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Zjechali się starostowie do Romanowa
Starostowie województwa lubelskiego
tym razem spotkali się na terenie powiatu bialskiego. Konwent Powiatów
Województwa Lubelskiego odbył się
18 stycznia w Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk jako gospodarz miejsca i spotkania, a jednocześnie wiceprzewodniczący konwentu na
początku posiedzenia przywitał wszystkich w gościnnych murach instytucji kultury prowadzonej przez powiat bialski. Podziękował także za liczną obecność oraz
życzył udanych obrad. Dalszą część obrad
prowadził już przewodniczący, a więc
Paweł Pikula – starosta lubelski. Wśród
zaproszonych gości był m.in. Grzegorz
Kapusta – wicemarszałek województwa
lubelskiego.
Obrady zdominowały dyskusje i plany
dotyczące realizacji powiatowych zadań
w samorządach województwa lubelskiego na 2017 r. Szczególnie rozmawiano
o trzech projektach systemowych: utworzenie sieci szpitali powiatowych, modernizacja dróg powiatowych, na co powiaty

będą starać się o pozyskanie środków
unijnych oraz realizacja projektu w ramach E-Geodezja – cyfryzacja zasobów
geodezyjnych województwa lubelskiego”.
Obecni na konwencie wysłuchali także
dwóch prezentacji. Pierwszą pt. „Współpraca jednostek samorządowych z Państwową Inspekcją Sanitarną w świetle
obowiązujących przepisów prawa” przedstawiła Irmina Nikiel – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Drugą na temat Kompleksowego wsparcia dla

podmiotów leczniczych w Województwie
Lubelskim ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania i controllingu miał
Michał Roślewski – przedstawiciel Zakładu Usług Konsultingowych KNOW HOW
Sp. z o.o.
Wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki promocyjne z powiatu bialskiego
na pamiątkę spotkania oraz mieli możliwość zwiedzenia jedynego muzeum poświęconego autorowi „Starej Baśni”.
Tekst: Anna Jóźwik / foto: Grzegorz Panasiuk

Ptasia grypa zdominowała spotkanie sztabu Zarządzania Kryzysowego
Tematyka związana z wystąpieniem na
terenie powiatu wysoce niebezpiecznej
grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8
zdominowała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się ono 26 stycznia 2017
r. w Starostwie Powiatowym w Białej
Podlaskiej i przewodniczył spotkaniu
starosta bialski Mariusz Filipiuk. Na zaproszenia starosty przybyli stali członkowie Zespołu oraz zaproszony gość,
czyli Powiatowy Lekarz Weterynarii
Radomir Bańko.
Radomir Bańko przedstawił w formie prezentacji pośrednie i bezpośrednie przyczyny występowania tej najgroźniejszej
choroby ptaków, a także środki konieczne
do zastosowania, aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia choroby.
Główną zasadą postępowania jest trzymanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości kontaktowania się z innymi ptakami w szczególności
z ptakami dziko żyjącymi. Konieczna jest
bioasekuracja, a brak bezpośredniego
kontaktu z ptactwem chroni ptaki przed
zakażeniem wirusem. Sterylność środków
transportu, odzieży oraz sanitarna kontrola pasz do karmienia ptaków są najistotniejszym sposobem zabezpieczenia drobiu przed wirusem.
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Podtyp H5N8 ptasiej grypy jest najbardziej zjadliwy dla kur i indyków i sięga
100%. W stosunku do innych ptaków takich jak gęsi i kaczki przebieg choroby
może być niezauważalny.
W związku z możliwością wystąpienia
ptasiej grypy na terenie powiatu Powiatowa Inspekcja Weterynarii prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną
dotyczącą choroby. Zostało przeprowadzone spotkanie z hodowcami drobiu,
rozpowszechniane są ulotki z metodami
postępowania oraz informacje
na temat wirusa (czym grozi wystąpienie i jak należ y
się zabezpieczać przed jego
wystąpieniem).
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił jakie sankcje
finansowe grożą tym, którzy
nie stosują się do obowiązujących ograniczeń związanych
z hodowlą drobiu. Dotyczy to
w szczególności nie stosowania
się do zasady izolowania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach. Wystąpienie
ptasiej grypy jest tragiczniejsze w skutkach niż wystąpienie Afrykańskiego Pomoru Świn u trzody chlewnej.
Należy przypuszczać, że zagrożenie ptasią grypą będzie się utrzymywać do maja.
Najgorszy okres to marzec i kwiecień ze

względu na migracje dzikich ptaków.
Szczep ptasiej grypy H5N8 nie jest szkodliwy dla człowieka, jednak trudno ocenić
czy wirus nie ulegnie mutacji.
Należy nadmienić, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej nadal boryka się z występującymi na terenie
powiatu ogniskami Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) który do chwili obecnej
sierdzono 30. W 2017 roku zlokalizowano
16 ognisk. Wykryte w tym roku ogniska
dotyczą dzików.

W sprawach różnych porządku posiedzenia Zespołu starosta bialski przedstawił
tematykę „Planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”. Może
on ulec modyfikacji, gdy pojawią się nowe
zadania związane z zagrożeniami, które
wystąpią na terenie powiatu.
Tekst: Kazimierz Rzychoń / foto: Grzegorz Panasiuk
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Noworoczne spotkanie starosty z sołtysami
Po raz pierwszy odbyło się Spotkanie Noworoczne z sołtysami z terenu
powiatu bialskiego. Miało ono miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 26 stycznia.
Na zaproszenie starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka przybyli również
wójtowie i ich przedstawiciele, a także radni powiatowi.
Sołtysi w części informacyjnej spotkania wysłuchali Radomira Bańko – powiatowego lekarza weterynarii, który
przedstawił obecnym prezentacje np.
historii i przebiegu wirusa grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, tzw. wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Wskazał
pośrednie i bezpośrednie przyczyny
występowania tej choroby, a także
środki konieczne do zastosowania, by
zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby na terenie powiatu bialskiego.
Robert Leśniak – prezes Fundacji
Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich
Rodzinom z Dołhy przedstawił czym
zajmuje się organizacja, która od 1992
r. działa w celu terapii i leczenia w jedynym stacjonarnym ośrodku terapii
uzależnień w powiecie bialskim. Przedstawił także ofertę i propozycję profilaktyczne fundacji.
Następnie zebrani mogli wysłuchać,
co na temat dzierżaw obwodów łowieckich polnych ma do powiedzenia
Przemysław Bierdziński – dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Środowisk a.
Omówił podstawę prawną i zmiany
mające wejść w ustawie prawo łowieckie, a także jakie wymagania zawiera
umowa dzierżawy obwodów łowieckich polnych podpisywana przez starostę bialskiego z kołami łowieckimi. Zawierają one zapisy m.in. odnoszące się
do terminowego i zgodnego z prawem
wypłacania przez koła odszkodowań za
szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Przeprowadzona analiza działalności kół łowieckich spowodowała, że
starosta bialski wypowiedział umowę
dzierżawy już 3 kołom.
O wspólnocie gruntowej natomiast
mówił Stanisław Bryndziuk – dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Przedstawił on stan prawny
oraz kwestię regulacji i aktualizacji tej
formy nieruchomości, która zajmuje
na terenie powiatu bialskiego łączną
powierzchnię 3576 ha. Wspólnot gruntowych jest w powiecie 141.
Blok informacyjny zakończyła prezen-

tacja Ewy Tymoszuk – powiatowego
rzecznika konsumentów, która przedstawiła zgromadzonym temat „Odpowiedzialność sprzedawcy, a rękojmia
i gwarancja za wady rzeczy”. Mówiła
ona czym się różni rękojmia od gwarancji i jakie wynikają z tego tytuły
możliwości reklamacji dla konsumenta.
Było wiele pytań do prelegentów. Dyskusje odbywały się nie tylko na sali, ale
też po spotkaniu można było porozmawiać i doprecyzować ważne sprawy
nurtujące sołtysów. W trakcie podkreślano, że taka forma jest potrzebna
i powinna być kontynuowana.
Dalsza część miała już charakter noworocznego spotkania. Starosta bialski
zwrócił się z noworocznymi życzeniami do obecnych: Życzę Państwu dużo
zdrowia i spokoju. Życzę należnego
szacunku od mieszkańców i władz za
społeczną i niełatwą pracę, którą wykonujecie. Niech ten Nowy 2017 Rok bę-

dzie dobry dla nas wszystkich, niech będzie rokiem spokoju, nadziei i radości.
Na koniec odbyło się wspólne ko lędowanie, które animował zespół
„Kaczeńce” z Czosnówki.
Test: Anna Jóźwik, foto: Anna Jóźwik, Grzegorz
Panasiuk
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Rolniczy handel detaliczny
Od 1 stycznia 2017 weszły w życie przepisy ułatwiające sprzedaż
żywności przez rolników. Najważniejszym celem Ustawy z dnia 16
listopada 2016 „o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników” jest
stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji
i sprzedaży konsumentom finalnym
żywności wyprodukowanej w całości
lub części z własnych upraw, chowu
lub hodowli poprzez uregulowanie
kwestii prawnych prowadzenia rolniczego handlu detalicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności i przepisów podatkowych.
Ustawa wprowadza zmiany do następujących ustaw: Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, ustawy o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Poniżej przedstawiam
najbardziej istotne zmiany odnośnie
wymienionych ustaw w zakresie prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.
Ustawa wprowadza pojęcie „rolniczy
handel detaliczny ” i jego definicję.
Zgodnie z definicją w ustawie „rolniczy
handel detaliczny” – handel detaliczny
w rozumieniu art. 3. Ust. 7 Rozporządzenia 178/2002 ( WE) polegający na
zbywaniu konsumentowi finalnemu,
o którym mowa w art. 3, ust.18 tego
samego Rozporządzenia, ż ywności pochodzącej w całości lub części
z własnej uprawy, chowu lub hodowli
podmiotu działającego na rynku spożywczym.
Aby działalność została uznana za
rolniczy handel detaliczny musi spełniać następujące warunki: - produkcja
i zbywanie żywności są dokonywane
w ilościach dostosowanych do potrzeb
konsumentów końcowych, - produkowana i zbywana żywność nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa
i wpływać niekorzystnie na ochronę
zdrowia publicznego, - działalność
podlega nadzorowi właściwych organów, - zbywanie żywności odbywa się
do wysokości ustalonych rozporządzeniem limitów, - zbywana żywność musi
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pochodzić w całości lub części w własnych upraw, chowu lub hodowli, - dokumentowanie ilości zbywanej żywności, - zbywanie żywności odbywa się
bez udziału pośrednika, wyjątkiem jest
zbywanie żywności podczas wystaw
i festynów organizowanych w celu
promocji żywności, - w miejscu zbywania żywności oznakowanie „rolniczy handel detaliczny”, wraz danymi, takimi, jak – imię i nazwisko,
adres prowadzenia produkcji, weterynaryjny numer identyfikacyjny,
- rejestracja rolniczego handlu detalicznego we właściwej inspekcji,
Ustawa wskazuje organy do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem
zdrowotnym żywności produkowanej
w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad bezpieczeństwem
żywności pochodzenia zwierzęcego
i żywności zawierającej jednocześnie
w swoim składzie środki pochodzenia
niezwierzęcego sprawuje Inspekcja
Weterynaryjna. Natomiast nadzór nad
bezpieczeństwem żywności pochodzenia niezwierzęcego pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna. Sprawowanie
nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym powierzono Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Minister Rolnictwa w porozumieniu
z Ministrem Zdrowia określił drogą rozporządzeń maksymalną ilość żywności
w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla
podmiotów prowadzących ten handel.
Wprowadzenie korzystniejszych przepisów dotyczących podatku dochodowego dla podmiotów prowadzących
rolniczy handel detaliczny. Ustalono
kwotę zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości 20.000 zł przychodów rocznie z rolniczego handlu
detalicznego. Przychody ze zbywania
żywności w ramach rolniczego handlu
detalicznego zaliczane są do przychodów z innych źródeł. Spełnione muszą być określone w ustawie warunki:
- produkty pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego przetwarzane są w sposób inny niż przemysłowy, - sprzedaż
nie jest dokonywana na rzecz osób
prawnych lub osób fizycznych na potrzeby prowadzenia przez nie działalności pozarolniczej, - przetwarzanie
i sprzedaż żywności nie odbywa się
przy zatrudnianiu osób na podstawie

umów. Wyjątkiem jest ubój w rzeźni,
obróbka poubojowa, rozbiór i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, tłoczenie
oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów organizowanych w celu promocji żywności – w tych przypadkach możliwe,
a czasami konieczne jest zatrudnie -

nie, - sprzedaż odbywa się wyłącznie
w miejscu wytworzenia lub w miejscach do prowadzenia handlu, - musi
być prowadzona ewidencja sprzedaży.
Ewidencja uwzględnia datę przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco oraz ilość i rodzaj produktów, - ilość produktów pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego z własnej
uprawy, chowu lub hodowli użytych
do produkcji wyrobu musi stanowić
co najmniej 50 %. Za produkt roślinny
pochodzący z własnej uprawy uważa
się też mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje
i soki wytworzone z surowców z własnej uprawy.
Opracowanie na podstawie przepisów ustawy: Bożenna Warda – LODR w Końskowoli / foto: freeimages.com

Krok bliżej przeję cia PKS w Międzyrzecu Podlask im przez
Powiat Bialski
26 stycznia w Starostwie Powiatowym
w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z prezesem spółki PKS Międzyrzec
Podlaski Jarosławem Siedlanowskim.
Spotkanie miało charakter robocz y
i dotyczyło kwestii przejęcia międzyrzeckiego PKS-u przez Powiat Bialski.

Tekst i foto: Grzegorz Panasiuk
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Kolędowanie 2017

przedłużyć klimat świąteczny i pozwoliła
spędzić miłe niedzielne popołudnie.

Tekst i zdjęcia: Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie

15 stycznia odbyło się ,,Kolędowanie
‘2017” w Rokitnie. Organizatorami
spotkania byli wójt gminy Rokitno Jacek Szewczuk, Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Rokitna.
Na scenie zaprezentowały się zespoły
i soliści z terenu gminy oraz reprezentanci Koła Gospodyń Wiejskich między innymi: ,,Kolorowe Nutki”, ,,Śnieżynki”, Julia Stefaniuk, Michalina Dziem, Amelia
Wojdat, Martyna Bożyk, Zespół ,,Podlasianki”, Zespół ,,Olszyna” z Olszyna,
Koło Gospodyń Wiejskich z Derła, Koło
Gospodyń Wiejskich z Cieleśnicy, Koło
Gospodyń Wiejskich z Rokitna, które
wykonały wiele pięknych kolęd i pastorałek.
Gościnnie wystąpili ,,Kolędnicy z Terebeli” Gmina Biała Podlaska, którzy
zaprezentowali repertuar własnego autorstwa. ,,Patriotyczną kolędę” wykonał
radny powiatowy Ryszard Boś w duecie
z Arturem Nowickim. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rokitna częstowały
ciepłą zupą grzybową i ciastem własnego
wypieku. Atmosfera występów pomogła
Leśna Podlaska

Cicha noc

Pod takim hasłem 6 stycznia 2017
roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej odbył się
„Wieczór Kolęd”. Kolędy Dzieciąteczku Jezus zaśpiewali uczniowie
z Zespołu Placówek Oświatowych
w Leśnej Podlaskiej, soliści i zespoły. Ogółem zaprezentowało się
15 wykonawców z terenu gminy,
śpiewając mniej lub bardziej znane
kolędy.
Podczas spotkania odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
pt.”Anioły Aniołki”, organizowanego
przez Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej. Na konkurs dostarczono 62 prace. Jury oceniło prace
konkursowe w czterech kategoriach:
- przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI
oraz dorośli. Przyznano 27 nagród,
pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
Przygotowana została wystawa pokonkursowa, którą można było obejrzeć podczas wieczoru kolęd.
Tekst i zdjęcia: GOK Leśna Podlaska
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Spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”
Etap powiatowy – powiat bialski i miasto Biała Podlaska
12 stycznia w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło
się spotkanie laureatów i ich opiekunów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod
hasłem „Zapobiegajmy pożarom”,
organizowanego od ponad 30 lat na
terenie kraju przez Zarząd Główny
Związku OSP RP w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP druh Mariusz Filipiuk – starosta
bialski, komendant Miejski PSP bryg.
Artur Tomczuk, druhna Bożena Krzyżanowska z fili OW ZOSP RP w Białej
Podlaskiej.
Edycja konkursu 2016/2017 ogłoszona
została we wrześniu 2016 roku. Prace
można było składać zgodnie z regulaminem do 5 grudnia ubiegłego roku. Ogółem do Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP wpłynęło 245 prac w 4 grupach
wiekowych, reprezentujących 15 Oddziałów Związku OSP RP powiatu bialskiego
oraz z miasta Biała Podlaska. Nadesłane
prace reprezentują ogółem 51 placówek
oświatowych. 29 grudnia 2016 r. Komisja
Konkursowa pod przewodnictwem Mieczysława Skalimowskiego z „Galerii Podlaskiej”, biorąc pod uwagę kryteria jakimi
były m.in., wiek wykonawców, pomysłowość w podejściu do tematu, technika
i jakość wykonania, walory estetyczne,
oceniła prace oraz wytypowała laureatów poszczególnych grup wiekowych.
I grupa – przedszkola
I miejsce: Maja Mirska - opiekun Jadwiga
Stelmaszuk - Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe w Piszczacu
II miejsce: Helena Wałach - opiekun Małgorzata Kamińska - Zespół Placówek
Oświatowych Przedszkole Samorządowe
im. Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie,
Piszczac
III miejsce: Tomasz Kładź - opiekunowie
Małgorzata Kobylińska i Halina Zawada Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej
Podlaskiej
Wyróżnienia: Milena Romaniuk i Zuzanna
Wilawer - opiekunowie Małgorzata Kobylińska i Halina Zawada - Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej
II grupa – szkoły podstawowe klasy
I – III
I miejsce: Emil Jankowski - opiekun Elżbieta Kotyra - Szkoła Podstawowa z od6

działem przedszkolnym w Dobryniu
II miejsce: Jan Jarmoszewicz - opiekun
Alina Dawidziuk - Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Połoskach, Piszczac
III miejsce: Patrycja Głuszczyk - opiekun
Mariola Pawluk - Szkoła Podstawowa
w Polubiczach Wisznice
Wyróżnienie: Grzegorz Raczkowski opiekun Katarzyna Kędziora - Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym II, Biała Podlaska
Wyróżnienie: Justyna Witkowska - opiekun Beata Kołodziejczyk - Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza
w Neplach, Terespol
III grupa – szkoły podstawowe klasy
IV – VI
I miejsce: Weronika Mirska - opiekun Renata Owczaruk - Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Piszczacu
II miejsce: Zuzanna Goździołko - opiekun
Wiesława Gadomska - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze
Dużym, Biała Podlaska
III miejsce: Karolina Jarmoszewicz - opiekun Renata Owczaruk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Połoskach,
Piszczac
Wyróżnienia: Jakub Pawluczuk i Magdalena Winiarczyk - opiekun Justyna Jakubczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks.
Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej
IV grupa – gimnazja
I miejsce: Bernadetta Prokopiuk - opiekun Renata Owczaruk - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Piszczacu
II miejsce: Miłosz Pawlak - opiekun Renata Owczaruk - Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Piszczacu
III miejsce: Magdalena Wawryniuk - opiekun Dorota Misiejuk - Publiczne Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Ciciborze Dużym, Biała Podlaska

Wyróżnienie: Izabela Rajkiewicz - opiekun Anna Krawczyk - Zespół Placówek
Oświatowych Gimnazjum w Kodniu
Wyróżnienie: Martyna Szypiło - opiekun
Magdalena Chotyniec - Publiczne Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Sosnówce
Nagrodzone prace można było podziwiać na zorganizowanej podczas spotkania wystawie.
Laureaci oraz ich opiekunowie wyłonieni przez Komisję otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody ufundowane przez
starostę bialskiego i Oddział Powiatowy
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej. Na
zakończenie spotkania został zorganizowany dla uczestników słodki poczęstunek oraz pokaz sprzętu pożarniczego,
który znajduje się na wyposażeniu JRG
PSP w Białej Podlaskiej.
Organizatorzy konkursu gratulują serdecznie nagrodzonym i wyróżnionym
oraz zapraszają do udziału w kolejnych
edycjach. Opiekunom pod kierunkiem
których powstały finałowe prace Oddział
Powiatowy Związku OSP RP w Białej
Podlaskiej dziękuje za poświęcony czas
oraz wysiłek włożony w przygotowanie
dzieci i młodzieży do konkursu. Zachętą
dla niezdecydowanych do udziału w tym
konkursie niech będzie informacja, że
uczestnicy konkursu z naszego powiatu
w poprzednich edycjach, na szczeblu
centralnym byli wysoko oceniani. Dla
laureatów szczebla centralnego Zarząd
Główny Związku OSP RP w Warszawie
jako nagrodę co roku organizuje bezpłatne plenery artystyczne, które organizowane są w ciekawych miejscach naszego
kraju.
Nagrodzone i wyróżnione prace na szczeblu powiatowym zostały przekazane do
oceny na kolejnym, jakim jest etap wojewódzki konkursu. Finał etapu wojewódzkiego przewidziany jest w pierwszej połowie lutego 2017 r.
Tekst i zdjęcia: Bożena Krzyżanowska
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Tegoroczny 25 Finał WOŚP w Terespolu pod
względem zebranej kwoty okazał się rekordowy
Przez cały dzień na terenie miasta
70 zarejestrowanych wolontariuszy
zbierało pieniądze do oznakowanych
puszek. Dzięki nim, życzliwości mieszkańców i przeprowadzonej licytacji
udało się zebrać dokładnie 17946,26
zł. Powyższa kwota w całości została
już przekazana Fundacji. Celem tegorocznej akcji jest: ratowanie życia
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom.
Zbiórce pieniędzy w całej Polsce towarzyszą wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Tradycyjnie główna
impreza odbyła się w hali sportowej
w MOK. Wcześniej o godzinie 11:00 odbył
się przy Urzędzie Miasta bieg uliczny pn.
,,Policz się z cukrzycą”. Ponad 30 uczestników w różnym wieku (od małych dzieci
po seniorów) biegło bądź szło o kijkach
(nordic walking) dając jasno do zrozumienia, że należy dbać o własne zdrowie.
Pomocne temu była też akcja badania
poziomu cukru, którą przeprowadziła
pielęgniarka Alicja Kamińska z ZOZ Medyk w Terespolu.
Na mecie burmistrz miasta Jacek Danieluk i dyrektork MOK Anna Pietrusik dekorowali uczestników ręcznie wykonanymi
medalami z gliny, po czym serwowana
była dla wszystkich zupa grochowa specjalnie na tę okazję przygotowana przez
kucharki z ZSP nr1 w Terespolu.
Tuż po godzinie 17:00 rozpoczął się program kulturalno-rozrywkowy w MOK.
Były występy dzieci i młodzieży, licytacje
przedmiotów ofiarowanych przez WOŚP
i darczyńców z Terespola (pluszowe miśki, biżuterie, obraz, koszulki, bony na kolacje, zdjęcia z autografami), można było
zagrać w szachy z członkami klubu MOK
,,Debiut” Terespol, przejechać się bryczką, wozem strażackim, zakupić coś do
zjedzenia (owoce, ciasta, kanapki) oraz
upiec kiełbaskę przy ognisku.
Program na scenie był zróżnicowany. Na
początek w trzech układach tanecznych
wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego, które przygotowała Wiesława Sacharczuk. Następnie piosenki zaśpiewały: Jagoda Szemietucha i Daria Iwaniuk, które
ćwiczą głos pod okiem Tomasza Jezuita.
Wystąpili też instrumentaliści-akordeoniści: Dominika Maciuk, Piotr Gołębiowski
oraz Piotr Terpiłowski - uczniowie muzyki
prof. Aleha Halenki z Brześcia a także Janusz Sałtrukiewicz na harmonijce ustnej.
Zaprezentowali się też uczniowie z ZSO

nr1 w Terespolu, wystawiając jasełka,
które przygotowały pod okiem Doroty
Szprychel. Nie zabrakło występów tanecznych. Swoje umiejętności pokazały
sekcje skupione wokół tanecznej grupy
FLESZ prowadzonej przez Magdę Wieczorek, czyli: Flesz Super Mini, Fleszaki,
Flesz Mini i Flesz Dance Company. Gościnnie wystąpiło też 2 b-boyów z Twested Feet z Białej Podlaskiej. Na zakończenie, zagrał rockowy zespół muzyczny
Hard Gock działający pod okiem Andrzeja Maziejuka przy GCK Kobylany.
Tuż po koncercie zebrana publiczność
udała się na zewnątrz MOK, żeby wspólnie obejrzeć tradycyjne ,,Światełko do
nieba”, czyli pokaz fajerwerków.
W imieniu szefowej sztabu WOŚP w Terespolu – Katarzyny Polaczuk, składamy
najserdeczniejsze podziękowania naszym
wolontariuszom wspaniałej młodzieży
z Terespola i okolic. To
dzięki Waszemu zaangażowaniu, możemy co rok brać udział
w tak szczytnej akcji
jaką jest Finał WOŚP
i pobijać rekordy
w zbiórkach pieniędzy!
Po d z i ę k o w a n i a z a
wsparcie rzeczowe i organizacyjne:
Ochotnicza Straż Pożarna w Terespolu,
Zespół Szkół Publicznych nr1 w Terespolu,
Galeria Zacisze - Ewa
i Tomasz Androsiuk,
Sklep ,,Zieleniak”
w Terespolu, Delikatesy ,,Centrum” w Terespolu, szef firmy
,,Horst ” Bar tłomiej
Terpiłowsk i, Komisariat Policji w Terespolu, Łukasz Roślik,
Eliza Lańska, Edyta
Krzemińska, Tomasz
Oleszczuk z Trio Dance, M ichał Trantau
Konferansjerzy.net.pl

Miasta Terespol Jacek Danieluk, sekretarz Miasta Terespol Józef Paderewski,
złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki, Pizzeria
,,Mamma Mia” Natalia Wierzbicka, Sklep
Jubilerski Stanisławy Dac, artysta malarz
Piotr Kowieski, Ochotnicza Straż Pożarna w Terespolu, zawodnik MULKS ZIRVE
Terespol Mateusz Skulimowski, Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Białej Podl.,
Sklep Puchatek Joanna Kotowska, Restauracja ,,La Casa Del Polacco” w Białej
Pdl. i Pizzeria ,,Solare” w Terespolu Radosław Bancarzewski, fotograf, regionalista
Grzegorz Maciuk, Kwiaciarnia ,,Czerwony
Mak” Anna Fiłanowicz, Bar ,,Fresh” w Terespolu Tomasz Czapski, Gminne Centrum
Kultury w Kobylanach.
Materiał: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu

Darczyńcy przedmiotów na aukcje: Fundacja WOŚP, poseł
na sejm RP Stanisław
Żmijan, burmistrz
7

16-31.01.2017 Gościniec Bialski Nr. 02
MIĘDZYRZEC PODLASKI MIASTO

Serca mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego zbadane
Osoby, które w piątek 27 stycznia odwiedziły Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim, mogły skorzystać
z bezpłatnych badań ciśnienia tętniczego krwi i poznać wiek swojego
serca. Na specjalnym stoisku kampanii „Ciśnienie na Życie”, wiek swojego
serca poznało blisko 160 osób! Badanie wieku serca, przeprowadzane za
pomocą innowacyjnej aplikacji, pokazało, że wiek serca 77% przebadanych
osób jest średnio wyższy aż o 19 lat
od wieku metrykalnego! Akcja bezpłatnych badań dla mieszkańców to
nagroda główna, którą Powiat Bialski
otrzymał w konkursie „Samorząd od
Serca”.
Organizator kampanii „Ciśnienie na Życie”
już czwarty rok z rzędu prowadzi działania, które mają podnieść świadomość
Polaków w zakresie profilaktyki schorzeń
układu krążenia. Podczas bezpłatnych
badań realizowanych w ramach kampanii, można nie tylko zmierzyć ciśnienie
tętnicze krwi, ale także za pomocą innowacyjnej aplikacji1 sprawdzić wiek serca
(badanie wieku serca dostępne dla osób
w wieku od 20 do 74 lat). Aplikacja, przygotowana specjalnie na potrzeby kampanii, pozwala stwierdzić, czy u pacjenta
istnieje zwiększone ryzyko zachorowania
na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego.
Średnia wieku metrykalnego osób, które
wzięły udział w badaniach przeprowadzonych w Szpitalu Powiatowym w MięZalesie

Informacje o ogólnopolskiej Kampanii
Społecznej „Ciśnienie na Życie”

Akcja ma uświadomić Polakom, jakie
ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki
schorzeń układu krążenia. Jak wynika
z ponad 350 000 badań przeprowadzonych w ramach Kampanii, wiek serca
Polaków jest dużo wyższy w stosunku
do metrykalnego. Organizator Kampanii
popularyzuje aktywności pomagające
obniżyć wiek serca i zadbać o zdrowie
układu krążenia. Sponsorem kampanii
„Ciśnienie na Życie” jest Polfa Warszawa
Grupa Polpharma.
Materiał: Emilia Sawińska procontent.pl / Małgorzata
Mieńko Radiobiper

Bal Karnawałowy w Wólce Dobryńskiej

Wiele radości i niezapomnianych
wrażeń dostarczył dzieciom Bal Karnawałowy, który odbył się 11 stycznia w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej.
Na bal zostały zaproszone dzieci ze
środowiska lokalnego.
Wsz ysc y zebrani z zaciek awieniem
oglądali przedstawienie pt. „Idzie zima”
przygotowane przez uczniów klas II, IV
i V. Tańce, pląsy, zabawy i konkursy karnawałowe prowadził DJ Wojtek. W trakcie balu wybrani zostali król i królowa
balu. Wyróżniono też tych, któr ych
przebranie było najciekawsze, najzabawniejsze i najbardziej oryginalne.
Wszystkie przebrane dzieci otrzymały
nagrody.
Materiał: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Wólce Dobryńskiej

8

dzyrzecu Podlaskim to ok. 60 lat. Okazało się, że wiek serca 77% przebadanych
osób jest średnio wyższy aż o 19 lat od
wieku metrykalnego! Na tak niepokojący
wynik mają wpływ czynniki takie jak palenie tytoniu, wysokie ciśnienie tętnicze
oraz nadwaga.
Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto
zmieni styl życia na bardziej zdrowy oraz
w razie potrzeby będzie skutecznie leczył
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię. Obniżeniu wieku serca
sprzyja pozbycie się otyłości poprzez
stosowanie zdrowej diety i zwiększenie
aktywności fizycznej oraz rzucenie palenia. Osoby, u których występują odchylenia od tych wskaźników powinny regularnie konsultować swój stan zdrowia
z lekarzem.
W badaniach i konsultacjach z zakresu
chorób układu krążenia prowadzonych
przez wykwalifikowany personel medyczny wzięło udział blisko 160 chętnych. Akcja bezpłatnych badań dla mieszkańców
to nagroda główna, którą Powiat Bialski
otrzymał w konkursie „Samorząd od Serca”. Założeniem konkursu, zorganizowanego w ramach kampanii „Ciśnienie na
Życie” było uhonorowane jednostek samorządowych, które z własnej inicjatywy podejmują działania mające na celu
podnoszenie świadomości i profilaktykę
chorób serca wśród mieszkańców podległych im terenów.

16-31.01.2017 Gościniec Bialski Nr. 02
MIĘDZYRZEC PODLASKI MIASTO

Choinka Noworoczna z Pomocną Dłonią
Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń” zorganizowała Choinkę
Noworoczną dla najuboższych dzieci z miasta Międzyrzec Podlaski.
Choinka odbyła się 27.01.2017r. na
świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim. Zabawa
choinkowa rozpoczęła się o godz.
16:00. Dzieci miały możliwość zabawy z rówieśnikami przy muzyce oraz
w chwilach odpoczynku posilenia się
słodkim poczęstunkiem.

torowi PUK sp. z o.o. Wyrazy wdzięczności kierujemy do każdej życzliwej
osoby, która dobrowolnie wsparła akcję
„złotówka od bogatszego dla biedniejszego”. Na koniec pragniemy szczerze

podziękować wszystkim, nie wymienionym wyżej osobom, które zajęły się
przygotowaniem Choinki Noworocznej.
Materiał: Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń”
w Międzyrzecu Podlaskim

Na stołach znalazły się pączki, różnego rodzaju ciasteczka, wafelki i napoje. W trakcie tańców nastąpiło, długo
oczekiwane przez dzieci, pojawienie
się Świętego Mikołaja. Dzieci gorąco go powitały i ochoczo przyłączyły
do wspólnej zabawy. Ostatnią atrakcją było rozdanie dzieciom paczek ze
słodyczami przez Świętego Mikołaja.
Szacunkowa wartość paczki wyniosła
100 zł.
Choinka Noworoczna nie odbyłaby się,
gdyby nie wsparcie sponsorów. Choinka Noworoczna nie odbyłaby się,
gdyby nie wsparcie sponsorów, którym serdecznie dziękujemy . Składamy
serdeczne podziękowania za efektywną
współpracę Arkadiuszowi Stefaniukowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich,
Zbigniewowi Kotowi Burmistrzowi
Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Wojciechowi Jęrduchniewiczowi dyrekPiszczac

II Powiatowy Przegląd "Hej Kolęda Kolęda"

W sali Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Piszczacu z koncertem kolęd
wystąpili soliści i zespoły chóralne z terenu powiatu bialskiego. Prowadzący
koncert dyrektor Gminnego Centrum
Łukasz Węda podkreślił, że występy
mają charakter przeglądu stąd nie ma
podziału na miejsca, a wszyscy wykonawcy otrzymują pamiątkowe statuetki, dyplomy okolicznościowe i słodkie
upominki.
(zwykly tekst) (nazwiska nazwy zespołów
tłuste)
Wieczór koncertowy zdecydowanie zdominowali soliści i zespoły dziecinne. Młodzi soliści: Lena Dąbrowska, Magdalena
Kondracka, Wiktoria Krześniak ze szkoły w Piszczacu zaśpiewały m.in. piosenki
„Bosy pastuszek”, ,,Zaśnij Dziecino”,
„Skrzypi wóz”, a solistka Paulina Knap

wykonała „W żłobie leży” oraz „Maleńką miłość”. Z SOSW w Zalutyniu wystąpili
soliści: Natalia, Glina, Piotr Lipiński i Paulina Harasimiuk. Natalia Iwańczuk ze
Szkoły Podstawowej w Połoskach zaśpiewała „Małą pastorałkę”. Ze szkoły w Chotyłowie wystąpiły Nina Artecka i Michalina
Artecka. Wśród młodych solistów szczególne brawa otrzymali: Maciej Golba ze
Studzianki oraz Natalia Szołoniuk z Terespola. Widzom zaprezentowały się również dziecinne
zespoły „Szkolne Słowiki” oraz
„Elfy” z Piszczaca, „Śnieżynki”
z Połosek, rozśpiewane „Trzeciaki” Patrycja Komarzeniec
i Julia Rzymowska z Połosek
oraz w strojach ludowych
dziecinny Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Ziemia Piszczacka”.

Wśród zespołów złożonych z dorosłych
śpiewaków wystąpiły: Zespół „Macierz”
z Ortela Królewskiego (w strojach regionalnych), Zespół Śpiewaczy „Razem” z Tucznej. Atrakcją wieczoru był występ Zespołu
Śpiewaczego „Echo Polesie” Klubu Seniora „Srebrny Włos” z Terespola. Organizatorzy podziękowali wszystkim wykonawcom
i zaprosili na następne występy.
Tekst: Adam Jastrzębski/foto: Zofia Tyburcy
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100 lat łomaskiej biblioteki
Pod koniec minionego roku Gminna
Biblioteka Publiczna w Łomazach obchodziła rocznicę 100-lecia istnienia.
Jest to niezwykła rocznica, bo zapoczątkowana została postawą obywatelskiej odpowiedzialności naszych
dzielnych przodków, którzy żyjąc
w trudnych czasach wojny, zabiegali
o lepszą przyszłość dla siebie i swoich
dzieci.
Polska odzyskała niepodległość dopiero
11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli. Powstanie zaś pierwszej czytelni zainicjował rok 1915, kiedy to wycofujący
się Kozacy prawie doszczętnie spalili Łomazy. Wówczas wypierający ich Niemcy
zezwolili na otwarcie pierwszych szkół
i bibliotek. W pogorzeliskach domów,
w obliczu pozornej wolności, mieszkańcy
Łomaz zorganizowali pierwszą bibliotekę, gdzie „każdy będzie miał prawo posiedzieć, porozmawiać i książkę lub gazetę
przeczytać” (Gazeta Świąteczna nr. 1910
s. 5-6). Pierwszym bibliotekarzem został
Piotr Szulc – wielki miłośnik książek.
100 lat istnienia biblioteki to symboliczna data odradzającej się polskiej wolności. Biblioteka przestała działać jedynie
w okresie II wojny światowej. Jednak raz
danej i zasmakowanej wolności nie można już było tak łatwo odebrać. Nawet pod
groźbą kary śmierci za ukrywanie niektórych tytułów książek. Po wojnie biblioteka rozpoczęła funkcjonowanie w 1948
roku. Od tego czasu placówka stale rozwija swoją działalność przy wsparciu samorządów gminnych.
Misją dzisiejszej biblioteki jest promocja
książki i czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych, wśród wszystkich mieszkańców
gminy, wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz dążenie do
nowoczesności przy zachowaniu wartości przeszłości.
W celu utrwalenia chlubnych kart naszej
placówki została opracowana udokumentowana historia biblioteki na przestrzeni lat 1916-2016. Praca ta powstała
przy wsparciu i pomocy dra Romualda
Szudejko, pracowników biblioteki i ich
rodzin, dokumentacji własnej biblioteki,
Urzędu Gminy w Łomazach oraz licznych
przypisów bibliograficznych. Dziękujemy
za udostępnione informacje, materiały,
wywiady oraz pomoc przy opracowaniu
historii Biblioteki Publicznej w Łomazach,
która prezentowana była przez cały 2016
rok podczas licznych spotkań, lekcji bibliotecznych oraz festynów plenerowych.
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15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie
podsumowujące rocznicowe obchody
pt. ,,Biblioteki w Łomazach karty przeszłości’’. W spotkaniu udział wzięli byli
pracownicy biblioteki, rodziny, mieszkańcy gminy, oraz: dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Tadeusz Sławecki i Marzena Targońska,
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
reprezentowała Anna Jureczek. Obecni
byli również: dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Białej Podlaskiej Teresa Stasiuk i pracownicy: Zyta Kosińska i Anna
Chwedoruk, Ksiądz Andrzej Ognik, wójt
gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, przewodnicząca Urzędu Gminy Małgorzata
Derlukiewicz oraz zastępca Andrzej
Wiński, dyrektor Banku Spółdzielczego
w Łomazach Krzysztof Łojewski, dy-

rektor Zespołu Szkół w Łomazach Anna
Filipiuk oraz wicedyrektor Dorota Biesiada, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Huszczy Joanna Kowalik, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard
Bielecki wraz z pracownikami, przewodniczący Rady Rodziców Wiesław
Bańkowski oraz zastępca Małgorzata
Juszczak, historyk – regionalista Szczepan Kalinowski, Zarząd Koła Emerytów

i Rencistów w Łomazach, Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju – Jan Charycki,
kierownik Teatru Obrzędowego ,,Czeladońka’’ - Kazimierz Kusznierów.
Podczas spotkania zaprezentowano historię biblioteki wraz ze wspomnieniami zaproszonych gości. Przedstawiona została
również twórczość literacka miejscowych
pisarzy: Anny Bańkowskiej-Mikiciuk,
Ryszarda Bieleckiego, Kazimierza
Kusznierów, Lecha Zaciury oraz uczennicy Zuzanny Kossowskiej. Następnie
wszyscy pracownicy otrzymali szczególne
podziękowania od wójta Jerzego Czyżewskiego za pracę i zaangażowanie w rozwój
czytelnictwa w gminie Łomazy.
Na zakończenie spotkania odbyło się
podsumowanie gminnego konkursu plastycznego ,, Zakładka do książki’’. Konkurs
skierowany był do uczniów klas I-III, IV-VI
i gimnazjum.

Dziękujemy wójtowi gminy Łomazy i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za
wsparcie i zaangażowanie w realizację
obchodów 100–lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach. Dziękujemy
również wszystkim, którzy uczestniczyli
w naszych działaniach związanych z tym
wydarzeniem.
Materiał: Agata Chwalewska dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Łomazach / Leszek Niedaleki
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Obwody łowieckie bez umów dzierżawy
Starosta bialski podjął decyzję
o wypowiedzeniu w całości umowy dzierżawy dotyczącej trzech
obwodów łowieckich polnych położonych na terenie powiatu bialskiego. Jest to jedna z pierwszych
tego typu sytuacji w samorządzie
lokalnym w Polsce.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie obwody łowieckie
polne wydzierżawia starosta, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej. Realizując to zadanie,
starosta bialski w marcu 2007 roku
wydzierżawił obwody łowieckie polne położone na terenie powiatu
bialskiego kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego w oparciu
o zawarte umowy dzierżawy z mocą
obowiązywania od 1 kwietnia 2007
r. do 31 marca 2017 r.
Ze względu na fakt, że 31 marca
2017 r. upływa termin obowiązywania umów, starosta bialski Mariusz
Filipiuk uznał, że zasadne będzie
dokonanie analizy realizacji oboTerespol

wiązków, do których zobowiązały się koła łowieckie – biorąc pod
uwagę 10-letni okres dzierżawy.
W szczególności ocenie zostały
poddane następujące aspekty:
– prowadzenie gospodarki łowieckiej na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie oraz w oparciu o wieloletni
plan hodowlany i roczny plan
łowiecki. Dotyczy to w głównej
mierze dzików, z uwagi na występowanie choroby zakaźnej,
tj. afrykańskiego pomoru świń
(ASF) – którego dzik jest rezerwuarem (§ 4 pkt 1 umowy);
– terminowe, bieżące szacowanie
szkód wyrządzanych w uprawach
i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz
prz y wykonywaniu polowania
i wypłaty odszkodowań zgodnie
z przepisami z uwagi na liczne
skargi kierowane do starosty bialskiego przez rolników z terenu
powiatu (§ 4 pkt 1 umowy).
Ponadto starosta bialski w celu dokładnego wyjaśnienia stanu fak-

Wizyta delegacji z Chin

W ramach tworzenia współczesnego „szlaku jedwabnego”
gminę Terespol odwiedziła 20-osobowa delegacja z około 7
mln miasta Xi’an, w pobliżu którego znajduje się Międzynarodowy Handlowy Park Logistyczny o powierzchni 4,6 km2.
Jest to jedno z największych centrów logistycznych w zachodnich
Chinach, zajmujące się dystrybucją towarów oraz przesyłek kontenerowych poprzez zastosowanie czterech gałęzi transportu:

śródlądową, kolejową, drogowo-samochodową oraz lotniczą ze
szczególnym uwzględnieniem obsługi Europy.
Szefowie delegacji w osobach Tang Yugang zastępcy dyrektora
Departamentu Handlu Prowincji Shaanxi oraz Xv Qiang zastępcy
dyrektora Komisji Rozwoju i Reform Prowincji Shaanxi podkreślili, że chcieliby w Polsce zrealizować w przyszłym roku jeden
projekt w ramach tworzącego się nowego szlaku jedwabnego.
Jedną z możliwych branych pod uwagę lokalizacji są Małaszewicze w gminie Terespol.
Materiał: Urząd Gminy Terespol

tycznego wystąpił do wójtów z pismem o wyrażenie opinii dotyczącej
współpracy kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie polne
z rolnikami użytkującymi grunty
na terenie poszczególnych obwodów. Analiza zebranego materiału
doprowadziła do decyzji o rozwiązaniu umowy. Starosta bialski Mariusz Filipiuk poinformował o niej
podczas Spotkania Noworocznego
z sołtysami z terenu powiatu bialskiego, które odbyło się 26 stycznia
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.
Materiał: Starostwo Powiatowe

Międzyrzec Podlaski Gmina

Sześć milionów złotych na energię ze słońca
22 grudnia zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W województwie lubelskim
108 gmin otrzymało dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Gmina Międzyrzec
Podlaski również znalazła się
na tej liście. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została
podpisana 29 grudnia 2016
roku.
Gmina Międzyrzec Podlaski
aplikowała o środki do tego
konkursu w ramach złożonego
projektu pn. „Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na
terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – zadanie I”. Projekt ten został wybrany do dofinansowania, spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i otrzymał pozytywną ocenę, uzyskując 98 punktów. Całkowita
wartość projektu wynosi 6 211 277,53 zł, a kwota wnioskowanego
dofinansowania to 4 286 210,02 zł.
W ramach projektu w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy
zostaną zamontowane instalacje odnawialnych źródeł energii: 59 –
instalacje fotowoltaiczne, 391 – instalacje solarne, 20 – kotły na biomasę, 64 – pompy na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Material: Sylwia Hubica podinspektor Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
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GMINA SŁAWATYCZE

Władze Gminy:
Wójt – Grzegorz Kiec, Sekretarz- Gerard
Skalski, Skarbnik- Ewa Jabłońska
Wójt ma 40 lat, jest żonaty. Żona Katarzyna. Mają 2 córki 4 i 9 lat i syna 13 lat. Wójt
mieszka w Sławatyczach. Zainteresowania
Wójta to m.in.: historia, własna kolekcja
militariów, gra w orkiestrze dętej, śpiew
w chórze, lubi jazdę motocyklem.
Przewodnicząca Rady Gminy: Józefa
Buczek ma 58 lat, męża Ryszarda, córka
Amelia i syn Leszek. Urodziła sie w Sławatyczach. Emerytowany nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie. Zainteresowania Przewodniczącej: dobra literatura, muzyka klasyczna, podróże dalekie i bliskie.
Położenie Gminy:
Gmina położona jest w północno -wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim. Graniczy
z gminami: Kodeń i Tuczna - leżącymi
w powiecie bialskim, Hanna - leżącą w powiecie włodawskim. Wschodnia granica
miejscowości przebiega wzdłuż rzeki Bug,
która w tym miejscu jest granicą państwa
z Białorusią. Na terenie miejscowości znajduje się drogowe przejście graniczne Sławatycze – Domaczewo.
Ludność:
Gminę zamieszkuje ok. 2500 mieszkańców w 12 sołectwach
Stolica gminy: Sławatycze.
To dawne miasteczko gdzie do dziś zachował się układ miejski z obszernym rynkiem
i zabudową wzdłuż drogi głównej i kilku

równoległych do niej ulic. Dobrze zachowała się parterowa, w znaczącej części
drewniana zabudowa. W pobliżu rynku
stoją wśród zieleni dwie świątynie.
Przyroda:
Gminę charakteryzuje niska lesistością
na poziomie około 7,7%. Na terenie gminy w dorzeczu rzeki Bug spotyka się łęgi
wierzbowo - topolowe. Na wydmach
i wyniesieniach występują suche bory
chrobotkowe. Starorzecza Bugu porośnięte są roślinnością wodną i szuwarową.
Występuje tu wielu gatunków ptaków: zi12

morodek, krogulec, jastrząb, brzegówka,
brodziec piskliwy, bocian biały, a także
łabędzie. W wodach Bugu i starorzeczach
występują 44 gatunki ryb i 3 gatunki minogów: płoć, leszcz, szczupak, sum, sandacz i okoń. Ochroną prawną na terenie
gminy objęte są: grupa starych dębów
szypułkowych o wymiarach pierśnicy 280770 cm, rosnące na łąkach w Jabłecznej
w pobliżu klasztoru prawosławnego, wiąz
szypułkowy o obwodzie 331 cm, rosnący
w Jabłecznej.
Zabytki:
W Sławatyczach w pobliżu rynku stoją
wśród zieleni dwie świątynie. Neorenesansowy, murowany kościół parafialny
p.w. Matki Boskiej Różańcowej z lat 191319. Wnętrze świątyni częściowo z XVIII
wieku m.in. obraz Cudu św. Walentego.
Murowana cerkiew prawosławna p.w.
WNMP, w stylu bizantyjskim, z sześcioma
cebulkami kopuł, zbudowana w końcu XIX
wieku. Wewnątrz znajdują się elementy
wystroju poprzedniej cerkwi unickiej.
W Jabłecznej znajduje się prawosławny
klasztor, cerkiew p.w. św. Onufrego, dwie
drewniane kaplice, miejsce kultu i pielgrzymek. Kościół katolicki p.w. Przemienienia Pańskiego w centrum miejscowości. W Sławatyczach są cztery cmentarze:
katolicki, żydowski, unicki i prawosławny.
Sławni ludzie stąd:
Tadeusz Szkodziński (1915-1983) rzeźbiarz
z Lisznej. Po wojnie rzeźbił głównie figury
świętych do kapliczek i kościołów.
Adam Panek urodził się w Sławatyczach. Absolwent Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. W latach1975-1979 studia artystyczne w instytucie Wychowania Artystycznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Uprawia grafikę warsztatową
i artystyczną.
Zasłużeni dla gminy:
Janina Patczyk lekarz medycyny w latach
1976-2015. Z oddaniem służyła miejscowej ludności. Osoba pełna niesamowitego, wewnętrznego ciepła, niebywałego
uroku i ogromnej sympatii do swoich
pacjentów. Dokładnie i z ogromną starannością wykonywała każde badanie. Nigdy
niczego nie zbagatelizowała, bardzo skrupulatna i to co najważniejsze, Jej diagnozy
i sposób leczenia zawsze się sprawdzały.
Ciekawe miejsca w gminie:
Mościce Dolne to jedna z najciekawszych
krain nadbużańskich w Obszarze Chronionego Krajobrazu na terenie gminy
Sławatycze; wieś stanowiąca część dawnych kolonii lokowanych na prawie ho-

lenderskim, już
w drugiej połowie XVI wieku.
W br. z początku
czerwca odbędą się obchody
400-lecia Osadnictwa Olęderskiego.
Atrakcje w okresie zimowym:
Zimowy piknik połączony z konkursem
tradycji regionalnej pożegnania starego roku „Na Najładniejsze Przebranie”
Prezentacja i wybory BRODACZA roku
2017/2018. Różne regiony kraju mają swo-

je zwyczaje związane z różnymi uroczystościami w ciągu roku. Takim oryginalnym
i bardzo ciekawym zwyczajem, zarówno
dla miejscowej ludności, jak przybyszów
jest sławatycki zwyczaj pożegnania starego roku przez brodaczy.
Na tą imprezę zapraszamy:
Zapraszamy na: XXX Międzynarodową
Biesiadę Nadbużańską, która odbędzie
się w dniach 29-30 lipca 2017 roku. Jest to
jedna z najdłużej organizowanych imprez
plenerowych w naszym regionie. Honorowy patronat nad imprezą pełnić będą

Starosta Bialski i Wójt Gminy Sławatycze.
Impreza popularyzuje kulturę ludową
grup narodowościowych, etnicznych i etnograficznych zamieszkujących regiony
nadbużańskie Polski, Białorusi i Ukrainy,
poprzez prezentacje artystyczne, degustacje potraw regionalnych.
Ostatnie wydarzenia w gminie:
W gminie jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnim kwartale minionego roku
było otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Został on powołany z dniem
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1 listopada 2016 roku. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie
placówki dziennego pobytu. Skierowany jest do osób, które z powodu innych
przewlekłych zaburzeń czynności psychicznych mają trudności w codziennym
funkcjonowaniu. Dom przeznaczony jest
dla 18 osób i został zlokalizowany w budynku tzw. „Agronomówki”.
Kolejnym ważnym wydarzeniem II półrocza minionego roku była realizacja
zadania z Programu Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 ze środków z NCK
„Razem dla kultury w Sławatyczach”. Seniorzy w kabarecie, wielopokoleniowa
grupa teatralna, doskonalenie orkiestry
dętej, warsztaty taneczne i warsztaty

rękodzielnicze, kulinarne, to pomysły naszych mieszkańców, które zostały zrealizowane w ramach projektu. Na realizację
inicjatywy GOK pozyskał z Narodowego
Centrum Kultury 21150,00 zł. pozostałe
koszty w kwocie 5300zł to wkład własny
instytucji.
Gmina w 2016 roku:
Budżet gminy w roku 2016 wyniósł
8.843.160,82 zł, Zaplanowany budżet na
rok 2017 wynosi 10.890.690,02. Z inwestycji w roku 2016 zrealizowano: dokonano remontu chodnika w miejscowości
Sławatycze w ciągu drogi wojewódzkiej
(ul. Włodawska). Dokonano remontu
części budynku z przeznaczeniem na
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach. Opracowano dokumentację
na budowę ul. Świerkowej. Opracowano
studium wykonalności do projektu „Sławatycze – gmina z energią”. Opracowano
dokumentację projektową i kosztorysową na termomodernizację budynków
Zespołu Szkół w Sławatyczach. Opracowano studium wykonalności do projektu „Środowiskowe i dzienne wsparcie dla
dzieci i młodzieży w Gminie Sławatycze.
Opracowano dokumentację na modernizację budynku przy ul. Długiej na „Środowiskowe wsparcie dla dzieci i młodzieży
w Gminie Sławatycze”.
Perspektywy:
W roku 2017 i w latach następnych planujemy realizację inwestycji po otrzyma-

niu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego następujących projektów:
„Termomodernizacja Budynków Zespołu
Szkół w Sławatyczach, „Środowiskowe
i Dzienne Wsparcie Dzieci i Młodzieży
z Gminy Sławatycze”, „Wsparcie Wykorzystania OZE”, „Turystyka Przyrodnicza”,
„Kształcenie Ogólne”. Gmina planuje złożyć wniosek na modernizację wodociągów oraz rewitalizację gminy. Ponadto
w miarę możliwości finansowych planowana jest budowa placów zabaw dla
dzieci.
Realizujemy wspólnie z Powiatem:
Wspólnie z Powiatem Gmina Sławatycze
realizuje przedsięwzięcia z dziedziny
kultury, sportu i turystyki. W m-cu maju
Powiatowe Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”, „Biesiadę Motocyklową”, „Nad-

bużański Rajd Rowerowy”; w czerwcu
plener malarski „Ziemia Nadbużańska
w Klimacie 4 Kultur”; w m-cu lipcu Międzynarodową Biesiadę Nadbużańską,
w październiku V Regionalny Przegląd
Chórów i Scholi pn. „Jak Paciorki Różańca”. Ponadto: Biegi Uliczne pn.„Rzeka Bug
Granicą Unii Europejskiej”, „Biegi Radziwiłłowskie”, Turniej Piłki Siatkowej pod
patronatem Starosty Bialskiego i Wójta
Gminy Sławatycze.
Ostatnie sukcesy i osiągnięcia gminy
i jej mieszkańców:
Wygrana w powiatowym konkursie „Piękne bo Bialskie”, „Na najpiękniejszy ogród”
przez Ewę Mackiewicz ze Sławatycz. Wygrana mieszkanki gminy na V Bialskim

Festiwalu Sękaczy w Roskoszy w konkursie na „Najpiękniejszy i Najsmaczniejszy

Sękacz” nagrodę główną zdobyła Anna
Korzeniewska z Zańkowa. W dziedzinie
kultury duży sukces zanotowali wokaliści z GOK w Sławatyczach. Na Międzywojewódzkim Festiwalu „Wygraj Sukces”
w Białołęce laureatkami festiwalu zostały Izabela Jaszczuk i Natalia Marczuk. Na
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Rykach Izabela Jaszczuk i Paweł
Miłosz otrzymali tytuł laureata festiwalu. Uczeń Zespołu Szkół Filip Wetoszka
zasłynął w Ogólnopolskim Konkursie
Logicznego Myślenia „ALFIK”. W powiatowym konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową I miejsce w kat. Gimnazjum
zdobyła Magdalena Pruniewicz. Wizytówką gminy jest męski chór parafialny
AVE, który już po raz trzeci okazał się najlepszy na Powiatowym Festiwalu Pieśni
Patriotycznej w Tucznej. W Terespolu na
Festiwalu Poezji Śpiewnej główną nagrodę wyśpiewała Weronika Michalczuk ze
Sławatycz. Również dużym osiągnięciem
było utworzenie orkiestry dętej przy
miejscowym GOK-u, sukcesem jest też
uaktywnienie działalności KGW.

Wójt Grzegorz Kiec o gminie:
- Sprawna sieć drogowa, wodno-kanalizacyjna, pozyskiwanie środków zewnętrznych na najbliższe lata, zagospodarowanie posiadanych terenów uzbrojonych
pod inwestycje, wychodzenie naprzeciw
potrzebom młodego pokolenia i osób starszych to moje oczekiwania do roku 2018.
Nie wyczerpuję tutaj oczywiście wszystkiego co jest w kręgu moich inicjatyw. Jestem
przekonany, że rozwój Gminy Sławatycze
będzie możliwy dzięki pracy samorządu
i urzędników, ale także mieszkańców gminy, którzy czynnie włączą się w przedsięwzięcia realizowane przez Gminę. Chciałbym aby ludziom w gminie żyło się dobrze.
Przewodnicząca Józefa Buczek
o gminie:
- Sławatycze to mała, spokojna gmina,
która powoli lecz systematycznie zmienia
się na lepsze.
Naszym bogactwem jest czyste powietrze,
a szansą – rozwój turystyki. Aby gmina
mogła się rozrastać i rozwijać potrzebni
są młodzi ludzie, chcąc zachęcić ich do pozostania na naszym terenie, wyznaczone
zostały do sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową. Jednym z priorytetów władz samorządowych jest dbałość
o oświatę. Likwidacja gimnazjum i reforma edukacji będą wymagały olbrzymiego zaangażowania ze strony samorządu.
Wszystkim czytelnikom Gościńca Bialskiego życzę, aby w 2017r. mieli więcej powodów do uśmiechu.
Tekst i zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy
w Sławatyczach
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Ranking Gmin według GUS
Daleko samorządom Powiatu Bialskiego do najbogatszych gmin w Polsce.
Dochody Gminy Kleszczów (prawie 35
tys zł na jednego mieszkańca w 2017
roku), są ponad 80-krotnie większe od
wpływów podatkowych najbiedniejszego samorządu w Polsce - Radgoszczy. Trzy lata wcześniej różnice te były
jeszcze większe, prawie 100-krotne.
Podstawą wyliczeń resortu finansów
na 2017 r. były dane o finansach gmin
za 2015 r. Jak w tym rankingu radzą
sobie gminy Powiatu Bialskiego?

gminach w 2015 roku to aż ok. 1.600 zł
na mieszkańca. Tylko gmina Terespol
znajduje się po stronie samorządów które przekraczają tą kwotę. W całej Polsce
takich samorządów jest ich 449. Ponad
2000 miast i gmin musi sobie radzić ze
znacznie skromniejszym potencjałem.
I tak, Gmina Sławatycze znalazła się na
1.695 miejscu - 975.15 zł, Gmina Rokit-

na Sosnówka - 2.186 miejsce - 783.03 zł,
Gmina Piszczac 2.275 miejsce - 731,14 zł.
Najbiedniejsze gminy Powiatu Bialskiego,
przynajmniej jeśli chodzi o dochód budżetowy na jednego mieszkańca za rok
2015 to Gmina Rossosz która znalazła
się na 2.413 miejscu osiągając 614,54 zł
i Gmina Tuczna - 2.425 miejsce i 604.23 zł
dochodu na osobę.
Miejsc w klasyfikacji wszystkich gmin
jest 2.478.

Miasto Międzyrzec Podlaski znalazło
się na miejscu 1.068 ze wskaźnikiem 1.226,10 zł dochodu budżetu na jednego
mieszkańca. Delikatnie wyżej jest Miasto
Terespol, zajmuje w rankingu miejsce
1.036 ze wskaźnikiem – 1.240,31 zł dochodu budżetu na mieszkańca.
Jak wygląda sytuacja w bialskopodlaskich gminach?
Bezkonkurencyjna w zestawieniu – przynajmniej tu w regionie – jest Gmina Terespol. Zajmuje najwyższe miejsce ze
wszystkich samorządów Powiatu Bialsiego – 129, ze wskaźnikiem - 2.209,79
zł. Dobrze radzi sobie też Gmina Zalesie.
Sklasyfikowano ją na 582 miejscu, ze
wskaźnikiem - 1.485,5 zł.
Ze wskaźnikiem ponad 1 tys zł dochodu
na mieszkańca w budżecie – dokładnie 1.056,56 zł – sklasyfikowano Gminę
Wisznice, znalazła się na 1.473 miejsce
zestawienia. I to ostatni z samorządów
które tą granicę przekraczają. Dodajmy,
że średni wskaźnik dochodu w Polskich
Piszczac

Dodajmy również, że sąsiadem Gminy
Konstantynów i Janów Podlaski jest Gmina Mielnik w województwie Podlaskim.
To trzecia w Polsce gmina pod względem
osiąganego dochodu na 1 mieszkańca. W roku 2015 było to prawie 6.200 zł
na osobę.
Tekst i opracowanie: Mariusz Maksymiuk Radiobiper
/ dane: Główny Urząd Statystyczny

Zabawa choinkowa w Kościeniewiczach

14 stycznia 2017 roku w świetlicy
wiejskiej w Kościeniewiczach odbyło się z inicjatywy mieszkańców tej
miejscowości spotkanie karnawałowe
przy choince dla dzieci. W prace przygotowawcze zaangażowali się Sołtys
Łukasz Skwierczyński, reprezentacja
Koła Gospodyń Wiejskich w Kościeniewiczach oraz rodzice.
Podczas zajęć przygotowanych przez
pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu nie zabrakło rywalizacji sportowej. Grupa blisko 20 dzieci bawiła się w najlepsze. Uczyły się one
zarówno tańczyć jak i rywalizować w nietypowych konkurencjach takich jak mumia czy taczki. Był też pociąg, kaczuszki
14

no 1.734 miejsce - 957,03 zł, Gmina Kodeń - 1.746 miejsce - 952,70 zł, Gmina
Janów Podlaski - 1.762 miejsce - 947,51
zł, Gmina Biała Podlaska - 1.779 miejsce
- 942,95 zł, Gmina Międzyrzec Podlaski 1.809 miejsce - 932,51 zł, Gmina Konstantynów - 1.868 miejsce - 907,40 zł, Gmina
Łomazy - 2.079 miejsce - 828,34 zł, Gmina
Drelów - 2.123 miejsce - 807,38 zł, Leśna
Podlaska - 2.133 miejsce - 805,88 zł, Gmi-

oraz mecz w unihokeja. Wśród atrakcji zainteresowaniem cieszyły się także bańki
mydlane oraz malowanie twarzy. Uczestnicy zabaw otrzymali odblaski i balony.
Bawiły się nie tylko
najmłodsi alei i dorośli którz y wzięli
udział w konkursie
tanecznym. Zabawa
przebiegała w radosnej atmosferze, którą muzyką umilał DJ
Mario. Na zakończenie pojawił się Święty Mikołaj którzy obdarzył milusińskich
prezentami. Dzieci
choć zmęczone były

bardzo zadowolone z aktywnie spędzonego czasu. Uśmiech na ich twarzy stanowił najlepszy wyraz podziękowania.
Tekst i zdjęcia: Łukasz Węda
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Kolędnicy z Terebeli
Nie od dziś wiadomo, że powiat bialski może szczycić się bogatą tradycją
i wielobarwna kulturą lokalną. Kultywują ją i wciąż rozwijają mieszkańcy
gmin. Budujący jest fakt, że w działalność kulturalną włączają się dzieci
i młodzież. Przykładem niech będzie
grupa kolędnicza z Terebeli, w skład
której wchodzą dzieci w wieku od 11
do 17 lat: Amelia Michaluk (14l.), Marek Maksymiuk (14 l.), Agnieszka Maziejuk (16 l.), Joanna Maksymiuk (15
l.), Gabriela Michaluk (11 l.), Jakub
Chwedoruk (15 l.) i Piotr Guz (17 l.)

nastrój. Co roku starają się też wymyślić
coś nowego, w tym nowością jest postać
turonia.
- Jesteśmy nowoczesnymi kolędnikami:
nasz turoń oprócz tego, że ładnie wygląda, śpiewa kolędy, mówi i warczy głośno
jak prawdziwy dziki zwierz. Chcemy kontynuować prawdziwą tradycję szerzenia Dobrej Nowiny, dlatego nie poprzestajemy na
odśpiewaniu dwóch czy trzech kolęd, ale

nych na terenach dzisiejszej Lubelszczyzny, przetrwałych w pamięci naszych
dziadków i na kartach książek. Trwa to
już od 4 lat, wtedy to - w roku 2013 - po
raz pierwszy podjęli taką inicjatywę.
- Ostatnio zostaliśmy dostrzeżeni m.in.
przez Jacka Szewczuka, wójta Rokitna
i zaproszeni na przegląd kolędniczy, gdzie
zostaliśmy przejęci bardzo gorąco. Dostaliśmy też zaproszenie na kolędowanie
do Pratulina. Teraz wciąż szukamy nowych wyzwań i chcemy zostać zauważeni
w szerszym gronie widzów, tym bardziej,

- Od kilku lat działamy w naszej społeczności – mówi Amelia Michaluk, tegoroczny Diabeł. Grupa prezentuje różne
przedstawienia okolicznościowe, np.
z okazji Dnia Babci Dziadka i przedstawia
je w swojej wsi. Co roku też chodzą z kolędą po domach, najczęściej w pierwszy
i drugi dzień Świąt.
- Już od początku listopada rozpoczynamy przygotowania, piszemy scenariusz,
szykujemy stroje i rekwizyty. W zasadzie
wszystko wymyślamy sami, sami wpadliśmy też na pomysł, by w ogóle kultywować
taką tradycję kolędowania z gwiazdą. mówi Amelia "Diabeł".
W sprawach czysto organizacyjnych
wspierają młodych aktorów rodzice. A ci
podczas odgrywanych scenek starają
się nie tylko wprawić gospodarzy w zadumę nad przyjściem Pana, ale też rozśmieszyć ich i wprowadzić w świąteczny
Terespol Gmina

wystawiamy całe, czasem nawet półgodzinne scenki o Herodzie, Śmierci, Żydzie,
życzymy gospodarzom zdrowia, szczęścia
i urodzaju, rozśmieszamy dzieci. - dodaje
Amelia.
Grupa często używa oryginalnych tekstów kolędniczych i staropolskich kolęd
sprzed 50, a nawet 100 lat, przedstawia-

że nasz spektakl się im podoba i każdym
rokiem rozwijamy się coraz bardziej. - kończy opowieść o Kolędnikach z Terebeli
Amelia.
Gratulujemy ambitnej młodzieży i mamy
nadzieję, że znów usłyszymy o nich niebawem.
Materiał: Czesław Pikacz / tekst: Małgorzata Michaluk / zdjęcia: Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie

Spotkanie Opłatkowe w Klubie Seniora z Małaszewicz

W miłej i rodzinnej atmosferze upłynęło spotkanie opłatkowe, które 3 stycznia w świetlicy wiejskiej zorganizowali
członkowie Klubu Seniora „Złoty Wiek”
w Małaszewiczach. Spotkanie seniorzy
rozpoczęli od odśpiewania kolęd, a następnie przewodnicząca klubu Danuta
Szelest serdecznie przywitała przybyłych gości: wójta gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka, przewodniczącego Rady
Gminy Mieczysława Romaniuka, radnych gminy: Edytę Wójcik, Arkadiusza
Kędzierawskiego, Gabriela Gryciuka,
dyrektor GCK Dorotę Szelest oraz sołtys
Małaszewicz oraz Chotyłowa.
Goście oraz gospodarze podzielili się opłatkiem, składając sobie przy tym życzenia,
aby następnie wspólnie zasiąść przy suto
zastawionym stole. Seniorzy przygotowali wiele pysznych i aromatycznych potraw

świątecznych, których wyjątkowy smak po
raz kolejny dowiódł ich ogromnych zdolności kulinarnych.
Czas wspólnego świętowania upłynął niezwykle szybko na rozmowach i śpiewaniu

kolęd oraz pastorałek. Spotkanie pozwoliło
zarówno seniorom, jak i zaproszonym gościom zatrzymać się na chwilę w codziennym pędzie i wspólnie cieszyć tym świątecznym jeszcze czasem.

Tekst i foto: Kamila Korneluk
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Wcale nie nudne ferie – dowody!!
Drugi tydzień ferii w Gminie Rokitno
był jeszcze bardziej aktywny. Dzieci
w GIK i GBP malowały na drewnie zawieszkę na drzwi z imieniem o kształcie kota, na szkle – decoupage, piękne flakony z butelek i słoików. Pracy
było dużo, ale efekt znakomity.
W ramach akcji informacyjnej dzieci
i młodzież obejrzały także prezentację
o uzależnieniach. Rozegrano turniej
unihokeja, a wspólnie zrobienie kanapki smakowały jak nigdy. W środę dzieci
wykonały koszyczki z krepiny. W przedostatni dzień ferii zorganizowano ognisko w Rokitnie. Pogoda była wymarzona, słonko świeciło i był delikatny mróz,
frekwencja uczestników także dopisała.
Kwiaty z krepiny okazały się nie lada
wyzwaniem, ale i z tym sobie dzieci
poradziły. Program na ferie zakończył
się konkurencjami drużynowymi. Rywalizacja była zacięta, ale zakończona
remisem. Zajęcia w trakcie ferii odbyły
się także w świetlicach wiejskich w Cieleśnicy, Olszynie i Klonownicy Dużej.
Pracownicy Gminnej Instytucji Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie składają serdeczne podziękowania
dzieciom i młodzieży, która wolny czas
w ferie spędziła razem z nimi.
Międzyrzec Podlaski Gmina

IV Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne w Tuliłowie

Tradycyjnie każdego roku 6. stycznia mieszkańcy Gminy Międzyrzec
Podlaski spotykają się w Tuliłowie na
wspólnym dzieleniu się opłatkiem, kolędowaniu i noworocznej zadumie. Tak
właśnie wyglądało Święto Trzech Króli
i w tym roku. Remiza OSP w Tuliłowie
wypełniła się po raz kolejny noworocznymi życzeniami.
Zaproszeni goście oraz przybyli na uroczystość mieszkańcy gminy zebrali się
tłumnie w remizie OSP Tuliłów o godzinie 17:00. Spotkanie rozpoczął gospodarz gminy – Wójt Krzysztof Adamowicz
– witając wszystkich zgromadzonych.
Następnie, dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Tuliłowie zabrały uczestników gminnego opłatka w niezwykłą opowieść o narodzinach Bożego Syna. Chór anielski,
barwne przebrania dzieci, piosenki, kolędy i piękny scenariusz jasełek poruszyły
i zachwyciły widzów.
Magiczna atmosfera jasełek wprowadziła wszystkich uczestników w wyjątkowy,
świąteczny nastrój. Wójt Gminy Krzysztof
Adamowicz podczas krótkiego wystąpie16

Materiał: Gminna Instytucja Kultury Rokitno

nia wyraził uznanie dla pracy wykonanej
przez dzieci biorące udział w przygotowaniu przedstawienia oraz nauczycieli
Małgorzatę Łysakowską, Teresę Pawluk
i dyrektora szkoły Agatę Chołodzińską
Zgorzałek – ich artystycznych opiekunów. Głos zabrał również poseł Marcin
Kamil Duszek, który także docenił talent
artystyczny dzieci z tuliłowskiej szkoły
oraz pogratulował władzom gminy inicjatywy spotkania opłatkowego jako przykładu integracji lokalnej
społeczności.
Po występie dzieci nadszedł czas na dzielenie się
opłatkiem. Radni Gminy
Międzyrzec Podlaski roznieśli symboliczne opłatki
pośród uczestników spotkania, a życzeń, serdeczności i życzliwości nie było
końca. Do wspólnego kolędowania zachęcały również zespoły ludowe z terenu gminy: „Sami Swoi”
z Tłuśćca, „Echo” z Przychód i „Leśne Echo”
z Zaścianek.

IV Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne
zakończyło się sukcesem, a świadczy
o tym ilość przybyłych na uroczystość
gości oraz mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski. Spotkanie to każdego roku
cieszy się dużym zainteresowaniem, budzi pozytywne emocje i stanowi świetną
okazję do spotkania w lokalnym gronie
gminnej społeczności, spędzenia wspólnie czasu i dzielenia się nie tylko opłatkiem, ale i życzliwym słowem.

Material: Sylwia Hubica podinspektor Urząd Gminy
Międzyrzec Podlaski / zdjęcia: Małgorzata Mieńko
Radiobiper
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Zimowa frajda z GOK i GBP
Drugi tydzień ferii zimowych organizowany przez Gminną Bibliotekę
Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury
upłynął pod hasłem dobrej zabawy,
a rozpoczął się od projekcji filmowych
dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi doskonalili także swoje umiejętności
wokalne podczas karaoke.
Kolejnego dnia, korzystając z zimowej
scenerii zorganizowano ognisko w gospodarstwie agroturystycznym ,,Ranczo nad Bugiem”. Właścicielka Wioleta
Żuchnik przygotowała gorącą herbatę
i ognisko, które pobudziło do pieczenia kiełbasek.
W dalszej części pobytu w gospodarstwie agroturystycznym dzieci i młodzież
uczestniczyła w różnego rodzaju konkursach i zabawach na śniegu między innymi gry w śnieżki oraz śniegowego berka.
Niezwykle aromatycznie upłynął następny dzień. Podczas akademii młodego cukiernika dzieci piekły słodkości tj. rogaliki oraz ciasteczka z dżemem. Następnie
młodzież podczas warsztatów edukacyjno – kulinarnych przyrządziła pyszną
sałatkę warzywną oraz kolorowe kanapki.
Kulminacyjnym punktem tygodnia była
dyskoteka z Mikołajem. Zabawa rozpoczęła się od występu dzieci, które zaprezentowały skecz pt. ,,Matematyczne

Dnia 20 stycznia 2017 r. w Środow i s ko w y m D o m u S a m o p o m o c y
w Sławatyczach odbyła się zabawa karnawałowa dla uczestników
oraz zaproszonych gości będących
przedstawicielami Związku Emerytów i Rencistów, w spotkaniu wzięli
także udział przedstawiciele jednostek samorządowych: Wójt Gminy,
Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor GOK,
Dyrektor GBP oraz pracownicy GOPS.

potyczki” przygotowany pod kierunkiem
Elżbiety Gruszkowskiej i Małgorzaty Walczuk. Następnie salę wypełniły taneczne
rytmy. Zabawę z dziećmi poprowadziła
E. Gruszkowska w kółeczku przy różnych
rytmach tańcząc m.in. lambadę, kaczuszki. Dzieci zatańczyły również układy taneczne przygotowane przez Małgorzatę
Walczuk. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali poczęstunek.
Jednak najwięcej uśmiechu i radości najmłodszym sprawiło przybycie Mikołaja,
który obdarował wszystkie dzieci prezentami. W trakcie zabawy z Mikołajem
organizatorzy dokonali podsumowania
konkursu bożonarodzeniowego na najładniejszy stroik i ozdobę choinkową.

I nagrodę zdobyła Aleksandra Kisiel, II
miejsce przypadło Antoninie Kowal, III
miejsce zdobyła Maria Wasilczyk, wyróżnienia otrzymały Katarzyna Sobieraj i Daria Gierlińska.
Zwieńczeniem zimowiska były zajęcia na
kole garncarskim z zawodowym garncarzem, podczas których powstały niepowtarzalne miseczki, garnuszki i talerzyki.
Równolegle trwały zajęcia plastyczne ph.
,,gazetowe wycinanki”.
Wspólnie spędzony czas dostarczył
wszystkim dużo wrażeń i pozytywnych
emocji. Organizatorzy zapraszają na kolejne zimowisko już za rok! Organizatorzy składają podziękowania dla Urzędu
Gminy Sławatycze za wsparcie finansowe
zimowiska.
Tekst: M. Walczuk / foto: B. Szulej

Zabawa Karnawałowa w ŚDS

Uroczystość otworzył Kierownik ŚDS
Halina Szkodzińska, następnie dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Sławatyczach
zaprezentowały krótką inscenizację z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Kolejnym
punktem spotkania był występ muzyczny Anny i Czesława Sobczuk, którzy zaprezentowali swoje umiejętności
artystyczne w grze na perkusji i akordeonie.
Zabawę karnawałową poprowadził zespół muzyczny Janusza i Sławomira
Pruniewiczów. Dla wszystkich uczestników balu przygotowany został poczęstunek oraz drobne upominki.
Tekst: H. Szkodzińska / foto: B. Szulej / opracowanie:
Małgorzata Mieńko
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Terespolski Klub Olimpijczyka na Noworocznym
spotkaniu z Prezydentem Dudą
Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2017 odbyło się 9 stycznia
w Centrum Olimpijskim PKOL przy
udziale głowy państwa - Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. W spotkaniu poza
władzami PKOL uczestniczyli także:
Irena Szewińska - członkini MKOL, Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki oraz przedstawiciele świata sportu,
polityki i biznesu. Wśród uczestników
znaleźli się jak co roku przedstawiciele
Klubu Olimpijczyka w Terespolu: Krystyna Pucer i Andrzej Korbal. W uroczystości uczestniczyły nieliczne, najbardziej aktywne Kluby Olimpijczyka
z całej Polski.
Na początku głos zabrał gospodarz wydarzenia, prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Po nim przemawiali: minister sportu
i Prezydent RP Andrzej Duda.
Podczas spotkania złoty medal "Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego"
otrzymał pan František Chmelar - wieloletni prezes, a od niedawna prezes
Honorowy Słowackiego Komitetu Olimpijskiego i Marek Kapuściński – przez
ostatnie lata dyrektor generalny i wiceprezes Procter & Gamble, światowego
sponsora ruchu olimpijskiego, na Polskę
i Europę.

UNICEF czterokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu w chodzie sportowym Robertowi Korzeniowskiemu.
Honorową Nagrodę Sportową im. Piotra
Nurowskiego przyznano w trzech kategoriach:
"Sportowiec Roku" nagrodzone zostały
mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro:
młociarka Anita Włodarczyk oaz wioślarki - Magdalena Fularczyk - Kozłowska i Natalia Madaj, w kategorii "Drużyna Roku" uhonorowano Reprezentację
Polski w piłce ręcznej mężczyzn za 4.
miejsce podczas turnieju olimpijskiego,
w kategorii "Trener Roku" laureatem został Krzysztof Kaliszewski, współtwórca
sukcesów Anity Włodarczyk.
Tradycyjnie pożegnaliśmy wybitnych
sportowców - medalistów olimpijskich,
którzy w minionym roku oficjalnie zakończyli wyczynowe kariery i przechodzą
na sportową "emeryturę": Anny Rogowskiej (skok o tyczce), Szymona Ziół-

kowskiego (rzut młotem) oraz Tomasza
Majewskiego (pchnięcie kulą). Miłym
przerywnikiem podczas uroczystości był
występ wokalny Anny Karwan.
W kuluarach można było spotkać wielu
olimpijczyków, również tych, których gościli w Terespolu i deklarowali chęć ponownego przyjazdu do naszego regionu.
Tekst i zdj: Krystyna Pucer

Wyjątkową częścią uroczystości było
wręczenie przez Marka Krupińskiego –
dyrektora generalnego UNICEF Polska
- nominacji na Ambasadora Dobrej Woli

11 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyła się narada dyrektorów wydziałów
urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Podczas spotkania,
któremu przewodniczył starosta
bialski Mariusz Filipiuk, omówiono
m.in. zasady realizacji budżetu powiatu bialskiego przyjętego przez na
rok 2017 oraz zawartych w nim celów
i zadań.
Tematem rozmów były również bieżące
sprawy organizacyjne starostwa w kontekście rozpoczynającego się roku m.in.
dyscyplina pracy, szeroko rozumiana
komunikacja i poziomy współpracy
między poszczególnymi wydziałami,
a także polityka kadrowa w wydziałach
i jednostkach organizacyjnych powiatu.
Test i foto: Wioletta Bielecka
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Szkolenie samorządowców. Odpowiedzialność i ochrona pawno-skarbowa
Od 1 października 2016 r. wprowadzono ustawowy obowiązek centralizacji
rozliczeń podatku od towarów i usług
w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym jedynymi podatnikami VAT będą gminy, miasta, powiaty
i województwa, a poszczególne jednostki organizacyjne (zakłady i jednostki budżetowe) nie będą mogły rozliczać
się odrębnie. Jest to operacja bez precedensu w historii tego podatku i wiązać
się będzie ze zwiększeniem prawdopodobieństwa przeprowadzenia kontroli
prowadzonych przez organy skarbowe.
W piątek 13 stycznia br. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w temacie
ich ochrony prawno-podatkowej. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął
starosta bialski Mariusz Filipiuk. Szkolenie
miało miejsce w hotelu Delfin, a jego inicjatorem była dyrektor Oddziału spółki
brokerskiej Inter-Broker w Białej Podlaskiej
Anna Korszeń. Wzięli w nim udział między
innymi przedstawiciele powiatów: bialskiego, radzyńskiego, łukowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego i ryckiego.
W pierwszej części szkolenia miała miejsce
prelekcja poprowadzona przez Marcina
Rozbickiego - przedstawiciela Instytutu
Studiów Podatkowych, prof. dra hab. Wi-

tolda Modzelewskiego - prawnika i konsultanta podatkowego. Prelegent syntetycznie
i rzeczowo przedstawił źródła
odpowiedzialności jednostek
samorządu ter ytorialnego
zawarte w obowiązujących
w Polsce przepisach, szczególnie kodeksu karnego skarbowego, ordynacji podatkowej,
kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, ustawy o zamówieniach
publicznych, ustawy o ochronie danych
osobowych, kodeksu spółek handlowych,
kodeksu karnego oraz kodeksu cywilnego.
Następnie wskazane przez prowadzącego
prawne przesłanki odpowiedzialności samorządów odniesione zostały do uprawnień kontrolnych
i związanych z nimi procedur, stosowanych przez takie organy, jak urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy
celne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
czy też organy własne jednostki samorządu terytorialnego.
Druga część szkolenia poświęcona została
możliwościom ochrony jednostek samorządu terytorialnego i jej organów w przypadku naruszenia tak licznych przepisów

zawartych w obowiązujących i ciągle nowelizowanych aktach prawnych. Poprowadziła ją Magdalena Kiepurska - dyrektor spółki Risk Partner, współpracującej
m.in. z Instytutem Studiów Podatkowych.
Prelegentka zaprezentowała innowacyjne
rozwiązania prawno-ubezpieczeniowe,
przygotowane specjalnie dla jednostek samorządowych i innych podmiotów komunalnych w zakresie ich odpowiedzialności
Poruszana na szkoleniu problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem jego
uczestników, o czym świadczyły żywe
dyskusje. Jest to znak, że organizacja takiego wydarzenia była w pełni zasadna,
bo kwestia odpowiedzialności i ochrony
prawno-podatkowej jest dla samorządów
i samorządowców istotnym zagadnieniem.
Materiał: Starostwo Powiatu Bialskiego

LOT „Między Bugiem a Krzną” już zarejestrowany
9 grudnia 2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została oficjalnie zarejestrowana Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną” co
oznacza, że rozpoczyna działalność.
W skład Zarządu Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Między Bugiem a Krzną”
wchodzą prezes Arkadiusz Misztal,
wiceprezes Andrzej Krywicki, sekretarz Artur Bieńkowski, skarbnik Jolanta Dawidziuk oraz członek Wiesław
Bylina.
Pierwsze oficjalne posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 12.01 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Gościem honorowym na tym spotkaniu
był Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, z którym dyskutowano o przyszłości turystyki w
powiecie bialskim. Ponadto przedmiotem
obrad były zagadnienia dot. utworzenia
oferty turystycznej dla usługodawców z
terenu powiatu bialskiego. Zarząd LOT
ustalił, że na najbliższym spotkaniu z członkami stowarzyszenia w dniu 2 lutego 2017
r. o godz. 12.00 w Dworku Jolanta w Czosnówce we współpracy z członkami stowarzyszenia zostanie ustalona szczegóło-

wa oferta turystyczna dla poszczególnych
grup odbiorców.
Przypomnijmy: lokalna organizacja turystyczna (LOT) jest organizacją współpracy
samorządu terytorialnego (głównie szczebla gminnego i powiatowego) oraz lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej regionu obejmującego
obszar działania tej organizacji. Do priorytetowych jej zadań należy kreowanie (tworzenie, promocja i rozwój) lokalnych produktów turystycznych. LOT jest organizacją
o formie prawno-organizacyjnej stowarzyszenia. Na zasadzie równouprawnionych
partnerów działa
z Regionalnymi
Organizacjami
Tur ystycznymi
( s z c z e b e l wo jewódzki) oraz
Polską Organizacją Turystyczną pracując na
silny wizerunek
Polski jako kraju
atrakcyjnego turystycznie.
Wszyscy zainte-

resowani przyłączeniem do LOT „Między
Bugiem a Krzną” proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej (do pobrania
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej). Wypełnioną
deklarację należy dostarczyć na zebranie
w dniu 2 lutego 2017 w Czosnówce lub
dostarczyć do pokoju 217 w Starostowie
Powiatowym w Białej Podlaskiej. W niedługim czasie zostanie uruchomiona domena
stowarzyszenia. Tymczasem zachęcamy do
odwiedzenia profilu LOT-u na facebooku.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Głowińska Starostwo
Powiatowe
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,,Powrót do przeszłości. Wrzesień 1939”
,,Powrót do przeszłości. Wrzesień
1939” to projekt, który został zrealizowany przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania w partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koroszczynie, Urzędem Gminy Terespol
oraz Stowarzyszeniem ,,Nowa Generacja” w czasie od 1 września 2009 r.
do 31 grudnia 2009 r. Celem projektu była promocja rodzimej tradycji,
świadomości historycznej i poczucia
wspólnoty lokalnej poprzez przedstawienie wydarzeń historycznych,
które miały miejsce na terenie obecnej Gminy Terespol we wrześniu 1939
roku. Zadanie było współfinansowane
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Obywatelskiego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Patronem medialnym
projektu był m. in. Kanał TVP Historia.
Całkowity koszt operacji to 180 tys zł.

wcielili się członkowie grup rekonstrukcyjnych.
Stronę niemiecką reprezentowały:
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,,AA7”, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,, X D.O.K.”,
Sekcja Niemiecka Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej ,,WRZESIEŃ 1939”,
Lubelskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,,FRONT”, Grupa Rekonstrukcji Historycznej NAREW, PIONIER
BATALION.

Stronę polską reprezentowały:
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej ,,WRZESIEŃ 1939”, Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznej ,,9 PPLEG”
z Krasnobrodu, Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
,,FRONT”.
Projekt został zrealizowany głównie z myślą o młodym pokoleniu, przekazując
w jego ręce pamięć o dziejach gminy Terespol, a także pamięć o bliskim dla mieszkańców mieście Brześć nad Bugiem.

Projekt realizowano w ciągu 2 dni.
W sobotę 3 października 2009 roku,
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Koroszczynie, odbyła się konferencja
popularno - naukowa prezentująca działania zbrojne na terenie Gminy Terespol
oraz w sąsiednim Brześciu nad Bugiem
we wrześniu 1939 roku, podczas kampanii Niemiec hitlerowskich przeciwko
Polsce. Konferencja miała charakter międzynarodowy, uczestniczyła w nim liczna
grupa naukowców z Uniwersytetu Państwowego w Brześciu (obecnie Białoruś),
a także pracowników archiwum obwodu
brzeskiego.
Wygłoszone podczas konferencji referaty, ujawniające nieznane dotąd fakty
z historii II wojny światowej na terenach
nadbużańskich, złożyły się na książkę pt.
,,Wrzesień 1939 roku nad Bugiem i Muchawcem”, wydaną w listopadzie 2009
roku przez Gminny Ośrodek Kultury
w Koroszczynie.
Następnego dnia, w niedzielę 4 października 2009 roku, mieszkańcy Gminy Terespol mieli okazję obejrzeć rekonstrukcję
bitwy stoczonej na przedpolach twierdzy
brzeskiej w dniach 14-17 września 1939
roku. Oddziały polskie ze ,,Zgrupowania
obrony Brześcia”, dowodzone przez gen.
Konstantego Plisowskiego, walczyły
z wojskami niemieckimi z XIX Korpusu
Pancernego dowodzonego przez gen.
Heinza Guderiana. Obrona twierdzy brzeskiej to wciąż mało znana i nie nagłaśniana bitwa polskiego Września 1939 roku,
tym bardziej więc godna przypomnienia
i upamiętnienia. Niezwykle sugestywnie
w rolę polskich i niemieckich żołnierzy
Źródło: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

20

16-31.01.2017 Gościniec Bialski Nr. 02
POWIAT BIALSKI

Święto w OSP Nowy Pawłów - druhowie dostali wóz bojowy
Jelcz 442, z turbodoładowaniem, napęd na przednią oś, potężny zbiornik
na wodę, wydajna motopompa, obszerna kabina dla drużyny ratowniczo
- gaśniczej. Tak oto można opisać nowy
nabytek strażaków z Nowego Pawłowa
w gm. Janów Podlaski. 21 stycznia 2017
roku miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie wozu do służby.
Gminie udał się ten zakup. Cena niespełna
100 tys zł za ciężki wóz bojowy w momencie gdy nowe auta w tej klasie kosztują
ponad półtora miliona złotych świadczy
i o gospodarności janowskiego samorządu ale i szczęściu jakie temu zakupowi
dopisało.
Jacek Hura, wójt Janowa Podlaskiego:
- Stan techniczny oddawanego dziś do
służby w Nowym Pawłowie ciężkiego wozu
bojowego nie ma najmniejszych zastrzeżeń.
Strażacy są zadowoleni. Druhowie twierdzą,
że auto jest niewyeksploatowane. Jelcz jako
wchodzi do służby w Nowym Pawłowie to
auto z serii limitowanej. Wyprodukowano
ich w Polsce tylko kilkadziesiąt sztuk na potrzeby Wojska Polskiego. Auto mało że tanie,
to jeszcze bardzo ekonomiczne w utrzymaniu i eksploatacji. Nie ma nawet co porównywać kosztów przeglądów i ubezpieczenia
tego wozu z wozem z salonu. Dla finansów
samorządu to również bardzo istotne. Dla
Nowego Pawłowa i miejscowości wokół
istotne jest też i to, że zbiornik wody Jelcza
Zalesie

mieści 5000 litrów wody a to w zupełności
zabezpieczy na naszym terenie sprawy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Sterowanie systemem gaśniczym w tym
wozie możliwe jest też zarówno z kabiny jak
i z części tylnej wozu. Dokładnie tak samo
jest w nowoczesnych wozach pożarniczych.
Jestem zadowolony z tego zakupu.
Sławomir Kowalczuk, prezes OSP Nowy
Pawłów:
- Ze starego wozu jesteśmy zadowoleni.
Do dziś jest sprawny w stu procentach. Ma
już jednak swoje lata. Nowy wóz na pewno
wzmocni naszą siłę bojową. Będziemy lepiej
wyposażeni aby nieść pomoc. Jelcz został
zakupiony z Agencji Mienia Wojskowego.
Jeszcze do niedawna zabezpieczał wojsko-

we lotniska. Jest to wóz w pełni sprawy, bardzo mało wyjeżdżony. Świetnie sprawdza
się na terenach podmokłych, już go testowaliśmy. Samochód w pełni uterenowiony.
Jednostka OSP Nowy Pawłów to druga
po ochotnikach z Janowa Podlaskiego
jednostka w Gminie Janów Podlaski jeśli
chodzi o znaczenie, wyposażenie, obsadę i ilość akcji jakie mają na swoim koncie druhowie. OSP Nowy Pawłów to 44
członków. Wiek druhów od 16 do 70 plus
lat. Są też dziewczyny i panie ochotniczki
strażaczki. OSP w Nowym Pawłowie kilka
lat temu doczekało się też budowy nowej
strażnicy. Pobudowana została łącznie ze
świetlicą wiejską.
Tekst: Małgorzata Mieńko / zdjęcia: Jacek Korwin

Kulig dla dzieci ze szkoły w Wólce Dobryńskiej

Dzieci i rodzice ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wólce
Dobryńskiej postanowili wykorzystać piękny zimowy czas i 12 stycznia zorganizowali kulig dla przedszkolaków. W kuligu brała udział
grupa 3-4 oraz 5 i 6-latków, dla których białe szaleństwo było nagrodą
pomyślnie zakończonego półrocza.

Uczestnicy spod szkoły wybrali się
w podróż saniami do pobliskiego
lasu. Po pełnej emocji przejażdżce
przyszedł czas na rozgrzewkę przy
ognisku, zjedzenie upieczonych kieł-

basek i ciepłą herbatę. Był to dzień
pełen niesamowitych wrażeń, które
na długo pozostaną w pamięci dzieci.
Materiał: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Wólce Dobryńskiej
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Powalczyli o Puchar Wójta Gminy Sosnówka
W piątek 27 stycznia 2017 roku w sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sosnówce odbyły się Otwarte
Zawody w Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Sosnówka. Turniej był
skierowany do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców gminy i okolic.

mon Skrzyński – w kategorii Chłopcy
Szkoła Podstawowa kl. IV - młodsi, Kacper
Przybysławski – w kategorii Chłopcy Gimnazjum kl. I-III ,Łukasz Karpiuk – w kategorii Open - Mężczyźni.
Ceremonii wręczenia pucharów, medali
oraz dyplomów dokonał Marek Korpysz
Wójt Gminy Sosnówka. Zawody przyczy-

niły się do popularyzacji tenisa stołowego
wśród mieszkańców oraz rozwijania zainteresowań sportowych, a także były formą promocji aktywnego, zdrowego stylu
życia. Warto przypomnieć, że organizatorami turnieju był UKS Hetman Sosnówka
oraz Wójt Gminy Sosnówka.
Tekst i zdjęcia: GOK Sosnówka

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju
czuwali sędziowie: Anna Bendziuk i Mirosław Dawidiuk. Po wielu zaciętych setach
i wyśmienitej zabawie w duchu fair play
wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce oraz Puchar Wójta Gminy Sosnówka
zdobyli następujący zawodnicy: Patrycja
Przybysławska - w kategorii Dziewczęta
Szkoła Podstawowa kl. V-VI , Agata Lewczuk – w kategorii OPEN – Kobiety, Szy-

Najlepsi pingpongiści w Rossoszu
W niedzielę 15 stycznia ponad 60
mieszkańców gminy Rossosz rywalizowało o miano najlepszego tenisisty
stołowego. Gra toczyła się na dziewięciu stołach w siedmiu kategoriach.
Na najlepszych czekała okolicznościowa statuetka, natomiast za zajęcie
miejsc 2-6 uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Po kilkugodzinnej
zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców poszczególnych kategorii.

klasa V-VI: 1 miejsce Gabriela Chwedoruk, 2 miejsce Gabriela Golczuk, 3 miejsce Aleksandra Pajnowska. Chłopcy
klasa V-VI: 1 miejsce Erwin Bahonko, 2
miejsce Piotr Stanilewicz, 3 miejsce Patryk Pawłowski. Chłopcy gimnazjum: 1

Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
Dziewczęta klasa IV i młodsze: 1 miejsce
Oliwia Czech, 2 miejsce Julia Oniszczuk,
3 miejsce Wiktoria Wiczuk. Chłopcy klasa IV i młodsi: 1 miejsce Paweł Napiórkowski, 2 miejsce Mateusz Mazurek, 3
miejsce Wiktor Terebelski. Dziewczęta

miejsce Kacper Ułasiuk, 2 miejsce Besaraba Jakub, 3 miejsce Patryk Hryniewski. Open kobiet: 1 miejsce Bogumiła
Koprianiuk, 2 miejsce Natalia Koprianiuk, 3 miejsce Marta Koprianiuk. Open
mężczyzn: 1 miejsce Tomasz Kopcewicz,
2 miejsce Marek Bujnik, 3 miejsce Michał Napiórkowski.

Tekst i zdjęcie: Marek Czech

II Turniej Halowej Piłki Nożnej Ligi Obrony Kraju
29 stycznia w hali sportowej w Drelowie
odbył się II Turniej Halowej Piłki Nożnej
Ligi Obrony Kraju w Drelowie o puchar
Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka.
Zawody rozpoczął Prezes Ligi Obrony
Kraju w Drelowie Grzegorz Panasiuk
przy obecności Starosty bialskiego
Mariusza Filipuka. Starosta przywitał
wszystkie drużyny, które zgłosiły się do
rozgrywek, życząc bezpiecznych zawodów w duchu gry fair play. Gratulował
inicjatywy Ligi Obrony Kraju w Drelowie, której sam był wieloletnim Prezesem. Zawody prowadził sędzia klasy
22

okręgowej Arkadiusz
Nestorowicz.
Zwycięzcami II Turnieju
Halowej Piłki Nożnej i zdobywcami pucharu została
drużyna „To Tylko Oni”,
II miejsce zajęła drużyna
RKS Szachy, a III drużyna
z Drelowa. Najlepszym
strzelcem turnieju został
K acper Chudowolsk i,
a najlepszym bramkarzem
Tomasz Sawczuk.
Tekst i zdjęcia: LOK Drelów
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Ferie zimowe z GOK i GBP w Sosnówce
Ferie zimowe to wymarzony czas odpoczynku od zajęć lekcyjnych dla
dzieci. Jak co roku Gminny Ośrodek
Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Sosnówce wyszły naprzeciw i zorganizowały wiele ciekawych
zajęć dla najmłodszych mieszkańców
gminy. Był to bardzo miły i aktywnie
spędzony czas. Program ferii bogaty
w wiele różnorodnych zajęć cieszył
się dużym zainteresowaniem. Dzieci
mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych, ruchowych, wychowawczo
– profilaktycznych, kulinarnych oraz
teatralnych.
W pierwszy dzień ferii dzieci miały do
dyspozycji integracyjne, rodzinne gry
planszowe, w które mogły pograć z rówieśnikami. Wzięły też udział w zmaganiach drużynowych oraz różnego rodzaju konkurencjach sprawnościowych
i logicznych. Podczas zajęć plastycznych
dzieci własnoręcznie przygotowały upominki z okazji zbliżającego się Dnia Babci
i Dziadka. W ten sposób powstały piękne, kolorowe kalendarze z wizerunkiem
dziadków.
Kolejny dzień odbył się pod hasłem „Co
wiesz o ulubionej książce – Dzień postaci z bajek”, podczas którego dzieci miały
okazję wykazać się wiedzą dotyczącą klasycznych baśni. Ku naszej uciesze wszy-

scy uczestnicy zajęć
potrafili bezbłędnie
odnaleźć się w klasyce baśni Braci Grimm,
J.CH. Andersena i wiel u i n nyc h z n a nyc h
autorów. Podczas ferii
zimowych nie mogło
zabraknąć zajęć ruchowych. Dzieci chętnie korzystały z proponowanych pr zez
instruktorkę fitness –
Sylwię Nowosad form
aktywności fizycznej.
Ostatnim spotkaniem
w ramach ferii z GOK
i G B P w S o s n ówc e
były zajęcia kulinarne
pod hasłem: „Pysznie,
zdrowo, kolorowo".
Zajęcia rozpoczęły się
od krótkiej pogadanki
na temat zdrowego
odżywiania się oraz
roli warzyw i owoców
w naszym jadłospisie.
Następnie dzieci pod
czujnym okiem mam
wykonały pachnące i kolorowe kanapeczki oraz samodzielnie pokroiły owoce
na sałatkę. Na koniec przyszedł czas na
degustację przygotowanych pyszności,

które szybciutko zniknęły z talerzy.
Wszystkim uczestnikom ferii dopisywał
dobry humor i nie opuszczał ich ani
na moment. Czas spędzony wspólnie
z dziećmi pozostanie na długo w naszej
pamięci.
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IV Spotkanie Noworoczno Opłatkowe w Tuliłowie

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie
miast i gmin Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
XXIII
QR
CODE Sesja Rady Gminy Biała Podlaska - budżet
online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Wygenerowano na www.qr-online.pl
uchwalony jednogłośnie!
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz
skierować swoje urządzenie (telefon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet)
w kierunku kodu QR. Kod powinien
znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włączeniu
aplikacji. Jeśli wykonasz te
działania sprawnie i kod
VQR Zjazd
Oddziału Powiatowego Związku OSP
CODE
będzie wyraźny do
Wygenerowano na www.qr-online.pl
QR CODE
RP w Białej Podlaskiej
Wygenerowano na www.qr-online.pl
odczytania autoDobre, bo Bialskie 2016
matycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

Kartka bożonarodzeniowa z powiatu
bialskiego - rozstrzygnięcie konkursu

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

III Gala Kultury Powiatu Bialskiego

Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXX
QR CODEsesja Rady Powiatu Bialskiego - budżet
przyjęty jednomyślnie
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)

Wieczór
kolęd i pastorałek w GOK w Leśnej
QR CODE
Podlaskiej
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Koncert kolęd w Dubowie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Świąteczna babcia - spektakl Grupy
Teatralnej "Tu i Teraz" w Drelowie

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

