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m. Międzyrzec Podlaski

100 tys. złotych na pomysły mieszkańców

Od 1 marca Międzyrzeczanie będą mogli
zgłaszać swoje propozycje do Budżetu
Obywatelskiego. Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2019
roku.
Do wydania jest 100 tys. zł, przy czym na
zadania społeczne może być przeznaczona kwota wyższa niż 10 tys. zł. Aktywnością
mogą wykazać się wszyscy mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego. Pomysły dotyczące
całego miasta lub tylko jego części mogą

zgłaszać grupy minimum 20-osobowe do
29 czerwca.
Projekty, które przejdą pozytywną weryfikację zostaną poddane głosowaniu. W zeszłym roku mieszkańcy zadecydowali o powstaniu placu integracji przy ul. Jelnickiej
i utworzeniu Klubu planszówek w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
Budżet obywatelski to proces, w którym
mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta, ale też realizują potrzeby swoich lokalnych społeczności.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Będzie Łomaski Festiwal Kultury
5 lutego została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie a Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Łomazach o przyznanie pomocy na organizację imprezy pn.
„Łomaski Festiwal Kultury”. Wniosek na realizację przedsięwzięcia
został złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji
w zakresie tematycznym „Imprezy promujące obszar LSR”.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020,
otrzymało pomoc w wysokości 34 996,00 zł. Projekt będzie składał
się z dwóch obszarów tematycznych, wystawienniczego i artystyczno - kulturowego.
Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna i promocja kultury lokalnej poprzez prezentację twórczości kulturowej twórców powiatu
bialskiego. Impreza odbędzie się 8 lipca 2018 roku, w której wezmą
udział wystawcy, rzemieślnicy i twórcy ludowi z naszego regionu.
Odbędą się koncerty zespołów ludowych i folkowych, a także odtwórczość historyczna w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej, (pokazy dawnych rzemiosł, prezentacja potraw i kuchni staropolskiej).
Całkowita wartość projektu wyniesie 55 000,00 zł.

Materiał: UG w Łomazach

Gmina Terespol z funduszami
na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
16 stycznia samorząd województwa lubelskiego reprezentowany przez wicemarszałków Grzegorza Kapustę i Krzysztofa Grabczuka oraz gmina Terespol reprezentowana przez wójta Krzysztofa Iwaniuka oraz skarbnika Wiesławy Szymańskiej podpisali
umowę o przyznaniu pomocy we wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol.
Kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
realizację w/w projektu wynosi 37 958,00 zł, jednak nie więcej niż
63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W ramach
operacji, której przyznano dofinansowanie zostaną wykonane i zamontowane urządzenia rekreacyjne: siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Lechuty Duże, Neple, Polatycze i Zastawek - Osiedle
(razem 4 kpl.), parasole ogrodowe z ławkami i stolikiem (5 kpl.) oraz
palmy przy kąpielisku w Kobylanach (3 szt.).

Materiał: Urząd Gminy Terespol
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Starosta bialski nominowany do nagrody „Człowiek Roku 2017”
Miło nam poinformować, że starosta
bialski Mariusz Filipiuk został nominowany przez Kapitułę Redakcji „Kuriera
Lubelskiego” do nagrody „Człowiek
Roku 2017” w kategorii „Samorządność i Społeczność Lokalna”. Kapituła
doceniła wkład w życie��������������
�������������������
lokalnej społeczności, a zwłaszcza pozyskiwanie
pieniędzy zewnętrznych na inwestycje
drogowe w powiecie bialskim.
Na starostę bialskiego Mariusza Filipiuka
głosować można wysyłając SMS o treści
KLS.6 pod nr 72355 (koszt sms 2,46 zł
z VAT). Głosowanie potrwa do 15 lutego.
W tym roku konkurs po raz pierwszy
podzielony został na cztery kategorie:
Działalność Społeczna i Charytatywna,
Kultura, Samorządność i Społeczność
Lokalna oraz Biznes. Czytelnicy „Kuriera
Lubelskiego” wyłonią laureatów osobno
w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie
i Zamościu oraz we wszystkich powia-

tach województwa lubelskiego. Zwycięzcy zmierzą się następnie w wielkim
wojewódzkim finale.
Gala plebiscytu odbędzie się na przełomie lutego i marca w Lublinie, podczas
której laureaci tytułu „Człowieka Roku
2017” ze wszystkich miast i powiatów
odbiorą statuetki i dyplomy.
Wszelkie informacje o plebiscycie oraz aktualne wyniki znajdują się na stronie internetowej www.kurierlubelski.pl/czlowiekroku
Na starostę bialskiego głosować można
także w plebiscycie „Człowiek Roku Ziemi Międzyrzeckiej 2017”, który organizuje
tygodnik lokalny „Wspólnota”. O zwycięstwie zadecyduje liczba głosów, które
można oddawać wysyłając zamieszczone
w gazecie kupony, jak również w głosowaniu sms. Aby oddać głos na starostę
bialskiego należy wysłać SMS na numer
72051 w treść wpisując wsp.miedzyrzec.1 (koszt sms 2,46 zł z VAT). Głosowanie potrwa do 28 lutego.

Spotkanie noworoczne z sołtysami
Sołtysi z gmin powiatu bialskiego wzięli udział w spotkaniu noworocznym,
które odbyło się 23 stycznia w sali widowiskowej przy ul. Brzeskiej 41.
Zebranych gości przywitał gospodarz
spotkania starosta bialski Mariusz Filipiuk, który podsumował krótko ubiegły

4

rok, dziękując jednocześnie gospodarzom za ich ciężką pracę w rolnictwie. Po
życzeniach noworocznych sołtysi mogli
wysłuchać dwóch prelekcji. Pierwszą, na
temat nowego prawa wodnego i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych
wygłosił Henryk Gmitruczuk. Druga prezentacja dotyczyła występowania korni-

ka ostrozębnego w lasach prywatnych.
Przedstawił ją zastępca nadleśniczego
Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski Piotr
Kowalczuk.
Spotkanie zakończyło się przy dźwiękach kolęd i pieśni biesiadnych w wykonaniu Ludowego Zespołu Śpiewaczego
„Łobaczewianki” z Łobaczewa Małego.
Materiał: Wioletta Bielecka
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Wernisaż wystawy Artura Bieńkowskiego i „Zielony Tydzień” w Berlinie
– delegacja powiatu bialskiego z wizytą w powiecie Oberhavel
11 stycznia w powiecie Oberhavel
w miejscowości Oranienburg (Niemc y) odbył się wernisaż w ystaw y
zdjęć pt. „Powiat bialski w obiektywie Artura Bieńkowskiego”, promującej piękno powiatu bialskiego.
Wystawę, która dla zwiedzających będzie dostępna do 26 lutego, oficjalnie
otworzył starosta powiatu Oberhavel
Ludger Weskamp, przy udziale delegacji z powiatów siedleckiego i bialskiego, której przewodniczył przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
Mariusz Kiczyński. Towarzyszyli mu
także przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Marek Sulima, fotografik i autor zdjęć Artur Bieńkowski oraz podinspektor ds.
promocji powiatu Grzegorz Panasiuk.
Bardzo mi miło, że współpraca miedzy
naszymi powiatami, również w zakresie kultury, coraz bardziej się umacnia.
Wystawa fotografii Pana Artura Bieńkowskiego, artysty pochodzącego z powiatu bialskiego, z całą pewnością przybliży mieszkańcom powiatu Oberhavel
piękno i niezwykłość tamtych stron.
Fotografie znajdujące się na wystawie
ukazują różnorakie impresje, które jednocześnie wiele mówią o szczególnej
tradycji i kulturze regionu. Tym bardziej się cieszę i mam zaszczyt otworzyć
w naszym Starostwie wystawę Pana
Artura Bieńkowskiego ukazującą piękny powiat bialski – podkreślał starosta
powiatu Oberhavel Ludger Weskamp.

Wsp ółprac a p owiatów bialsk ie go i Oberhavel trwa od 1999 roku
i rozpoczęła się od wzajemnych
kontaktów w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich z powiatem niemieckim. Pięć
lat później podpisana została umowa
partnerska. Określała ona pola wzajemnej współpracy, do których zalicza
się m.in. kultura, poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz oświata i spor t, poprzez współdziałanie
uczniów szkół i ich udział w różnego
rodzaju międzynarodowych imprezach
sportowych i unijnych programach.
Najważniejszym gruntem współpracy
pozostaje jednak gospodarka, czyli
rozwijanie stosunków gospodarczych
między przedsiębiorcami z partnerskich powiatów.
Od początku wzajemnych relacji samorządy obydwu powiatów wymieniały się swoimi dotychczasowymi
doświadczeniami i pracowały nad
wyznaczaniem i realizacją wspólnych
priorytetów. Służyć temu miały spotkania przedstawicieli poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego,
wymiany młodzieży szkolnej, zespołów ludowych, a przede wszystkim reprezentantów grup zawodowych. Mięli
oni szansę poznania działalności, ofert
firm i co najważniejsze wymiany spostrzeżeń i cennych kontaktów.
Do chwili obecnej zrealizowanych
zostało wiele projektów w sferze
samorządności, spor tu, kultur y,

Komentarz:

Mariusz Kiczyński, przewodniczący Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej:

Nasi partnerzy z Oberhavel jak zwykle nie
zawiedli i zorganizowali wydarzenie na najwyższym poziomie. Mam tu na myśli zarówno oprawę wystawy prac Artura Bieńkowskiego, jak i targi „Zielony Tydzień”. Zawsze
jesteśmy pod wrażeniem tego rozmachu i
zaangażowania. Wyjazd do Oberhavel był
kolejną okazją do pogłębienia naszych relacji z powiatem Oberhavel. Bardzo chwalimy
sobie tę współpracę, która od wielu już lat
może rozwijać się w tak wielu aspektach.
Samorządność, wymiana młodzieży czy
kultura to tylko kilka aspektów, nad którymi
wspólnie pracujemy. Oby jak najdłużej.

a także pożarnictwa. Mają one swoje widoczne efekty w postaci m.in.
samochodów ratowniczo-gaśniczych
i sprzętu przeciwpożarowego, z którego korzystają strażacy z jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenów powiatu bialskiego. Przez lata

►
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mięli oni wiele okazji do tego,
żeby zapoznać się ze specyfiką
działania niemieckich kolegów.
Dobrą współpracą mogą cieszyć
się także młodzieżowe drużyny
pożarnicze.
Władze obydwu powiatów kładą
duży nacisk na rozwój młodzieży
w duchu współpracy międzynarodowej. Czas wzajemnych wizyt
zawsze daje szansę poznawania
zwyczajów, nawiązywania przyjaźni i służy integracji młodych ludzi
za pomocą zawodów sportowych,
konkursów i warsztatów. To tylko
kilka przykładów współpracy powiatu bialskiego z powiatem Oberhavel, której od lat niezmiennie
towarzyszy przyjaźń i partnerstwo.
Cieszę się, że nasze kontakty wciąż
się zacieśniają i rozwijają pod tak
wieloma względami. Cieszę się
również, że mamy możliwość promowania naszego powiatu właśnie
w Oberhavel. To znaczy, że nasi
partnerzy są nas ciekawi i wciąż
chcą poznawać powiat bialski, a ma
on naprawdę wiele do zaoferowa-
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nia. Może szczycić się bogactwem
historii, kultury, tradycji i walorów
krajobrazowo-prz yrodnicz ych.
Dziękuję Arturowi Bieńkowskiemu
za to, że pokazuje na swoich zdjęciach piękno naszej Bialskiej Ziemi
– powiedział starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Oficjalne otwarcie wystawy połączone było z jubileuszem 25-lecia
powstania powiatu Oberhavel
i trwającymi w Berlinie targami
„Grüne Woche”. „Zielony Tydzień”
to najważniejsze i największe
międzynarodowe targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa. Na
początku roku w berlińskich halach wystawowych prezentują się
niemieccy producenci, przedstawiciele branży agroturystycznej,
drzewnej oraz osoby trudniące się
różnego rodzaju rzemiosłem. Targi
skierowane są do profesjonalnych
odbiorców i szerokiej publiczności. W tym roku odbyła się już 83.
edycja tego wydarzenia. Kolejna
z udziałem przedstawicieli powiatu bialskiego.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz
Panasiuk

Komentarz:

Artur Bieńkowski, fotografik:

Czuję się zaszczycony, że moja pierwsza wystawa zagraniczna mogła się odbyć właśnie w powiecie Oberhavel
i na dodatek miała tak piękną oprawę. Wystawę otworzył
starosta Oberhavel Ludger Weskamp w towarzystwie przewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusza
Kiczyńskiego. Myślę, że jest to dowód wielkiego szacunku
i sympatii między naszymi powiatami, a możliwość współpracy na płaszczyźnie kulturalnej dodatkowo wzmocni wzajemne więzi. Cieszę się, również, że mogłem pokazać to, jak
osobiście widzę powiat bialski, czyli jako piękny i niezwykle
urokliwy zakątek świata. A co najważniejsze, że ta wizja
spotkała się z zaciekawieniem i ciepłym przyjęciem naszych
sąsiadów. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania starosty bialskiego Mariusza Filipiuka i pracownikom Starostwa,
którym bardzo dziękuję za zorganizowanie wystawy.
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Eryk Waszczuk - wielki talent z Międzyrzeca
Eryk Waszczuk pochodzi z Międzyrzeca
Podlaskiego. Swoją przygodę z muzyką
rozpoczął już jako kilkulatek. Jak wspominają jego rodzice podśpiewywał
w każdej możliwej sytuacji. W wieku
6 lat rozpoczął naukę w szkole muzycznej. To tam talent Eryka naprawdę
się rozwinął, a chłopiec zaczął stawiać
pierwsze kroki na dużych scenach.
Pierwszy raz Eryk swój talent zaprezentował podczas VI Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył
się w 2016 r. w Międzyrzecu Podlaskim.
Konkurs zakończył się zwycięstwem
młodego wokalisty.
Po kilku miesiącach, dzięki swojemu nauczycielowi Andrzejowi Przeździakowi,
Eryk trafił do bialskiego zespołu „Chwilka”,
od lat prowadzonego przez Ireneusza Parafiniuka, który uczy warsztatu i przygotowuje młodych wokalistów do dalszej
kariery muzycznej.
Bez olbrzymiego bezinteresownego zaangażowania Pana Irka Eryk nie byłby muzycznie
w tym punkcie gdzie jest i nie osiągnąłby tak
wielu wygranych, dlatego rola tego człowieka – Ireneusz Parafiniuk - w muzycznej
drodze Eryka jest największa i nieoceniona
– podkreśla Krzysztof Waszczuk, tata młodego wokalisty.
Jak przyznaje w „Chwilce” jego syn rozwinął skrzydła i poczynił ogromne postępy
- Początkowo były występy solowe, a potem
duet wokalny z Zuzią Janik, a w końcu ta
formuła została zastąpiona triem wokalnym z Zuzią Janik i Olą Leonarcik, w której
Eryk występuje do dnia dzisiejszego – dodaje Krzysztof Waszczuk. Występów w konkursach i na festiwalach było coraz więcej.
Podobnie jak wielogodzinnych ćwiczeń nad
emisją głosu - Eryk nie czuje stresu, bo my
jak rodzice nigdy nie wywieramy na nim presji, jeżeli chodzi o wynik, czy zajęte miejsce.
Wyznacznikiem dla Eryka jest zawsze to, aby
zaśpiewać jak najlepiej i robić to z serca. Nie
ma znaczenia ranga konkursu, czy festiwalu
dlatego jest w nim ciągła pasja, aby śpiewać
i robić to w różnych klimatach muzycznych
– opowiada tata Eryka.
Przyznaje jednak, że kiedy jako 10-latek chłopiec wystąpił w V Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych
i Rozrywkowych w Lubaczowie, gdzie
zdobył nagrodę główną za zajęcie
I miejsca, odkrył w sobie pasję właśnie
do śpiewania muzyki jazzowej i soulowej. Głos Eryka porównywany był z głosami
największych gwiazd muzyki, takich jak Michael Buble czy sam Freddie Marcury. O takie porównanie pokusiła się sama Elżbieta
Zapendowaska, z którą Eryk miał okazję
pracować.
Szersza publiczność miała szansę poznać
Eryka Waszczuka dzięki jego fantastycznemu występowi w popularnym na całym

Wprawdzie ma dopiero 11 lat, ale liczbą swoich sukcesów mógłby obdzielić
kilku artystów. Eryk Waszczuk, dzięki wielkiemu talentowi wokalnemu i udanemu występowi w popularnym talent show, jest wschodzącą gwiazdą dziecięcej sceny muzycznej w Polsce.
świecie programie „The Voice Kids”. Piosenkę, którą Eryk wykonał podczas pierwszego etapu, a którą dedykował ukochanemu tacie, odwróciła fotela wszystkich
trzech jurorów. Występ chłopca spotkał się
z dużym entuzjazmem zarówno Dawida
Kwiatkowskiego, duetu Tomson i Baron,
jak i Edyty Górniak. To ją Eryk ostatecznie wybrał na swojego wokalnego trenera
w programie. Ciepłe i wartościowe słowa,
którymi nagrodzony został Eryk to duża
mobilizacja dla młodego artysty - Oczywiście emocje i pozytywna adrenalina były,
bo „The Voice Kids” to inny świat niż znane
nam dotychczas festiwale, czy nawet ogólnopolskie konkursy wokalne. Ale słowa od
tak znanych ludzi, praktyków muzycznych,
a nie teoretyków kierowane pod adresem
dzieci stojących na scenie, czy to w momencie występu, czy też prób, albo warsztatów
zachęcają i motywują do dalszego rozwoju
muzycznego i chyba po latach będą wspominane jeszcze przez dzieciaki i też mojego
syna – mówi Krzysztof Waszczuk.
Po sukcesie podczas „przesłuchań
w ciemno” Eryk wziął udział w warsztatach ze swoją trenerką, po których
nastąpił etap drugi rywalizacji w programie czyli „bitwy”. Eryk zmierzył się
wówczas z dwiema starszymi od siebie
dziewczynkami. Trio zaśpiewało utwór „Lustro” z repertuaru Edyty Górniak. Niestety,
skutki przeziębienia, z którym Eryk walczył
przez kilka dni poprzedzające nagranie, nie
pozwoliła mu w pełni wykorzystać potencjału tkwiącego w głosie. Eryk musiał uznać
zwycięstwo jednej z koleżanek, którą tego
dnia wybrała trenerka.
Mimo słabszego wyniku, sukces Eryka jest
niezaprzeczalny. Zyskał on sympatię oraz
podziw widzów z całej Polski i wciąż ma

Komentarz:

Paweł Litwiniuk, radny powiatu bialskiego:

Kibicowaliśmy Erykowi w programie, kibicujemy również poza nim. To wielki talent,
o który należy dbać i w niego inwestować.
Dumni rodzice dobrze o tym wiedzą i dokładają wszelkich starań, żeby Eryk wciąż
się rozwijał. To dopiero początek jego
kariery i jestem pewien, że jeszcze będzie
o nim głośno. Świetnie, że Międzyrzec Podlaski ma nową wspaniałą wizytówkę.

szansę na nagranie singla i teledysku. Równolegle z programem trwa plebiscyt na
najpopularniejszego uczestnika. Głosować
można na stronie internetowej voicekids.
tvp.pl/plebiscyt.
Nie wstydzę się powiedzieć, że nie raz patrząc z dumą na syna uroniłem nie jedną
łzę zwłaszcza, gdy powiedział mi po jednym
z występów, że śpiewał dla mnie. To najlepsza nagroda dla nas, jako rodziców usłyszeć
takie słowa. Wszystkie te wspomnienia,
czasem zabawne i niesamowity bagaż doświadczeń, jaki Eryk i my wynieśliśmy z programu sprawia, że chcemy wrócić na jego
plan w kolejnej edycji, jeśli taka będzie. Naprawdę warto! – podsumowuje tata Eryka.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: voicekids.tvp.pl
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Uczniowie z ZSE odebrali certyfikaty po stażach zagranicznych

Podczas obchodzonego w piątek 26
stycznia Dnia Patronki Szkoły Marii
Dąbrowskiej uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim wzięli udział w uroczystej akademii, podczas której odebrali certyfikaty ukończenia stażu w projekcie:
„Europejski staż nowym doświadczeniem zawodowym dla uczniów ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim”.

odbycie staży zagranicznych uczniom
ZSE wręczył starosta bialski Mariusz
Filipiuk, który podziękował uczniom

za reprezentowanie powiatu bialskiego
poza granicami kraju.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

W programie Erasmus+ uczestniczyło
60 uczniów kierunku logistyk i informatyk. Podczas trwającego trzy tygodnie wyjazdu do Grecji mięli oni okazję szkolić branżowy język angielski,
a także wzmacniać swoje kompetencje
zawodowe. Certyfikaty potwierdzające

Gminna debata oświatowa w Wysokim
9 stycznia odbyła się pierwsza debata oświatowa, zainicjowana przez
samor ząd, p o d hasłem: „Roz wój
jakości oświaty w Gminie Międzyrzec Podlaski poprzez wspieranie
szkół w kształtowaniu kompetencji
kluczowych”.
W debacie uczestniczyli dyrektorzy
szkół wraz przedstawicielami uczniów,
rodziców oraz nauczycieli, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni
oraz wójt wraz z pracownikami Urzędu
Gminy.
Podczas debaty mogliśmy wyrazić swoją
opinię na poniższe pytania:
W jaki sposób rodzice mogą angażować się w ����������������������������
życie�����������������������
szkoły? Jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
naszej szkoły? Szkoła bezpieczna, czyli
jaka? Jaki powinien być nauczyciel XXI
wieku? Jakie lokalne instytucje i w jaki
sposób mogą wspierać szkoły? Dobre
praktyki w oświacie, co nam się podoba w szkole?
D ebatę poprowadziła D orota Pintal przedstawiciel Ośrodka Rozwoju
E�����������������������������������
dukacji i opiekun merytoryczny gminy Międzyrzec Podlaski w projekcie pn.
„Wsparcie kadry jednostek samorządu
terytorialnego w zarządzaniu oświatą
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie (ORE jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej).
Podczas tej debaty dostrzeżono iż, nasze
szkoły nadążają za trendami w edukacji,
8

wybrzmiały pozytywne inicjatywy, wskazywano kierunki rozwoju, zamierzenia
i oczekiwania, podzieliliśmy się obawami
przed zagrożeniami otaczającego świata
ale jednocześnie wskazaliśmy jaka jest

i może być szkoła bezpieczna dla ucznia.
Głos uczniów, rodziców i nauczycieli
oraz całego ��������������������������
środowiska����������������
, pozwoli wspólnie podjąć dalsze działania dla rozwoju
oświaty w gminie Międzyrzec Podlaski.

Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim
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Konkurs „Zapobiegajmy pożarom”
– spotkanie laureatów
18 stycznia w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło
się spotkanie laureatów i opiekunów
etapu powiatowego Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pod hasłem
„Zapobiegajmy pożarom” organizowanego od ponad 30 lat na terenie kraju
przez Związek OSP RP. W spotkaniu
udział wzięli: Komendant Miejski PSP
bryg. Artur Tomczuk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk, druhna Bożena Krzyżanowska z Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej.
Edycja konkursu 2017/2018 ogłoszona
została we wrześniu 2017 roku. Prace
można było składać, zgodnie z regulaminem do 05 grudnia ubiegłego roku. Ogółem do Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP wpłynęło 168 prac w 6 kategoriach, reprezentujących 15 Oddziałów
Związku OSP RP powiatu bialskiego oraz
z miasta Biała Podlaska. 4 stycznia Komisja Konkursowa pod przewodnictwem
Mieczysława Skalimowskiego z Galerii Podlaskiej oceniła prace oraz wytypowała laureatów poszczególnych grup.
W grupie przedszkolaków I miejsce zajęła
Aleksandra Romaniuk, tuż przed Anną
Janicką i Leną Rudasz. Wyróżnienia
otrzymały Hanna Adamowska i Karolina Skrzyńska. W grupie szkoły podstawowe (klasy I - III) zwyciężyła Maja Mirska, II miejsce zajęła Emilia Marczak,
a na III miejscu uplasował się Krystian
Pilipczuk. Wyróżnienia otrzymali: Maja
Daniluk i Jan Jarmoszewicz. Wśród
uczniów klas IV – VI najlepsza była Weronika Mirska, która w rywalizacji wyprzedziła Adriana Kulickiego i Jakuba
Paszkiewicza. Laureatami wyróżnień zostali: Przemysław Litwiniuk i Martyna
Ostapiuk. W grupie gimnazja i VII klasa
szkoły podstawowej I miejsce zajęła Julia
Golczewska, II miejsce Kinga Semenowicz, a III Żaneta Dowhun. Wyróżnienia
otrzymali: Patryk Kołodziejczak i Nikola Żmudzińska. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych udział wzięły Natalia
Bobrowska i Weronika Paprocka. Ze
szkół specjalnych wyróżnienia otrzymały: Magdalena Chwesiuk, Aleksandra
Suwalska i Stanisław Trociewicz.
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.
W trakcie spotkania bryg. Artur Tomczuk i bryg. Marek Chwalczuk przekazali
uczestnikom informację na temat zasad
bezpiecznego zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży, zaprezentowano broszury informacyjne oraz zostały podane
adresy stron internetowych, na których
zamieszczone są informacje na temat
bezpiecznego wypoczynku. Na zakończenie dla uczestników został zorganizowany słodki poczęstunek oraz pokaz
sprzętu pożarniczego jaki znajduje się
na wyposażeniu JRG 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, w roku
2017 Emil Jankowski z Dobrynia Dużego
zajął II miejsce w II grupie. 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 2018 r.
Materiał: Bożena Krzyżanowska ZOP ZOSP RP
w Białej Podlaskiej
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ARiMR: Wniosek o dopłaty przez Internet
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa informuje, że
od 2018 roku zmieniły się podstawowe zasady sposobu składania
wniosków o przyznanie płatności.
Rolnicy będą mięli obowiązek wypełnienia wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Na początku
lutego uruchomiona została wersja
demo aplikacji.
O d te g o ro k u ws z ys t k i e w n i o s k i
o dopłaty bezpośrednie i dotacje
z PROW z wiązane z powierzchnią
gospodarstwa będą składane za pomocą elektronicznego formularza
geoprzestrzennego wniosku (GSAA).
Jest to wymóg, jaki nałożyła Komisja Europejska. Przez Internet będzie
można złożyć także oświadczenia potwierdzające brak zmian w roku 2018
w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
Taka sama procedura obowiązywać
będzie w przypadku niektórych programów wsparcia w ramach PROW.
Będą to dotacje na zalesienie, programy rolnośrodowiskowe, wsparcie dla
rolnictwa ekologicznego i płatności
ONW.
Jak informuje ARiMR aplikacja ma
ułatwić rolnikom wypełnianie wniosków, m.in. poprzez swoją intuicyjność i prostotę. Praca nad wypełnieniem wniosku ma rozpocząć się od

prawidłowego wyrysowania upraw
na działkach referencyjnych (ewidencyjnych), czyli wskazania wielkości
i położenia każdej z działek, spersonalizowanych na podstawie wniosku
o przyznanie płatności na rok 2017
lub na dodanych nowych działkach
referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą
ubiega się do danej uprawy. Może
dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są
automatycznie przez aplikację. Rolnik
będzie musiał przypisać konkretne rodzaje upraw do każdego z użytkowanych gruntów. Podczas wypełniania
wniosku będzie można korzystać ze
wskazówek, jak wypełnić dane pole
i jakie dokumenty należy dołączyć do
wniosku. System ma także wykrywać
błędy i informować o nich. Zdaniem
Agencji ma to na celu umożliwienie
rolnikowi uzupełnienie lub poprawienie wniosku przed ostatecznym
wysłaniem, a dzięki temu uniknięcie
kontroli urzędników.
Rolnikom, którzy nie mają możliwości wypełnienia wniosku przez Internet mogą liczyć na biura powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które mają obowiązek zapewnić pomoc techniczną
w wypełnieniu e-wniosku.
ARiMR będzie mogła również
przek azać rolnikowi formularza
i odpowiednich materiałów

graficznych w formie papierowej. Po
ich uzupełnieniu przez rolnika, dane
wprowadzone będą do ��������
geopr ze strzennego wniosku o prz yznanie
dopłat lub dotacji.
Rolnicy z gospodarstw, w których nie
nastąpiły żadne znaczące dla treści
wniosku zmiany, mogą złożyć tylko
oświadczenie, a nie cały wniosek.
Oświadczenia takie będzie można
złożyć również w przypadku dotacji z działań obszarow ych PROW.
Oświadczenia trzeba będzie złożyć
do biura powiatowego ARiMR od
15 lutego do 14 marca na formularzu opracowanym przez Agencję.
Skuteczne złożenie Oświadczenia jest
równoznaczne ze złożeniem wniosku
o przyznanie płatności na rok 2018
i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.
Wszystkie zasady składania i wypełniania oświadczenia podane są na
stronie internetowej Agencji.
Źródło: arimr.gov.pl

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

65

60

60

75

-

3,0

0,6-0,8

Piszczac

60

60-65

60

80-85

70

2,5-3,5

0,6-0,8

Biała Podlaska

70

60

65

75

60

3,0

-

Radzyń Podl.

65

65

55

75

65

2,5-3,5

0,6-0,8

Łuków

65

65

60

80-85

60

2,5-3,0

0,6-0,8

Łęczna

60

-

52-55

65-66

58-59

2,0-3,5

0,5-0,7

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 10 lutego 2018 r.
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Prezentujemy członków Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Między Bugiem a Krzną”
Ciekawą ofertę turystyczną dla mieszkańców powiatu i osób odwiedzających nasz region przygotowały działające tutaj stowarzyszenia.
Jednym z nich jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, które
na terenie powiatu bialskiego działa od
2007 roku. Zajmuje się ono m.in. gromadzeniem i dokumentowaniem relacji
mieszkańców o dawnych wydarzeniach,
działających organizacjach kulturalnych
i społecznych, ruchu patriotycznym,
o tradycjach, obyczajach, obrzędach i ludziach Konstantynowa oraz okolicznych
miejscowości.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza również na cykliczne imprezy:
1. Rodzinna Wycieczka Rowerowa w Dniu
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja,
trasa: Konstantynów, Janów Podlaski,
Stare Buczyce, Gnojno, Konstantynów
- 37 km, wpisana w program Majówki
w Janowie Biskupim, czyli Podlaskim.
2. Pożegnanie wakacji – niekomercyjna,
otwarta impreza z grami i zabawami na
świeżym powietrzu – 31 sierpnia – odbyła się już 5 razy.
3. Inne wydarzenia wynikające z planów
rocznych:
- jednodniowe autokarowe wycieczki
kulturalno-krajoznawcze,
- wyjazdy do teatru,
- rajdy piesze,
- rajdy rowerowe,
- ferie zimowe i kolonie dla dzieci.
Stowarzyszenie wydaje Rocznik Konstantynowski – dotychczas ukazało się VII tomów, czasopismo zawiera aktualności
z gminy Konstantynów oraz artykuły historyczne dotyczące naszej gminy oraz
powiatu bialskiego. Ponadto wydano
pocztówki „Ulice Konstantynowa – dawniej i dziś”.

przyjeżdżają do szkoły, domu kultury,
GOK lub innego miejsca na zaproszenie
do 20-30 osób, z własnymi materiałami).
Oferta całoroczna dla dzieci, młodzieży
osób dorosłych, seniorów oraz grup wielopokoleniowych.
Tematy spotkań to m.in.: ”Dawne gry i zabawy”, ”Tradycyjne i obrzędowe wypieki”,
”Dawne pieśni obrzędowe Południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego”, ”Tańce południowopodlaskie”, ”Obrzędy, teatr
obrzędowy”, „Ulepianki, dłubanki, wyplatanki”, ”Obróbka lnu”, ”Babcine bajania”.
2. ”Wędrówki z historią” - wycieczki jednodniowe dla grup wielopokoleniowych,
20 -osobowe z przewodnikiem-regionalistą, obiad, transport busem (wyjazd i powrót: Biała Podlaska).
- ”Szlakiem wyznań Południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego”, ”Śladami Uni-

tów”, ”Szlakiem drewnianych świątyń”,
”Południowe Podlasie i Polesie Lubelskie,
jako ojczyzna wielu narodowości”, ”Hrabstwo Bialskie Radziwiłłów”, ”Pisarze, artyści i inni wielcy Podlasiacy”.
3. ”Wędrowne wystawy”- (przygotowanie
wystawy i wernisaż przez naszą fundację
-w szkole, GOK, innym dowolnym miejscu.).
- ”Obrazy malarzy ludowych”, ”Rzeźby
twórców ludowych”, ”Czym się dawniej
pracowało”,
”Wystawa fotografii”.
4. Quest ”Sieć Zagród Tematycznych”
w Korzanówce , gm. Rossosz – grupy 2030 -osobowe – dzieci, młodzież, grupy
dorosłe, seniorzy, grupy wielopokoleniowe. Czas: 5 godz.+ dla chętnych ognisko
z kiełbaskami (1 godz.). Oferta sezonowa
( kwiecień - październik).

Fb Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Konstantynowskiej
ul. Janowska 20, 21-543 Konstantynów
http://spzk5.blogspot.com/
e-mail: tpzk5@wp.pl
telefon: 603 609 794
Fundacja „Korzenie i Skrzydła” działa na terenie całej Polski i za granicą ze
szczególnym uwzględnieniem Południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego. Fundacja oferuje:
1. Jednodniowe mobilne warsztaty „Spotkania z tradycją” (osoby prowadzące

►
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Fb Fundacja Korzenie i Skrzydła
21-500 Biała Podlaska, ul. Okopowa
18F/21,
www.fukis.pl
e-mail: anielahalczuk@wp.pl
tel: 504 196 524
Fundacja K.A.Ś.K.A. Konkretne, Ambitne, Świetne Kobiety Aktywne - zajmuje
się rękodziełem artystycznym.
Oferujemy warsztaty rękodzielnicze
z dojazdem do klienta, grupy- min. 5,
max. 12 osób. Koszt materiałów zawarty
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w cenie, zajęcia są całoroczne, kierowane do wszystkich grup wiekowych.
Proponujemy naukę następujących technik:
- koronki: teneryfowa, frywolitkowa,
szydełkowa, rumuńska, irlandzka,
- hafty: krzyżykowy, płaski, richelieu,
- robótki na drutach,
- wiklina papierowa i naturalna,
- makrama,
- tkactwo na ramie,
- biżuteria koralikowa,
- ozdoby z filcu, stroiki i dekoracje świąteczne.

W fundacji można zakupić dekoracje
typu serwety, zazdrostki, firanki, obrusy, koszyczki z papierowej wikliny (na
zamówienie), biżuteria frywolitkowa,
koralikowa, wianuszki komunijne, dodatki ślubne.
Fundacja K.A.Ś.K.A. Konkretne, Ambitne, Świetne Kobiety Aktywne
Wyczółki 1, 21-530 Piszczac
www.fundacjakaska.blogspot.com,
e-mail: fundacja.kaska@gmail.com,
tel. 512 124 576.

Opracowanie: Andrzej Krywicki
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XXIII Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich
W ostatni weekend stycznia br. odbył
się w Terespolu XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Jest to jedno z największych,
najbardziej prestiżowych i najważniejszych wydarzeń o charakterze kulturalnym i religijnym w Europie.
Największą zasługą Festiwalu jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania,
przypominając, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym, wielonarodowościowym
klimatem.
Festiwal patronatem honorowym objęli: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Festiwal otworzyli dyrektorka MOK w Terespolu Anna Pietrusik, dyrektor artystyczny Festiwalu Andrzej Boublej oraz
burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk i prezes Fundacji Dialog Narodów Grzegorz Szwed.
Głos zabrał także wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Obecni byli również inni znamienici goście: poseł na sejm
RP Stanisław Żmijan, konsul RP w Brześciu Krzysztof Rosiński, wicestarosta
powiatu bialskiego Janusz Skulimowski, przewodniczący rady powiatu bialskiego Mariusz Kiczyński oraz wójtowie,
radni miasta Terespol, dyrektorzy instytucji społecznych i prezesi organizacji.
W tegorocznej edycji wystąpiło 26
chórów i zespołów z Polski, Białorusi i Ukrainy. Publiczność, która licznie
uczestniczyła w tym wydarzeniu, miała
wyjątkową okazję posłuchać dawnych
kolęd i pastorałek obrządku wschodniego, który przeważał niegdyś na terenach
Podlasia i Polesia.

Uczestnicy zaprezentowali różne style,
od tradycyjnego śpiewu cerkiewnego
i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, a kończąc na białym głosie. Udział
wzięło ok. 600 wykonawców i ponad
1000 publiczności.
Podczas 2 dni wystąpiły następujące
chóry i zespoły:
Zespół Śpiewaczy „Echo Polesia” – Terespol (Polska); Zespół Folklorystyczny „Mała Tęcza” – Żary (Polska); Zespół
Wokalno-Instrumentalny „Ubi Caritas” –
Iwieniec (Białoruś); Zespół Wokalny „Letucenni” College’u Artystycznego im. N.
Sokołowskiego – Homel (Białoruś); Chór
Bractwa Świętych Cyryla i Metodego
– Bielsk Podlaski (Polska); Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Vervechka” – Łuck
(Ukraina); Zespół Wokalny „Duschevno”
– Mrozy (Polska); Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka” Związku Ukraińców Podlasia – Czeremcha (Polska); Chór „Majowy
Kwiat” – Mińsk (Białoruś); Chór College’u Artystycznego im. N. Sokołowskiego
– Homel (Białoruś); Chór „Prolisok” Państwowej Dziecięcej Szkoły Artystycznej – Lwów (Ukraina); Chór Chłopięcy
przy Państwowej Akademii Muzycznej
– Mińsk (Białoruś); Kapela Bandurzystek
„Zorianycja” Uniwersytetu im. I. Franki –
Lwów (Ukraina); Zespół Folklorystyczny
„Łobaczewianki” – Kobylany (Polska);
Zespół Wokalno-Instrumentalny „Cudawianki” – Dorohusk (Polska); Zespół
„Tutejsza Szlachta” Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego – Mińsk (Białoruś); Chór Dziecięcy „Tokatina” – Równe
(Ukraina); Chór Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis” – Włodawa (Polska); Zespół
Śpiewaczy „Lelija” – Łuck (Ukraina); Zespół Wokalny „Milavitsa” – Brześć (Białoruś); Chór Akademicki Uniwersytetu

Przyrodniczego – Lublin (Polska); Zespół
Folklorystyczny „Zorianycja” Szkoły Muzycznej im. F. Chopina – Łuck (Ukraina);
Zespół Folklorystyczny „Rankova Rosa”
– Równe (Ukraina); Chór Żeński „Polesie”
Polskiej Macierzy Szkolnej – Brześć (Białoruś); Chór „Chołmszczyna” Centrum
Kultury Prawosławnej – Chełm (Polska);
Zespół Folklorystyczny „Dywostruny”
Państwowego Pałacu Edukacji Estetycznej – Lwów (Ukraina).
XXIII edycji wydarzenia towarzyszyły
dwie wystawy fotograficzne:
- „Droga życia. Ręczniki ludowe Ziemi
Bielskiej" przygotowana przez Alinę
Dębowską oraz Katarzynę i Jerzego Sołubów z Muzeum w Bielsku Podlaskim
(Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku),
- „Święte Kąty Podlasia”, przygotowana przez Tomasza Poskrobko i Tomasza
Grzesia ze Stowarzyszenia Orthnet.pl.
W tym roku po raz pierwszy odbyła
się zbiórka charytatywna (Nr zbiórki:
2018/65/KS) na rzecz chorego dziecka Kacpra Wójciaka z Terespola. Przez
dwa dni wolontariusze zbierali pieniądze
do puszki. Zebrano dokładnie 1663,98 zł.
Składamy serdeczne podziękowania
przede wszystkim naszym wolontariuszom. Dziękujemy również pracownikom
Urzędu Miasta, ZSP nr 1, samorządowi
uczniowskiemu z ZSP nr 1, strażakom
z OSP w Terespolu oraz firmom, z którymi
dane nam było współpracować.
Organizatorzy Festiwalu: Prawosławna
Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja
Dialog Narodów, Nadbużańskie Centrum
Kultury Prawosławnej w Terespolu, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.
Materiał: MOK w Terespolu
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Dzieci zaangażowały się w akcję charytatywną

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie
Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Zalesiu ponownie wzięli
udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo
Nasz Dom. To już XVIII edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej.
Celem na który zbierane są te drobne
monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
Pośrednim, ale najważniejszym celem
akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie dzieciom i młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Uczniowie i przedszkolaki nie zawodzą,
każdy przynosi tyle, ile może – w myśl
zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale
Góra Grosza jest największa na świecie
24 stycznia odbył się uroczysty apel podsumowujący całą akcję. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców,
wychowawców klas, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły udało się zebrać rekordową sumę – 2 003,34 złotych.
Na tę kwotę złożyły się przede wszystkim

jednogroszówki, dwugroszówki, pięciogroszówki i inne większe monety. Okazało się, że monety są naprawdę bardzo
ciężkie, trudno było przenieść niektóre
pojemniki napełnione już monetami.
Najwytrwalszymi i najlepszymi zbieraczami grosików okazali się uczniowie kl. III
a szkoły podstawowej, którzy pod opieką

wychowawczyni Bogumiły Wasztan zebrali ponad 400 zł. Wyróżniające się w akcji klasy otrzymały z rąk dyrektora szkoły
Wojciecha Kołodyńskiego pamiątkowe
dyplomy i słodkie upominki ufundowane
przez Radę Rodziców. Akcja przebiegała
pod czujnym okiem pedagog Anny Łozak
oraz Samorządu Szkolnego.

Materiał: ZS w Zalesiu

Sukces artystów z Janowa Podlaskiego
W dniach 26-28 stycznia odbył się
Ogólnopolski Jubileuszowy XXV Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu
(powiat żywiecki). Swoje zdolności artystyczne zaprezentowało blisko 200
wykonawców w dwóch kategoriach:
soliści i zespoły, które były podzielo-
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ne na trzy kategorie wiekowe: dzieci,
młodzież, dorośli.
Zespół MERITUM otrzymał główną nagrodę GRAND PRIX, która została przyznana spośród wszystkich wykonawców. Natomiast Zuzanna Pikacz zajęła

I miejsce, a Mateusz Łopaciuk II miejsce
w kategorii soliści (dorośli). Do konkursu
uczestników przygotowywał instruktor
Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
Podlaskim Piotr Kulicki, który również
brał udział w konkursie jako dyrygent.
Materiał: GOK w Janowie Podlaskim
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Uczcili święto babć i dziadków
W wielu krajach świata dzień babci i dziadka obchodzony jest jednego dnia. W Polsce babcie świętują 21
stycznia, a dziadkowie dzień później.
Każdego roku z tej okazji odbywają
się wydarzenia, które mają uczcić te
wyjątkowe dni. Nie inaczej było w tym
roku. Imprezy związane z obchodami
dni babci i dziadka odbyły się w wielu
miejscowościach powiatu bialskiego.

Z tej właśnie okazji w świetlicy w Dąbrowicy Małej odbyło się spotkanie
zorganizowane przez sołtys Renatę
Żuk, sołectwo Dąbrowica Mała wraz
i Koło Gospodyń Wiejsk ich. Dzieci
przedstawiły urocz ystą część ar tystyczną przygotowaną przy pomocy
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Piszczacu.
Również dzieci z oddziałów przedszkol-

nych Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej zadziwiły dziadków swoimi zdolnościami
tanecznymi, wokalnymi, aktorskimi.
W przygotowaniach do uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieciom
pomagały ich wychowawczynie Gabriela Sidoruk i Barbary Doroszuk .Słowa
uznania należą się też rodzicom, którzy
z dużym zaangażowaniem pomagali
w tworzeniu dekoracji oraz strojów dla
dzieci.
Materiał: Łukasz Węda; SP w Wólce Dobryńskiej

10-lecie Chóru „Aster”
W styczniu Chór Aster, działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, obchodził jubileusz
10-lecia.
Historia chóru sięga połowy 2007 r. Wówczas liczył on piętnaście osób i był zespołem muzycznym, a prowadził go Piotr
Kulicki. Chór zadebiutował w lipcu 2007 r.
podczas obchodów Dni Wisznic. Od stycznia 2010 r. kierownictwo muzyczne nad
chórem objął Jakub Iwanejko, instruktor
muzyczny i zespół śpiewaczy przekształcił
się w 4-głosowy chór ”Aster”
W swoim repertuarze chór ma pieśni maryjne, wielkopostne, patriotyczne, ludowe,
biesiadne i jest rozpoznawalny nie tylko
w środowisku lokalnym. Chór korzysta
z zaproszeń i występuje na festiwalach,
konkursach, przeglądach muzycznych,
swoją działalność wzbogaca małymi
formami teatralnymi i w ciągu 10 lat wykształcił swoją małą tradycję.
W jubileuszowych uroczystościach chór
wspierała społeczność gminy Wisznice.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
władz samorządowych, zaproszeni goście oraz najbliżsi chórzystów. W imieniu
starosty bialskiego Mariusza Filipiuka
list gratulacyjny przekazał radny powiatu
bialskiego Tomasz Andrejuk, któremu
towarzyszyli radni Łukasz Jaszczuk i Mateusz Majewski.
Gratulujemy członkom chóru i życzymy
dalszych sukcesów!

Materiał: GOKiO w Wisznicach, Radio Biper
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O tradycjach dworów szlacheckich w romanowskim muzeum

28 stycznia w rocznicę otwarcia Izby
Pamięci Dworu Antopolskiego odbyło
się spotkanie pn. „ Tradycje dworów
szlacheckich – Romanów Kraszewskich, ich sąsiadów i gości”.
Spotkanie rozpoczął dyrektor muzeum
Krzysztof Bruczuk, który przywitał jego
uczestników oraz wprowadził zebranych
w tematykę. W spotkaniu udział wzięli:
wójt gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk, dyrektor GOKiS w Hannie Mariola
Kuć, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej Ewa
Koziara, dyrektor GBP w Podedwórzu
Małgorzata Semenik, dyrektor Gimnazjum w Sosnówce Mirosław Dawidiuk,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
Anna Czobodzińska-Przybysławska,
nauczyciele, pracownicy biblioteki w Podedwórzu oraz przyjaciele muzeum. Na
program uroczystości złożyły się: pre-

zentacja filmu „Dwory i dworki polskie”,
koncert muzyczny „ Pięknie żyć” w wykonaniu zespołu z GOKiS w Hannie, występ
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podedwórzu (Agnieszka Olko i Marcin
Kołodziej) oraz prelekcja Ewy Koziary
„ Mariaże Zaleskich”. Przybliżyła ona hi-

storię rodziny Zaleskich ( właścicieli
dworu w Antopolu) z perspektywy ich
małżeństw oraz rolę i działalność Alicji
Rudniewskiej – fundatorki pamiątek
rodzinnych, które obecnie znajdują się
w muzeum.
Materiał: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie

Tradycja kolędowania w gminie Sosnówka
Śpiew kolęd to głęboko zakorzeniona,
jakże piękna, polska tradycja. O tej
właśnie tradycji wciąż pamiętają i ją
utrwalają mieszkańcy gminy Sosnówka, spotykając się każdego roku podczas gminnego koncertu kolęd.
„Kolędujmy wszyscy wraz!” to hasło tegorocznego koncertu, który miał miejsce
w niedzielę, 21 stycznia w sali Szkoły Podstawowej w Sosnówce. W������������������
śród �������������
licznie przybyłej publiczności nie zabrakło zaproszonych gości. Na uroczystości obecni byli:
były marszałek województwa lubelskiego
Henryk Makarewicz, radni powiatu bialskiego Łukasz Jaszczuk oraz Tomasz Andrejuk, wójt gminy Sławatycze Grzegorz
Kiec, proboszcz Parafii pw. Narodzenia
N.M.P. w Motwicy ks. Marek Kujda, przewodnicząca Rady Gminy Sosnówka – Ewa
Olczuk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Sosnówka Lilla Winniczuk, sekretarz gminy Jan Kwiecień, skarbnik gminy Renata
Tkaczuk, kierownik GOPS w Sosnówce
Aleksandra Kuczyńska, dyrektor Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie
Krzysztof Bruczuk, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach
Elżbieta Sokołowska, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sosnówce Teresa
Harasimiuk, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sosnówce Mirosław Dawidiuk,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnówce
Henryk Wyszyński, a także radni, sołtysi,
pracownicy UG i jednostek podległych
oraz mieszkańcy.
Oficjalnego otwarcia koncertu oraz powitania gości dokonali: dyrektor Gminnego
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Ośrodka Kultury w Sosnówce Jolanta Mikulska oraz wójt Gminy Sosnówka Marek
Korpysz. W swoim przemówieniu wójt
podsumował ����������������������������
miniony rok i złożył wszystkim mieszkańcom życzenia noworoczne.
Spotkanie rozpoczął występ dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Sosnówce, które pod kierunkiem nauczycieli: Anny
Olejnik, Alicji Lewczuk i Sławomira
Skrzyńskiego zaprezentowały wspaniałe przedstawienie jasełkowe pod tytułem
«Czekam na Ciebie Panie». W specjalnie
przygotowanych strojach oraz pięknej
scenografii mali artyści przedstawili sceny z narodzin Chrystusa. Jasełka
wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym występem podbili
serca publiczności.
W dalszej części spotkania swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Motwicy pod
kierunkiem Izabeli Koprianiuk, Schola

Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Motwicy
pod kierunkiem Moniki Chudzik, Zespół
Śpiewaczy z Rozwadówki pod kierunkiem
Jadwigi Szypiło oraz Chór „W Dubicy”
pod przewodnictwem Piotra Kornieckiego. Repertuar, który zaprezentowali
artyści to kolędy i pastorałki tradycyjne,
jak również te mniej znane, wyszukane
w bogatych zbiorach kantyczek.
Koncert kolęd zakończył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Brześcia pod
dyrygenturą Witka Tychoniuka, której
towarzyszył chór. Niezwykle utalentowana młodzież zagrała piękne, polskie
kolędy a występ ich został doceniony
przez publiczność i otrzymał owacje na
stojąco.
Organizatorami koncertu kolęd „Kolędujmy wszyscy wraz!” był Wójt Gminy
Sosnówka, Gminny Ośrodek Kultury
w Sosnówce oraz Szkoła Podstawowa
w Sosnówce.
Materiał: GOK w Sosnówce
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XXV Prezentacje „Za kolędę dziękujemy”

Leć kolędo w świat – takim przesłaniem
zakończył swój występ zespół La-Ti-Do działający przy GCK w Konstantynowie podczas 25. Prezentacji Za
kolędę dziękujemy, które na poziomie
powiatu bialskiego miały już 19. edycję oraz 6. raz organizowano je na poziomie międzywojewódzkim.
14 stycznia w trakcie ponad czterogodzinnego programu ze sceny rozbrzmiewały kolędy tradycyjne i te bardziej znane, wykonywane przez dzieci i osoby
dorosłe. Przepięknie odgrywały Jasełka
maluszki z przedszkola, uczniowie SP
w Konstantynowie i osoby niepełnosprawne. Słychać było kolędy śpiewane
po polsku, łacinie i białorusku. Wystąpili wykonawcy, którzy sami się wzruszali
i swym śpiewem wzruszali też widownię.
Niesamowite emocje wzbudzały występy
małych solistów, którzy swoimi młodziutkimi głosami sławili Boże Narodzenie.
Na konstantynowskiej scenie wystąpiły: zespół Mielniczanie, Schola i Chór
z Parafii w Łomazach, Chór Parafialny
z Konstantynowa, zespół Kolorowe Nutki
z Rokitna, zespoły: Pogodna Jesień i Melizmat z Konstantynowa, chórek szkolny

i grupa kolędników oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Komarnie.,
dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Konstantynowie, uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Konstantynowie.
Wśród solistów zaprezentowali kolędy:
Lena Żuk, Magda Karczmarz, siostry:
Oliwia i Nikola Siwek, Maja Doroszuk,
Dominika Stolarek, Bartłomiej Juszkiewicz, Gabriela Stańczuk – Zarzycka, Weronika Franczuk i gimnazjalistka
Julia Semeniuk.
Wzruszające były występy osób niepełnoprawnych z Konstantynowa. Jasełka
przedstawili uczestnicy i instruktorzy
Warsztatu Terapii Zajęciowej, a kolędy
wykonywał zespół Zacisze składający się
z mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.
Zanim jednak rozpoczęła się część
artystyczna wójt gminy Romuald Murawski i przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Hryciuk dokonali uroczystego
otwarcia prezentacji. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, który objął
patronatem honorowym konstantynowskie prezentacje kolędnicze, głos zabrał
Andrzej Czapski. Z ramienia powiatu

bialskiego i Starostwa wiele ciepłych
słów wygłosił przewodniczący Rady
Mariusz Kiczyński.
Występy zakończyły się przeczytaniem
protokołu podsumowującego XI konkurs
plastyczny Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe, oraz wręczeniem nagród części
osób dorosłych.
Trochę danych liczbowych podsumowujących 25 lat: Około 100 godzin trwały występy na scenie; Wystąpiło ponad
4500 osób w programie artystycznym;
Przeprowadzono 11. Edycji konkursu
plastycznego Anioły…, w którym wzięło
udział ok. 900 osób; Wydano 30 kartek
pocztowych promujących twórczość plastyczną mieszkańców związaną z Bożym
Narodzeniem; Przeprowadzono 5 edycji
konkursu Szopka Betlejemska, z udziałem ok. 100 osób; Gromadząc materiały
nt. tradycji bożonarodzeniowych na terenie gminy zebrano, zapisano i nagrano kamerą video 7 dawnych obrzędów,
zapisano 2 wspomnienia o dawnych wigiliach oraz zebrano 62 przepisy potraw
wigilijnych, które wydano w publikacji
Przeszłość dla przyszłości – bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa.
Tekst: Teresa Bartosiewicz/ Zdjęcia: Romuald Murawska, Katarzyna Domańska
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155. rocznica zwycięskiej bitwy o Kodeń
W styczniu br. przypada 155. rocznica wybuchu powstania styczniowego
– największego polskiego zrywu narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było ono wyrazem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz oporu
wobec rosyjskiego zaborcy.
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. powstańcy licznie uderzyli na rosyjskie
garnizony. Województwo podlaskie należało do najbardziej aktywnych i najlepiej zorganizowanych, w tym powiat
bialski, gdzie kierownictwo działań objął
Roman Rogiński. Jednak tylko nieliczne
ataki zakończyły się sukcesem. Przewaga liczebna przeciwnika i słabe uzbrojenie były przyczyną niepowodzeń.
Atak na wojsko rosyjskie w Kodniu
nad Bugiem był jednym z największych zwycięstw pierwszego dnia powstania w skali całego Królestwa Polskiego. W mieście panowała atmosfera
zdecydowanie antyrosyjska. Kodnianie
jeszcze przed wybuchem powstania
byli uświadamiani o potrzebie walki
o niepodległość przez tajną placówkę,
prowadzącą działalność społeczno-polityczną. W styczniową noc grupa 250.
osób, głównie przedstawicieli szlachty
zaściankowej z Tucznej, wspomagana
przez mieszczan kodeńskich oraz oficjalistów i służbę z okolicznych folwarków, zgromadziła się w lesie „Borek”
pod Kodniem. Sformowany oddział
powstańczy, na którego czele stanął
Paweł Necki – były carski oficer, kasjer
w dobrach kodeńskich, zamieszkały
w Dobromyślu, skutecznie zaatakował
stacjonujący w Kodniu park artyleryjski
i niewielki garnizon, dowodzony przez
ppłk. Kazańskiego. Rosjanie stacjonowali w trzech punktach. Pierwszy tzw. Kafenhaus znajdował się w centrum miasta w miejscu, gdzie obecnie wznosi się
Dom Pielgrzyma. Drugi w pobliżu mostu
na rzeczce Kałamance. Trzeci w dawnym
zamku Sapiehów. Tak więc bitwa rozciągała się od Rynku aż po zamek. Zaskoczenie Rosjan było ogromne. Powstańcy uzbrojeni w kosy i kilka pistoletów
w spektakularny sposób opanowali
miasto. Po stronie rosyjskiej zginęło 5
żołnierzy, 15 zostało rannych, zaś 50 trafiło do niewoli. Zdobyto broń i amunicję
oraz prawdopodobnie pieniądze (4 tyś.
rubli). W trakcie napadu na Kodeń nikt
z powstańców nie zginął.
W poniedziałek 22 stycznia br. mieszkańcy Kodnia po raz kolejny uczcili to wielkie
wydarzenie. W Zespole Placówek Oświatowych odbyła się akademia, z udziałem
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władz samorządowych, duchowieństwa
i zaproszonych gości. Prelekcję na temat
powstania styczniowego na Podlasiu
wygłosił Jarosław Onyszczuk – autor
publikacji o Kodniu. Ważnym momentem tej uroczystości było przekazanie
ocalałej tablicy z dawnego Pomnika Niepodległości na rzecz Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika. Odsłonięcie
nowego pomnika planowane jest w listopadzie podczas obchodów Stulecia
Odzyskania Niepodległości. Wieczorem,
z inicjatywy Wójta Gminy Kodeń i Towarzystwa Przyjaciół Kodnia, mieszkańcy
gminy wzięli udział w marszu pamięci
zorganizowanym w ramach projektu
„Na Kodeń Marsz”. Grupa licząca ponad
50 osób spotkała się w lesie „Borek”, przy
pamiątkowym krzyżu, po czym wyposażona w elementy odblaskowe i patriotyczne (baner, flagi) pokonała trasę
o długości ok. 5 km. Po dotarciu do Kodnia maszerujący złożyli kwiaty na mogile

powstańców na cmentarzu parafialnym.
Następnie udali się na kodeński Rynek,
pod pomnik powstańców styczniowych.
Tam dołączyli do nich uczestnicy mszy
św. odprawionej w kaplicy klasztornej
przez proboszcza o. Damiana Dybałę
OMI. Przy pomniku odbył się Apel Pamięci, po czym wieńce złożyli wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz wójt
Jerzy Troć. W uroczystości udział wziął
także radny powiatu bialskiego Tomasz
Andrejuk. Odśpiewano hymn, zapłonęły
znicze i race. Zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień. Zwieńczeniem
obchodów było ognisko i ciepły posiłek.
Pielęgnowanie tego typu rocznic jest
świadectwem naszego przywiązania do
tradycji patriotycznych oraz wyrazem
wdzięczności za trud walki minionych
pokoleń, dzięki którym możemy dziś żyć
w wolnej Polsce.
Materiał: Tomasz Wojcieszuk, Komitet Społeczny Odbudowy Pomnika Odzyskania Niepodległości w Kodniu
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Zagrali o puchar starosty

4 lutego w hali sportowej w Drelowie
odbył się III Turniej Halowej Piłki Nożnej Ligi Obrony Kraju o Puchar Starosty
Bialskiego Mariusza Filipiuka, który
otworzył prezes LOK Grzegorz Panasiuk.
W turnieju wzięło udział 8 ekip prezentujących wysoki poziom gry. Zespoły zostały rozlosowane i podzielone na 2 grupy.
Grupa A: RKS Szachy, AZ-BUD Komarówka,
Royal Jelnica, ZK Ship Center. Grupa B: FC
Drelów, Young Boys Drewno, FC Tuczna,
AC Łózki.
Rozgrywki w grupach wyłoniły po 2 zwy-

cięskie zespoły. Z grupy A wyszły drużyny:
AZ-BUD Komarówka w składzie: Gabriel
Wołowik, Patryk Klimiuk, Krzysztof Klimiuk, Dawid Patkowski, Kamil Multan,
Mateusz Daniłko, Ernest Bobruk, Marcin
Marczuk i ZK Ship Center w składzie: Marek Kuprianiuk, Jacek Szokało, Marcin
Jakóbiuk, Wojciech Kononiuk, Sławomir
Bielski, Wojciech Lewczuk, Łukasz Litwiniuk, Adam Wasiluk, Łukasz Kozak.
Z drugiej grupy B wyszli: Young Boys
Drewno w składzie: Kacper Marczuk,
Jakub Hukaluk, Jakub Bekulard, Aleksander Goś, Tomasz Opalko, Filip

Szabaciuk, Mateusz Matejko i zespół
FC Tuczna w składzie: Tomasz Sidoruk, Przemek Witczak, Kamil Waniek,
Paweł Tarasiuk, Bartek Kukawski, Kamil
Łaski, Łukasz Naumiuk.
Turniej zakończył się nastepująco:
I miejsce zajęła drużyna ZK Ship Center
II miejsce zajęła drużyna AZ-BUD Komarówka
III miejsce zajęła drużyna Young Boys
D re wn oIV m ie jsce z aję ł a D r u ż yn a
FC Tuczna
Najlepszy Strzelcem Turnieju został : Kacper Marczuk
Najlepszym Bramkarzem Turnieju został
wybrany Jacek Szokało.
Materiał: LOK Drelów

Siatkarskie igrzyska młodzieży szkolnej
23 stycznia w hali Gimnazjum Nr 3
w Międzyrzecu Podlaskim odbył się
Finału Powiatu Bialskiego w Siatkówce Chłopców Igrzyska Młodzieży
Szkolnej.
Turniej rozegrany został w systemie: podział na pary gry na krzyż (do 2 wygranych setów, set do 25 pkt.).
Kolejność rozgrywanych spotkań: 1)
Gimnazjum Wisznice – Gimnazjum Rokitno 0:2 (16:25, 24:26); 2) Gimnazjum
Kodeń - Gimnazjum Nr 3 Międzyrzec
Podlaski 0:2 (4:25, 9:25). W meczu o III
miejsce spotkały się zespoły Gimnazjum

Wisznice i Gimnazjum Kodeń. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem uczniów
z Kodnia 2:1 (23:25, 25:13, 15:9). Walka o zwycięstwo w turnieju rozegrała
się między gimnazjalistami z Rokitna
a uczniami z gimnazjum Nr 3 z Międzyrzeca Podlaskiego 0:2 (25:9, 25:6).
Ostateczna kolejność miejsc: I miejsce
Gimnazjum Nr 3 Międzyrzec Podl
(opiekun Marian Mikołajczuk); II
miejsce Gimnazjum Rokitno (opiekun
Tomasz Nowicki); III miejsce Gimnazjum
Wisznice (opiekun Tomasz Babkiewicz);
IV miejsce Gimnazjum Kodeń (opiekun
Piotr Drobczuk).

Puchar Bialskiego Szkolnego Związku
Sportowego oraz awans do rejonu otrzymała drużyna chłopców z Gimnazjum Nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim w składzie:
Paweł Grochowski, Kacper Kalinowski,
Hubert Semeniuk, Adam Łaziuk, Wiktor Terlikowski, Piotr Małachwiejczuk,
Szymon Żuk, Michała Kalinowski, Kajetan Trebnio. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy. Zawody finansowane ze
środków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Finał Rejonu odbędzie się 20 lutego 2018
r. godz.10.00 w Szkole Podstawowej Nr 6
w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16.
Materiał: Stanisław Polaczuk
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Ruszyła VIII Bialska Liga Szachowa
Pierwszy z cyklu 7 turniejów VIII Bialskiej Ligi szachowej odbył się w Terespolu w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Publicznych nr 1.
W zawodach uczestniczyło 83 zawodników z Terespola, Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Sarnak, Radzynia
Podlaskiego, Kąkolewnicy, Łomaz, Misie,
Sławatycze, Rogoźnicy, Grabanowa i Sielczyka.
W grupie znalazło się 17 zawodników ze
szkoły nr 1 w Terespola. Po raz pierwszy
dołączyli również zawodnicy z Radzynia
Podlaskiego pod opieką Adama Pękały.
Nasza rodzina szachowa rozrasta się poza
powiat bialski na powiaty: radzyński, międzyrzecki i łosicki. W turnieju uczestniczyli uczniowie ze szkół średnich, gimnazjów,
podstawowych a nawet z przedszkoli.

gm. Międzyrzec Podlaski

Najmłodsi to Joanna Wedziuk, Dominik
Malaśkiewicz oraz Mihail Smerachanski.
W całym turnieju zwyciężył Marek Prokopiuk z gimnazjum w Terespolu.
Szkoły podstawowe, dziewczęta z klas
1-3: 1. Aleksandra Korowajczuk, 2.
Nikola Adamowicz, 3. Karolina Tymoszuk. Szkoły podstawowe, chłopcy z klas
1-3: 1. Nikodem Boreta, 2. Aleksander
Kalan, 3. Bartosz Harasim. Szkoły podstawowe, dziewczęta z klas 4-6: 1. Hanna
Nurzyńska, 2. Karolina Sacharczuk, 3.
Aleksandra Marciniuk. Szkoły podstawowe, chłopcy z klas 4-6: 1. Wojciech
Pękała, 2. Andrzej Pietkiewicz, 3. Mateusz Pastuszuk. Gimnazjum dziewczęta:
1. Paulina Golwiej, 2. Joanna Szymańska, 3. Aleksandra Lisiecka. Gimnazjum
chłopcy: 1. Marek Prokopiuk, 2. Paweł
Kołodziej, 3. Dawid Lutkiewicz. Szkoły

średnie dziewczęta: 1. Andżelika Petruczenko, 2. Malwina Lewandowska.
Szkoły średnie chłopcy: 1. Jakub Niczyporuk, 2. Grzegorz Olichwirowicz, 3.
Piotr Antoniuk.
Organizatorami głównymi wszystkich
turniejów jest radny powiatu bialskiego
Marek Uściński oraz miłośnicy szachów
Tadeusz Węgrzyniak z małżonką, Wojciech Szymański i Adam Pękała.
W Terespolu za organizację należą się
podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół
Publicznych nr 1 w Terespolu - Zenonowi Iwanowskiemu oraz Waldemarowi
Czerko. Ze strony Urzędu Miast dziękujemy Burmistrzowi Jackowi Danielukowi
oraz Klubowi Szachowemu MOK „Debiut”
Terespol w osobach Sławomira Leszka,
Marka Ferensa.
Zachęcamy inne szkoły do przyłączenia
się do cyklu turniejów. Następny jest planowany na 17 lutego 2018 r. w Łomazach.
Materiał: Marek Ferens, Sławomir Leszek

Turniej noworoczny w Misiach

20 stycznia w Szkole Podstawowej
w Misiach już po raz ósmy zorganizowano Noworoczny Charytatywny Turniej Tenisa Stołowego. Do rywalizacji
sportowej, w sześciu kategoriach
przystąpiło 48 zawodników.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco: Kategoria szkoła
podstawowa dziewczęta:
I miejsce – Julia Kalinka (Misie); II
miejsce – Aleksandra Kowalcz yk
(Strzakły); III miejsce – Nina Matejko
(Jelnica). Kategoria szkoła podstawowa
chłopcy: I miejsce – Mateusz Wawryniuk (Rogoźnica); II miejsce – Robert
Tymoszuk (Międzyrzec Podlaski); III
miejsce – Aleksander Nakaziuk (Międzyrzec Podlaski). Kategoria gimnazjum dziewczęta: I miejsce – Dominika
Szmytko (Jelnica); II miejsce – Kinga
Podgajna (Jelnica); III miejsce – Wiktoria Modrzewska (Jelnica). Kategoria
gimnazjum chłopcy: I miejsce – Daniel
Ostrowski (Misie); II miejsce – Olaf
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Matejek (Misie); III miejsce – Cezary
Szczepanik (Misie). Kategoria open kobiety: I miejsce – Wiktoria Kopeć (Rzeczyca); II miejsce – Anna Cap (Misie);
III miejsce – Agnieszka Chmielewska
(Jelnica). Kategoria open mężczyźni:
I miejsce – Marek Wierzbicki (Kąkolewnica); II miejsce – Marek Rocki (Międzyrzec Podlaski); III miejsce – Jerzy Kar-

piuk (Międzyrzec Podlaski). Najmłodszą
zawodniczką Turnieju była Maja Muszyńska. Sędzią głównym i organizatorem turnieju był nauczyciel wychowania
fizycznego Łukasz Męczyński.
Zebrane podczas zawodów wpisowe zostanie przekazane potrzebującej rodzinie z gminy Międzyrzec Podlaski.
Materiał: Szkoła Podstawowa w Misiach
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CO, GDZIE, KIEDY... LUTY 2018
Przegląd Rękodzieła Artystycznego
Luty, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej
Podlaskiej;
Impreza ma na celu prezentację artystów, zespołów oraz twórców ludowych
z terenu powiatu, stworzenie im możliwości prezentacji swojego dorobku
artystycznego, wymiany doświadczeń
oraz integracji środowiska twórczego.
Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, ul. ����������������������������
Bialska 30, e-mail: gok@lesnapodlaska.pl, tel. (83) 345 07 45 (46),
Aleksandra Melaniuk.
Ogólnopolski Przegląd Zespołów
Rockowych „ROCKwMOK”
24 lutego, Międzyrzec Podlaski;
Przegląd skierowany jest do zespołów
młodzieżowych grających szeroko rozumianą muzykę rockową, które nie
mają podpisanego kontraktu płytowego. Celem konkursu jest prezentacja
i promocja zespołów instrumentalno-wokalnych.
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560
Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Domański tel. (83) 371 78 07.

Wydarzenia sportowe:
XIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Konstantynów w Konstantynowie
17 lutego.

V Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Dziewcząt o Puchar Starosty Bialskiego w Konstantynowie
23-25 lutego.

Wystawa malarstwa
Piotra Kowieskiego w Sławatyczach
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,
QR CODE
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
Wygenerowano na www.qr-online.pl
Dobre, bo bialskiego po raz osiemnasty!
online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz
skierować swoje urządzenie (telefon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet)
w kierunku kodu QR. Kod powinien
znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włączeniu
QR CODE
aplikacji. Jeśli wykonasz te
Wygenerowano na www.qr-online.pl
Koncert Kolęd w Leśnej Podlaskiej
działania sprawnie i kod
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
będzie wyraźny do
Wieczór Kolęd w Terespolu
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

GBP w Konstantynowie - wygrana
w konkursie Kinder Mleczna Kanapka

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Studniówka 2018 - ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Spotkanie Noworoczne PSL

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Otwarcie Klubu Senior + w Lisznej

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spotkanie noworoczne
w Szkole Podstawowej w Rzeczycy

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Święto Trzech Króli w Drelowie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

