk; Komendant Miejski Policji w Białej 
Podlaskiej Grzegorz Pietrusik; właściciel Zakładu 
Instalatorstwa Sanitarnego w Białej Podlaskiej Ze-
non Śledź; dyrektor Spółki Furora LiQuid Paweł 
Trochimiuk.
W części artystycznej przed gośćmi zaprezento-
wali się artyści z Agencji Artystycznej IMPRESSJA 
w Koszycach Wielkich: Joanna Błażej-Łukasik 
(fortepian), Paweł Łukasik (altówka), Artur Łu-
kasik (kontrabas) oraz wokaliści Joanna Kurek 
i Dawid Mik.

Materiał: Wioletta Bielecka
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JANÓW PODLASKI

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny porwała serca mieszkańców powiatu bialskiego, którzy z oddaniem włączyli się 
w zbiórkę pieniędzy dla chorych dzieci. 13 stycznia odbył się 27. Finał WOŚP. Jego celem był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Jak zawsze wielkie wsparcie dla akcji 
okazali mieszkańcy naszego powiatu. 
W Międzyrzecu Podlaskim na ulicach 
miasta kwestowało 70 wolontariu-
szy, którzy za każdy datek wrzucony 
do puszki wręczali charakterystyczne 
serduszka. Ofiarność mieszkańców 
była widoczna również podczas licy-
tacji. 120 przedmiotów wystawionych 
przez darczyńców wylicytowano za 
kwotę 23 140 zł. Wiele przedmiotów 
na aukcję przekazał m.in. starosta 
bialski Mariusz Filipiuk, w tym roku 
także prowadzący międzyrzecką licy-
tację. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się przekazane przez starostę 
numery tablic rejestracyjnych LBI 
70000 oraz L 77A, które osiągnęły 
cenę ponad 1000 zł. Tego dnia na 
deskach Miejskiego Ośrodka Kultury 
przed publicznością wystąpił zespół 
„Menele” z Warszawy, a Międzyrzecka 
Grupa Biegowa zorganizowała morso-
wanie na rzecz WOŚP. 
W Terespolu Finał Orkiestry zakończył 
się pobiciem rekordu w zbieraniu fun-
duszy. Łącznie zebrano ok. 23 tys. zł. 

Mieszkańcy wzięli udział w IV Biegu 
Ulicznym „Policz się z cukrzycą” i nor-
nic walking. Wpisowe z zawodów 
przeznaczone zostało na konto akcji. 
Tu również odbyła się licytacja przed-
miotów, spośród których najciekaw-
szym okazała się gitara z autografem 
Dawida Podsiadły. Część artystyczna 
poprzedziła symboliczne światełko do 
nieba. 
W Piszczacu niedziela z Wielką Or-
kiestrą stała pod znakiem sportu. 
W Charytatywnym Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej o puchar wójta zagrało 
8 drużyn. W akcję czynnie włączyły 
się również Wisznice, Janów Podlaski 
i Kodeń. W pierwszej miejscowości 
oprócz ulicznej zbiórki zorganizowano 
także konkurs „Mam talent”, bal dla 
dzieci i koncerty zespołów. Punktem 
kulminacyjnym była licytacja gadże-
tów, która zakończyła się wynikiem 
12 002,52 zł. 
Wolontariusze z gminy Kodeń podjęli 
różne działania, podczas których zbie-
rane były pieniądze. Zorganizowana 
została m.in. dyskoteka szkolna, pod-

czas której sprzedawane były ciasta 
upieczone przez uczniów i rodziców, 
odbyła się także licytacja. Łącznie 
w Kodniu 9 171,80 zł. 
Wiele atrakcji przygotowanych na 
tę specjalną okazję czekało również 
na mieszkańców Leśnej Podlaskiej. 
Dzieci mogły skorzystać z malowania 
twarzy, czy wziąć udział w kiermaszu 
słodkich babeczek i loterii fantowa 
zorganizowanych przez GOK w Le-
śnej Podlaskiej. Ostateczna kwota 
jaką udało się zebrać w tym roku 
przez przez wolontariuszy z Leśnej 
Podlaskiej to 11 889,23 zł.
W ramach finału odbył się także Tur-
niej Tenisa Stołowego, którego zwy-
cięzcami zostali Patryk Demianiuk, 
Olga Jaszczuk i Renata Sikora.
Dochód ze zbiórek przeznaczony 
będzie na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. Są 
to placówki z oddziałami II oraz III 
stopnia referencyjności, czyli takie, 
które mogą dokonać specjalistycznej 
diagnozy oraz udzielić pomocy me-

dycznej najciężej chorym dzieciom. 
W Polsce funkcjonuje dziś blisko 
50 takich szpitali. Swoim zasię-
giem obejmują one teren całego 
kraju. W placówkach tego rodzaju 
szczególnie ważne jest nowocze-
sne, spełniające najwyższe stan-
dardy wyposażenie, które daje leka-
rzom i personelowi medycznemu jak 
najlepsze możliwości diagnozy i le-
czenia najtrudniejszych przypadków.
Do szpitali trafić mają takie urzą-
dzenia jak: rezonanse magnetyczne, 
tomografy komputerowe, aparaty 
do diagnostyki RTG (w tym aparaty 
mobilne), wysokiej klasy ultraso-
nografy, echokardiografy czy sprzęt 
endoskopowy z torem wizyjnym dla 
gastroenterologii. Z pomocy funda-
cji Jurka Owsiaka korzysta również 
szpital powiatowy w Międzyrzecu 
Podlaskim. Po tegorocznym Finale 
na koncie WOŚP jest już 92 143 798 
zł. Ostateczna kwota podana zostanie 
w marcu. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: bp24.pl, urzędy 
gmin, gminne ośrodki kultury
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KODEŃ

MIĘDZYRZEC PODLASKI

TERESPOL

WISZNICE

LEŚNA PODLASKA

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł 
końca w cieniu tragicznych wydarzeń. W Gdańsku podczas trady-
cyjnego „światełka do nieba” nożownik zaatakował i śmiertelnie 
ranił prezydenta miasta Pawła Adamowicza, który w skutek po-
ważnych obrażeń zmarł. Fakt ten wywołał szeroką debatę opinii 
publicznej na temat nienawiści, jej przejawów i następstw. 
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Zdjęcia: portal bp24.pl, zbiory szkół



Orszaki Trzech Króli
Janów Podlaski

Międzyrzec Podlaski

PiszczacWisznice
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m. Terespol

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich
W ostatni weekend stycznia (26-27 stycznia) odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu XXIV Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd Wschodniosłowiańskich, którego misją jest szeroko pojęta integracja środowiska wielowyznaniowego oraz zachowanie zani-środowiska wielowyznaniowego oraz zachowanie zani- wielowyznaniowego oraz zachowanie zani-
kającego folkloru ziem wschodnich. Festiwal od wielu lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych w naszej 
części Europy, na którym występują chóry i zespoły z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Ciągle się rozwija o czym świadczy fakt, że 
organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń (56) z których wybrano 27.

Przybywające do Terespola chóry i zespoły dbają 
o jak najwyższy poziom wykonania. Prezentują 
różne style, od tradycyjnego śpiewu cerkiew-
nego i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, 
a kończąc na białym głosie. Licznie zgromadzo-
na publiczność ma wyjątkową okazję posłuchać 
dawnych kolęd, pastorałek obrządku wschodnie-
go a także zobaczyć piękne stroje ludowe oraz 
tradycyjne instrumenty. Tegoroczną 24 edycję 
Festiwalu otworzyli: Ordynariusz Prawosławnej 
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskup Abel 
i burmistrz Terespola Jacek Danieluk, dyrek-
torka MOK Terespol i Festiwalu Anna Pietrusik 
oraz proboszcz prawosławnej parafii pw. ap. Jana 
Teologa w Terespolu i dyrektor Nadbużańskiego 
Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu ks. 
Jarosław Łoś. Prowadzący Jerzy Horbowiec po-
prosił również o zabranie głosu prezesa Fundacji 
Dialog Narodów Grzegorza Szweda. Drugiego 
dnia festiwalu podsumowania dokonał dyrektor 
artystyczny Andrzej Boublej zapraszając za rok 
na kolejną edycję. 
Licznie zebraną publiczność oraz wykonawców 
przywitali również przedstawiciele władz krajo-
wych i regionalnych: senator RP Grzegorz Bie-
recki, poseł na Sejm RP Marcin Duszek, konsul 
RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, konsul RB 
w Białej Podlaskiej Vasyl Kurlowicz, wicewoje-
woda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarsza-
łek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk, 
starosta powiatu bialskiego Mariusz Filipiuk.  
Uczestniczyli również m.in. przewodniczący rady 
miasta Terespol Jarosław Tarasiuk, wiceprze-
wodnicząca rady miasta Terespol Ewa Zając, 
wójt gminy Kodeń Jerzy Troć, wójt gminy Rokit-
no Jacek Szewczuk, komendant policji miejskiej 
w Białej Podlaskiej mł. insp. Grzegorz Pietrusik, 

zastępca komendanta placówki straży granicznej 
w Terespolu mjr Piotr Grytczuk, dyrektor zarzą-
du obsługi przejść granicznych w Chełmie Da-
mian Wierak, dyrektor pogotowia ratunkowego 
w Białej Podlaskiej Tadeusz Łazowski.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa pt. ,,Śladami 
Wschodniosłowiańskiej Tradycji” będąca czę-
ścią projektu pn. „Wschodniosłowiańskie dzie-
dzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i di-
gitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia 
w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie 
i Podlasiu”. W ramach projektu Prawosławna 
Diecezja Lubelsko-Chełmska remontuje 19 cerkwi 
w tych czterech województwach. 
Publiczność miała okazję zobaczyć także drew-
niane szopki bożonarodzeniowe, które od wielu 
lat metodą tradycyjną tworzy Aleksander Szo-
łucha z Wisznic oraz szopki i gwiazdy kolędnicze 
należące do Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Miejskiej Terespol.
Podczas 2 dni Festiwalu wystąpiły następują-
ce chóry i zespołu: Zespół Wokalny Wiejskiego 
Domu Kultury „OMOFOR – Nowe Zasimowicze 
(Białoruś); Chór Młodzieżowy Parafii Prawosław-
nej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – Bielsk 
Podlaski; Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Ko-
zackiego Centrum ,,Koshav Gora” ZHAVORONKI 
– Stanica Kumylżenskaja (Rosja); Chór Młodzie-
żowy Miejskiego Ośrodka Kultury VOZROZHDIE-
NIJE – Homel (Białoruś); Kameralny Chór Żeński 
Państwowej Szkoły Muzycznej BARVY – Lwów 
(Ukraina); Zespół Folklorystyczny Rosyjskiego 
Instytutu Dziedzictwa KAMYSHINKA – Moskwa 
(Rosja); Zespół Folklorystyczny Białoruskiego 
Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki 
VALACHOBNIKI – Mińsk (Białoruś); Kameralny 
Chór Rejonowego Domu Kultury – Łuck (Ukra-

ina); Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej św. 
Marii Magdaleny – Warszawa; Zespół TAUKA-
CHYKI i ZURAVINY Dziecięcej Szkoły Muzycznej 
– Kobryń (Białoruś); Chór Parafii Prawosławnej 
Wszystkich Świętych – Mińsk (Białoruś); Chór 
Żeński Państwowego Uniwersytetu im. Ivana 
Franki LIRA – Lwów (Ukraina); Chór Akademic-
ki Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego 
CANTUS JUVENTAE – Mińsk (Białoruś); Chór 
Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 
„CHOŁMSZCZYNA; Zespół Folklorystyczny Związ-
ku Ukraińców Podlasia DOBRYNA – Białystok; 
Chór Parafii Prawosławnej św. Ducha PSALMO-
DIA – Białystok; Zespół Staroruskiej Muzyki Wo-
kalnej SRETENIJE – Mińsk (Białoruś); Chór Parafii 
Prawosławnej Wszystkich Świętych – Białystok; 
Zespół Folklorystyczny Dziecięcej Szkoły Muzycz-
nej im. S.I. Taneeva SUDARUSHKA – Zwienigorod 
(Rosja); Żeński Zespół Wokalny VOCE DLE CUARE 
Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej – 
Mińsk (Białoruś); Męski Chór Wojskowy STRA-
TOS – Warszawa; Chór Parafii Prawosławnej św. 
proroka Eliasza - Białystok Dojlidy; Kameralny 
Chór Żeński FRESKA – Mińsk (Białoruś); Chór 
Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Wołyń-
skich VOLYNSKI DZVONY – Łuck (Ukraina); Chór 
Soboru Zmartwychwstania Pańskiego – Brześć 
(Białoruś); Kameralny Chór Prawosławnej Katedry 
Zmartwychwstania Pańskiego VOSKRESINNYA – 
Równe (Ukraina); Chór Duchowieństwa Prawo-
sławnej Diecezji Brzeskiej – Brześć (Białoruś).
Organizatorami Festiwalu są: Prawosławna 
Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dia-
log Narodów, Nadbużańskie Centrum Kultury 
Prawosławnej w Terespolu, Miejski Ośrodek 
Kultury w Terespolu i Urząd Miasta Terespol.

Tekst: Łukasz Pogorzelski/ Zdjęcia: Paulina Drobisz
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6 stycznia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury  w  Leśnej  Pod-
laskiej  odbył się magiczny 
koncert kolęd i  pastorałek 
w wykonaniu zespołów z te-
renu gminy Leśna Podlaska 
oraz  gośc i  z  Sarnak.  Sa la 
wypełniona k l imatycznym 
światłem rozbrzmiała słowem 
śpiewanym i mówionym oraz 
dźwiękami instrumentów.

Sprzyjająca zimowa aura wprowadzi-
ła nas w magiczny nastrój. Zgroma-
dzona w sali widowiskowej publicz-
ność miała możliwość wysłuchania 
znanych, tradycyjnych polskich kolęd 
w różnych aranżacjach. Sala była 
wypełniona po brzegi, a na scenie 
w zimowej scenerii wystąpiły takie 
zespoły, jak: Dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego w Leśnej Podlaskiej, 
grupa wokalna „BEMOL”, dzieci 
I klasy Szkoły Podstawowej w Leśnej 
Podlaskiej, schola parafialna z Le-
śnej Podlaskiej, dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Sarnakach, duet 
skrzypaczy Zdzisław Marczuk i Oli-
wia Spychel oraz zespół śpiewaczy 
„Leśnianki”.

Na scenie wystąpiła także grupa 
kolędnicza ze Szkoły Podstawowej 
w Leśnej Podlaskiej przedstawiając 
montaż słowno-muzyczny.
Tego wieczoru odbyło się także 
podsumowanie konkursu „Anioły, 
Aniołki”. Laureatom zostały wręczone 
nagrody i upominki.
Wspólne kolędowanie to bardzo waż-
na cząstka tradycji związanej ze świę-
tami Bożego Narodzenia, o której 
nikt nie powinien zapominać. Nieste-
ty, coraz rzadziej spotyka się rodziny, 
które śpiewają kolędy przy wigilijnym 
stole. Dlatego właśnie ideą koncertu 
kolęd i zamysłem organizatorów było 
zbliżenie do siebie ludzi, ponieważ 
wspólne śpiewanie jednoczy. W myśl 
tej idei Gminny Ośrodek Kultury wła-
snoręcznie wykonał śpiewniki z kolę-
dami, które otrzymała publiczność 
i przy słodkim poczęstunku odśpie-
wano razem kolędy. Śmiało można 
powiedzieć, że było to przepiękne 
podsumowanie całego minionego 
roku. Wszystkie występy nagradzano 
gromkimi brawami.

Materiał: GOK w Leśnej Podlaskiej

gm. Terespol

VI Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kobylanach
W niedzielę 20 stycznia odbyła się VI edycja Powiatowego Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wszystkich przybyłych 
uczestników i gości przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest.

Przegląd jak co roku przeznaczony 
był dla solistów i zespołów z powiatu 
bialskiego. Do konkursu zgłosiło się 23 
solistów oraz 8 zespołów. Uczestnicy 
występowali w 5 kategoriach. Każdy 
solista i zespół wykonywał jedną ko-
lędę lub pastorałkę z akompaniamen-
tem lub z podkładem muzycznym.
Wykonawców oceniało Jury powo-
łane przez Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w składzie: Piotr 
Skolimowski – dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Kodniu; Marta Daniluk – pra-
cownik Gminnego Centrum Kultury 
w Kobylanach, oraz Arkadiusz Sa-
czuk – nauczyciel muzyki, instruktor 
muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łomazach, basista, muzyk Kapeli 
Podwórkowej Klawa Ferajna.
Po wnikliwych obradach Jury pod 
przewodnictwem Pana Piotra Skoli-
mowskiego przystąpiło do wręczenia 
nagród następującym wykonawcom:
W kategorii klasa I-III: I miejsce: 
Emilia Marczak z Dobrynia Dużego; 

II miejsce: Wiktoria Kamecka z Ros-
sosza; III miejsce: Michalina Dziem 
z Rokitna.
W kategorii klasy IV-VI postano-
wiono przyznać: I miejsce Amelia 
Wojdat z Rokitna; II miejsce Wiktoria 
Szczepanowska ze Sławacinka Stare-
go; III miejsce Wiktoria Suszczyńska 
z Rokitna.
W kategorii klasy VII, VIII i  III 
gimnazjum: I miejsce Adam Chaber 

z Terespola; II miejsce Aleksandra Sa-
charczuk z Kodnia; III miejsce Izabe-
la Marczak z Dobrynia Dużego.
W kategorii szkoły ponadgimna-
zjalne i starsi: I miejsce Katarzyna 
Gołoś z Małaszewicz; II miejsce Do-
minika Kowaluk z Kobylan; III miej-
sce Anna Bodo z Lebiedziewa.
W kategorii zespoły: I miejsce Ze-
spół „Zorza” działający przy GOK 
w Białej Podlaskiej; II miejsce Chór 

„Kanon” działający przy ZS w Łoma-
zach; III miejsce Chór „Corda Vox” 
działający przy ZSP nr 1 w Terespolu. 
W tej kategorii wyróżniono Zespół 
Śpiewaczy „Echo Polesia” działający 
przy MOK w Terespolu.
Nagrodzeni uczestnicy Przeglądu otrzy-
mali statuetki, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, natomiast pozostali dyplomy 
za udział i skromny upominek.

Materiał: GCK w Kobylanach

Koncert Kolęd w Leśnej Podlaskiej
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Spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu  
Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”

16 stycznia w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się, zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku OSP 
RP, spotkanie laureatów i ich opiekunów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy 
pożarom” organizowanego od ponad 35 lat na terenie kraju przez Związek OSP RP.

Spotkanie otworzył i  powitał 
uczestników Komendant Miejski 
PSP bryg. Artur Tomczuk czło-
nek Zarządu Oddziału Powiato-
wego, pogratulował wszystkim 
laureatom i zachęcał dzieci i mło-
dzież do rozwijania swoich pasji, 
realizacji marzeń, do aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz 
zachęcania swoich kolegów do 
aktywności nie tylko na forach 
internetowych ale także np.: bo-
iskach sportowych. W spotkaniu 
udział wzięli również; Henryk 
Marczuk sekretarz powiatu, który 
reprezentował starostę bialskiego 
jednocześnie prezesa OP Mariu-
sza Filipiuka oraz druhna Boże-
na Krzyżanowska z Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP 
w Białej Podlaskiej.
Edycja konkursu 2018/2019 
ogłoszona została przez ZOP we 
wrześniu ubiegłego roku, prace 
można było składać, zgodnie 
z regulaminem do 5 grudnia. 
Ogółem do Oddziału Powiatowe-
go wpłynęło 99 prac w 5 katego-
riach, reprezentujące Oddziały 
Związku OSP RP powiatu bial-
skiego oraz miasto Biała Podla-
ska. 28 grudnia Komisja Konkur-
sowa oceniła prace, biorąc pod 
uwagę miedzy innymi technikę 
wykonania, sposób ujęcia tematu 
konkursowego oraz ogólny wyraz 
artystyczny pracy. Po przeprowa-
dzonej na podstawie przyjętych 
przez Komisję kryteriów oceny 
prac, Komisja stwierdziła, że na-
desłane na konkurs prace w pełni 
odzwierciedlają tematykę konkur-
su, która została przedstawiona 
w sposób ciekawy i różnorodny. 
Autorzy prac wykazali się dużą 
pomysłowością co uwidocznione 
zostało m.in. w metodach wyko-
nania, widoczny jest duży wkład 
pracy autorów i opiekunów pod 
kierunkiem, których prace po-
wstały. Wykonane prace odzwier-
ciedlają też pasję i zdolności wy-
konawców.
S p o ś r ó d  p r z e d s z k o l a k ó w 
I miejsce zajęła Małgorzata 

Fijałkowska, II miejsce Michał 
Biernacki, a III Wojtek Krać. 
Laureatami wyróżnień w te j 
grupie wiekowej zostali Kate 
Pawlica i  Wiktor Siłaczuk. 
W kategorii szkół podstawowych 
(klasy I-III) najwyżej oceniona 
została praca Magdy Kaliszuk. 
Drugą nagrodę zdobyła Julia 
Tomczak, a trzecią Paulina Bi-
skupska. Wyróżnienia otrzymali 
Magdalena Jaszczuk i Natalia 
Tur. Spośród uczniów klas IV-VI 
najlepszą zdaniem Komisji kon-
kursowej pracę wykonał Adam 
Golczewski, który w rywalizacji 
wyprzedził Cypriana Kiewela 
i Przemysława Filipiuka. Wy-
różnienia zdobyły prace Anny 
Kalinowskiej i Weroniki Tur. 
Szóstą grupę wiekową stanowili 
gimnazjaliści i uczniowie klas 
VII i VIII szkół podstawowych. 
I miejsce w tej kategorii zdoby-
ła Bernadetta Prokopiuk, na II 
miejscu uplasowała się Martyna 
Żukowska, a na miejscu III Ju-
lia Suszczyńska. Wyróżnienia 
otrzymały Małgorzata Mikiciuk 
i Anna Zazula. Laureatami wyróż-
nień w kategorii szkół specjalnych 
otrzymali: Jakub Ficygowski, 
Natalia Glina, Piotr Lipiński, 
Stanisław Trociewicz. 
Nagrodzone prace można było 
obejrzeć na zorganizowanej 
podczas spotkania wystawie. 
Laureaci oraz ich opiekuno-
wie wyłonieni przez Komisję 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody ufundowane przez 
Starostę Bialskiego i Oddział 
Powiatowy Związku OSP RP 
w Białej Podlaskiej. 
Na zakończenie spotkania dla 
uczestników został zorganizo-
wany słodki poczęstunek oraz 
pokaz sprzętu pożarniczego 
jaki znajduje się na wyposaże-
niu JRG w Białej Podlaskiej. 
Za rząd  Oddz ia ł u  Pow ia to -
wego  g ra tu lu je  se rdeczn ie 
nagrodzonym i wyróżnionym 
oraz zaprasza do udziału 
w kolejnych edycjach konkur-

su. Opiekunom pod kierunkiem 
których powstały finałowe pra-
ce ZOP dziękuje za poświęco-
ny czas oraz wysiłek włożony 
w przygotowanie dzieci i mło-
dzieży do konkursu. Nagro -
dzone i wyróżnione prace na 

szczeblu powiatowym zostaną 
przekazane do oceny na ko-
lejnym, jakim jest etap woje-
wódzki konkursu. Finał etapu 
wojewódzkiego przewidziany 
jest w pierwszej połowie lutego. 

Tekst: Bożena Krzyżanowska, ZOP ZOSP RP 
w Białej Podlaskiej/ Zdjęcia: Radio Biepr
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gm. Sosnówka
  Noworoczny Koncert Kolęd w Romanowie

W niedzielne popołudnie 13 
stycznia  w  Muzeum Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie odbył się No-
woroczny Koncert Kolęd.

 
Licznie zgromadzoną widownię po-
witali organizatorzy: wójt gminy 
Sosnówka Marcin Babkiewicz, dy-
rektor Muzeum J.I. Kraszewskiego 
Krzysztof Bruczuk oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w So-
snówce Jolanta Mikulska. Wśród 
zaproszonych gości  obecni byl i : 
Łukasz Jaszczuk i Mateusz Ma-
jewski – radni powiatu bialskiego, 
Ryszard Boś i Władysław Chil-
czuk – członkowie rady muzeum, 
Tomasz Wawryszuk – przewodni-
czący Rady Gminy Sosnówka, Bar-
bara Hołowieniec – wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Sosnówka, ks. 

Roman Siłuch – Proboszcz Parafii 
św. Mikołaja w Rozwadówce, Re-
nata Tkaczuk – skarbnik gminy, 
Aleksandra Kuczyńska – kierownik 
GOPS w Sosnówce, Teresa Harasi-
miuk – dyrektor GBP w Sosnówce, 
Henryk Wyszyński – dyrektor SP 
w Sosnówce, Mirosław Dawidiuk 
– dyrektor PG w Sosnówce, Anna 
Czobodzińska – Przybysławska, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mu-
zeum a także radni, sołtysi, pracow-
nicy Urzędu Gminy i GOPS a także 
mieszkańcy gminy, jak i okolicznych 
miejscowości. 
W tegorocznym, wspólnym kolędo-
waniu udział wzięli: Zespół „Bie-
siadnicy”  z  Żeszczynki,  Zespół 
Śpiewaczy „Echo Polesia” z Te-
respola, Chór Ziemi Włodawskiej 
„Vlodaviensis” oraz Roztoczańska 
Konna Straż Ochrony Przyrody 

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich z Lublina. Podczas koncertu 
rozbrzmiały nie tylko najpiękniejsze, 
polskie kolędy, ale również można 
było usłyszeć kolędy w języku wło-
skim, hiszpańskim czy ukraińskim. 
Koncert poprzedziła okolicznościowa 

scenka w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Sosnówce. Nowo-
roczne spotkanie i wspólny śpiew 
kolęd wprowadził wszystkich w nie-
powtarzalny klimat oraz przysporzył 
wielu niezapomnianych chwil. 

Materiał: GOK w Sosnówce 

gm. Kodeń
 Atrofia doczesności według Tomasza Żółtko

7 stycznia w Gminnym Cen-
trum Kultury Sportu i Tury-
styki w  Kodniu gości l iśmy 
Tomasza Żółtko – znakomite-
go polskiego muzyka, autora 
tekstów, pieśniarza, gitarzystę, 
kompozytora, poetę, publicy-ę, publicy-publicy-
stę i teologa. 

Mieliśmy świetną sposobność odkryć 
feerię artystycznych doznań dzięki temu 
twórcy współczesnej piosenki autorskiej. 
Organizatorem spotkania był Środowisko-
wy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Kodniu. Dzięki współpracy 
z Agencją Artystyczną Galana z Krako-
wa, która umożliwiła przyjazd artysty 
do naszej miejscowości skorzystaliśmy 
z niecodziennej szansy odbierania wrażeń 
muzycznych i wyciszenia swojego wnętrza. 
To już drugie spotkanie z artystą i trzeba 
przyznać, że nie można przejść obojętnie 
obok jego lirycznych tekstów, niekon-
wencjonalnych i głębokich wypowiedzi, 
wnikliwości człowieka, który doświadczył 
odrzucenia i potrafi śpiewać tak po prostu 
szczerze o Bogu i Chrystusie, jest niesamo-
wicie odważny w artykułowaniu grzechów 
doczesnego świata. 
Tomasz Żółtko wydał trzynaście albumów 
z utworami muzycznymi m.in. – Klatka 
skandalu (1994), W poprzek (1996), Targ 
mięsny (1998), Krótkie wyprawy w ko-
smos (1990-2000), Nienasycenia (2002), 
Bezsenność i kurz (2006), Może ostatni 

taki głupiec (2010), Atrofia doczesności 
(2016) oraz kilku tomików poezji w tym: 
Modlitwy (1990), Trzy odsłony niewidzial-
nych obrazów (1992), Postmodernistyczne 
impresje wolne od cła i reguły (1993), 
Tam, gdzie trzeba być jakimś (1997), 
Namolne drapanie się w duszę (2007), 
Samotny wilk (2013). Piosenka z albumu 
„Klatka skandalu” pt. „Kochaj mnie i do-
tykaj” przez prawie 30 tygodni gościła 
w gorącej dziesiątce Muzycznej Jedynki  
i stała się ogólnopolskim przebojem nada-
wanym na antenie większości polskich 
stacji radiowych.
Odkrywca życia, nauczyciel pięknych war-
tości jak tolerancja, życzliwość, przebacza-
nie, otwartość na drugiego człowieka. Nie 
potrafi przejść obojętnie obok cynizmu, 
nienawiści, gry pozorów. Poraża swoją 
znajomością natury ludzkiej, nie czyniąc 
z niej pasma cierpień, niepowodzeń. Woła 
o zatrzymanie się i otwarcie na Chrystusa 
(utwór „Po prostu z Jezusem żyć”). W na-
tchniony, liryczny sposób opowiada o nie-
słabnącej miłości do żony (utwór „Kochaj 
mnie i dotykaj”).
Koncert Tomasza Żółtko pozwolił nam na 
kontemplację doczesności i postaw ludzi 
z jakimi żyjemy poprzez przeżywanie. 
Przemyślenie tego, co nas dotyka, strąca 
w otchłań zła i niemocy. Odkrycie naj-
szczerszych emocji tlących się w duszy, 
rozpalających ogień życia. Zapomniane, 
niezbędne do normalnego, zdrowego 
funkcjonowania ludzkiej osobowości, 

prawdziwe katharsis. Potrzeba doznań 
estetycznych zmuszających do zastano-
wienia nad impulsami własnego istnienia 
i opamiętania się z zapaści codzienności. 
Opuszczenia strefy własnego komfortu, 
wyrwania z letargu samozadowolenia, 
zaradzenia kryzysowi wartości.
Przeniósł nas do krainy prawdziwych ludzkich 
emocji, które spędzają sen z powiek i nie 
pozwalają o sobie zapomnieć. Udzielił lekcji 
pokory, której może nigdy nie zrozumieć za-ć za- za-
dufany w sobie człowiek. Przypomniał o wy-
baczaniu, jakie powinno poruszać dusze 
wierzących. Poprowadził do świata szczerej, 
nieobłudnej miłości. Zaaplikował nadzieję na 
piękniejsze jutro dzięki wierze w Chrystusa. 
Otworzył wrota do kontemplacji rzeczywi-
stości przesiąkniętej niechęcią, nienawiścią, 
egoizmem z której można i należy wyjść 
ku zakątkom duchowego wytchnienia, unie-
sienia, ciepłej dobroci, prawdziwej miłości 
żyjącej wiecznie w nas, ku nieskończoności 
(utwór „Dopóki się wyprawiam”).

Materiał: Beata Kupryś

Postscriptum. Kiedy przed koncertem 
– kompozytor był już przygotowany 
„technicznie” – usiadłam obok Tomka 
na ławkach na końcu sali, gdzie miał się 
odbyć koncert… Przed nami w rzędach 
usadzali się uczestnicy placówek dla 
niepełnosprawnych, ich opiekunowie, 
mieszkańcy gminy z Klubu Seniora, 
zaproszeni goście. Chwile oczekiwania. 
Muzyk obserwował gromadzących się 
ludzi. Uśmiechał po ludzku i ciepło. 
Skupiał się w sobie, a potem pojawiło 
się stwierdzenie – pytanie? Niezgoda 
na otaczającą rzeczywistość. Nieważne 
od kogo. Następnie słowa, które niosły 
nadzieję. Mimo wszystkiego i wszyst-
kich. Skłaniające do refleksji i podąża-
nia przed siebie…Wyjścia z zanikającej, 
umierającej, skrzeczącej codzienności, 
od własnej nieomylności do uznania 
ograniczeń, słabości, niedoskonałości. 
Dylematy duszy znajdujące spokój we-
wnętrzny, odkrywające ogromne pokłady 
optymizmu i wiary. 
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20 stycznia odbyło się ,,Kolędowanie 
‘2019” w Rokitnie. Organizatorami spo-
tkania byli wójt gminy Rokitno Jacek 
Szewczuk, Gminna Instytucja Kultury 
w Rokitnie oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rokitna.

W Kolędowaniu uczestniczyli m.in. zaprosze-
ni goście: radny powiatu bialskiego Mariusz 
Łukaszuk, przyjaciel gminy Rokitno Ryszard 
Boś, przewodniczący Rady Gminy Rokitno Eu-
geniusz Żuk, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Rokitno Zbigniew Niczyporuk, skarbnik gminy 
Bogusława Frańczuk i dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Rokitnie Mirosława Szpyruk. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści 
z gminy Rokitno w tym: Julia Stefaniuk, Mi-
chał Mikołajczuk, Julia Mikołajczuk, Zespół 
,,Podlasianki” z akompaniamentem Mariusza 
Chwedoruka akordeon, Zespół ,,Olszyna” z Ol-
szyna przy akompaniamencie Mariusza Chwe-
doruka (pianino), Piotr Majewski (gitara baso-
wa), Ryszard Zajko (bębenek). Koła Gospodyń 
Wiejskich z Rokitna, Kołczyna, Derła, Pratulina, 
Cieleśnica PGR, Lipnica, Cieleśnica oraz Stowa-
rzyszenie „Klon”, które wykonały wiele pięknych 

kolęd i pastorałek. Dzieci z Rokitna i Lipnicy pod 
kierunkiem Sylwii Łojewskiej wykonały program 
słowno-muzyczny pt. „Kolęda na ziemi”, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Olszyna wraz z dziećmi 
z Olszyna zaprezentowały przedstawienie „Ratuje-
my Święta”. Na zakończenie wszyscy wykonawcy 

wspólnie zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rokitna czę-
stowały ciastem z własnego wypieku. Atmosfera 
występów pomogła przedłużyć klimat świąteczny 
i pozwoliła spędzić miłe niedzielne popołudnie.

Materiał: UG w Rokitnie 

W Łomazach „śpiewali Dziecinie”
35 młodych wokalistów ry-
walizowało 24 stycznia w VII 
Powiatowym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek „Śpiewajmy Dzie-
cinie” pod patronatem Wójta 
Gminy Łomazy Jerzego Czy-
żewskiego. 

O profesjonalną ocenę uczestników 
zadbało jury w  składzie: Iwona 
Świderska, Mieczysław Zieliński, Ad-
rian Litewka. Przyznano następujące 
nagrody i wyróżnienia.
W kategorii soliści z klas I - III szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Wik-
toria Kamecka, II miejsce przypadło 
Lenie Czeczko, a III miejsce zdobyła 
Alicja Brukalska. Wyróżnienia w tej 
kategorii przyznano: Hannie Czech, 
Igorowi Szczepnowskiemu, Domini-
ce Stolarek i Zuzannie Telaczyńskiej. 
W kategorii soliści z klas IV – VI 
szkół podstawowych na podium 
s tanęl i :  I   mie j s ce  Bart łomie j 
Juszkiewicz, II miejsce Gabriela 
Stańczuk -Zarzycka ,  I I I  miejsce 
Wiktoria  Szczepanowska .  Lau-
reatami wyróżnień zostali: Mag-
dalena Sylwesiuk, Maksymilian 
Artecki, Wiktoria Pyżuk i Maja 
Pietruczuk. 
Wśród solistów z klas VII – VIII 
(gimnazjum) zwyciężyła Natalia 
Raczkowska, przed Natalią Iwań-

czuk i Patrycją Chwedaczuk. Wy-
różnienie przyznano Aleksandrze 

Miszczuk. Organizatorem konkursu był 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Łomazach.
Materiał: GOK w Łomazach

Kolędowanie w Rokitnie
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19 stycznia w sali konferen-
cyjnej Miejskiego Ośrodka 
Kultury odbyło się spotka-
nie z ekipą projektu „Busem 
przez świat” – Olą i Karolem 
Lewandowskimi.

Na spotkaniu w Międzyrzecu podróż-
nicy opowiedzieli o swojej wyprawie 
przez Alaskę i Kanadę, podczas której 
przez ponad 70 dni pokonali prawie 
20 tys. kilometrów. Po drodze odwie-
dzili najpiękniejsze parki narodowe, 
szukali złota i tropili rosomaki. Spo-
tkali dziesiątki niedźwiedzi, pływali 
kajakami po lodowcu i trafili na mor-
derstwo w Twin Peaks. Zmierzyli się 
ze szlakiem prowadzącym do autobusu 
znanego z filmu „Into the Wild” i od-
naleźli Polaka w motelu widmo.

Na spotkaniu można było posłuchać peł-
nych humoru i niezwykle ciekawych fak-
tów opowieści. Podróżnicy zaprezentowali 
mnóstwo zdjęć i filmów z wyprawy oraz 
chętnie odpowiadali na pytania licznie 
zgromadzonej publiczności. Po spotkaniu 
można było nabyć książki podróżników. 
Organizatorem wydarzenia był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Aleksandra i Karol Lewandowscy – 
mają po 29 lat, są blogerami podróżni-
czymi i od 8 lat podróżują po świecie 
starym kolorowym busikiem w ramach 
projektu „Busem Przez Świat”. W su-
mie odwiedzili już ponad 50 państw 
na 5 kontynentach, wydając dziennie 
średnio jedynie 8 dolarów. Zwycięzcy 

konkursu Blog Roku 2014, Twórca 
Wideo Roku 2015, Travelery National 
Geographic 2017 oraz nominowani 
do prestiżowej nagrody podróżniczej 

„Kolosy”. Prowadzą jeden z najpopu-
larniejszych blogów podróżniczych 
w Polsce – www.busemprzezswiat.pl.

Tekst: UM w Międzyrzecu Podlaskim/ Zdjęcie: 
busemprzezswiat.pl

gm. Sławatycze

Kolejny spektakl za nami
5 stycznia odbył się kolejny spek-
takl pod tytułem ,,Wielka Tajem-
nica” w wykonaniu aktorów Te-
atru Niezależnego Wieku, który 
działa przy GOK w Sławatyczach.

Licznie zebrana publiczność wspólnie 
z aktorami przeżyła spotkania z ,,bo-
żymi wyrokami,, różnych postaci biblij-
nych i tak zwanych zwykłych ludzi – 

….snuliśmy refleksję jak odpowiadamy 
na znaki w naszym życiu. Szczególne 
emocje wzbudziła pieśń Stanisławy 
Celińskiej <<Modlitwa o pokój>>, 
i właśnie motyw ,,pokoju,, przewinął 
się w życzeniach kierowanych do ze-
branych ze strony wójta Arkadiusza 
Misztala i proboszcza ks. Mirosława 
Krupskiego.
Poddaliśmy się magii radości płynącej 

z Bożej Obietnicy i na koniec spo-
tkania cała zgromadzona publiczność 
wspólnie z aktorami śpiewała kolędy, 

składając sobie i całemu światu życze-
nia pokoju.

Materiał: GOK Sławatycze

gm. Drelów
               Uczcili pamięć lokalnych bohaterów

Mieszkańcy, władze samorządowe, 
duchowni oraz zaproszeni hoście 
uczcili pamięć męczenników unic-
kich zamordowanych przez rosyj-
skie wojsko w czasach zaborów. 
Zapalono znicze w hołdzie pole-
głym, a młodzież przygotowała na 
specjalne zamówienie.

17 stycznia to dzień, który tragicznie zapisał 
się na kartach historii Drelowa i okolic. Tego 
dnia, w 1874 roku, w obronie cerkwi od 
kul rosyjskich żołnierzy zginęło tu 13 uni-
tów. Byli to: Semen Pawluk, Wincenty 
Bazyluk, Teodor Ołtuszyk, Andrzej Cha-
rytoniuk, Trochim Charytoniuk, Jan Ko-
ściuszyk, Teodor Kościuszyk, Paweł Ko-
zak, Andrzej Kubik, Jan Kubik, Onufry 
Tomaszuk, Jan Łucik oraz Jan Romaniuk. 
Dalszych kilkuset uczestników zajść trafiło 
do więzień i na zesłanie do Rosji.
Do zamieszek na tle wyznaniowym na 
Chełmszczyźnie i Podlasiu doszło w ostat-
niej fazie przygotowań do likwidacji die-

cezji, gdy parafie unickie zmuszono do 
wykorzystywania w nabożeństwach rytu 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Unici 
domagali się zachowania dotychczasowych 
obrzędów i niewprowadzania prawosławia. 
Akty biernego i czynnego opory trwały 
przez cały rok 1874 i początek 1875. Pro-
testy tłumiło wojsko rosyjskie. Do podob-
nych wydarzeń jak w Drelowie doszło 24 
stycznia 1974 r. w Pratulinie, gdzie życie 
za wiarę oddało również 13 unitów, a rany 
odniosło kilkudziesięciu z nich.
Już od 2003 roku w każdą rocznice mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej im. Unitów 
Drelowskich w Drelowie przygotowuje 
spektakl przypominający te tragiczne wy-
darzenia oraz przybliżający życie lokalnej 
społeczności w czasach zaborów. W tym 
roku nosił tytuł „Matka Boska od unitów”. 
Scenariusz jak w latach ubiegłych napisa-
ła Ewa Strok, była już nauczycielka szkoły 
podstawowej. Pomocy udzielili aktorzy 
Bożena i Jacek Dragunowie, a pracę 
reżyserską wsparła Katarzyna Polewska. 

Wcześniej odbyła się uroczysta msza św. 
oraz zapalenie zniczy pod tablica upamięt-
niającą tragiczne wydarzenia. Spektakl zo-
stał powtórzony w niedzielę, 20 stycznia 
w Drelowie. Teraz młodzi aktorzy ruszą 
z nim do innych miejscowości.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto kon-
kursy historyczne. W zmaganiach z okazji 
145. Rocznicy Męczeństwa Unitów Dre-
lowskich dla uczniów klas VI-VIII najlep-
sza okazała się Maria Sitarczuk, drugie 
miejsce zajęła Maria Kossak, a trzecie 
ex aequo Karol Sitarczuk oraz Paulina 
Zygmunt. Wyróżnieni zostali: Michał 
Steszuk, Natalia Szaroń, Bartłomiej 

Opałko, Kornelia Marczuk, Agnieszka 
Jóźwik, Laura Szaroń, Mateusz Rogul-
ski, Łukasz Kozłowiec oraz Weronika 
Jałtuszyk. W konkursie plastycznym 
„Unici uczą nas wiary”, w kategorii klas 
I-III zwyciężył Szymon Radko, druga była 
Julia Sadowska, a trzecia Natalia Deni-
siuk, wyróżnienie otrzymała Magdalena 
Ładniak. W kategorii klas IV-VI pierwsze 
miejsce zajęła Aleksandra Tarasiuk, 
a drugie Aleksandra Kunaszyk. 
Wśród najstarszych uczniów najlepsza 
okazała się Kornelia Marczuk, druga 
była Oliwia Szpejda.

Tekst: Paulina Chodyka (Słowo Podlasia nr 4)/ 
Zdjęcia: Radio Biper

m. Międzyrzec Podlaski

 Busem objeżdżają świat
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Na Kodeń Marsz!
22 stycznia marszem na Kodeń 
mieszkańcy naszej gminy uczcili 
156. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego w Kodniu.

Bitwa stoczona w Kodniu była jedyną 
zwycięską pierwszej nocy powstania 
styczniowego, jakie w całym Króle-
stwie Polskim powstańcy odnieśli po 
walce z wojskami carskimi.
Oprócz Marszu w kodeńskiej bazylice 

odbyła okolicznościowa msza, a przy 
głazie upamiętniającym uczestników 
Powstania z Kodnia i okolic odbył się 
Apel Poległych. Wcześniej głos zabrali: 
wicewojewoda Robert Gmitruczuk, 
wójt Jerzy Troć, dyrektor ZPO w Kod-
niu i prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Kodnia Jacek Malarski. W uroczy-
stościach uczestniczył radny powiatu 
bialskiego Tomasz Andrejuk.

Materiał: UG w Kodniu

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Szturmowi na Łomazy przewodzili polscy Tatarzy
W pierwszą noc Powstania kon-
spiratorzy planowali zaatakować 
głównie miasta regionu. Jedną 
z nielicznych udanych operacji 
był atak na Łomazy. Dowodzili 
nim, mieszkający w okolicy od 
niemal dwunastu lat, gorący pa-
trioci Tatarzy.

Powstańcy planowali w pierwszych go-
dzinach waliki zająć m.in. Parczew, Mię-
dzyrzec, Radzyń i Łomazy. Ponadto miały 
zostać zaatakowane oddziały rosyjskie 
w Rossoszy, Kodniu i Białej Podlaskiej.
W większości były to operacje zupełnie 
nieudane, czy to z racji na słabo przygo-
towane plany, czy też jeszcze gorsze dowo-
dzenie ich realizacją. Połowiczny sukces 
udało się odnieść Bronisławowi Deskurowi 
w Radzyniu Podlaskim. Atakiem na Łoma-
zy mieli dowodzić Aleksander Szaniawski 

i Gustaw Nowakowski. Do konspiracji na-
leżeli też miejscowi księża katoliccy, którzy 
mobilizowali do dzieła okoliczną szlachtę. 
Poważną część sił stanowili, przybywający 
z niedalekiej Studzianki, od dwunastu lat 
niemal centrum osadnictwa tatarskiego na 
Podlasiu, Tatarzy dowodzeni przez Macieja 
Tupalskiego i imama Macieja Okmińskie-
go. Nie było to zaskakujące, bo od koń-
cówki XVII wieku nie złamali oni przysięgi 
wierności: pod wodzą dzielnego Józefa 
Bielaka bili się w Insurekcji Kościuszkow-
skiej, potem w wojnach napoleońskich 
i w Powstaniu Styczniowym.
W nocy z 22 na 23 stycznia zadania 
były trudne, bo w miejscowości stało 
około 200 rosyjskich kawalerzystów. 
Kluczowym było utrzymanie tajemni-
cy, dzięki czemu Moskale do końca nie 
spodziewali się ataku i wycofali się, nie 
stawiając poważniejszego oporu. Część 

tatarów na dłuższy czas zakotwiczyła 
w powstańczych oddziałach, z jednej 
strony zarabiając na szacunek wśród 
potomnych, z drugiej strony na wyso-
kie wyroki zsyłki. Wymienić tu należy 
m.in. Stefana Tupalskiego, który uciekł 
z Sybiru, ale do Studzianki nie wrócił 
i skrył się w Paryżu. Podobny los, wedle 
niektórych, nie do końca pewny spotkał 
Macieja Tupalskiego i Okomińskiego: 
po powstaniu skonfiskowano ich ma-

jątki i zesłano na Sybir, skąd zbiegli 
i po kilkunastu tygodniach dotarli do 
Studzianki.
Ponoć niedługo cieszyli się wolnością, 
gdyż krótko potem obaj zmarli. Dopie-
ro w 1878 roku pieszo z Syberii wrócił 
inny zesłaniec, Amurat Azulewicz, któ-
rego jedynym marzeniem było umrzeć, 
na pozostawionych w Studziance, 
trzech arszynach ojczystej ziemi.

Tekst: Zbigniew Smółko (Tygodnik „Wspólnota” 
z 22.01.2019r.)/ Zdjęcie: ank.gov.pl

gm. Sławatycze
           ,,Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek”

Kolędowanie to jedna z najpięk-
niejszych polskich tradycji bożo-
narodzeniowych, w którą już po 
raz trzeci wpisał się,, Noworoczny 
Koncert Kolęd i Pastorałek’’.

6 stycznia w kościele parafialnym p.w. 
Matki Bożej Różańcowej w Sławaty-
czach przed zgromadzoną w kościele 
publicznością wystąpiła Orkiestra Dęta 
pod batutą Piotra Gierulskiego. 
W składzie orkiestry wystąpili orkie-
stranci z Milanowa, Włodawy, Rossosza 
i Sławatycz. Orkiestrze towarzyszyli 
soliści z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sławatyczach. 
W wykonaniu Elżbiety Gruszkowskiej 
zebrani usłyszeli kolędy: ,,Gdy się Chry-
stus rodzi”, ,,Tryumfy Króla Niebieskie-
go”, ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

Kolędy: ,,Anioł Pasterzom mówił”, ,,Lu-
lajże Jezuniu”, ,,Do szopy hej pasterze” 
wykonała Izabela Jaszczuk. Janusz 
Pruniewicz zaśpiewał kolędy ,,Bóg 
się rodzi”, ,,Przybieżeli do Betlejem” 
i ,, W żłobie leży”. W gronie solistów 
znalazła się również młodziutka ale 
utalentowana Zosia Gierulska, która 
dziecięcym głosem płynącym prosto 
z serca aktywnie włączała się do śpie-
wu. Instrumentalnie orkiestra wykonała 
kolędy: ,,Wśród nocnej ciszy”, ,,Dzisiaj 
w Betlejem” i ,,Pasterze mili”.
Kolędą finałowa koncertu była,, Cicha 
noc”. Ta szczególna kolęda, która jest 
jedną z najbardziej znanych i najchęt-
niej wykonywanych kolęd na świecie 
znakomicie wpisała się w uroczystą 
atmosferę i podniosły nastrój podczas 
koncertu. Publiczność gromkimi brawa-

mi na stojąco podziękowała wykonaw-
com koncertu.  Orkiestra w podzięko-
waniu publiczności na bis wykonała 
piosenkę „Last Christmas”.
W organizację koncertu włączyli się  

ks. Mirosław Krupski, wójt gminy Ar-
kadiusz Misztal, Gminny Ośrodek Kultu-
ry z dyrektorem Bolesławem Szulejem 
na czele i sławatycka Orkiestra Dęta.

Tekst: R. Trzeciak/ Zdjęcia: B. Szulej
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gm. Międzyrzec Podlaski
   V Gminny Dzień Babci i Dziadka w Jelnicy

27 stycznia w Szkole Podsta-
wowej w  Misiach (budynek 
w Jelnicy), odbył się V Gminny 
Dzień Babci i Dziadka. 

Uroczystość poprowadziła Renata 
Sobieszuk-Rzeńca, która przywi-
tała przybyłych gości oraz złożyła 
najserdeczniejsze życzenia z okazji 
dnia babci i dziadka, do życzeń do-
łączyła się prezes Stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju wsi Jelnica Katarzyna 
Tymoszuk.
Program artystyczny rozpoczął się od 
koncertu Młodych Talentów, w któ-
rym wzięły udział wzięły: Alicja Ku-
rowska ze Szkoły Podstawowej w Mi-
siach – występ saksofonowy, Zuzanna 
Chmielewska ze Szkoły Podstawowej 
w Misiach – zaśpiewała piosenki pt. 
„Co nam w duszy gra”, „To dzięki 
wam”, Alicja Nowosielska ze Szkoły 
Podstawowej w Misiach – zaśpiewa-
ła piosenkę pt. „Byle jak”. Na scenie 
pojawiły się także siostry Wiktoria 
i Dominika Bułhak – zaśpiewały 

piosenki pt. „Nasi kochani babcia 
i dziadek”, „Wyruszamy w świat”. Na-
stępnie zaprezentowały się uczennice 
z projektu „Mamy Moc” ze Szkoły 
Podstawowej w Krzewicy: Aleksan-
dra Prokopiak zaśpiewała piosenkę 
pt. „Tyle słońca w całym mieście”, Ju-
lia Wiśnicka zaśpiewała piosenkę pt. 
„Rzeka marzeń”, Anna Osiej zaśpie-
wała piosenkę pt. „Niech żyje bal.”
Zgromadzonym gościom zaprezen-
towała się też dziecięca formacja 
taneczna przy klubie języka angiel-
skiego prowadzona przez Katarzynę 
Tymoszuk ze Szkoły Podstawowej 
w Krzewicy. Nie zabrakło utworów  
muzyki ludowej – w wykonaniu ze-
społu ludowego „Echo” z Przychód. 
Na podsumowanie całej uroczystości 
wystąpiła Gminna Grupa Taneczna 
prowadzona przez instruktor GOK-u  
Iwonę Basarę-Teofilską.
Niespodzianką na zakończenie uro-
czystości był tort przygotowany przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Jelnica. Odśpiewano „Sto lat” 

dla babć i dziadków. Po występach 
uczniów uczestnicy mieli okazję 
wziąć udział w ciekawych pokazach 
chemicznych  „Magia chemii”, które 
zostały przeprowadzone przez uczen-
nice Szkolnego  Klubu Wolontariatu 
Aleksandrę Kurowska, Aleksandrę 
Jabłońską, Zuzannę Chmielwską 
pod okiem opiekun Renaty Sobieszuk-
-Rzeńca. Po części artystycznej i ży-
czeniach, przyszła kolej na kameralne 

rozmowy przy słodkim poczęstunku.
Organizatorami wydarzenia byli: Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Jelnica, Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Misiach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Pod-
laskim, Klub Wolontariatu przy Szkole 
Podstawowej w Misiach. Honorowym 
patronem uroczystość objął Wójt 
Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof 
Adamowicz.

Materiał: GOK Międzyrzec Podlaski

gm. Łomazy
  W Huszczy dzieci uczciły szczególne święto

Tak wiele zawdzięczamy naszym babciom i dziadkom, dlatego ich święto uczciliśmy w szczególny sposób! „Jak to dawniej było 
każdy z was pamięta, bo cząstka historii w rodzinie zamknięta. Babcia ciasto piecze, wesoło zagada o rodzinnych dziejach wnukom 
opowiada. A kochany dziadek w bujanym fotelu pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu. Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba babcia, 
mama, wnuczka, inaczej się nie da. Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.”

Mimo, że styczeń jest zimowym mie-
siącem, pełnym chłodnych dni, są takie 
dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy 
każdemu robi się cieplej na sercu, bo 
przecież jest to święto naszych kocha-
nych babć i dziadków. W Szkole Pod-
stawowej w Huszczy zapraszanie babć 
i dziadków na uroczystość z okazji ich 
święta jest tradycją na stałe wpisaną 
w repertuar imprez szkolnych. Święto 
Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie 
tylko dla dzieci, ale przede wszystkim 
dla babć i dziadków. To dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
27 stycznia w  świetlicy wiejskiej 
w Huszczy odbyła się z  tej okazji 
wspaniała środowiskowa impreza. 
Przybyli na nią rodziny: dzieci, rodzice, 
babcie i dziadkowie oraz zaproszeni 
goście. Na wstępie dyrektor szkoły Do-
rota Pawłowska powitała wszystkich 
uczestników imprezy ciepłymi słowami, 
a szczególnie zaproszonych przedsta-
wicieli samorządu gminnego: prze-
wodniczącego Rady Gminy Andrzeja 
Wińskiego, radnych gminy Łomazy Elż-

bietę Moszkowską i Katarzynę Ma-
karewicz oraz dzielnicowego mł. asp 
Roberta Micyka i studentów PSW koła 
naukowego „Diagnoza” w Białej Podla-
skiej w osobach: Anna Matysiuk, Ro-
bert Sokulski i Marcin Paszko.
Dyrektor szkoły i zaproszeni goście złożyli 
serdeczne życzenia wszystkim babciom 
i dziadkom z okazji ich święta. Następ-
nie przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Wiński wspólnie z radną Gminy Elżbietą 
Moszkowską i uczniami naszej szkoły 
przeczytali wybrane wiersze Pani Anny 
Mikiciuk, pisarki z naszej gminy. 
W dalszej części spotkania przepro-
wadzono pogadanki skierowane do 
seniorów. Studenci koła naukowego 
„Diagnoza” z PSW - ostrzegali przed 
spożywaniem lekarstw bez zaleceń leka-
rza i zachęcali do aktywności ruchowej 
oraz do spożywania zdrowej żywności, 
gdyż to najlepiej wpływa na zdrowie 
i kondycję organizmu. Dzielnicowy 
mł. asp. Robert Micyk, przeprowadził 
pogadankę na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Zachęcał wszyst-

kich do noszenia odblasków, w tym 
kamizelek, dzięki którym jesteśmy 
lepiej widoczni na jezdni. Przestrzegał 
również przed oszustami, którzy wyko-
rzystując miłość dziadków do wnuków, 
potrafią wyłudzić od seniorów posiada-
ne oszczędności.
Po skończonych występach gości, przy-
szedł czas, by w pięknie udekorowanej 
sali wystąpiły wnuczęta. Babcie i dziad-
kowie mogli podziwiać swoje pociechy 
w różnych artystycznych formach. Arty-
ści, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, 
wyrażali kochanym babciom i dziad-

kom, swoje uczucia miłości. Z przeję-
ciem odtwarzali swoje role, a czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich adresem.
Wszystkie dzieci zaśpiewały gromkie 
100 lat i obdarowały swoich uko-
chanych gości upominkami – meda-
lami z napisem „Kochanej Babci”, „ 
Najlepszy Dziadek na świecie”.
Na koniec uroczystości dzieci zaprosiły 
babcie i dziadków do wspólnej zabawy 
przy muzyce, którą prezentował nauczy-
ciel muzyki Paweł Tokarski. 

Materiał: SP w Huszczy
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gm. Janów Podlaski
 Międzyklubowe Konsultacje Sparingowe w Taekwon-do ITF

26 i  27 stycznia odbyły się 
pierwsze Międzyklubowe Konsul-
tacje Sparingowe w Hali Zespołu 
Szkół im. gen. Nikodema Sulika 
w Dąbrowie Białostockiej.

Na zaproszenie nauczyciela i trene-
ra Combat Sport Academy Tomasza 
Leszkowicza (III dan) przyjechało 
41 zawodników z  RSCT Radzyń 
Podlaski i UKS Hwa-Rang Janów 
Podlaski. Łącznie podczas weekendu 
oglądaliśmy ponad 60 zawodników 
w 3 blokach treningowych i 3 spa-
ringowych.
Z janowskiego klubu taekwon-do 
w rywalizacji na matach wystąpiło 
12 Juniorów (Zespół Szkół) i 7 Ju-
niorów Młodszych (Szkoła Podstawo-
wa) pod opieką instruktora Dawida 
Smolbika .  Każdy z  oddzielnych 

bloków treningowych poprowadził 
inny trener, a podczas kolejnego 
bloku sparingów uczestnicy mieli 
do wykonania nowe elementy tech-

niczne w walkach. W konsultacjach 
wzięło udział troje reprezentantów 
Polski, co z pewnością zaprocentu-
je w wynikach janowskich adeptów 

w nadchodzącym sezonie. Pierwszy 
start uczniów szkoły już na początku 
marca w Pucharze Polski.

Materiał: ZS Janów Podlaski

Bieg Chomiczówki, jest pierw-
szym zimowym biegiem roku 
w Warszawie i jednym z naj-
starszych polskich biegów (od 
1984 r.). W ramach imprezy, 
20 stycznia, odbyły się dwa 
biegi: Bieg o Puchar Bielan 
i Bieg Chomiczówki. 14. Bieg 
o Puchar Bielan odbył się na 
trasie 5 kilometrów. Wśród 
mężczyzn po raz szósty z wy-
grał Arkadiusz Gardzielewski, 
z czasem 14:37 min. To nowy 
rekord trasy.

Wśród kobiet najlepsza była Mario-
la Ślusarczyk (17:24). Na starcie 
36. Biegu Chomiczówki,  na dy-

stansie 15 km stanęła niemal cała 
krajowa czołówka. „To mogły być 
mistrzostwa Polski” – powiedziała 
Izabela Trzaskalska. Pogada do-
pisała, było chłodno, ok. minus 6 
stopni, ale nie trzeba było odśnie-
żać ulic i  skuwać lodu (tak było 
w minionych latach). Finisz męż-
czyzn był dramatyczny i dostarczył 
emocji. Robert Głowala samotnie 
zmierzał po trzecią wygraną z rzę-
du. Unosił już ręce do góry, cieszył 
się, by po chwili „w bramie” paść 
na ziemię, trzymając się za brzuch. 
Szarfę przerwał biegnący za nim 

Ukrainiec Andrzej Starzyński. Po-
nieważ jednak taśma trzymana była 
kilka metrów za punktem pomiaru 
czasu, bieg wygrał zawodnik Wilgi 
Garwolin z czasem 46:26. Wśród 
kobiet od początku wysokie tempo 
narzuciła Izabela Trzaskalska. Poko-
nała czołówkę kraju: Aleksandrę 
Lisowską, Dominikę Stelmach 
i Ewę Jagielską. Reprezentująca 
świeżo powstały Klub Biegowy Szu-
racz Terespol wygrała z rezultatem 
51:31, bijąc własny rekord imprezy! 
(51:58). Trzeba podkreślić, że to już 
czwarta wygrana Izy na tym dystan-

sie (2014, 2015, 2016). - Biegło mi 
się bardzo dobrze, choć lekko nie 
było. Zaczęłam może trochę za mocno 
i praktycznie cały czas biegłam sama. 
Czuć było wiatr i zimno. Najgorsze 
były „agrafki”, bo tam najwięcej tra-
ciłam. Jestem jednak zadowolona, bo 
to bardzo dobry wynik jak na styczeń 
- stwierdziła Izabela. Jak trudne były 
to biegi, niech świadczy fakt, że na 
dystansie 5 km wystartowało 1017 
osób, a ukończyło 895. Na dystansie 
15 km wystartowało 1400, a ukoń-
czyło 1334.

Tekst: Krystyna Pucer/ Zdjęcia: Iza Trzaskalska

m. Terespol
                  Wygrana i rekord Izy!!
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F ina ł  Powia tu  B ia l sk i ego 
w Drużynowym Tenisie Sto-
łowym dziewcząt i chłopców 
Igrzyska Dzieci, przeprowadzo-
nego 30 stycznia godz. 10.00 
w hali Szkoły Podstawowej 
w Rossoszu. Zawody finanso-
wane ze środków Starostwa 
Powiatowego w Białej Podla-
skiej. System gier: po losowa-
niu gry systemem radzieckim 
do dwóch wygranych setów.

Dziewczęta: I miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Rossoszu – opiekun Marek 
Czech w składzie: Oliwia Czech, 
Aleksandra Zieniuk, Paulina Zie-
niuk; II miejsce Szkoła Podstawowa 
w  Sworach – opiekun Wojciech 
Chwedoruk; III miejsce Szkoła Pod-

stawowa w Dobryniu Dużym – opie-
kun Marzena Niedźwiedź; IV miej-
sce Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy 
– opiekun Anna Matwiejuk.
Chłopcy: I miejsce miejsce Szkoła 
Podstawowa w Tucznej – opiekun 
Tadeusz Suwała w składzie: Mi-
chał Czapski, Damian Moszkow-
ski; II miejsce Szkoła Podstawowa 
w  Sworach – opiekun Wojciech 
Chwedoruk ;  I I I  miejsce Szkoła 
Podstawowa w Eossoszu – opiekun 
Marek Czech; IV miejsce Szkoła 
Podstawowa w Misiach – opiekun 
Ewa Tchórzewska.
Awans do rejonu po dwie drużyny 
w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Wszystkie drużyny otrzymały dy-
plomy. Rejon 5 lutego godz. 10.00 

Podedwórze.
Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej

19 stycznia w Szkole Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Konstantynowie ro-
zegrano kolejne zawody Bialskiej Ligi 
Szachowej pod honorowym patronatem 
Starosty Bialskiego i Prezydenta Miasta 
Białej Podlaskiej. 

Do rywalizacji na szachownicach przystąpiło 83 
szachistów ze szkół w Białej Podlaskiej, Między-
rzecu Podlaskim, Terespolu, Misiach, Rogoźnicy, 
Łomazach, Sarnakach, Radzyniu Podlaskim i Ką-
kolewnicy i Konstantynowa.
Wśród najmłodszych dziewczynek, uczennic od-
działów 0 – 2 szkół podstawowych, zwyciężyła 
Julia Golec z SP 2 w Międzyrzecu Podlaskim. 
Drugie miejsce zajęła Inga Jarocka z SP 5 
w Białej Podlaskiej, a trzecie Michalina Wa-
siluk z SP w Misiach. W kategorii uczniów 
oddziałów 0 – 2 pierwsze miejsce zajął Jakub 
Prokopiuk z SP 2 w Radzyniu Podlaskim. Dru-
gie miejsce zajął Maciej Waszczuk – uczeń SP 
nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, a trzecie Karol 
Jeruzalski z SP 1 w Radzyniu Podlaskim.
W grupie uczennic klas 3 – 6 wygrała Hanna 
Nurzyńska z SP w Kąkolewnicy i wyprzedziła 
Zuzannę Siemionek z SP nr 1 w Radzyniu Pod-
laskim i Annę Oleksiuk z SP w Rogoźnicy.
W klasyfikacji uczniów klas 3 – 6 zwyciężył 
Aleksander Nakaziuk z SP 3 w Międzyrze-
cu Podlaskim, przed Bartoszem Walaszkiem 
z SP w Czemiernikach i Filipem Samociu-
kiem z SP 1 w Terespolu.
W klasyfikacji uczennic klas 7 – 8 szkół pod-
stawowych i ostatniej klasy gimnazjum – wy-
grała Patrycja Waszczuk z SP 3 w Między-
rzecu Podlaskim przed Karoliną Sacharczuk 
i  Joanną Szymańską  z  SP w  Sarnakach. 
W klasyfikacji uczniów klas starszych klas 
szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął 
Wiktor Kukawski z SP 3 w Międzyrzecu Pod-
laskim i wyprzedził Kacpra Litwińca z SP 
1 w  Radzyniu Podlaskim i  Aleksandrem 
Malinowskim z Sp w Sarnakach. Wśród li-

cealistów zwyciężyli: Julia Litwiniec z I LO 
w Radzyniu Podlaskim i Marcin Wawszczak 
z ZSE nr 1 w Białej Podlaskiej.
Turniej w Konstantynowie objął również pa-
tronatem wójt gminy Konstantynów Romuald 

Murawski. Sponsorami Bialskiej Ligi Szachowej 
są: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 
i Fundacja Santander Bank Polska w ramach 
programu “Bank Młodych Mistrzów Sportu”.

Materiał: Tadeusz Węgrzyniak

gm. Rossosz
   Tenis stołowy - etap powiatowy

gm. Konstantynów
 XI edycja Bialskiej Ligi Szachowej
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W Zalesiu, 20 stycznia w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Za-
lesiu rozegrano pierwszy Grand 
Prix LZS w Siatkówkę o Puchar 
Starosty Bialskiego.

Na przeciwko siebie stanęło sześć 
drużyn z powiatu bialskiego: GLKS 
Perła Sławatycze, Czwórka Biała 
Podlaska, KS Włodawa, Glob-Max 
Czosnówka, DKMS Biała Podlaska 
i Gaj Zalesie.W obecności Arkadiu-
sza Maksymiuka prezesa LZS, Jana 
Sikory wójta gminy Zalesie, Wojcie-
cha Kołodyńskiego dyrektora szkoły, 
Franciszka Szabluka światowej sła-
wy ciężarowca z Zalesia i Wiesława 
Rzymowskiego sędziego głównego 
tu rn ie ju  ro zpoczę to  spo r towe 
zmagania. Zespoły podzielone zostały 
na dwie grupy, z których cztery ekipy 
przeszły do półfinałów. W pierwszym 
meczu półfinałowym zmierzyły się 
„DKMS” Biała Podlaska i GLKS „Per-
ła” Sławatycze (1:2), a w drugim „KS” 
Włodawa i „4” Biała Podlaska (2:0). 
Mecz o 3. miejsce rozegrany został 
między dwiema bialskimi drużynami 
„DKMS” Biała Podlaska i „4” Biała 
Podlaska i zakończył się wynikiem 

0:2. W Finale po dwóch stronach 
siatki stanęli zawodnicy „KS” Włoda-
wa i GLKS „Perła” Sławatycze (2:1). 
Ostateczna klasyfikacja drużyn po 
pierwszym turnieju przedstawia się 
następująco: miejsce I „KS” Włoda-
wa (pkt. 12); miejsce II GLKS „Per-
ła” Sławatycze (pkt. 10); miejsce III 
„4” Biała Podlaska (pkt. 8); miejsce 
IV „DKMS” Biała Podlaska (pkt. 6); 
miejsce V ULPKS „Gaj” Zalesie (pkt. 
4); miejsce VI „Glob-Max” Czosnówka 
(pkt. 2). Kolejne turnieje Grand Prix 
odbędą się w lutym w Ciciborze Du-
żym i Sławatyczach. 

Materiał: LZS w Białej Podlaskiej 

Komentarz

Arkadiusz Maksymiuk, przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury, Sport, Turystyki: 

Grand-Prix w siatkówkę o puchar starosty 
bialskiego Mariusza Filipiuka to impre-
za, która na stałe wpisała się kalendarz 
najważniejszych wydarzeń Ludowych Ze-
społów Sportowych. Tegoroczny I turniej 
rozpoczęliśmy z sześcioma drużynami, zna-
lazła się nawet jedna z  powiatu włodaw-
skiego. Cieszy nas to bardzo, bo pokazuje 
zwiększenie zainteresowania tą dyscypliną sportu. Kolejne 
turnieje planujemy w Ciciborze Dużym gm. Biała Podlaska 
oraz w Sławatyczach. Zgłaszają się kolejne zespoły, co jeszcze 
bardziej przyczyni się do promocji sportu, oraz działalności 
Ludowych Zespołów Sportowych w naszym powiecie.

Po raz trzeci w Piszczacu od-
był się Charytatywny Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o puchar 
wójta gminy Piszczac Kamila 
Kożuchowskiego.

Na początek 8 drużyn rywalizowało 
w 2 grupach o awans do półfinałów. 
W meczu otwarcia Komenda Miejska 
Powiatowej Straży Pożarnej w Białej 
Podlaskiej po dwóch bramkach Grze-
gorza Prokopiuka pokonała „USB 
Bokinka”. Następnie „Dobra Chłopaki 
Piszczac” po golu Dawida Kaspro-
wicza wygrały z „Chotyłowiakiem”. 
Dalej „Lutnia Piszczac” po bramce 
Przemysława Witczaka ograła Za-
kład Karny Biała Podlaska. W meczu 
zamykającym pierwszą kolejkę „Orlik 
Łomazy” uporał się skromnie 1-0 
z „KS Dąbrowica”, a gola na wagę 
3 punktów zdobył Łukasz Borysiuk. 
W drugiej kolejce w grupie A „Lut-
nia” ograła 3-1 Bokinkę, a Straż Po-
żarna 2-1 Zakład Karny. W grupie B 
Łomazy 3-1 pokonały „Chotyłowiaka”, 
a „Dobre Chłopaki” 1-0 Dąbrowicę. 
Trzecia kolejka to ciekawe pojedynki 
o zwycięstwo w grupach.
W pierwszej „Lutnia” pokonała 1-0 
Straż Pożarną, w  grupie drugiej 

Łomazy wygrały z „Dobrymi Chłopa-
kami” 3-1. W meczach drużyn, które 
żegnały się na tym etapie z turniejem 
Bokinka 2-1 pokonała Zakład Karny, 
a „Chotyłowiak” ograł 3-2 Dąbrowicę.
W półfinałach „Lutnia” 1-0 wygrała 
z „Dobrymi Chłopakami”, a Łomazy 
1-0 ze Strażą Pożarną. Zawody wygrała 
drużyna Orlika Łomazy, która w finale 
pokonała Lutnię Piszczac 2-1 po bram-
kach Marka Jaroszuka i Łukasza Bo-
rysiuka. W meczu o 3 miejsce Straż 
Pożarna pokonała ekipę Dobre Chłopa-
ki z Piszczaca 1-0. Zwycięskiego gola 
zdobył król strzelców tego turnieju 
Grzegorz Prokopiuk (5 strzelonych 
bramek w turnieju). Piąte miejsce za-
jął „Chotyłowiak” Chotyłów, a szóste 
„USB Bokinka”. Siódma lokata przy-
padła ekipie KS Dąbrowica, a ósma 
drużynie Zakładu Karnego Biała Pod-
laska. Najlepszym bramkarzem tak jak 
rok temu został Paweł Krywczuk (Or-
lik Łomazy). Zawody sędziował Artur 
Gruszka. Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary i dyplomy z rąk Grzegorza 
Panasiuka - przewodniczącego Rady 
Gminy Piszczac. Wpisowe z zawodów 
zostało przekazane na 27. finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Organizatorami rywalizacji byli Wójt 

Gminy Piszczac, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu oraz Zespół Placówek 

Oświatowych w Piszczacu.
Materiał: GCKiS w Piszczacu

gm. Zalesie
 Grand Prix LZS w siatkówkę o Puchar Starosty

gm. Piszczac
 III Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej na rzecz WOŚP
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PODZIĘKOWANIE
Starosta Bialski składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom 
za wsparcie finansowe organizacji uroczystości „Dobre, bo Bialskie 2018” oraz fundatorom 

upominków w konkursie „Przyjaciele Przyjaciołom”.

Sponsorzy uroczystości wręczenia wyróżnień „Dobre, bo Bialskie 2018”:
•	 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
•	 INTER BROKER Sp. z o.o. w Toruniu, 
•	 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD SP. J. Stanisław Lewczuk i Czesław Niczyporuk  

w Białej Podlaskiej 
•	 FEDRO Sp. z o.o. w Osiecku
•	 WIPASZ S.A. w Wadągu, 
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Drewit Adam,. Siliwoniuk w Rokitnie
•	 POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk w Białej Podlaskiej 
•	 Gospodarstwo Rolne w Koroszczynie Sp. z o.o.
•	 Zakład Ogrodniczy Pytlik Elżbieta w Międzyrzecu Podlaskim
•	 Polskie Konsorcjum Gospodarcze S. A. w Warszawie 
•	 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
•	 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „AVENA” Sp. z o.o. w Kodniu
•	 INVESTCOM Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
•	 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK w Białej Podlaskiej
•	 PETRODOM Paliwa Sp z o.o. w Białej Podlaskiej 
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wysokiński Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
•	 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu
•	 Usługi Blacharsko - Lakiernicze „FIAT” w Łomazach
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo –Produkcyjne Merkury w Białej Podlaskiej
•	 Bank Spółdzielczy w Łomazach
•	 TKS – Trans Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
•	 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „AGROSTOP” Sp. z o.o. w Terespolu
•	 Bank Spółdzielczy w Wisznicach
•	 Projekty i Nadzory Drogowe Iter Teresa Harko w Białej Podlaskiej
•	 Przedsiębiorstwo ROLBUD Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
•	 Przedsiębiorstwo Rolno Handlowe Konstantynów Sp. z o.o. 
•	 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddz. w Białej Podl.
•	 Europejski Serwis Finansowy Marek Łysakowski w Białej Podlaskiej
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Transbet w Białej Podlaskiej
•	 GARDEN SERVICE w Świdniku 
•	 POLSOFT Systemy Informatyczne Piotr Raczyński w Łomazach

Fundatorzy upominków „Przyjaciele Przyjaciołom” 
•	 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Białej Podlaskiej
•	 GARDEN Service w Świdniku
•	 Zakład Produkcyjny WIPASZ w Międzyrzecu Podlaskim
•	 Wójt Gminy Rokitno
•	 PETRODOM Paliwa Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
•	 OSJANN Dariusz Osiak
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FARMER w Rokitnie
•	 Nadleśnictwo Chotyłów
•	 Zakład Mięsny „Wierzejki”
•	 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej
•	 Koło Łowieckie nr 127 „ŁOŚ” w Białej Podlaskiej
•	 Koło Łowieckie „PONOWA” w Białej Podlaskiej
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWIT w Lipnicy
•	 PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny w Białej Podlaskiej
•	 Koło Łowieckie nr 15 „OSTOJA” w Białej Podlaskiej
•	 Koło Łowieckie nr 12 „OGAR” Biała Podlaska
•	 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wisznicach



Konferencja rolnicza „Innowacje w chowie 
i hodowli bydła mięsnego”

IV Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Statuetki Dobre, bo Bialskie 2018 wręczone!

Brodacz Roku 2018 w Sławatyczach wybrany!!

Diana ze statuetka Dobre, bo Bialskie

Znowu problemy na granicy Polski i Białorusi. 
Konferencja posła Żmijana
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PHU Farmer jednym z laureatów Dobre, bo Bialskie

Po rozum do Jakuba - rozmowa z Piotrem Żukiem

Janów Podlaski: Świąteczny pokaz Taekwon-Do ITF
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Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta 
z kodów QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także 

i taką formę 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 wbudowana kamerą, smartfon lub tablet) w kierunku kodu QR. Kod po-

winien znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia 
po włączeniu aplikacji. Jeśli wykonasz te działania sprawnie i kod będzie wyraźny do 

odczytania automatycznie na twoim telefonie pojawi się film!

POWIAT BIALSKI 
W MATERIAŁACH WIDEO
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Więcej na
Radio Biper

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


