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W NAJNOWSZYM NUMERZE

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego                83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego                  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa              83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

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

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

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
    telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

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

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

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

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

•	 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                  83 341 64 60
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Inauguracja nowej kadencji Rady Powiatu
20 listopada w sali konferencyjnej Fi-
lii Urzędu Marszałkowskiego w Białej 
Podlaskiej po raz pierwszy zebrała 
się wybrana w październikowych wy-
borach samorządowych nowa Rada 
Powiatu Bialskiego. 

Sesję otworzył Czesław Pikacz ,  wy-
stępujący w  roli przewodniczącego 
seniora. Podczas pierwszej sesji radni 
w pierwszej kolejności złożyli uroczyste 
ślubowanie i odebrali zaświadczenia 
o wyborze na radnego powiatu, które 
od przewodniczącego Powiatowej Ko-
misji Wyborczej Damiana Jana Kos-
sowskiego otrzymali: Czesława Caruk, 
Elżbieta Iwaniuk, Tadeusz Łazowski, 
Mariusz Łukaszuk, Radosław Seba-
stianiuk, Wojciech Mitura, Mariusz 
Kiczyński, Tomasz Andrejuk, Łukasz 
Jaszczuk, Daniel Dragan, Mateusz 
Majewski, Paweł Stefaniuk, Marek 
Uściński, Mariusz Filipiuk, Marek 
Sulima, Emil Bogucki, Janusz Skó-
limowski, Andrzej Mironiuk, Arka-
diusz Maksymiuk, Czesław Pikacz, 
Tomasz Bylina, Marian Tomkowicz 
i Artur Grzyb. Funkcję radnego powia-
tu będą pełnić przez najbliższe 5 lat.
Następnie radni wybrali ze swojego 
grona przewodniczącego Rady, którym 
ponownie został Mariusz Kiczyński. 
Zmiany nastąpiły na fotelach wiceprze-
wodniczących. Mariusza Kostkę i Maria-
na Tomkowicza zastąpili Tomasza Byli-
na oraz Daniel Dragan.
W kolejnym tego dnia głosowaniu Rada 
Powiatu decydowała o wyborze staro-
sty bialskiego. 22 głosy zdobył jedyny 
zgłoszony kandydat – Mariusz Filipiuk, 
który funkcję starosty pełni od marca 
2016 roku. W swoim wystąpieniu po-
dziękował mieszkańcom powiatu za 
zaufanie, jakim obdarzyli wszystkich 
członków Rady, a im samym za powie-
rzenie funkcji starosty.

- Jestem dumny i ogromnie wdzięczny za 
to, że mogę po raz kolejny stanąć w tym 
miejscu, zarówno jako radny powiatu, 
jak również jako starosta bialski.  Dziś 
rozpoczynamy nowy rozdział w historii 
powiatu bialskiego. Wkraczamy w niego 
z nową energią i zmotywowani. W no�
wym składzie. Wierzę, że wszyscy jedna�
kowo zwarci i gotowi na stojące przed 
nami wyzwania. Odpowiedzialność, ja�
kiej się podejmujemy jest niewątpliwie 
ogromna, ale jesteśmy gotowi. Zaufało 
nam wiele osób. Za nic w świecie nie mo�
żemy ich teraz zawieść. 
Ż e b y  t a k  s i ę  s t a ł o  p o t r z e b u j e m y 
mądr ych, roz ważnych i   stanowcz ych 
decyzji. Decyzji, które przyniosą możliwie 
największą korzyść dla mieszkańców, 
a także przyczynią się do rozwoju poten�rozwoju poten�
cjału ludzi i gmin. 
Wierzę, że tak jak do tej pory, tak i w no�
wej kadencji Rada Powiatu kierować się 
będzie dobrem wspólnym lokalnej spo�
łeczności. Wierzę także, że uda nam się 
stworz yć kolektyw, a  nasze działania 

będą ugruntowane na solidnym gruncie 
otwartego dialogu i zrozumienia. Taka 
postawa jedności przyniesie kreatywne 
rozwiązania dla wszelkich problemów 
i otworzy przed nami nowe drogi. Raz 
jeszcze gratuluję osobom, które w tym 
roku otrzymały to zaszczytne wyróżnie�
nie w postaci mandatu radnego powia�
tu bialskiego. Dziękuję mieszkańcom 
powiatu bialskiego, że mogłem znaleźć 
się w tym gronie – powiedział starosta 
Mariusz Filipiuk.
Decyzją Rady stanowisko wicestarosty 
dalej zajmować będzie Janusz Skóli-
mowski .  Zmiany zaszły w szeregach 
Zarządu Powiatu. W głosowaniu radni 
zadecydowali, że oprócz starosty i wi-
cestarosty zasiądą w nim także Mate-
usz Majewski, Tadeusz Łazowski i Ra-
dosław Sebastianiuk. 
Już 29 listopada odbędzie się kolejna, 
tym razem robocza sesja Rady Powia-
tu, podczas której nowa Rada podejmie 
pierwsze uchwały. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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RADA POWIATU BIALSKIEGO VI KADENCJI (2018 – 2023)

Mariusz Filipiuk
Starosta Bialski

Janusz Skólimowski
Wicestarosta Bialski

Mariusz Kiczyński 
Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Daniel Dragan 
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu

Tomasz Bylina 
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu

Tadeusz Łazowski
Członek Zarządu 

Powiatu 

Mateusz Majewski 
Członek Zarządu 

Powiatu 

Radosław Sebastianiuk 
Członek Zarządu 

Powiatu 

Radni Powiatu Bialskiego

Elżbieta Iwaniuk

Łukasz Jaszczuk

Czesław Pikacz Paweł Stefaniuk Marek Sulima Marek Uściński Marian Tomkowicz

Mariusz Łukaszuk Arkadiusz Maksymiuk Andrzej Mironiuk Wojciech Mitura

Czesława Caruk Tomasz Andrejuk Emil Bogucki Artur Grzyb
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WÓJTOWIE GMIN POWIATU BIALSKIEGO

ZBIGNIEW KOT
Burmistrz Miasta 
Międzyrzec Podlaski

JACEK DANIELUK
Burmistrz Miasta 
Terespol

WIESŁAW 
PANASIUK
Wójt Gminy Biała 
Podlaska

PIOTR KAZIMIERSKI
Wójt Gminy Drelów

LESZEK
CHWEDCZUK
Wójt Gminy Janów 
Podlaski 

JERZY TROĆ
Wójt Gminy Kodeń

ROMUALD 
MURAWSKI
Wójt Gminy 
Konstantynów

PAWEŁ KAZIMIERSKI
Wójt Gminy Leśna 
Podlaska 

JERZY CZYŻEWSKI
Wójt Gminy Łomazy

KRZYSZTOF 
ADAMOWICZ
Wójt Gminy 
Międzyrzec Podlaski

KAMIL 
KOŻUCHOWSKI
Wójt Gminy Piszczac

JACEK SZEWCZUK
Wójt Gminy Rokitno

KAZIMIERZ 
WEREMKOWICZ
Wójt Gminy Rossosz

ARKADIUSZ
MISZTAL
Wójt Gminy 
Sławatycze 

MARCIN 
BABKIEWICZ
Wójt Gminy 
Sosnówka

KRZYSZTOF IWANIUK
Wójt Gminy Terespol

ZYGMUNT
LITWINIUK
Wójt Gminy Tuczna

PIOTR DRAGAN
Wójt Gminy 
Wisznice

JAN SIKORA
Wójt Gminy Zalesie
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Rozpoczął się II nabór zgłoszeń loka-
lizacji na usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest od osób fizycznych w ra-
mach realizacji projektu pn. „System 
gospodarowania odpadami azbestowy-
mi na terenie województwa lubelskie-
go”, współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na lata 
2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od 
dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie 
działania związane z demontażem, od-
biorem, transportem oraz unieszkodliwie-
niem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru 
wniosków oraz realizacji ww. projektu 
można uzyskać we właściwym Urzędzie 
Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.
azbest.lubelskie.pl.
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświad-
czenia  można pobrać ze strony: http://
www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń 

azbest – Przewodnik Krok pop kroku. 
Osoby zakwalifikowane w niniejszym 
naborze uzyskają wsparcie w  roku 
2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji 

w ramach I naboru. Z uwagi na ważność 
umów z firmami usuwającymi azbest do 
końca roku 2019, proces ten będzie prze-
biegał płynnie, bez opóźnień.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

m. Międzyrzec Podlaski
 8 milionów na rewitalizację Międzyrzeckich Jeziorek 

Miasto Międzyrzec Podlaski w 2017 
roku złożyło wniosek w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014 
– 2020 na kompleksową rewitalizację 
obszaru po dawnych wyrobiskach 
żwirowni. Obecnie trwa końcowy etap 
oceny i przygotowanie do podpisania 
umowy.

Projekt został złożony w ramach działania 
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. 
Kompletną dokumentację projekto-
wą wraz z pozwoleniem na budowę 
złożono w Urzędzie Marszałkowskim 
w listopadzie 2017 roku. Prace nad 
opracowaniem koncepcji rozwoju obsza-
ru oparte były na przygotowanym wcze-

śniej Programie Rewitalizacji Miasta Mię-
dzyrzec Podlaski na lata 2017 – 2023. Na 
podstawie szerokich konsultacji z miesz-
kańcami miasta wyznaczono oczekiwane 
przez nich elementy infrastruktury, które 
przyczynią się do ożywania tego obszaru. 
Prace nad koncepcją projektu rozpoczęły 
się już w 2016 roku.
W ramach projektu oprócz elementów 
infrastruktury technicznej (drogi, par-
kingi) zostaną wybudowane: tor PUMP-
TRUCK – tor rowerowy służący do rekre-
acji i uprawiania dyscypliny sportowej 
o tej samej nazwie, plac Streetworkout 
– systemowy zestaw treningowy do ćwi-
czeń z masą własnego ciała, Skatepark 
– specjalistyczny tor do uprawiania spor-
tów ekstremalnych ( jazda na deskorol-

ce, hulajnodze, BMX, rolkach), kort do 
tenisa, boisko do koszykówki, boisko do 
siatkówki plażowej, siłownia zewnętrz-
na, trzy place zabaw dla dzieci w każdym 
wieku o nawierzchni poliuretanowej, 
plac sensoryczny, widownia i  scena. 
Oprócz wymienionych elementów po-
wstaną: fontanna, pomosty, ścieżki ro-
werowe i chodniki. Rozbudowana i zago-
spodarowana będzie także plaża miejska.
To nie są puste słowa. Projekt przeszedł 
kolejne etapy oceny dokonywanej przez 
Urząd Marszałkowski, a w jego budżecie 
istnieje wystarczająca pula środków, by 
mieszkańcy miasta mogli w najbliższej 
przyszłości rodzinnie, aktywnie i przede 
wszystkim bezpiecznie spędzać czas na 
Międzyrzeckich Jeziorkach.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim
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gm. Terespol

 Oficjalne rozpoczęcie projektu „Czysta rzeka jest priorytetem”
30 października w miejscowości Żabinka na terenie obwodu Brzeskiego Republiki Białorusi, odbyło się pierwsze, robocze 
spotkanie rozpoczynające realizację projektu „Czysta rzeka – główny priorytet” w ramach programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele władz miasta Żabinka i gminy Terespol, przedstawiciele beneficjentów projektu tj. przedsiębiorstwa Komunalnego 
„Żabinkowskoje ŻKCh”, firmy Eko-Bug Spółka z o.o. oraz Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu Państwowej Akademii 
Nauk Białorusi a także menadżerowie, koordynatorzy i eksperci związani z realizacją projektu.

W ramach spotkania odbyła się konferencja poświęcona pro-
jektowi, na której przedstawiciele  Beneficjentów Projektu 
przedstawili cele projektu, oraz zamierzenia techniczne, któ-
rych realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Ponadto przy-
jęto harmonogram prac oraz ustalono terminarz najbliższych 
spotkań roboczych (kolejne odbędzie się w grudniu br. na 
terenie gminy Terespol).
31 października wszyscy uczestnicy spotkania roboczego do-
konali wizji lokalnej obecnie funkcjonującej oczyszczalni ście-
ków w Żabince oraz terenu nowobudowanego obiektu.
W ramach realizacji niniejszego projektu realizowane są dwa 
przedsięwzięcia infrastrukturalne tj. budowa nowej oczysz-
czalni ścieków  w Żabince o przepustowości do 3000 m3/dobę 
oraz budowa ponad 4,52 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przykanalikami, na terenie Centrum Gminy Terespol. Opiekę 
naukową nad projektem sprawować będą pracownicy naukowi 
z Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu PAN Białorusi.
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe 
na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinan-
sowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspie-
rane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczy-
niają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej 
Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsię-

wzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt 
transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte mię-
dzy instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim 
dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary 
przygraniczne.

Materiał: UG Terespol

gm. Międzyrzec Podlaski

VIII edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Lidera Edukacji rozstrzygnięta
Gmina Międzyrzec Podlaski uzyskała certyfikat jakości 
„Samorządowy Lider Edukacji” a wójt gminy Krzysztof 
Adamowicz wyróżnienie nadzwyczajne „Mecenas Wiedzy”. 
Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w Collegium No-
wodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 13 
października.

W Gali Finałowej Konkursu Samorządowy Lider Edukacji, współ-
organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego, wzięło udział ponad 150 liderów samorządowych 
z całej Polski – prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i sta-
rostów. Certyfikaty i statuetki przyznane za osiągnięcia w dzie-
dzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem wręczyli 
prof. dr hab. Krzysztof Czekaj z Komisji Certyfikacyjnej oraz 
Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edu-
kacji i Szkolnictwa Wyższego.
Samorządowy Lider Edukacji, który gmina Międzyrzec Pod-
laski uzyskała po raz trzeci, to certyfikat jakości świadczący 
o tym, że rozwój edukacji i systemu oświaty w gminie idzie 
w dobrym kierunku, a dbałość o te obszary działania stanowi 
jeden z priorytetowych celów działań władz samorządowych. 
Certyfikat jest uhonorowaniem – podejmowanych działań na 
rzecz przyszłości młodego pokolenia – pracowników Urzędu 
Gminy , pracowników szkół, pracowników instytucji kultury, pra-
cowników biblioteki publicznej, członków organizacji pozarzą-
dowych, w tym, w szczególności stowarzyszeń.
Podczas gali wójt Krzysztof Adamowicz odebrał wyróżnienie 

specjalne „Mecenas wiedzy” przyznane menedżerom certyfi-
kowanych jednostek samorządu terytorialnego, wykazującym 
się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju 
nowoczesnej, innowacyjnej edukacji.
Certyfikat został przyznany na podstawie analizy dokonanej 
przez Komisję Ekspertów złożoną z wybitnych naukowców re-
prezentujących wybrane polskie uczelnie, takie jak Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Śląski czy Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II.

Tekst: UG w Międzyrzecu Podlaskim/ Zdjęcia: lider-edukacji.pl
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Warsztaty musicalowe w Niemczech
Od 27 października do 4 listopada gru-
pa dziesięciu uczniów ze Szkolnego Koła 
Teatralnego ZSE w Międzyrzecu Podla-
skim uczestniczyła w międzynarodowych 
warsztatach artystycznych w Hennigsdorf 
w Niemczech, w powiecie Oberhavel. 

Były to kolejne warsztaty mające na celu 
integrację młodzieży polskiej i niemieckiej 
we wspólnym działaniu o charakterze arty-
stycznym. Główny cel tych warsztatów to 
wystawienie międzynarodowego musicalu 
„Pogodnym do pochmurnego”. Instruktora-
mi byli profesjonaliści w dziedzinie śpiewu 
i choreografii oraz pracownicy powiatowej 
szkoły muzycznej w Oranienburgu. Zajęcia 
prowadzono w języku angielskim. Młodzież 
szlifowała swoje talenty oraz sama, pokazu-
jąc swoje umiejętności, stworzyła scenariusz 
przedstawienia. Oprócz intensywnych ćwi-
czeń był też czas na integrację i wypoczynek. 
Organizatorzy zadbali o rozrywkę w formie 
wycieczek do parku linowego i Muzeum 
Szpiegostwa w Berlinie. W czasie tych wy-
jazdów uczniowie integrowali się z grupą 
młodzieży niemieckiej, grupą z powiatu 

siedleckiego oraz poznawali nową kulturę 
i obyczajowość. 
Uroczyste przedstawienie odbyło się 3 li-
stopada w murach Powiatowego Zespołu 
Szkół Zawodowych w Hennigsdorf. Poja-
wili się na nim znamienici goście w  oso-
bach władz powiatu Oberhavel, starosty 
i przedstawicieli powiatu siedleckiego 
oraz dyrektora, nauczycieli i uczniów Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej w Oranienbur-
gu. Na musical przybyła również lokalna 

społeczność miasteczka Hennigsdorf. 
Spektakl spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem, młodzi artyści byli długo 
oklaskiwani a w lokalnej prasie pojawiły 
się przychylne recenzje. 
Tuż przed powrotem do Polski, w niedzie-
lę 4 listopada, nastąpiły bardzo emocjo-
nalne pożegnania, wymiana kontaktów 
oraz zapewnienia o chęci dalszej współ-
pracy wszystkich uczestników warsztatów.

Materiał: ZSE w Międzyrzecu Podlaskim

Samorząd powiatu nagrodził nauczycielski trud
Tegoroczne Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Miedzyrzecu Podlaskim. 16 października Zespole Szkół 
Technicznych im. Unitów Podlaskich uczczono święto wszystkich nauczycieli i uczniów. W uroczystości udział wzięli przedsta-
wiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych i zaproszeni goście. 

Spotkanie z okazji obchodzonego rokrocznie 
Dnia Edukacji Narodowej rozpoczął dyrektor 
ZST Arkadiusz Stefaniuk, życząc osobom 
związanym z oświatą powiatu bialskiego 
życzenia wytrwałości i satysfakcji z pełnionej 
misji edukowania młodych ludzi. Współgo-
spodarzem uroczystości był starosta bialski 
Mariusz Filpiuk: - Państwa codzienne obo�
wiązki mają wielką wagę i wiążą się z dużą od�
powiedzialnością, bo jest to odpowiedzialność 
za młodego człowieka. Patrząc na Państwa 
czuję dumę z tego, że chcecie podejmować się 
tego wyjątkowego wyzwania. Za to należą się 
Państwu słowa pochwały i podziękowania. 
Zwłaszcza z tego względu, że przyszło Wam 
pracować w niełatwych czasach. Świat poszedł 
do przodu. Nasza cywilizacja nieustannie się 
rozwija, a nam wszystkim przychodzi każde�
go dnia mierzyć się ze skutkami tego rozwoju. 
Niejednokrotnie trudno je zrozumieć wielu do�
rosłym, a co dopiero dzieciom czy młodzieży, 
która od początku wychowuje się w duchu 
konsumpcjonizmu, materializmu i obojętno�
ści. Obserwuje i naśladuje powierzchowność, 
próżność, mentalną płyciznę. Dlatego tak waż�
ne jest, żeby ratować tych młodych ludzi przed 
zatraceniem najpiękniejszych wartości oraz 
uchronić m.in. przed tendencją dzielenia ludzi 
na lepszych i gorszych, czy do braku tolerancji. 
To zadanie spoczywa na barkach rodziców 

i pedagogów. Oni są przewodnikami w tej 
trudnej podróży. Muszą wykazywać się wielką 
cierpliwością i zrozumieniem po to, żeby nie 
ograniczać, nie tłamsić, nie zmuszać, a tłuma�
czyć, rozmawiać i wspierać – mówił podczas 
przemówienia. 
Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy 
zawodowej odebrali: Grażyna Czop, Artur 
Grzyb, Beata Jaśniak, Tomasz Jung, Bar-
bara Jurkowska, Elzbieta Komosa, Mał-
gorzata Modrzewska, Edyta Olesiejuk, 
Joanna Pióro, Dawid Smolbik oraz Andrzej 
Zygmunt. Listy gratulacyjne potwierdzające 
przyznane nagrody organu prowadzącego 
wręczyli starosta Mariusz Filipiuk i wicestaro-
sta Janusz Skólimowski. 

Dyrektor Arkadiusz Stefaniuk wręczył zaś na-
grody nauczycielom, a także pracownikom 
administracji i obsługi Zespołu Szkół Tech-
nicznych. W gronie nagrodzonych znaleźli się: 
Elżbieta Hryciuk, Andrzej Modrzewski, Le-
szek Nestorowicz, Janusz Stefaniuk, Marcin 
Wakulak, Marek Winiarki, Sebastian Kulik, 
Agnieszka Stefaniuk, Agnieszka Grudziń-
ska, Ewa Koryńska i Bogusław Olech. 
Również tego dnia wręczone zostały ostatnie 
w tym roku stypendia starosty bialskiego za 
wyniki w nauce na rok 2018/2019. Wyróżnie-
nia otrzymało siedem osób. Po oficjalnych 
uroczystościach zaprezentowana została 
część artystyczna.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcie: Grzegorz Panasiuk
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gm. Miedzyrzec Podlaski
 Szkoła w Tuliłowie ma swojego patrona

16 października odbyła się uroczy-
stość nadania Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Tuliłowie im. Świętego 
Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. ce-
lebrowaną przez ks. kan. Józefa Brzo-
zowskiego, podczas której poświęcono 
sztandar szkoły. Kolejnym punktem uro-
czystości było odczytanie przez Eweli-
nę Wieczorek uchwały Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Pościsze i Tuliłów w spra-
wie nadania imienia Publicznej Szkole 
Podstawowej w Tuliłowie. Podniosłym 
momentem była ceremonia przekazania 
sztandaru przez rodziców dyrektorowi 
szkoły. Podczas uroczystego przekazania 
sztandaru szkoły dyrektor Agata Cho-
łodzińska-Zgorzałek zwróciła się do 
uczniów, by sztandar – symbol godności 
i największej więzi z Ojczyzną, otaczany 
był powszechnym szacunkiem.
Następnie głos zabrali przybyli goście: 
wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysz-
tof Adamowicz, przedstawiciel Kurato-
rium Oświaty w Lublinie Halina Rogow-
ska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Bialskiego Mariusz Kostka, przedstawi-
ciel Marszałka Województwa Lubelskie-
go Krystyna Czyżewska, radna gminy 
Międzyrzec Podlaski Jadwiga Ilczuk oraz 
Barbara Daniluk, którzy na ręce dyrek-

tor złożyli życzenia dalszych sukcesów, 
wręczyli pamiątki w postaci listów gratu-
lacyjnych, książek, kroniki i grawertonu.
Program ar tystyczny prz ygotowali 
uczniowie klas I-VIII. Poszczególnym sce-
nom towarzyszyły słowa św. Jana Pawła 
II zaczerpnięte z „Tryptyku Rzymskiego.” 
Część artystyczną zakończyło odśpie-
wanie ulubionej pieśni Św. Jana Pawła 
II – „Barki” w języku angielskim. Na za-
kończenie oficjalnej części uroczystości 
odczytano wiersz Marianny Oleksiuk 
napisany specjalnie na tę okazję.
Swoją obecnością uroczystość zaszczy-

cili  również: dyrektor GOK Justyna 
Świerczewska, radni gminy Międzyrzec 
Podlaski Adam Kwiatkowski i Sławomir 
Zaniewicz, z-ca dowódcy JRG w Między-
rzecu Podlaskim Paweł Jakubowicz, Pre-
zes OSP w Tuliłowie Krzysztof Zbański, 
prezes OSP w Pościszach Piotr Marci-
niuk, emerytowani nauczyciele i pracow-
nicy szkoły: Iwona Lesisz, Elżbieta Wasi-
lewska, dyrektorzy szkół wraz z pocztami 
sztandarowymi i ich opiekunami a także 
rodzice i uczniowie.

Materiał: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tuliłowie, Radio Bipier

II miejsce dla ECKiW OHP w Roskoszy w Wojewódzkim 
Konkursie ,,Niepodległa, Nasza, Jedyna”

23 października w Lubelskim Samo-
rządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lublinie odbyło się uro-
czyste podsumowanie Wojewódzkie-
go Konkursu na prezentację multime-
dialną na temat ,,Niepodległa, Nasza, 
Jedyna” poświęconej 100 rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę.

Uczestnik ECKiW OHP Wojciech Krzyża-
nowski pod kierunkiem wychowawcy 
pani Renaty Golczewskiej zajął zaszczyt-
ne II miejsce.
Celem konkursu było włączenie młodzie-
ży do aktywnego uczestnictwa w obcho-
dach 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, upowszechnianie wiedzy 
o Polsce i walce narodu o niepodległość, 
popularyzowanie wśród młodzieży histo-
rii kraju i dziejów oręża polskiego, odkry-
cie bogactwa uniwersalnych wartości, 
w tym patriotyzmu i szacunku dla doko-
nań minionych pokoleń, aktywizowanie 
uczniów do rozwijania twórczych pasji, 

pogłębiania własnych zainteresowań 
oraz umiejętności redakcyjnych a także 
kształtowanie umiejętności z zakresu 
technologii informacyjnej. Patronat ho-
norowy nad konkursem objęli Marszałek 

Województwa Lubelskiego, Lubelski Ku-
rator Oświaty oraz Dyrektor Lubelskiego 
Samorządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli.

Materiał: Renata Golczewska
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Bialskopodlaskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego wraz z Woje-
wódzkim Szpitalem Specjalistyczny 
w Białej Podlaskiej realizują program 
badań przesiewowych w profilaktyce 
raka szyjki macicy kierowanych do 
kobiet z podregionu bialskiego, tj. za-
mieszkujące lub pracujące na terenie 
powiatów: bialskiego, parczewskiego, 
radzyńskiego, włodawskiego i miasta 
Biała Podlaska.

W ramach programu realizowane będą 
badania przesiewowe w kierunku wy-
krywania raka szyjki macicy polegające 
na wykonywaniu badań cytologicznych 
wymazów z ujścia zewnętrznego kanału 
i z tarczy szyjki macicy.
W  wyniku przeprowadzenia badania 
cytologicznego można wykryć zmia-
ny przedrakowe i  raka we wczesnym 

okresie zaawansowania choroby. Celem 
realizacji programu jest zmniejszenie 
wskaźnika umieralności kobiet na raka 
szyjki macicy do poziomu osiągniętego 
w przodujących w tym zakresie krajach 
Unii Europejskiej w szczególności po-
przez wykrywanie stanów przedrako-
wych oraz podniesienie poziomu wiedzy 
kobiet na temat profilaktyki raka szyjki 
macicy. Program profilaktyki raka szyjki 
macicy adresowany jest do kobiet w wie-
ku 25-59 lat (przy określaniu wieku nale-
ży wziąć pod uwagę rok urodzenia), które 
nie wykonały badania cytologicznego, fi-
nansowanego z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, w ciągu ostatnich 3 lat. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
programu udziela Lidia Kozłowska 
pod nr telefonu 604 254 403.

14 października odbyła się jubileuszowa 
uroczystość 25-lecia istnienia Organizacji 
„Podaj dziecku pomocną dłoń”. 

Po uroczystej mszy św. w kościele p.w. 
Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim 
oraz kazaniu księdza proboszcza Jerzego 
Domańskiego, postanowiliśmy porozma-
wiać z Prezesem Organizacji panem Sławo-
mirem Zacharjaszem. Ćwierć wieku to szmat 
czasu, wzloty i upadki, chwile radości oraz 
smutku. Wyruszmy razem w przeszłość.
Od 25 lat aktywnie działam w sektorze orga�
nizacji pozarządowych. Funkcję kierowniczą 
w organizacjach pozarządowych sprawuje od 
1993 r. Początkowo w międzyrzeckim oddzia�
le Autonomicznej Organizacji Bezrobotnych 
z siedzibą w Lublinie, a następnie od 1998 r. 
w Ogólnopolskiej Organizacji Bezrobotnych, 
nastawionej na zwalczanie bezrobocia, dążą�
cej do łagodzenia jego skutków oraz zapew�
niającej pomoc osobom w ciężkiej sytuacji 
materialnej oraz społecznej. Po 2005 r. z powo�
du poszerzającego się rynku pracy i zmniejsza�
jącej się liczby bezrobotnych skupiono się na 
niesieniu pomocy osobom trwale bezrobot�
nym, a w szczególności dzieciom tych osób, 
które były najbardziej pokrzywdzone. Byłem 
inicjatorem powstania Organizacji „Podaj 
dziecku pomocną dłoń” w Międzyrzecu Pod�
laskim, która została utworzona w maju 2008 
roku na bazie struktur Ogólnopolskiej Organi�
zacji Bezrobotnych istniejącej od 1998 r., prze�
kształconej w nową organizację o charakterze 
pomocowym.
Zaangażowanie godne podziwu, jednak to 
nie koniec osiągnięć, prawda?
Zgadza się, zorganizowaliśmy zimowisko 
w Gdańsku oraz Zakopanym, kolonie letnie 
w Firleju. Corocznie dzieci integrują się pod�

czas Choinki Noworocznej, tańcząc z Mikoła�
jem i zajadając smakołyki oraz w czasie Balu 
karnawałowego, kiedy to salę wypełniają 
bajkowe postacie. Oprócz zabawy, pragniemy 
również zaszczepić w tych młodych duchach 
miłość do sportu, przeprowadzając wiele 
konkurencji sportowych w czasie festynów na 
Dzień Dziecka, Powitanie Wakacji, Pożegnanie 
Wakacji i Pożegnanie Lata. Przy współpracy 
z Komendą Policji, Strażą Pożarną i Pogoto�
wiem edukujemy najmłodszych w zakresie 
bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Od wielu 
lat koordynuje wydawanie żywności oraz ar�
tykułów szkolnych.
Ale nie udałoby się osiągnąć tego wszystkie-
go bez lojalnych Współpracowników oraz 
darczyńców. 
Tak i w tym miejscu chcę podziękować Wszyst�
kim Współpracownikom, Wolontariuszom, 
Darczyńcom, Władzom Samorządowym oraz 
Księżom za spędzone wspólnie lata. Z całego 
serca dziękuję także Kole Gospodyń Wiejskich 
za poświęcony czas i trud na przygotowanie 
regionalnych potraw. Dzięki Waszemu za�
angażowaniu i aktywności udało się nam 
realizować śmiałe plany i zamierzenia, stąd 

ceremonia wręczenia statuetek osobom od lat 
czynnie zaangażowanym w pomoc dzieciom 
najuboższym.
Organizacja skutecznie zabiega o wsparcie 
władz lokalnych oraz przedsiębiorców, któ-
rzy wspierają działalność organizacji. Spo-
łeczne zaangażowanie prezesa Organizacji 
Sławomira Zacharjasza zostało docenio-
ne przez władze krajowe: Prezydenta Rze-
czypospolitej Bronisława Komorowskiego, 
który w 2011 roku odznaczył go Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Andrzeja Dudy, który odznaczył 
Sławomira Zacharjasza Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Został on również odznaczony 
przez starostę bialskiego Mariusza Filipiuka 
nagrodą „zasłużony dla Powiatu Bialskiego”.
W czasie uroczystości prezes otrzymał kwia-
ty od członków organizacji, oraz prezenty 
od przedstawicieli władz samorządowych 
tj. Mariusza Filipiuka, Zbigniewa Kota, 
Krzysztofa Adamowicza oraz Przemysła-
wa Litwiniuka w ramach podziękowań za 
trud i starania włożone w pomoc wszyst-
kim dzieciom potrzebującym. 

Materiał: Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń”

Bezpłatna cytologia

Pomagają dzieciom od 25 lat
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

Co należy wiedzieć o usługach cmentarnych i pogrzebowych
W związku z obchodzonym niedawno 
dniem Wszystkich Świętych chciałabym 
przybliżyć bliżej problematykę związa-
ną z szeroko rozumianymi kwestiami 
cmentarnym.

Zakładanie cmentarzy należy do zadań 
gminy. Oprócz cmentarzy komunalnych 
mogą być zakładane również cmentarze 
wyznaniowe, jeśli tak zadecydują władze 
kościelne. Wymienione kategorie za-
rządców cmentarzy mają status przed-
siębiorcy w rozumieniu ustawy ochrony 
konkurencji i konsumentów. Zgodnie 
z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
osobami prawnymi są terytorialne jed-
nostki organizacyjne Kościoła, tj. parafie. 
Nadto Kodeks Prawa Kanonicznego wska-
zuje, iż każda parafia ma osobowość praw-
ną. Ponieważ parafia dysponuje tytułem 
prawnym do cmentarza, to ona decyduje 
o tym, którzy przedsiębiorcy świadczą 
usługi cmentarne i pogrzebowe oraz w ja-
kim zakresie mogą wykonywać na jego te-
renie oferowane przez siebie świadczenia. 
Tym samym parafia − jako zarządca tego 
cmentarza – świadcząca i organizująca dla 
nieokreślonego bliżej kręgu osób usługi 
o charakterze publicznym, jest przedsię-
biorcą w rozumieniu ustawy okik.
Podobny status mają komunalni zarządcy 
cmentarzy. W myśl ustawy o samorządzie 
gminnym gmina ma osobowość praw-
ną i działa przez swoje organy. W ramach 
realizacji swoich zadań, gminy mogą być 
właścicielami cmentarzy komunalnych 
zlokalizowanych na ich terenie. Jako wła-
ściciele (najczęściej za pomocą zakładu 
budżetowego gminy), wykonują czynno-
ści związane z administracją cmentarza 
oraz podejmują decyzje dotyczące zgo-
dy na świadczenie usług pogrzebowych 
przez poszczególnych przedsiębiorców. 
Tym samym mogą wpływać na warunki 
prowadzenia przez inne firmy działalności 
gospodarczej na posiadanych przez siebie 
cmentarzach.
Określenie poszczególnych rynków wła-
ściwych w sprawach dotyczących zarząd-
ców cmentarzy wymaga odniesienia się 
do rodzaju usług związanych z chowa-
niem zmarłych. Dzielą się one bowiem 
na: a) usługi cmentarne, b) organizo-
wanie usług cmentarnych, c) usługi 
pogrzebowe.

Usługi cmentarne związane są z utrzy-
maniem cmentarza i zarządzaniem nim

Czynności zarządcy wynikają z przepisów 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar-

łych oraz ze wskazanych aktów wykonaw-
czych do tej ustawy. Obejmują takie działa-
nia, jak czynności porządkowe (pielęgnacja 
zieleni, utrzymanie czystości, konserwacja 
urządzeń cmentarnych), czynności związa-
ne z rozbudową infrastruktury cmentarza 
oraz czynności typowo administracyjne 
(nadzór architektoniczno-urbanistyczny, 
sanitarny czy porządkowy, prowadzenie 
ksiąg, udostępnianie infrastruktury cmen-
tarza).
Ze względu na treść wskazanych aktów 
prawnych, jak również fakt, iż jednoczesne 
świadczenie usług cmentarnych na tym 
samym cmentarzu przez konkurujących 
ze sobą przedsiębiorców jest nieracjonal- przedsiębiorców jest nieracjonal-
ne, rynek ten nie jest otwarty dla kon-
kurencji.
Dodatkowo w niektórych przypadkach 
można wyodrębnić inny rodzaj działalności 
związanej z chowaniem zmarłych, a miano-
wicie organizowanie usług cmentarnych.
Wynika on z uprawnień właściciela cmen-
tarza i obejmuje ustalanie warunków, na 
jakich świadczone są tego rodzaju usługi. 
Właściciel może bowiem przekazać wszyst-
kie uprawnienia właścicielskie lub ich część 
innemu podmiotowi, co oznacza, iż jest 
on uprawniony do organizowania wska-
zanych powyżej usług cmentarnych. Wła-ła-
ściciel cmentarza może przekazać swoje 
uprawnienia jednemu podmiotowi, należy 
stwierdzić, że rynek ten nie jest otwarty 
dla konkurencji.
Praktyka pokazuje, że o wyborze cmenta-
rza jako miejsca pochówku w niewielkim 
stopniu decydują elementy konkurencji 
między administratorami. Wybór ten jest 
najczęściej podyktowany szczególnymi 
względami − wolą osoby zmarłej, charak-
terem wyznaniowym miejsca pochówku, 
prestiżem czy obecnością grobów osób 
bliskich. Za lokalny rynek usług cmentar-
nych należy zatem uznać obszar danego 
cmentarza. Przedsiębiorca pełniący tam 
na zasadzie wyłączności funkcję admini-
stratora, jako niespotykający się z konku-
rencją innego przedsiębiorcy, ma pozycję 
monopolistyczną.

Usługi pogrzebowe związane są z cho-
waniem zmarłych

Do usług tego typu należą: przygotowanie 
zwłok, miejsca na cmentarzu/spoczynku 
ciała, wykonywanie (kopanie i zasypywa-
nie) grobu, transport i pochówek z asystą 
pogrzebową, uformowanie grobu, ekshu-
macja zwłok i szczątków ludzkich, spopie-
lenie oraz murowanie komór grobowych. 
Rynek usług pogrzebowych jest z reguły 
rynkiem otwartym na konkurencję. Ma 
on charakter lokalny, ponieważ przed-

siębiorcy świadczący usługi pogrzebowe 
najczęściej prowadzą swoją działalność 
w granicach danej miejscowości i okolic 
(np. gminy).
Rynkami właściwymi w przedmiotowych 
sprawach są rynki: a) usług cmentarnych 
na danym cmentarzu, b) organizowania 
usług cmentarnych na danym cmenta-
rzu, c) usług pogrzebowych na terenie 
danej miejscowości i okolic.
Taki podział znajduje pełne odzwierciedle-
nie w orzecznictwie organów antymono-
polowych, administracyjnych i sądowych. 
A zatem przypisanie kopania grobów 
oraz budowy pomników, czy też szerzej − 
świadczenia jakichkolwiek usług na terenie 
cmentarza, do działalności pogrzebowej 
wynika z przepisów prawnych i ustalone-
go orzecznictwa, ale przede wszystkim 
z możliwości objęcia tego rodzaju usług 
mechanizmem konkurencji. Jak wskazano, 
usługi cmentarne w rozumieniu przepisów 
ustawy okik są nierozerwalnie związane 
z zarządzaniem określoną infrastrukturą. 
Natomiast czynności wskazane jako usługi 
pogrzebowe takiego charakteru nie mają 
i mogą być swobodnie świadczone przez 
przedsiębiorców podlegających ogólnym 
zasadom ochrony konkurencji.
Usługi związane z chowaniem zmarłych 
muszą być świadczone w sposób nieprze-
rwany i powszechnie dostępny. Z tego 
właśnie względu pieczę nad miejscami 
pochówku sprawują gminy lub władze ko-
ścielne, które jednocześnie świadczą inne 
usługi cmentarne. Dzięki temu podmioty 
te podlegają ograniczeniom wynikającym 
z prawa konkurencji. Gmina ani kościelny 
zarządca cmentarza nie mogą utrudniać 
dostępu do kopania i budowy grobów. 
Zarządcy czy administratorowi cmentarza 
nie wolno także narzucać tego, kto zajmie 
się pochówkiem zmarłego. Obowiązuje 
bezwzględny zakaz ograniczania przed-
siębiorców w świadczeniu usług związa-
nych z pochówkiem i obsługą ceremonii 
pogrzebowych, w szczególności poprzez 
określanie przez zarządców cmentarzy 
dyskryminacyjnych zasad korzystania 
z infrastruktury. Takie zachowanie narusza 
przepisy ustawy okik.

Materiał: Ewa Tymoszuk/ źródło: Poradnik UOKiK dla 
zarządców cmentarzy i przedsiębiorców pogrzebowych

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumen-
tów Ewa Tymoszuk przyjmuje intere-
santów w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Białej Podlaskiej przy ul. 
Brzeskiej 41 codziennie w godzinach 
pracy urzędu. Z Rzecznikiem można 
kontaktować się telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer: 83 35 11 367
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Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice - - - - - 1,0-1,5 0,60-0,80

Piszczac - - - - - 1,0-1,5 -

Biała Podlaska - - - - - - 0,60-0,80

Radzyń Podl. 75-80 60-65 60 80-85 70-75 2,0-2,5 0,60-0,80

Łuków - - - - - - -

Łęczna - - - - - - -

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 5 listopada 2018 r.

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w Polsce przypomina się hodowcom drobiu by zachowali 
szczególną ostrożność i stosowali odpowiednie środki bioaseku-
racji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków 
do gospodarstwa.

Zasady, których należy przestrzegać:
Należy przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt 
z dzikim ptactwem;
Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczel-
nym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
Karmić i poić drób w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed do-
stępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków 
w których utrzymywany jest drób.
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu ho-
dowca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić odpowiednie 

osoby i instytucje (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy 
lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Materiał: LODR w Końskowoli

Zabezpiecz opryskiwacz przed zimą
Ze wszystkich urządzeń znajdujących się w parku maszynowym gospodarstwach rolniczych, szczególnie intensywnie pracuje opryskiwacz. 

Skuteczność, bezpieczeństwo i koszt zabiegów ochrony roślin zależą 
między innymi od stanu technicznego opryskiwacza. Odpowiednie 
przygotowanie opryskiwacza do przechowywania w okresie zimo-
wym może w znaczący sposób wydłużyć okres jego bezawaryjnej 
pracy. Zasady przygotowania opryskiwacza do sezonu zimowego 
krok po kroku:
- Opryskiwacz dokładnie myjemy, tak aby usunąć osady po wcześniej 
stosowanych opryskach wykorzystując do tego celu specjalne środki 
wspomagające, które można dostać w sklepach ogrodniczych. Przy 
zastosowaniu preparatów myjących, na co najmniej 10 minut należy 
uruchomić mieszadło opryskiwacza. Po zakończeniu wszystkich czyn-
ności z myciem należy odkręcić zawory spustowe w celu usunięcia 
wody i pozostawić je w takiej pozycji na zimę.
- Następną czynnością jest ogólny przegląd stanu technicznego opry-
skiwacza i wymiana zużytych części. Ważną czynnością jest sprawdze-
nie szczelności przewodów cieczowych, czy występują uszkodzenia 
mechaniczne bądź przecieki. Dokonujemy oględzin połączeń śrubo-
wych oraz wiązek elektrycznych.
- Kolejną a zarazem najważniejszą czynnością jest spuszczenie wody 
z pompy opryskiwacza. Jeżeli pompa nie posiada korka spustowego 
wtedy należy odłączyć przewód ssący i tłoczny, a następnie włączyć 
napęd pompy na około 1 min. Istnieje ryzyko że w pompie pozostanie 
trochę wody, która nie powinna mieć złego wpływu na jej późniejszą 
pracę. Innym rozwiązaniem jest zalanie pompy płynem chłodniczym 

lub płynem do spryskiwaczy ale ten powinien mieć jak najniższą tem-
peraturę zamarzania, a opryskiwacz nie powinien stać pod gołym 
niebem. Można również wymontować pompę opryskiwacza i prze-
chować ją w ogrzewanym pomieszczeniu. Przy okazji należy spraw-
dzić poziom i jakość oleju, w razie potrzeby uzupełnić lub wymienić 
całkowicie.
- W następnej kolejności przystępujemy do wkładów filtra tłocznego 
i ssącego, filtrów sekcyjnych belki polowej. Wszystkie te elementy nale-
ży dokładnie umyć, osuszyć i umieścić w przeznaczonym do tego po-
jemniku lub po prostu sicie wlewowym, gdzie zawsze będą pod ręką.
- Podczas sprawdzania jakości lub demontażu rozpylaczy nie wolno 
zapomnieć o poluzowaniu zaworów przeciwkroplowych. Przy takich 
oprawach nawet po zdemontowaniu dysz ciecz nie spłynie z węży czy 
rur. W tym celu należy odkręcić lub poluzować zawory kroplowe na 
początku i na końcu każdej sekcji.
- Manometr jak i urządzenia elektryczne powinny być również zde-
montowane i przechowywane w suchym miejscu w temperaturze 
dodatniej. W miejscu manometru można wkręcić śrubę o takim sa-
mym gwincie.
- Na koniec należałoby zabezpieczyć odkryte elementy metalowe 
takie jak wał pompy, siłowniki hydrauliczne, przeguby, prowadnice, 
zawory sterujące.
- Opryskiwacz najlepiej przechowywać w zadaszonym osłoniętym od 
deszczu i śniegu miejscu.

Materiał: Karol Kłopot, LODR w Końskowoli

Informacja dla hodowców drobiu
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Młodzi mieszkańcy Terespola nakręcili 
amatorski film „Ciosy” przypominają-
cy bohaterstwo Armii Krajowej. Jeden 
z mieszkańców przygranicznego mia-
sta walczył w Powstaniu Warszawskim. 
Teraz poznają go młodzi widzowie.

Premiera filmu miała miejsce 11 listo-
pada w terespolskiej restauracji Galeria 
Smaków. Opowiada on o czasach ostat-
niej wojny i nawiązuje do działalności od-
działu Armii Krajowej na terenie miasta 
i gminy Terespol. Zaprezentowana histo-
ria została po części wymyślona, ale po-
kazane na ekranie wydarzenia naprawdę 
miały miejsce. Do takich należą: likwida-
cja oficera SS przez grupę młodych żoł-
nierzy AK i wysadzenie pociągu. Autorzy 
zmienili tylko nazwiska bohaterów i na-
zwy miejsc.
Produkcję poprzedziły dwudniowe 
warsztaty historyczne dla osób zaanga-
żowanych w realizację filmu. Pierwszego 
dnia poznawano historię Armii Krajowej 
i Powstania Warszawskiego. Szczególnie 
cenne okazały się informacje o różnych 
rodzajach broni używanych przez Armię 
Krajową. Ciekawym materiałem poglądo-
wym były też zdjęcia z tamtego okresu. 
Zaprezentowano również oryginalne 

przedmioty z czasu II wojny światowej.
Uczestnicy warsztatów poznawali lokalną 
historię i śledzili losy Stanisława Szpona-
ra, mieszkańca Terespola uczestniczące-
go czynnie w Powstaniu Warszawskim. 
W drugim dniu powstawał scenariusz 
dopasowujący postacie do określonych 
osób. Wspólnie wymyślano pseudonimy, 
poznawano ówczesne realia i słownic-
two. Ważna okazała się obsługa ówcze-
snej broni.
Zdjęcia do filmu „Ciosy” kręcone były w: 
Terespolu, Horbowie, Kłodzie Dużej, Po-
dolance i Wólce Dobryńskiej. Produkcją 
filmu zajęło się Terespolskie Studio Fil-
mowe w składzie: Eryk Kaliszuk, Marek 
Prokopiuk i Wojtek Prokopiuk. Na pla-
nie wykorzystanych w filmie scen prze-
winęło się 15 osób, co przy projektach 
amatorskich jest całkiem niezłym wyni-
kiem. Zadowalająca była też frekwencja 
podczas premierowego pokazu w Galerii 
Smaków. Przybyło na nią ok. 130 osób.
Niebawem film będzie emitowany w te-
respolskich i okolicznych szkołach. Jest 
on ostatnią z siedmiu inicjatyw, składają-
cych się na projekt ”Aktywni mieszkańcy 

- inspirujące miasto”, na który MOK z Te-
respola otrzymał dofinansowanie z Na-
rodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lo-
kalne 2018.

Materiał: Istvan Grabowski, podlasiak.info.pl

gm. Biała Podlaska

Wyremontowana biblioteka w Sworach oficjalnie oddana do użytku
30 października odbyła się oficjalna pre-
zentacja wyremontowanej biblioteki 
w Klubie Kultury w Sworach. Obecny wójt 
Wiesław Panasiuk wraz z dyrektorem 
GOK-u Dariuszem Chorąży wręczyli dy-
plomy i upominki dla najaktywniejszych 
czytelników.

Na chwilę obecną księgozbiór biblioteki 
liczy 8416 woluminów i jest ciągle uaktu-
alniany nowościami. Na koniec III kwarta-
łu zarejestrowanych jest 111 czytelników, 
w tym dzieci i młodzieży do 15 lat w liczbie 
49 osób. W okresie tym wypożyczono 2839 
książek. W bibliotece nie brakuje też prasy. 
Prenumerowane są: „Słowo Podlasia”, „An-
gora”, „Świerszczyk”, „Lubelskie Aktualności 
Rolnicze”. Znaleźć można również  „Gościniec 
Bialski” oraz „Wiadomości Gminne”. Ponadto 
w bibliotece można skorzystać bezpłatnie 
z Internetu.
– Gmina Biała Podlaska inwestuje nie tylko 
w infrastrukturę, której bardzo potrzeba, ale 
także inwestujemy w kulturę i to kulturę po�
myślaną bardzo szeroko. Kulturę jako moder�
nizacja domów kultury i świetlic a mamy ich 
27 i 8 czynnych domów kultury, które tętnią 
każdego dnia oraz biblioteki. Próbujemy stwo�
rzyć warunki do rozwoju czytelnictwa na wsi 
– mówi wójt gminy Biała Podlaska Wiesław 
Panasiuk.

W bibliotece w Sworach odbywają się: 
„Czytanie na dywanie” – Cykliczne spotkania 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom; „ 
czytamy i my” połączone z zajęciami plastycz-
nymi lub zabawami ruchowymi dla dzieci; 
„Zimowy poranek z książką” – Ferie zimowe: 
głośne czytanie dzieciom, konkursy, gry, za-
bawy, quizy, zagadki, krzyżówki, wierszyki 
łamiące języki; Dzień Babci i Dzień Dziadka – 
Zapraszamy „dziadków” do wspólnego spo-
tkania-zajęcia plastyczne; Dzień Kobiet – z tej 
okazji wystawa książek dla dzieci i dorosłych 
napisanych przez kobiety – będzie ich mnó-
stwo!; Tydzień Bibliotek; Dzień Matki i Dzień 
Dziecka-Zakończenie akcji głośnego czytania 

na okres wakacji — spotkanie przy herbatce; 
XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-
ciom – Przygotowanie do Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom, zaproszenie 
znanych osób do biblioteki; „Lato z książką” – 
Akcja lato: czytelnicze wyprawy inspirowane 
literaturą; „Ogólnopolskie Urodziny Książko-
wego Misia” – Spotkanie z przedszkolakami 
ze Szkoły Podstawowej w Sworach.
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Swo-
rach otwarta jest: w poniedziałki (godz. 9.30 
— 17.30), wtorki (15.00 — 17.30) i czwartki 
(9.30 — 17.30). Kontakt do biblioteki: tel. 536 
200 158 lub e-mail: fgbpswory@o2.pl

Materiał: Radio Biper 

Terespolanie nakręcili film
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 Mateusz Łopaciuk zwyciężył muzyczne show Polsatu
Mateusz słynie z wyjątkowej barwy 
głosu i osobowości scenicznej. Dzięki 
temu został zwyciężcą pierwszej edycji 
programu „Śpiewajmy razem. All Toge-
ther Now”.

Mateusz Łopaciuk z Janowa Podlaskie-
go już w pierwszym odcinku programu 
„Śpiewajmy razem. All Together Now” 
podbił serca stuosobowego jury. Utwo-
rem „Knockin’ On Heaven’s Door” Boba 
Dylana przekonał do wspólnego śpiewa-
nia aż 94 jurorów i trafił do finału.
W finale Mateusz ponownie postawił na 
rockowy utwór. Wykonał niekwestiono-
wany hit Nirvany – „Smells Like Tenn Spi-
rit”. Dzięki niemu znalazł się w finałowej 
trójce z Mariuszem Suchożebrskim oraz 
Natalią Zarębą.
Podczas drugiego występu wykonał co-
ver utworu „Przeżyj to sam” z repertuaru 

polskiego zespołu Lombard. Właśnie to 
wykonanie zagwarantowało mu zwycię-
stwo w pierwszej edycji programu „Śpie-

wajmy razem. All Together Now”. Za wy-
graną otrzymał 100 tysięcy złotych.

Tekst: bp24.pl/ Zdjęcie: polsat

gm. Łomazy

      Dubowskie gospodynie na medal
Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w Dubowie nie narzekają na nudę. Na 
co dzień zajmują się domem, opieku-
ją wnukami, pielęgnują ogrody. Ale 
w natłoku zajęć znajdują też czas, by 
spotkać się i wspólnie zrobić coś, czym 
mogą pochwalić się na cały powiat.

Koło Gospodyń Wiejskich zostało zare-
jestrowane w 1974 roku. Liczyło wtedy 
12 kobiet. Dziś jest ich już 54. – Własno-
ręcznie wykonujemy wieńce oraz ozdoby 
do wieńca, robimy palmy wielkanocne, 
kwiaty z bibuły, stroiki i aniołki bożonaro-
dzeniowe – mówi Krystyna Stankiewicz, 
członkini KGW.
Prz ygotowane przez panie wieńce 
i ozdoby możemy podziwiać na dożyn-
kach nie tylko gminnych, ale także dwu-
krotnie na powiatowych i raz wojewódz-
kich. W każdych zajęły czołowe miejsca. 
Ostatnio na dożynkach powiatowych 
było to trzecie miejsce. A ponadto gmi-
na Łomazy, którą reprezentowały, zajęła 
pierwsze miejsce w konkursie na najlep-
szą ekspozycję promującą gminę.
Jednak codzienna działalność gospodyń 
to także nowe wyzwania. Razem z OSP 
Dubów członkinie koła zajęły się odno-
wieniem świetlicy w Dubowie. Zaczę-
to od posadzenia ozdobnych drzewek 
i krzewów wokół świetlicy. Pomagały 
w  tym dzieci i  młodzież mieszkające 
w Dubowie. W 2018 roku, dzięki pomocy 
wójta gminy Łomazy Jerzego Czyżew-
skiego, odnowiono także podłogę w sali, 
w której kobiety się spotykają. W 2015 
roku gospodynie brały udział w kursie, na 

którym nauczyły się obsługi komputera. 
Siedem pań należy także do Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Zielona Kalina
Przy Kole Gospodyń funkcjonuję zespół 
ludowy Zielona Kalina. Inicjatorką za-
łożenia zespołu jest Alina Frączak, była 
przewodnicząca KGW. Pierwszym kierow-
nikiem i twórcą nazwy zespołu był nie ży-
jący już Tadeusz Derlukiewicz. Pierwszy 
występ zespołu odbył się na dożynkach 
gminnych w Łomazach w 2013 roku. Nie-
dawno zespół obchodził 5-lecie istnienia. 
Obecnie zespół liczy osiem kobiet.
– Zespół w swojej działalności pielęgnuję 
tradycje ludowe związane z obrzędowo�
ścią ludową Podlasia i Lubelszczyzny – 
mówi Alina Frączak, inicjatorka założenia 
zespołu. – Śpiewamy pieśni biesiadne, pa�
triotyczne, religijne, patriotyczne, a w okre�
sie świątecznym także kolędy i pastorałki. 

Udało nam się także nagrać płytę – dodaje 
Andrzej Chwaluczyk, obecny kierownik 
zespołu.

Sukcesy gospodyń
Ciężka praca zespołu zaowocowała także 
licznymi nagrodami. Jedną z najważniej-
szych jest trzecie miejsce w konkursie na 
najpopularniejszy zespół ludowy w 2016 
roku. Dzisiaj zespół występuję w tradycyj-
nych strojach ludowych, charakterystycz-
nych dla regionu. Jednak nie zawsze tak 
było. Na początku działalności panie wy-
stępowały w białych koszulach i czerwo-
nych spódnicach. Dopiero w 2014 roku, 
dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskie-
go, zespół mógł kupić stroje, w których 
występuje do dziś.  Jak zapewniają 
członkinie Zielonej Kaliny, głównym ich 
celem jest niesienie radości wszystkim, 
którym bliska jest muzyka ludowa.

Materiał: Kamil Doroszuk, podlasiak.info.pl
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KULTURA
gm. Łomazy

 Popołudnie Seniora po raz ósmy w Studziance
20 października odbyło się w Stud-
ziance po raz ósmy Popołudnie Se-
niora. W corocznym spotkaniu zor-
ganizowanym przez Radę Sołecką 
miejscowości Studzianka i  Stowar-
zyszenie Rozwoju Miejscowości Stud-
zianka wzięło udział ponad 75 osób 
w  tym blisko 50 seniorów ze Stud-
zianki.

V I I I  D z i e ń  S e n i o r a  r o z p o c z ą ł  s i ę 
życzeniami od sołtysa miejscowości 
Studzianka Dariusza Kukawskiego. 
Wystąpił zespół „Studzianczanie”. Ze-
branym gościom towarzyszyły dobre 
humory. Seniorzy wspominali dawne 
czasy przy potrawach przygotowanych 
przez organizatorów. Nie zabrakło 

także pamiątkowej fotografii. Pojawił 
s ię  również  okol icznościow y tor t . 
Wspólna biesiada trwała do późnych 
godzin nocnych, a  tak dobrą zabawę 
zapewniła kapela Andrzeja Chwaluczyka. 
Mieszkańcom Studzianki należą się słowa 

uznania i podziękowania za wkład pracy 
w  organizację tego przedsięwzięcia. 
Spotkanie było jedną z części realizacji 
zadania „Podtrzymywanie tradycji” dofi-
nansowanego z środków Urzędu Gminy 
Łomazy.

Materiał: Łukasz Węda

m. Terespol
 Podsumowanie inicjatywy Wszyscy Równi - Każdy Ważny

Terespolski Szczep Skautów Royal Rangers wziął udział w projekcie ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto” zgłaszając 
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu swoją inicjatywę pn. ,,Wszyscy Równi - Każdy Ważny”. MOK na realizację tego 
projektu, polegającego finalnie na dofinansowaniu 7 inicjatyw kulturalnych, otrzymał środki finansowe z Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018. Skauci byli właśnie jednym z siedmiu inicjatorów, 
którzy dostali pieniądze na swoją inicjatywę.

Jednym z wielu celów Wojtka i Moniki 
Tarasiuków (koordynatorów inicjatywy) 
było zapewnienie podczas kilku waka-
cyjnych popołudni ciekawej alternatywy 
dla dzieci na spędzenie czasu wolnego 
w formie tzw. „offline” (poza komputerem 
i internetem), przy jednoczesnym nawią-
zaniu przyjaźni, poznaniu się wzajemnie 
oraz zapoznaniu się z skautingiem i ele-
mentami survivalu oraz z historią swojej 
małej ojczyzny, poprzez badanie historii 
osób z nią związanych.
W sierpniu odbyły się 4 spotkania warsz-
tatowe, podczas których dzieci w wieku 
7-12 lat uczestniczyły w zajęciach, mają-
cych na celu:
- poznanie siebie nawzajem, nawiązanie 
bliższych relacji podczas gier terenowych 
i zabaw zespołowych,
- nabycie praktycznych umiejętności 
z zakresu skautingu, takie jak rozpalanie 
ogniska, pieczenie podpłomyków, nawi-
gacja w terenie, mapa i kompas, 
- zapoznanie się z historią miasta i osób 
z nim związanych, biorących udział m.in. 
w Powstaniu Warszawskim.
W  październiku dzieci uczestniczyły 
w wycieczce do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, gdzie w sali Małego 
Powstańca mogły bliżej poznać życie 
i codzienność dzieci i harcerzy w cza-
sie trwania konfliktu. Na lekcji z historią 
prowadząca zajęcia, podzieliła zwiedza-
jących na grupy, które dostały specjalne 

zadania aby znaleźć rzeczy ukryte w mu-
zeum. Kolejnym punktem wycieczki było 
zwiedzanie Centrum Nauki M. Koper-
nika. Mnóstwo ekspozycji, które można 
było dotknąć, spróbować jak to działa 
zafascynowało grupę. W rezultacie po-
wstała publikacja zawierająca relacje 
z warsztatów i wycieczki oraz znalezio-
nego opisu osoby, zasłużonej w walce 
w Powstaniu Warszawskim, związanej 
z naszym miastem. Był nim Stanisław 
Szponar (ur. 14.02.1918) zwany ,,Stasz-
kiem”, „Pogranicznikiem” bądź ,,Pogrze-
baczem”. Podczas II wojny światowej był 
w Terespolu łącznikiem Delegatury Rzą-
du na Kraj - Oddziału Bojowego ,,Podko-
wa” - Sztafeta” i przeprawiał przez tzw. 
,,zieloną granicę” na rzece Bug. Po spek-
takularnie przeprowadzonej tzw. ,,Akcji 
Pińskiej” (Szponar przeprawił 2 tygo-
dnie wcześniej z Terespola do Brześcia 
dowódców tej akcji przez skuty lodem 
Bug), polegającej na rozbiciu gestapow-
skiego więzienia w Pińsku (18.01.1943) 
i uwolnieniu więźniów - oficerów Ar-
mii Krajowej przez oddział ,,Ponurego”, 
opiekował się rodzinami rozstrzelanych 
przez Niemców w odwecie - 30 zakład-
ników. Następnie został tego samego 
roku ewakuowany do Warszawy, gdzie 
zaczął działać w patrolu kpt. ,,Żmudzina” 
likwidującym tzw. szpicli (niemieckich 
współpracowników). W czasie Powstania 
Warszawskiego walczył w I Obwodzie 

„Radwan” (Śródmieście Płn.) Warszaw-
skiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupo-
wanie „Bartkiewicz” - 4. kompania - I plu-
ton „Podkowa”. Zginął od odniesionych 
ran w boju podczas Powstania Warszaw-
skiego na ulicy Kredytowej w dniu 22 
sierpnia 1944 r. Jego nazwisko znajduje 
się na Murze Pamięci znajdującym się 
w Parku Wolności przylegającym do Mu-
zeum Powstania Warszawskiego - Kolum-
na: 186, Pozycja: 48.
Jesteśmy wraz z żoną osobami zaanga-
żowanymi w promowanie pozytywnych 
wzorców zachowań wśród dzieci i mło-
dzieży, bazujących na wzajemnej po-
mocy, akceptacji, poszanowaniu praw 
i obowiązków każdej osoby. Zależy nam, 
aby każdy mógł dorastać w środowisku 
pozbawionym uprzedzeń i  złośliwo-
ści. Nasze dzieci zdobyły ważną wiedzę 
i umiejętności, bardzo się zintegrowały 
i zaktywizowały, tak samo jak osoby do-
rosłe, które pomagały w poszukiwaniu 
ciekawych historii. O to nam chodziło. 
Podczas pierwszego etapu realizacji pro-
jektu byliśmy ankieterami – wolontariu-
szami i podczas licznych rozmów utwier-
dziliśmy się w przekonaniu, że należy 
w okresie wakacyjnym i początku roku 
szkolnego zapewnić dzieciom alterna-
tywę dla spędzania czasu w domu przed 
telewizorem i komputerem. Co udało 
nam się dzięki udziałowi w projekcie.

Materiał: MOK Terespol 
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KULTURA
gm. Sławatycze

VI Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych 
„Jak Paciorki Różańca”

28 października odbył się VI Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych „Jak Paciorki Różańca”. W niedzielne popo-
łudnie świątynia zapełniła się słuchaczami i zaproszonymi artystami, aby słuchać na żywo pieśni ku czci Matki Bożej Różań-
cowej. Wszystkich ciągnęła myśl, by zanurzyć się w harmonii głosów dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsza zaprezentowała 
się Schola Parafii Narodzenia NMP w Motwicy. Dziewczynki i chłopcy od przedszkolaka do nastolatka wykonali „Cały jestem 
Twój Maryjo” – ks. Dominika Chmielewskiego, „Mama”- Dzieci z Brodą i „Nie bój się wypłyń na głębię”- Jacka Sykulskiego. 
Liczna grupa śpiewających dzieci ubranych w błękitne peleryny zaprezentowała swój repertuar z pełną koncentracją i za-
angażowaniem. Na gitarze grała Monika Chudzik na bębnie Maksymilian Chudzik.

Kolejni wykonawcy to grupa wokalna 
„Nadbużańskie Słowiki” ze Sławatycz. 
Doświadczone w występach prowadzo-
ne przez instruktor GOK Elżbietę Grusz-
kowską zaśpiewali dynamicznie: „Maryjo 
czy Ty wiesz”� Mark Lowry, „Dzięki Ci Ma�
ryjo”� Agnieszka Beszłej. Od 2009 roku 
z małych „słowiczków” urosły na poważ-
nych wykonawców i dojrzałymi głosami 
w swym parafialnym kościele śpiewały 
chwałę Maryi.
Po prezentacjach grup wokalnych rozpo-
częły się występy chórów. Jako pierwszy 
przywitany został gromkimi oklaskami 
chór z Włodawy z 40-letnią tradycją „Flet-
nia Pana” pod dyrekcją Pawła Łobacza. 
Usłyszeliśmy  utwory „Ave Maria” – Jana 
Szczepańczyka, „Panno święta my siero�
ty” – Aleksandra Piątkiewicza i „Gaude 
Mater Polonia” – Anonima. Doskonałe 
opanowanie i wykonanie trudnego re-
pertuaru wprowadziły słuchaczy w świat 
estetycznych przeżyć wyższego rzędu. 
Chór „Beati Cantores” z  Milanowa 
z parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia 
NMP istnieje od 2006 roku. Pod dyrekcja 
Katarzyny Kowalczuk zaśpiewał: „Totus 
tubus” – Marco Frisina, „Ave Maria”� Javier 
Busto i „Bogarodzico Dziewico” – Ottona 
Żukowskiego. Słuchaczy zachwyciło pięk-
ne śpiewanie trudnych utworów. Impre-
zę zaszczycił swoja obecnością Chór Zie-
mi Chełmskiej „Hejnał” z Chełmskiego 
Domu Kultury pod dyrekcją Danuty Bał-
ki – Kozłowskiej. Ze swojego skarbca 
repertuaru zaprezentowali: „Ave Maria” 
– Jacoba Arcadelta, „Zdrowaś Królewno 
Wyborna” –Andrzeja Koszewskiego i „Mo�
dlitwa do Bogarodzicy” – K. K. Baczyń-
skiego i Józefa Świdra. „Hejnał” śpiewa 
od 52 lat. W wykonywanym repertuarze 
było słychać czyste, piękne harmonie, 
zróżnicowaną dynamikę i emocjonalne 
zaangażowanie. Przegląd chórów i grup 
wokalnych zakończył jedyny chór męski 
„Ave” z parafii p.w. MBR ze Sławatycz na 
czele z dyrygentem Ludwikiem Sławiń-
skim. Panowie a capella zaśpiewali: „Pani 
Królowo, Matko ukochana” – ks. Ziemiań-
skiego, „Gwiazdo śliczna wspaniała” – 
Damiana Skowrońskiego i „Stabat Mater” 

Zoltana Kodaly, Józefa Wieczerzaka. Wy-
stępy  były nagradzane gromkimi okla-
skami. Po zakończeniu prezentacji chó-
rów powołane przez organizatorów jury  
dokonało wyboru Grand Prix VI Prze-
glądu. Grand Prix VI Przeglądu zdobył 
Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” z Cheł-
ma, natomiast wyróżnienia VI przeglą-
du zdobyła Schola Parafialna z Motwicy 
i Zespół Wokalny „Nadbużańskie Słowiki” 
ze Sławatycz, otrzymując  w nagrodę pu-
chary i ręcznie wykonane anioły. Uczest-
niczące chóry i grupy wokalne  otrzyma-
ły grawertony i roczniki „Nadbużańskie 
Sławatycze” z podziękowaniem za trud, 

zaangażowanie i wrażenie artystyczne, 
które pozostawiły w Sławatyczach. Po 
występach wszyscy uczestnicy przeglądu 
udali się do miejscowego zespołu szkół 
na wspólny obiad przygotowany przez 
niezawodne panie z miejscowej kuchni 
i tradycyjnie już na lody  ufundowane 
przez Magdalenę i Andrzeja Chyz. Im-
preza organizowana była przy wsparciu 
finansowym Powiatu Bialskiego, Gminy 
Sławatycze. Organizatorami przeglądu 
byli: parafia p.w. MBR w Sławatyczach, 
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
Gmina Sławatycze, Zespół Szkół i Gminny 
Ośrodek Kultury w Sławatyczach.

Materiał: GOK Sławatycze/ Zdjęcia: I. Jaszczuk 
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KULTURA
m. Terespol

  AlterOFFka: weekend z dokumentem
27 i 28 października w Terespolu odbyło się wydarzenie fil-
mowo-muzyczne pn. AlterOFFka. Jest to projekt, który łą-
czący w sobie pokaz filmów dokumentalnych pochodzących 
z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS – 
Prawa Człowieka w Filmie oraz koncertu zespołu rockowego 
z Białorusi – RE1IKT.

Inicjatorem AlterOFFki był w tym roku Piotr Chwedoruk, który 
otrzymał dofinansowanie na swoją inicjatywę z realizowanego 
przez MOK Terespol projektu pn. ,,Aktywni Mieszkańcy – In-
spirujące Miasto” dofinansowanego przez Narodowe Centrum 
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2018. Przegląd filmów dokumentalnych o problematyce praw 
człowieka odbywa się w Terespolu nieregularnie od 2010 roku 
i ma na celu zaprezentowanie publiczności bardzo atrakcyjne 
filmy polskich i zagranicznych twórców. Świetnie zrealizowane, 
refleksyjne, często wstrząsające, a czasami zabawne filmy, do-
tykają wciąż nierozwiązanych problemów, z którymi boryka się 
ludzkość.
Przewodnim tematem są tutaj prawa człowieka, ich świadomość 
i ich łamanie. Za pomocą filmów przenieśliśmy się w różne za-
kątki świata, m.in. do Boliwii, Danii, Ukrainy, Włoch, Stanów 
Zjednoczonych, Zimbabwe, a także Polski.
Przewodnim tematem są tutaj prawa człowieka, ich świadomość 
i ich łamanie. Za pomocą filmów przenieśliśmy się w różne za-
kątki świata, m.in. do Boliwii, Danii, Ukrainy, Włoch, Stanów 
Zjednoczonych, Zimbabwe, a także Polski. W sobotę wieczorem 
(po raz trzeci na przestrzeni kilku lat) wystąpił zespół RE1IKT 
z Mińska na Białorusi łączący rockowe brzmienie ze słowiańskim 
folkiem. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wyjątkowy, niski 
głos wokalisty, kunszt muzyczny instrumentalistów oraz niesa-

mowity klimat utworów zakorzenionych w białoruskiej muzyce 
ludowej.
Lista filmów: Leninopad – 11 min. (Svitlana Shymko, Ukraina) 
2017; Pieniądze – 17 min. (Jan Ijax, Finlandia) 2017; Wraki – 10 
min. (Jan Ijax, Finlandia) 2016; Bum – 17 min. (Jan Ijax, Finlan-
dia) 2017; Dwie wyspy – 6 min. (Jan Ijax, Finlandia) 2013; Tratwa 
Meduzy – 18 min. (Jan Ijax, Finlandia) 2017; Polonez – 17 min. 
(Agnieszka Elbanowska, Polska) 2017; Walka – 30 min. (Daniel 
Fallshaw, Violeta Ayala, Boliwia) 2017; Oczekiwanie – 59 min. 
(Emil Langballe, Dania) 2016; Puszcza Białowieska. Jesteśmy – 50 
min. (Robert Kowalski, Polska) 2017. Filmy zostały udostępnio-
ne dzięki uprzejmości Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
,,Watch Docs”. Prawa Człowieka w Filmie. – http://watchdocs.pl/
Inicjatywa ,,AlterOFFka”, której pomysłodawcą jest mieszkaniec Te-
respola Piotr Chwedoruk, została dofinansowana w ramach zadania 
,,Aktywni Mieszkańcy – Inspirujące Miasto”, na które MOK Terespol 
otrzymał dofinansowanie z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lo-
kalne 2018 realizowanego przez Narodowego Centrum Kultury.

Materiał: Łukasz Pogorzelski, MOK Terespol

gm. Sosnówka

”O niepodległości w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie”
27 października w  romanowskim 
muzeum odbyła się uroczystość pn. 
”O niepodległości w Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w  Roma-
nowie”. Uroczystość odbyła się pod 
honorowym patronatem marszałka 
województwa lubelskiego Sławomira 
Sosnowskiego i starosty bialskiego 
Mariusza Filipiuka.

Wydarzenie to wpisało się w obchody 
rocznicy 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W bieżącym roku 
realizowanych jest wiele przedsięwzięć 
upamiętniających to jakże ważne dla 
Polaków wydarzenie. Uroczystość zorga-
nizowana w romanowskim dworze miał 
na celu włączenie społeczności regionu 
w aktywne świętowanie rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę. Ce-
lem uroczystości było również zobrazo-
wanie odbiorcom wpływu problematyki 
niepodległościowej na twórczość Józefa 
Ignacego Kraszewskiego oraz ukazanie 
działalności politycznej pisarza i jej po-
średniego wpływu na odzyskanie przez 
Polskę niepodległości.

Na program uroczystości złożył się wy-
kład dr  Mirosławy Radowskiej - Lisak 
pt. „Duchem czy orężem? Józefa Ignace-
go Kraszewskiego program zmartwych-
wstania Polski” oraz koncert literacko 
- muzyczny pt. „Najjaśniejsza Rzeczpo-
spolita - droga do niepodległości”. Kon-
cert został urozmaicony pięknym słowem 
wiążącym cytującym prozę i poezję Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego oraz wiel-
kich Polaków, którzy mieli wpływ na 
twórczość autora „Starej baśni”. Były to 

najsłynniejsze kazania Ks. Piotra Skar-
gi, wiersze C.K.Norwida, J.Słowackiego, 
A.Mickiewicza, listy F.Chopina, S.Mo-
niuszki oraz najpiękniejsze frazy F.Cho-
pina, H.Wieniawskiego czy S.Moniuszki. 
Tego wieczoru do muzeum przybyli 
członkowie Rady Muzeum, prezes BS 
Wisznice – Zbysław Gabrylewicz, przed-
stawiciele instytucji kultury, pomocy 
społecznej, nauczyciele oraz mieszkańcy 
Romanowa i okolicznych miejscowości.

Materiał: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie 
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HISTORIA

1918 rok na Południowym Podlasiu
11 listopada obchodziliśmy okrągłą 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie to zapisało się na kartach naszej 
historii. Święto Niepodległości to niezwykle radosne wydarzenie, jednakże należy pamiętać, że okupione było kilku pokole-
niową heroiczną walką na wielu płaszczyznach i frontach, w jednym niezmiennym celu – odzyskanie upragnionej wolności 
dla ojczyzny. Po 123 latach okupacji, naród polski znów pojawił się na ustach całego świata. Polska, jako suwerenne państwo 
została znów naniesiona na mapy. Radość, emocje i ulga, ale i perspektywa trudnej, niemal tytanicznej pracy przywracającej 
spójność i odrodzenie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Do odrodzenia Polski przyczyniło się 
również niewątpliwie wiele innych oko-
liczności. Odpowiedni czas, powstałe 
w nim szanse, zwłaszcza samounice-
stwienie się trzech mocarstw i zburzenie 
dotychczasowego porządku geopoli-
tycznego i układu sił na arenie między-
narodowej. Jednak przede wszystkim, 
wolność zawdzięczamy nam samym, 
dzięki naszej determinacji i ofiarnej, nie-
ustającej walce. Niemały wkład w zdoby-
cie wolności włożyli również mieszkańcy 
naszego Południowego Podlasia.  Przy-
pomnijmy sobie, jak w zarysie wyglądały 
te listopadowe dni u nas. Jaki był prze-
bieg wydarzeń, kiedy dokładnie nasi pra-
dziadkowie mogli powiedzieć, że jest już 
Polska, już wolna, suwerenna.
Słowa Pana Jezusa do świętobliwej Wan-
dy Malczewskiej, Sługi Bożej (ciotki słyn-
nego malarza Jacka Malczewskiego):
„Ojczyzna twoja i Kościół w tej Ojczyźnie… 
przez krwawą pracę i jedność bratnią doj�
dą do upragnionej wolności. Niech tylko 
naród tej wolności nie obróci w swawolę”
Słowa Matki Bożej do tej Sługi:
„Dostaliście się do niewoli wskutek niezgo�
dy wewnętrznej i sprzedajności wielu wa�
szych rodaków. Rozebrali was na kawałki, 
ale Pan Bóg na moją prośbę tego rozbioru 
nie zatwierdził. Zbliża się czas, że sprawie�
dliwość Boska upokorzy chciwość zabor�
ców waszych, tępicieli wiary katolickiej 
i nabożeństwa do Serca mojego Syna. Oni 
upadną, a Polska na moją prośbę będzie 
wskrzeszona i wszystkie jej części   będą 
złączone. Ale… niech strzeże wiary i nie 
dopuszcza niedowiarstwa… zdrady… 
niezgody i lenistwa, bo te wady mogą ją 
na�powrót zgubić i to… na zawsze! Pragnę 
widzieć Polskę szczęśliwą, ale niech też Po�
lacy do tego rękę przykładają…”

Polska Organizacja Wojskowa
Istotne znaczenie dla rozwoju ruchu 
niepodległościowego na Południowym 
Podlasiu w  czasie I  wojny światowej 
miało powstanie Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Pierwsze wiadomości o jej 
istnieniu w regionie posiadamy z Siedlec 
i Łukowa z roku 1914, jeszcze w czasie 
pobytu wojsk rosyjskich. W ówczesnym 
powiecie Biała Podlaska ruch peowiacki 
rozwinął się na bazie harcerstwa. W roku 
1918 terenowe ogniwa POW powstały 
w większości gmin i miasteczek Połu-

dniowego Podlasia. Szeregi organizacji 
zostały zasilone przez żołnierzy przyby-
łych z Rosji, m.in. z Korpusu generała Do-
wbora-Muśnickiego. Zdarzało się, że jeśli 
organizacja nie mogła znaleźć oparcia 
w miasteczku, to skupiała młodzież po-
bliskich wsi. W 1918 r. POW prowadziła 
na Południowym Podlasiu wszechstron-
ną, aktywną działalność przygotowując 
się do przejęcia władzy. Na zajęciach 
prowadzone były wykłady z regulami-
nów musztry niemieckiej i austriackiej, 
a następnie także rosyjskiej.

Sprawdzian sił i początek rewolucji
Już w maju 1918 roku przyszedł czas 
próby dla członków POW z rejonu Kąko-
lewnicy. W Wólce Łózeckiej został aresz-
towany członek POW, 19-letni nauczyciel 
Józef Zahajkiewicz. Powód zatrzymania 
nie jest wprost znany. Podczas konwo-
jowania, między wsiami Szóstką i Wólką 
Łózecką, wyjął ukryty pistolet i strzelił do 
strażników. Jeden Niemiec został ranny, 
a drugi uciekł przerażony. Komendant 
obwodu nie był zadowolony z tego czy-
nu.  Niedługo potem Zahajkiewicz zosta-
je powtórnie złapany i przewieziony do 
aresztu w Międzyrzecu Podlaskim. Po 
krótkim procesie zostaje skazany przez 
miejscowy sąd polowy na karę śmierci. 
Egzekucja odbyła się obok nieistnieją-
cego obecnie młyna, przy wiatrakach na 
przedmieściu zwanym Piaski, zgromadzi-
ła sporo ciekawskich, biernych gapiów 
z Międzyrzeca. Wstrząsające wrażenie 

zrobił ojciec Zahajkiewicza, który przy-
jechał z trumną po ciało w chwili, gdy 
syn jeszcze żył. Skazanego wprowadzo-
no w dół i przywiązano do słupka. Oczu 
zawiązać sobie nie pozwolił. Przed sal-
wą krzyknął: „Już jestem pomszczony, 
zginiecie podłe psy. Niech żyje Polska”, 
chwilę potem upadł raniony kilkunasto-
ma kulami. Skazaniec przed swoją śmier-
cią wykazał się również swoją dumą, nie 
tknął jedzenia, na piersiach zrobił sobie 
testament, w którym prosił ojca by oddał 
jego narzeczonej broszkę w kształcie orła 
i pierścionek z insygniami niepodległości 
oraz kupił jej korale. Zapis ten odczytano 
dopiero po śmierci. Wydarzenie nie prze-
straszyło kąkolewickiej młodzieży z POW, 
wręcz przeciwnie, wzmocniło szeregi 
organizacji. Planowano zaraz potem ko-
lejne potajemne zamachy na Niemcach 
i ich struktury.
W Białej Podlaskiej również dzielnie spi-
sywała się młodzież POW. Bojówkarze 
nie tylko podkradali broń okupantom, 
ale rozsiewali również ulotki rewolucyjne 
w budynku sztabu Armii Nadbużańskiej 
(Inspektorat), co Niemców doprowa-
dzało do obłędu i szału. Na wiosnę in-
ternowano w obozie w Białej Podlaskiej 
około 240 żołnierzy z II Korpusu genera-
ła Hallera, wziętych 11 maja do niewoli 
w bitwie pod Kaniowem. 40 legionistom 
z tej grupy więźniów groziła kara śmierci 
za przejście frontu pod Rarańczą. Spo-
łeczeństwo bialskie udzieliło jeńcom 
pomocy m.in. harcerze i ks. Bernat. Po ►
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krótkim czasie, członkom POW, udało się 
wyprowadzić z obozu i uratować tych 40 
oficerów, których czekała śmierć. Należy 
podkreślić wielką ofiarność i poświęcenie 
mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy 
przechowywali i żywili zbiegów z obozu, 
służyli jako baza łącznikowa, a następnie 
przeprowadzali ich do dalszych punktów 
peowiackich.
Te dwa przykłady, są jedynie ziarenkiem 
piasku na tle innych podobnych zdarzeń 
związanych  z działalnością POW w in-
nych obwodach Podlasia.

Międzyrzec Podlaski i brak ducha 
niepodległościowego

Warto powiedzieć, że na tle innych miast 
i ośrodków POW, zwraca uwagę zacofanie 
niepodległościowe Międzyrzeca Podla-
skiego. Przyczyny tego były różne. Jedną 
z nich była słabość mieszczaństwa pol-
skiego. W mieście była prawie trzykrotna 
przewaga ludności żydowskiej, która była 
obojętna wobec idei niepodległościowej, 
lub odnosiła się do niej z rezerwą. „Wasze 
legiony – nasze miliony” – mówili pilnując 
swych interesów Żydzi. Ludność polska 
utrzymywała się przeważnie z rolnictwa, 
pilnując źródła utrzymania, nie intereso-
wała się życiem politycznym. Do 1905 r. 
była rozbita religijnie, poddawana bez-
względnej rusyfikacji. Przez słabe rozwi-
nięcie szkolnictwa oraz wszelkich jego 
tradycji, duch narodowy mieszkańców 
był żaden. Ośrodkiem idei niepodległo-
ściowej  mógł stać się dwór hr. Potockich, 
jako że zatrudniał sporo inteligencji. Nie-
stety, nie był tym zainteresowany, bojąc 
się idei wywrotowych mu grożących, nie 
zamierzał się narażać okupantowi.
Międzyrzecka organizacja niepodległo-
ściowa „Samopomoc” powstała bardzo 
późno, na kilka tygodni przed zakończe-
niem I wojny  światowej. W mieście POW 
nie bardzo miała się na kim oprzeć. Część 
zrusyfikowanych mieszkańców przychyl-
nie wspominała panowanie Mikołaja II 
lub służbę w carskim wojsku, gdzie do-
służyła się stopni podoficerskich. Biedota 
podatna była jedyne na idee wywrotowe.

Traktat brzeski i podsycanie antago-
nizmów narodowościowych

Innym problemem ludności polskiej m.in. 
w powiatach bialskim czy konstantynow-
skim, było podsycanie przez Niemców 
antagonizmów narodowościowych i jaw-
ne preferowanie ludności ukraińskiej. Po 
traktacie brzeskim bowiem w myśl jego 
ustaleń, część terenów Podlasia miała na-
leżeć do Ukrainy. Okupanci zezwolili na 
napływ nauczycieli ukraińskich i popów, 
którzy szerzyli wrogą dla Polaków agita-
cję wśród ludności podlaskiej wyznania 
prawosławnego. Straszono też m.in. wy-
siedleniem polskich nauczycieli i księży.

Już tylko dni i godziny dzielą Naród 
Polski od wolności…

W dniach od 1 do 5 listopada 1918 r. 
POW i oddziały polskie wydzielone z ar-
mii austriackiej jako narodowe, rozbro-
iły oddziały armii austro-węgierskiej na 
obszarze Polski znajdującym się pod 
okupacją austriacką. 6 listopada oswo-
bodzony został Lublin. Dzień później 
powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej z  Ignacym 
Daszyńskim jako premierem. 7 listo-
pada kierujący w zastępstwie Józefa 
Piłsudskiego Edward Rydz-Śmigły ogło-
sił mobilizację POW.  Od 10 listopada 
rozpoczęło się rozbrajanie okupantów 
w Siedlcach.

Międzyrzec Podlaski
W garnizonie niemieckim w Między-
rzecu Podlaskim dało się odczuć pew-
ne rozprzężenie wobec napływających 
wieści o zakończeniu wojny. Komendant 
miasta wyczuwał sytuację, bo zwołał 
zebranie rady miejskiej i oświadczył, że 
w dniu 17 listopada wojsko niemieckie 
opuści Międzyrzec. Prosił, aby w tym 
dniu zebrano Milicję, której odda do 
dyspozycji 150 karabinów. 11 listopada 
większa część wojska niemieckiego sta-
cjonującego w mieście utworzyła Radę 
Żołnierską, która rozbraja komendanta 
nazwiskiem Kwapp, degraduje go i od-
suwa całkowicie od władzy. Ściągnięto 
wówczas posterunki z miasta i część 
żołnierzy sama się rozbroiła. Gdy tylko 
rozeszła się o tym wieść w mieście za-
wrzało. Jak zobaczono, że niema żadnej 
władzy, doszło do samosądu. Wpierw 
złość została przelana na polskich urzęd-
ników, którzy wysługiwali się okupan-
tom. Następnie grupa 30 osób udała się 
do domu burmistrza. Jeden mieszczanin 
z siekierą w ręku krzyczał: „zabić burmi-
strza”. Ten schował się na balkonie i wo-
łał o pomoc i ratunek. Sytuację uratował 
ksiądz prałat Wydżga, który odciągnął 

napastników. 12 listopada ujawniają się 
członkowie miejscowej organizacji „Sa-
mopomoc”, która była słaba liczebnie, 
nie wyszkolona i nie uzbrojona. Admi-
nistracja dóbr hr. Potockiego apeluje 
u Niemców, aby trzymali razem z Pola-
kami z grupy „Samopomocy” służbę po-
rządkową. Odtąd po mieście chodziły 
mieszane posterunki niemiecko-polskie 
i pilnowały porządku.
Ruszyli się też chłopi po wsiach wokół 
Międzyrzeca. Nie tylko rozbrajali Niem-
ców, ale ograbiali ich ze wszystkiego, 
i w bieliźnie pędzili do Międzyrzeca. 
Doprowadzili  do tego swym postę -
powaniem oczywiście sami Niemcy, 
prowadząc bezwzględną, rabunkową, 
obliczoną na zrujnowanie każdego go-
spodarza gospodarkę.
13 listopada przybywają do Międzyrze-
ca oddziały POW i dokańczają rozbraja-
nie Niemców. Ostatecznie okupanci po 
licznych akacjach odwetowych wycofali 
się z Międzyrzeca 13 grudnia 1918 r.
W  dniach 12-13 listopada rozbrojo-
no załogi posterunków niemieckich 
w większości miast i wsi Południowego 
Podlasia, choć walki i ostateczna ewa-
kuacja wojsk okupacyjnych trwała do 
stycznia 1919 r.   Narodziny Niepodle-
głości w roku 1918 Południowe Podla-
sie okupiło liczbą kilkudziesięciu zabi-
tych i rannych, dając poważny wkład do 
dzieła wolności. To oczywiście jedynie 
skrótowy opis listopadowych wydarzeń 
na Południowym Podlasiu, na przykła-
dzie głównie dwóch dużych ówczesnych 
miast Białej Podlaskiej i Międzyrzeca 
Podlaskiego. Mam nadzieję, że już we 
własnym zakresie zainteresujecie się 
tym ciekawym tematem głębiej, do cze-
go serdecznie zachęcam. 

Materiał: Radio Biper; W artykule korzystano z infor-
macji i fragmentów zacytowanych również wprost 

z książki autorstwa Józefa Geresza pt. „Listopad 
1918  na Południowym Podlasiu”. Archiwalne zdjęcia 

również pochodzą z tej pozycji oraz zbiorów Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej (dział 

regionalny).
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VIII Grand Prix Terespola w szachach sesja III
14 października zakończył się kolej-
ny turniej szachowy w ramach Grand 
Prix Terespola sesja III. W turnieju ry-
walizowało 33 zawodników z Białej 
Podlaskiej, Łomaz, Konstantynowa, 
Terespola, Grabanowa, Międzyrzeca 
Podlaskiego mieliśmy zaszczyt gościć 
zawodników z Chełma, Wierzbicy oraz 
Sarnak.

W klasyfikacji do 12 lat zwyciężyli: miej-
sce I  - Piotr Gołębiowski (Terespol), 
miejsce II Mikołaj Lesik (Terespol), miej-
sce III Patryk Dragan (Wierzbica).
W kategorii do 18 lat I miejsce zajął Mi-
kołaj Drozd (Chełm), tuż przed Jaku-
bem Niczyporukiem (Konstantynów) 

i Robertem Tymoszukiem (Międzyrzec 
Podlaski).
W kategorii Kobiet najlepsza była Joan-
na Szymańska. II miejsce zajęła Karolina 
Sacharczuk, a miejsce III Paulina Golwiej. 
Wszystkie panie reprezentowały miejsco-
wość Sarnaki.
W kategorii open zwyciężył Marcin Du-
dek, który na podium wyprzedził Da-
riusza Pawłowskiego i Marka Ferensa 
(wszyscy z Terespola).
Podczas otwarcia turnieju wspomniane 
zostało o niedawno zmarłym naszym ko-
ledze i miłośniku szachów św. p. Leonie 
Kuprysiu uczciliśmy to chwilą ciszy i za-
dumy.
Partnerem naszego klubu jest gru-

pa MamyCzas Terespol zajmująca się 
inicjowaniem i moderowaniem życia 
kulturalnego Terespola. W organizacji 
turnieju pomogli nam zaprzyjaźnione 
Stowarzyszenie „Bugowiaki”, Urząd Mia-
sta Terespol, Miejski Ośrodek Kultury 
w Terespolu, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Terespolu oraz niezawodne grono 
licznych sponsorów.
Organizatorzy Klub Szachowy MOK „De-
biut” Terespol zapraszają już w niedale-
kim terminie na czwartą sesję Grand Prix 
Terespola oraz podsumowanie wszyst-
kich sesji i wyłonienie mistrza i mistrzy-
ni Terespola w  czterech kategoriach 
wiekowych.

Materiał: MOK Terespol

Maratończyk z Kodnia przed magiczną dwusetką
Gdy w 2007 roku Jan Kulbaczyński, znany w kraju maratończyk z Kodnia, hucznie obchodził w swojej rodzinnej miejscowości 
ukończenie setnego maratonu, wydawało się, że nie dane mu już będzie, choćby wskutek pojawiających się zdrowotnych 
dolegliwości, podwojenie tej znaczącej ilości olimpijskiego dystansu. Tymczasem na finiszu bieżącego roku ma on już na 
koncie 190 biegów o długości 42 km 195 m. Jak zapowiada, druga setka pęknie w 2019 roku.

Obecny rozpoczął od organizowane-
go przez siebie w dniu 17 marca cross 
maratonu a zakończył 28 października 
maratonem w Toruniu. W międzyczasie 
pobiegł w Łodzi, Jelczu Laskowicach, Lu-
blinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Ostrowie 
Wielkopolskim, Gdańsku, Świnoujściu, 
Wrocławiu, Poznaniu i dwukrotnie w War-
szawie. Jak sam twierdzi, jest królem ma-
ratończyków z woj. lubelskiego.
Konsekwencją częstych startów podla-
skiego maratończyka są kontuzje. Jedno 
z jego kolan było już dwa razy operowa-
ne, kilka miesięcy przeleżał też z tego po-
wodu w łóżku.
– Wskutek ogromnego bólu byłem w 2008 
roku u kresu psychicznej wytrzymałości 
i  nie wiedziałem już co ze sobą zrobić. 
Uratowała mnie rok później Matka Boska 
Kodeńska, do której zwróciłem się z proś�
bą o pomoc. Zrozumiałem to, gdy pewnej 

nocy wsiadłem na rower, ruszyłem i nie po�
czułem jakiejkolwiek dolegliwości – wspo-
mina pan Jan.
Powrócił więc do biegania i to marato-
nów, mimo że lewe kolano co jakiś czas 
przypomina o  swojej słabości. Unie-
możliwiało mu to i nadal uniemożliwia 
uzyskiwanie dobrych wyników, ale dla 
niego liczy się to o czym mówił Pierre de 
Coubertin, twórca nowożytnych igrzysk 
olimpijskich, czyli sam udział. Marzy bo-
wiem o zaliczeniu dwusetnego maratonu 
i wierzy, że nastąpi to w przyszłym roku.
Nowy sezon zacznie tradycyjnie od or-
ganizowanego przez siebie VII Cross 
Maratonu po Ziemi Kodeńskiej i Pisz-
czackiej. Impreza odbędzie się 16 mar-
ca, a biegacze wystartują spod kościoła 
obok Szkoły Podstawowej w Połoskach. 
Telefoniczne zgłoszenia udziału w spon-
sorowanym przez bialską firmę Edwood 

biegu przyjmuje sam Kulbaczyński, pod 
nr. 698 705 612.
– Serdecznie zachęcam do udziału w ma�
ratonie mojego imienia. Jak zwykle będzie 
trudny, bo wiodący polnymi drogami, ale 
dla prawdziwych biegaczy nie powinno to 
stanowić jakiegokolwiek problemu – pod-
kreśla znany w całej Polsce maratończyk 
z Kodnia.

Materiał: Roman Laszuk, podlasiak.info.pl
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Triumfował w mistrzostwach Polski
W Tucholi (kujawsko-pomorskie) biegacze rywalizowali w VI 
Mistrzostwach Polski Myśliwych. Najlepszy okazał się Ma-
rek Grabowski, mieszkaniec Polubicz Dworskich w gminie 
Wisznice.

29-letni zwycięzca zawodów reprezentował swoje koło ło-
wieckie „Szarak Wisznice 51”. Został mistrzem Polski myśli-
wych w biegu przełajowym na 15 kilometrów z czasem: 1 go-
dzina, 2 minuty i 48 sekund. Myśliwi rywalizowali w ramach 

IX Biegu Świętego Huberta, w którym biegli również m. in. 
leśnicy. Nie zabrakło też rywalizacji w nordic walking. Łącznie 
na starcie stanęło ponad pół tysiąca uczestników. 
- W mistrzostwach myśliwych nie było podziału na kategorie wie�
kowe. Przez pierwsze 11 kilometrów biegliśmy po lesie, ale potem 
wybiegliśmy na asfalt i przeszkadzał nam czołowy wiatr na ostat�
nich kilometrach - mówi Marek Grabowski. - Ja dwa lata temu 
zająłem w Mistrzostwach Polski Myśliwych czwarte miejsce, w po�
przednim roku byłem trzeci, a teraz zająłem już pierwsze miejsce.

Materiał: slowopodlasia.pl

gm. Zalesie
                Sięgnął po złoto mistrzostw świata

Franciszek Szabluk nie zwalnia tempa. Reprezentant ULPKS 
Gaj Zalesie sięgnął po kolejne złoto mistrzostw świata 
w trójboju siłowym, tym razem w słowackiej Trnavie.

W Mistrzostwach Świata Federacji WUAP z udziałem ponad 
600 siłaczy z 21 krajów, Franciszek Szabluk w swojej kate-
gorii wiekowej stanął na najwyższym podium z wynikiem 165 
kg w wyciskaniu sztangi leżąc.
Zarząd ULPKS Gaj dziękuje sponsorom, firmom „Transgaz” 
oraz „Eko-Bug” za wsparcie finansowe wyjazdu na mistrzo-
stwa. Dzięki wsparciu finansowemu firmy „Edwood” Franci-
szek Szabluk poleci jeszcze do stolicy Gruzji Tbilisi i będzie 
bronić tytułu mistrza świata i rekordu świata Federacji WPA 
w mistrzostwach zaplanowanych od 15 do 20 listopada. Jego 
rekord wynosi 230 kg.
Przypomnijmy, że niedawno, we wrześniu, Franciszek Szabluk 
sięgnął po złoto Mistrzostw Świata Federacji GPC na Wę-

grzech, w kategorii wagowej do 100 kilogramów i kategorii 
wiekowej 60-64 lata.

Materiał: slowopodlasia.pl

Wicemistrz Polski Policji w „Biegu po Schodach Collegium Altum”
Policjant bialskiej komendy zdobył tytuł Wicemistrza Polski 
Policji w bieganiu po schodach. Organizowana już po raz 
czwarty impreza odbyła się w budynku „Collegium Altum” 
w Poznaniu. Funkcjonariusz ma już liczne starty w podob-
nych biegach, m.in. „Marriott Everest Run”, w którym w 2017 
roku wbiegł na 42 piętro hotelu Marriott aż 66 razy, osiąga-
jąc tym samym wysokość Mont Everest – najwyższej góry 
świata.

Już po raz czwarty odbyła się impreza „Bieg po schodach Col-
legium Altum” organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, portal Wszystkoobieganiu.pl oraz Komendę Woje-
wódzką Policji w Poznaniu. W ramach tegorocznej edycji odbyły 
się również IV. Mistrzostwa Polski Policji w Bieganiu Po Scho-
dach, nad którymi patronat honorowy objął Komendant Głów-
ny Policji. Szczególne powody do zadowolenia ma Komenda 
Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Sierżant sztabowy Krzysztof 
Iwan funkcjonariusz Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego został 
wicemistrzem Polski Policji w Bieganiu Po Schodach. Pokonanie 
17 pięter, a tym samym 372 stopni najwyższego wieżowca w 
Poznaniu zajęło naszemu koledze zaledwie 2 minuty!
Nasz kolega kolejny raz udowodnił, że ograniczenia są tylko w 
naszych głowach, a zwyciężać w biegach na szczyt wieżowców 
można nawet trenując w mieście bez wieżowców. Sukces cieszy 
tym bardziej, że na przygotowanie się miał bardzo mało czasu.
Wicemistrzostwo Polski Policji z pewnością będzie motywacją 
do bicia kolejnych rekordów i zachętą do mierzenia się z wła-
snymi słabościami, chociaż tej sierżantowi Krzysztofowi Iwanowi 

nie brakuje. Przypomnijmy tylko, że na swoim koncie ma liczne 
starty w podobnych biegach, jak chociażby
„Bieg na szczyt Rondo 1” czy „Marriott Everest Run”, w którym 
w 2017 roku wbiegł na 42. piętro hotelu Marriott aż 66 razy, 
osiągając tym samym wysokość Mont Everest – najwyższej góry 
świata, a w 2018 r. w sztafecie zajął 3. miejsce, będąc przy okazji 
jedynym zawodnikiem, który na szczyt „wspinał” się z 10-kilo-
gramowym ciężarkiem w plecaku. Gratulujemy oraz życzymy 
kolejnych sportowych sukcesów!
Materiał: kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej 
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Międzyrzec Podlaski: 55 par 
świętowało Złote Gody

41 XLIX sesja Rady Powiatu - zmiana 
na stanowisku Skarbnika Powiatu

Ślubowanie pierwszaków ze Sławacinka Starego
150 tys zł w sprzęcie dla czterech 
OSP KSRG Gminy Biała Podlaska

W Mościcach upamiętniono setną rocznicę 
odzyskania niepodległości i Papieża Świętego 

Jana Pawła II

Stypendia Starosty oraz ślubowanie 
klas pierwszych w LO w Wisznicach

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Starosta Bialski podziękował za owocną współpracę

Czosnówka: Zadbajmy o bezpieczeństwo 
na naszych drogach

Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 
będzie wyposażony w nowoczesny tomografQR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z ko-
dów QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką 

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

Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy? 
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony z systemami An-

droid, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, Nokia i innymi. Są to aplikacje bez-
płatne do pobrania online za pomocą np. Google Play, App Store itp.

Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz skierować swoje urządzenie (tele-
fon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet) w kierunku kodu QR. Kod powinien 

znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włą-
czeniu 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


