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Spotkania opłatkowe
Tradycyjnie przed świętami odbywają się liczne spotkania
opłatkowe, podczas któr ych
przedstawiciele samorządów, duchowieństwa oraz społeczności
różnego rodzaju instytucji i organizacji mają możliwość w świątecznej atmosferze złożyć sobie
życzenia na ten wyjątkowy czas.
Spotkania wigilijne odbyły się m.in.
w Zespole Szkół A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim, Szkole Podstawowej w Rudnikach i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
w Komarnie. Podobne wydarzenie
zorganizowała również Fundacja
Podaj Dzieciom Pomocną Dłoń
z Międzyrzeca Podlaskiego. Wśród
zaproszonych na te wyjątkowe spotkania gości znalazł się starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Tekst: Wioletta Bielecka, foto: Grzegorz Panasiuk
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KDP po raz drugi Mistrzem Polski - gratulacje od Starosty
Starosta bialski Mariusz Filipiuk 28
grudnia pogratulował Kobiecej Drużynie Pożarniczej z Piszczaca z trenerem
Leszkiem Stubińskim na czele ponownego zwycięstwa w Turnieju Strażaków i Ratowników. W zawodach udział
wzięły 86 drużyny z całej Polski oraz
Czech. Po raz ósmy przeprowadzone
zostały w Wieliczce. Mordercze zawody w Kopalni Soli w kategorii kobiet
wygrała Kobieca Drużyna Pożarnicza
z Piszczaca w składzie: Elżbieta Kukawska, Justyna Niedzielska, Mariola
Sierpatowska – Pikuła.
Osiągnięty czas 8:23.16 min. jest nowym
rekordem trasy drużyn kobiecych. Druga
na mecie jednostka z OSP Bór był wolniejsza o ponad minutę.
Przed zawodnikami postawiono nie lada
wyzwanie. 3-osobowe drużyny musiały
zmierzyć się z szybem Daniłowicza, który ma głębokość 110 metrów, liczy 650
schodów i 90 podestów. Trzeba naprawdę
solidnie się przygotować do turnieju by
utrzymać jednostajne tempo niosąc ponad 20 - kilogramowy ekwipunek w górę.
To ekstremalny wyczyn dla organizmu
i test własnych słabości, wytrzymałości dla
całej drużyny w jakim chce wziąć udział
każdy prawdziwy strażak-ratownik.
Współpraca Transgraniczna

Z relacji zawodniczek:
- Obrona tytułu mistrzowskiego zobowiązuje, tym samym zwiększa obciążenie
organizmu. Z pokonaniem pierwszych
stu schodów nie było problemu, potem
nogi zaczęły odmawiać posłuszeństwa,
stawały się jak z waty. – mówi Elżbieta
Kukawska.
- Wiara w zwycięstwo i siła woli dały nam
wygraną - opisuje swój morderczy bieg
Justyna Niedzielska
- Z upływem czasu brakowało tchu w piersiach, a końcówka dystansu to już był bój
o przetrwanie. Na 16 -tym piętrze przed

metą awarii uległ mój aparat, resztę dystansu pokonałam na bezdechu - mówi
Mariola Sierpatowska – Pikuła.
- Takiej drużyny życzę każdej jednostce,
każdemu trenerowi. Duma rozpiera widząc poświęcenie jakie dziewczyny włożyły w obronę tytułu mistrzowskiego.
Serdecznie dziękuję drużynie za ogromne oddanie i poświęcenie wolnego czasu
w przygotowanie do startu i reprezentowanie naszej jednostki na szczeblu
krajowym.
Tekst: Leszek Stubiński / zdjęcia: Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej

Drugie spotkanie PL - BY - UA w bialskim starostwie

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej
odbyło się drugie spotkanie dotyczące
przygotowania projektu partnerskiego w ramach Priorytetu 3.1 Wsparcie
dla rozwoju zdrowia i usług socjalnych
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz
Filipiuk – starosta bialski, Marianna
Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej oraz przedstawiciele obu zaangażowanych placówek
medycznych tj.: dyrektor Wiesław
Zaniewicz i z-ca dyrektora Maciej Płaszewski z Samodzielnego Państwowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim – partner wiodący,
z-ca dyrektora Ludmiła Wisznik i Aleksander Borodin – lekarz anestezjolog
z Brzeskiej Centralnej Polikliniki – partner projektu.
W ramach spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące końcowego
kształtu koncepcji wspólnego, polsko-białoruskiego projektu zdrowotnego.
Tekst: Anna Szypiło, foto: Grzegorz Panasiuk
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„Czad i Ogień. Obudź czujność” - rusza kampania społeczna
15 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło
się spotkanie poświęcone kampanii
społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Wzięli w nim udział: dh Mariusz
Filipiuk - Starosta Bialski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej,
ks. kanonik Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków, prezesi
zarządów oddziałów gminnych ZOSP
RP z powiatu bialskiego, komendanci
gminni OSP, naczelnicy OSP, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej,
Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy
nieruchomości komunalnych oraz
kominiarze z terenu powiatu i miasta
Biała Podlaska.
Spotkanie dotyczyło kampanii społecznej, którą 25 października 2016 roku zainaugurował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wpisuje się ona
w ustawowe zadania realizowane przez
Państwową Straż Pożarną. Zaproszonych
gości powitał i omówił przebieg spotkania bryg. Artur Tomczuk – Komendant
Miejski PSP w Białej Podlaskiej.
Głównym celem spotkania było przedstawienie zebranym informacji o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia
ludzi tlenkiem węgla z prośbą o przekazanie tych informacji mieszkańcom powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.
Założenia kampanii społecznej pn. „Czad
i ogień. Obudź czujność” przedstawił
mł.bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca
Komendanta Miejskiego PSP w Białej
Podlaskiej. Mł. bryg. Roman Smarzewski – Kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej przekazał zebranym cenne
uwagi, jak uniknąć zatrucia tlenkiem
węgla i w jaki sposób udzielić pomocy
osobom z podejrzeniem zatrucia czadem. W dalszej części spotkania omówił
podstawowe zasady bezpieczeństwa
podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru.
Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych oraz wentylacyjnych.
Na zakończenie spotkania poinformowano o zasadności zakupu i montażu czujek tlenku węgla i dymu w budynkach
mieszkalnych oraz udzielono wskazówek, w jaki sposób zgłaszać zdarzenia
korzystając z numerów alarmowych 998
i 112.
4

Wizualizacją do przedstawianych informacji była prezentacja multimedialna,
pokazująca sytuacje związane z wystąpieniem czadu w pomieszczeniu oraz
zasady postępowania w takich sytuacjach. Wszyscy zebrani otrzymali także
przygotowane przez komendę do tej
kampanii materiały, które będą rozpro-

pagowane we wszystkich jednostkach
OSP, szkołach i innych instytucjach
samorządowych.
Szczegółowe informacje dotyczące
kampanii społecznej znaleźć można na
stronie internetowej Państwowej Straży
Pożarnej.
Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Byszuk KMPSP
Biała Podlaska
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Szkolenie NGO

Promocja w Warszawie

21 grudnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie pod nazwą „Nowe
formularze ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania
zadań publicznych organizacjom pozarządowym”.

22 grudnia w warszawskim klubie „Hybrydy” odbyła się inauguracja wystawy fotografii Artura Bieńkowskiego oraz
promocja kalendarza „Barwy Podlasia”, opatrzonego tymi
właśnie zdjęciami.

Szkolenie było przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego na terenie powiatu bialskiego lub na rzecz jego
mieszkańców. Wzięło w nim udział 25 osób. Prowadzącym był
doświadczony szkoleniowiec Artur Gluziński, zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Wystawa, kalendarz i spot reklamowy, który emitowany jest
na telebimach w samym centrum stolicy, mają pokazać nie
tylko mieszkańcom Warszawy, że Południowe Podlasie to wyjątkowe, urokliwe i godne odwiedzenia miejsce na mapie Polski. Gorąco zachęcamy do odwiedzania „Hybryd” i obejrzenia
zdjęć. Są one bezsprzecznie wspaniałą wizytówką naszego
powiatu.

Tekst: Elżbieta Głowińska, foto: Anna Jóźwik

Tekst: Wioletta Bielecka, foto: Grzegorz Panasiuk

Powiatowy Samorząd od Serca
8 grudnia w Warszawie odbyła się
Konferencja Sercowe Warsztaty,
p o d c z a s k t ó re j p r z y z n a n o w y różnienia i nagrody w konkursie
„Samorząd od Serca”. W tym roku
Organizatorzy Ogólnopolskiej
Kampanii Społecznej „Ciśnienie na
Życie”, w ramach której organizowany jest konkurs, zdecydowali się
wyróżnić 17 samorządów. Uhonorowane jednostki realizowały działania z zakresu edukacji i profilaktyki
chorób układu krążenia. To już druga edycja konkursu.

panii „Ciśnienie na Życie” w imieniu
starosty bialskiego Mariusza Filipiuka odebrała dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz. Nagroda i tytuł przyznane
zostały za zrealizowany przez powiat bialski projekt Powiatowy program profilaktyki i Promocji zdrowia
w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób
układu krążenia wśród mieszkańców
powiatu bialskiego „Razem dla serca”.
Tekst: Anna Jureczek, foto: procontent.pl/Grzegorz
Panasiuk

W tym roku nagrodę główną
przyznano powiatowi bialskiemu oraz miastu
Poznań. Statuetkę „Samorząd od
S e rc a”, d y p l o m
i nagrodę w postaci jednodniowej akcji Badań
wieku serca i pomiaru ciśnienia
w ramach kam5
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Powiat Bialski i Młodzież z Brześcia razem!!
9 grudnia na terenie Białorusi przebywała delegacja z powiatu bialskiego ze
starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem i Markiem Sulimą – przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej na czele. Celem wyjazdu
było podpisanie porozumienia powiatu bialskiego z Brzeskim Oddziałem
Białoruskiego Związku Młodzieży.

się działaniami na rzecz dziedzictwa
i białoruską kulturą. Delegacja zwiedziła
Twierdzę Brzeską, gdzie złożyła kwiaty.
Odwiedziła także Ostromieczewski Dom
Kultury, w którym obejrzała występy

artystyczne w wykonaniu uczestników
tamtejszych zajęć. Była to także okazją
do nawiązania rozmów i współpracy kulturalnej ze stroną białoruską.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: SPBP

Stąd też starosta spotkał się w Brześciu
z Wiktorem Iwanowem – prezesem
stowarzyszenia. Na spotkaniu był także
obecny Michał Bacenko przewodniczący Wydziału Gospodarki Brzeskiego
Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Podpisane porozumienie pozwoli na
szersze działania podejmowane wspólnie
na rzecz społeczności polskiej i białoruskiej, w tym ułatwi wymianę międzynarodową.
Wyjazd był także okazją do zapoznania
Łomazy - Inwestycje

W Studziance jak po stole - stara droga jak nowa

12 grudnia br. w Studziance otwarto
przebudowaną drogę powiatową Nr
1071L Łomazy – Ortel Królewski na odcinku miejscowości Studzianka. 3,95
km drogi powiatowej zostało objęte
dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW na lata 2014-2020. Na
mocy porozumienia z Powiatem Bialskim odcinek drogi objęty wnioskiem
został przekazany Gminie Łomazy na
czas realizacji projektu.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
W ramach inwestycji wykonano nową
nawierzchnię o szerokości 6 metrów,
chodnik dla pieszych przez miejscowość
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Studzianka oraz zjazdy gospodarcze
do posesji. Wartość inwestycji, łącznie
z kosztami dokumentacji i nadzoru inwestorskiego, to kwota
2 544 984,02, w tym 1 619
373,33 złotych dofinansowanie
ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 462 805,35 zł
ze środków Powiatu Bialskiego.
Uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego oddania drogi
do użytku dokonali: starosta
bialski Mariusz Filipiuk, wójt
gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Krystyna Beń, przedstawiciel Marszałka
Województwa Lubelskiego Andrzej
Czapski, sołtys Studzianki Dariusz
Kukawski, radna Studzianki Mirosława

Jaśkiewicz oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektora nadzoru. W otwarciu

uczestniczyli również radni powiatowi
Marek Uściński i Mateusz Majewski,
a także radni gminy Łomazy, mieszkańcy
Studzianki.
Tekst: Maria Sadowska, foto: Grzegorz Panasiuk
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Rolnicy złożyli protest na działania myśliwych
22 grudnia w Starostwie Powiatowym
w Białej Podlaskiej grupa rolników
złożyła na ręce starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka oficjalny protest
na jedno z działających na terenie naszego powiatu kół łowieckich.

do obowiązku regulowania liczebności dzikiej zwierzyny oraz szacowania
szkód i wypłacania rekompensat. Skutkiem tego jest nagminne niszczenie
upraw przez duże stada, a co za tym
idzie ograniczenie produkcji rolnej i zu-

bożenie gospodarstw.
Starosta bialski przyjął skargę i zobowiązał się do podjęcia odpowiednich
kroków w celu udzielenia rolnikom niezbędnej pomocy w tej trudnej sytuacji.
Materiał: Powiat Bialski

Rolnicy, wśród których znalazł się przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marek Sulima oraz członek tej
Komisji Mateusz Majewski,
zwrócili się z prośbą o pomoc w związku ze szkodami, jakie powoduje zwierzyna (sarny, dziki, jelenie)
na polach uprawnych.
Zwrócili szczególną uwagę
na brak współpracy koła
z rolnikami, zaniedbania
i lekceważące podejście

Terespol - Gmina

Odkrywanie Historii Pogranicza

„Odkrywanie historii pogranicza
z Twierdzą Brzeską i Przedmościem
Terespolskim w tle - wzmacnianie
partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego”. 2 grudnia 2016r. delegacja gminy Terespol w składzie: wójt
Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący
rady Mieczysław Romaniuk i sekretarz Bogdan Daniluk gościła z roboczą wizytą u mera Brześcia Aleksandra Rogaczuka.
Tematem spotkania był projekt transgraniczny Polska – Białoruś – Ukraina
w zakresie turystyki i kultury. Podobne
spotkanie odbyło się kilka dni wcześniej w Urzędzie Gminy Terespol. Stro-

ny ustaliły, że do końca roku zgodnie
z ogłoszonym naborem w ramach
programu PL-BY-UA złożona będzie
koncepcja wspólnego projektu „Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą
Brzeską i Przedmościem Terespolskim
w tle”.
Po polskiej stronie Projekt będzie
obejmował:
- roboty budowlane i inne prace zmierzające do udostępnienia turystom
fortów Przedmościa Terespolskiego
w Łobaczewie Małym, Koroszczynie
i Kobylanach;
- budowę budynku ”Transgranicznego
Centrum Promocji i Kultury w gminie
Terespol”, który będzie też pełnił rolę

Domu Kultury, z funkcją edukacyjno
- szkoleniową, wystawienniczą, z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi
ukazujących dziedzictwo historyczne,
i wyposażonego w sprzęt do obsługi
wydarzeń kulturalno-historycznych;
- organizację wspólnych imprez kulturalnych.
Natomiast nasi partnerzy po stronie
białoruskiej chcieliby:
- wykonać remont budynku byłych koszar Twierdzy, gdzie obecnie znajduje
się biblioteka;
- wybudować Centrum Tradycji z innowacyjnym wyposażeniem i stałymi instalacjami;
- zorganizować cztery imprezy historyczno - kulturalne, ukazujące charakterystyczne potencjały produktu turystycznego.
Trwają intensywne prace nad szczegółami wspólnego projektu w ramach,
którego można pozyskać 90 % dofinansowania.
Równocześnie w Brześciu gościła również delegacja PSP z wicewojewodami
podlaskim i lubelskim. Tematem spotkania był kolejny wspólny projekt PSP-MYC w ramach którego w sąsiedztwie
Urzędu Gminy Terespol ma powstać
strażnica PSP. Życzmy sobie powodzenia w konkursach, które będą rozstrzygane w przyszłym roku.
Materiał: Urząd Gminy Terespol
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Budżet gminy na 2017 rok uchwalony
W dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie
Gminy Terespol odbyła się XV Sesja
Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia
Sesji było uchwalenie budżetu Gminy
Terespol na 2017 rok. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w pierwszej
części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił
sprawozdanie z bieżącej działalności
w formie prezentacji multimedialnej,
które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy.
W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy podjęli uchwałę w sprawie
wieloletniej prognoz y
finansowej, następnie
uchwalili budżet Gminy
Terespol na 2017 rok. Za
przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2017 głosowało 11 radnych, przeciw – 4, wstrzymujących
się – 0.
Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy,
które pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Projekt budżetu uzyskał
również pozytywną opinię Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie w wysokości prawie 32 i pół
mln zł., natomiast łączna kwota planowanych wydatków została określona w wysokości ponad 37 mln 700 tys zł. Wydatki
majątkowe to ponad 13 mln zł.
W dalszej części posiedzenia, w związku
ze złożeniem rezygnacji przez Radnego
Gminy Józefa Śreniawskiego z pełnienia dotychczasowej funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Finanso-

wej i Spraw Społecznych, Rada Gminy
nowym przewodniczącym wybrała radnego Artura Łozaka.
Podczas posiedzenia XV Sesji zostały
podjęto również uchwały: w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finanso-

Mikołajki w Gminie Terespol
W niedzielę 4 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol obchodziliśmy
wielkie święto - imieniny Mikołaja!
W związku z tym postanowiliśmy zaprosić wszystkie dzieci z Gminy Terespol, aby wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Organizatorami Mikołajek
był św. Mikołaj oraz Gminne Centrum
Kultury, natomiast współorganizatorami Radni i Sołtysi Gminy Terespol.
Frekwencja zaskoczyła wszystkich, nawet
Pan Wójt przyznał, że tylu gości w Urzędzie Gminy jeszcze nie było. Wiele radości przyniosła zabawa z Mikołajką i Reniferkiem, a pięknie mieniące się w świetle
kolorofonów bańki oraz piana imitująca
śnieg wprowadziła niesamowity magiczny klimat. W programie znalazły się
również warsztaty ozdób świątecznych.
Każdą samodzielnie wykonaną ozdobą
dzieci dekorowały choinkę, która obecnie stanowi piękną świąteczną wystawę
prac w holu głównym urzędu. Dodatkowo dla uczestników Mikołajek przygoto8

wany był poczęstunek, natomiast rodzice i opiekunowie
mogli zrelaksować
się w mini kafejce.
Oczywiście nie mogło tego dnia zabraknąć głównego
solenizanta – św.
Mikołaja, który obdarował upominkami ponad 300
dzieci zebranych
w budynku UG Terespol. Na zakończenie dla najwytrwalszych odbyła się
projekcja filmu familijnego pt. „Gdzie
jest Mikołaj?”.
Drogie Dzieci!
Święty Mikołaj ma nadzieję, że zabawa
była niezapomniana, a wszyscy zawsze
są tacy grzeczni, wspaniali i radośni jak
na Imprezie Mikołajkowej. Pozdrawia

wej, w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, w sprawie
przejęcia obowiązku utrzymania cmentarzy wojennych, położonych na obszarze Gminy Terespol, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również trybu ich
pobierania, w sprawie
uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Roz wiąz ywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok,
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego tr ybu
zawarcia umowy dzierżawy, w sprawie w sprawie
ustalenia czasu realizacji
bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących
Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
Materiał: Urzad Gminy Terespol

wszystkich ciepło i świątecznie, życzy
niesamowitych przygód, spełnionych
marzeń oraz odrobiny magii i obiecuje,
że już niedługo znowu Was odwiedzi!

Organizatorzy serdecznie dziękują za
włączenie się w organizację, pomoc
oraz obecność na Imprezie Mikołajkowej
Radnym i Sołtysom Gminy Terespol oraz
Pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol.
Tekst i zdjęcia: Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
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Wybory Brodacza Roku
30 grudnia w Sławatyczach zorganizowano wybory „Brodacza Roku 2016”.
Konkurs odbył się w plenerze w centrum Sławatycz już po raz siódmy,
gdzie do oceny poddany był cały strój
Brodacza. W pierwszych konkursach,
które odbywały się w latach 80-tych
i 90-tych poprzedniego wieku, ocenie
podlegał tylko kapelusz Brodacza,
a oceniali go wszyscy obecni na konkursie.
Tegoroczny konkurs poprzedziły występy artystyczne grupy „Perełki” z miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury.
Publiczność oprócz pięknych kolęd
i pastorałek podziwiała oczywiście prezentacje BRODACZY. Do prezentacji
w konkursie przystąpiło 16 uczestników. Każdy z nich z numerem indentyfikacyjnym prezentował swój misternie
przyozdobiony strój (kapelusz, maskę
i okrycie) nie tylko publiczności, ale
przede wszystkim komisji oceniającej,
aby pozostawić po sobie jak najlepsze
wrażenie artystyczne.

sprawował Wójt Gminy Grzegorz Kiec.
Sprawnie i rzeczowo imprezę poprowadził przyjazny Sławatyczom Mariusz
Maksymiuk z Radia Biper.
Patronat medialny i prasowy sprawowały: Podlasie24, Biała24, Radio Biper,
T VP i RL Lublin, Podlasie Się Dzieje,
Portal BiałaPodlaska24.info, Dziennik
Wschodni, Słowo Podlasia, Kraina Bugu,
Gościniec Bialski. Swoją obecnością zaszczycili miłośnicy sławatyckiej trady-

cji, reżyserzy, etnografowie, redaktorzy
i fotoreporterzy z różnych wydawnictw
m.in. Z Warszawy (przedstawiciele PAP),
Okręgu Śląskiego, Kielc, Łodzi, Gdańska,
Krakowa, Lublina, Siedlec, Białej Podlaskiej, Białegostoku.
Sławatycze są jedynym z niewielu miejsc
w kraju, gdzie tradycja zakończenia starego roku jest kultywowana. Niech tej
etykiety etniczności Sławatycz nie przyprószy żaden żywioł przemijania, oby
nadal jak najwięcej barwnych postaci
ożywało pod koniec „starego roku”.
Tekst: B. Szulej / foto: M. Gruszkowska, S. Kadłubowska

Komisja oceniająca w składzie: Grzegorz
Kiec - Wójt Gminy Sławatycze, Sławomir
Iwaniuk - nauczyciel przedmiotów artystycznych Zespołu Szkół w Sławatyczach,
Mateusz Gruszkowski, Wojciech Buraczyński, Eryk Popko – brodacze z lat
poprzednich, wnikliwie przypatrywała
się poszczególnym elementom stroju.
Po dość długiej naradzie komisja postanowiła nagrodzić następujących brodaczy: I miejsce i tytuł Brodacza Roku
2016 zdobył Tomasz Buraczyński z Nr
11, II nagrodę zdobył Krystian Sołoduszkiewicz z Nr 5, III miejsce otrzymał
Arnold Sołoduszkiewicz z Nr 10. Przyznano również trzy wyróżnienia: Tomasz
Kuszneruk Nr 2, Dominik Hasiuk Nr 6,
Jarosław Nuszczyk Nr 9. Nagrody wręczył wójt gminy Grzegorz Kiec. Wszyscy
uczestnicy konkursu dodatkowo otrzymali okolicznościowe grawertony.
Publiczność mogła posłuchać recitalu
kolęd i pastorałek w wykonaniu: Weroniki Michalczuk, Oliwii Popko, Izabeli Jaszczuk, Elżbiety Gruszkowskiej,
a także nabyć pamiątki i gadżety promujące gminę Sławatycze i posmakować
sławatyckiego bigosu przygotowanego
przez Panie z miejscowego Zespołu
Szkół. Organizatorami konkursu byli
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Zespół Szkół w Sławatyczach. Honorowy Patronat nad imprezą
9
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DOBRE, BO BIALSKIE! Edycja 2017
Już po raz 17. władze powiatu bialskiego zaprosiły na uroczystość „Dobre, bo
Bialskie”. Została ona zorganizowana 5
stycznia w Białej Podlaskiej. Na spotkanie przybyły osoby duchowne, władze
państwowe, samorządowe, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji, firm
i organizacji pozarządowych, z którymi
powiat bialski współpracuje.
Starosta bialski w swoim wystąpieniu podsumował rok 2016, podziękował za współpracę radnym powiatu bialskiego, wszystkim burmistrzom, wójtom oraz radom
miast i gmin z przewodniczącymi na czele,
dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu bialskiego, służbom mundurowym.
Podziękowania otrzymali również prezesi,
właściciele i dyrektorzy firm oraz delegacje przybyłe z Niemiec i Białorusi, a także
wszyscy, którzy przyczyniają się do rozwoju powiatu bialskiego. Na koniec zaś złożył
wszystkim życzenia na nowy 2017 rok.
Zaszczytny tytuł „Dobre, bo Bialskie” przyznawany jest firmom, organizacjom, instytucjom i samorządom, które w istotny
sposób przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego oraz promocji
powiatu bialskiego. Statuetkę i dyplom
wręczali przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.
Jako pierwszemu tytuł przyznano Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z Międzyrzeca Podlaskiego. Następnie
wyróżnienia otrzymali: FEDRO Sp. z o.o.
z Osiecka z oddziałem w Szóstce, Gospodarstwo Rolne Uprawa Pieczarek Anna
i Andrzej Śledź z Międzyrzeca Podlaskiego, Fundacja Grzegorza Biereckiego
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„Kocham Podlasie”. Piąta statuetka trafiła w ręce laureata konkursu
„Gmina Lider Samorządności”, a został nim samorząd miasta Międzyrzec
Podlaski.

Noworoczna gala była okazją do wręczenia odznak Ministra Kultury i Dziedzic t wa Narodowego „ Zasłużony
dla Kultury Polskiej” oraz dyplomów
osobom, które poprzez swoją postawę i pracę zawodową znacznie wyróżniły się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie polskiej kultur y
w powiecie bialskim. Odznakę otrzymali: Teresa Bartosiewicz – dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, Bożena Pawlina – Maksymiuk – prezes Fundacji Nadbużański Uniwersytet Ludowy, Bolesław
Szulej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, Wiesława
Anna Zaremba – dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Drelowie, Zespół
„Bagnoszki” z Drelowa oraz Maria
Sawczuk – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Konstantynowie. Dyplomy
otrzymali: Ryszard Bielecki – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach, Aleksandra Melaniuk – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej
Podlaskiej, Wiesława Tur – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
Podlaskim. Medale i dyplomy wręczali
wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz starosta bialski.

i starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Podsumowano także konkurs „Biblioteka Roku 2016 Powiatu Bialskiego”. Tytuł
przypadł Gminnej Bibliotece Publicznej
w Łomazach. Zgromadzeni wysłuchali
także wystąpień wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, przewodniczącego Sejmiku Województwa
Lubelskiego Przemysława Litwiniuka
i prezydenta miasta Dariusza Stefaniuka. W imieniu zaproszonej delegacji z Brześcia głos zabrał poseł na Sejm

Ziemi Brzeskiej Republiki Białoruś Władimir Bazanow, a z Niemiec Kersten
Peter Schröder - przewodniczący Rady
Powiatu Oberhavel.
Zaproszeni na uroczystość mogli także
zobaczyć występ taneczny Pauliny Kowalewskiej i Konrada Czopińskiego
oraz posłuchać Natalii Marczuk i Bartosza Prokopa. Podczas imprezy odbyła się także zabawa „Przyjaciele przyjaciołom”. Tekst: Anna Jóźwik Starostwo Powiatowe
zdjęcia: Wioletta Bielecka, Marek Krzewicki Radiobiper

Tradycją stało się, że podczas tej noworocznej uroczystości honorowane są
medalami „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” osoby, firmy i organizacje które
swoją działalnością przyczyniają się do
rozwoju i promocji samorządu bialskiego. Otrzymali je: Antoni Sacharuk
z Mokran Starych, prowadzący wielokierunkowe gospodarstwo rolne, Krystyna
Beń – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, ks. Jacek Guz
– kustosz Sanktuarium Błogosławionych
Męczenników Podlaskich w Pratulinie,
Władysław Gawryluk – społecznik,
wieloletni nauczyciel w gminie Rokitno, Stefan Klimiuk – skarbnik powiatu
bialskiego, Przedsiębiorstwo Handlowo
- Usługowe Tirmet z Międzyrzeca Podlaskiego – Mirosław Kulik oraz Stanisław Lesiuk – członek zarządu Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej. Medale
wręczali: przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński
11
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Adres i kontakt:
Ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz, tel. 83
378 45 57, fax 83 378 45 66. Adres e-mail:
gmina@rossosz.pl. Adres www.rossosz.pl
Władze Gminy:
Wójt – Kazimierz Weremkowicz, wykształcenie wyższe, żonaty, jedna córka.
Przewodnicząca Rady Gminy – Urszula
Tomczak, wykształcenie wyższe, zamężna, córka Justyna, synowie: Adam i Aleksander.
Charakterystyka Gminy:
Gmina Rossosz została reaktywowana 1
stycznia 1984 r. Jedna z najmniejszych
gmin w województwie o charakterze
typowo rolniczym.
Położenie:
Gmina położona jest w południowej
części powiatu bialskiego. Sąsiaduje
z gminami: Łomazy, Wisznice (powiat
bialski) i Komarówka Podlaska (powiat
radzyński). Gmina zajmuje obszar 76
km², co stanowi 3 % powierzchni całego powiatu bialskiego oraz 0,3 % powierzchni województwa lubelskiego.
Ludność:
Gmina Rossosz składa się z 6 miejscowości: Rossosz, Romaszki, Mokre, Kożanówka, Bordziłówka, Musiejówka.
Według danych Urzędu Gminy Rossosz
na terenie gminy w styczniu 2017 roku
zamieszkuje 2390 mieszkańców.
Siedziba gminy:
Siedzibą gminy jest miejscowość Rossosz. Znajduje się tu: Urząd Gminy, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny
Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna, Przedszkole Publiczne, Szkoła
Podstawowa w Rossoszu im. ppłk. Stefana Skoczylasa, Publiczne Gimnazjum
im. Powstańców Styczniowych, Kościół
Parafialny, Oddział Banku Spółdzielczego, Ochotnicza Straż Pożarna. Ponadto w Gminie Rossosz funkcjonują
dwa Ośrodki Zdrowia oraz dwa Punkty
Apteczne.
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Gmina Rossosz
Przyroda:
Gmina Rossosz położona jest w środkowo – zachodniej części Polesia Zachodniego na pograniczu trzech subre-

gionów: Zaklęsłość Łomaska, Równina
Parczewska i Równina Kodeńska. Teren
Gminy to głównie doliny rzeczne Zielawy i Muławy z licznymi lasami. Świat
flory i fauny reprezentowany jest przez
wiele gatunków, których obserwacja
może dostarcz yć niezapominanych
wrażeń. Ciekawostką ze światy fauny
jest obecność moczarowych żab niebieskich, zamieszkujących podmokłe
tereny. (fot.7)
Zabytki:
Do najciekawszych zabytków architektury należy kościół parafialny p.w. św.
Stanisława BM zbudowany w 1908 roku.
Jest to budynek orientowany, drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany,
na kamiennej podmurówce. Ołtarze są
neobarokowe, wykonane w 1908 roku
przez stolarza Józefa Kulickiego. Organy pochodzą z 1913 roku, zostały wykonane przez warszawską firmę Leopold
Hartman. Na terenie dawnego cmentarza znajduje się pomnik, upamiętniający poległych tu w bitwie z wojskami
carskimi powstańców styczniowych.
W Bordziłówce znajdują się pozostałości
po młynie wodnym oraz tartaku.
Zasłużeni dla gminy:
W 2004 r. powstał obrzędowy zespół
ludowy „Zielawa”. W repertuarze zespół
posiada pieśni ludowe zebrane od najstarszych mieszkańców gminy sięgające
XIX wieku i wcześniej, obrzędy, pieśni
obrzędowe, pieśni biesiadne, pieśni
patriotyczne. Zespół był wielokrotnie
nagradzany na przeglądach powiatowych, występował na uroczystościach
dożynkowych powiatowych i gminnych.
W 2005 r. powstał zespół „Wierzbaki,
który działał na bazie Szkoły Podstawowej w Rossoszu. Nazwa zespołu wywodziła się od wierzby rossochatej, z którą
związana jest nazwa miejscowości Rossosz, a także od pierwszego przedstawienia jakie wystawił zespół - "Wierzbo-

wa bajeczka".
Ochotnicza
S t r a ż Poż a r n a w R osso szu powstała
w 1906 r. jako
Ochotnicza
Straż Ogniowa. Na przełomie 1927
i 1928 r., rozpoczęto budowę nowej
remizy strażackiej, w której powstanie
zaangażowali się niemal wszyscy mieszkańcy Rossosza. Obecnie OSP posiada
remizę z 3 boksami garażowymi i świetlicę, w której odbywają się próby orkiestry dętej oraz imprezy kulturalno –
rozrywkowe. Na wyposażeniu jednostki
są trz y samochody strażackie: dwa
średnie i jeden lekki oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
Gmina Rossosz jako jedna z niewielu
w powiecie bialskim może poszczycić
się Orkiestrą Dętą działającą przy OSP
Rossosz. Orkiestra powstała ponad 40
lat temu. Repertuar Orkiestry to tradycyjna muzyka marszowa, taneczna,
filmowa, współczesne przeboje aranżowane na orkiestrę oraz pieśni kościelne.
Orkiestra Dęta działająca przy OSP liczy
obecnie 20 członków, swoimi występami uświetnia wszystkie gminne i parafialne oraz regionalne uroczystości.
Ciekawe miejsca w gminie:
Na uwagę zasługuje zabytkowa murowana kapliczka z 1849 r. na osi kościoła,
na skwerze. Wewnątrz niej żeliwna figurka św. Jana Nepomucena. Nieopodal pomnik wystawiony w 1928 roku dla
uczczenia dziesięciolecia odzyskania
niepodległości oraz pomnik poświęcony poległym podczas II wojny światowej
mieszkańcom Rossosza i okolic.
Atrakcje w okresie zimowym
W okresie zimowym atrakcje stanowi
wizyta w pensjonacie ,,Bogdanówka”,
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która stanowi doskonałą bazę startową dla kuligów konnych. Trasy przejazdowe między pobliskimi lasami i po
bezkresnych polach to fantastyczna
przygoda z wieloma ekscytującymi
wrażeniami i widokami. Istnieje także
możliwość jazdy w siodle zarówno dla
dorosłych i dzieci.

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego środki finansowe na
budowę dróg gminnych, promocję

Wspólnie z powiatem:
Gmina Rossosz bardzo udanie współpracuje z Powiatem Bialskim w celu
poprawy jakości życia mieszkańców.
Od lat wspólnie realizowana jest sukcesy wna budowa chodników pr z y
drogach powiatowych, zwiększająca
bezpieczeństwo pieszych. W obecnym

roku Gmina Rossosz wykona przebudowę dróg powiatowych na swoim
obszarze, korzystając ze środków unijnych. Na 392 ocenione wnioski, aplikacje obejmujące drogi Rossosz-Romaszki
oraz Rossosz-Bordziłówka znalazły się
bardzo wysoko, bo odpowiednio na 3
oraz 24 miejscu, co zagwarantowało
realizację obu inwestycji i jest dużym
sukcesem zarówno gminy jak i powiatu. Wraz z wymienionymi drogami wykonany zostanie remont nawierzchni
dwóch odcinków dróg powiatowych.
Łącznie nową nawierzchnię otrzyma
niemal 15 kilometrów dróg. Planowane koszty przebudowy wynoszą około
5 mln zł, z czego 3 mln stanowi dofinansowanie z PROW. Pozostałe koszty,
czyli wkład własny, poniosą wspólnie
Powiat Bialski i Gmina Rossosz.
Sukcesy i osiągnięcia:
Gmina Rossosz będąc jedną z najmniejszych gmin powiatu, skutecznie
i z sukcesami radzi sobie na arenie
powiatowej i nie tylko. Jako jeden
sukcesów, a także jako wzór dla innych samorządów z pewnością należy wskazać trwającą od niemal 10 lat
współpracę partnerską z sąsiednimi
gminami w ramach porozumienia Dolina Zielawy, które obejmuje gminy Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Jabłoń oraz
Podedwórze. W ramach współpracy
gmina pozyskała m.in. z Regionalnego

kultury i turystyki na swoim terenie,
czy w ramach programu czystej energii w Dolinie Zielawy dofinansowanie
instalacji kolektorów solarnych, wykorzystujących energię słoneczną do
ogrzewania wody na budynkach prywatnych mieszkańców gminy. Władze
gminy kładą duży nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Potwierdzeniem tego jest fakt, ze
na terenie Gminy Rossosz są zlokalizowane i funkcjonują aż trzy elektrownie
fotowoltaiczne (jedna o mocy 1,4MW
i dwie o mocy 1MW ) oraz jedna biogazownia (moc 1 MW ). Warto wspomnieć, że elektrownia w Bordziłówce,
jako jedna z pierwszych, a zarazem
największych w całej Polsce, została
wybudowana przez spółkę Energia
Dolina Zielawy, będącą firmą należącą
do partnerstwa gmin – w tym też do
Gminy Rossosz.
Perspektywy:
Rozpoczynający się rok 2017 w Gminie Rossosz stać będzie pod znakiem
inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Wykonana przez gminę zostanie wspomniana
przebudowa 15 km dróg powiatowych
na kwotę 5 mln zł, oraz budowa kolejnego odcinka chodnika przy ul. Lubelskiej. Rozpocznie się również wspomniany wcześniej kolejny już montaż
instalacji OZE, który cieszy się wśród
naszych mieszkańców dużym zainteresowaniem, a jego realizacja jest przewidziana na dwa najbliższe lata. Jednocześnie oczekujemy na rozstrzygnięcie
naboru wniosków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie samorząd
aplikuje o dofinansowanie do kolejnego, czwartego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto
Gmina Rossosz bierze udział w stara-

niach o pozyskanie dofinansowania do
przebudowy kolejnych odcinków dróg
z programu współpracy transgranicznej
PL-BY-UA, a także uczestniczy w projekcie gdzie wspólnie z innymi gminami
staramy się uzyskać dofinansowanie
wymiany oświetlenia ulicznego na nowoczesną technologię LED. W planach
jest również rozpoczęcie prac nad budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Musiejówka.
Wójt o gminie:
- Mieszkańcy gminy Rossosz wyróżniają
się patriotyzmem głęboko zakorzenionym w naszej historii. Za udział w Powstaniu styczniowym Rossosz stracił
prawa miejskie. W czasie II wojny światowej wielu mieszkańców wstąpiło do
oddziałów Partyzanckich Batalionów
Chłopskich. W pobliskich lasach funkcjonowała Szkoła Podchorążych BCH. Mam

nadzieję, że dokonujący się ciągle rozwój
infrastruktury i poprawa warunków życia
mieszkańców będą iść w parze z poczuciem dumy z przynależności do naszej
lokalnej społeczności. - mówi wójt Kazimierz Weremkowicz.
Przewodnicząca Urszula Tomczak
o gminie:
- Gmina Rossosz jest niewielka, liczy
niewiele ponad 2 tysiące mieszkańców.
Jest to gmina rolnicza, zatem dochody
do budżetu są niewielkie i niewystarczające w stosunku do potrzeb. Jednak
dzięki staraniom pracowników samorządowych podejmowanych jest wiele
inwestycji przy wykorzystaniu środków
zewnętrznych, które służą podniesieniu
poziomu życia mieszkańców. Z radością
zauważyłam również, że w naszej gminie
coraz większą popularnością cieszy się
międzynarodowa gra terenowa - geocaching. Wiosną powstaną pierwsze skrytki na terenie naszej miejscowości, dzięki
czemu chociaż na chwilę zatrzymają się
tu nietuzinkowe osoby. - mówi przewodnicząca Urszula Tomczak.
Tekst i zdjęcia: Monika Bancarzewska, Tomasz Pawelski, Mateusz Majewski, Urząd Gminy w Rossoszu
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Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Nasi przedstawiciele w powiecie:
Paweł Litwiniuk – radny Powiatu Bialskiego
Rodzina, wykształcenie, praca
Żonaty. Żona Izabela przebywa aktualnie na urlopie macierzyńskim, w grudniu
urodził się radnemu syn Ludwik. Paweł
Litwiniuk posiada wykształcenie wyższe
magisterskie, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału
Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Pracuje w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych sp. z o. o. w Międzyrzecu
Podlaskim na stanowisku inspektora ds. inwestycji i administracji. Na co dzień zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem
inwestycji, sprawami prawno-administracyjnymi, marketingiem, jak również przekształcaniem przedsiębiorstwa w nowoczesną firmę, zdolną do świadczenia usług
w obowiązujących obecnie standardach.
Kiedy i dlaczego zostałem radnym?
- Pracę samorządową rozpocząłem w 2010
r. w charakterze radnego miasta Międzyrzec
Podlaski. Zostałem wtedy wybrany z mojego osiedla przy ul. Brzeskiej. Miałem wiele
pomysłów na rozwój mojego miasta i wiele
z nich udało się wdrożyć. - mówi dziś radny
Litwiniuk. W 2014 roku zaproponowano
mu kandydowanie do Rady Powiatu Bialskiego w miejsce starszego brata Przemysława, który ubiegał się o mandat radnego
województwa lubelskiego. Dzięki ponad
440 głosom mieszkańców Międzyrzeca dostał się do rady powiatu, mimo iż startował
z ostatniego miejsca na liście.
Będąc radnym udało się
- Będąc radnym Rady Miasta zainicjowałem
i wdrożyłem założenia Karty Rodzina 3+,
programu wspierającego rodziny wielodzietne. To ja zgłosiłem wniosek o pozyskanie
unijnego dofinansowania na budowę nowoczesnego targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dopilnowałem realizacji projektu. Jeśli chodzi o okręg wyborczy,
z którego zostałem wybrany, to starałem się
o realizację inwestycji służących wszystkim
mieszkańcom. Zatroszczyłem się o modernizację dróg i chodników, jak również budowę
wiaty przystankowej. - mówi radny.
W pracy rady powiatu skupił się na inwestycjach służących poprawie życia mieszkańców Międzyrzecczyzny. Dysponuje
relacjami oraz argumentami, które pomagają mu pozyskać większość głosów dla
wysuwanych propozycji programowych.
Są one również akceptowane przez Zarząd Powiatu. Dzięki tej dobrej współpracy
i wspólnym wysiłkom w 2016 roku udało
się m.in. otworzyć nowy oddział rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym oraz Dzienny
Dom Opieki Medycznej. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w ubiegłym roku
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udało się wybudować wspólny parking dla
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim oraz dla pracowników i interesariuszy Powiatowego
Urzędu Pracy. Ostatnią inwestycją drogo-

Paweł Litwiniuk ma 32 lata. W Radzie
Powiatu reprezentuje klub radnych
PSL, wybrany radnym z miasta Międzyrzec Podlaski.
wą, którą udało się wykonać w grudniu,
było odnowienie placu przed budynkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo i komfort uczniów.
- Mam poczucie satysfakcji z efektów tej
aktywności. - mówi dziś Litwiniuk.
Nad czym obecnie pracuję?
Paweł Litwiniuk jest przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem
Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. –
Obecnie zaangażowany jestem w pozyskanie środków zewnętrznych na dokończenie
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Miedzyrzecu wraz z budynkiem kuchni. Trwają też prace projektowe
nad budową chodnika ze ścieżką rowerową
i oświetleniem na ul. Brzeskiej w Międzyrzecu w kierunku miejscowości Wysokie. W tym
roku wykonamy kompleksową przebudowę
ulicy Drohickiej. - informuje radny.
W przyszłości ważne będzie?
W najbliższej przyszłości dla Międzyrzecczyzny, z której się wywodzi, ważna będzie
budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 813. Samorząd Województwa
Lubelskiego już zabezpieczył wstępne
środki na prace planistyczne i pierwsze
wykupy terenów. - To budowa zupełnie
nowego szlaku i szansa rozwojowa nie tylko
dla miasta, ale i całego powiatu. - informuje
radny.
O obecnej Radzie Powiatu
- To porządni ludzie, z którymi bardzo dobrze
mi się pracuje i miło spędza czas. Cieszę się,

że udało się wygasić spory o charakterze partyjnym. Obecnie wspólnie ustalamy priorytety i dążymy do realizacji istotnych dla mieszkańców celów. - stwierdza Paweł Litwiniuk.
Współpraca z Zarządem Powiatu:
Jako przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów stale spotyka się z Zarządem
i Skarbnikiem Powiatu. Kultura pracy w samorządzie powiatu bialskiego to wzór dla
polityków szczebla centralnego. - Myślę, że
ludzie w działalności publicznej powinni koncentrować się na sprawach, a nie na sobie.
Wtedy łatwiej o porozumienie. - podsumowuje radny.
Utkwiło mi w pamięci:
Marcowy wybór starosty Mariusza Filipiuka
i nowego Zarządu Powiatu niemal jednomyślnie przez radę powiatu. Takiej sytuacji
nie było w całej współczesnej historii samorządu powiatowego. To dowód na to, że
trzeba rozmawiać z ludźmi o ważnych dla
nich celach, a nie o wielkiej polityce.
Gorąco polecam:
Uśmiech i życzliwość na każdy dzień. To
nasze współczesne paliwo!
Dlaczego warto, gdzie i w co zainwestować w Powiecie Bialskim
Powiat bialski to brama do Europy na jedwabnym szlaku. Niezwykłą szansą inwestycyjną jest kooperacja z chińskimi
partnerami. Zaangażowanie w tę sprawę
senatora Grzegorza Biereckiego, znaczącej
postaci w PiS, to znacząca rekomendacja
na rzecz przyglądania się możliwościom
zaangażowania kapitału w tego rodzaju biznesie. Dużą rolę odgrywają w tym
przedmiocie również wójt gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk oraz wójt Piszczaca Kamil Kożuchowski, którzy odwiedzili Chiny
i pozyskali wiele cennych kontaktów.
Radny prywatnie:
Paweł Litwiniuk interesuje się polityką regionalną i motoryzacją. Najbardziej lubi
naszą tradycyjną kuchnię polską i przy
jej pomocy stara się walczyć z nadwagą.
– Wolny czas lubię spędzać na polskiej wsi,
w szczególności nad Bugiem, w towarzystwie
moich przyjaciół i regionalnych smakołyków.
- dodaje.
Kontakt do radnego dla mieszkańców
powiatu bialskiego:
Najlepiej kontaktować się z radnym poprzez Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej lub drogą mailową:
litwiniuk.pawel@gmail.com. Do dyspozycji
mieszkańców radny udostępnia też swój
prywatny telefon komórkowy 606 177 485.
Rozmowa dla Gościńca Bialskiego. Dziękujemy.

(w następnym numerze rozmowa z Tadeuszem
Łazowskim, radnym Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej)
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Perły Życia na XIX Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku
Niezapomniane XIX Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku (NS) to impreza integracyjna, która odbyła się w dniach od 02 - 03 grudnia ub.
roku w Lublinie. NS to międzynarodowy ruch arteterapeutyczny osób
niepełnosprawnych, instruktorów
i wolontariuszy, którzy poprzez całoroczną pracę artystyczną dążą
do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Dla
naszej grupy teatralnej Perły Życia,
którą tworzą uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu
spotkania te były ekscytującym
i niecodziennym przeżyciem.
Uczestnicy kilka tygodni brali udział
w przygotowaniach do pokazu wokalno – tanecznego, którego tematem
były utwory cygańskie śpiewane przez
jednego uczestników. Wspierali go inni
członkowie grupy aktywnie wtórując przy refrenie oraz tańcząc w rytm
romskich nostalgiczno – rytmicznych
dźwięków muzyki i słów. Planowany
wyjazd wiązał się z ciekawymi emocjami z powodu spotkania znanych
nam wykonawców z placówek o takim
samym jak nasza, szansy poznania niezwykłych osób z placówek dla niepełnosprawnych. Mogli oderwać się też
od codzienności, która nie należy najłatwiejszych.
Pierwszego dnia w Centrum Arteterapii
w Lublinie uczestniczyliśmy w warsztatach muzycznych dla uczestników i in-

struktorów, które poprowadzili m.in.:
Sylwia Lasok, Krzysztof Stachyra,
Aneta Stanowska, Karolina Czajka.
Wszyscy czuli przypływ pozytywnej
energii. Uczestnicy opowiadali o ciekawych doznaniach płynących ze wspólnego śpiewania, relaksacji i integracji.
Trzeba było ujrzeć błysk w oku, radość
oblicza, kiedy opowiadali w jakie formy
artystycznego wyrazu się włączali…
Następnego dnia w Domu Kultury LSM
przy ul. Konrada Wallenroda odbył się
przegląd piosenek, które przybliżały
niespokojną, wrażliwą, muzykalną,
przesyconą wolnością naturę cygańską. Każda grupa dołożyła starań, by
prezentacje wokalno - muzyczne były
w jak najlepszym guście i niebanalnych
kreacjach. Kolorowe, wyjątkowe stroje,
suto marszczone falbany, zachwycające wzrok błyskotliwe opaski na głowę,
chusty i cała romska oprawa tego ważnego dla nas wydarzenia... Wszyscy
wkładali w kreacje swoje możliwości,
zdolności i serce, które mówiło: kocham życie, kocham muzykę, kocham
Was i swoim uczuciem pragnę ogarnąć
Was wszystkich…
Przy okazji takich muzycznych spotkań
nawiązywały się interesujące rozmowy, które wyrażały aprobatę dla osób
z niepełnosprawnością, wspólnych
pasji i zaangażowania w XIX Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku
2016. Dom Kultury LSM tętnił tego
grudniowego dnia impulsami radości,
poczuciem wolności cygańskiej oraz
niepojętym życiem, któremu nie prze-

szkadzała słabość ducha... kruchość
ciała... pragnienie spełnienia w zwykłej
rzeczywistości... Doświadczanie takiego ogromu bogactwa emocji i wrażeń
nieustannie przekonuje, że nikt nie
potrafi odebrać osobom z niepełnosprawnością ich pasji, zainteresowań
i nadziei… Dopóki oni tego pragną…
chcą i tym żyją…
Ten sam świat odkrywany w barwach
niepojętej tęczy uczuć… Ci sami ludzie, znani od zawsze i poznani niedawno z serca rozdawali radość i ciepło… Nieśli pieśń cygańską na cztery
świata strony… cieszyli istnienie, bo
tylko ono i żar duszy są wieczne…
Przenosili do świata pięknych wartości i odkryli... Wspólny cel… integrację
społeczną w pełnym znaczeniu tego
słowa… zmierzanie w tym samym kierunku… pragnienie odkrywania nowych, ciekawych dróg życia…
To tylko niektóre korzyści wynikające
z działań artystyczno – kulturalnych
inspirowanych ideą międzynarodowego ruchu Nieprzetartego Szlaku (Polska, Ukraina, Białoruś) których inspiratorem, koordynatorem, inicjatorem,
konsultantem jest Michał Stanowski.
Organizator i wykładowca Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych Nieprzetartego Szlaku, twórca Akademii
Artystycznej dla osób niepełnosprawnych, Międzynarodowego Ośrodka
Teatralnego w Skrzynicach oraz Dyrektor Programowy Centrum Arteterapii
w Lublinie.

Tekst i zdjęcie: Beata Kupryś ŚDS w Kodniu
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GALA KULTURY POWIATU BIALSKIEGO
W Szkole Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim
podsumowano roczną pracę w dziedzinie kultury podczas III Gali Kultury
Powiatu Bialskiego. Odbyła się ona 16
grudnia 2016 r.
Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przybyli radni powiatowi z przewodniczącym Rady Powiatu
w Białej Podlaskie Mariuszem Kiczyńskim i wicestarostą bialskim Januszem
Skólimowskim na czele, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego i wójtowie gmin
powiatu, dyrektorzy instytucji kultury,
szkół, prezesi organizacji pozarządowych działających w sferze kultur y
w powiecie bialskim. Wśród gości był
obecny przedstawiciel wojewody lubelskiego w osobie Małgorzaty Bogusz
– kierownika delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciel marszałka
województwa lubelskiego – Andrzej
Czapski, a także zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – Józef Obroślak. Nie mogło też
zabraknąć nagrodzonych w różnych
konkursach, które w tym dniu podsumowano.
Podczas swojego wystąpienia starosta
bialski podkreślił rolę międzyrzeckiej
szkoły muzycznej z dyrektorem Januszem Samociukiem na czele w kształceniu przyszłych artystów. Stwierdził:
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- Trudno jest podsumować to, co się dokonało w dziedzinie kultury na terenie powiatu bialskiego, bo i teren jest rozległy,
i ludzie są tu bardziej twórczy. I jak kulturę
możemy ogarnąć tylko za pomocą jej elementów, tak dzisiejsza Gala będzie podsumowaniem pewnych składników tego,
co w tym i poprzednim roku dobrego się
wydarzyło dzięki mieszkańcom powiatu
bialskiego i ich twórczej pracy.
Podziękował także laureatom konkursów za liczne sukcesy, współpracującym z powiatem bialskim samorządowcom – jako inspiratorom kultury w swoim
społecznościach, kierującym instytucjami
kultury oraz organizacjom pozarządowym za ich wkład w życie kulturalne powiatu, a także zespołom i grupom działającym społecznie za ich artystyczny
wysiłek. Czas przedświąteczny był także
okazją do złożenia życzeń: - Życzę wszelkiej pomyślności, nowych inspiracji, sił do
pracy na rzecz kultury i z ludźmi kultury.
Na święta zaś życzę rodzinnej atmosfery,
radości spotkania i odpoczynku. Niech
Nowy 2017 Rok, który będziemy witać już
za kilkanaście dni przyniesie satysfakcjonujące momenty, sukcesy i wiele dobra.
Jako pierwszy podsumowano konkurs
Bialskie Talenty za 2015 r. W tym roku
wpłynęło do Starostwa Powiatowe go w Białej Podlaskiej aż 60 wniosków
z osiągnięciami młodych mieszkańców powiatu bialskiego. Starosta Bial-

ski wybrał 5 talentów bialskich – dwa
w dziedzinie kultury, dwa w dziedzinie
sportu i jeden naukowy. Przyznał także
Grand Prix jako 3 talent dla tej samej
osoby. Dodatkowo zostały przyznane
cztery wyróżnienia w ramach tej nagrody. Grand Prix otrzymała Marta Tchórzewska, talenty w dziedzinie kultury –
Adam Piekarski oraz Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Drelowiacy”. W sporcie Talenty otrzymali: Mateusz Skulimowski
i Aleksandra Sacharczuk a w nauce:
Rafał Stepulak. Starosta bialski wyróżnił: Klarę Mirończuk, Jerzego Rzeńca,
Jakuba Celińskiego, Natalię Marczuk.
Konkurs „Samorząd gminny przyjazny
kulturze za 2015 r.” wygrała gmina Biała Podlaska.
Natomiast w XIV edycji powiatowego
konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia” zwyciężyły
dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s
w Wysokiem oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Konstantynowie, drugiego miejsca nie przyznano, zaś na trzecim uplasowała się Gminna Biblioteka
Publiczna w Rokitnie.
Na uroczystości portal Biała24 podał
wyniki plebiscytu na najpopularniejszy
zespół ludowy. Pierwsze miejsce zdobył
zespół „Kaczeńce” z Czosnówki, drugie
– „Dworzanki” z Kolonii Piszczac, zaś
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III – zespół „Zielona Kalina” z Dubowa.
Na koniec dyplomy i upominki wręczył
starosta bialski jako podziękowanie
wszystkim aktywnym samorządom, in-

stytucjom i organizacjom w dziedzinie
kultury w powiecie bialskim. Pomiędzy
poszczególnymi częściami występowali
utalentowani mieszkańcy powiatu –

uczniowie Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim, Talenty Bialskie i zwycięski zespół w ramach w/w plebiscytu.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk
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Spotkanie opłatkowe w świetlicy w Jabłecznej
W dniu 18 grudnia 2016 r. w Świetlicy w Jabłecznej odbyło się Spotkanie
Opłatkowe. Wszystkich zebranych
powitała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłecznej Grażyna Panasiewicz życząc spokojnych
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2017 roku.
Następnie dzieci i młodzież z Jabłecznej
przedstawiły „Jasełka” wraz z koncertem
kolęd przygotowane przez Ewę Suwalską. W dalszej części spotkania uczestniczący w uroczystości Przewodniczący
Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński, Przewodnicząca Rady Gminy
Sławatycze Jolanta Buczek w swoich
wystąpieniach skierowali wiele ciepłych
słów nawiązujących do tradycji świąt
Bożego Narodzenia jak również przekazali życzenia od władz samorządowych
Powiatu Bialskiego i Gminy Sławatycze.
Po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń indywidualnych.
Wszyscy zebrani usiedli do stołu pełnego potraw wigilijnych przygotowanych

przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Jabłecznej. Imprezę uświetnił występ Elżbiety Gruszkowskiej, która
wraz z publicznością zaśpiewała piękne polskie kolędy. Każdy taki Opłatek
to wyjątkowy dzień dla mieszkańców

miejscowości. Dzień, w którym w świątecznej atmosferze można się spotkać,
powspominać, porozmawiać i po prostu
ze sobą pobyć. Organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłecznej.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
18 grudnia w Sławatyczach mocno
zapachniało świętami. Tego dnia
w Sali Widowiskowej GOK odbywał
się Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Wystawcy zaprezentowali piękne,
ręcznie misternie wykonane ozdoby
świąteczne, stroiki, upominki świąteczne.
Mieszkańcy Gminy chętnie zakupywali takie unikalne ozdoby. Wśród
wystawców można było zobacz yć
miejscowych twórców ludowych prezentujących różnorodne rękodzieło
Pań, Jadwigi Golińskiej z Lisznej,
Małgorzaty Tymoszuk z Krzywowólki,
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławatyczach, Zespołu Szkól w Sławatyczach prace plastyczne czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej.
Swoją obecnością zaszczycili również
twórcy i rzemieślnicy z Wisznic, Piszczaca, Janówki, jak również producent
zdrowej żywności Ernest Kaca z Lisznej.
Organizatorem kiermaszu był Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach.
Patronat nad imprezą sprawował Wójt
Gminy Grzegorz Kiec.
Tekst i foto: B. Szulej
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Spotkanie opłatkowe Rencistów i Emerytów
…przychodzi czas, by zasiąść przy
wigilijnym stole. Po raz kolejny tę
szansę zyskał każdy z nas. Wtedy ubieramy się odświętnie, obdarzamy
się życzliwością, uśmiechem. Przebaczamy sobie nawzajem. Niekiedy
z trudnością i trochę wbrew sobie,
ale zapominamy urazy, odkładamy
na bok nasze żale... stajemy się ludzcy, tzn. lepsi, piękniejsi... Dlaczego
dopiero teraz? Dobrze, że teraz!
Spotkanie opłatkowe odbyło się 7
stycznia w Sławatyczach dzień po Święcie Trzech Króli. Rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. odprawioną w kościele
parafialnym w Sławatyczach przez ks.
Mirosława Krupskiego - proboszcza
miejscowej parafii. Następnie wszyscy
zaproszeni goście przeszli do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
Na początku spotkania wystąpiła grupa wokalna z miejscowego Koła Emerytów i Rencistów. Zespół swoim śpiewem wprowadził wszystkich w nastrój
zachęcający do wspólnego kolędowania. Po odśpiewaniu kolęd i wspólnej modlitwie zebrani przełamali się
opłatkiem składając sobie życzenia.
Nie zabrakło życzeń od przedstawicieli Zarządu Rejonowego Rencistów
i Emerytów, władz samorządowych, ks.
proboszcza, gdzie zostali serdecznie
powitani przez organizatorów.
Po wspólnej modlitwie, życzeniach, łamaniu się opłatkiem, goście zasiedli do
stołu zastawionego pysznym ciastem
i niezwykłymi potrawami. Nie zabrakło również akcentów artystycznych;
dla szacownych uczestników spotkania zagrała miejscowa kapela ludowa
wróżnorodnym repertuarze. Spotkanie
przebiegło w serdecznej atmosferze,
pełne wspomnień, wzruszeń i uśmiechów można było wspólnie śpiewać
kolędy i zatańczyć.
To niezwykłe wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Grzegorz Kiec, Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Buczek, Ks. Proboszcz Mirosław Krupski, przedstawiciele Zarządu
Powiatowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białej
Podlaskiej. Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim za pracę włożoną
w przygotowanie spotkania. Spotkanie
opłatkowe zorganizowało Koło Związku Emerytów i Rencistów i Gminny
Ośrodek Kultury w Sławatyczach.
Tekst i foto: B. Szulej
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Gminne świąteczne spotkanie seniorów

Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Jest to
znakomita okazja aby pojednać się
z bliźnimi i spędzić czas z bliskimi.
Każdy w tym okresie powinien być
obdarowany ciepłem, dobrym słowem i cieszyć się obecnością drugiego
człowieka, dlatego też w niedzielę 18
grudnia w Urzędzie Gminy Terespol
odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane dla Seniorów powyżej
80 roku życia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.

Konstantynów

z kapustą, śledzika czy kompotu z szuszu, którego aromat wprawił wszystkich w świąteczny nastrój.
Chęć bycia razem to najważniejsze
przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.
Niech zatem gwiazda betlejemska nie
zgaśnie nigdy w naszych sercach, czyniąc nas coraz lepszymi wobec innych
i niech prowadzi nas do tych, którzy
pragną serdeczności, by z nadzieją
i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość.
Tekst i zdjęcia: Gminne Centrum Kultury w Kobylanach

Opłatek w Domu Dziecka w Komarnie

Spotkanie opłatkowe dla całej społeczności domu dziecka z Komarna,
Janowa Podlaskiego oraz Szach miało
miejsce 22 grudnia 2016r. Niektórzy
z naszych podopiecznych święta spędzą z rodzicami, inni z dalszą rodziną,
jeszcze inni u tzw. rodziny zaprzyjaźnionej, część zostanie w placówce.
Dlatego spotykamy się na wspólnym
opłatku wcześniej, chcemy wszyscy
wspólnie cieszyć się z narodzenia
Pana.
Święta to niezwykły czas radości, spokoju, odczuwania wspólnoty. Wszystkim
bez wyjątku udziela się panująca tu atmosfera. I choć przygotowania wymagają dużych nakładów pracy, to nikt nie
narzeka. Każdy na swój sposób czeka na
moment łamania się opłatkiem z najbliższymi.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele samorządów i instytucji, z którymi na co dzień dom dziecka
współpracuje. Najmłodsi wychowankowie zaprezentowali okolicznościowe
jasełka. Na stole nie zabrakło tradycyjnych, wigilijnych potraw i opłatka. Dla
każdego z wychowanków przygotowano
całe mnóstwo świątecznych upominków.
Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk , który odwiedził placówkę wspólnie z Dyrektor PCPR w Białej Podlaskiej
Haliną Mincewicz przekazał świąteczne
20

Wsz ystk ich pr z ybyłych
na spotkanie gości cie płymi słowami powitał
wójt gminy Terespol oraz
przewodniczący Rady
Gminy. Następnie dyrektor Gminnego Centrum
Kultur y Dorota Szelest
zaprosiła na inscenizację
pt. „Opowieść wigilijna”
w wykonaniu grupy „Białe Anioły ”, działającej przy GCK. Po
występie przyszedł
czas na najważniejszą część spotkania
- symboliczne dzielenie się opłatkiem,
składanie świątecznyc h ż yc ze ń o ra z
śpiewanie kolęd.
Oczywiście nie zabrakło tego wie czoru tradycyjnego
barszczu, pierogów

życzenia wszystkim uczestnikom wigilijnego spotkania życząc spokoju i radości
w nadchodzące święta.
Swoją obecnością zaszczycili nas także
ksiądz proboszcz Stanisław Smoliński,
wójt Gminy Konstantynów Romuald
Murawski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarnie Teresa Jasińska Pykało,
dyrektor Gimnazjum w Konstantynowie
Anna Czubaj.
Bardzo miło było nam gościć zacnych
przyjaciół i dobrodziei. Wśród nas byli
dyr. Oddziału spółki Gaz System S.A. oddział w Rembelszczyźnie Artur Jastrzęb-

ski wraz Iwoną Dominiak i Krzysztofem
Kozińskim. Przedstawiciele Polskiego
Konsorcjum Gospodarczego w Koroszczynie. Kierownik Bazy Paliw OLPP w Małaszewiczach Dariusz Olszewski wraz
z Mariolą Łuciuk. Prezes Rotary Klub
w Białej Podlaskiej Marek Łysakowski.
Michał Litwiniuk wiceprezydent Miasta
Biała Podlaska wraz redaktor naczelną
wydawnictwa SHAPE Edytą Litwiniuk.
Bardzo dziękujemy wszystkim za ciepłe
słowa oraz za przekazane prezenty naszym dzieciom.
Tekst i zdjęcia: Piotr Malesa Dom Dziecka w Komarnie
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Radni uchwalili jednogłośnie budżet miasta na 2017 rok
14 radnych obecnych na sesji uchwaliło jednogłośnie budżet dla Terespola
na 2017 rok.
Przed podjęciem uchwały budżet uzyskał pozytywną opinię Regtionalnej
Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz
komisji Rady Miasta.
Kwota planowanych dochodów budżetu
miasta wynosi 20.827.442,70 zł. Planowane wydatki wyniosą 21.027.574,70
złotych. Kwota deficytu została określona na 200.132 zł. Na pokrycie tej kwoty
zostały zaplanowane nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym, które wynikają z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
W budżecie miasta utworzono rezerwę
ogólną w kwocie 40 tys zł oraz celową
w kwocie 170 tys zł z przeznaczeniem na
zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i na cele oświatowe. Jednocześnie na mocy uchwały udzielono burmistrzowi upoważnienia do wykonywania
zmian w planie wydatków i zaciągania
kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych do maksymalnej kwoty pół mln zł.

planowane są do realizacji programy odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjności, oraz rewitalizacja miasta i podnoszenie kwalifikacji dla klientów MOPS.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata
2017 -2029, ujmującą spłaty długów zaciągniętych w bankach Ochrony Środowiska, PKO BP i Woj. Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywane zobowiązania na koniec 2017
roku będą wynosiły 800 tys zł z tytułu budowy przedszkola miejskiego, 3.000.000
zł z tytułu przebudowy ulic oraz 200.000
zł z tytułu prac termorenowacyjnych budynku strażnicy OSP.
Przyjęto również program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz
opłat za przedszkole miejskie w Terespolu. Dla dzieci w wieku do 5 lat do 5 godzin dziennie świadczenia za przedszkole
będą bezpłatne, natomiast za każdą następną godzinę opłata wyniesie 1 zł.

Do rady miasta i burmistrza wpłynął
wniosek dyrektor MOK Terespol o remont
budynku hali sportowo widowiskowej
MOK. Wniosek zostanie rozpatrzony.
W sprawach różnych burmistrz Jacek
Danieluk poinformował zebranych, iż do
Komisji Europejskiej w Warszawie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu
wymiany kultur Polska- Białoruś-Ukraina. Z tej okazji w sesji ze strony ukraińskiej uczestniczył Walentij Prichodko
przewodniczący powiatu łuckiego na
Ukrainie. Burmistrz zlecił zimowe i letnie
utrzymanie ulic PGKiM Terespol. W sesji
uczestniczyła także radna powiatowa
Marzenna Andrzejuk oraz komendant
Granicznej Placówki Kontrolnej Straży
Granicznej ppłk. Andrzej Popko i komendant Komisariatu Policji w Terespolu
kom. Marian Głuszczuk. Na koniec był
czas na życzenia noworoczne.
Tekst: Adam Jastrzębski

Inwestycje 2017
Wśród zadań inwestycyjnych ze środków
własnych planowane są: przebudowa ulic
Kotarby, Reymonta, Narutowicza, Słowackiego, Przeskok, przebudowy chodników oraz termorenowacja budynku
Strażnicy OSP przy ul. Reymonta 21. Ze
środków wspólnych własnych i unijnych
Drelów

Starosta bialski na sesji Rady Gminy

W XVII sesji Rady Gminy Drelów, zamykającej 2016 r. był obecny także starosta bialski Mariusz Filipiuk. Odbyła
się ona 29 grudnia br. Obok podjęcia
stosownych uchwał, w tym budżetu
na 2017 r. wójt Piotr Kazimierski podsumował roku 2016 r. Był też czas na
wypowiedź starosty bialskiego.
Starosta w swoim wystąpieniu podziękował radnym i wójtowi za bardzo dobrą
współpracę w mijającym roku, za liczne
przedsięwzięcia, w tym wyremontowanie przy współpracy obu samorządów
dróg służącym ich użytkownikom, w tym
mieszkańcom gminy Drelów.
Starosta bialski pogratulował wójtowi uzyskanego przez gminę wsparcia
unijnego na magistralę wodociągową
w miejscowościach: Kwasówka, Łózki,
Żerocin, Pereszczówka, Dołha, Strzyżów-

ka i Witoroż (70 km) oraz na przyłącza
wodociągowe (215 sztuk), a także na
zamontowanie 452 instalacji solarnych,
18 pomp ciepła
i 24 pieców na
biomasę. Jest to
rekordowa, jeśli
chodzi o wartość, inwestycja
g m i ny. B ę d z i e
ona realizowana
już od przyszłego roku. Jest to
powód do dumy
i satysfakcji.
Starosta na
nowy rok życzył
obecnym wszelkiej pomyślności, wytrwałości
do podejmowania samorządowych wy-

zwań i realizacji zamierzeń, w tym powyższej inwestycji. Radni wyrazili swoje
uznanie dla dokonań starosty i również
podziękowali mu za wspólne działania
i inwestycje, życząc z Nowym 2017 Rokiem wiele dobra.

Tekst: Anna Jóźwik, zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Tuczna niepokonana w tenisie stołowym gimnazjów
Za nami Finał Powiatu Bialskiego
w Drużynowym Tenisie Stołowym
dziewcząt i chłopców. Gimnazjadę
przeprowadzono w dniu 9 stycznia
2017r. na hali Publicznego Gimnazjim
w Sworach. Zawody finansowane zostały ze środków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. System gier:
pucharowy radziecki do trzech wygranych setów.
(zwykly tekst) (szkoły) (nazwiska)
Kolejność miejsc dziewczęta:
I miej. Gm Tuczna - opiekun Suwała Tadeusz - awans
II miej. PGm Swory - opiekun Hodun Rafał - awans
III miej. Gm nr 2 Krzewica - opiekun Iwanejko Adam
IV miej PGm Wisznice - opiekun Babkiewicz Tomasz

Marek
IV miej. PGm Nr 3 Rogoźnica - opiekun
Matwiejuk Anna
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku
Sportowego otrzymała drużyna: dziewcząt z Gm w Tucznej w składzie: Moszkowska Natalia, Marczuk Natalia,
Nieścioruk Kinga. Puchar otrzymali
też chłopaki z Gm w Tucznej w składzie:
Moszkowski Bartosz, Najdyhor Karol,

Ustymowicz Jakub. Awans do rejonu
po dwie drużyny w kategorii dziewcząt
i chłopców. Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy. Rejon w dniu - 15 lutego 2017r.
w Borkach.
Bialski Szkolny Związek Sportowy dziękuje Dyrekcji Publicznego Gimnazjum
w Sworach oraz nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w przeprowadzeniu finału.
Tekst i zdjęcia: Stanisław Polaczuk BSZS

kolejność miejsc chłopcy:
I miej. Gm Tuczna - opiekun Suwała Tadeusz - awans
II miej. Gm Konstantynów - opiekun
Woźniak Piotr - awans
III miej. PGm Rossosz - opiekun Czech
Erasmus +

Wisznice i Leśna Podlaska wspólnie z Francją

We wrześniu Publiczne Gimnazjum
Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Wisznicach wraz z gimnazjum ZS w Leśnej
Podlaskiej oraz Colleges w Airvault
i Mazières en Gâtine z Francji przystąpiło do realizacji projektu w ramach
programu europejskiego Easmus+.
Partnerskie szkoły realizować będą
zadania wynikające z tematu „Devenir
un citoyen responsable et acteur de
son environnement” – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem
swojego środowiska”.
Celem projektu jest wymiana dobrych
praktyk w zakresie ochrony środowiska
i bioróżnorodności w obu krajach. Realizacja dotyczyć będzie wzajemnych badań
siedlisk naturalnych w celu podjęcia kroków na rzecz ich ochrony w każdym kraju,
określenia podobieństw i różnic w czasie
międzynarodowej wymiany młodzieży.
Ważne będzie też rozwijanie u uczniów
poczucia tożsamości obywatelskiej oraz
dawanie możliwości rozwijania ich zdolności działania w ich najbliższym otoczeniu i w szerszym środowisku, na poziomie
Europy. Ta przyjemna część projektu to
na pewno zwiedzanie obszarów chronionych pod opieką
specjalistów i na22

uczycieli. W głowach młodych ludzi zostanie też stosowanie języka angielskiego
jako środka komunikacji z partnerami.
Do kwietnia 2018 roku gimnazja projektować będą foldery informacyjne nt. obszarów chronionych we Francji. W szkołach odbędą się prelekcje, warsztaty
ornitologiczne oraz lekcje w terenie pod kierunkiem leśniczego
- ornitologa z Nadleśnictwa Włodawa. Trwać będzie obserwacja
i liczenie wybranych gatunków
ptaków. Planowana jest wycieczka dla uczniów do Poleskiego
Parku Narodowego oraz wystawa
fotografii ornitologicznej dla społeczności gminnej. Po projekcie
pozostanie wydany album o ptakach z opisami w języku polskim,
angielskim i francuskim, biuletyn
dotyczący bioróżnorodności na naszym
terenie oraz film na temat ochrony środowiska i bioróżnorodności w Polsce i we
Francji
W listopadzie 2016 r. przedstawicielki komitetu pilotażowego gimnazjum
w Wisznicach z delegacją nauczycieli
z Leśnej Podlaskiej odbyły wizytę roboczą w dwóch szkołach leżących w departamencie Deux-Sèvres. Uzgadniane były
szczegóły kontaktowania się i działań

w ramach projektu, którego koordynatorem jest College de Voltaire w Airvault.
W trakcie spotkań z różnymi partnerami
projektu (merostwa, towarzystwa przyjaźni polsko – francuskiej, zaangażowani
sympatycy) można było wymieniać informacje i spostrzeżenia na temat możliwo-

ści interdyscyplinarnej pracy z młodzieżą
z pomocą różnych środowisk w Polsce
i we Francji.
Również w listopadzie odbyła się w wisznickiej szkole prelekcja dotycząca wędrówki ptaków oraz ich obrączkowania.
Poprowadził ją dla uczniów klas pierwszych leśniczy Włodzimierz Czeżyk pracownik Nadleśnictwa Włodawa.
Tekst: koordynator projektu - Bogusław Szczęśniak
dyrektor Gimnazjum w Wisznicach / Sylwia
Szpruch-Koprianiuk

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY...
Konwent Powiatów Województwa
Lubelskiego
18 stycznia, godz. 11:00, w Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, Gmina Sosnówka, Powiat Bialski.
Przedstawienie najważniejszych zadań samorządu województwa w 2017r. Sprawozdania, współpraca, omówienie wsparcia
dla podmiotów leczniczych. Kontakt: tel.
815286600, e-mail starosta.lub@powiatypolskie.pl lub tel. 18 477 86 00, e-mail biuro@powiatypolskie.pl, strona www.zpp.pl
Wieczór Kolęd, regionalna
22 stycznia, godz. 16:00, w Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Impreza, której celem jest popularyzacja
kolęd i pastorałek oraz piosenek związanych z tematyką bożonarodzeniową. Kontakt: tel. 833793014, e-mail muzeum_kraszewskiego@op.pl
XXIV Prezentacje „Za kolędę
dziękujemy”
22 stycznia, 13:00, Konstantynów, sala gimnastyczna przy ulicy Nowej 4. Gmina Konstantynów.
XVIII raz zasięg powiatu bialskiego, V raz
zasięg międzywojewódzki. Gmina Konstantynów. Celem imprezy jest stworzenie
możliwości kultywowania tradycji bożonarodzeniowych poprzez odtwarzanie dawnych obrzędów i zwyczajów często pochodzących ze starych przekazów ustnych lub
źródłowych. Kontakt: Teresa Bartosiewicz
tel. (83) 341 50 03, e-mail: gckkon@op.pl
Spotkanie Noworoczne z sołtysami
z terenu powiatu bialskiego
26 stycznia, godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej w budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej
Podlaskiej – siedziba Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Mowa o dzierżawie
obwodów łowieckich polnych, wspólnotach gruntowych, odpowiedzialność
sprzedawcy, a rękojmia i gwarancja za
wady rzeczy. Życzenia noworoczne Starosty Bialskiego oraz kolędowanie z Zespołem „Kaczeńce” z Czosnówki, gm. Biała
Podlaska. Kontakt: tel. 83 35 11 395, e-mal:
starostwo@powiatbialski.pl

XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd
Wschodniosłowiańskich
28-29 stycznia, godz. 15:00, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. H. Sienkiewicza
27, 21-550 Terespol,
Wyjątkowa impreza kultywująca tradycyjne wschodniosłowiańskie obrzędy
śpiewania kolęd i pastorałek, stojąca na
bardzo wysokim poziomie artystycznym
i organizacyjnym o randze międzynarodowej, w której biorą udział chóry i zespoły
z Polski i zagranicy. Kontakt: , tel: 83 375
22 65, 507 170 018, e-mali: mokterespol@
wp.pl, www.mokterespol.com.
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STYCZEN-LUTY 2017
Jeśli chcesz, aby informacja o imprezie,
wydarzeniu, spotkaniu, które organizujesz znalazła się na łamach Gościńca
Bialskiego napisz do nas e-mail na adres: gosciniec@powiatbialski.pl

„Karnawał na ludowo”
28 stycznia, godz. 17:00. Gminny Ośrodek
Kultury w Rossoszu. Impreza regionalna
(powiat bialski, radzyński).
Celem imprezy jest popularyzacja muzyki
i przyśpiewek ludowych. Kontakt: tel. 83 37
84 504, e-mail kopcewicz1969@tlen.pl
„Boże Narodzenie w literaturze”
Luty 2017. Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu. Wydarzenie regionalne.
Jest to XI edycja konkursu recytatorskiego
o tematyce bożonarodzeniowej jego celem
jest pobudzanie zainteresowania kulturą
żywego słowa oraz pielęgnacja piękna języka polskiego. Kontakt, tel. 83 3784504,
e-mail kopcewicz1969@tlen.pl
Ogólnopolski Festiwal Piosenki
„Prezentacje”, ogólnopolska
Luty 2017. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Warszawska 37, kontakt:
Krzysztof Domański tel. 83 371 78 07. Celem konkursu jest prezentacja dorobku
artystycznego młodych solistów, inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań, doskonalenie warsztatu, konfrontacja i aktywizacja środowisk twórczych
i edukacyjnych. Impreza skierowana jest
do młodych solistów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
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PODZIĘKOWANIE
Starosta Bialski serdecznie dziękuje niżej wymienionym osobom, firmom i instytucjom za
wsparcie finansowe organizacji uroczystości wręczenia wyróżnień „Dobre, bo Bialskie”:
- Przedsiębiorstwo ROLBUD sp. z o.o.
w Międzyrzecu Podlaskim
- Usługi Blacharsko - Lakiernicze „FIAT” K.
Kamiński w Łomazach
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Terespolu
- TRANSGAZ S.A. w Zalesiu
- PUH „AGROSTOP” Sp. z o.o. w Terespolu
- POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
w Białej Podlaskiej
- PHU Wysokiński Sp. z o.o. w Warszawie
- Polskie Konsorcjum Gospodarcze S. A.
w Warszawie
- PHUP MERKURY Andrzej Goławski
- MARIO PRESTO Mariusz Burdzyluk
- Bank Spółdzielczy w Wisznicach
- INTER BROKER Sp. z o.o. Toruń,
Przedstawicielstwo Biała Podlaska
- Bank Spółdzielczy w Konstantynowie
- INVESTCOM Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
- Lucyna i Arkadiusz Okoniowie Pensjonat
„UROCZYSKO ZABOREK” Janów Podlaski
- PPUH „AVENA” Sp. z o.o. w Kodniu
- PW KOMUNALNIK Sp. z o.o. w Białej
Podlaskiej
- Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
- PPHU MIŁOMŁYN Sp. z o.o. w Kijowcu
- PPHU TRANSBET w Białej Podlaskiej
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Międzyrzecu Podlaskim
- Bank Spółdzielczy w Łomazach
- Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp.
z o.o. w Białej Podlaskiej
- Gospodarstwo Rolne w Koroszczynie Sp. z o.o.
- Projekty i Nadzory Drogowe „ITER” Teresa
Harko w Białej Podlaskiej
- PHU TIRMET Kulik Mirosław w Międzyrzecu
Podlaskim
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX”
w Białej Podlaskiej
- Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD

SP. J. Stanisław Lewczuk i Czesław Niczyporuk
w Białej Podlaskiej
- Biuro Projektów i Wycen Majątkowych MDM
Piotr Dawidziuk w Piszczacu
- Przedstawicielstwo UNIQA T.U. S.A. Marek
Łysakowski w Białej Podlaskiej
- Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej
w Łomazach
- Bank Millennium w Warszawie
- Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
- POLSOFT Systemy Informatyczne Piotr
Raczyński w Łomazach
Starosta Bialski serdecznie dziękuje fundatorom
up omin ków w kon kursi e „ PRZYJACIELE
PRZYJACIOŁOM”, którymi byli:
- Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Baza Paliw w Małaszewiczach
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
- Wójt Gminy Rokitno Jacek Szewczuk
- PKO Bank Polski S.A.
- INTER BROKER Sp. z o.o. Przedstawicielstwo
w Białej Podlaskiej.
- PETRODOM VENNA Sp.z o.o. w Białej
Podlaskiej
- PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny
w Białej Podlaskiej
- BAKALLAND S.A. Zakład Produkcyjny
w Janowie Podlaskim
- Firma OSJANN w Białej Podlaskiej
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
- Gminna Spółdzielnia „SCh” w Wisznicach
- Nadleśnictwo Chotyłów
- TRANSGAZ S.A. Terminal Gazów Skroplonych
w Zalesiu
- Bialcon w Białej Podlaskiej
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
- Przewodniczący Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Mariusz Kiczyński
- GARDEN SERWIS w Świdniku
- PH CONKRET Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Relację z Dobre, bo Bialskie znajdziesz na stronie: 10 i 11 w obecnym numerze Gościńca Bialskiego.
Zapraszamy!!

