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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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VI sesja Rady Powiatu
28 lutego w sali konferencyjnej 
Filii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego od-
była się 6. sesja Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej.

Lutowa sesja rozpoczęła się od zło-
żenia uroczystego ślubowania przez 
Pawła Litwiniuka, nowego członka 
Rady Powiatu, który przejął man-
dat radnego po radnym Arturze 
Grzybie. Kolejnym kandydatem, 
który w  zeszłorocznych wybo-
rach samorządowych uzyskał naj-
większą ilość głosów w okręgu 
obejmującym miasto Międzyrzec 
Podlaski był Romuald Pietrosiuk, 
który jednak nie podjął mandatu. 
Zmiany osobowe w Radzie Powiatu 
wymusiły również zmiany w kilku ko-
misjach. W miejsce Artura Grzyba 
w Komisjach Rewizyjnej oraz Bu-
dżetu i Finansów zasiądzie Paweł 
Litwiniuk. Rada Powiatu przyjęła 
stosowne uchwały wprowadzające 
zmiany w składach obu komisji. Ko-
misję Rewizyjną tworzą zatem: Ma-
rian Tomkowicz, Elżbieta Iwaniuk, 
Paweł Stefaniuk, Wojciech Mitura, 
Emil Bogucki, Paweł Litwiniuk 
i Mariusz Łukaszuk. W Komisji Bu-
dżetu i Finansów zasiadają: Daniel 
Dragan, Mariusz Filipiuk, Mariusz 
Kiczyński, Paweł Litwiniuk, Paweł 
Stefaniuk, Marian Tomkowicz 
i Marek Uściński.

Powiat Bialski ze Strategią Rozwo-
ju na lata 2018-2026

Rada Powiatu podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia Strategii Roz-
woju Powiatu Bialskiego na lata 
2018-2026. Ostatni 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 społeczne, praw-
ne i gospodarcze, doprowadziły do 
przedawnienia zawartych w Strategii 
zadań operacyjnych. Stąd potrzeba 
opracowania nowej Strategii Rozwoju 
Powiatu. Jest to najważniejszy doku-
ment określający kierunki rozwoju na 
najbliższe lata. Jego celem jest wska-
zanie misji i wizji rozwoju powiatu 
oraz planu operacyjnego: obszarów 
kluczowych, strategicznych celów i za-
dań, które przyczynią się do długofa-
lowej ewolucji powiatu. W opracowy-
waniu Strategii na lata 2018-2026 
uczestniczyli przedstawiciele admini-
stracji publicznej, jednostek organiza-
cyjnych powiatu, radni, reprezentanci 
samorządów gminnych, organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorcy. Za-
siedli oni w składzie Konwentu do 
spraw opracowania Strategii, którego 
rolą była identyfikacja potencjałów 
i problemów powiatu bialskiego, 
a także wypracowanie priorytetów 
i celów. W proces ten włączona zo-
stała również lokalna społeczność, 
która brała udział w  badaniach 
ankietowych. Następnie skierowano 
odpowiednie pisma  o wyrażenie 
zgody na odstąpienie od koniecz-
ności przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Strategii. Pisma w tej 
sprawie zostały wysłane do Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Lublinie oraz Lubelskiego Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Lublinie. W odpo-
wiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Lublinie oraz Lubelski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sa-

nitarny w Lublinie wyrazili brak po-
trzeby przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu dokumentu Strategii 
Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 
2018-2026. Ostatnim krokiem było 
pozytywne zaopiniowanie dokumen-
tu Strategii przez Zarząd Powiatu 
w Białej Podlaskiej oraz jej przyjęcie 
w drodze głosowania podczas sesji 
Rady Powiatu. Treść opracowanego 
dokumentu opublikowana została na 
stronie internetowej spbialapodlaska.
bip.lubelskie.pl. 

Obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
wykonywania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. Określa ona szcze-
gółowe zasady wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasady tworzenia ko-
mitetów inicjatyw uchwałodawczych, 
zasady promocji obywatelskich inicja-
tyw uchwałodawczych oraz formalne 
wymogi, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty. Podjęcie uchwały 
wynika z przepisów ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych. Treść 
uchwały dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Po-
wiatowego w Białej Podlaskiej spbia-
lapodlaska.bip.lubelskie.pl. 

Większy dodatek funkcyjny dla 
wychowawców

Rada Powiatu podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez po-
wiat bialski. Regulamin został posze-
rzony o zapis ustanawiający wysokość 
dodatku funkcyjnego wychowawcy 
w szkołach. W 2018 roku wysokość 
dodatku za sprawowanie funkcji wy-
chowawcy klasy wynosiła 4% średnie-
go wynagrodzenia nauczyciela stażysty 
i powiązana była z wysokością kwoty 
bazowej określonej w ustawie budże-
towej. Zgodnie z projektem ustawy 
budżetowej na 2019 r. kwota bazowa 
dla nauczycieli wzrośnie (3 045,21 
zł), co za tym idzie dodatek funkcyj-
ny (121,81 zł). Rada Powiatu ustaliła 
dodatek funkcyjny w wysokości 150 
zł. W  roku szkolnym 2018/2019 
w szkołach prowadzonych przez po-
wiat bialski funkcję wychowawcy klasy 
sprawowało 71 nauczycieli. Zwiększe-
nie dodatku funkcyjnego podyktowane 
jest stale rosnącą liczbą zadań eduka-
cyjnych, które wynikają z przepisów 
prawa oświatowego i rosnącą liczbą 
uczniów z problemami opiekuńczo-
-wychowawczymi. 
Podczas sesji radni podjęli również 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości stanowiącej własność 
powiatu położonej w Janowie Pod-
laskim, a także uchwały wprowa-
dzające zmiany w budżecie powiatu 
bialskiego i wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu na lata 2019-
2026. 
Ujęta w porządku obrad uchwała 
dotycząca zatwierdzenia „Progra-
mu naprawczego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Międzyrzecu Podlaskim” 
została głosem radnych przesunięta 
na następną sesję. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Radio Biper 
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Dyskusja o przyszłości szpitala 
19 lutego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w  Międzyrzecu 
Podlaskim obradowała Rada 
Społeczna Szpitala. W  spo-
tkaniu udział wzięli członko-
wie Rady (parlamentarzyści  
i  przedstawiciele lokalnych 
samorządów), a także m.in. le-
karze i reprezentanci związków 
zawodowych. 

Posiedzenie Rady poświęcone było 
omówieniu aktualnej sytuacji placówki. 
Informację na ten temat przedstawił jej 
dyrektor Wiesław Zaniewicz, który pod-
sumował również działalność szpitala 
w roku 2018. 
W zeszłym roku SPZOZ uczestniczył 
w wielu projektach dofinansowywa-
nych ze środków zewnętrznych, których 
celem była poprawa infrastruktury, jako-
ści usług i zaplecza sprzętowego. Mimo 
to szpital zanotował stratę w wysokości 
około 1,4 mln zł. Z informacji dyrektora 
szpitala wynika, że problemy finansowe 
dotyczą głównie oddziałów Położniczo-
-Ginekologicznego oraz Noworodkowe-
go, które już w roku 2017 przyniosły 
łączną stratę ponad 1 mln zł. Kwota ta 
była niwelowana z pieniędzy pochodzą-
cych z pozostałej działalności szpitala. 
Powodem złej sytuacji oddziałów jest 
zbyt mała liczba porodów (od kilku lat 
w województwie lubelskim i powiecie 
bialskim stopniowo zmniejsza się liczba 
ludności) oraz nakładane na szpitale 
regulacje prawne, którym te nie mają 
możliwości sprostać. 
Głównym powodem wzrostu zadłuże-
nia jest zdaniem władz międzyrzec-
kiego szpitala odgórne narzucanie 
wymogów bez wskazania źródeł fi-
nansowania ich realizacji. Narodowy 
Fundusz Zdrowia, jak również instytu-
cje nadzorujące działalność jednostek 
służby zdrowia, wymuszają wzrost 
kosztów funkcjonowania szpitali. Sta-
wiają wymagania dotyczące ilości 
i kwalifikacji personelu medycznego,  
a także sprzętu i aparatury medycz-
nej oraz warunków pobytu pacjentów 
w szpitalu. Dodatkowo w życie weszły 
także przepisy wprowadzające obowią-
zek stosowania znieczulenia zewnątrzo-
ponowego przy porodach. To również 
zwiększa koszty ponoszone przez szpita-
le. Zmieniły się również regulacje praw-
ne dotyczące podwyżek płac. 
Wycena procedur w zakresie lecznictwa 
szpitalnego nie pokrywa się jednak 

z rzeczywistymi kosztami, które pono-
szą w tym zakresie szpitale. Oznacza 
to, że realizując procedury zakontrak-
towane z NFZ otrzymują za nią mniej 
środków finansowych niż wynosił koszt 
jej wykonania. Koszty utrzymania znacz-
nie wzrosły między innymi ze względu 
na podwyżki płac, przy jednoczesnym 
problemie niedoboru personelu. Stąd 
pogłębiające się problemy placówek, 
w większości tych zarządzanych przez 
powiaty.
W liście otwartym do ministra zdrowia 
przedstawiciele powiatowych lecznic 
wyrażają opinię, że wprowadzane regu-
lacje „podejmowane są w sposób celo-
wy, a celem ich jest doprowadzenie do 
likwidacji łóżek, a nawet części szpitali 
powiatowych bez oglądania się na skut-
ki społeczne takich decyzji, ponieważ 
nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że Mini-
sterstwo Zdrowia nie zdaje sobie sprawy  
z oczywistych skutków prowadzonej wo-
bec naszych szpitali polityki” – czytamy 
w liście.
Podczas lutowego posiedzenia Rady 
Społecznej przedstawione zostały 
dwa dokumenty - Mapy Potrzeb Zdro-
wotnych oraz Priorytety Regionalnej 
Polityki Zdrowotnej, który zawiera 
m.in. prognozy zamykania oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, szcze-
gólnie tych o pierwszym poziomie 
referencyjnym, gdzie liczba porodów 
nie osiąga 400 rocznie. W  całej 
Polsce wskazano ponad 90 takich 
placówek. W szpitalu powiatowym 
w Międzyrzecu Podlaskim odbywa 
się zbyt mało porodów, by uzyskać 
więcej funduszy z Unii Europejskiej. 
Pacjentki decydują się na szpitale 
w innych miejscowościach. 
Jednym z pomysłów na poprawienie 
sytuacji finansowej szpitala jest na-
wiązanie współpracy z bialskim szpi-
talem, bez konieczności zwalniania 
pracowników międzyrzeckiej placów-
ki. Umowa między szpitalami miałaby 
zapewnić transport medyczny i funk-
cjonowanie w Międzyrzecu poradni 
ginekologiczno-położniczej, w której 
przyjmowaliby także lekarze Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Białej Podlaskiej, który należy do 
programu KOC, czyli „koordynowanej 
opieki nad kobietą w ciąży”. Szpital 
Powiatowy nie jest objęty tym progra-
mem z uwagi na zbyt małą liczbę po-
rodów i bliskość szpitala w Białej Pod-
laskiej. Na chwilę obecną nie podjęto 
jeszcze decyzji w sprawie współpracy.

Przy założeniu tych samych kosztów 
co w roku 2018 prognoza wyników 
szpitala na rok bieżący nie wydaje 
się optymistyczna. Dyrektor placówki 
stwierdził, że przy utrzymaniu się ta-
kiej sytuacji szpital skończy rok z wy-
nikiem 2 mln starty. 
Według kierownictwa szpitala dalsze 
świadczenie usług w zakresie położ-
nictwa i ginekologii, bez zmiany po-
ziomu finansowania przez NFZ, będzie 

prowadziło do generowania coraz  

większych strat. Stąd dyskusja nad 
możliwością wygaszenia w szpitalu 
powiatowym działalności w zakresie 
położnictwa i ginekologii. To jedna 
z opcji brana pod uwagę w planie na-
prawczym. Podczas lutowej sesji Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej, samorzą-
dowcy mięli podjąć uchwałę w spra-
wie przyjęcia planu naprawczego, jed-
nak decyzję w tej sprawie odłożono. 

Tekst: Wioletta Bielecka

Komentarz 
Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

- Wciąż poszukujemy najlepszego rozwiąza-
nia dla tej trudnej sytuacji. Rozmawiamy 
i debatujemy nad rożnymi perspek-
tywami. Chcemy, żeby mieszkanki 
Międzyrzeca i okolic wciąż miały 
zapewnioną opiekę położniczą i gi-
nekologiczną. Niestety, obowiązu-
jące od niedawna odgórne regulacje 
skutecznie utrudniają prawidłowe dzia-
łania wielu szpitali powiatowych, nie tylko 
naszej międzyrzeckiej placówki. Wprowadzane regulacje 
działają destrukcyjnie na szpitale powiatowe. Nam naj-
bardziej zależy na bezpieczeństwie wszystkich pacjentów 
i jestem przekonany, że jest im ono zapewnione na naj-
wyższym poziomie. Nie zgadzam się z opiniami, że szpi-
tal powiatowy chyli się ku upadkowi. W ostatnim czasie 
przygotowywaliśmy wspólnie z dyrekcją szpitala projekty 
inwestycyjne na sumę ponad 16 mln zł. To ogromna pra-
ca dyrekcji i pracowników szpitala. Czuję trwogę na myśl 
o wypowiedziach, które pojawiły się ostatnio w opinii 
publicznej. Mam tu na myśli posła Marcina Duszka, któ-
ry wykazuje się niczym innym, jak brakiem kompetencji 
i podstawowych informacji na temat szpitala. To krzywdzi 
jego pracowników, którzy są bardzo zaangażowani w swo-
ją pracę. Przez obraźliwe i kłamliwe wypowiedzi placówka 
traci. A my wpisujemy się w to, czego oczekuje od nas Mi-
nisterstwo Zdrowia . Poczekajmy chwilę. Liczę, że urucho-
mione zostaną wszystkie możliwości, by ratować szpitalne 
oddziały. Liczymy również na pomoc pana posła Marcina 
Duszka. Kiedy posłem był pan Franciszek Jerzy Stefaniuk 
bardzo często pomagał szpitalowi i efektywnie pozyskiwał 
na ten cel pieniądze z Warszawy. 
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gm. Kodeń
    Jerzy Troć powalczy o tytuł “Wójt Roku 2018”

“Wójt Roku 2018” to kolejna edycja konkursu organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych Telewizji Polskiej pod honorowym 
patronatem prezydenta RP Andrzej Dudy. Kapituła konkursu wyłoniła dziesięciu finalistów, a wśród nich znalazł się Wójt gminy 
Kodeń Jerzy Troć. Głównym kryterium wyboru finalistów były osiągnięcia wójtów na rzecz swojej gminy. 

Gmina Kodeń jest jedną z 1537 gmin 
wiejskich w Polsce, dlatego już sam 
fakt dostania się do ścisłego finału 
jest dla gminy dużym wyróżnieniem.
Wszystkie sylwetki finalistów zostaną 
zaprezentowane na antenie TVP. Kto 
zwycięży, zdecydują widzowie, wysy-
łając SMS-y.
Jerzy Troć wójt gminy Kodeń pełni 
swoją funkcję od 2014 r. W ostat-
n ich wyborach samorządowych 
uzyskał 90 % poparcia. Głównym 
kryterium wyboru kapituły były 
osiągnięcia wójtów na rzecz gminy 
Kodeń, w  szczególności projekty 
inwestycyjne takie jak; budowa 

przedszkola, remont szkoły, rozwój 
infrastruktury drogowej, montaż OZE, 
odbudowa pomnika odzyskania nie-
podległości. Wójt zaangażowany jest 
we współpracę z organizacjami poza-
rządowymi zajmującymi się sportem, 
historią i kulturą. Gmina Kodeń jest 
jednym z liderów pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Dzięki wsparciu 
wójta w Kodniu organizowany jest 
Bieg Tropem Wilczym, Jarmark Sapie-
żyński, Bieg Sapiehów, Nadbużański 
Festiwal Integracyjny oraz inne pro-
jekty i przedsięwzięcia.
Materiał: UG w Kodniu

„Lubelskie Gwarancje na START”
 – spotkanie w sprawie podsumowania projektu

25 lutego odbyło się spotkanie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z przedstawicielami Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 
Organizacji Pozarządowych Organizacji Osób Niepełnosprawnych  Alicją Jankiewicz oraz Arkadiuszem Białym, będące podsu-
mowaniem realizacji projektu „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie 
lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, realizowanym w okresie 
od kwietnia 2017 roku do marca 2019 roku.

Celem spotkania było przekazania staroście bialskiemu „Raportu końcowego 
z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepeł-
nosprawnych w Powiecie Bialskim”  oraz „Raportu weryfikacyjnego w monitorin-
gu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Bialskim.
W realizacji projektu, jako osoba koordynująca działania, wzięła udział Anna 
Skerczyńska – kierownik  działu rehabilitacji społecznej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Tekst: PCPR w Białej Podlaskiej/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka
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Bialskie więzienie ma już 120 lat
Podwójny jubileusz obchodzo-
no 15 lutego: 120 lat istnienia 
Zakładu Karnego w Białej Pod-
laskiej oraz 100-lecie Służby 
Więziennej. Były odznaczenia 
i podsumowania, ale rozma-
wiano także o przyszłości.

Uroczystość rozpoczęła msza w ko-
ściele św. Antoniego, po czym zostały 
złożone kwiaty pod pomnikiem Orła 
Niepodległości na placu Wolności. 
Główna część odbyła się w  auli 
Regionalnego Ośrodka Badań i Roz-
woju AWF. Oprócz przemówień funk-
cjonariuszom okręgu lubelskiego 
wręczone zostały awanse na wyższe 
stopnie służbowe, odznaki zasługi 
w pracy penitencjarnej, odznaki 
100-lecia polskiego więziennictwa 
oraz pamiątkowe medale z okazji 
120-lecia Zakładu Karnego w Białej 
Podlaskiej.
Jubileusz to okazja do rozmowy nie 
tylko o przeszłości, ale i o obecnej 

sytuacji. – Zakład Karny w Białej Pod-
laskiej jest zakładem typu półotwar-
tego dla skazanych recydywistów 
penitencjarnych odbywających karę 
pozwolenia wolności. W jego skład 
wchodzi oddział tymczasowego aresztu 
i oddział terapeutyczny dla skazanych 
uzależnionych od alkoholu. Od 2014 
roku pojemność została ustalona na 
270 miejsc zakwaterowania osadzo-
nych – mówi Paweł Makaruk, rzecznik 
dyrektora bialskiego ZK.
ZK ma szczególnie miejsce na mapie 
województwa lubelskiego. – Jest naj-
bardziej doświadczoną, bo najstarszą 
jednostką penitencjarną na mapie 
więzień w województwie. Niejedna 
zagubiona dusza wyszła stąd na pro-
stą i z tego się cieszę. Podczas mszy 
padły bardzo ważne słowa: więzienie 
ma sens tylko wtedy, gdy służy odno-
wie człowieka, i myślę, że więzienie 
w Białej Podlaskiej tę funkcję spełnia 
– podkreśla Krzysztof Stefanow-

ski, dyrektor okręgowy Służby Wię-
ziennej w Lublinie. Dodaje też, że 
praca w więzieniu nie jest typową 
pracą, tylko służbą. – Służbą nie osa-
dzonym, a społeczeństwu. Żeby zmie-
niać ich na lepsze, pomagać im w ten 
sposób, by po wyjściu na wolność nie 
wrócili na drogę konfliktu z prawem 
– dodaje.

Obchody miały podniosły charakter. 
Wzięły w nich udział m.in. władze 
miasta, województwa oraz duchow-
ni, na czele z biskupem diecezji 
siedleckim ks. Kazimierzem Gurdą. 
Centralne obchody jubileuszu Służ-
by Więziennej odbędą się w czerwcu 
w Warszawie.

Materiał: podlasiak.info.pl

Nie żyje najstarszy duchowny prawosławnej diecezji
W wieku 84 lat zmarł 2 lutego w Białym-
stoku prawosławny duchowny ks. mitrat 
Wincenty Pugacewicz, rezydent Parafii 
Prawosławnej świętych Cyryla i Metode-
go w Białej Podlaskiej. W chwili śmierci 
był najstarszym duchownym Prawosławnej 
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Ks. Wincenty Pugacewicz urodził się 1 sierp-
nia 1934 roku w Dziadkowicach (powiat sie-
miatycki) w rodzinie Guriasza (późniejszego 
diakona) oraz Anny. Skończył Prawosławne Se-
minarium Duchowne w Warszawie(1954) oraz 
chrześcijańską Akademię Teologiczną (1972). 
Wstąpił w związek małżeński z Neonił Lasze-
wicz 8 maj 1955 roku. Święcenie diakońskie 
oraz kapłańskie miał w 1955 roku w kate-
drze w Warszawie z rąk metropolity warszaw-
skiego i całej Polski Makarego. Potem został 
mianowany wikariuszem w parafii w Wólce 
Wygnanowskiej, a w latach 1956-1958 był 
wikariuszem w Kleszczelach na Podlasiu. Na-
stępnie w latach 1958-1986 był proboszczem 
w parafii w Terespolu, a w latach 1938-2005, 
proboszczem parafii Białej Podlaskiej. Dzięki 
jego wysiłkom udało się zbudować cerkiew 
oraz rozbudować plebanię w Białej Podlaskiej. 
Na przełomie lat 1933-1994 sprawował też 
opiekę duszpasterską nad parafią w Siedlcach. 
W latach 1989-2005 pełnił funkcję dziekana 

okręgu bialskopodlaskiego diecezji lubelsko-
-chełmskiej. W latach 1989-1994 niósł posłu-
gę kapelana w zakładzie karnym a do 2005 
roku rezydentem bialskiej parafii. Był wielolet-
nie nagradzany, w tym mitrą oraz Orderem św. 
Marii Magdaleny III st., II st. oraz z ozdoba-
mi otrzymał również odznaczenia państwowe 
i społeczne: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną 
Odznakę „ Za zasługi w pracy penitencjarnej”, 
Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal „Zasłużony dla 
Tolerancji” za wieloletnią służbę i życzliwość 

dla ludzi, bez względu na wyznanie i przyna-
leżność polityczną . Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 5 lutego o godzinie 10 w cerkwi 
świętych Cyryla i Metodego w Białej Podla-
skiej. Świętej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu 
kapłana przewodniczył Prawosławny Arcybiskup 
Lubelski i Chełmski Abel. Ciało duchownego 
pochowane zostało na cmentarzu Parafii Prawo-
sławnej świętych Cyryla i Metodego w Białej 
Podlaskiej.

Tekst: 24wspolnota.pl/ Zdjęcie: Marek Lach
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m. Międzyrzec Podlaski
                        Basen już czeka na pływaków

Od 30 stycznia znów można ko-
rzystać z pływalni „Oceanik”. 
Bialski Sanepid wydał pozytyw-
ną ocenę jakości wody, co było 
podstawą do otwarcia obiektu. 

Pływalnia przeszła gruntowną mo-
dernizację. Inwestycja objęła wy-
mianę płytek oraz podwieszanego 
sufitu, remont całego zaplecza oraz 
sanitariatów. Pojawiły się nowe liny 
i słupki startowe, drabinki basenowe, 
suszarki, ławki, wieża ratownicza oraz 

odkurzacz basenowy. Obiekt jest do-
stosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (zamontowany został m.in. 
podnośnik basenowy z wózkiem).
To nie wszystko, dzięki funduszom 
unijnym budynek zmienił się również 
z zewnątrz. Został ocieplony, wymie-
niono okna i drzwi oraz oświetlenie 
na ledowe. Zamontowano także urzą-
dzenia fotowoltaiczne i pompy ciepła.
Pływalnia czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 – 22.00, 
a weekendy w godz. 8.00 – 22.00.  

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

FLORIANY 2019: Prestiżowa statuetka Strażackiego 
Oscara może trafić do Twojej OSP

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicja-
tywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019. Prestiżowa statuetka 
Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

Zgłoszenia należy przesłać do północy 15 
marca (decyduje data stempla pocztowego).
Podczas I i II edycji do Konkursu FLORIANY 
zgłoszono łącznie aż 631 projektów zrealizo-
wanych w całej Polsce. Wzięło w nim udział 
ponad 11 tys. uczestników. Łącznie we wszyst-
kich kategoriach Kapituła Konkursu przyzna-
ła aż 109 nominacji do strażackiego Oscara. 
Konkurs zorganizowany przez Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję 
miesięcznika „Strażak”. Skierowany jest do 
Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów 
i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe 
cele: promowanie i nagradzanie najlepszych 
inicjatyw społecznych, których efekty wpłynę-
ły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia 
mieszkańców, a także rozwój i integrację śro-
dowisk wokół wspólnych inicjatyw. Dwanaście 
kategorii, w ramach których będą oceniane 
inicjatywy zgłoszone do III edycji Konkursu 
FLORIANY to: infrastruktura, bezpieczeństwo, 
ochrona środowiska i ekologia, estetyka prze-środowiska i ekologia, estetyka prze- i ekologia, estetyka prze-
strzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja 
i turystyka, kultura i tradycja, aktywizowa-
nie seniorów, współpraca pokoleń i integracja 
społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa, 
współpraca zagraniczna, najbardziej zaangażo-
wany społecznie pracodawca, kategoria specjal-
na – «Ratujemy i Uczymy Ratować»
Jednostki OSP najaktywniej działające w ra-
mach Programu «RUR», tak jak podczas I I 
edycji konkursu, zostaną nagrodzone przez 
Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali 
wręczenia FLORIANÓW. Zachęcamy Ochotnicze 
Straże Pożarne do zgłaszania się i aktywnego 
udziału w Programie Edukacyjnym «Ratujemy 
i Uczymy Ratować».

W poprzedniej edycji Konkursu FLORIANY 
kategoria XII (specjalna) «Ratujemy i Uczymy 
Ratować» wyłoniła 13 laureatów. Spośród 650 
jednostek OSP, które przystąpiły do programu 
«Ratujemy i Uczymy Ratować», 117 aktywnie 
przystąpiło do działania. Do podsumowania 
w Konkursie FLORIANY zgłoszono aż 629 pro-
tokołów z przeprowadzonych zajęć. Od grudnia 
2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. strażacy-ochot-
nicy przeszkolili w ramach nauki udzielania 
pierwszej pomocy aż 29 366 dzieci na terenie 
całego kraju, a dokonali tego podczas 2 084 
godzin lekcyjnych, w czasie których przepro-
wadzili zajęcia.
Podczas tegorocznej edycji konkursu podsu-
mowane zostaną protokoły z zajęć przeprowa-
dzonych w okresie 16 kwietnia 2018 r. – 15 
kwietnia. Fundacja WOŚP podczas Gali Fina-
łowej III edycji Konkursu FLORIANY nagro-
dzi najbardziej aktywne jednostek OSP.
Kapituła konkursowa nominuje do nagro-
dy głównej najlepsze projekty spośród nade-
słanych inicjatyw, a następnie podczas Gali 
Finałowej tradycyjnie ogłasza zwycięzców 
w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymują 
prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne na-
grody.
W tegorocznej, trzeciej już edycji w kapitule 
zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, 
Czesław Lang ,  Grzegorz  Molewski ,  prof. 
Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. 
Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, 
Władysław Tabasz, Dorota Pardecka (szcze-
góły: www.floriany.pl zakładka: KONKURS/
KAPITUŁA).

Materiał: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej
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gm. Miedzyrzec Podlaski

OSP Krzewica w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
23 lutego w remizie OSP Krze-
wica odbyła się uroczysta zbiór-
ka z okazji włączenia jednostki 
OSP do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się od zło-
żenia raportu przez dowódcę uro-
czystości naczelnika OSP Krzewica 
druha Grzegorza Tymoszuka, który 
odebrał zastępca Lubelskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan 
Goławski. Następnie prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krzewicy druh 
Zbigniew Sidorczuk powitał zebra-powitał zebra-
nych gości.
Oficjalną decyzję Komendanta Głów-
nego PSP gen. brygadiera Lesz-
ka Suskiego  z dnia 14 grudnia 
2018 r. w sprawie włączenia jednost-
ki OSP Krzewica do KSRG odczytał 
zastępca Komendanta Miejskiego 
PSP w Białej Podlaskiej bryg. Ma-
rek Chwalczuk.
Dalej uroczystego wręczenia decy-
zji o włączeniu jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej Krzewica do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
dokonał zastępca Lubelskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan 
Goławski  i zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej 
bryg. Marka Chwalczuka w asyście 
prezesa Zarządu Gminnego Związku 
OSP RP w Międzyrzecu Podlaskim, 
wójta gminy Międzyrzec Podlaski dru-
ha Krzysztofa Adamowicza. Decy-
zję odebrali przedstawiciele Zarządu 
OSP Krzewica, prezes OSP Krzewica 
druh Zbigniew Sidorczuk i wicepre-
zes druh Wojciech Sidorczuk.
Okolicznościowe przemówienia wy-
głosili: kapelan powiatowy OSP ks. 
Henryk Jakubowicz, wójt gminy 
Krzysztof Adamowicz, dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim  asp. Waldemar 
Bałkowiec. 
Jednostka OSP Krzewica powsta-
ła w 1954 roku. Do KSRG została 
włączona w dniu 14 grudnia 2018 
r. OSP Krzewica jest drugą jednostką 

ochotniczej straży pożarnej z terenu 
gminy działającą w ramach Krajowe-

go Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

7 lutego gabinecie starosty bialskiego odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bia-
łej Podlaskiej. W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes Oddziału druh Mariusz Filipiuk, uczestniczyli: kapelan powiatowy 
strażaków ks. Henryk Jakubowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk, sekretarz ZOW woj. lubelskiego 
Czesław Pikacz. 

W trakcie posiedzenia przyjęte zostały 
założenia organizacyjne XX Powiatowej 
Pielgrzymki Strażaków połączonej z ob-
chodami powiatowymi „Dnia Strażaka 
2019”, które w tym roku odbędą się 
w Kodniu 5 maja. Omówiono również 
organizację XXI Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych MDP i OSP, 
które rozegrane zostaną w Kobylanach 

(gm. Terespol) – MDP 6 czerwca, OSP 
16 czerwca.
W dalszej części posiedzenia przed-
stawiona zostały informacja o sytuacji 
finansowej Oddziału Powiatowego. 
Ocenie poddano także sprawozdanie 
finansowe za 2018 rok, które po pozy-
tywnej akceptacji Prezydium zostanie 
przedłożone na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu celem zatwierdzenia. Kolejnym 
punktem obrad było zatwierdzenie 
kandydatur do odznaczeń związkowych 
- Złotych Znaków Związku i Medali Ho-
norowych im. B. Chomicza dla jednostek 
OSP, które w roku 2019 obchodzą ju-
bileusze 100-lecia działalności: OSP 
Łózki (gm. Drelów), OSP Janów Podla-
ski i OSP Huszcza (gm. Łomazy). Zaopi-

niowane pozytywnie wnioski w formie 
przyjętej uchwały zostaną przekazane 
do ZOW w Lublinie. Na zakończenie 
obrad druhna Bożena Krzyżanowska 
poinformowała o terminie organizacji 
eliminacji powiatowych turnieju wiedzy 
pożarniczej, które zaplanowano na 21 
marca. 

Tekst: Bożena Krzyżanowska/
 Zdjęcia: Wioletta Bielecka
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Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie 
Grantowym Programu „Równać Szanse 2019”

Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży ogłosiła Ogólnopolski 
Konkurs Grantowy w ramach 
Programu „Równać Szanse 
2019” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Program 
skierowany jest do fundacji 
i stowarzyszeń z miejscowości 
do 20 000 mieszkańców oraz 
domów kultury i bibliotek, któ-
re otrzymały co najmniej jedną 
dotację w Regionalnym Kon-
kursie Grantowym Programu 
Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, 
których celem ma być rozwój umiejęt-
ności społecznych młodych ludzi przy-
datnych zarówno w ich obecnym, jak 
i dorosłym życiu. W konkursie można 
uzyskać dotację do 40 000 zł na 
działania trwające 15 miesięcy re-
alizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. 
a 30 listopada 2020 r. (prowadzone 
ze stałą, minimum 20-osobową grupą 

młodzieży w wieku 13-19 lat z miejsco-
wości do 20 000 mieszkańców).
O dotację mogą ubiegać się: sto-
warzyszenia zarejestrowane w KRS 
lub w ewidencji prowadzonej przez 
Starostów i fundacje - mające siedzibę 
i działające na terenie miejscowości 
do 20 000 mieszkańców, a także domy 
kultury i biblioteki, które otrzymały co 
najmniej jedną dotację w Regionalnym 
Konkursie Grantowym Programu Rów-
nać Szanse od 2007 roku.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
składa się z dwóch etapów: 1 etap 
- wnioskujący przygotowują diagnozę 
środowiska lokalnego; 2 etap - lau-
reaci pierwszego etapu przygotowują 
projekt. Termin nadsyłania wniosków 
w pierwszym etapie mija 14 marca 
2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki 
pierwszego etapu zostaną opublikowa-
ne na stronie internetowej programu 25 
marca 2019 roku.
Wnioski można składać elektronicznie 
za pomocą Panelu Wnioskodawcy na 

stronie internetowej www.rownac-
szanse.pl
Program Równać Szanse realizowany 
jest od 2001 roku. Celem Programu jest 
wyrównanie szans młodych ludzi na do-
bry start w dorosłe życie. Chodzi o sy-
tuację, w której młody człowiek z małej 
miejscowości potrafi samodzielnie 
i świadomie osiągać wyznaczone przez 
siebie cele myśląc perspektywicznie 

o własnej przyszłości. W ciągu 18 lat 
w ramach programu zostało zrealizo-
wane ponad 2900 projektów na łącz-
ną kwotę ponad 33 milionów złotych, 
w których udział wzięło ponad 140 
tysięcy młodych osób.
Więcej  informacj i  o  programie 
jest dostępne na stronie interneto-
wej www.rownacszanse.pl

Materiał: rownacszanse.pl 

Trzy Certyfikaty Szkoły Niepodległej trafiły do gminy Międzyrzec Podlaski
8 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla szkół, które zdobyły miano Szkoły Niepodległej. Wśród nich 
znalazły się: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Rzeczycy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Tuliłowie.

Placówki reprezentowali dyrektorzy szkół: Dorota 
Herda, Janusz Oksiejuk oraz Agata Chołodzińska-
-Zgorzałek.
Aby otrzymać zaszczytny tytuł Szkoły Niepodległej 
placówki musiały zrealizować 7 zadań w 5 szlakach 
niezwykłej wędrówki: Szlak Trzech Świąt Rzeczypo-
spolitej, Szlak Współtwórców Niepodległości, Szlak 
Żołnierzy Niepodległości, Szlak Dróg do Niepodle-
głości, Szlak Pierwszych Dni Wolności. Do programu 
zgłosiło się ponad 400 szkół i przedszkoli z całej 
Polski, a tylko 215 placówkom udało się przejść 
symboliczny szlak. Laureatom konkursu wręczono 
imienne certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz zestawy 
książek i kalendarzy. W uroczystości uczestniczyło 
ponad 300 osób.
Uroczystą Galę Szkól Niepodległej rozpoczęła Konfe-
rencja historyczna pod przewodnictwem marszałków 
Sejmu i Senatu – Marka Kuchcińskiego i Stanisła-
wa Karczewskiego, w której uczestniczył również 
premier Mateusz Morawiecki. W Gali wzięli również 
udział: szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szy-
mańska, senator RP prof. Jan Żaryn, poseł Sejmu 
RP Teresa Wargocka, dyrektor Biura Edukacji Na-
rodowej IPN Adam Hlebowicz, historyk Zbigniew 
Girzyński oraz z Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejów-
ku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. 

prof. Grzegorz Nowik, który jako przewodniczący 
ZHR był wraz z organizatorkami Konkursu – hm. 
Renatą Adrian-Cieślak i hm. Małgorzatą Siergiej 
– gospodarzem spotkania.
Uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu 
wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu 
Ustawodawczego 10 lutego, gdzie powstało także 
pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych laureatów.
Galę wręczenia nagród rozpoczęło odczytanie hi-
storycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego wy-
głoszone 100 lat temu na otwarcie Sejmu oraz listu 
Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej do 
zgromadzonych Laureatów Konkursu i organizato-

rów – Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wśród 
zaproszonych gości była obecna dyrektor Delegatury 
w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie 
Małgorzata Kiec, która przekazała na ręce dyrek-
torów serdeczne gratulacje za zaangażowanie się 
w Projekt i zdobycie  zaszczytnego miana.
Szkolni koordynatorzy Projektu dziękują wszyst-
kim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, 
którzy swoją wytrwałością i kreatywnością 
przyczynili się do zdobycia przez Szkoły zna-
mienitego Certyfikatu.

Materiał: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Rzeczycy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie
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Uczestniczyli w stażu zawodowym na Węgrzch
Od 10 do 23 lutego dziesięcioosobowa grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz 
z opiekunami uczestniczyła w realizacji stażu zawodowego w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech. Projekt jest realizowany wspólnie 
z instytucją partnerską, którą jest Węgierskie Stowarzyszenie Del-Alfod Europai Unio Okatasi, Gazdasagi, Kulturalis, Integracios Egyutt-
mukodest Koordinalo Egyesulet, staż zawodowy młodzież odbywała w placówce kształcenia zawodowego: Skola Bethlen Gabor.

W  stażu wzięła udział młodzież 
kształcąca się na poziomie szkół 
zawodowych w zawodzie: kucharz 
oraz mechanik pojazdów samocho-
dowych, każdy ze stażystów miał 
okazję pracować na stanowisku 
zgodnym z profi lem kształcenia 
realizowanym w Polsce.
Głównym celem rea l i zowanego 
projektu jest wsparcie stażystów 
w nauce danego zawodu i pozna-
niu języka branżowego jak również 
kultury, tradycji, zwyczajów i orga-
nizacji pracy kraju przyjmującego, 
tego rodzaju doświadczenia zwięk-
szają szanse młodzieży na znalezie-
nie pracy po zakończonym procesie 
edukacji.
Uczestnicy mieli okazję zdobyć cen-
ne doświadczenie zawodowe, po-
znać praktyczny charakter zawodów 
w których się kształcą oraz mieli 
możliwość poznania zagranicznych 
standardów pracy.
Dwutygodniowy wyjazd był także 
doskonałą okazją na poznanie no-
wych ludzi jak również zobaczenie 
ciekawych miejsc. Prócz praktycz-

nej części wyjazdu w programie 
przewidziane były także wycieczki 
i atrakcje kulturalne, które pozwo-
li ły na lepsze poznanie regionu, 
jego kultury i historii jak również 
na poznanie smaków tradycyjnej 
kuchni węgierskiej. Młodzież zwie-
dziła stolicę Węgier – Budapeszt, 
zobaczyła wiele cennych zabytków 
związanych z historią państwa wę-
gierskiego między innymi Zamek 
Królewski, Plac Bohaterów, monu-
mentalną katedrę świętego Istvána, 
Basztę Rybacką. Ponadto w czasie 
pobytu młodzież zwiedziła muzeum 
etnograficzne miała okazję korzy-
stać z basenów termalnych oraz 
miło spędzić czas na terenie parku 
wodnego w miejscowości Hajduszo-
boszlo.
Staż odbywał się w ramach reali-
zowanego projektu „Wypracuj przy-
szłość – staże zawodowe gwarancją 
sukcesu na rynku pracy”,  który 
jest finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach POWER.

Materiał: ECKiW OHP w Roskoszy

Dni Otwarte Komendy Miejskiej Policji
Z  okazj i  „Pierwszego Dnia Wiosny” 
bialscy policjanci organizują kolejny 
już Dzień Otwarty komendy. 21 marca, 
w godzinach 9.00-14.00, dzieci i mło-
dzież powiatu będą miały okazję zwie-
dzić tutejszą jednostkę Policji, zapoznać 
się z metodami pracy funkcjonariuszy 
i sprzętem będącym na ich wyposażeniu.

Z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” Komenda 
Miejska Policji w Białej Podlaskiej już po raz 
kolejny przygotowała dla uczniów szkół powiatu 
bialskiego niespodziankę. 21 marca, w godzinach 
9:00 - 14:00, dzieci i młodzież wraz z opieku-
nami będą mogły zwiedzić komendę w ramach 
Dnia Otwartego. Podczas spotkania „niecodzienni 
goście” będą mieli okazję zobaczyć miejsca, do 
których nikt poza policjantami na co dzień nie ma 
dostępu. Zapoznają się z codzienną pracą funkcjo-
nariuszy oraz ich wyposażeniem do służby. Będzie 
również okazja by usiąść za kierownicą radiowozu 
i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Tego dnia grupy, które zgłoszą chęć uczestnic-
twa, będą miały również wyjątkową możliwość, 

by obejrzeć wystawę historycznego umunduro-
wania i wyposażenia Policji i Polskich Sił Zbroj-
nych m.in. z okresu z II RP i Dwudziestolecia 

międzywojennego, przygotowanej w związku 
z obchodami 100 rocznicy powstania Policji 
Państwowej.

Materiał: KMP w Białej Podlaskiej
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Będą nowe dowody osobiste
Już od 4 marca będzie moż-
na składać wnioski o e-do-
wody. Oznacza to, że pierw-
sze tego typu dokumenty 
zostaną wydane w  ciągu 
najbliższych dni lub tygodni. 

E-dowód to dowód osobisty z warstwą 
elektroniczną. Zewnętrznie wygląda 
podobnie do wydawanego dotychczas 
dowodu osobistego. Jedyną nową infor-
macją na pierwszej stronie dokumentu 
(awersie) jest numer CAN. Jest on też 
zapisany w kodzie kreskowym na dru-
giej stronie. Numer ten jest potrzebny, 
jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych 
funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-
-dowód przed odczytaniem danych 
zapisanych w warstwie elektronicznej 
przez osoby nieuprawnione.
Tym, co sprawia, że dowody wydawane 
po 4 marca staną się „e-dowodami” jest 
warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, 
niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód 
działa bezstykowo, co oznacza to, że 
wystarczy położyć go na czytniku.
Ważne jest to, że nie zmieniają się do-
tychczasowe funkcje dowodu osobistego 
– nadal potwierdza tożsamość i obywa-
telstwo oraz uprawnia do przekraczania 
granic niektórych państw, które uznają 
go za dokument podróży. Dodatkowo, 
dzięki warstwie elektronicznej, osoby 
zainteresowane mogą używać e-do-
wodu do komunikacji z administracją 
publiczną i innymi podmiotami. e-do-
wód umożliwia m.in. logowanie się do 
portali administracji publicznej przy 
użyciu bezpiecznego środka identyfika-
cji elektronicznej (profil osobisty) oraz 
elektroniczne podpisywanie dokumen-
tów (dzięki podpisowi osobistemu).
Wnioski o  wydanie e-dowodu 
można składać od 4 marca 2019 r. 
Wszystkie dowody, które będą wyda-
ne na podstawie wniosków złożonych 
po tym terminie, będą mieć warstwę 
elektroniczną. Jeśli dotychczasowy do-
wód osobisty jest nadal ważny, nie ma 
obowiązku jego wymiany. Proces wy-
miany dowodów będzie rozłożony na 
10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana 
dotychczasowego dowodu osobistego 
na e-dowód będzie bezpłatna.
Wniosek o dowód z warstwą elektro-
niczną będzie można składać: w do-
wolnym urzędzie gminy, niezależnie 
od adresu zameldowania oraz przez 
Internet (więcej informacji na: obywa-
tel.gov.pl).

Od 4 marca nieznacznie zmieni się 
dotychczasowy formularz wniosku. 
Zostanie poszerzony o możliwość 
wskazania nowych powodów ubiega-
nia się o dowód osobisty oraz o sekcję 
z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na 
zamieszczenie w dowodzie certyfikatu 
podpisu osobistego. Przy składaniu 
wniosku online warto zapoznać się 
wcześniej z wymogami, jakie powinno 
spełniać zdjęcie (załączanie niepopraw-
nie wykonanego zdjęcia to najczęstszy 
błąd).
Każdy rodzic, opiekun prawny lub 
kurator może wnioskować o e-do-
wód dla dziecka lub podopieczne-
go. Jeśli utracimy czasową kontrolę 
nad swoim dokumentem (nie wiemy 
gdzie jest nasz e-dowód, ale mamy 
nadzieję, że jeszcze go znajdziemy), 
wówczas można go zawiesić na mak-
symalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie 
zawieszenie nie zostanie cofnięte, to 
e-dowód zostanie automatycznie unie-
ważniony. Jeśli natomiast zawieszenie 
zostanie wycofane, e-dowód będzie 
znowu ważny. Wniosek o zawieszenie/
odwieszenie dowodu można złożyć 
w dowolnym urzędzie gminy lub przez 
Internet.

Funkcje e-dowodu 
Profil osobisty – to zestaw danych 
zawierający imię (imiona), nazwisko, 
obywatelstwo, numer PESEL oraz datę 
i miejsce urodzenia.
Podpis osobisty – to zaawansowany 
podpis elektroniczny.
Dokument podróży – w warstwie 
elektronicznej e-dowodu znajdują się 
dane jego posiadacza, w tym foto-
grafia zapisana w wersji elektronicznej 
jako zdjęcie biometryczne.
Podpis kwalifikowany w e-dowo-
dzie – jeśli obywatel będzie chciał 
skorzystać z podpisu elektronicznego 
to będzie mógł wykorzystać do tego 
e-dowód. Wówczas trzeba będzie 
udać s ię do dostawcy podpisu 
kwalifikowanego, który ‘wgra’ podpis 
do dowodu.
Potwierdzanie obecności e-do-
wodem – przy użyciu certyfikatu 
obecności będzie można potwierdzić 
swoją obecność w określonym miejscu 
i czasie.

Jak używać e-dowodu?
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwie-
rzytelnienia oraz certyfikatu podpisu 

osobistego będzie możliwe po uprzed-
nim ustaleniu przez posiadacza dowo-
du osobistego kodów PIN dla każdego 
z  tych certyfikatów (odpowiednio 
4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). 
Kody te można ustalić w urzędzie przy 
odbiorze dowodu osobistego lub w in-
nym, dowolnie pasującym momencie 
w dowolnym urzędzie miasta/gminy. 
Aby móc korzystać z elektronicznych 
funkcji e-dowodu (np. logowanie się 
do serwisu obywatel.gov.pl) niezbędne 
jest posiadanie czytnik do e-dowodu 
oraz zainstalowanego oprogramowa-
nia do obsługi e-dowodu. Urządzenie 
powinno być zgodne ze specyfikacją, 
która jest dostępna na stronie Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. W przyszłości planowane jest, 
by rolę czytników mogły pełnić smart-
fony z rozbudowaną funkcją NFC oraz 
zainstalowaną specjalną aplikacją. 

Logowanie do e-usług przy użyciu 
e-dowodu.

Aby potwierdzić tożsamość w systemie 
teleinformatycznym, w którym udo-
stępniania jest usługa elektroniczna:
Krok 1: Należy położyć e-dowód na 
czytniku
Krok 2: W oknie oprogramowania dowo-
du trzeba wpisać numer CAN
Krok 3: w oknie przeglądarki lub na czyt-
niku (zależy jakie urządzenie jest używa-
ne) należy wpisać 4-cyfrowy kod PIN 1

Zmiana kodów PIN
Aby dokonać zmiany kodu PIN, musisz 
posiadać oprogramowanie do obsługi 
e-dowodu oraz czytnik. Konieczne jest 
podanie dotychczasowego kodu PIN, 
a następnie podanie nowego kodu 
PIN i powtórzenie go. Kod PIN1 po-
siada 4 cyfry, a kod PIN2 6 cyfr. Zmia-
ny kodu PIN można dokonać również 
w dowolnym urzędzie gminy

Kod PUK – używanie, utrata kodu
Podczas odbioru e-dowodu każdy po-

siadacz dowodu osobistego mający po-
wyżej 13 lat otrzyma kopertę z kodem 
PUK. Służy on do odblokowania moż-
liwości korzystania z funkcjonalności 
e-dowodu w przypadku zablokowania 
kodów PIN1 lub PIN2. Po trzykrotnym 
wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN1 
lub PIN2, funkcjonalność odpowied-
nio profilu osobistego lub podpisu 
osobistego zostaje zablokowana. 
Trzeba wtedy za pomocą kodu PUK 
odblokować powyższe funkcjonalności 
poprzez ustalenie nowych kodów PIN1 
lub/i PIN2. Można to zrobić w domu, 
przy użyciu oprogramowania do obsłu-
gi e-dowodu. Umożliwia ono również 
zmianę kodów PIN. Odblokowania 
kodów PIN i certyfikatów można do-
konać również w urzędzie gminy.
W przypadku, gdy zagubimy swój kod 
PUK, który jest niezbędny do odbloko-
wania certyfikatów, będziemy mógł 
odblokować funkcjonalności e-dowodu 
(zmienić kody PIN) w urzędzie gminy. 
Jednak po zablokowaniu danego cer-
tyfikatu i po zablokowaniu kodu PUK 
poprzez trzykrotne błędne wpisanie go, 
certyfikat ten zostanie trwale zabloko-
wany i nie będziesz można z niego 
skorzystać. Będzie można korzystać 
z drugiego certyfikatu o ile będziemy 
pamiętać do niego kod PIN. Certyfikat 
potwierdzenia obecności, niewyma-
gający PIN, będzie nadal aktywny. 
Warstwa graficzna pozostanie ważna. 
W przypadku, gdy będziemy chcieli 
jednak korzystać z trwale zablokowa-
nego certyfikatu, konieczna będzie 
wymiana e-dowodu.
Bardziej szczegółowe informacje na 
temat e-dowodu i jego funkcjonal-
ności będzie można uzyskać na stro-
nie e-dowod.gov.pl oraz dzwoniąc na 
specjalnie uruchomioną dla obywateli 
infolinię pod nr tel. 22 250 01 15, 
która będzie czynna w dni powszednie 
w godz. 7.00 – 19.00 do 31 maja 
2019 r.

Materiał: e-dowod.gov.pl
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

Seniorze, uważaj na spółkę CMSE 
(dawniej: CMSF – Centrum Medyczne św. Franciszka) – powstępowania UOKIK
Seniorze,  uważaj  na f i rmę 
CMSE sp. z o.o., która zaprasza 
na bezpłatne badania, a potem 
sprzedaje drogie pakiety usług 
medycznych. Spółka działa 
w całej Polsce, używając róż-
nych nazw..

To jedna z licznych skarg na spółkę 
CMSF (obecnie CMSE), które wpły-
nęły do Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów: „Dowiedziałam 
się, że grozi mi wózek inwalidzki 
(…) i w związku z tym moją jedyną 
szansą na zachowanie zdrowia i zno-
śnej kondycji jest skorzystanie z ich 
oferty,  czyl i  wykupienie pakietu 
usług medycznych.”
Firma posługuje się m.in. nazwami: 
Centrum Medyczne Świętego Fran-
ciszka (Warszawa, Wrocław, Łódź), 
Centrum Medyczne Świętego Jaku-
ba (Poznań), Dolnośląski Instytut 
Zdrowia (Wrocław), Mazowieckie 
Centrum Medyczne (Warszawa), 
Instytut Zdrowia Świętej Barbary 
(Katowice), Wielkopolskie Centrum 
Medycyny Zintegrowanej (Poznań).
CMSE kieruje ofertę głównie do 
starszych osób. Namawia na zakup 
drogich pakietów medycznych, któ-
re rzekomo mają zapewnić szybki 
dostęp do badań i wizyt lekarskich.
-  Apeluję do seniorów, żeby byl i 
ostrożni, gdy dostają zaproszenia na 
bezpłatne badania medyczne. Czę-
sto jest to pretekst, aby przyciągnąć 
ich na pokaz handlowy i skłonić do 
zakupu drogich i  niepotrzebnych 
produktów lub usług. Badania prze-
prowadzają handlowcy, a ich wyniki 
nie wydają się wiarygodne. Dlate-
go nie ulegajmy presji. Dokładnie 
przeczytajmy umowę, skonsultujmy 
ją z rodziną, zanim cokolwiek pod-
piszemy – mówi Marek Niechciał, 
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.
UOKiK prowadzi 2 postępowania 
przeciw spółce CMSE: o naruszanie 
zbiorowych interesów konsumentów 
oraz o stosowanie niedozwolonych 
postanowień. W  każdym z  nich 

przedsiębiorcy grozi kara finanso-
wa w wysokości do 10 proc. jego 
obrotów z poprzedniego roku, je-
żeli choćby nieumyślnie dopuścił 
się naruszenia zakazów określonych 
w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów.

Zarzuty dotyczące naruszania 
zbiorowych interesów konsu-

mentów
Niechciane telefony. Do nieprawi-
dłowości mogło dochodzić już przy 
pierwszym kontakcie. Przedstawi-
ciele CMSE dzwonili z  zaprosze-
niami na spotkania, choć nie mieli 
wcześniejszej zgody konsumentów 
na prowadzenie marketingu przez 
telefon. Jest to niezgodne z art. 
172 prawa telekomunikacyjnego. 
W rozmowach tłumaczyli, że numer 
telefonu mają np. z ośrodka zdro-
wia. 
Ukryty cel handlowy. Przedstawi-
ciele CMSE zapraszali konsumentów 
na bezpłatne badania lub odwie-
dzenie nowej przychodni. Skarżący 
twierdzą, że nikt ich nie informo-
wał, że celem spotkania jest sprze-
daż pakietów medycznych. 
Wątpliwa diagnoza. Pracownicy 
spółki zakładali badanym na palec 

czujnik i na tej podstawie diagno-
zowali poważne choroby. 
Wywieranie presji. Konsumenci 
skarżą się, że pracownicy CMSE 
poddawali ich manipulacjom, aby 
jak najszybciej podpisali umowy 
i wpłacili pieniądze. Słyszeli, że 
okazyjna cena obowiązuje tylko 
w danym dniu i wyłącznie dla nich. 
Jeśli nie mieli pieniędzy na zakup 
pakietu medycznego, handlowcy 
czasem zawozili ich do banku, aby 
mogli natychmiast wziąć kredyt. 
Często dopiero wtedy dostawali 
podpisaną umowę, której wcześniej 
nie mogli  dokładnie przeczytać 
i przemyśleć.
Mylące pouczenie. Konsumenci 
byli informowani, że w przypadku 
usług zdrowotnych nie przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy. 
Takie pouczenie mogło wprowadzić 
ich w błąd. Przepis ten dotyczy wy-
łącznie usług medycznych, a nie 
sprzedaży pakietów oferujących 
możliwość dostępu do nich. W tym 
przypadku – tak jak przy innych 
umowach zawieranych na pokazie 
odbywającym się poza siedzibą 
przedsiębiorcy – konsument ma 14 
dni, aby przemyśleć zakup i ewen-
tualnie się z niego wycofać. Wiele 

osób mogło zrezygnować z  tego 
uprawnienia po przeczytaniu myl-
nego pouczenia spółki.

Postępowanie w sprawie niedo-
zwolonych klauzul

To nie jedyne postępowanie UOKiK 
przeciw CMSE. Wątpliwości urzędu 
wzbudziło też kilka postanowień 
umów zawieranych przez spółkę 
z konsumentami. Dotyczą zmiany 
warunków, automatycznego prze-
dłużenia umowy, możliwości jej wy-
powiedzenia oraz kar. Na przykład 
jeśli klient wypowie umowę przed 
jej końcem, ma w ciągu 3 dni za-
płacić wysoką karę – nawet 1800 
zł. Musi też ponieść koszty świad-
czeń, z których dotąd skorzystał. 
Nic nie uzasadnia pobrania tych 
kwot, zwłaszcza jeśli konsument 
zapłacił za cały pakiet z góry. Na-
tomiast spółka nie przewiduje dla 
siebie żadnych kar, gdyby to ona 
nie wywiązała się z umowy.
Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów w Białej Podlaskiej apeluje 
o  os t rożność,  i   sygnal i zu je  że 
w naszym regionie takie pokazy też 
mają miejsce.

Materiał: Ewa Tymoszuk/ źródło: uokik.gov.pl

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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Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności ubo-
ju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt 
gospodarskich kopytnych poza 
rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy 
zdrowe zwierzę, np. świnia, 
owca, koza, krowa, czy koń, 
ulegnie wypadkowi, np. złamie 
kończynę, kręgosłup, lub też 
ulegnie innemu urazowi, który 
uniemożliwia mu naturalne po-
ruszanie się i tym samym trans-
port do rzeźni. W takiej sytuacji 
istnieje możliwość uratowania 
wartości rzeźnej zwierzęcia.

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę 
ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak naj-
szybciej wezwać lekarza weterynarii 
zajmującego się leczeniem zwierząt go-
spodarskich, który stwierdzi czy zwierzę 
powinno być leczone, poddane ubojowi 
z konieczności, czy też uśmiercone.

Co należy zrobić, jeżeli wezwany 
lekarz weterynarii stwierdzi, że 

zwierzę może być poddane ubojowi 
z konieczności?

Należy skontaktować się z najbliższą 
rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje 
możliwość przyjęcia tuszy i narządów 
wewnętrznych zwierzęcia poddanego 
ubojowi z konieczności.
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi 
do niej narządami wewnętrznymi musi 
być przewieziona do rzeźni, gdzie urzę-
dowy lekarz weterynarii dokona badania 
poubojowego i wyda ocenę przydatności 
mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie 
takiej oceny jest warunkiem koniecz-
nym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. 
oferowania do sprzedaży i tym samym 
uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. 
Należy też poddać zwierzę ubojowi z ko-
nieczności.

Kto może dokonać uboju 
z konieczności?

Ubój z konieczności powinien być do-
konany przez osoby posiadające odpo-
wiednie kwalifikacje, tj. takie same jak 
w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.
(śródtytuł)
W jaki sposób i w jakich warunkach 
powinien odbyć się ubój z konieczności?
W przypadku uboju zwierząt z koniecz-
ności poza rzeźnią posiadacz zwierząt 
jest zobowiązany do podjęcia wszelkich 
koniecznych działań, aby jak najszybciej 
dokonać uboju zwierzęcia, w tym doło-
żyć starań, aby podczas uboju i działań 
z nim związanych oszczędzić zwierzętom 

wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepoko-
ju i cierpienia.
Należy spełnić wymagania dotyczą-
ce ochrony zwierząt podczas uboju. 
Zwierzę powinno być ogłuszone 
i wykrwawione zgodnie z przepisami 
określonymi w rozporządzeniu Rady nr 
1099/2009 przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna być wykrwawio-
na. W miejscu dokonania uboju można 
również, pod nadzorem wezwanego leka-
rza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek 
oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy 
należy oznakować (w sposób umożli-
wiający ich identyfikację z daną tuszą) 
i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

Jakie dokumenty muszą być dostar-
czone do rzeźni wraz z tuszą i narzą-

dami wewnętrznymi zwierzęcia?
Do rzeźni wraz z tuszą i narządami 
wewnętrznymi zwierzęcia muszą być 
dostarczone
następujące dokumenty:

a) oświadczenie rolnika - stwierdzające 
tożsamość zwierzęcia oraz zawierające 
informacje na temat weterynaryjnych 
produktów leczniczych lub innych 
środków, jakie podawano zwierzęciu 
lub wobec niego stosowano, z wyszcze-
gólnieniem dat podawania i okresów 
karencji;
b) zaświadczenie lekarza weterynarii - 
stwierdzające korzystny wynik badania 
przedubojowego, datę i czas przepro-
wadzenia tego badania, przyczynę 
dokonania uboju z konieczności oraz 
informację na temat leczenia, jakiemu 
poddane było to zwierzę.

W jakich warunkach tusza wraz 
z narządami wewnętrznymi zwie-
rzęcia powinna być przewieziona do 

rzeźni?
Tusza zwierzęcia wraz z przynależny-
mi do niej narządami wewnętrznymi 
powinna być  przewiez iona do 
rzeźni w warunkach higienicznych 
i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli 
transport potrwa dłużej niż 2 godziny 
od chwili dokonania uboju zwierzęcia, 
należy zapewnić warunki chłodnicze 
dla przewożonej tuszy i narządów 
wewnętrznych. W przypadku, gdy 
warunki klimatyczne na to pozwolą, 
nie ma konieczności poddawania 
c h ł o d z e n i u  t u s z  i   n a r z ą d ó w 
wewnętrznych.

Co się stanie jeśli lekarz weterynarii 

uzna, że nie może być przeprowa-
dzony ubój z konieczności?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, 
że zwierzę powinno być leczone, albo 
uśmiercone.
W przypadku gdy podjęta jest decyzja 
o uśmierceniu zwierzęcia, to: 1) uśmier-
canie przeprowadza lekarz weterynarii 
przez podanie środka usypiającego, 2) 
tusza może być: a) poddana utylizacji 
lub b) za zgodą urzędowego lekarza 
weterynarii przeznaczona do skarmia-
nia mięsożernych zwierząt futerkowych 
(jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, 
należy skontaktować się z powiatowym 
lekarzem weterynarii).
Ponadto, w  przypadku zdrowych 
zwierząt kopytnych, które uległy 
wypadkowi, takich jak świnia, owca, 
koza lub cielę do 6 miesiąca życia, 
możliwe jest przeprowadzenie uboju 
zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na 
własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu 
takiego uboju nie jest konieczna 
obecność lekarza weterynarii, niemniej 
jednak pozyskane mięso nie może być 
oferowane do sprzedaży.

Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie 
się rzeźni, który zgodziłaby się na 
przyjęcie tuszy wraz z narządami 

wewnętrznymi zwierzęcia poddane-
go ubojowi z konieczności? 

W tej sytuacji rolnik może zdecydować 
się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie 
go bądź przeprowadzenie uboju w celu 
pozyskania mięsa na własne potrzeby. 
Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki 
należy poddać utylizacji, w tym przy-
padku koszty utylizacji pokrywa Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa.

Czy w każdym przypadku prawi-
dłowo przeprowadzonego uboju 

z konieczności można zagwaranto-
wać, że zostanie uratowana wartość 

rzeźna zwierzęcia?
Mięso pozyskane ze zwierzęcia podda-
nego ubojowi z konieczności, w każ-

dym przypadku poddawane jest bada-
niu poubojowemu przeprowadzonemu 
przez urzędowego lekarza weterynarii 
w rzeźni. Badanie to ma na celu doko-
nanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy 
też niezdatne do spożycia przez ludzi, 
zanim zostanie wprowadzone na rynek.
Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie ura-
towana w przypadku, gdy tusza zosta-
nie oceniona jako zdatna do spożycia 
przez ludzi.
Natomiast gdy tusza zostanie oceniona 
jako niezdatna do spożycia przez ludzi, 
poddawana jest utylizacji (kto ponosi 
koszt utylizacji zależy od umowy jaka 
została zawarta pomiędzy rolnikiem 
a podmiotem prowadzącym rzeźnię) 
bądź za zgodą urzędowego lekarza we-
terynarii przeznaczona jest do skarmia-
nia mięsożernych zwierząt futerkowych.

Czy w przypadku uboju z koniecz-
ności wymagane jest powiado-
mienie Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa?
W każdym przypadku przeprowadzenia 
uboju z konieczności zwierząt z gatun-
ku bydło, owce, kozy lub świnie, koniecz-
ne jest powiadomienie o tym zdarzeniu 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój 
bydła, owcy lub kozy należy zgłosić 
w terminie 7 dni od dnia dokonania 
uboju z konieczności. Ubój świni należy 
zgłosić również w terminie 7 dni od 
dnia dokonania uboju z konieczności 
(art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierząt — Dz. U. z 2017r. poz. 
546 z późn.zm.). Natomiast na terenach 
objętych restrykcjami w związku z afry-
kańskim pomorem świń termin na prze-
kazanie informacji wynosi 2 dni w przy-
padku uboju z konieczności świń (art. 
12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierząt — Dz. U. z 2017 r. poz. 
546 z późn.zm.).

Materiał: Opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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Ceny targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice 80 80 - 80 80 0,8-1,5 1,50

Piszczac 70-80 65-80 60-80 80-100 70-80 1,0-1,5 1-1,3

Biała Podlaska 80 - - 90 80 1,0-1,5 1-1,5

Radzyń Podl. 75 70 60-70 90 75 1,5 0,9-1,1

Łuków 80 70 65 90 85 1,0-1,5 1,0

Łęczna - - - - 80 0,8-1,2 -

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 28 lutego 2019 r.

Oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty 
W  tym roku  po  raz  drugi 
polscy rolnicy będą składali 
wnioski o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich oraz płat-
ności obszarowych z PROW 
2014-2020  obowiązkowo 
przez  internet  -  za  pomo-
cą aplikacj i  eWniosekPlus. 
Właścicielom małych gospo-
darstw pozostawiono, tak jak 
było to w 2018 r., możliwość 
złożenia oświadczenia. Agen-
cja będzie je przyjmowała od 
15 lutego do 14 marca.

Oświadczenie może złożyć jedynie 
rolnik, który we wniosku o przy-
znanie płatności na rok 2018 de-
klarował powierzchnię gruntów or-
nych mniejszą niż 10 ha i ubiegał 
się wyłącznie o: jednolitą płatność 
obszarową, płatność za zazielenie-
nie, płatność dodatkową, płatność 
związaną do powierzchni uprawy 
chmielu, płatność do owiec, płat-
ność do kóz, płatność niezwiązaną 
do tytoniu; płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ogranicze-

n iami  (p łatność  ONW)  (PROW 
2014-2020); wypłatę pomocy na 
za les ianie (PROW 2007-2013) ; 
premię pielęgnacyjną i  premię 
zalesieniową (PROW 2014-2020).
D o d at kowo  rol n i k  s k ł a d a j ą c y 
oświadczenie powinien potwier-
dzić brak zmian w odniesieniu do 
wniosku o przyznanie płatności 
z łożonego w  2018 r.  oraz  fakt 
ubiegania się w 2019 r. o te same 
płatności, co w roku 2018.
Oświadczenia od rolników przyj-
mują  b iu ra  powiatowe ARiMR. 

Można złożyć je osobiście, przez 
upoważnioną osobę lub przesłać 
za pośrednictwem Poczty Polskiej - 
wówczas o terminie wpływu zade-
cyduje data stempla pocztowego.

Materiał: arimr.gov.pl
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gm. Międzyrzec Podlaski
                          70-lecie Biblioteki w Jelnicy

Biblioteka w Jelnicy świętowa-
ła jubileusz 70-lecia w ponie-
działek 25 lutego Organizato-
rem wydarzenia była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.

Na wstępie uroczystości Wójt Gmi-
ny oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Andrzej Pietruk, podziękowali 
dyrektor Magdalenie Chodzińskiej 
i pracownikom, również emeryto-
wanym za zaangażowanie i wkład 
w rozwój biblioteki – filii w Jelnicy, 
za tworzenie jej historii, tradycji 
i pozytywnego wizerunku.
Następnie zgromadzonym gościom 
pracownicy biblioteki zaprezento-
wali krótką historię placówki, prze-
krojowe spojrzenie na działalność 

biblioteki. Jubileusz stworzył też 
okazję do podziękowania instytu-
cjom, organizacjom, grupom ludzi 
oraz pojedynczym osobom, które 
w  sposób szczególny wspierają 
bibliotekę w Jelnicy i współpracu-
ją z nią. Tego wieczoru w stronę 
biblioteki popłynęło wiele ciepłych 
i życzliwych słów. W drugiej czę-
ści uroczystości zebrani wysłuchali 
niezwykle klimatycznego koncertu 
Zespołu Piosenki Poetyckiej „JAK” 
z Przeworska.
W wydarzeniu wzięli udział także: 
Agnieszka Chmielewska i Sławo-
mir Charczuk, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Białej Pod-
laskiej dr Paweł Borek, dyrektor 
GOK Justyna Świerczewska, dyrek-
tor Przedszkola w Rzeczycy Aneta 

Pawłowska, dyrektor szkoły w Rud-
nikach Monika Swórska, dyrektor 
szkoły w Rzeczycy Janusz Oksie-
juk, wicedyrektor szkoły w Misiach 
Joanna Jędruchniewicz ,  sołtysi 

oraz czytelnicy i sympatycy biblio-
teki. Honorowym patronatem wyda-
rzenie objął wójt gminy Międzyrzec 
Podlaski Krzysztof Adamowicz.

Źródło: GBP w Międzyrzecu Podlaskim

gm. Łomazy
          „Ludzie z pasją – przykładem dla innych”

28 lutego odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu “Ludzie z pa-
sją – przykładem dla innych”. 
Tym razem publiczność za-
szczycił swoją obecnością ppor. 
Marek Żurawski (weteran, były 
oficer BOR, specjalista – in-
struktor).

W  pierwszej części opowiedział 
o swych największych pasjach – pa-
triotyzmie oraz sporcie. Przybliżył 
również publiczności jak wygląda 
służba w wojsku oraz Biurze Ochrony 

Rządu (aktualnie SOP). Pytań ze stro-
ny widowni nie brakowało. W drugiej 
części zgromadzeni uczniowie oraz 
dorośli zobaczyli jak przedstawione 
informacje wyglądają w praktyce. 
Cykl spotkań “Ludzie z pasją – 
przykładem dla innych” rozpoczął 
się 23 stycznia. Pierwszym go-
ściem uczestniczącym w projekcie 
był Łukasz Węda. Podzielił on swo-
je wystąpienie na dwie części, mó-
wiące o jego głównych zaintere-
sowaniach. Pierwszym elementem 
spotkania było nawiązanie do kul-

tury i historii tatarskiej, natomiast 
drugą kwestią była pasja do bie-

gania. Organizatorem projektu jest 
radny gminy Łomazy Kamil Frączek.

Materiał: UG w Łomazach 

gm. Międzyrzec Podlaski
                   Gminny Dzień Pączka w Żabcach

Gminny Dzień Pączka w Żabcach odbył się 28 lutego w rem-
zie OSP. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Sołectwo wsi Żabce. 

Na wstępie radny gminy Sławomir Zaniewicz wraz z wójtem 
gminy Krzysztofem Adamowiczem przywitali przybyłych 
mieszkańców gminy. Po oficjalnym otwarciu, rozpoczęła się zaba-
wa dla najmłodszych uczestników. Pracownicy GOK-u przygotowali 
wiele zabaw oraz konkurencji dla dzieci były to m.in.: koło fortuny, 
jedzenie pączka na czas, konkurencje drużynowe na czas, instruktor 
GOK-u Iwona Basara-Teofilska przeprowadziła również animacje 
taneczne. Finałem był wybór króla i królowej balu. Konkurencja 
została ogłoszona zaraz po rozpoczęciu zabawy. Rywalizacja była 
niełatwa gdyż, taki tytuł miały otrzymać najlepiej tańczące i ba-
wiące się dzieci. Słodki poczęstunek w postaci przepysznych pącz-
ków, faworków przygotowali mieszkańcy Żabiec.

Materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
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m. Międzyrzec Podlaski

Znana ekspozycja rzeźb Henryka Burzca wkrótce w nowej odsłonie
W  tym roku przypada 100. 
rocznica  urodz in  Henryka 
Burzca, wybitnego rzeźbiarza 
pochodzącego z Międzyrzeca 
Podlaskiego. Władze miasta 
chcą wykorzystać tę okazję, by 
na nowo przybliżyć sylwetkę 
i twórczość tego wyjątkowego 
artysty.

Jubileusz, którego punktem kulmi-
nacyjnym będzie miesiąc maj, przy-
gotowuje Miejski Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim. Na tę 
okazję powstanie katalog poświęcony 
Burzcowi, odbędzie się też wernisaż 
wystawy jego rzeźb i spotkanie z cór-
ką artysty. Hol, w którym obecnie 
znajdują się dzieła zostanie odpo-
wiednio oświetlony. – Połączymy też 
oba pomieszczenia, aby zyskać prze-
strzeń do rozstawienia kompozycji – 
mówi Andrzej Szczerbicki, kierownik 
międzyrzeckiej Galerii Es. Poza tym 

wejście do budynku z ekspozycją bę-
dzie oznakowane, a Miejski Ośrodek 
Kultury przygotowuje już kampanię 
medialną.

Niezwykła spuścizna wizytówką 
miasta

Rzeźby Burzca po raz pierwszy 
w Międzyrzecu Podlaskim były eks-
ponowane na wystawie zbiorowej 
w 2000 r., a rok później na jego 
autorskiej wystawie w Galerii Es. Już 
wtedy artysta wyraził chęć i wolę, aby 
zbiór jego rzeźb trafił do Międzyrze-
ca. Gdy w 2005 r. zmarł, cały jego 
majątek przejęła córka Ludomira, któ-
ra zabrała rzeźby ojca do Nieporętu, 
gdzie mieszka. Spełniła jednak jego 
wolę. W 2009 r. 59 dzieł przyjechało 
tirem do Międzyrzeca. Od tego czasu 
eksponowane są w holu kina „Sława” 
i szkolnym muzeum przy ZPO nr 3. 
Dzieła są różnorodne, niektóre mają 
związek z historią Polski i polityką ta-

kie jak np. „Piłsudski” czy „Oświęcim”, 
część nawiązuje do rodziny i miłości. 
Wszystkie posiadają nadane przez 
autora nazwy. – Większość jest bardzo 
symboliczna, to przenikające się formy 
organiczne z namiastką surrealizmu – 
zauważa Szczerbicki.

Talent odziedziczył po przodkach
Burzec urodził się 21 lutego 1919 
roku w  Międzyrzecu Podlaskim. 
Dzieciństwo spędził w Brześciu nad 
Bugiem na Polesiu. Od najmłodszych 
lat pragnął dążyć śladami dziadka 
i wuja i kształcić się w kierunku 
rzeźbiarskim. W 1936 roku rozpoczął 
naukę w Szkole Przemysłu Drzewnego 
w Zakopanem, gdzie poznał tajniki 
rzeźbiarstwa. Po wojnie podjął studia 
na krakowskiej ASP trafiając do pra-
cowni Xawerego Dunikowskiego. Ze 
swoimi rzeźbami zwiedził wiele euro-
pejskich krajów. W latach 60 zajął 
się sztuką plenerową. Wykonał m.in. 

kilka imponujących rzeźb dla Mielca. 
Dzieła: „Miotacz”, „Biegaczki”, „Lot”, 
„Radość życia” i „Tancerka”, wykona-
ne zostały w żelbetonie. Olbrzymie 
rzeźby były realizacją marzeń Burzca, 
który pragnął wypowiedzieć się arty-
stycznie w monumentalnych formach. 
Największa z rzeźb – zatytułowana 
„Lot” – przedstawia wzbijającego 
się Ikara. Ma 10 m wysokości i 9 m 
rozpiętości skrzydeł. Do dziś też stoi 
przed mieleckimi zakładami lotni-
czymi. Począwszy od lat 70, artysta 
rzeźbił głównie w drewnie. Wykonał 
szereg rzeźb kameralnych, które pre-
zentował od 1987 r. w prowadzonej 
przy ul. Piaseckiego 14 autorskiej 
galerii. Henryk Burzec zmarł 31 
października 2005 r. w Zakopanem, 
przeżywszy 86 lat. Nie skończył jed-
nej ze swoich najlepszych rzeźb. Jak 
wspomina A. Szczerbicki, był bardzo 
otwartym i ciepłym człowiekiem. – 
Pamiętam nasze pierwsze spotkanie 
w Zakopanem. Był niski i drobny, ale 
bardzo silny. Uścisk miał jak imadło, 
a dłoń była szorstka od pracy. Był ga-
datliwy i mimo wieku bardzo sprawny.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Biesiada na ludową nutę w Łomazach
Z umiłowania do kultury swo-
jego regiony zorganizowali 
prawdziwą polską biesiadę. 
Muzyka umiliła wszystkim ten 
karnawałowy czas.

Zespół „Śpiewam bo lubię” wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ło-
mazach zorganizował biesiadę kar-
nawałową. Odbyła się ona w sobotę 
9 lutego i była poświęcona kulturze 
ludowej oraz jej upowszechnianiu 
wśród społeczeństwa. Bieżący rok 

jest także rokiem kultury ludowej 
w powiecie bialskim, co było kolej-
nym powodem do hucznego świę-
towania. W tej kulturalnej zabawie 
wzięły udział zespoły z całego regio-
nu. Z gminy Łomazy zaprezentowały 
się m.in. „Zielona Kalina” z Dubowa, 
„Poranna Rosa” z  Korczówki czy 
„Pohulanka” z Kopytnika. Ludowe 
przeboje zaśpiewali również członko-
wie zespołu „Kaczeńce” z Czosnówki, 
„Macierz” z Ortela Królewskiego oraz 
zespół „Tęcza” z Dąbrowicy Dużej.

Materiał: UG w Łomazach



KULTURA     Gościniec Bialski Nr 02/201920

24 lutego w Akademickim Li-
ceum Ogólnokształcącym w Te-
respolu odbył się XII Koncert 
Noworoczny, który jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń 
społeczno-kulturalnych dla 
mieszkańców miasta.

Corocznie podczas koncertu wy-
bierana jest osoba, która poprzez 
swoją działalność społeczną dum-
nie może nosić tytuł: ,,Zasłużony 
Dla Miasta Terespol”. W tym roku 
tytuł otrzymał Krzysztof Badalski, 
wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Miejskiej Terespol. Kolejnego 
wyróżnienia pn. ,,Inwestycja Roku 
2018” w tym roku nie przyznano.
Tegoroczny koncert był połączony 
także z 20-leciem funkcjonowania 
Stowarzyszenia. Wyświetlono zmon-
towany specjalnie na tę okazję film. 
Wymieniono w nim najważniejsze 
wydarzenia, których stowarzyszenie 
było pomysłodawcą lub współorga-
nizatorem.
Wieloletnim działaczom i przyja-
ciołom stowarzyszenia wręczone 
zosta ły  odznaczenia  i  nagrody 
ufundowane przez: Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Mar-

szałka Województwa Lubelskiego, 
Starostę Powiatu Bialskiego oraz 
Burmistrza Miasta Terespol. W po-
dziękowaniu za wieloletnią współ-
pracę Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Miejskiej Terespol przygotowało 
wszystkim partnerom i współpra-
cownikom pamiątkowe grawertony 
i okazjonalne kubki. Zaś członkom 
zarządów stowarzyszenia pełnią-
cych różne funkcje w latach 1999-
2019 pamiątkowe znaczki z okazji 
20-lecia. Wśród zaproszonych gości 
byli: wicemarszałek województwa 
lubelskiego Dariusz Stefaniuk , 
radni powiatu bialskiego Radosław 
Sebastianiuk i Wojciech Mitura, 
burmistrz miasta Terespol Jacek 
Danieluk ,  przewodniczący rady 
miasta Terespol Jarosław Tarasiuk 
oraz Żan Vasco, prezes organizacji 
rzemieślników ,,Wspólnota’’ i Wi-
tali Varankowicz z-ca dyrektora 
pałacu kultury ,,Prowsojuz’’ z Brze-
ścia. Na scenie wystąpili: Zespół 
Tańca Nowoczesnego , ,FQeens”, 
Małgosia i Magdalena Wasiluk, 
Zespół Ludowy ,,Łobaczewianki”, 

Kapela Podwórkowa ,,Klawa Feraj-
na” z Białej Podlaskiej oraz woka-
liści z Brześcia: Diana (w  towa-
rzystwie tancerek baletu ,,Sliwki’’) 

i Andrzej Semeniuk. Koncert No-
woroczny jako konferansjer popro-
wadził Eugeniusz Badalski.

Materiał: MOK Terespol 

Koncert noworoczny w Terespolu

Powrócili do tradycji zapustów 

Zespół Pieśni i Tańca Podlasie 
przygotował prawdziwą ucztę 
dla miłośników tańca i  lo-
kalnych tradycji. W ostatnim 
tygodniu karnawału odbył się 
cykl koncertów z tematyką za-
pustów w tle.

Cykl pod hasłem „Zapusty na Pod-
lasiu” tematycznie związany jest 
z ostatnim tygodniem karnawału. – 
Utrzymany w zabawnym, edukacyjnym 
charakterze spektakl jest odniesieniem 
do podlaskich zapustów – okresu, któ-
remu dawniej towarzyszyły liczne zaba-
wy i „wieczornice”, na których kobiety 
opowiadały tzw. gadki i powiastki, 
a młodzież stroiła żarty – mówi Mar-
cin Bohenek, kierownik i choreograf 
Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie.
W ramach cyklu zaplanowano 10 
koncertów, podczas których można 
było zobaczyć studentów w przygoto-
wanym specjalnie na końcówkę kar-
nawału koncercie. 27 lutego koncert 
odbył się w Gminnym Centrum Kultu-

ry Sportu i Turystyki w Kodniu, dzień 
później w Szkole Podstawowej nr 5 
w Białej Podlaskiej, 1 marca w Szko-
le Podstawowej nr 9 w Białej Podla-
skiej, 3 marca ponownie w Gminnym 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w Kodniu, 4 marca w Szkole Pod-
stawowej w Sławacinku Starym, 5 
marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wisznicach, 7 marca w Liceum 
Ogólnokształcącym w Międzyrze-
cu Podlaskim, tego samego dnia 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ja-
nowie Podlaskim i 8 marca podczas 
Sejmiku Kobiet w sali widowiskowo-
-konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 
w Białej Podlaskiej.
Zespół Pieśni i Tańca Podlasie po-
wstał w  1970 roku. Ma bogate 
tradycje i na stałe wpisał się w hi-
storię regionu. Od wielu lat z dumą 
prezentuje folklor Podlasia w kraju 
i za granicą, biorąc udział w wielu 
koncertach i wydarzeniach. Tancerze 
Podlasia uczestniczą w prestiżowych 
i międzynarodowych festiwalach folk-

lorystycznych, z których przywożą na-
grody i wyróżnienia. Co ciekawe, ze-
spół łączy tradycję z nowoczesnością. 
W  repertuarze ma polskie tańce 
narodowe, ale współpracuje też 
z Jazz Trio.
W ostatnich latach (2016-201) tan-
cerze uczestniczyli w sześciu mię-
dzynarodowych festiwalach Ameryki 
Południowej, Azji i Europy, między in-
nymi w Argentynie, Paragwaju, Brazy-
lii, Indonezji, Holandii oraz Białorusi. 
Wyzwaniem dla zespołu są planowa-
ne podróże, koncerty, a także kolejne 
programy artystyczne oraz premiery. 

W najbliższych miesiącach widzowie 
będą mogli zobaczyć kilka nowych 
projektów. To m.in. zapowiadane 
„Zapusty na Podlasiu”, „Kurpiowskie 
Miodobranie” czy „Lubelsko-Podlaskie 
Palindromy”, cykl koncertów dla naj-
młodszych, realizowanych od ponad 
30 lat pod hasłem „Edukacyjne Spo-
tkania z Folklorem”, a także najnow-
szy spektakl „Impresji Podlaskich”. 
Wydarzenia te nabiorą szczególnego 
znacznie w przyszłym roku, kiedy to 
Podlasie obchodzić będzie jubileusz 
50-lecia.

Materiał: Justyna Dragan (podlasiak.info.pl) 
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gm. Kodeń                                      Herbatka seniora na wesoło
Już po raz drugi   6 lutego 
w świetlicy szkolnej Zespołu 
Placówek Oświatowych w Kod-
niu  odbyło się spotkanie ,,Her-
batka seniora na wesoło” zor-
ganizowana przez uczniowską 
grupę wolontariatu ,,Pomocna 
Dłoń”, świetlicę szkolna  ZPO 
w Kodniu, przy wsparciu pa-
rafii św. Anny w Kodniu.  Od-
biorcami tego spotkania byli 
seniorzy z terenu gminy Kodeń.

Pierwsze spotkanie odbyło się 11 
grudnia 2018r., a w programie była: 
prelekcja dzielnicowego Komisariatu 
Policji w Terespolu asp. R. Sacewicza., 
występ kabaretu „Dzieci męczących” 
z kl. 6a („Wywiadówka”) oraz chóru 

szkolnego.
Na drugie spotkanie  zaplanowano 
prelekcję dietetyka mgr A . Galczak-
-Kondraciuk - pracownika naukowego 
AWF Biała Podlaska. Tematem wystą-
pienia były „Fakty i mity żywienio-
we”. Następnym punktem był występ 
kabaretu z kl 7b „Kapela weselna”, 
który rozweselił publiczność.
Chór szkolny wykonał 5 piosenek: 
„Z  tamtej strony Wisły”, „Hej by-
stra woda”, „My cyganie”, „Głęboka 
studzienka” i „Hej sokoły”. Była to 
bardzo integrująca część spotkania, 
ponieważ  każdy uczestnik otrzymał 
tekst i  mógł włączyć się do radosne-
go śpiewu. Po zakończeniu części ar-
tystycznej goście zostali obdarowani 
sercami walentynkowymi wykonany-

mi przez uczniów. Przy herbatce i cia-
steczkach goście mogli sobie spokoj-
nie pogawędzić i powspominać czasy 
szkolne W miłej atmosferze wszyscy 

rozeszli się do swoich domów. Następ-
ne takie spotkanie, jak zapowiedział 
o. Damian, odbędzie się 4 marca, 
a będzie to dyskoteka seniora.

Materiał: Teresa Filipek, ZPO Kodeń

gm. Międzyrzec Podlaski
 Basia z „M jak miłość” spotka się z fanami

W niedzielę 24 marca o godz. 
15:00 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wysokim odbę-
dzie się spotkanie z Teresą Li-
powską, odtwórczynią roli Bar-
bary Mostowiak w popularnym 
serialu „M jak miłość”.

Teresa Lipowska jest znaną i lubianą 
aktorką, która na teatralnej scenie 
jest od ponad 60 lat. Wystąpiła w po-
nad 150 przedstawieniach teatral-
nych i ponad 70 filmach. Pokolenia 
słuchaczy znają jej głos ze spektakli 
Teatru Polskiego Radia, a rolą senior-

ki rodu Mostowiaków w serialu „M 
jak miłość” podbiła serca widzów.
W trakcie półtoragodzinnego spotka-
nia aktorka będzie promowała swoją 
książkę „Nad rodzinnym albumem”, 
która jest efektem jej wielogodzin-
nych rozmów z  Iloną Łepkowską, 
znaną scenarzystką i felietonistką. 
Być może wspomni też urodzonego 
w Międzyrzecu Podlaskim Andrzeja 
„Czterdziestolatka” Kopiczyńskiego 
oraz pochodzącego z Białej Podla-
skiej a będącego przyjacielem jej 
rodziny Romana Kłosowskiego.

Tekst: podlasiak.info.pl/ Zdjęcie: fakt.pl

Jubileusz Złotych Godów w mieście Terespol
17 lutego odbyła s ię  uro-
czystość z okazji Jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego, 
zorganizowana przez Urząd 
Stanu Cywilnego w Terespolu.

W kościele św. Trójcy w Terespolu 
o godz. 12.00, odbyła się uroczy-
sta msza św. w intencji małżeństw 
obchodzących „Złote Gody”. Kolejna 
część uroczystości odbyła się w sali 
konferencyjnej przy Bibliotece Miej-
skiej w  Terespolu. Siedemnaście 
małżeństw zamieszkałych na terenie 
miasta Terespol, zostało odznaczo-
nych medalami przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

W uroczystej ceremonii władze mia-
sta Terespol oraz proboszcz Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w  Terespolu 
ks. kanonik Zdzisław Dudek wrę-

czyli odznaczenia dziesięciu parom 
małżeńskim. Uroczystość uświetnił 
występ zespołu śpiewaczego „Echo 
Polesia”, działający przy klubie se-

niora „Srebrny Włos”. Były również 
pamiątkowe listy gratulacyjne, kwia-
ty, życzenia oraz tradycyjna lampka 
szampana.

Materiał: UM w Terespolu



KULTURA     Gościniec Bialski Nr 02/201922

gm. Łomazy                    Ferie z GOK-iem i Gminną Biblioteką
W   c z a s i e  f e r i i  z i m o w y c h 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
i w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Łomazach odbywały się 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Podczas zajęć plastycznych dzieci wy-
konywały: piaskowe sypanki tj. serca 
i serduszka, papierowe hiacynty oraz 

prace poświęcone ptakom zimującym 
w lesie. Zajęcia muzyczne dostarczyły 
sporo atrakcji w postaci gier i zabaw, 
w których muzyka zajmowała głów-
ne miejsce. Nie zabrakło wspólnego 
śpiewania z towarzyszeniem instru-
mentu oraz tradycyjnego karaoke. 
Dużą popularnością cieszyły się zaję-
cia w Gminnej Bibliotece Publicznej. 

Kodowanie robotów Photon oraz gra 
edukacyjna z interaktywnym kursem 
programowania dowiodła, że współ-
czesna technologia uczy jak myśleć.
Pierwszy tydzień ferii zakończyliśmy 
z Teatrem Ptasie Melodie i Przygo-
dami Kuleczki czyli o wielkiej sile 
marzeń. Bałwanek spotkał na swojej 
drodze bohaterów, którzy rozmawiali 

z nim i przez zabawę przekazali mu 
pewne życiowe mądrości. W drugim 
tygodniu odbył się bal karnawałowy, 
podczas którego dzieci mogły wziąć 
udział w grach i zabawach ruchowo – 
tanecznych bądź udać się do kącika 
wizażu w karnawałowym klimacie. 
Nie zabrakło konkursu na najciekaw-
szą karnawałową kreację.
Materiał: Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

gm. Leśna Podlaska
 Babska Biesiada… ale mężczyzn też zainteresowała

Wójt gminy Leśna Podlaska oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej zapro-
sili piękniejszą część mieszkańców gminy 
na “Babską Biesiadę”, która odbyła się 23 
lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury. 
Program 4. już babskiego spotkania okazał 
się być jednak na tyle ciekawy, że wśród 
pań nie zabrakło też panów. W końcu nie 
co dzień można posmakować ciast karna-
wałowych przygotowanych na konkurs czy 
też potańczyć! 

Program był bogaty i różnorodny. Jadwiga Pa-
nasiuk prezentowała swoją twórczość i dotych-
czas wydane tomiki poezji i książeczki dla dzieci 
(szerszy materiał już wkrótce), prezentowały się 
dzieciaki z GOK-u, zaśpiewała solistka Katarzyna 
Dziedzic, wystąpiły zespoły Leśnianki i Kornicza-
nie. Podsumowano konkurs kulinarny i zaproszono 
wszystkich do zabawy z zespołem Szafir!
W konkursie kulinarnym „Ciasto Karnawałowe” 
udział wzięło 14 uczestników: Alicja Szuszko, 
Koło Gospodyń Wiejskich “Ossowianki”, Martyna 
Koroluk, Magdalena Hawryluk, Renata Sawczuk, 
Renata Husińska, Anna Filipiuk, Barbara Spychel, 
Stowarzyszenie “Otwarta Wieś” z Bordziłłówki Sta-
rej, Dorota Samociuk, Sołectwo wsi Zaberbecze, 
Monika Żelejko, Aleksandra Gadomska, Samo-
dzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie.
Komisja w składzie: Wiesława Andrusiuk, Do-
rota Wawryszuk i Dorota Szwed, przyznała: I 
miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich „Ossowian-
ki”, II miejsce Monice Żelejko i III miejsce Sto-

warzyszeniu „Otwarta wieś” z Bordziłłówki 
Starej. Wyróżnienia otrzymali Aleksandra Ga-

domska i Samodzielne Koło Gospodyń Wiej-
skich w Nosowie.

Materiał: Radio Biper 
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Sprawozdanie z działań w roku 100-lecia niepodległości 
Przedstawiamy Państwu sprawozdanie przygotowane przez dr Szczepana Kalinowskiego, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Międzyrzecu Podlaskim. Przedstawia ono działania podjęte w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 „Bodźcem była mi miłość Ojczyzny” 
 J. I. Kraszewski „W służbie narodu”

Idei Niepodległej poświęciłem cały rok społecznej, bezinteresownej pracy, w różnych środowiskach Podlasia. Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia 
Niepodległości w Białej Podl. oraz Komitatu Honorowego Obchodów 100-lecia Niepodległości i „Krwawych Dni Międzyrzeca Podl.” Przygotowałem 10 wystaw o tematyce 
niepodległościowej, prezentowanych w 25 miejscach (szkoły, domy kultury, biblioteki, archiwum państwowe i in.) oraz wygłosiłem 40 prelekcji i wykładów oraz przygotowałem 
tekst 3 odczytów (Huszlew, Maciejowice i Włodawa).
Styczeń – 22 I był przewodniczącym Jury konkursu historycznego „Drogi do niepodległości Polski”., dla młodzieży szkolnej z powiatu bialskiego. Patronem konkursu i fundatorem 
nagród był poseł A. Abramowicz. Upominki ufundowała też kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczyste zakończenie odbyło się 27 I 2018 r. w Sanktuarium Maryjnym 
w Leśnej Podl., gdzie wygłosił wykład „Dano mi nazwisko Naczelnika. Legenda T. Kościuszki w życiu J. Piłsudskiego.”1 Laureaci podczas wycieczki do Warszawy, mieli możliwość 11 
IV zwiedzenia Sejmu i Pałacu Prezydenckiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Luty 16 II-7 VII Muzeum w Skokach koło Brześcia (Białoruś) – wystawa „Gen. T. Kościuszki i jego sekretarz J. U. Niemcewicz”, duża ekspozycja z kolekcji Sz. Kalinowskiego (ponad 
400 eksponatów). Techniczną pomoc w organizacji ekspozycji zapewnił Konsulat Generalny RP w Brześciu.2 Zbiory odzyskałem dopiero w 2019 r., po interwencji w MSZ. Złożyłem 
kwiaty na cmentarzu wojennym żołnierzy WP z 1920 r. W 1991 r. organizowałem prace przy odbudowie tej żołnierskiej nekropolii. 3

Marzec – w Łosicach MDK zorganizował 19 III imprezę „Imieniny Piłsudskiego”. Wygłosiłem wykład ilustrowany licznymi zdjęciami i dokumentami, w którym omówiłem jak 
w II Rzeczpospolitej fetowano imieniny Józefa Piłsudskiego. Zakwestionowałem datę budowy pomnika, którym wzniesiono nie 1934, ale 1930 roku.
Kwiecień – 20 IV odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta w Białej Podl., za okazji 88. rocznicy nadania przez Radę Miejską Naczelnemu Wodzowi tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta.4 Sz. Kalinowski otrzymał z rąk prezydenta Białej Podl. D. Stefaniuka, statuetkę patrona miasta Św. Michała Archanioła, za kultywowanie patriotycznych wartości, w tym 
szczególnie eksponowanie zasług dla niepodległości J. Piłsudskiego. Przewodniczący Rady Miasta D. Litwiniuk wygłosił laudację o działalności społecznej Laureata. Sz. Kalinowski 
przygotował wykład nt. „Pamięć na Podlasiu o J. Piłsudskim, w okresie międzywojennym i we współczesnych czasach”.5

Maj – Biała Podlaska - 18 V w ZDZ przed głównym budynkiem szkoły posadzono „Dąb Niepodległości”. Przeprowadzono też Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno ma! Tyle 
razy we krwi skąpana…”, pod patronatem posła Marcina Duszka. Wygłosiłem wykład o związkach Marszałka Józefa Piłsudskiego z Podlasiem.6

30 V w Ciciborze Dużym uczestniczyłem w sadzeniu „Dębu Niepodległości” i wygłosiłem w szkole prelekcję o unitach podlaskich w twórczości M. Konopnickiej. Wspomniałem 
walkach z Armią Czerwoną w sierpniu 1920 r. pod Ciciborem.
Czerwiec – 2 VI z okazji obchodów Dnia Strażaka w  gm. Terespol, po mszy św. w sanktuarium bł. Unitów Podlaskich w Pratulinie, wygłosiłem prelekcję „Legiony Komendanta 
Piłsudskiego na unickim Podlasiu”. Przedstawiciele władz i OSP złożyli kwiaty przed kopcem poległych w 1920 r. oraz na grobach żołnierzy w Bohukałach. Uczestnikom obchodów 
przybliżyłem boje Wojska Polskiego, broniącego linii Bugu w sierpniu 1920 r.7

Lipiec i sierpień - pracowałem nad książką „Chwała Bohaterom. Miejsca Pamięci Narodowej żołnierzy niepodległości 1914-1920 r. w powiecie bialskim.”
Wrzesień – w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie, 8 IX z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 „Niepodległa dla Wszystkich” odbyła się uroczystość „Miłość Dobra 
Ogólnego Była Mi Najwyższym Celem”. Wygłosiłem prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej pt. „Zapomniana bitwa nad Bugiem w sierpniu 1920 r.”
15 IX podczas Zjazdu Absolwentów Liceum im. E. Plater i J. I. Kraszewskiego, na gmachu szkoły odsłonięto z inicjatywy wiceprezesa TPN, tablicę pamięci pedagogów i uczniów 
„Kraszaka”, którzy byli ofiarami zbrodni katyńskiej. Spośród nich dwóch działało w POW (K. Gągoliński i J. U. Rosiński), a ośmiu uczestniczyło w wojnie 1919-20 (W. Araszkiewicz, 
A. Brzostek, L. Czerniaków, W. Kowalewski, W. Raypert, M. Wasiluk, Cz. Wroczyński, M. Zaremba). W przemówieniu podkreśliłem różne postawy Prezydentów Polski. A. Kwaśniewski 
pijany chodził po cmentarzu katyńskich ofiar, a L. Kaczyński, pragnąc oddać im hołd, zginął w Smoleńsku.8 Husinka (gm. Biała Podl.) – uczestniczyłem 16 IX w sadzeniu 
„Dębów Pamięci”, ofiar katyńskich i „Dębu Niepodległości” oraz wygłosiłem prelekcję pt. „Zapomniana bitwa nad Bugiem w 1920 r.”.9

21 IX podczas uroczystej sesji Rady Miasta Międzyrzec Podl., otrzymałem pamiątkowy medal z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego i pomnika POW, za popularyzację tradycji 
niepodległościowej Podlasia.
23-25 IX w Legnicy odbył się Kongres Towarzystw Regionalnych. W Akademii Rycerskiej eksponowano moją wystawę „Legiony na Podlasiu Zwiastunem Niepodległości”. 
Wygłosiłem apel o oznakowanie na grobach żołnierskich, ich udziału w walkach 1915-1920 r.
27 IX Biała Podl. – z okazji Festiwalu Dziedzictwa Narodowego, w BCK odbyło się spotkanie z klasą mundurową z PSW. Wygłosiłem wykład „ Zasługi J. Piłsudskiego dla 
niepodległości” oraz skomentowałem plansze autorskiej wystawy „Legiony na Podlasiu zwiastunem niepodległości”.10

5-7 X w Międzyrzecu Podl. odbył się XIV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pod hasłem „Drogi do niepodległości w małych ojczyznach”. Dr Sz. Kalinowski wygłosił 
wykład „Ziemia przechowuje prochy- ludzie pamięć. Pomniki niepodległości na Południowym Podlasiu”. Podczas Zjazdu była prezentowana jego wystawa „Legiony na Podlasiu 
zwiastunem niepodległości”. W kolejnym dniu obrad przedstawił zasługi „Rocznika Międzyrzeckiego” dla podlaskiego regionalizmu.11

18 X Biała Podl. - Placówka Straży Granicznej w Białej Podl. otrzymała patrona. Życiorys gen. Stanisława Tessaro, przygotowałem i w skrócie zaprezentowałem go przed mszą 
św., która rozpoczynała patriotyczną uroczystość. 
19 X Międzyrzec Podl.- w LO im. gen. W. Sikorskiego, zaprezentowałem wystawę „Legiony na Podlasiu Zwiastunem Niepodległości” i wygłosiłem dla uczniów prelekcję o J. 
Piłsudskim i jego związkach z Podlasiem. Podkreśliłem rolę patrona szkoły w wojnie 1920 r. 
24 X Biała Podl. - Uniwersytet III Wieku przy PSW im. Jana Pawła II, przygotowałem konkurs wiedzy o J. Piłsudskim i wygłosiłem wykład o Naczelniku Państwa i jego wizycie 
w Białej Podl.
29 X – dla uczniów I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podl. wygłosiłem wykład „J. Piłsudski- romantyczny realista” i użyczyłem autorską wystawę o Legionach na Podlasiu. 
1 Sz. Kalinowski, „Dano mi nazwisko „Naczelnika”… T. Kościuszko w legendzie J. Piłsudskiego”, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 1 z 2018.
2 J. K. Podlaski, Naczelnik gen. T. Kościuszko i jego adiutant. Wystawa w Skokach na Białorusi”, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XLVII-XLVIII, s. 224-227.
3 Sz. Kalinowski, „Milczący strażnik pamięci na Kresach”, „Podlasiak”, nr 35 z 2018.
4 Tenże, „Marszałek Józef Piłsudski: Honorowy Obywatel Białej Podlaskiej”. Biała Podl.
5 (jd), „Pamięć o Piłsudskim nie ginie”, „Podlasiak”, nr 8 z 2018 r. 
6 Sz. Kalinowski, „Dęby pamięci – żywe pomniki historii”, „Podlasiak”, nr 5 z 2019.
7 Sz. Kalinowski, „W Pratulinie pamiętają o bohaterach walk w 1920 r.”, „Podlasiak” nr 18 z 2018 r.
8 Sz. Kalinowski, „Nauczyciele i uczniowie „Kraszaka” ofiarami zbrodni katyńskiej”, „Podlasiak” nr 28 z 2018.
9 (g), „Posadzono dęby pamięci”, „Wiadomości Gminne”, nr 10 z 2018.
10 Sz. Kalinowski, „Legiony na Podlasiu w 2015 r. zwiastunem niepodległości”, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XLVII-XLVIII, s. 126-148.
11 Tenże, „Towarzystwo Przyjaciół Nauk o niepodległości”, „Podlasiak”, nr 38 z 2018.
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29 X – Biała Podl. - wykład „Legenda Marszałka” dla młodzieży z OHP oraz wystawa „Józef Piłsudski i jego Legiony”.
Listopad – Biała Podl. w II LO im. E. Plater była prezentowana wystawa „Józef Piłsudski i jego Legiony”.

- Biała Podl. - 8 XI w MBP odbyła się konferencja naukowa „Podlasia drogi do niepodległości 1914-1989”. Byłem członkiem komitetu naukowego konferencji oraz przedstawiłem 
temat „Mit Józefa Piłsudskiego w polskiej literaturze, od narodzin do rozkwitu”. 
10 XI w Pratulinie podczas patriotycznej imprezy „Samorząd Rokitna dla Niepodległej” , wygłosiłem wykład ilustrowany zdjęciami pt. „Legiony na Podlasiu zwiastunem 
niepodległości”.12 
11 XI w bialskiej Galerii Podlaskiej odbył się wernisaż wystawy „Marszałek Piłsudski w karykaturze i na plakacie”. Ekspozycję wzbogacały z mojej kolekcji, oryginalne dokumenty 
z okresu 1914-39 oraz wydawnictwa podziemne „Solidarności”, udostępnione w sześciu gablotach.13

14 XI – w Międzyrzecu Podl. w Galerii „ES”, odbyło się otwarcie wystawy ze zbiorów Sz. Kalinowskiego „ J. Piłsudski – Twórca Niepodległej na afiszach i plakacie”. Wydarzenie 
było organizowane w ramach miejskich obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100. Rocznicy „Krwawych Dni Międzyrzeca”.
16 XI – podczas XXIII „Marszu-Patrolu” z okazji 100-rocznicy „Krwawych Dni Międzyrzeca”, wiceprezes TPN wygłosiłem okolicznościowe przemówienie przed pomnikiem 
peowiaków i apelowałem o upamiętnienie kawalerów orderu VM, pochodzących z Międzyrzeca Podl. 
16 XI - Rzeczyca (gm. Międzyrzec Podl.) podczas szkolnej uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, wygłosiłem prelekcję „Jak rodziła się Niepodległa na Międzyrzecczyźnie.” 
oraz przygotowałem z własnej kolekcji piłsudczanów, wystawę historycznych dokumentów.
20 XI – Rudniki (gm. Międzyrzec Podl.) - w Szkole Podstawowej im. K. Krysińskiego, byłem członkiem jury konkurs historycznego, wygłosiłem prelekcję „Legiony Komendanta J. 
Piłsudskiego na Podlasiu” oraz zaprezentowałem swoją wystawę „Legiony na Podlasiu zwiastunem niepodległości”.14

24 XI Mokrany Nowe (gm. Zalesie)– odsłonięcie pomnika upamiętniającego 100-lecie niepodległości. Sz. Kalinowski, honorowy król Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych 
im. Orła Białego w Terespolu, był inspiratorem upamiętnienia, z wykorzystaniem historycznego kamienia z 1928 r. i wygłosił okolicznościową prelekcję. Fundatorem pomnika 
i organizatorem z pomocą Braci, uroczystości był Radosław Sebastianiuk- kanclerz Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu.15

27 XI – Biała Podl., w Szkole Podstawowej nr 3, zaprezentował wystawę „Legiony na Podlasiu zwiastunem niepodległości” oraz wygłosił prelekcję „J. Piłsudski w obronie Polski 
i Europy”. W kronice szkolnej zapisano: „Ta niezwykła lekcja historii pogłębiła wiedzę uczniów o naszym regionie i wzbudziła ogromne zainteresowanie dziejami naszej małej 
ojczyzny. Wspomogła wysiłki pedagogów w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.”
28 XI Filia AWF Józefa Piłsudskiego w Białej Podl.- podczas Święta Patrona uczelni, Sz. Kalinowski- emerytowany adiunkt Akademii, wygłosił wykład o twórcy uczelni i jego 
zasługach dla rozwoju kultury fizycznej w Polsce. Na zakończenie przekazał uczelnianej bibliotece, na ręce prorektora prof. dr hab. Jerzego Sadowskiego, bogato ilustrowany album 
“Legenda Legionów”.16

Grudzień – 4 XII w Białej Podl., przed tablicą pamięci J. Piłsudskiego na gmachu UM (był w 2010 r. inspiratorem i zaproponował tekst na tablicę) ,odbyła się uroczystość 
w rocznicę urodzin Marszałka. Licznie przybyła delegacja Szkoły Podstawowej nr 3. Przypomniał kulisy nadania Naczelnikowi Państwa, godności Honorowego Obywatela Białej 
Podlaskiej.
5 XII Biała Podl. - w Szkole Podstawowej nr 9 wystawa „Legiony na Podlasiu zwiastunem niepodległości” i prelekcja z pokazem materiałów archiwalnych pt. ,, Józef Piłsudski - 
honorowy obywatel Białej Podlaskiej’’.
18 XII Kąkolewnica - w  GBP wygłosiłem prelekcję „Naczelny Wódz wojny 1919-1920 r.” Prelegent swoje wystąpienie wzbogacił prezentacją multimedialną oraz wystawą 
pt: „Legiony na Podlasiu zwiastunem niepodległości”. W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił gminie Kąkolewnica. Przypomniał, że na terenie gminy są trzy miejsca 
upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego tj. kopce w Brzozowicy Dużej i  Żakowoli Radzyńskiej oraz tablica przypominająca posadzenie 18 V 1935 r. dębu w Lipniakach.
Misie (gm. Międzyrzec Podl.) 18 XII odbyło się odsłonięcie z udziałem posła M. Duszka, Pomnika Wdzięczności na 100-lecie Niepodległości. W imieniu zarządu TPN w Międzyrzecu 
Podl., wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz użyczył gościom i uczniom szkoły, wystawę planszową „Józef Piłsudski i jego Legiony”. 
Inne działania wiceprezesa TPN związane z upamiętnieniem drogi Polski do niepodległości:
2 V- Biała Podl. w MBP wystawa z jego zbiorów, z okazji Święta Flagi „Symbole Polski”. 
10 VI 2018 – Kąkolewnica - uroczystość religijno-patriotyczna w „Uroczysku Baran”, wygłosił prelekcję i otrzymał godność Honorowego Obywatela Gminy Kąkolewnica.
17 IX Międzyrzec Podl.- w 2010 r. był inicjatorem akcji „Katyń-pamiętajmy o ofiarach z Podlasia”. Podczas miejskich uroczystości na Alei Katyńskiej, tradycyjnie wygłosił 
okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił różnice zachowania grobach ofiar zbrodni NKWD, prezydentów RP: A. Kwaśniewskiego (pijany!!!) i L. Kaczyńskiego (zginął, 
aby oddać im hołd).
27 IX 2018 r. -15 IX podczas Zjazdu Absolwentów Liceów im. E. Plater i J. I. Kraszewskiego, na gmachu I LO w Białej Podl. – odsłonięto z mojej inicjatywy, tablicę katyńską. 
Przygotowałem też wystawę z własnej kolekcji, dla młodzieży szkolnej i uczestników IX Zjazdu Absolwentów bialskich liceów, pt. „ Józef Ignacy Kraszewski- patron naszej szkoły” 
(sześć gablot). 
5 X 2018 r. Maciejowice – na XXXV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie, przygotował referat „ Legenda Kościuszki w życiu politycznym Józefa Piłsudskiego”.17

7 X 2018 r. – Huszlew na zbiorowej mogile żołnierzy AK, poległych w 1946 r. pod Kiełbaskami oraz zamordowanych po wojnie przez UB, postawiono nowy pomnik. Sz. 
Kalinowski przygotował na prośbę wójta okolicznościowe przemówienie.
X 2018 - Biała Podl. ZSZ nr 1im. KEN- z własnej kolekcji przygotowałem kilkaset eksponatów na wystawy z okazji 100-lecia Niepodległości, o  Stadninie Koni Janów Podlaski 
i Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podl.
Publicystyka i aktywność medialna
Media: Radio dla Ciebie – audycja o kopcach Legionów i Piłsudskiego; KRP –audycja m.in. o 34 pp., Radio Lublin- kilka nagrań o MPN na Podlasiu, lokalna telewizja „Radio 
Biper”, m.in. audycja o „Krwawych Dniach Międzyrzeca” i wystawie w Skokach - „Gen. T. Kościuszki i jego sekretarz J. U. Niemcewicz”.
Byłem autorem ponad 40 artykułów ilustrowanych zdjęciami, w lokalnych tygodnikach (najwięcej w „Podlasiaku”) oraz artykułów o charakterze naukowym.18 Przygotowałem 
wstęp do książki A. Lewandowskiego, „Piłsudski na winiecie. Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w prasie podziemnej w latach 1979–1989”.

Biała Podlaska 9 II 2019 r. 
Szczepan Kalinowski 

wiceprezes TPN w Międzyrzecu Podl. 
 członek Prezydium KR SR RP

12 Ach, „Niepodległość świętowali przez trzy dni”, „Słowo Podlasia”, nr 48 z 2018.
13 A. Panasiuk, „Marszałek w karykaturze i na plakacie”, „Tygodnik Podlaski” z 16 XI 2018. 
14 „Sprawdzili swoją wiedzę o gminie”, „Gościniec Bialski”, nr 22 z 2018 r. s. 14. W sprawozdaniu UG pominięto informację o rocznicowej ekspozycji i prelekcji.
15 „100 lat Niepodległej w Mokranach Nowych”, „Słowo Podlasia:, nr 48 z 2018, por. J. K. Podlaski. „Czczą pamięć bohaterów walk spod Malowej Góry”, „Podlasiak”, nr 40.
16 W. Hrynkiewicz, „Człowiek – Instytucja”, „Tygodnik Podlaski”, nr 6 z 2019.
17 Sz. Kalinowski, „Piłsudski i wielkie imię Kościuszki”, „Podlasiak” nr 29 z 2018.
18 „Mit Józefa Piłsudskiego. Od narodzin do rozkwitu” – „Rocznik Bialskopodlaski” XXVI z 2018 r. W druku książka „Chwała Bohaterom. Miejsca Pamięci Naro-
dowej żołnierzy niepodległości 1914-1920 r. w powiecie bialskim.”
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gm. Sosnówka
 O tradycjach dworów szlacheckich w romanowskim Muzeum

17 lutego w Muzeum Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie odbyło się ko-
lejne  spotkanie z cyklu „Tra-
dycje dworów szlacheckich 
– Romanów Kraszewskich, ich 
sąsiadów i gości”.

Uroczystość rozpoczął dyrektor mu-
zeum Krzysztof Bruczuk ,  który 
przywitał jego uczestników oraz 
wprowadził zebranych w tematykę, 

wspominając również sylwetkę śp. 
Alicji Rudniewskiej – fundatorki 
pamiątek zebranych w Izbie Pamięci 
Dworu Antopolskiego. Prezentowane 
są one od stycznia 2017 roku w Ro-
manowie.  W spotkaniu udział wzięli: 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej Daniel Dragan, 
wójt gminy Podedwórze Monika 
Mackiewicz–Drąg, wójt gminy So-
snówka Marcin Babkiewicz,  prze-
wodniczący Rady Gminy Sosnówka 

Tomasz Wawryszuk wraz z radnymi, 
proboszcz parafii rzymsko – katolickiej 
w Rozwadówce ks. Roman Siłuch, 
dyrektor Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej 
Ewa Koziara, dyrektor GBP w So-
snówce Teresa Harasimiuk, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum J.I. 
Kraszewskiego w Romanowie Anna 
Czobodzińska-Przybysławska, pro-
fesor Krystyna Chmiel, nauczyciele, 
mieszkańcy okolicznych miejscowości 

oraz przyjaciele muzeum. Uczestniczy 
spotkania mieli okazję wysłuchać bar-
dzo  wykładu  Leszka Zugaja, dok-
toranta Wydziału Humanistycznego 
UMCS Lublin pt. „Rola ziemiaństwa 
w okresie międzywojennym” oraz 
przepięknego koncertu muzycznego 
„Najdłuższa noc” w wykonaniu Mał-
gorzaty Promińskiej (śpiew) i Wero-
niki Olbrot (fortepian).

Materiał: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w Romanowie

gm. Biała Podlaska
 Walentynkowo w Hrudzie i Sławacinku Starym 

Karnawał  to  c zas  zabaw. 
W ofercie ferii zimowych Gmin-
nego Ośrodka Kultury znalazł 
się Bal Walentynkowy dla naj-
młodszych mieszkańców naszej 
gminy. Miejscem zabawy była 
świetlica w Sławacinku Starym, 
gdzie 14 lutego rozbrzmiewała 
muzyka.

Dzieci, jak również ich rodzice, bawiły 
się doskonale dzięki zabawom i kon-

kursom prowadzonym przez naszych 
instruktorów. Nagrodzono dzieci za 
najlepsze przebranie. Każdy z uczest-
ników mógł pomalować swoją twarz 
w przeróżne wzory. Jak karnawał to 
oczywiście nie mogło zabraknąć wypie-
ków karnawałowych. Przygotowały je 
panie z zespołu Jutrzenka wspomagane 
przez radną Monikę Oskwarek. Naj-

młodsi otrzymali również serca z pier-
nika upieczone i pięknie ozdobione 

w Pracowni Kulinariów Regionalnych 
w Perkowicach.
A w sobotę 16 lutego w Klubie 
Kultury w Hrudzie obył się walen-
tynkowy koncert akustyczny zespołu 
„Adam Zalewski Trio”. W ramach im-
prezy zgromadzona publiczność wzięła 
udział w półtoragodzinnym występie 
grupy, która zaprezentowała się we wła-
snych kompozycjach w klimatach blues, 

rock i folk. W trakcie koncertu pano-
wała na sali świetna muzyczna atmos-
fera, a muzycy grupy: Adam Zalewski, 
Artur Głowacki i Mariusz Wojewoda 
zostali zmuszeni do bisowania. Wszyst-
kie pary które tego dnia przybyły na im-
prezę otrzymały od Gminnego Ośrodka 
Kultury w Białej Podlaskiej – „Słodką 
Niespodziankę”.

Materiał: GOK Biała Podlaska
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Gala jak na Oscarach, czyli plebiscyt ,,na sto dwa”
Takie gale przechodzą do hi-
storii. Uroczyste ogłoszenie 
wyników XXXII  Plebiscytu 
Sportowego  „Słowa Podlasia” 
miało oprawę godną jednego 
z najważniejszych wydarzeń 
roku w naszym regionie.  Byli 
wspaniali goście i muzyczna 
gwiazda, a przede wszystkim 
Oni, główni bohaterowie wie-
czoru: nasi najpopularniejsi 
sportowcy i trenerzy.

Na tak uroczystą galę idealnie nada-
wała się sala hotelu skala w Białej 
Podlaskiej. Była scena, specjalna 
ścianka „Słowa Podlasia” i multime-
dialna prezentacja. Całość ze swadą 
i humorem poprowadził redaktor na-
czelny „Słowa Podlasia” Piotr Pyrkosz.

Wspaniały występ Mateusza 
Na gali pojawili się między innymi 
poseł Stanisław Żmijan, wicemar-Żmijan, wicemar-, wicemar-
szałek województwa lubelskiego Da-
riusz Stefaniuk i prezydent Białej 
Podlaskiej Michał Litwiniuk. Byli 
również burmistrzowie i wójtowie 
oraz sponsorzy i partnerzy plebiscytu, 
przedstawiciele świata sportu i lokal-
nych mediów. Niektórzy z naszych 
sportowców i trenerów pojawili się 
z osobami towarzyszącymi: sympatia-
mi, bliskimi czy rodzicami. A wszystko 
rozpoczęto się od mocnego uderzenia: 
fenomenalnego występu Mateusza 
Łopaciuka, zwycięzcy telewizyjnego 
programu w Polsacie: „Śpiewajmy 
razem. ALL Together Now”. Wokalista 
zrobił ogromne wrażenie, prezentując 
kolejne światowe szlagiery i zebrał za-
służone gromkie brawa. O tym, że jesz-
cze niejednokrotnie o nim usłyszymy, 
wydaje się oczywiste. Ogłoszenie wy-
ników plebiscytu w poszczególnych ka-
tegoriach poprzedzała multimedialna 
prezentacja wszystkich nominowanych 
wśród juniorów, seniorów i trenerów. 
Krótkie charakterystyki kandydatów 
przedstawił redaktor naczelny Piotr 
Pyrkosz. A nazwiska zwycięzców, ni-
czym na Oskarach, odczytywane były 
na scenie po otwarciu specjalnej ko-
perty. Z wdziękiem uczynili to Regina 
Skerczyńska i Maciej Skerczyński, 
przedstawiciele Grupy Wydawniczej 
„Słowo” oraz Piotr Frończuk z firmy 
„Piotrans”.

Wygrał po raz drugi
To był plebiscyt na sto dwa, a wyjąt-

kowe powody do radości miał Marcin 
Stefaniec, zwycięzca wśród seniorów. 
Piłkarz ręczny pierwszoligowego AZS 
AWF Biała Podlaska i trener wice-
mistrzów Polski juniorów młodszych 
z Olimpii Biała Podlaska triumfował 
w plebiscycie już po raz drugi. - Wy-
grałem już kiedyś plebiscyt „Słowa 
Podlasia’’. Dla mnie to na pewno nie-
zmierne wyróżnienie, docenienie mojej 
pracy, na pewno duża motywacja, ra-
dość i ekscytacja - przyznał popularny 
„Stefan’’. - Cieszy, że wśród laureatów 
jest nas trójka przedstawicieli piłki ręcz-
nej, mam nadzieję, że w przyszłym roku 
i w kolejnych będzie nas jeszcze więcej. 
Mamy drużynę w pierwszej lidze, sukce-
sy w juniorach, coraz więcej dzieciaków 
trenuje, nie brakuje trenerów. Piłka ręcz-
na w Białej Podlaskiej jest sportem nr 1 
w coraz większym wymiarze. 
Uśmiech od ucha do ucha prezento-
wał triumfator wśród trenerów, Ma-
rek Szaniawski z Jedynki Łosice - To 
bardzo miłe uczucie wygrać plebiscyt, 
super jestem zaszczycony - cieszył się 
szkoleniowiec. - Chciałem podziękować 
wszystkim, którzy oddali na mnie głos 
i na mojego zawodnika Bartka Lesz-
czuka. Dziękuję wszystkim mieszkań-
com powiatu Łosickiego, którzy bardzo 
prężnie glosowali i ogłaszali, że jest 
taki konkurs. Chylę czoło przed wami 
i dziękuję.

Namówiła ją trenerka
Czytelnicy docenili również ciężką pra-
cę m.in. reprezentantek podnoszenia 
ciężarów, trenerki Pauliny Szyszki 
i zawodniczki Dominiki Sacharuk 
z AZS AWF Biała Podlaska. Obie zajęły 
drugie miejsce w swoich kategoriach. 
- Na pewno jest to miło doświadczenie, 
jesteśmy reprezentantkami dyscypliny 
może trochę mniej popularnej i zna-
leźć się w gronie laureatów jest dla 
nas bardzo dużym wyróżnieniem. Jak 
sama nazwa wskazuje podnoszenie cię-
żarów wymaga ciężkiej pracy. Cieszy, że 
zostałyśmy docenione - komentowała 
wyniki Paulina Szyszka. W podobnym 
tonie wypowiadała się jej podopiecz-
na. - Zostały nagrodzone nasze ciężka 
praca i treningi, nasze lepsze i gorsze 
chwile. Mnie do uprawiania tej dyscy-
pliny namówiła właśnie trenerka, już 
pięć lat trenujemy razem i mamy duże 
osiągnięcia - mówiła utalentowana 
zawodniczka. Inny laureat, lekkoatleta 
Piotr Tarkowski, przyznawał, że miej-
sce w czołówce plebiscytu to dla niego 

bardzo miłe dopełnienie udanego se-
zonu halowego, a piłkarze ręczni Bar-
tosz Ziółkowski i Gabriel Olichwiruk 
dodawali, że to dla nich duże wyróż-
nienie i motywacja do dalszej ciężkiej 
pracy. - Walczymy dalej o awans do eks-
traklasy - mówił ten pierwszy, a drugi 
zaznaczał, że na gali reprezentuje cały 
swój zespół, który wywalczył wicemi-
strzostwo Polski juniorów młodych.

Prezes jest dumny
Do przeszłości sięgał jeden z wyróż-
nionych wśród trenerów, Tadeusz 
Makaruk, zasłużony szkoleniowiec 
lekkoatletów AZS AWF Biała Podlaska. 
- Mam jeszcze w pamięci wcześniejsze 
edycje, w latach 70-tych, gdy udawało 
mi się nawet wygrać takie plebiscyty. 
Cieszę się, że dostrzeżono ponownie 
moją pracę i lekkoatletów - nie ukry-
wał trener. Obecność tak wielu repre-
zentantów bialskiego AZS AWF wśród 
laureatów plebiscytu „Słowa Podlasia” 
mogła tylko cieszyć prezesa bialskie-
go klubu Mariusza Lichotę, który 
osobiście gratulował im podczas gali. 
Zaganiane były młodziutkie piłkarki 
AZS PSW Biała Podlaska, Agnieszka 
Brewczyńska i Aleksandra Posiew-
ka, które w ubiegłym roku z naszym 
zespołem pod wodzą trenera Marka 
Kalinowskiego wywalczyły mistrzo-
stwo Polski młodziczek. Na galę przy-
były razem ze swoim szkoleniowcem 
prosto po treningu, a plan zajęć nie 
pozwolił im na dłuższą obecność - Na-
sze piłkarki pojawiły się na gali w blu-
zach prezentujących nasz klub, podkre-
ślając przywiązanie do drużyny. Obie 
prezentują duże zaangażowanie i pasję 
w tym co robią, jestem z nich dumny 
- mówił Marcin Kasprowicz, prezes 
AZS PSW. - W przyszłości dochodzą 
do pierwszego zespołu AZS PSW będą 
miały ogromną szansę, żeby nasza dru-
żyna odnosiły jeszcze większe sukcesy 
niż obecnie. Mogę zdradzić, że piłkarki 
z naszego Klubu pojadą też wkrótce na 

wiosenną Akademię Młodych Orłów.

To już dziewiąty raz
Na gali nie mogła pojawić się ze wzglę-
dów zawodowych Monika Chwalew-
ska, taekwondzistka z klubu Virtus Ło-
mazy. Nagrody w jej imieniu odebrał 
jej klubowy trener Artur Romaniuk. – 
Rozmawiałem z Moniką i wyszło nam, 
że to już dziewiąty plebiscyt „Słowa 
Podlasia”, w którym zawodnicy nasze-
go klubu są laureatami - zdradził Artur 
Romaniuk. - Są plebiscytowi „wetera-
ni”, tacy jak Monika, ale i nowe osoby 
jak Anastazja Stanilewicz. To bardzo 
pracowita zawodniczka, podobnie jak 
druga nominowana w plebiscycie, Niko-
la Sobechowicz. Razem zaczęły trenować 
i SA na podobnym poziomie jeżeli cho-
dzi o sukcesy sportowe. Nie ma z nimi 
żadnych problemów wychowawczych, 
to są wzory do naśladowania. Z kolei 
Monika Chwalewska jest nasza pierwszą 
znaczącą zawodniczką, która pierwsza 
zdobyła czarny pas, mistrzostwo Polski, 
Europy i świata, była pierwsza powoła-
na do kadry narodowej. Obecnie jest 
w zarządzie klubu, jest sekretarzem, 
poszla też mocno w sędziowanie. Jest 
jedną z niewielu osób w Polskim Związ-
ku Taekwondo, która ma prawo do szko-
lenia sędziów w całej Polsce. 
Z wyróżnienia redaktora naczelne-
go „Słowa Podlasia” mógł cieszyć się 
utalentowany piłkarz Bartek Matejek 
z AP TOP 54, który przy okazji przypo-
mniał, że nie ważne jak się zaczyna, 
ale to jak kończy. Plebiscytowe wy-
różnienie ma być dla niego dobrym 
początkiem na drodze do sukcesów. 
I właśnie na kolejne sukcesy i meda-
le naszych sportowców i ich trene-
rów liczymy również i w tym roku. 
Znając ich talent i ambicje jesteśmy 
o to spokojni. Będzie o czym mówić 
i kogo nagradzać w kolejnym plebi-
scycie sportowym, a więc…. Do zo-
baczenia!

Materiał: Słowo Podlasia nr 9
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gm. Leśna Podlaska
    V Siatkarski Memoriał im. Marka Kacika

10 lutego w hali sportowej Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej 
odbył się V Siatkarski Memoriał im. Mar-
ka Kacika. Dla kibiców przewidziane były 
atrakcyjne nagrody. Wydarzenie objął 
honorowym patronatem wójt Leśnej Pod-
laskiej Paweł Kazimierski.

Marek Kacik był absolwentem i wieloletnim 
nauczycielem w Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej 
Podlaskiej. Uwielbiany przez młodzież propagator 
sportu a zwłaszcza piłki siatkowej. Swoje życie 
zawodowe poświęcił sprawom szkoły w której 
pracował. Zmarł nagle w 2014 roku. Ku jego 
pamięci organizowane są siatkarskie memoriały. 
W tym roku zagrali w memoriale: “Czwórka” Biała 
Podlaska, Glob-Max Czosnówka i zespół Leśnej 
Podlaskiej.                                  Materiał: Radio Biper

gm. Biała Podlaska
                                            Ferie z piłką w Sworach

Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Białej Podlaskiej,  Szkoły Podsta-
wowej w Sworach oraz szkółki piłkarskiej 
Akademia Techniki Champion w Białej 
Podlaskiej w czasie ferii zimowych na hali 
sportowej w Sworach odbyły się zajęcia 
“Ferie z piłką nożną”. Wzięło w nich udział 
35 dzieci i młodzieży z roczników 2003-
2012 ze Swór i okolicznych miejscowości.

W ramach zajęć odbyło się 6 treningów, a każdy 
z nich trwał 2 godziny. W czasie spotkań uczestni-
cy uczyli się techniki gry w piłkę nożną w formie 
zabaw, ćwiczeń i gier. Warto wspomnieć o zna-
komitej atmosferze i zaangażowaniu wszystkich 
uczestników. Na ostatnich zajęciach podsumowa-
no treningi, a młodzi piłkarze otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Radość i satysfakcja dzieci i mło-
dzieży była najlepszą nagrodą dla organizatorów 
tych zajęć sportowych.

Materiał: GOK w Białej Podlaskiej

gm. Janów Podlaski
        VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta

Turniej halowy piłki nożnej 
o puchar Wójta Gminy Janów 
Podlaski zapoczątkowany zo-
stał w 2012 r. Tegoroczna, 
siódma już edycja turnieju 
odbyła się 3 lutego w  hali 
sportowej  ZPO w  Janowie 
Podlaskim.

– Z uwagi na to, że została wybudo-

wana 7 lat temu nowa hala sportowa, 
wpadliśmy na pomysł żeby zapraszać 
tutaj sąsiednie gminy i taki turniej 
u  nas w  Janowie organizować – 
mówi Andrzej Bujalski, kierownik 
GKS Janowia Janów Podlaski.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn 
w kategorii “Open”: Juniorzy Janów 
Podlaski, Seniorzy Janów Podlaski, 
Janów Podlaski III, Juniorzy Rokitno, 

Seniorzy Rokitno, Konstantynów, 
Agrosport Leśna Podlaska, Pawłów 
Nowy oraz grupa I – kl. IV-VI i klasy 
VII-VIII i 3 gimnazjum.
Najlepszą drużyną w kategorii klas 
IV-VI chłopców została kl .  V b, 
a w kategorii dziewcząt kl. VI a.
W kategorii klas VII-VIII i gimna-
zjum najlepszą drużyną chłopców zo-
stała klasa 3b gimnazjum, a wśród 

dziewcząt kl. VII a.
W kategorii ,,Open” czołowe miejsca 
zajęli: I miejsce – Juniorzy Janów 
Podlaski; II miejsce – Seniorzy Ja-
nów Podlaski; III miejsce – drużyna 
z Leśnej Podlaskiej.
Najlepsze drużyny otrzymały dyplo-
my i piłki nożne a pozostałe druży-
ny dyplomy i słodki upominek, który 
ufundowała firma Bakalland.

Materiał: Radio Biper
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Rozpoczyna się nabór wniosków w Programie KLUB
Minister Sportu i  Turystyki 
ogłosił nabór wniosków na 
realizację w 2019 roku Pro-
gramu „KLUB” w ramach roz-
wijania sportu poprzez wspie-
ranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci 
i młodzieży.

Głównymi celami programu są: upo-
wszechnianie aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży, wyrów-ży, wyrów-, wyrów-
nywanie szans dzieci i młodzieży 
w dostępie do usystematyzowanej 
aktywności fizycznej, wsparcie in-
stytucjonalne działalności podsta-
wowych jednostek struktury organi-
zacyjnej sportu polskiego – klubów 
sportowych w zakresie aktywizacji 
sportowej dzieci i młodzieży, inwe-
stycja w kapitał ludzki w sporcie 
dzieci i Młodzieży oraz optymalizacja 
wykorzystania potencjału infrastruk-
turalnego przez samorządy lokalne 
w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem dofinansowania są 
podstawowe elementy wpływające 
na efektywne funkcjonowanie klubu 
sportowego: wynagrodzenia szko-
leniowców prowadzących zajęcia 
sportowe (komponent obowiązkowy), 
organizacja obozów sportowych i/lub 
zakup sprzętu sportowego (kompo-
nenty fakultatywne).
Program skierowany jest do klubów 
sportowych (działających w formie 
stowarzyszenia), których podstawo-
wym celem działalności statutowej 
jest upowszechnianie kultury fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży oraz 
uczniowskich klubów sportowych.
Wnioski należy składać do 15 mar-
ca 2019 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków 
nastąpi nie później niż do dnia 15 
maja 2019 r.
Wniosek należy sporządzić na formu-
larzach zamieszczonych w systemie 
elektronicznym AMODIT, dostępnym 
pod adresem https://wnioski.msit.
gov.pl.

Wypełniony formularz trzeba przesłać 
drogą elektroniczną. Jednocześnie 
po wypełnieniu elektronicznego for-
mularza wniosku oraz przesłaniu na 
skrzynkę podawczą, należy go wydru-
kować, podpisać i wysłać pocztą (lub 
złożyć w siedzibie MSiT) na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, De-
partament Sportu dla Wszystkich, 
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 
z dopiskiem na kopercie „Program 
„Klub” 2019”. Wnioski wraz z załącz-
nikami przesłane wyłącznie w wersji 
papierowej nie będą rozpatrywane, 
analogicznie, w przypadku prze-
słania wniosku wyłącznie w wersji 
elektronicznej. Wniosek przesłany 

w wersji papierowej musi być zgod-
ny z wersją elektroniczną przesłaną 
w systemie AMODIT.
Datą złożenia wniosku o dofinanso-
wanie jest data dostarczenia do sie-
dziby MSiT (dla wniosków składanych 
osobiście) lub data stempla pocztowe-
go (dla wniosków wysyłanych pocztą).
Ewentualne pytania w zakresie Pro-
gramu „KLUB” należy kierować do 
pracowników Departamentu Sportu 
dla Wszystkich dostępnych pod nr 
tel. (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, 
(22) 24 43 289, (22) 24 47 350, 
(22) 24 43 214, (22) 24 47 319, 
(22) 24 47 358, (22) 24 43 165.

Materiał: Ministerstwo Sportu i Turystyki

„Perła” Sławatycze prowadzi po trzecim turnieju
17 lutego rozegrany został 
trzeci Powiatowy Turniej LZS 
w ramach Grand-Prix w siat-
kówce o Puchar Starosty Bial-
skiego. Uczestniczyło w nim 8 
drużyn z powiatów  bialskiego 
i włodawskiego. Ostatni pod- Ostatni pod-
sumowujący turniej rozegrany 
zostanie 10 marca, ponownie 
w gminie Sławatycze. 

III Turniej „Grand-Prix Siatkówki LZS 
o Puchar Starosty Bialskiego” odbył 
się w Szkole Podstawowej w Sława-
tyczach. Do turnieju zgłosiło się 8 
drużyn, a rozgrywki przeprowadzono 
systemem mieszanym.
Po fazie grupowej poszczególne 
miejsca w grupach zajęły następu-
jące drużyny: w grupie A wygrała 
„Stocznia”  Włodawa,  tuż  przed 
GLKS „Perłą” Sławatycze; w grupie 
B triumfował Zespół „Bug” Hanna, 
awansowała również drużyna „KS” 
Włodawa. W pierwszym półfinale 
zmierzyły się dwie drużyny z Włoda-
wy. Ostatecznie spotkanie zakończy-
ło się wynikiem 2:0 dla ekipy „KS” 
Włodawa. Drugi półfinał rozegrał 
się między drużynami „Bug” Hanna 
i „Perła” Sławatycze, która wygrała 

mecz 2:0. Walkę o trzecie miejsce 
wygrała drużyna „Bug” Hanna, 
a w  finale zwyciężyli zawodnicy 
„KS” Włodawa. Sędzią głównym tur-
nieju był Wiesław Rzymowski.

III Turniej – Sławatycze 
(17.02.2019)

Miejsca :
1. „KS” Włodawa pkt. 12
2. GLKS „Perła” Sławatycze pkt. 10
3. „Bug” Hanna pkt. 8
4. „Stocznia” Włodawa pkt. 6
5. „Aviko” Hańsk pkt. 4
6. „DKMS” Biała Podlaska pkt. 2
7. „Glob-Max” Czosnówka pkt. 1
8. „TR” Sławatycze pkt. 1

Klasyfikacja po 3 turniejach:
1. GLKS „Perła” Sławatycze pkt. 32
2. „KS” Włodawa pkt. 24
3. „4” Biała Podlaska pkt. 18
4. „DKMS” Biała Podlaska pkt. 16
5. ULPKS „Gaj” Zalesie pkt. 10
6. „Bug” Hanna pkt. 8
7. „Glob-Max” Czosnówka pkt. 7
8. „Aviko” Hańsk pkt. 4
9. „Mieszanka” Biała Podlaska 

pkt. 2
10. „TR” Sławatycze pkt. 1

Materiał: LZS Biała Podlaska
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Z Kraszewskim w roli głównej
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie krzyżówkowym. Wystar-
czy rozwiązać krzyżówkę, a hasło, które powstanie na szarych polach przesłać drogą mailową na adres: muzeum_kraszewskiego@
op.pl  do 30 kwietnia 2019 roku. Spośród osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi zostaną wylosowani zwycięzcy, na których 
czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Muzeum. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowania do dnia 14 maja 
2019 roku. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronach internetowych Muzeum i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !
Poziomo

1. Majątek dziadków Józefa Ignacego Kraszewskiego, gdzie spędził on swoje dzie-
ciństwo.
6. Cieplarnia, w której jeden z braci Józefa Ignacego hodował egzotyczne owoce.
9. Powieść, w której pisarz przedstawił postać Anny Jagiellonki.
11. Historyk literatury, badacz twórczości JIK.
12. Zdrobnienie, którego używano w domu Józefa Ignacego wobec córki Konstancji.
15. Cyganka z Chaty za wsią.
16. Bohater tej powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego zajmował się wytwarza-
niem węgla drzewnego.
18. Powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego nosząca podtytuł Krwawe znamię.
19. Druga część Trylogii saskiej.
21. Imię ojca pisarza.
22. Te niedostępne miejsca w Puszczy Białowieskiej opisywał pisarz między innymi 
w Pamiętnikach, tu w liczbie pojedynczej.
24. Jeden - to deser, a kilka - to majątek, który odziedziczył Józef Ignacy Kraszew-
ski po ciotce żony.
25. Stał na czele państwa rosyjskiego za czasów Józefa Ignacego Kraszewskiego.
26. Wnuczka pisarza.
27. Jeśli majowa, to ze śpiewającymi słowikami, a w powieści Józefa Ignacego 
Kraszewskiego – burzowa.
28. U Józefa Ignacego Kraszewskiego nie wodna, ale za to w kolorze, człon tytułu 
jednej z powieści traktujących o powstaniu styczniowym.
29. Przyjaciel pisarza, kompozytor i wirtuoz, uczeń Paganiniego.
31. ..., to nie wypada – u Jerzego Jurandota, a u Józefa Ignacego Kraszewskiego 
- sceny z życia powszedniego.
36. Jak wewnątrz – to np. w Romanowie, jak na zewnątrz – to właściwie wszędzie 
poza domem...
37. Brat pisarza, ceniony fotografik.
39. ... i niedola, powieść pisarza.
41. Coś na obiad lub utwór Józefa Ignacego Kraszewskiego – wspak.
43. Majątek pisarza, który był dla niego namiastką Romanowa (bez akutu).
45. Miasto, w którym pisarz zamieszkał na emigracji.
46. To zjawisko meteorologiczne przyczyniło się do zwycięstwa oręża Łokietka pod 
Płowcami, a od 2010 kojarzone bardzo negatywnie...
47. Bohaterka Szalonej.
48. Franciszek dla Józefa, a Józef dla Jana.
49. Jeden z pseudonimów pisarza.
50. Żona Adama zdrobniale albo jeden z utworów Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w parze z Pomywaczką.
51. U Józefa Ignacego Kraszewskiego - parze z dziadem, a jeśli zdrobniale, to 
może być piaskowa.
52. U Dołęgi-Mostowicza to Wilczur, a u Józefa Ignacego – Milczek.
53. Człon nazwy miasta we Włoszech, gdzie pisarz przebywał na przepustce.
56. Imię żony pisarza.
58. Herb, którym pieczętowała się rodzina Kraszewskich.
61. Roślina, laureat Nobla lub jeden z pseudonimów pisarza.
65. Powieść z cyklu Dzieje Polski opowiadająca czasy Bolesława Szczodrego.
68. Osoba szlacheckiego pochodzenia, występująca w powieściach historycznych 
JIK; dziś - bliżej nieznany mężczyzna (tu bez akutu).
70. Maestro …. – tak żartobliwie nazywał Józef Ignacy Kraszewski jednego z braci.
71. Anna Malska dla Kajetana i Józefa.
Jedna z kolonii grecko-rzymskich opisanych przez Józefa Ignacego Kraszewskiego 

we Wspomnieniach Odessy, Jedyssanu i Budżaku.
72. …. czy licho. Tytuł powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.
73. Potężna kobieta – człon tytułu opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego 
albo król Judei.

Pionowo

2. Przyjaciel Józefa Ignacego Kraszewskiego, twórca polskiej opery narodowej.
3. Miejscowość, w której znajduje się grobowiec rodziny Kraszewskich.
4. Jak Walery, to nie pani.
5. Pierwsza szkoła Józefa Ignacego Kraszewskiego (dwa wyrazy).
7. August II bohater powieści Hrabina Cosel.
8. Żona pisarza (bez akutu).
10. Miasteczko na Wołyniu, w którym pisarz złożył egzamin dojrzałości
12. Redaktor tego czasopisma sporządził biografię Józefa Ignacego Kraszewskiego 
na potrzeby jubileuszu.
13. Ściele się gęsto w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego.
14. Imię babki pisarza.
16. Po francusku Blaise, a po polsku…, imię dziadka pisarza.
17. Pierwsze imię pisarza nadane mu na chrzcie.
19. Pierwsza część tytułu powieści opisującej czasy Ludwika Węgierskiego lub 
kolor niewinności.
20. Miejsce śmierci pisarza.
21. Tytuł powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego z czasów Władysława Łokietka.
23. Wschodniosłowiański odpowiednik imienia Eustachy lub człon tytułu powieści 
Józefa Ignacego Kraszewskiego.
29. Autor Lasu rzeczy, brat pisarza.
30. Bankier warszawski, przyjaciel Kraszewskiego.
32. Osada obronna w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego.
33. Miasto, w którym pisarz mieszkał na Wołyniu.
34. Powieść poleska.
35. Powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego, w której przedstawia losy polskiego 
Wertera (pierwszy człon tytułu).
38. Podpalił Rzym nie tylko u Sienkiewicza.
40. Wyrzutek, tytuł powieści.
42. Majątek na Wołyniu, w którym mieszkał pisarz wraz z żoną Zofią tuż po ślubie.
44. Ten, który wie wszystko, lub czasopismo poznańskie, gdzie Józefa Ignacego 
Kraszewskiego zamieszczał artykuły.
45. Majątek rodziców pisarza.
54. Józef, Lucjan i Kajetan.
55. ... króla Sasa.
57. Rzucała sługą księcia Radziwiłła Panie Kochanku w Ostatnich chwilach Księcia 
Wojewody.
59. Królowa z powieści Dwie królowe.
60. Dziś powiedzielibyśmy, że otrzymał go Józefa Ignacego Kraszewskiego w 1859 
w Gazecie Codziennej.
62. Zasiadali na nim liczni bohaterowie powieści historycznych Józefa Ignacego 
Kraszewskiego.
63. Według Christy del Negro, przyjaciółki pisarza, Kraszewski miał ładny i wydat-
ny, a u Pinokia często się wydłużał…
64. Tak August zwracał się do Hrabiny Cosel lub …Domini.
66. Bohaterka powieści Dwie Królowe -zdrobniale.
67. Według dewizy Białej Babki, trzeba je dobrem zwyciężać.
69. Powieść Kraszewskiego z cyklu popowstaniowych. ►
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Czy to przyjaźń jest czy kochanie? - pytał Adam Mickiewicz. A co na to Józef Ignacy Kraszewski? Jednej z odpowiedzi udzielił w powieści Historia kołka w płocie…
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KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... MARZEC 2019
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Międzyrzecu Podlaskim

IV Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Powiat bialski: Laureaci konkursu 
“Zapobiegamy pożarom”

16 Koncert Kolęd w Janowie Podlaskim

Drelów: Święto Babci i Dziadka

XXIV Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich - 
Dzień II

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Piszczac: III Charytatywny turniej na rzecz WOŚP

Niebawem otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Maniach. Rozmowa z Piotrem Malesą

Studniówka 2019 w ZS Małaszewicze - polonez 
i część oficjalna

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta 
z kodów QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom tak-

że 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 urządze-
nia 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

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Więcej na
Radio Biper

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


