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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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m. Międzyrzec Podlaski
 Pamiętamy o przeszłości. Patrzymy w przyszłość 

Międzyrzec Podlaski to jedna z 9 lo-
kalizacji w województwie lubelskim, 
w  której powstanie multimedialna 
Ławka Niepodległości. W całej Polsce 
będzie ich 143. Ministerstwo Obrony 
Narodowej przyznało miastu 30 tys. zł 
dotacji na jej budowę.

O przyznaniu dofinansowania zdecydowa-
ła m.in. lokalizacja ławki oraz propozycja 
nagrania dźwiękowego związanego z lo-
kalną historią. Ławka będzie się bowiem 
znajdowała na głównej promenadzie 
miasta – dzięki niej będzie można odsłu-
chać historię „Krwawych Dni Międzyrzeca”, 
Marsz Pierwszej Brygady, przemówienia 
Marszałka Piłsudskiego i inne nagrania. 
Duży nacisk postawiono na nowoczesność 
– obiekt będzie posiadał fotokody QR, któ-

re umożliwią ściągnięcie materiałów histo-
rycznych oraz ułatwienia, takie jak ładowar-
ki urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi. 
Projekt Ławki pozwala na montaż jednego, 

dwóch lub większej liczby siedzisk. Ławka 
będzie podświetlana systemem LED. Koszt 
jej budowy to 37,5 tys. zł, z czego miasto 
dołoży tylko 7,5 tys. zł.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Jest dofinansowanie na ZOL w Łózkach 
18 listopada w  Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej w Międzyrzecu Podlaskim odbyło 
się podpisanie umowy na dofinanso-
wanie tworzenia zakładu Opiekuńczo 
-Leczniczego w Łózkach. Dotacja wy-
nosi 7,5 mln zł. 

Pozytywnie zakończyła się prowadzona 
przez Urząd Marszałkowski w Lublinie 
procedura weryfikacji wniosku o dofinan-
sowanie dla projektu utworzenia Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach. 
Umowę potwierdzającą przyznanie do-
tacji z dyrektorem szpitala powiatowego 
w Międzyrzecu Podlaskim podpisał były 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Przemysław Litwiniuk. 
Siedzibą nowego ZOL-u będzie budynek 
dawnej szkoły podstawowej w Łózkach 
(gm. Drelów). Szkoła została zlikwido-
wana w 2012. Kilka lat później budynek 
od gminy przejął powiat bialski. Poja-
wił się pomysł, żeby zaadaptować go 

na potrzeby usług medycznych, stąd 
plany utworzenia pełnowymiarowe-
go Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 
Wniosek o dofinansowanie ze środków 
unijnych złożył SPZOZ w Międzyrzecu 
Podlaskim. Całkowity koszt zadania to 
ponad 11 680 647,99 zł. (koszty kwa-
lifikowane 11 508 873,59 zł). Wsparcie 
zewnętrzne w ramach działania – Infra-
struktura Ochrony Zdrowia z Regional-
nego Programu Operacyjnego wynosi 
7 590 537,11 zł.
Budynek dawnej szkoły przejdzie grun-
towną przebudowę. Powstanie nowe 
piętro. Łącznie do dyspozycji pacjen-
tów będzie 90 miejsc. Zakład będzie 
wyposażony w najnowszy sprzęt. Zago-
spodarowany będzie także teren wokół 
budynku, którego powierzchnia wynosi 
70 arów. 
Pieniądze z dofinansowania przezna-
czone są nie tylko na modernizację 
i   wyposażenie budynku w  Łózkach. 
Z   tej  pul i  zostanie zakupiony tak-

że specjalistyczny sprzęt dla szpitala 
w Międzyrzecu Podlaskim. Doposażo-
ne zostaną blok operacyjny, poradnia 
endoskopowa, oddział wewnętrzny 
i poradnia kardiologiczna. Zakupione 
zostaną: przenośny aparat USG, dop-
pler, holter z bieżnią EKG i laparoskop.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcie: Przemysław Litwiniuk 

Komentarz

Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

Projekt utworzenia Zakładu w Łózkach 
nabiera rumieńców. Umowa z Urzędem 
Marszałkowskim została podpisana, 
wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze 
przetargi. Z niecierpliwością czekam aż 
prace ruszą pełną parą. Chcielibyśmy 
zrealizować to zadanie do końca przy-
szłego roku. To bardzo ważne, żeby jak 
najszybciej zacząć przyjmować pacjen-
tów. W Łózkach pomoc znajdą osoby 
starsze, niepełnosprawne i przewlekle 
chore, które będą korzystać z najlep-
szego sprzętu i będą otoczone profesjo-
nalna opieką. Powstanie tego miejsca 
ma na celu poprawienie dostępności 
mieszkańców powiatu do usług me-
dycznych. To jeden z priorytetów na 
najbliższe lata. 
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Czystsze powietrze nad Kodniem
Ponad dwieście gospodarstw domo-
wych w gminie Kodeń przyczynia się, 
od tego roku, do zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla, a co za tym idzie 
ochrony czystości powietrza. 

Dokładnie 162 zestawy kolektorów sło-
necznych, 22 zestawy pomp ciepła i 20 
kotłów na biomasę zostały zainstalowane 
w domach naszych mieszkańców. Po raz 
pierwszy mieszkańcy gminy Kodeń mogli 

skorzystać z dopłat unijnych bezpośred-
nio na swoje potrzeby.
Oprócz wymienionych wyżej urządzeń 
w czterech budynkach użyteczności pu-
blicznej: Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Kodniu, Dom Kultury w Za-
błociu, Urząd Gminy w Kodniu i Ośrodek 
Zdrowia w Kodniu zamontowane zostały 
kotły centralnego ogrzewania na biomasę.
Stało się to dzięki udziałowi Gminy 
w projekcie pn.: „Ekologiczne inwestycje 

w Gminie Kodeń” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
w ramach Działania 4.1 Wsparcie wyko-
rzystania OZE. Wartość dofinansowania 
wynosiła 85% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu. Łączna war-
tość projektu – 3 mln zł.

Materiał: bp24.pl/ Zdjęcie: budujemydom.pl

Które drogi w 2019 roku realizowane będą 
z dofinansowaniem wojewody?

Na liście wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019 Województwa Lubelskiego pojawiło się kilka inwestycji z terenu gmin i miast Powiatu Bialskiego. 
W 2019 roku budować z dofinansowaniem nowe ulice i remontować drogi będą m.in.: Janów Podlaski, miasto Międzyrzec 
Podlaski, Terespol gmina, Konstantynów, Łomazy i Powiat Bialski na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i Piszczac. W sumie 
ponad 8, 5 km dróg za kwotę prawie 14, 5 mln zł z dofinansowaniem połowy tej sumy.

75 dróg gminnych i 34 drogi powiato-
we znalazły się na liście projektów za-
kwalifikowanych do oceny merytorycznej. 
Zadań zgłoszonych do wojewody było 
znacznie więcej. Jest to organ prowadzoą-
cy nabór wniosków w ramach rządowego 
programu budowy dróg.
W 2019 roku szansę na przebudowę 
i budowę swoich dróg otrzymają m.in.:
Gmina Janów Podlaski
Najwyżej sklasyfikowana gmina powiatu 
bialskiego. Projekt budowy ulicy Polnej 
znalazł się na 13. miejscu. Ulica Polna w Ja-
nowie Podlaskim to droga nr 100092L. 
Budowa ulicy planowana jest na całej jej 
obecnej długości wraz z włączeniem do 
drogi wojewódzkiej nr 698 (ul. Brzeska) 
i skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego. Łączna 
długość budowanej ulicy to 930 metrów. 
Wartość projektu ogółem: 2 mln 943 tys zł. 
Dofinansowanie: 1 mln 471 tys. zł.
Miasto Międzyrzec Podlaski
Również wysokie miejsce w rankingu. 20. 
Miasto Międzyrzec Podlaski przystąpi do 
budowy ul. Adamki. Ulica powstanie na 
długości 954 metrów. Koszt całkowity za-
dania to 2 mln 307 tys. zł. Dofinansowanie 
wyniesie prawie 1 mln 154 tys. zł.
Gmina Terespol
Z miejscem 27. w rankingu gmina Tere-
spol zapewniła sobie wsparcie na budo-
wę dwóch kolejnych ulic w Centrum 
Administracyjnym w Kobylanach. Po-
wstaną drogi dojazdowe o numerach 3 
KDD i 5 KDD. Łącznie to 596 metrów ulic. 
Koszt całości wynosi 1 mln 190 tys. zł. Do-
finansowanie z programu zaplanowane 
zostało na kwotę 595 tys. zł.
Gmina Konstantynów
Miejsce 44. w rankingu zabezpiecza prze-

budowę ul. Mikołaja Kopernika i ul. Klo-
nowej w Konstantynowie. To ulice w ści-
słym centrum stolicy gminy. Położone 
pomiędzy ulicami Ogrodową a Wyszyń-
skiego. Dodatkowo Kopernika i Klonowa 
uzbrojone zostaną w kanalizację desz-
czową. Długość przebudowywanych ulic 
wynosi 330 metrów. Koszt całości zadania 
oszacowano na ponad 805 tys. zł. Inwe-
stycja dofinansowana zostanie kwotą 402 
tys. zł.
Gmina Łomazy
Na 49. miejscu znalazła się przebudowa 
drogi gminnej nr 101326L. To droga na 
Kosę. W Dubowie. W przyszłym roku po-
wstanie 1 km 200 metrów nowej drogi. 
Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 1 
mln 476 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 
738 tys. zł.
Powiat Bialski. Gmina Międzyrzec Pod-
laski
W rankingu na 2019 rok znalazły się dwa 
tematy zaproponowane przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. 
Wysoko na 3. miejscu znalazła się inwe-
stycja przebudowy drogi powiatowej 
nr 1009L Manie – Żabce, odcinek Hala-
sy – Żabce od km. 3+457 do km 5+685. 
Łączna długość 2 km 228 metrów. Droga 
położona jest w całości na terenie Gminy 
Międzyrzec Podlaski. To łącznik pomiędzy 
DK2 i DK19. Koszt remontu – przebudowy 
tej drogi wynosi 2 mln 811 tys. zł. Dofinan-
sowanie wyniesie 1 mln 405 tys. zł.
Powiat Bialski. Gmina Piszczac
Na miejscu 4. rankingu dróg powia-
towych znalazła się rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1051L Zalesie – Choty-
łów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze. 
Odcinek Zalesie – Piszczac od km 1+360 

do km 7+980. Etap II 0 odcinek od km 
2+500 do km 5+142. Łącznie 2 km 264 
metry. To ulica Zaleska w Chotyłowie. 
Na odcinku od wyjazdu z lasu od strony 
Zalesia aż do łuku ulicy prowadzącego 
do przejazdu kolejowego. Koszt całości 
zadania 4 mln 100 tys. zł. Dofinansowa-
nie w kwocie 2 mln 50 tys. zł.

Materiał: Leszek Niedaleki (Radio Biper)

Komentarz 
Marek Sulima, przewodniczący 
Komisji Rolnictwa Gospodarki 

i Infrastruktury: 

Przyszły rok przyniesie ze sobą nowe in-
westycje, m.in. właśnie drogowe. Cie-
szy, że samorządy gminne są aktywne, 
pracują dla wspólnego dobra miesz-
kańców. Przygotowują dobre projekty, 
które są wysoko oceniane. Każdy z nas 
zdaje sobie sprawę z tego, jakie są po-
trzeby, jak dużo trzeba jeszcze zrobić 
i ile dróg czeka na modernizację. Kolej-
ne lata będą pod tym względem pra-
cowite i mam nadzieję jeszcze bardziej 
owocne. Z pewnością czeka nas dużo 
wyzwań. 
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gm. Rossosz

                            Otwarcie świetlicy w Musiejówce
Pod Twą obronę Ojcze na niebie - słowa 
tej pięknej pieśni rozbrzmiały w dniu 
25 listopada w Musiejówce w gminie 
Rossosz. Ta niewielka miejscowość li-
cząca niewiele ponad stu mieszkańców 
podjęła się budowy świetlicy.

Pomysł jej powstania zrodził się dzięki 
współpracy radnego Piotra Kalickiego 
i sołtysa Andrzeja Kulawca. Podczas ze-
brania wiejskiego wszyscy mieszkańcy 
Musiejówki zgodnie stwierdzili, że takie 
miejsce jest bardzo potrzebne. Wszyst-
kie zebrania w Musiejówce odbywały się 
w domu prywatnym u sołtysa. Pomysł 
został przedstawiony na sesji Rady Gmi-
ny. Ku wielkiej radości radnego, sołtysa 
i mieszkańców, zarówno radni, jak i wójt 
poparli ten wniosek. 
W związku z tym 6 stycznia 2017 roku od-
było się zebranie wiejskie dotyczące bu-
dowy świetlicy. Wybrano komitet budowy, 
tworzyli go: Piotr Kalicki - przewodniczący, 
Andrzej Kulawiec - zastępca oraz członko-
wie: Adam Rycerski, Krzysztof Rycerski, 
Anna Niekraszuk, Monika Mikiciuk i śp. 
Mirosław Olszewski. 
Na miejsce budowy wybrano działkę 
gminną leżąca przy drodze głównej. 
Mieszkańcy zadeklarowali, że włączą się 
czynnie w budowę i prace niefachowe 
będą wykonywać w czynie społecznym. 
Nie tracąc czasu potrzebnego do uzy-
skania niezbędnej dokumentacji, zaczęto 
oczyszczać teren i przygotowywać drew-
no na więźbę dachową. Drewno zostało 
pozyskane ze Wspólnoty Wsi Kozły. Po 
uzyskaniu projektu, który wykonał Marek 
Firysiuk, jesienią została zalana ława fun-
damentowa. Wiosną przystąpiono do dal-
szych prac budowlanych. Zbigniew Mazie-
juk wymurował budynek, wykonał więźbę 
dachową i pokrył dach blachą. Krzysztof 
Niekraszuk wraz z  synem Danielem 

wykonał kanalizację, podłączenie do 
szamba oraz centralne ogrzewanie. Ka-
zimierz Karczewski i Teresa Świątkow-
ska wykonali instalację elektryczną wraz 
z podłączeniem, wyłożyli płytami ściany 
i  je pomalowali oraz położyli glazurę 
w kuchni, łazience i kotłowni. Firma bu-
dowlana Jacka Olszewskiego ociepliła 
cały budynek, pomalowała i wykona-
ła podbitkę. Przyłączenia do prądu na 
czas budowy użyczyli Bogdan i Wanda 
Ussowie.
W nowo powstałej świetlicy w dniu 25 li-
stopada zgromadzili się mieszkańcy. Soł-
tys Andrzej Kulawiec powitał zebranych, 
następnie proboszcz parafii Korczówka 
ksiądz Mariusz Czyżak poświęcił budy-
nek i wraz z przybyłym na tę uroczystość 
księdzem Markiem Śliwą , który jest 
rodzinnie związany z Musiejówką i  jej 
mieszkańcami, odprawił polową mszę 
świętą prosząc Boga o błogosławieństwo 
dla tego miejsca, tych którzy przyczynili 
się do jego powstania i wszystkich miesz-
kańców Musiejówki. Nawiązał do jedno-
ści, która łączyła wieś przez wiele pokoleń 
i było to fundamentem do budowania 
lepszej przyszłości. Przypomniał już za-
pomniane obrazki wsi polskiej, kiedy to 
sąsiedzi wspólnie zasiadali na ławeczkach 
przed domami. Życzył, by ta świetlica była 
miejscem takiej jedności i łączności całej 
wspólnoty wsi.
Radny Piotr Kalicki korzystając ze swoich 
notatek, podziękował wyczytując wszyst-
kich, którzy nie szczędzili swoich sił i czasu, 
by pracować dla dobra wspólnego. Szcze-
gólne podziękowania skierował do wójta 
gminy Kazimierza Weremkowicza, byłej 
przewodniczącej Rady Gmniy Rossosz Ur-
szuli Tomczak i sekretarz gminy Agnieszki 
Hryniewskiej. Z dumą podkreślił, że ilekroć 
zwrócił się do kogokolwiek z mieszkańców 
o pomoc, nigdy nie padło słowo: nie.

Na zakończenie panie z powstającego 
Koła Gospodyń Wiejskich częstowały 
przybyłych kiełbaskami, kaszanką i wspa-
niałym tortem. 
Ta wspaniała inicjatywa mieszkańców 
Musiejówki pokazuje, jak wiele można 
uzyskać pracując dla dobra wspólnego. 
Zgoda i  jedność to są wartości, które 
są ponadczasowe i przekładają się na 
wspólne dla wszystkich korzyści. Niech 
ta niewielka społeczność będzie wzo-
rem dla innych.

Materiał: Urszula Tomczak

Komentarz 
Mateusz Majewski, radny powiatu 

bialskiego, członek Zarządu Powiatu:

Serdecznie gratuluję mieszkańcom Mu-
siejówki. Sołectwo Musiejówka jest do-
wodem na to, że warto działać wspól-
nie, że mieszkańcy mogą i powinni 
wychodzić z własną inicjatywą. Budowa 
świetlicy była możliwa dzięki staraniom 
i pracy mieszkańców wsi oraz Rady So-
łeckiej z sołtysem Andrzejem Kulawcem 
na czele. Bardzo się cieszę, że Rada 
gminy Rossosz oraz Wójt Kazimierz We-
rekmowicz przychylili się do inicjatywy 
mieszkańców, wspierając zarówno środ-
kami budżetu gminy, jak i w kwestiach 
formalnych. Teraz Musiejówka ma miej-
sce, które już tętni życiem i przez kolejne 
lata będzie służyło jako centrum funk-
cjonowania lokalnej społeczności. Jest 
to doskonały przykład do stawiania za 
wzór i do naśladowania.
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Policja apeluje: Nie bądź obojętny!
Kiedy na dworze panują niskie tempe-
ratury wiele osób narażonych jest na 
utratę życia lub zdrowia na skutek wy-
chłodzenia organizmu. Problem ten do-
tyka przede wszystkim osób bezdom-
nych, samotnych, w podeszłym wieku. 
Zagrożenie takie dotyczy także osób 
będących pod wpływem alkoholu. Ko-
menda Wojewódzka Policji w Lublinie 
apeluje: nie bądźmy obojętni! Jeden 
telefon może uratować czyjeś życie.

Niskie temperatury zwłaszcza w nocy 
to zagrożenie dla osób bezdomnych, 

starszych i  samotnie mieszkających. 
Zagrożenie to dotyczy także osób bę-
dących pod wpływem alkoholu. W tym 
ok res ie  pol ic janci  systemat ycznie 
kontrolują miejsca, w których mogą 
przebywać osoby bezdomne. Udziela-
ją potrzebującym informacji, w jakich 
placówkach mogą znaleźć schronienie 
i bezpiecznie przetrwać jesienno-zimo-
we miesiące. Pamiętajmy, że naszym 
wspólnym obowiązkiem jest dbałość 
o życie i zdrowie drugiego człowieka. 
Dlatego każdy śpiący na ławce, osłabio-
ny czy nietrzeźwy człowiek to sygnał 

działania dla mundurowych.
Prz y tej  ok azj i  z wracamy się także 
z apelem by nikt z nas nie był obojęt-
ny na potrzeby drugiego człowieka. 
Zwróćmy uwagę na osoby  które mogą  
być narażona na wyziębienie. Nasze 
zainteresowanie, być może przyczyni 
się do tego, że uratujemy komuś życie. 
Sami również starajmy się okazać życz-
liwe serce i wyciągnąć pomocną dłoń 
w kierunku tych, którzy tej pomocy po-
trzebują. Nie przechodźmy obok takich 
osób obojętnie.

Materiał: KWP w Lublinie

Sukcesy młodzieży z Ekonomika w ogólnopolskich konkursach
Słowami Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmu-
jących dane terytorium” rozpoczęła się Gala Finałowa konkursu „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej” w Teatrze 
Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Konkurs miał na celu upamiętnienie osób zasłużonych w walce o niepodległość Pol-
ski, które zostały odznaczone Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Patronat nad inicjatywą objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Międzyrzecu Podlaskim: Klaudia Sidor-
czuk z kl. 4tl, Kinga Ignaciuk z kl. 2er, 
Jakub Kiryluk z kl. 2i2, Karol Korolczuk 
z kl. 2tl przygotowali film poświęcony Ja-
nowi Serdakowskiemu i otrzymali wyróż-
nienie. Praca konkursowa powstała pod 
opieką Marii Witkowskiej i Joanny Pióro.
Po krótkiej konferencji prasowej Galę Fi-
nałową otworzył prezes IPN dr Jarosław 
Szarek. Powiedział m. in.: „ Dla Instytutu 
Pamięci Narodowej jest niezwykle ważne, 
aby pamięć o tych ludziach, którzy pro-
wadzili nas do niepodległości (…) Przez 
wiele lat w XX wieku nie można było 
pamiętać o bohaterach polskiej niepod-
ległości, na szczęście pozostały po nich 
pamiątki, które młodym ludziom udało 
się odnaleźć w domowych szufladach.” 
Podziękował również młodzieży i opieku-
nom za pracę, pasję, odkrywanie i utrwa-
lanie historii.
Głos zabrał także przedstawiciel współ-
organizatora konkursu przewodniczący 
ZHR prof. Grzegorz Nowik. 
Dr Waldemar Brenda, wicedyrektor Biu-
ra Edukacji Publicznej IPN poinformował, 
że do konkursu zgłoszono: 98 wideoblo-
gów (vlogów), 169 filmów i 25 plakatów 
edukacyjnych. Wzięło więc w nim udział 
ok. 1500 osób z kraju, USA i Ukrainy. 
Następnie odbyło się wręczenie nagród 
i prezentacja fragmentów prac laure-
atów.
Uroczystość zakończył piękny koncert 
„Adam Kowalski – żołnierz i pieśniarz 
Niepodległej” w wykonaniu artystów 
z „Teatru Muzycznego Od Czapy”. Galę 
znakomicie prowadził znany aktor Da-
riusz Kowalski. Z nagrodzonymi filmami 

(również naszym) można zapoznać się na 
kanale IPN na YouTube. 
Sukces odniosła również kolejna uczen-
nica ZSE Eliza Korneluk, która została 
nagrodzona literackim złotym medalem 
w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim 
im. Ireny Golec „Czerwona Róża dla Niej”.
XI Ogólnopolski Konkurs Literacki prze-
biegał pod honorowym patronatem 
Tadeusza Sławeckiego, Dyrektora Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hie-
ronima Łopacińskiego w Lublinie. Na 
konkurs nadesłano 121 zestawów prozy 
i poezji z całej Polski: z Wrocławia, Kielc, 
Białegostoku, Nowogrodu, Komarówki 
Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, 
Radzynia, Kąkolewnicy i okolic. Jurorzy: 
Ryszard Kornacki, Zofia Goławska i Kata-
rzyna Wileńska, wysoko ocenili poziom 
utworów literackich, dostrzegli ogromną 
wrażliwość autorów prac konkursowych 

i ich różnorodną tematykę. Zdobywczy-
nią I miejsca w kategorii prozy została 
Eliza Korneluk uczennica klasy IVE. Nie 
miała sobie równych wśród uczestników 
konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Zachwyciła jurorów opowiadaniami 
„Śnieżynka” i „Kamyk”. Wręczenie pamiąt-
kowych dyplomów i nagród odbyło się 18 
listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kąkolewnicy. Cieszy nas kolej-
ny wielki sukces Elizy. Pisanie, jak sama 
twierdzi, stanowi jej pasję i jest wyrazem 
podziwu dla piękna języka ojczystego. 
Zdobywczyni I miejsca życzymy nowych, 
ciekawych pomysłów literackich i dal-
szych zwycięstw. Nagrodzone opowia-
dania pojawią się na stronie internetowej 
biblioteki szkolnej w zakładce Debiuty li-
terackie. Opiekę literacką nad uczennicą 
sprawowała Izabela Jakimiak.

Materiał: ZSE w Międzyrzecu Podlaskim
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Bezpłatna cytologia
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.

Patriotycznie w Roskoszy 
Obchody 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości to uroczystość wyjątko-
wa, dlatego młodzież mieszkająca w Inter-
nacie Europejskiego Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Białej Podlaskiej pod 
nadzorem wychowawcy przygotowała wy-
stawę „Moja Ojczyzna” na której prezento-
wane są prace plastyczne wykonane przez 
wychowanków. Uzupełnieniem ekspozycji 
jest wystawa książek związanych z tematy-
ką niepodległościową, patriotyczną oraz 
albumy przedstawiające sylwetkę Józefa 
Piłsudskiego – charyzmatycznego polity-
ka, żołnierza, działacza społecznego i nie-
podległościowego. Celem przedsięwzięcia 
jest przypomnienie i przybliżenie miesz-
kańcom internatu wydarzeń dzięki którym 
Polska po 123 latach zaborów odzyskała 
wolność, uczczenie 100 rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę, propago-
wanie wartości patriotycznych, kształtowa-
nie więzi z krajem ojczystym i świadomości 
obywatelskiej, budowanie szacunku dla 
symboli narodowych, utrwalenie wiedzy 

o wybitnych postaciach historycznych 
w historii Polski, kształtowanie postawy pa-
triotyzmu. Ta wystawa jest dowodem na to, 
że obchody stulecia odzyskania niepodle-
głości można świętować na różne sposoby. 
„Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. 
Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając 
w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą 
– swoje życie. Obchody 11 listopada to wła-
śnie nasz szacunek dla tych wielkich, często 
bezimiennych bohaterów, to nasz hołd skła-
dany w postaci pamięci czasu minionego. To 
nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako 
ludzi szanujących wolność narodów”.
A 11 listopada w Ogrodach Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów odbył się Piknik 
Rodzinny z okazji 100. Urodzin Niepod-
ległej! Wychowawcy wraz z uczestnikami 
ECKiW z Roskoszy z przedstawicielami Biu-
ra Edukacji Komendy Głównej OHP, Kujaw-
sko-Pomorskiej i Lubelskiej WK, Centrum 
Kształcenia i Wychowania w Pleszewie, 
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Do-
bieszkowie włączyli się w wspólne święto-

wanie tego wyjątkowego wydarzenia dla 
Polski – 100 rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Obecna była również zastępca Ko-
mendanta Głównego OHP Renata Wicha.
Przy stoisku Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej na uczestników wy-
darzenia czekało wiele ciekawych atrakcji 
min. tworzono okolicznościowe fryzury 
wplatając we włosy biało-czerwone akcen-
ty, pisano „Życzenia dla Polski”, tworzono 
kotyliony, wyrabiano biżuterię w kolorach 
bieli i czerwieni oraz przypinki promujące 
wartości rodzinne oraz patriotyczne. Przed-
stawiciele ECKiW w Roskoszy przygotowa-
li słodką niepodległościową atrakcję. Mali 
i duzi uczestnicy wydarzenia mogli spróbo-
wać swoich sił. Dekorowano pyszne patrio-
tyczne pierniczki w kształcie mapy Polski. 
Wspólne świętowanie uprzyjemniły kon-
certy artystów, pokazy grup rekonstruk-
cyjnych oraz wystawa sprzętu wojskowe-
go. Nie zabrakło również pokazów Wojska 
Polskiego i służb mundurowych.

Materiał: Renata Golczewska, Katarzyna Deneko 
(ECKiW z Roskoszy)
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

 PZU na ŻYCIE zmienia klauzule !!!
PZU na Życie  o dmawiał  w ypłat y 
świadczeń z ubezpieczeń na życie. 
Spółka powoły wała się na to,  że 
śmierć, operacja czy niezdolność do 
pracy były spowodowane wcześniej-
szymi chorobami, jednak mogły one 
nie mieć związku z nieszczęśliwym 
zdarzeniem. Takie działania wzbu-
dziły wątpliwości UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów wszczął postępowanie 
wyjaśniające w sprawie Powszech-
nego Zakładu Ubezpieczeń na Życie 
w czerwcu 2017 r. po zawiadomieniu 
Rzecznika Finansowego, do którego 
docierały skargi klientów. Działania 
PZU na Życie dotyczyły osób, które 
zawarły z nim umowy ubezpiecze-
nia indywidualnego lub przystąpiły 
do ubezpieczenia grupowego – np. 
u pracodawcy. Okazało się, że spółka 
w umowach zamieszczała klauzule, 
na podstawie których mogła odmó-
wić wypłaty świadczenia, z uwagi na 
wcześniejszą chorobę ubezpieczone-
go, nawet jeżeli nie miała związku ze 
śmiercią, specjalistycznym leczeniem 
czy niezdolnością do pracy ubezpie-
czonego. Wątpliwości urzędu wzbu-
dziło to, że postanowienia były zbyt 
ogólne. Przykładowe postanowie-
nie: Odpowiedzialność PZU Życie S.A. 
nie obejmuje ciężkich chorób, które wy-
stąpiły lub z powodu których rozpoczęto 
postępowanie diagnostyczno-lecznicze 
u ubezpieczonego przed początkiem od-
powiedzialności PZU Życie S.A. w stosun-
ku do ubezpieczonego.
Klient, który przeczytał taką klauzu-
lę nie mógł sam ustalić, czy jakakol-
wiek zdiagnozowana u niego w prze-
szłości choroba spowoduje odmowę 
wypłaty świadczenia. – Postanowienia 
w umowach ubezpieczenia na życie mu-
szą być konkretne. Klient musi wiedzieć, 
kiedy nie dostanie świadczenia. Dobrze, 
że PZU Życie to zmieni dzięki naszej in-
terwencji – uważa Marek Niechciał, 
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 
W toku postępowania wyjaśniające-
go PZU na Życie doprecyzował kwe-
stionowane klauzule. Ubezpieczy-
ciel napisał wprost, że nie wypłaci 
świadczenia, gdy śmierć, operacja, 
czy niezdolność do pracy będą wyni-

kały z wcześniejszej choroby, która 
faktycznie spowodowała to nieszczę-
śliwe zdarzenie. Wskazał również 
o jakie choroby chodzi. PZU na Życie 
zmieni ogólne warunki ubezpiecze-
nia. 
Jeżeli masz/miałeś grupowe ubezpie-
czenie w PZU na Życie i na podstawie 
kwestionowanych klauzul ubezpie-
czyciel nie wypłacił ci świadczenia, 
złóż reklamację. Masz prawo do po-
mocy, którą świadczy Rzecznik Finan-
sowy: 
Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jero-
zolimskie 87 02-001 Warszawa tel. 22 - 
333-73-26,  22 - 333-73-27,  22 333 73 
28.
Kolejną dobrą wiadomością dla kon-
sumentów z rynku ubezpieczeniowe-
go jest informacja, że Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
podzielił negatywną opinię Rzeczni-
ka Finansowego co do działań PZU 
w  odniesieniu do posiadaczy OC 
komunikacyjnego. Kwestionowana 
przez obydwa urzędy praktyka ubez-
pieczyciela polegała na odmawianiu 
prawa do wypowiedzenia umowy OC 
komunikacyjnego zawartej na kolej-
ny roczny okres w trybie tzw. auto-
matyzmu. W wyniku postępowania 
UOKIK PZU zmienia swoją praktykę 
na przyszłość i   zwraca pieniądze 
nadpłacone przez klientów.
Rzecznik Finansowy otrzymywał od 
klientów PZU wnioski o  interwencję 
w sporach dotyczących możliwości roz-
wiązania polisy OC komunikacyjnego. 
Chodziło o przypadki osób, które ma-
jąc takie ubezpieczenie na dany rok, 
zawierały umowę w PZU na kolejne 12 
miesięcy, a nie złożyły oficjalnego wy-
powiedzenia dotychczasowej umowy. 
Zdaniem Rzecznika Finansowego ozna-
czało to, że umowę OC komunikacyj-
nego zwartą na kolejny okres - nawet 
przez wyrażenie takiej woli w czasie 
spotkania z agentem czy rozmowy te-
lefonicznej ze sprzedawcą - należało 
uznawać za zwartą w trybie tzw. au-
tomatyzmu (zgodnie z art. 28A ust. 1 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych). Ma on zastosowanie w sytuacji, 
gdy klient nie wypowie dotychczaso-
wej umowy OC komunikacyjnego nie 
później niż na jeden dzień przed upły-
wem jej ważności.

Tak ie zak lasyf ikowanie umowy ma 
duże praktyczne znacznie dla klien-
tów. Umowę zawartą w trybie tzw. 
automatyzmu można wypowiedzieć 
w dowolnym momencie jej trwania 
i uzyskać zwrot składek za niewyko-
rzystany okres ubezpieczenia. Z tej 
możliwości chcieli korzystać niektórzy 
klienci, którzy - już po zawarciu takiej 
umowy w PZU- znajdowali tańszą ofer-
tę u  innego ubezpieczyciela i  z  nim 
podpisali umowę OC komunikacyjnego 
na 12 miesięcy. Jednak PZU odmawiało 
im takiego prawa twierdząc, że podpi-
sanie umowy jeszcze przed wygaśnię-
ciem dotychczasowej, oznacza zwarcie 
nowej umowy w trybie ofertowym.
Ponieważ PZU - mimo interwencji 
Rzecznika Finansowego - podtrzy-
mywało swoje stanowisko, Rzecz-
nik wystąpił do UOKIK o zbadanie 
sprawy i podjęcie działań. Przesłał 
przy tym dokumenty ze swoich tzw. 
postępowań interwencyjnych. Zawie-
rały one zarówno reklamacje klientów, 
argumentację Rzecznika oraz odpowie-
dzi PZU. Analizując dostarczoną przez 
Rzecznika Finansowego dokumentację 
z UOKiK uznał, że praktyka PZU może 
ograniczać prawo konsumenta do wy-
powiedzenia automatycznie przedłużo-
nej umowy. Z decyzji UOKIK wynika, że 
PZU uniknął kary finansowej, ponieważ 
zobowiązał się do zmiany zakwestio-
nowanej praktyki. Jak poinformował 
UOKIK w swoim komunikacie oznacza 
to, że PZU: uzna wypowiedzenia umów 
przez konsumentów aż do trzech lat 
wstecz, jeżeli konsumenci nadal będą 
chcieli wypowiedzieć umowy; odda 
proporcjonalną część składki pobranej 
wtedy, gdy konsument miał podwójne 
ubezpieczenie OC. Aby z tego skorzy-
stać, należy wysłać PZU pismo z nu-
merem rachunku do przelewu; będzie 
umożliwiać konsumentom wypowia-
danie przez nich umów, które zostały 
automatycznie przedłużone, gdy będą 
posiadali w tym samym czasie OC u in-
nego ubezpieczyciela.
Informacje o tych rozwiązaniach PZU 
zamieści na swojej stronie interneto-
wej, w prasie, opracuje również ulotki. 

Materiał: Ewa Tymoszuk/ źródło: https://www.
rf.gov.pl/sprawy-biezace/PZU_zmienia_prakty-

ke_dzieki_wspolpracy_UOKIK_i_Rzecznika_Finan-
sowego22892; https://uokik.gov.pl/aktualnosci.

php?news_id=14894

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Pod-
laskiej 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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ROLNICTWO

Ceny targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice - - - - - 1,0-2,5 0,60-0,80

Piszczac - - - - - 1,0-1,5 0,60-0,80

Biała Podlaska - - 60 80-90 70 1,5-2 0,80-1,00

Radzyń Podl. 75 60-65 55-60 80-85 70-75 2,0-2,5 1,00

Łuków 80-85 60-65 60-65 80-85 65-70 2,00-2,5 0,60

Łęczna - - - - - - -

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 20 listopada 2018 r.

IX Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019
9 i 10 stycznia 2019 r. (środa-czwartek) 
w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/
Warszawy odbędą się IX Targi Sadow-
nictwa i Warzywnictwa TSW 2019.

TSW to obecnie największa impreza 
ogrodnicza w Polsce z kompleksową 
ofertą dla producentów owoców i wa-

rzyw. Udział w wystawie potwierdziło 
już ponad 300 firm, mających bogatą 
ofertę zarówno dla indywidualnych go-
spodarstw ogrodniczych, jak i grup pro-
ducenckich. Targom towarzyszą liczne 
konferencje w trakcie których wygło-
szonych zostanie ponad 50 wykładów, 
a prelegentami będą wybitni specjaliści 

z kraju i zagranicy. Szczegółowy program 
konferencji znajduje się na naszej stronie 
internetowej www.tsw.com.pl. Wstęp na 
wystawę i konferencje jest bezpłatny. Or-
ganizator zapewnia dopłaty do transpor-
tu zorganizowanym grupom. Po szczegó-
ły prosimy sięgnąć na www.tsw.com.pl/
zwiedzajacy/bezplatny-dojazd.

ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Prezydent Andrzej Duda podpisał usta-
wę określającą zasady tworzenia Kół 
gospodyń wiejskich. Mają one być do-
browolną społeczną organizacją miesz-
kańców wsi, aktywnie działającą na 
rzecz środowisk wiejskich. 

Ustawa ma na celu nadanie osobowości 
prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapew-
nienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz 
wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz 
kultywowania folkloru i polskiej tradycji. 
Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich 
to dobrowolna, niezależna od administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorial-
nego, samorządna społeczna organizacja 
mieszkańców wsi. Ma reprezentować in-
teresy i działać na rzecz poprawy sytuacji 
społeczno-zawodowej kobiet wiejskich 
oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój 
terenów wiejskich. 
Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy 
Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić 
będzie Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego 
rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa 
osobowość prawną. 
Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę 
jedno koło gospodyń wiejskich. To ograni-
czenie nie będzie miało zastosowania do 
kół gospodyń wiejskich działających na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 
Członkiem koła gospodyń wiejskich może 

być każda osoba, która ukończyła 18 lat 
i której miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. Jed-
nocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą 
przedstawicieli ustawowych w działalności 
koła gospodyń wiejskich mogą brać także 
udział osoby, które ukończyły 13 lat. Oso-
by te mogą również tworzyć młodzieżowe 
i dziecięce organizacje wspomagające re-
alizację celów koła. 
Nadzór nad działalnością koła będzie spra-
wował Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa we współpracy 

z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. 
Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa informuje, że w 2018 roku 
wniosek o przyznanie pomocy może być 
złożony nie później niż do 27 grudnia. 
Data wpływu wniosku do Agencji jest 
równoznaczna z datą jego złożenia.
Dokumenty niezbędne do rejestracji 
Koła Gospodyń Wiejskich znaleźć można 
na stronie internetowej agencji.

Źródło: arimr.gov.pl/ Zdjęcie: 24wspolnota.pl (Kolo 
Gospodyń Wiejskich z Żerocina)
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WYDARZENIA

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Miasto Międzyrzec Podlaski

Udział w Obchodach Święta Niepodległości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, któ-
rzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę. Dla tych, którzy w walce poświęcili to co najcenniejsze - oddali swoje życie 
z umiłowania ziemi ojców. Dzięki tej ofierze mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, a także inne 
wartości narodowe związane z naszą tożsamością. Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą 
Polskę, będzie głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach.

Tekst: UG Terespol/ Zdjęcia: urzędy gmin, gminne instytucje kultury, bp24.pl, radio biper

Gmina Rokitno
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WYDARZENIA

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Gmina Drelów

Gmina Janów Podlaski

Gmina Kodeń
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Gmina Międzyrzec Podlaski

Gmina Konstantynów

Gmina Leśna Podlaska

Gmina Piszczac
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Gmina Konstantynów

Gmina Leśna Podlaska

Gmina ŁomazyGmina Piszczac

Gmina Sławatycze
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Gmina Rossosz

Gmina Terespol

Gmina Sosnówka

Gmina Tuczna

Gmina Wisznice Gmina Zalesie

Miasto TerespolGmina Biała Podlaska
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KULTURA
gm. Janów Podlaski

Zespół Szkół świętował 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
9 listopada w Zespole Szkół miały miejsce uroczyste obchody 
Święta Niepodległości. Podczas dorocznych obchodów uczczo-
no pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym 
udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny świato-
wej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji 
gospodarczej i cywilizacyjnej.

Obchody rozpoczęły się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie wysta-
wiono przedstawienie teatralne „Janowski listopad” przygotowane 
przez młodzież ze szkolnego koła teatralnego „Odskocznia”. Następ-
nie cała szkolna społeczność zebrała się w auli, gdzie uroczyście za-
brzmiały cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” odśpiewane przez 
zgromadzonych, tak szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. Jarosław Dubisz, dyrektor 
Zespołu Szkół wraz z kilkoma nauczycielami odczytał wybrane utwo-
ry z prezydenckiej Antologii Niepodległości należące do kanonu pol-
skiej literatury patriotycznej. Następnie dyrektor wręczył nagrody 
Emilii Hawryluk z klasy II b LO i Maciejowi Wawryniukowi z klasy 
III bc T – zwycięzcom szkolnego konkursu „Jak rozumiesz pojęcie 
patriotyzmu?”. W tym uroczystym dniu odbył się również konkurs 
„Szkolny śpiewnik patriotyczny” na najlepiej zaśpiewaną piosnkę pa-
triotyczną. Wykonawców – poszczególne klasy oceniało 10-osobowe 
jury, które I miejsce jednocześnie przyznało dwóm klasom - III a T i III 
a LO, które zaśpiewały „Witaj Zosieńko” oraz „Pierwsza kadrowa”. III 

zajęła klasa I a T, która świetnie zaprezentowała utwór „Przybyli ułani”. 
W przerwie, kiedy obradowało jury, uczeń klasy III a LO Jakub Chud 
zagrał poloneza „Pożegnanie ojczyzny”. Na zakończenie części w auli 
cała szkolna społeczność zaśpiewała razem ze zwycięzcami.
Następnie młodzież uformowała ojczystą flagę i wszyscy przeszli 
pod Zamek. Uroczystość zakończyła się zasadzeniem pamiątkowe-
go dębu oraz zakopaniem kapsuły czasu przez wójta gminy Janów 
Podlaski Leszka Chwedczuka, dyrektora Zespołu Szkół Jarosława 
Dubisza, przedstawicieli nauczycieli i uczniów.

Materiał: ZS w Janowie Podlaskim

m. Międzyrzec Podlaski

Inscenizacja historyczna w stulecie „Krwawych Dni Międzyrzeca” 
10 listopada Zespół Pałacowo-Parkowy w Międzyrzecu Pod-
laskim przemienił się w prawdziwe pole bitwy. Inscenizacją 
„Międzyrzec Podlaski 1918 – Krwawe Dni” uczczono 100. 
rocznicę „Krwawych Dni Międzyrzeca”.

Wydarzenie to przypomniało datę 16 listopada 1918 roku, 
kiedy to na terenie Międzyrzeca Podlaskiego wojska niemiec-
kie przeprowadziły pogrom. Podczas pacyfikacji, która była 
reakcją na rozbrojenie niemieckiego garnizonu, zginęły co 
najmniej 44 osoby – 22 żołnierzy Polskiej Organizacji Wojsko-
wej nocujących w pałacu Potockich oraz co najmniej 22 osoby 
cywilne.
W odtworzeniu starć pomiędzy peowiakami a żołnierzami 
niemieckimi wzięła udział polska grupa GRH „Grenadiere” oraz 
litewska  UAB „Grenadierius”. W role peowiaków i żołnierzy nie-
mieckich wcieliło się ponad 30 rekonstruktorów z Warszawy, 
Lublina, Zamościa, Poznania, a także z Litwy. Odtwórcy mieli 
do dyspozycji 22 karabiny Mauser 98 oraz 3 karabiny Gewehr 
88, a także po dwa pistolety Mauser C96 oraz PO8. W akcji 
wykorzystano również dwa karabiny maszynowe MG Maxim 
1908. Wystrzelano ok. 1300 sztuk amunicji.
11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. W wielu 
miastach Polski rozbrojono Niemców i trwała radość z pierw-
szych dni wolności. W Międzyrzecu powołano około 40 osobo-
wą, nieuzbrojoną Straż Bezpieczeństwa a 13 listopada przybył 
oddział POW pod dowództwem sierżanta Ignacego Zowczaka, 
rozbrajając Niemców. 16 listopada 1918 roku o świcie dwa sa-
mochody zapełnione „huzarami śmierci” wjechały od strony 
Białej do miasta. Rozbicie posterunku POW przy cmentarzu 
rozpoczęło niemiecki terror. Jadąca ulicami ekspedycja kie-
rowała się do sztabu mieszczącego się w pałacu Potockich. 
30 Peowiaków śpiących w pałacowych pomieszczeniach nicze-
go się nie spodziewało. Huzarzy śmierci otoczyli pałac, otworzyli 

ogień z karabinów maszynowych i wrzucili do wnętrza granaty. 
W trakcie walki zginęło kilkunastu żołnierzy. Pałac został pod-
palony, a Niemcy ruszyli w kierunku stacji kolejowej. Po drodze 
zaatakowali posterunek przy ulicy Narutowicza. Budynku stacji 
broniło 10 miejscowych członków POW po krótkiej walce musie-
li uznać przewagę wroga. Niemcy rozpoczęli pacyfikację miasta, 
strzelając do wszystkich, którzy wydają się podejrzani – giną 
niewinni ludzie. Według najnowszych badań łącznie zginęło 
52 osoby cywilne i wojskowe. Dla uczczenia bohaterów spo-. Dla uczczenia bohaterów spo-
łeczeństwo Międzyrzeca zainicjowało budowę pomnika, który 
odsłonięto 4 października 1931 roku. W czasie okupacji w 1940 
roku Niemcy zniszczyli pomnik, ale jego części zostały ocalone. 
Dzięki ofiarności i uporowi społeczeństwa miasta pomnik od-
budowano w 1959 roku. Od kilkunastu już lat kolejne roczniki 
młodych międzyrzeczan poznają historię tamtych dni i czczą 
pamięć ludzi, którzy walczyli o NIEPODLEGŁOŚĆ.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim; Roman Sidorowicz/ Zdjęcia: yarocz foto
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KULTURA
gm. Zalesie

 100 lat Niepodległej w Mokranach Nowych 
24 listopada w Mokranach Nowych mia-
ło miejsce poświęcenie i odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy z okazji 100. rocznicy 
Niepodległości Polski. Organizatorem 
uroczystości było Kresowe Bractwo 
Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 
Starszy Bractwa Radosław Sebastia-
niuk, honorowy Król Kurkowy Szczepan 
Kalinowski, bracia kurkowi: Wojciech 
Wawryniuk, Marek Ferens, Mieczysław 
Bancarzewski, Zbigniew Nieścioruk oraz 
mieszkańcy Mokran Nowych. 

Uroczystą mszę św. w Malowej Górze, od-
prawił ks. Marek Buch, a homilię wygłosił 
proboszcz z Nepli ks. Sławomir Harasi-
miuk, przy duchowym wsparciu probosz-
cza parafii Malowa Góra ks. Zbigniewa 
Hawryluka. W uroczystości udział wzięli: 
wicewojewoda lubelski Robert Gmitru-
czuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
Nadleśniczy Nadl. Biała Podlaska Tomasz 
Bylina, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zalesie Zbigniew Lustyk, radny gminy Zale-
sie Patryk Wolski, sekretarz miasta Terespol 
Józef Paderewski, z-ca dyrektora Zakładu 
Karnego w Chełmie porucznik Roman Ni-
koniuk, przedstawiciele Placówki Straży 
Granicznej w Bohukałach, chorąży Mariusz 
Poleszuk i starszy sierżant Tomasz Żuk. 
Wśród obecnych był również Ryszard Boś, 
przedstawiciel Polskiej Fundacji Kościusz-

kowskiej, dyrektor DPS w Konstantynowie 
Małgorzata Malczuk, dyrektor ZS nr 1 
w Terespolu Zenon Iwanowski, mieszkańcy 
Mokran Nowych i zaproszeni goście, rodzi-
ny, potomkowie Strzelców. Po odśpiewaniu 
hymnu Polski, poświęceniu tablicy, jej odsło-
nięcia dokonali: senior z Mokran Czesław 
Bartoszuk oraz Józef Litwiniuk - jeden 
z inicjatorów powstania tablicy, porucznik 
SW Roman Nikoniuk - współfundator monu-
mentu, potomek członka Związku Strzelec-
kiego z Mokran Nowych, najmłodsi obecni 
Asia i Agatka Wakuluk oraz kanclerz KBSK 
Radosław Sebastianiuk. Następnie zostały 
złożone wieńce i kwiaty: delegacja KBSK, 
delegacja w im. Mieszkańców - druhowie 
OSP Marek Kowalina i Paweł Górnicki, 
delegacja służb mundurowych, armatnią 
salwę honorową przygotował Regiment 
Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów, 
bracia Janusz Kopczyński, Jarosław Pyt-
ka oraz Bogusław Zradziński. Po wysłu-
chaniu przemówień okolicznościowych 
i po odczytaniu listu okolicznościowego od 
parlamentarzystów senatora Grzegorza 
Biereckiego i posła Janusza Szewczaka 
przez Wojciecha Wawryniuka, zebrani na 
uroczystości przy tablicy przemieścili się do 
świetlicy, gdzie miał miejsce rys historyczny 
wygłoszony przez dr Szczepana Kalinow-
skiego, dotyczący Związku Strzeleckiego, 
Legionów, historii i wydarzeń z okolicznych 

miejsc w okresie 1918-1939. Wspomina-
no również śp. Lecha Orlińskiego, twórcę 
i wieloletniego Hetmana Kresowego Bractwa 
Strzelców Kurkowych. Spotkanie zakończyło 
się wspólną biesiadą przy dźwiękach akorde-ą przy dźwiękach akorde-akorde-
onu, pieśni wojskowych i patriotycznych.
Materiał: KBSK (Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych)

Na patriotyczną nutę w Tucznej
18 listopada w  Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Tucznej odbył się 
XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej – Tuczna 2018, zorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, Wójta Gminy Tuczna oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Tucz-
nej. W wydarzeniu udział wzięło 23 
wykonawców z powiatu bialskiego. 

Wśród gości pojawili się, m.in.: wicewo-
jewoda lubelski Robert Gmitruczuk, 
przewodniczący Rady Powiatu Bialskie-
go Mariusz Kiczyński, szefowa bialskiej 
delegatury Kuratorium Oświaty w Lubli-
nie Małgorzata Kiec, wójt gminy Kodeń 
Jerzy Troć i gospodarz, wójt Zygmunt 
Litwiniuk. Wśród zgromadzonych zna-
leźli się także radni gminy, pracownicy 
samorządowi, szefowie placówek oświa-
towych i kulturalnych z terenu całego po-
wiatu bialskiego oraz mieszkańcy Tucznej 
i miejscowości i gmin ościennych. Komisja 
w składzie: Krystyna Szydłowska – aktor-
ka Teatru Muzycznego w Lublinie i Teatru 
Kameralnego w Lublinie – przewodniczą-

ca, Agnieszka Walkiewicz-Puła dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Aka-
cją” w Lublinie, Krystyna Sokołowska 
– aktorka Teatr Muzycznego w Lublinie 
oraz Iwona Sawulska – profesor Instytutu 
Muzykologii KUL w Lublinie, wybrała zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach.
W pierwszej grupie wiekowej osób nie-
pełnosprawnych zwyciężył Miłosz Mal-
czuk (Stowarzyszenie „Wspólny Świat” 
w Białej Podlaskiej). Drugie miejsce zaję-
li uczestnicy środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzylesiu, a trzecie 
przydało Zespołowi „Złote struny” ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Białej Podlaskiej. 
Wśród dzieci ze szkół podstawowych naj-
lepszy był Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny z Tucznej, tuż przed chórem „Corda 
vox” z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 
w Terespolu i Siostrami Bułhak z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Tuliłowie. 
Pierwsze miejsce w kategorii Młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych i średnich zdobył 
chór „Kanon” z Zespołu Szkół w Łoma-
zach, który wyprzedził Zespół Wokal-

no-Instrumentalny Zespółu Szkolno-
-Przedszkolnego w Tucznej.
Spośród zespołów ludowych zwycię-
żył Zespół „Śpiewam bo lubię” (GOK 
w Łomazach). Drugie miejsce przypadło 
Zespołowi „Białynia” z Worońca, zaś 
miejsce trzecie Zespołowi „Jarzębina” 
z Zabłocia. Wyróżniania w tej kategorii 
jury przyznało Zespołowi „Kalina” z Per-
kowic, przedstawicielom Klubu Seniora 
w Tucznej i  Zespołowi „Na swojską 
nutę” (GCKiS w Piszczacu). 
Najlepszym chórem (dorośli) wybrany 
został Chór „W Dubicy” Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica. Drugie 
miejsce w tej kategorii zajął Chór Męski 
„Fortis” jednostki OSP Stołpno w Miedzy- jednostki OSP Stołpno w Miedzy-
rzecu Podlaskim. Na ostatnim stopniu 
podium znalazł się Chór Kościelny para-
fii p.w. Chrystusa Króla w Międzyrzecu 
Podlaskim. Wyróżnienie otrzymał Chór 
„AVE”, działający przy Parafia Rzymsko-
-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej 
w Sławatyczach. Gościnnie przed zgro-
madzonymi gośćmi wystąpił Chór Ma-
cierzy Szkolnej „POLESIE” z Brześcia.

Materiał: GBP w Tucznej/ Zdjęcia: Radio biper
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 Jak polskie wojsko prusaków z fortu wyganiało 
Był luty 1919 roku, Polska już niepodległa konstytuowała swoją państwowość. Walczyła też o kształt swoich granic, wciąż 
walcząc o każdy połać ziemi, szczególnie na rubieżach. Właśnie wtedy, w lutym, pod Kobylanami stoczono bitwę, by wydrzeć 
pruskim wojskom ostatni przyczółek, który otwierał polskiej armii marsz na Brześć. 11 listopada każdy, kto do Kobylan 
przybył, mógł na własne oczy zobaczyć, jak ta walka o odbicie przedmurza Twierdzy Brzeskiej przebiegała. Wszystko na tle 
odrestaurowanego fortu.

Główne uroczystości obchodów Świę-
ta Niepodległości w gminie Terespol 
upłynęły pod znakiem historii. Przy od-
restaurowanym forcie zgromadzili się 
członkowie grup rekonstrukcyjnych, 
którzy wzięli udział w inscenizacji histo-
rycznej obrazującej zdobycie przedmu-
rza Twierdzy Brzeskiej przez polski pułk. 
Zanim jednak na polu przed fortem 
rozgorzała bitwa, przybyli wzięli udział 
w otwarciu odnowionego fortu, i wspól-
nie przy ognisku wraz z rekonstruktora-
mi śpiewali patriotyczne pieśni.
Kompleks fortów w gminie Terespol, 
to niewątpliwie turystyczna atrakcja 
tego terenu. Z siedmiu istniejących na 
tym terenie władzom gminy udało się 
zagospodarować dwa. Drugi właśnie 
otwarto w Dzień Niepodległości pod 
hasłem - „Dzieło Międzyfortowe Kobyla-
ny I”. – Cały pomysł z udostępnieniem for-
tów zwiedzającym zrodził się już kilka lat 
temu. Zresztą było to w trakcie jednego ze 
spotkań z merem Brześcia. Strona białoru-
ska planowała remont Twierdzy Brzeskiej, 
projekt zgłaszano do światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO. W międzycza-
sie my szykowaliśmy się do remontu for-
tów znajdujących się na naszym terenie. 
Zamysł był taki, by odrestaurować cały 
kompleks, jako wspólną spuściznę histo-
ryczna obu stron. Chcieliśmy się ubiegać 
o fundusze ze środków transgranicznych. 
W międzyczasie okazało się, że UNESCO 
nie przyjęło wniosku Brześcia w sprawie 
Twierdzy, uznając obiekt za zbyt znisz-
czony. A my mieliśmy już projekty i doku-
mentację, na renowację naszego fortu. 
Ponieważ pojawiły się konkursy z PROW, 
w ramach których mogliśmy zyskać dofi-
nansowanie na tę inwestycję, złożyliśmy 
wniosek – opowiada Krzysztof Iwaniuk, 
wójt gminy Terespol.
Na renowację fortu gmina otrzymała 
ponad 700 tyś. zł, co stanowiło 85 proc. 
Inwestycji, której koszt to około 1 mln 
100 tyś. zł.- Mamy więc dwa forty, któ-
re są przystosowane do tego, by się 
w nich coś działo. Znajdują się tuż przy 
trasie krajowej, po obu jej stronach 
i stanowią niewątpliwą wizytówkę gmi-
ny – zauważa wójt. Przyznaje, że gmina 
nie ma na razie w planach odnowienia 
pozostałych elementów kompleksu 
Twierdzy Brzeskiej, czyli 5 fortów. – 
Chcemy natomiast tak je wyeksponować, 
by ułatwić do nich dostęp zwiedzającym. 

Myślę zresztą, że odnawianie wszystkich 
byłoby też nie myśli konserwatora za-
bytków, który widzi je jako trwałą ruinę. 
Mieliśmy duże problemy z uzyskaniem 
zgody konserwatorskiej przy renowacji 
tego fortu – przyznaje wójt. 
Teraz w odnowionych wnętrzach zado-
mawia się Gminne Centrum Kultur. – 
Jako instytucja nie mamy swojej odrębnej 
siedziby. Tu w murach fortu będzie miejsce 
na wystawy, zajęcia a dzięki sali multime-
dialnej również na prelekcje czy pokazy. 
Teren wokół fortu pozwala już planować 
wydarzenia plenerowe. Bardzo się cie-
szę, że wreszcie takie miejsce kulturalne 
w przestrzeni gminy się pojawi – mówi 
Dorota Szelest, dyrektor GCK.
Otwarciu fortu towarzyszyła pierwsza 
wystawa zorganizowana w jego wnę-
trzu. Ekspozycja została wypożyczona 
przez Muzeum Twierdzy Brzeskiej, to 
zbiór zdjęć prezentujących Brześć Litew-
ski w czasie Wielkiej Wojny.

Bitwa pod Kobylanami
Główną atrakcją świętowania 11 listopa-
da przy odnowionym forcie była rekon-
strukcja bitwy pod Kobylanami. Wzięło 
w niej udział 35 rekonstruktorów. – Żoł-
nierze 34 Pułku Piechoty, który kiedyś 
stacjonował w Białej Podlaskiej, swój 
chrzest bojowy przeszli właśnie tutaj 
w Kobylanach staczając bój z Niemcami 
– zwraca uwagę Dorota Szelest. – W bi-
twie tej poległo 11 żołnierzy i 11 zostało 
rannych. Poległych żołnierzy pochowa-
no na cmentarzu w Białej Podlaskiej.
W rekonstrukcji wykorzystane zostały 
karabiny i umundurowanie z epoki. Bi-
twie towarzyszyły efekty pirotechnicz-
ne. Atrakcją stał się niewątpliwie samo-

chód Daimler z 1913 roku. Na ten pokaz 
licznie zjechali mieszkańcy gminy, ale 
również miłośnicy historii spoza jej te-
renów. Mieli okazję z bliska przyjrzeć się 
prezentowanej przez rekonstruktorów 
broni i umundurowania. Był też czas, 
by wraz z żołnierzami sprzed wieku bie-
siadować i śpiewać patriotyczne pieśni 
z tamtych czasów. Na wszystkich czeka-
ła grochówka, bigos i kiełbaski.
Świętowanie w Kobylanach zakończyły 
pokaz y ogniowe teatru Antidotum 
z Białej Podlaskiej.

Bitwa o Kobylanach w Zarysie Histo-
rii Wojennej Pułków Polskich 1918-
1920 Pułku Piechoty opracowanej 

przez Majora Jerzego Wroczyńskiego
O świcie 5 lutego, wieś Kobylany zosta-
ła po krótkiej walce zdobyta, kompania 
porucznika Sokołowskiego posunęły 
się na dwór Kobylany i znajdujący się 
w pobliżu niego stary fort rosyjski. Za 
wsią na zamarzniętej, pokrytej śnie-
giem łące dostały się one w krzyżowy 
ogień niemieckich karabinów maszyno-
wych z pobliskich fortów. Wówczas obie 
kompanie poniosły ciężkie straty w za-
bitych i rannych. Między innymi poległ 
dowódca 1-ej kompanii, chorąży Stefan 
Aperliński. Wobec tego, że Niemcy mieli 
znaczną przewagę ogniową, oraz z po-
wodu zamarznięcia i niemożności uży-
cia polskich karabinów maszynowych 
, natarcie zatrzymało walka ogniowa 
trwała jeszcze około godziny. Wreszcie 
porucznik Sokołowski, nie otrzymawszy 
znikąd wsparcia i widząc nadciągające 
Niemcom posiłki, wycofał swój oddział 
do Dobrynki.

Materiał: Joanna Danielewicz (Słowo Podlasia nr 46)
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Sosnkowski - pierwszy żołnierz Józefa Piłsudskiego 
24 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach odbyło się spotkanie z adiunktem w Zakładzie 
Historii Najnowszej UMCS w Lublinie, dr Arielem Orzełkiem, który jest jednocześnie absolwentem sławatyckiego Zespołu 
Szkół. Wygłosił on wykład dotyczący działalności politycznej i wojskowej gen. Kazimierza Sosnkowskiego, przez wiele lat 
najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Spotkanie zgromadziło licznych miłośników historii, także należących 
do młodego pokolenia.

Orzełek omówił szczegółowo biografię 
gen. Sosnkowskiego, zwracając rów-
nież uwagę na jego związki z naszym 
regionem. Przypomniał, że jego stry-
jeczny dziadek Ignacy był przez wiele lat 
związany z Wisznicami, natomiast sam 
Sosnkowski jako szef sztabu I Brygady 
Legionów Polskich przebywał w Sława-
tyczach 31 sierpnia i 1 września 1915 r. 
Prelegent swoje rozważania umieścił na 
szerokim tle dziejowym. Nakreślił dzia-
łalność urodzonego 19 listopada 1885 
r. przyszłego generała w Polskiej Partii 
Socjalistycznej i jej Organizacji Bojowej, 
zwracając uwagę na znaczenie tych or-
ganizacji w koncepcjach politycznych 
Józefa Piłsudskiego. Podkreślił, że Sosn-
kowski był założycielem Związku Walki 
Czynnej, który był fundamentem od-
działów strzeleckich oraz I Brygady Le-
gionów. Charakteryzując działalność 
Sosnkowskiego w latach I wojny świa-
towej dr Orzełek zwrócił uwagę na 
fakt, że uchodził on za współtwórcę 
koncepcji politycznych Piłsudskiego 
i „sumienie jego szaleństw”. W lipcu 
1917 r. obaj zostali aresztowani przez 
Niemców za zorganizowanie tzw. kryzysu 
przysięgowego.
W listopadzie 1918 r. Piłsudski i Sosn-
kowski wrócili do Warszawy. Pierwszy 
z nich stanął na czele odradzającego się 
państwa i Wojska Polskiego. Sosnkowski 
był jego wiernym współpracownikiem, 
pełniąc urzędy dowódcy Okręgu Gene-
ralnego Warszawskiego, wiceministra 
i Ministra Spraw Wojskowych oraz dowo-
dząc latem 1920 r. Armią Rezerwową. Dr 
Orzełek zaprezentował dokumenty, 
dowodzące współudziału Sosnkow-
skiego także w kształtowaniu polityki 
zagranicznej odrodzonej Rzeczypo-
spolitej. Kryzys w relacjach generała 
i marszałka, którzy dla wielu żołnierzy 
byli po prostu „Szefem i Komendantem”, 
spowodował konflikt Piłsudskiego z par-
tiami politycznymi i Sejmem. Kulminacyj-
ny punkt nastąpił w maju 1926 r., kiedy 
były Naczelnik Państwa na czele zbun-
towanych oddziałów ruszył na Warsza-
wę, zaś Sosnkowski, nie chcąc wybierać 
między wiernością dawnemu wodzowi 
a żołnierską przysięgą, zdecydował się na 
samobójstwo. Generał przeżył postrzał 
w pierś, ale od tego momentu jego rela-

cje z Piłsudskim miały charakter jedynie 
służbowy.
Po śmierci marszałka w 1935 r. Sosn-
kowski był jednym z kandydatów na 
stanowisko Generalnego Inspektora 
Sił Zbrojnych. Urząd ten objął jednak 
gen. Edward Śmigły-Rydz. Bohater pre-
lekcji był dowódcą wojska na Polesiu. 
W momencie wybuchu wojny z Niem-
cami nie otrzymał jednak przydziału 
służbowego, dopiero po półtora ty-
godnia obejmując dowództwo Frontu 
Środkowego. Wobec agresji sowieckiej 
przedostał się do Francji. Został tam 
konstytucyjnym następcą prezydenta 
RP, ministrem ds. kraju oraz Komendan-
tem Głównym Związku Walki Zbrojnej. 
Dr Orzełek, charakteryzując działalność 
Sosnkowskiego w latach II wojny świa-
towej, zwrócił uwagę na jego relacje 
z gen. Władysławem Sikorskim. Różnica 

w poglądach między nimi doprowadziła 
do dymisji Sosnkowskiego z funkcji rzą-
dowych latem 1941 r. Po śmierci Sikor-
skiego w lipcu 1943 r. Sosnkowski został 
Naczelnym Wodzem. Nie był w stanie, 
mimo swych starań, zapobiec tragedii 
powstania warszawskiego. Skonflik-
towany z premierem Mikołajczykiem, 
krytykowany przez Brytyjczyków, Ame-
rykanów i Sowietów, został odwołany 
z zajmowanych funkcji przez prezydenta 
Władysława Raczkiewicza. Pod koniec 
1944 r. wyjechał do Kanady. Angażując 

się w działalność polskiej powojennej 
emigracji politycznej, nie był w sta-
nie doprowadzić do jej zjednoczenia. 
Zmarł 11 października 1969 r.
Omawiając powyższe fakty, pochodzą-
cy ze Sławatycz historyk stwierdził, że 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego zaliczyć 
można do współtwórców niepodległości. 
Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja 
multimedialna, dzięki której słuchacze 
mogli zapoznać się z nieznanymi bliżej 
dokumentami oraz fotografiami.

Materiał: GOK Sławatycze
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                  Wieczór z patriotyzmem
11 listopada jest szczególną datą ze 
względu na rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  Już po raz piąty 
mogliśmy w gminie wspólnie świętować 
to wydarzenie podczas „Wieczoru z pa-
triotyzmem” w Szkole Podstawowej im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kożusz-
kach budynek w Krzewicy. Tegoroczne 
obchody miały wyjątkowe znaczenie – 
ze względu na jubileuszową 100 roczni-
cę odzyskania niepodległości. Organiza-
torami uroczystości byli Dyrektor wraz 
z Gronem Pedagogicznym, Wójt Gminy 
Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamo-
wicz oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Międzyrzecu Podlaskim.

Uroczystość rozpoczęła się od barwnej 
i wzruszającej części artystycznej przy-
gotowanej przez młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Kożuszkach. Następnie 
wręczono gminne odznaczenia, tytuły: 
Honorowego Obywatela Gminy Między-
rzec Podlaski oraz Zasłużony dla Gminy 
Międzyrzec Podlaski.

Kolejnym punktem uroczystości było 
rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Lite-
rackiego „Strofy dla Niepodległej” organi-
zowanego pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy. W konkursie wzięło udział 
34 uczniów, nadesłano 39 prac konkur-
sowych. Celem konkursu było pokazanie, 
jak młode pokolenie rozumie patriotyzm.
Zwieńczeniem wydarzenia był występ 
Weroniki i Wiktorii Bułhak. Zgroma-
dzeni mogli też obejrzeć wystawki doty-
czące historii szkoły, włączyć się w akcję 
„100 Kartek na 100-lecie Niepodległości 
Polski” a także spróbować wypieków 
przygotowanych przez Radę Rodziców.
Tytuł Honorowego Obywatela gmi-
ny Międzyrzec Podlaski w tym roku 
otrzymał dr Przemysław Litwiniuk. Ty-
tuł Zasłużony dla Gminy Międzyrzec 
Podlaski w tym roku otrzymali: Marian 
Kusznieruk, Halina Paczuska, Alina Mi-
chalska, Adam Kwiatkowski, Sławomir 
Charczuk, Leszek Sokołowski, Tadeusz 
Orzechowski, Tadeusz Ostapiuk, Kry-
styna Duda, Krzysztof Nestorowicz, 

Kazimierz Kędzierski, Teresa Grabow-
ska, Paweł Jakubowicz, Stanisław Mi-
chaluk, Krzysztof Ostapiuk.
Laureaci Gminnego Konkursu Literackie-
go „Strofy dla Niepodległej”:
Kategoria I (szkoły podstawowe do kl. V):
- w dziedzinie poezji: I miejsce Weronika 
Kowalczyk „Łomot strzałów”; II miejsce 
Agnieszka Domańska „Wielki dzień dla 
Polski”; III miejsce Mateusz Nakaziuk 
„Polska”.
Kategoria II (kl. V-VII, oddziały gimnazjalne):
– w dziedzinie poezji: I miejsce Julia Dzi-
duch „***”; I miejsce Beata Sidorczuk 
„Dzień wolności”; II miejsce Marlena Okse-
juk „Święto niepodległości”; III miejsce Na-
talia Chwedoruk „Wspomnienie z wojny”.
– w dziedzinie prozy: I miejsce Karoli-
na Kasianiuk „A lato było piękne tego 
roku”; II miejsce Wiktoria Bogucka list 
do koleżanki dotyczący bohatera Karo-
la Krysińskiego; III miejsce Magdalena 
Dębowska list dotyczący patriotyzmu 
dzisiejszych czasów.

Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Mural na wiek wolności
W gminie Wisznice z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości powstał 
mural. – Realizacja tego wyjątkowe-
go projektu zajęła kilka miesięcy, ale 
warto było – mówi Ewa Jarosławska-
-Popielewicz, inicjatorka wyjątkowego 
przedsięwzięcia.

– W tym roku Narodowe Święto Niepodległo-
ści to zwieńczenie całorocznych obchodów 
jubileuszu. W gminie z tej okazji zorganizo-
wano wiele akcji, konkursów, wystaw i in-
nych przedsięwzięć. W sobotę, 10 listopada, 
zorganizowaliśmy Ognie Niepodległości po-
łączone ze śpiewaniem pieśni patriotycznych 
i recytowaniem wierszy – podsumowuje 
ostatnie miesiące Ewa Jarosławska-Po-
pielewicz z wisznickiego Urzędu Gminy.

– Podsumowaniem pięknego jubileuszu były 
obchody przy pomniku w parku w centrum 
Wisznic. Licznie przybyłe delegacje złoży-
ły kwiaty, a dzieci i młodzież przedstawiły 
krótką część artystyczną. Ponadto odbyło się 
nadanie sztandaru naszej gminie – tłumaczy 
wójt Piotr Dragan. – Sztandar został ufun-
dowany przez gminę. Po jednej strony znaj-
duje orzeł, a po drugiej herb oraz dwie iden-
tyczne daty: 1572, czyli powstania miasta 
Horodyszcze i pierwszej wzmianki o miesz-
czanach wisznickich. Na sztandarze widnie-
je też napis „Sztandar ufundowany z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości” – do-
daje włodarz. 11 listopada w kościele para-
fialnym w Wisznicach została odprawiona 
msza święta w intencji ojczyzny, a tuż po 
niej w centrum miejscowości rozbrzmiał 

Mazurek Dąbrowskiego. Gmina włączyła 
się w akcję „Niepodległa do Hymnu”.
Na pomysł muralu wpadła E. Jarosław-
ska-Popielewicz. Gdy przystał na to wójt 
napisała wniosek i uzyskała dofinansowa-
nie. – Miejsca szukałam ponad dwa mie-
siące. Chciałam, żeby znalazł się w strefie 
najbardziej uczęszczanej, by jak najwięcej 
osób go zobaczyło – dodaje. Uliczne działo 
pojawiło się przy ul. Krótkiej. Ścianę budyn-
ku użyczyli państwo Zaleszczykowie, a wi-
zerunek orła wykonał bialski artysta Paweł 
Cajgner. W ramach projektu zorganizowa-
no też warsztaty street artu, w ramach któ-
rych uczestniczy zaprojektowali i wykonali 
drugi mural. Oba malowidła zaprezentowa-
no 11 listopada.

Tekst: Justyna Lesiuk-Klujewska (Słowo Podlasia nr 
46)/ Zdjęcia: UG w Wisznicach



20

Gościniec Bialski Nr 21/2018

KULTURA

Dyktando Niepodległościowe z udziałem 
uczniów ze szkół z powiatu bialskiego

29 listopada w II Liceum Ogólnokształcą-
cym w Lublinie odbył się finał VI Dyktan-
da Niepodległościowego pt. “Po polsku 
o historii”. Udział w nim wzięli uczniowie 
szkół z terenu powiatu bialskiego.

W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs prze-
prowadzany był równocześnie w sześciu 
województwach. W województwie lubel-
skim dyktando odbyło się po raz pierw-
szy. Do rywalizacji finałowej stanęło 144 
uczniów w tym spora reprezentacja ze szkół 
z powiatu bialskiego. Pomysłodawcą Dyk-
tanda Niepodległościowego jest krakowska 
Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie 
Polonistów. 
Wśród laureatów ze szkół z terenu powiatu 
bialskiego znaleźli się:
kategoria szkoły podstawowe (klasy IV- VI): 
IV miejsce - Michał Doluk (Szkoła Podsta-
wowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej 
w Białej Podlaskiej); V miejsce Emilia Za-
jączkowska – Stadnicka (Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia 
w Białej Podlaskiej); VI miejsce Pola Radzi-
kowska (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana 
Kochanowskiego w Białej Podlaskiej) i Zofia 
Sudewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bo-

haterskich Lotników Podlasia w Białej Pod-
laskiej); IX miejsce Alicja Piaszczyk (Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Kró-
lowej w Białej Podlaskiej); X miejsce Alek-
sandra Gałabuda i Julia Kopania (Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królo-
wej w Białej Podlaskiej); XIV miejsce Jakub 
Jadczak (Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Rokitnie) i  Piotr Jędrzejczyk (Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników 
Podlasia w Białej Podlaskiej).
Kategoria klasy VII- VIII szkoły podstawowej 
i gimnazjum: I miejsce Maciej Stola (Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Kró-
lowej w Białej Podlaskiej); II miejsce Jan 
Maksymiuk (Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej 
Podlaskiej); IX miejsce Lena Popławska 
(Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Kocha-
nowskiego w Białej Podlaskiej); X miej-
sce Maja Sadownik (Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia 
w Białej Podlaskiej) i Weronika Kowaluk 
(Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ko-
bylanach).
Wyróżnienia w pierwszej kategorii zdobyli 
Martyna Kaznowska i Filip Lewtak (Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Jana Kochanowskiego 
w Białej Podlaskiej). W drugiej kategorii wy-
różniona została Jolanta Filipiuk (Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach).

Materiał: dyktando.hostingasp.pl/ Zdjęcie: Jan 
Staniszewski

Miejskie obchody 100-lecia Niepodległości
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości przygotowano 
w mieście bogaty program kulturalny. 
10 listopada w Liceum Akademickim 
odbył się koncert pieśni patriotycznych. 
Na scenie wspólnie wystąpili: szkolny 
chór CORDA VOX oraz seniorski zespół 
śpiewaczy ECHO POLESIA.

Wykonano wspólnie z publicznością Hymn 
Państwowy a także blisko 20 innych, popu-
larnych utworów patriotycznych, w tym. 
Całość przygotował i poprowadził dyry-
gent Tomasz Jezuit. Wcześniej odczytany 
został przez prezesa Klubu Seniora ,,Srebr-
ny Włos” Kazimierza Michalaka referat hi-
storyczny, który opisuje proces odzyskania 
wolności w samym Terespolu. 
Drugą częścią koncertu był występ zespo-
łu SILK z Białej Podlaskiej w programie pt. 
,,Wolność jest w Nas”. Przy wsparciu woka-
listów: Janusza Maleńczuka, Małgorzaty 
Oleszczuk i Justyny Maleńczuk, zespół 
zagrał kilka najważniejszych przebojów 
polskiego rocka. Na koniec zespół zagrał 
piosenkę, której autorem jest Krzysztof 
Badalski, wiceprezes Stowarzyszenia Roz-

woju Gminy Miejskiej Terespol.
Wieczorem Ochotnicza Straż Pożarna, w 
ramach ogólnopolskiej akcji, rozpaliła przy 
terenie Prochowni ognisko, przy którym 
zgromadzeni odśpiewali kilka patriotycz-
nych piosenek. Następnego dnia oficjalne 
obchody rozpoczęły się mszą św. za Ojczy-
znę w kościele p.w. Świętej Trójcy, którą 
odprawił ks. proboszcz Zdzisław Dudek.
Odsłonięto pamiątkową tablicę poświęco-
ną 100-leciu Odzyskania Niepodległości, 
ufundowaną przez władze miasta Tere-
spol, która umieszczona została w ścianie 
kościoła. Następnie delegacje władz mia-
sta wraz z jednostkami podległymi, władz 
powiatu bialskiego, konsul RP na Białorusi, 
przedstawiciele służb mundurowych i or-
ganizacje społeczne złożyły wieńce pod 
pomnikiem Niepodległości i 300-lecia Tere-
spola. Kolejnym punktem obchodów było 
odsłonięcie kamienia z tablicą upamięt-
niającą zamieszkałego w Terespolu gen. 
Franciszka Krajowskiego (ufundowanego 
również przez władze miasta), który zasłu-
żył się w walce o niepodległość Polski. 
Na koniec odsłonięto tablicę poświęconą 
100-leciu Odzyskania Niepodległości, któ-

rą ufundowało Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Miejskiej Terespol ze środków uzy-
skanych od sponsorów. Na zakończenie 
Regiment Artylerii Książęcego Domu Ra-
dziwiłłów na cześć i chwałę Ojczyzny oddał 
trzy salwy armatnie.
Wiele atrakcji czekało na mieszkańców Te-
respola i okolic w zabytkowej Prochowni, 
pełniącej rolę izby pamięci, którą opiekuje 
się Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii. 
W obchody wpisały się także realizowane 
na terenie miasta inicjatywy kulturalne 
mieszkańców, na które MOK otrzymał do-
finansowanie z Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu Don Kultury+ Ini-
cjatywy Lokalne 2018. Projekt nosił nazwę 
Aktywni Mieszkańcy-Inspirujące Miasto. 
Wieczorem w restauracji Galeria Smaków 
odbyła się premiera fabularnego filmu 
historycznego wyprodukowanego przez 
Terespolskie Studio Filmowe. To kolejna 
oddolna inicjatywa kulturalna, którą sfi-
nansował MOK. Film pt. ,,Ciosy” opowiadał 
o oddziale Armii Krajowej działającym pod-
czas II wojny światowej m.in. na terenach 
wokół Terespola.

Materiał: MOK Terespol 
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10 i  11 listopada w  Szkole Podsta-
wowej nr 41 im. Władysława Jagiełły 
w Łodzi odbyło się seminarium tech-
niczne z ikoną światowego Taekwon-
-do Mistrzem Jarosławem Suską (VII 
dan).

W  dwudniowych warsztatach wzięli 
udział instruktorzy UKS Hwa-Rang: Da-
wid Smolbik i Sylwia Skwara oraz po-
siadacze najwyższych stopni uczniow-
sk ich:  Karolina Trochym ,  Szymon 
Rusinek i Dawid Wołosowicz. Zajęcia 
miały na celu podnieść i zweryfikować 
poziom umiejętności ćwiczących koreań-
ską sztukę samoobrony i pomóc w przy-
gotowaniach do egzaminu na stopnie 
mistrzowskie.
Wiele cennych wskazówek multimeda-
listy Mistrzostw Świata z pewnością za-
owocuje w przyszłości, a wiedza zdobyta 
przez instruktorów pomoże walczyć Na-
szym uczniom o najwyższe cele podczas 
zawodów i egzaminów.

Wa r t o  d o d a ć ,  ż e  w   d r u g i m  d n i u 
seminarium o godz. 12.00 blisko 200 
adeptów Taek won- do odśpiewało 

Mazurka Dąbrowskiego w  100-lecie 
odzyskania niepodległości.

Materiał: ZS w Janowie Podlaskim 

XI edycja Bialskiej Ligi Szachowej Turniej 
w Międzyrzecu Podlaskim

17 listopada turniejami w Międzyrze-
cu Podlaskim rozpoczęła się IX edycja 
Bialskiej Ligi Szachowej pod honoro-
wym patronatem Starosty Bialskiego 
i Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej. 
W  Międzyrzecu Podlaskim rozegra-
no równolegle trzy turnieje szachowe 
w kategoriach; uczniów oddziałów 0 – 2 
szkół podstawowych; uczniów klas 3 – 
8 szkół podstawowych + ostatnia klasa 
gimnazjum z dodatkowym podziałem 
dzieci (uczniowie klas 3 – 6) i młodzież 
(uczniowie klas starszych); uczniów szkół 
ponadpodstawowych. W każdej z grup 
turniejowych prowadzono dodatkowo 
klasyfikację dziewcząt i chłopców.
W turniejach wzięło łącznie udział 63 
uczniów z powiatów: bialskiego, łosic-
kiego i radzyńskiego. Prawie dziesięcioro 
dzieci po raz pierwszy uczestniczyło 
w turnieju szachowym.
Wśród najmłodszych dziewczynek zwy-
ciężyła Magdalena Kaniuch, uczennica 
2 klasy SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. 
Drugie miejsce zajęła Julia Golec z SP nr 
2 w Międzyrzecu Podl. i trzecie Joan-
na Wedziuk z SP nr 3 w Międzyrzecu 
Podlaskim. Najlepszym szachistą wśród 
chłopców został Jakub Prokopiuk z SP 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim i wyprzedził 
Macieja Waszczuka z SP nr 3 w Między-
rzecu Podlaskim  oraz Krzysztofa Gołę-
biowskiego z SP nr 1 w Terespolu.
W grupie uczennic klas 3 – szkół podsta-

wowych zwyciężyła Hanna Nurzyńska 
z SP w Kąkolewnicy. Natomiast wśród jej 
rówieśników najlepszym szachistą był 
Piotr Gołębiowski z SP nr 1 w Terespolu.
Uczennica Gimnazjum nr 3 w Międzyrze-
cu Podlaskim, Patrycja Waszczuk zajęła 
pierwsze miejsce w turnieju i oczywiście 
była najlepsza w grupie dziewcząt. Wśród 
chłopców pierwsze miejsce zajął Robert 
Tymoszuk – uczeń 7 klasy SP nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.
Turniej licealistów wygrał Grzegorz Oli-
chwirowicz z LO im. J. I. Kraszewskiego 
w Białej Podlaskiej. Najlepszą licealistką 
została Julia Litwiniec z LO nr 1 w Ra-
dzyniu Podlaskim.
W trakcie turnieju wszyscy zawodnicy 
i opiekunowie mogli posilić się pyszną, 
grochówką, przygotowaną w szkolnej 
kuchni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy 
klasyfikacji medale.
Następne zawody rozegrane zostaną 1 
grudnia w Zespole Szkół w Łomazach, 
na które organizatorzy serdecznie zapra-
szają.
Turniej w Międzyrzecu Podlaskim hono-
rowy patronatem objął Burmistrz Miasta 
Międzyrzec Podlaski. Natomiast patro-
nat medialny nad wydarzeniem objęły: 
tygodnik Słowo Podlasia, Radio Biper, 
Portal Informacyjny podlasie24, tygodnik 
Wspólnota Bialska i portal Miedzyrzec.
Info – Lokalny portal informacyjny. Głów-
nym sponsorem Bialskiej Ligi Szachowej 
jest Fundacja Santander Bank Polska, 
która przekazała środki finansowe w ra-
mach programu „Bank Młodych Mistrzów 
Sportu”.

Materiał: Bialska Liga Szachowa 

gm. Janów Podlaski Seminarium z mistrzem
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XXIV Biegi Niepodległości w Janowie Podlaskim
Około 310 dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu bialskiego na sportowo uczciło 
100 rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, biorąc udział w XXIV 
Biegach Niepodległości zorganizowa-
nych przez Zespół Placówek Oświato-
wych Szkołę Podstawową im. Czesława 
Tańskiego w Janowie Podlaskim. 

Zawody otworzył dyrektor Zespołu Pla-
cówek Oświatowych Arkadiusz Pod-
skok, który przywitał wszystkich zapro-
szonych gości, zawodników i opiekunów 
oraz tych, którzy przybyli kibicować swo-
im najbliższym. 
Po przemówieniu wszyscy uczestnicy 
zebrani na płycie boiska uczcili 100 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości śpiewając Hymn Polski. Następnie 
minutą ciszy oraz wiązanką kwiatów 
złożoną przez młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej na grobie poległych żołnierzy, 
uczczono pamięć bohaterów w walce 
o niepodległość. 
Biorący udział w imprezie zawodnicy, po-
dzieleni na różne grupy wiekowe, biegali 

na dystansach zgodnie z regulaminem 
zawodów (400-1000 m). Wszyscy uczest-
nicy zawodów z klas młodszych otrzy-
mali słodki upominek. Nagrodą dla za-
wodników zajmujących miejsca I-III były 

medale a dyplomy i czekoladę otrzymali 
zawodnicy za miejsca I-IV. Na mecie na 
wszystkich zawodników imprezy czekała 
gorąca herbata. Cała impreza przebiegła 
w miłej i sportowej atmosferze. 

Materiał: UG w Janowie Podlaskim

gm. Biała Podlaska

IX Turniej Niepodległości LZS w Tenisie Stołowym
11 listopada Starostwo Powiatowe w Bia-
łej Podlaskiej, Rada Powiatu Bialskiego 
i Powiatowe Zrzeszenie LZS w Białej 
Podlaskiej zaprosili na IX Turniej Nie-
podległości LZS w Tenisie Stołowym. 
Rokrocznie celem Turnieju jest uczczenie 
Święta Niepodległości poprzez populary-
zację tenisa stołowego i aktywną formę 
spędzania czasu wolnego. W tym roku 
w turnieju wzięło udział ponad 40 osób.

Uczestnikom kibicowali m.in. radni gminy 
Biała Podlaska Marek Sawczuk i Mate-
usz Siwiec, radny gminy Łomazy Kamil 
Frączek, Przewodniczący ZMW w Białej 
Podlaskiej Marek Kuprianiuk oraz sołtys 
Czosnówki Jarosław Abramowski.
Zawodnicy podzieleni byli na cztery kate-
gorie: szkoły podstawowe – chłopcy, gim-
nazja – chłopcy, open – mężczyźni oraz 
open – kobiety. Ponadto odbył się turniej 
warcabowy w kategoriach: Open i Dzie-
ci do lat 15. Przed rozpoczęciem turnieju 
wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Or-
ganizacją i sędziowaniem zajęli się człon-
kowie Rady LZS na czele z sędzią głównym 
Marzeną Niedźwiedź.
Zwycięzcy za zajęcie I miejsca w każdej 
kategorii otrzymali puchary i pamiątkowe 
medale. Za II i III miejsce zawodnicy otrzy-
mali medale oraz pamiątkowe dyplomy.

Tenis: Szkoła Podstawowa Chłopcy:1 
miejsce – Paweł Jastrzębski; 2 miejsce – 
Piotr Dorosz; 3 miejsce – Emil Jankowski. 
Gimnazjum Chłopcy:1 miejsce – Jakub 
Sawczuk; 2 miejsce – Kamil Zielonka; 3 
miejsce – Kacper Miśkiewicz.
Open Mężczyzn:1 miejsce – Zbigniew 
Burdzicki, 2 miejsce – Jastrzebski Piotr; 
3 miejsce – Piotr Melaniuk. Open Kobie-
ty:1 miejsce – Marczak Izabela; 2 miejsce 
– Dominika Trochimiuk; 3 miejsce – Joan-
na Jankowska.
Warcaby: Open:1 miejsce – Rafał Jan-
kowski; 2 miejsce – Arkadiusz Maksy-
miuk; 3 miejsce – Grzegorz Stefaniuk. 
Młodzież:1 miejsce – Maksymiuk Mar-

cin; 2 miejsce – Emil Jankowski; 3 miejsce 
– Izabela Marczak.
– W naszej inicjatywie chodzi nam o to, aby 
ten dzień 100–lecia odzyskania niepodległo-
ści, który jest dla wszystkich Polaków dniem 
szczególnym, był jak najbardziej zapamię-
tany, żebyśmy mogli młodzieży przekazać 
wartości na sportowo. Zaszczepić młodzie-
ży pamięć o ludziach, którzy ginęli za wol-
ną, niepodległą Polskę. – mówi Arkadiusz 
Maksymiuk – radny powiatu bialskiego, 
organizator turnieju. Po sportowym wysił-
ku wszyscy uczestnicy, byli poczęstowani 
pysznym bigosem przygotowanym przez 
sołtysa Jarosława Abramowskiego.

Materiał: Radio Biper 
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51., ostatnia w 5. kadencji, 
sesja Rady Powiatu Bialskiego

Spotkanie w sprawie drogi 
powiatowej Tuczna- Matiaszówka

Gmina Międzyrzec Podlaski: Dzień 
Edukacji Narodowej

Międzyrzec Podlaski: 
Park Potockich otwarty

Dzień seniora w Konstantynowie

Stypendia Starosty oraz ślubowanie 
klas pierwszych w LO w Wisznicach

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Starosta Bialski podziękował za owocną współpracę

Poświęcenie Przedszkola w Rzeczycy

XI Biegi Radziwiłłowskie w Sławatyczach

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

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

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


