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XXXI sesja Rady Powiatu
31 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się XXXI sesja Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej, podczas
której radni przyjęli 5 uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła wyboru biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie sprawdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2016. Tego dnia
przyjęto również uchwałę w sprawie
zmiany statutu tej jednostki. Zmiana
ma charakter porządkowy. Jest ona konieczna ze względu na planowane rozszerzenie działalności placówki w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych
i podstawowej opieki zdrowotnej i polega na wprowadzeniu nazwy „Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim” oraz nowej komórki organizacyjnej pod nazwą „Podstawowa Opieka Zdrowotna”, a w jej ramach
kolejnej – Poradni Lekarza Rodzinnego.
Wprowadzone zmiany nie spowodują
żadnych ograniczeń w korzystaniu ze
świadczeń zdrowotnych przez pacjentów.

W ostatnim punkcie porządku obrad
poświęconym spraw bieżącym, wnioskom i oświadczeniom, rozgorzała dyskusja na temat aktualnej sytuacji szkoły
oraz jej perspektyw. Wzięli w niej udział
obecni podczas sesji przedstawiciele
władz miasta Terespol oraz reprezentan-

ci związków zawodowych nauczycieli.
Ponadto rada przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego za rok 2016 oraz
sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.

Plan pracy rady ustalony
Rada przyjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Powiatu na rok 2017 oraz odrębną
uchwałę regulującą roczny plan pracy
poszczególnych komisji. Tematy podejmowane przez Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki, Komisję Rolnictwa,
Gospodarki i Infrastruktury, Komisję
Spraw Społecznych oraz Komisję Samorządową i Spraw Radnych są zgodne
z zakresem zadań zawartym w uchwałach o powołaniu tych komisji.
Uchwała o zamiarze likwidacji
N a j w i ę ce j u w a gi r a d n i p o ś w i ę c i l i
uchwale w sprawie zamiaru likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy, które wchodzi w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
1 w Terespolu. Powodem takiej decyzji
jest brak uczniów, chętnych do podjęcia nauki w placówce. W chwili obecnej
w liceum uczy się 28 uczniów w klasie
maturalnej i jeden uczeń z indywidualnym tokiem nauczania w klasie pierwszej. Starosta bialski Mariusz Filipiuk
podkreślił, że ostateczna decyzja o likwidacji szkoły jeszcze nie zapadła. Jej
dalsze istnienie uzależnione jest od
tego, czy znajdą się chętni uczniowie.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Z obrad Zarządu Powiatu
W Okresie od 30 grudnia 2016 roku zarząd Powiatu obradował kilkukrotnie i zdecydował m.in. o:
Powołaniu Komisji Konkursowej, której zdaniem będzie zaopiniowanie
ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury fizycznej w 2017 roku pod nazwą „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2017”.
Konkurs został ogłoszony uchwałą Zarządu Powiatu 12 grudnia ubiegłego
roku.
O podjęciu uchwały w sprawie ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży szkolnej”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie to zostało powierzone Bialskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Białej
Podlaskiej. Realizacja zadania będzie dofinansowana z budżetu Powiatu
w Białej Podlaskiej.
Udzieleniu wsparcia finansowego na zakup nagród dla uczestników „Przeglądu Kolęd i Pastorałek”, który odbył się w styczniu w Drelowie.
Sporządzeniu i ogłoszeniu wykazu nieruchomości w gminie Drelów (obręb Łózki) przeznaczonych do oddania w użytkowanie. Rada Powiatu zdecydowała o oddaniu w nieodpłatne
użytkowanie na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z przeznaczeniem na cele statutowe.
Materiał: Starostwo Powiatowe

w Białej Podlaskiej

O kołach łowieckich w radiu
Starosta bialski Mariusz Filipiuk był gościem porannego
p ro g ra m u „ O t y m s i ę m ów i ”
w Katolickim Radiu Podlasie.
Wizyta w siedleckiej rozgłośni
miała związek z decyzją o wypowiedzeniu kołom łowieckim
w całości umow y dzierżaw y,
dotyczącej trzech obwodów łowieckich polnych położonych na
te re n i e p ow i at u b i a l s k i e g o.
O swojej decyzji starosta poinformował 26 stycznia.
W wywiadzie starosta zaznaczył,
że decyzja ta dotyczy wyłącznie
kół, które nie wywiązują się ze
swoich zadań, i których działalność była niejednokrotnie przedmiotem skarg rolników z terenu
powiatu. Postanowienie o wypowiedzeniu umów oznacza, że
koła łowieckie (z Białej Podlaskiej,
Lublina i Dęblina) będą musiały
opuścić dzierżawione obwody do
końca kwietnia. Ich miejsce zajmą
inne, tym razem miejscowe koła.
Ak t u a l n i e n a te re n i e p ow i at u
bialskiego działają 24 koła, które
dzierżawią 33 obwody łowieckie,
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z czego 17 pochodzi spoza powiatu.
Nadal palącym problemem jest
kwestia szkód łowieckich, zwłaszcza
w obliczu wciąż aktywnego wirusa
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF),
który pustoszy hodowle trzody
chlewnej w powiecie, a jego rezerwuarem są dziki. W związku z tym
istnieje jeszcze większa konieczność

redukowania ich liczby. Koła, z którymi umowy zostały zerwane nie realizowały tego i innych zadań przewidzianych w planie łowieckim. Na
decyzję starosty wpływ miały również zaniechania w terminowym
szacowaniu szkód łowieckich i wypłacaniu rolnikom odszkodowań.
Tekst: Wioletta Bielecka; Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Opryskiwacze do rejestracji
Informacja dotycząca opryskiwaczy
sprzedanych, zezłomowanych lub
wycofanych z użytkowania
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział
w Białej Podlaskiej informuje, iż opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub
wycofane z użytkowania należy zgłosić
do WIORiN w Lublinie. W tym celu należy wypełnić stosowne oświadczenie,
którego wzór można znaleźć na stronie
internetowej www.piorin.gov.pl/lublin.
Zgłoszenia opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektronicz-

ną na adres e-mail: d-biala-podlaska@
piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Stosowanie środków ochrony roślin
sprzętem niesprawnym technicznie,
nieskalibrowanym lub uchylanie się
od obowiązku poddania tego sprzętu
badaniom technicznym w celu sprawdzenia sprawności technicznej podlega
karze grzywny.
PIORiN posiada Zintegrowany System
Informatyczny, w którym prowadzona
jest ewidencja opryskiwaczy. Zgodnie
z tym systemem wg stanu na dzień 3

lutego 2017 r. na terenie województwa
lubelskiego znajduje się 46937 opryskiwaczy w tym 22345 z aktualnymi badaniami oraz 24592 bez aktualnych badań
sprawności technicznej. Aktualizacja
stanu ilościowego opryskiwaczy na terenie naszego województwa powinna
zakończyć się z dniem 31 marca 2017 r.

Materiał: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej

Spotkanie z ministrem rolnictwa
30 stycznia w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie odbyło się
spotkanie z Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, któremu towarzyszył podsekretarz w MRiRW Ryszard Zarudzki.
Gospodarzem wizyty był wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Wizyta w Lublinie miała na celu m.in.
zaprezentowanie programu działań
przyjętego przez departament rolnictwa na lata 2015 – 2019 i wskazania
miejsca rolnictwa w strategii zrównoważonego rozwoju. Minister poinformował tego dnia o planach likwidacji
Agencji Rynku Rolnego. W jej miejsce
mają powstać dwie agencje: płatnicza oraz rozwojowy krajowy ośrodek
wsparcia, który od 1 września bieżącego roku ma łączyć część zadań ARR
w zakresie instrumentów krajowych
i funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych. Minister mówił również o aktualnej sytuacji rolnictwa w województwie
lubelskim, którego powiaty, w tym powiat bialski, borykają się z problemem
Afr ykańskiego Pomoru Świń (ASF),
a od niedawna również z wystąpieniem wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI). Wypracowane podczas
konferencji wnioski powinny przyczynić się do poprawy funkcjonowania
lubelskich gospodarstw. W spotkaniu
ministra z przedstawicielami izb rolniczych, samorządów, branżowych
związków rolniczych i instytucji związanych z rolnictwem powiat bialski
reprezentował wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.
Opracowanie: Wioletta Bielecka / Zdjęcie dzięki
uprzejmości LUW w Lublinie
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Partnerstwo z powiatem Oberhavel
Na zaproszenie władz powiatu Oberhavel delegacja z powiatu bialskiego wzięła
udział w Targach Rolno-Spożywczych i Turystycznych „Międzynarodowy Zielony
Tydzień” w Berlinie, które odbyły się w dniach od 21 do 24 stycznia. W składzie delegacji uczestniczącej w tym wydarzeniu byli: starosta bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Marek Sulima, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Przemysław Bierdziński oraz doradca starosty Jarosław Gajewski. W Niemczech gościli oni w ramach szeregu zaplanowanych na ten
rok spotkań partnerskich.

Podczas pobytu władze powiatu
Oberhavel, czyli starosta Ludger
Weskamp, przewodniczący rady
powiatu Klaus-Peter Schröder oraz
wicestarosta Egmont Hamelow
wielokrotnie podkreślali bardzo
dobrą współpracę między naszymi
powiatami. Szczególnie wybrzmiało to podczas Dnia Oberhavel, który odbył się 22 stycznia w ramach
targów w hali poświęconej Brandenburgii, w skład której powiat
Oberhavel wchodzi.
23 stycznia podczas Dnia Brandenburgii z delegacją z powiatu
bialskiego spotkał się Karl-Heinz
Schröter, były starosta Powiatu
Oberhavel, a obecnie minister
spraw wewnętrznych Brandenburgii. Z uwagi na dobrą współpracę i w dowód uznania wręczył on
staroście bialskiemu Mariuszowi
Filipiukowi okolicznościowy medal. Delegacja z Polski zwiedzała
targi oraz zapoznała się ze spektrum różnorodności niemieckiego
rolnictwa. Miała możliwość nawiązania kontaktów z wystawcami
z powiatu Oberhavel, którzy reprezentowali gospodarstwa agroturystyczne, cegielnię, olejarnię,
firmy zajmujące się produkcją sera
koziego, mięsa wołowego, przetwórstwem drewna, wytwarzające
biżuterię z drewna czy produkty
naturalne.
„Zielony Tydzień” to najważniejsze i największe międzynarodowe
targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa. Tradycyjnie odbywa się na
początku roku w berlińskich halach
wystawowych i jest skierowany do
profesjonalnych odbiorców i szerokiej publiczności. W tym roku
6

impreza odbyła się już po raz 82.
Swoje stoisko po raz 15. wystawił
powiat Oberhavel.
Wieloletnia współpraca na
różnych polach
Współpraca z naszym niemieckim
partnerem trwa już od wielu lat.
Rozpoczęła się w 1999 roku w ramach kontaktów Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Nadbużańskich
z powiatem Oberhavel. Wzajemne
kontakty zostały usankcjonowane
podpisaniem umowy partnerskiej
w październiku 2004 roku. Umowa
ta określa pola współpracy i obejmuje: kulturę - poprzez prezentację dorobku artystycznego, oświatę i sport - poprzez współpracę
uczniów szkół powiatowych oraz
ich udział w imprezach sportowych
i programach UE oraz gospodarczym - poprzez rozwój stosunków
gospodarczych między przedsiębiorcami w powiatach partnerskich.

Od początku współpracy samorządy obydwu powiatów wymieniały
się doświadczeniami i pracowały
nad wspólnymi priorytetami, przez
organizowanie spotkań przedstawicieli poszczególnych jednostek.
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W sferze samorządności, kultury,
sportu, pożarnictwa zostało zrealizowanych wiele wspólnych projektów. Obok wymiany przedstawicieli
samorządów, przedstawicieli młodzieży szkolnej, grup folklorystycznych i sportowych staramy się, aby
jak najszersze grupy zawodowe naszego powiatu uczestniczyły w tej
wymianie. Dotychczas były to m.in.
osoby zajmujące się służbą zdrowia,
ochroną środowiska, rolnictwem,
produkcją spożywczą, a także budownictwem drogowym, czy branżą drzewną. Są to przede wszystkim
kontakty robocze.Wizyty bialskich,
jak i niemieckich przedsiębiorców
były doskonalą okazją do poznania
działalności, oferty firm oraz wymiany spostrzeżeń i, co bardzo istotne,
zdobycia nowych kontaktów na
przyszłość.

czajów, nawiązania przyjaźni i kontaktów, służy integracji młodzieży
poprzez wspólne zawody, konkursy,
gry zespołowe, warsztaty muzyczne
czy taneczne. Mimo różnic językowych i kulturowych zaangażowanie
w sport czy kulturę łączy młodzież
z różnych krajów. W powiecie Oberhavel odbyły się „VI Międzynarodowe Spotkania Kultur” w ramach IV
Przeglądu Ogrodów Brandenburgii.
Powiat bialski reprezentował zespół
taneczny „Flesz” działający przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu. W muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie zorganizowano wystawę czasową „Niderlandzkie fajanse i mapy z XVII
i XVIII wieku” ze zbiorów Kreismuseum Oberhavel w Oranienburgu.
Przedstawiciele z powiatu Oberhavel co roku uczestniczą w organizo-

wanym w Kodniu Biegu Sapiehów.
Biegacze z Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu brali udział w Biegach Pamięci Ofiar Sachsenhausen
w Niemczech. Wyjazdy takie powiat
bialski wspólnie z powiatem Oberhavel organizuje każdego roku. Do
tej pory uczestniczyła w nich młodzież z Wisznic, Międzyrzeca Podlaskiego i Terespola.
To tylko kilka przykładów współpracy powiatu bialskiego z powiatem Oberhavel, której niezmiennie
towarzyszy przyjaźń i partnerstwo.
Niezmiernie cieszy nas, że kontakty,
również te bezpośrednie pomiędzy
poszczególnymi gminami, wciąż się
rozwijają, zacieśniają i mają obiecujące perspektywy.
Tekst: Anna Jóźwik, Elżbieta Chwalczuk foto:
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Wymiana doświadczeń
Bardzo owocnie rozwija się współpraca w zakresie pożarnictwa, co
przejawia się w konkretnej pomocy
jednostkom strażackim z terenu powiatu bialskiego. Powiat Oberhavel
przekazał do tej pory dziesięć samochodów ratowniczo-gaśniczych
oraz sprzęt przeciwpożarowy, z którego korzystają nasi strażacy. Spotkania strażaków z obu powiatów
mają głównie na celu porównanie
sposobów działania służb ratowniczych oraz ich wyposażenia. Współpracują także młodzieżowe drużyny pożarnicze. Przykładem niech
będzie udział młodych strażaków
z naszego powiatu w obozie dla
młodzieżowych drużyn pożarniczych w Grabendorfie. Wymiernym
efektem współpracy jest także przekazanie przez powiat Oberhavel
Szpitalowi Powiatowemu w Międzyrzecu Podlaskim karetki pogotowia.
Oświata i Kultura
W ramach naszej współpracy na
polu oświaty miały miejsce liczne
wyjazdy polskiej młodzieży na organizowane przez partnerski powiat
z Niemiec międzynarodowe spotkania sportowe i kulturalne. Czas
wzajemnych wyjazdów i wizyt zawsze jest okazją do poznania zwy7
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GMINA SOSNÓWKA
Władze gminy
Wójtem gminy Sosnówka jest Marek Korpysz, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe m.in. z Wychowania Obronnego
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy i z Wiedzy o Społeczeństwie na
UMCS w Lublinie. Radzie Gminy przewodniczy Ewa Olczuk, która jest właścicielką
Pracowni Projektowej oraz prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne.
Położenie gminy
Gmina Sosnówka położona jest w południowo-wschodniej części powiatu bialskiego. Graniczy z sześcioma gminami:
od północy z gminą Łomazy i Tuczna, od
zachodu z gminą Wisznice od południa
z gminą Podedwórze oraz z gminą Wyryki,
od wschodu z gminą Hanna. Powierzchnia
gminy wynosi 14 843 ha. Siedzibą gminy
jest miejscowość Sosnówka.
Podział administracyjny i ludność
Na obszarze gminy znajduje się 13 sołectw, które zamieszkuje obecnie 2626
mieszkańców. Należą do nich: Dębów,
Czeputka, Lipinki, Motwica, Pogorzelec,
Przechód, Romanów, Rozwadówka Folwark, Rozwadówka, Sapiehów, Sosnówka,
Wygnanka i Żeszczynka. W obrębie gminy
zlokalizowane są trzy funkcjonujące parafie rzymsko-katolickie: parafia pw. Narodzenia NMP w Motwicy, parafia pw. Św.
Mikołaja w Rozwadówce, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce.
Dziedzictwo przyrodnicze
Gmina Sosnówka należy do gmin posiadających duży potencjał do rozwoju
turystyki na bazie istniejących walorów

przyrodniczo-krajobrazowych. Głównymi atutami jest piękny krajobraz, różnorodność roślinna, czyste powietrze i brak
8

przemysłu. Gmina posiada atrakcyjne
uwarunkowania historyczne i architektoniczne. Duża ilość łąk i lasów nieskażonych działalnością produkcyjną nadaje
gminie ekologiczny charakter. Rozpoznawalnym elementem lokalnego krajobrazu
naturalnego jest sosna, którą wykorzystano do utworzenia nazwy miejscowości
i gminy. Stanowi też główny element
gminnego herbu.
Dziedzictwo kulturowe
Na terenie gminy Sosnówka położone są
zabytki ściśle związane z przeszłością tego
regionu. Są to zabytki sakralne wraz z towarzyszącymi im obiektami oraz zabytki
kulturowe. Do najciekawszych z nich należą:
- kościół pw. Narodzenia NMP w Motwicy pierwotnie Cerkiew Unicka z 1796 r.
i murowana dzwonnica z drugiej połowy XVIII wieku,
- kościół p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Żeszczynce pierwotnie Cerkiew Unicka i dzwonnica z pierwszej połowy XVIII w. oraz cmentarz cerkiewny
z XVIII/XIX w.,
- kościół p.w. Św. Mikołaja w Rozwadówce pierwotnie Cerkiew Prawosławna
z 1911 r.,
- pałac w zespole pałacowym z 1806
r. obecnie Muzeum J.I. Kraszewskiego
w Romanowie i grobowiec rodziny Kraszewskich w zespole pałacowym.
Ludzie stąd
Najbardziej znaną postacią związaną
z gminą Sosnówka był Józef Ignacy Kraszewski urodzony w Warszawie 1812 r.
Dzieciństwo spędził właśnie w Romanowie, w domu swoich dziadków, później

jako uczeń spędzał tu wakacje. Był powieściopisarzem, poetą, krytykiem literackim,
publicystą, dziennikarzem, działaczem

społecznym i politycznym. Studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. Pisarz
o imponującym dorobku literackim - 586
dzieł zawartych w 600 tomach. Zmarł
w 1887 r. w Genewie, pochowany zaś został w Krakowie. Spoczął w podziemiach
kościoła na Skałce.
Zasłużeni dla gminy
Od wielu lat gminę Sosnówka w dziedzinie kultury reprezentuje Zespół Śpiewaczy
z Rozwadówki pod kierunkiem Jadwigi
Szypiło. Czyni on wiele dla podtrzymywania lokalnej kultury i tradycji i zwyczajów
ludowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Występuje na uroczystościach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
odnosząc liczne sukcesy. W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, biesiadne,
patriotyczne, maryjne, kolędy i piosenki
okolicznościowe - również w gwarze chachłackiej.
Ciekawe miejsca w gminie
Atrakcją dla turystów odwiedzających
naszą gminę jest ogólnodostępny, oznakowany szlak rowerowy „W Cieniu Sosny”,
wskazujący podróżującym wszystkie
najciekawsze miejsca o charakterze kulturowym, historycznym i przyrodniczym.
Szlak liczy 40 km, przebiega przez wszystkie miejscowości gminne i urokliwe kompleksy leśne.
Na tę imprezę zapraszamy
Już 2 kwietnia wszystkich mieszkańców
powiatu bialskiego zapraszamy do Sosnówki na IV Powiatowy Przegląd Tradycji
Wielkanocnych. Celem imprezy jest podtrzymywanie tradycji ludowej związanej
ze Świętem Wielkiej Nocy. Gmina Sosnówka wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Białej Podlaskiej również serdecznie
zapraszają do Sosnówki na XIX Dożynki
Powiatu Bialskiego. W niedzielę, 3 września 2017 r. rolnicy z naszego powiatu po
raz dziewiętnasty podziękują za zebrane
plony.
Perspektywy
W planach inwestycyjnych na nadchodzący rok mamy m.in. realizację projektów, na które gmina otrzymała dofinan-
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sowanie ze środków zewnętrznych m.in.:
„Energia ekologiczna dla gminy Sosnówka”- projekt dofinansowany z RPO WL
na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji
rozpocznie się w 2017 roku a zakończy
w 2019. W ramach projektu w budynkach
mieszkalnych zostaną zamontowane
instalacje odnawialnych źródeł energii:
instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, kotły na biomasę. Całkowita wartość
projektu wynosi 2 149 448,62 zł, z czego
kwota wnioskowanego dofinansowania
to 1 519 405,70 zł.; „Budowa i przebudowa drogi powiatowej 1084L Stasiówka
– Żeszczynka - Motwica w miejscowościach: Rozwadówka, Żeszczynka”, na co
gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie
1 031 151, 00 zł tj. 63,63 % poniesionych
kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt tej inwestycji to 1 620 543,14
zł. Nowy odcinek drogi połączy miejscowości Żeszczynka (gmina Sosnówka)
i Stasiówka (gmina Łomazy). Gmina stara
się również o środki zewnętrzne z PROW
na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Motwica połączonej z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie całej gminy. Wspólnie z gminami z partnerstwa „Doliny Zielawy” oraz
Piwonii, a także z partnerami z Białorusi
i Ukrainy staramy się pozyskać dofinansowanie na przebudowę kolejnych odcinków dróg w poszczególnych gminach
z programu współpracy transgranicznej
PL-BY-UA. W gminie Sosnówka wytypowano do projektu odcinek drogi nr 1085L
o długości 2,5 km biegnący przez centrum
miejscowości Sosnówka.
Wspólnie z powiatem
Współpraca gminy Sosnówka z powiatem bialskim układa się bardzo dobrze.
Widać tego efekty chociażby w zakoń-

wana dzięki wspólnym działaniom.
Droga została oddana do uż ytku
w listopadzie ubiegłego roku. Strategiczne z punktu widzenia powiatu
i gminy są właśnie wspólne inwestycje
drogowe, które usprawnią komunikację w regionie. Z tego względu gmina

kierunku. Staramy się wykorzystać szansę,
jaką stwarzają fundusze europejskie na
zadania prowadzące do poprawy jakości
życia naszych mieszkańców. Niestety, niewielki budżet nie pozwala nam na realizację wszystkich niezbędnych inwestycji
samodzielnie. Niewątpliwym atutem gmi-

Sosnówka w porozumieniu z powiatem
pozyskała środki zewnętrzne z PROW
na realizację kolejnej inwestycji drogowej. W tym roku oba samorządy
zrealizują budowę drogi powiatowej
1084L w miejscowości Żeszcz ynk a
i przebudowę dwóch odcinków dróg
powiatowych nr 1084L i 1091L w miejscowości Rozwadówka. Razem z powiatem realizujemy także przedsięwzięcia
z dziedziny kultury, turystyki, promocji,
tradycji czy zdrowego stylu życia. Corocznie w gminie Sosnówka pod Patronatem Starosty Bialskiego i Wójta Gminy
Sosnówka odbywa się Powiatowy Rajd
Rowerowy im. J.I. Kraszewskiego oraz
Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanoc-

ny są właśnie mieszkańcy, którzy czynnie
włączają się w organizację przedsięwzięć
z zakresu kultury, tradycji, sportu, turystyki, a także wskazują nam potrzeby
i kierunki rozwoju gminy. Mam nadzieję,
że wsłuchując się w ich głosy i systematycznie realizując ich oczekiwania nikogo
nie zawiedziemy. Władza powinna służyć
mieszkańcom.”

czonej w 2016 r. inwestycji drogowej.
Budowa odcinka drogi powiatowej nr
1094L łączącej miejscowości Pogorzelec i Holeszów, a także gminę Sosnówka (powiat bialski) z gminą Hanna
(powiat włodawski) została zrealizo-

nych. W tym roku pierwszy raz odbędą
się w naszej gminie Powiatowe Targi
Zdrowej Żywności – jedzmy i ćwiczmy
w Sosnówce.
Wójt o gminie:
„Rozwój gminy Sosnówka idzie w dobrym

Przewodnicząca o gminie:
„Gmina Sosnówka to niewielka, typowo
rolnicza gmina, dla której głównym źródłem wpływów do budżetu są podatki rolne. Cieszy fakt, że gmina realizuje część inwestycji współfinansowanych ze środków
UE. Wykonane na terenie gminy POŚ oraz
instalacje solarne, a także planowana budowa instalacji fotowoltaicznych spotkały
się z dużym zainteresowaniem i aprobatą
mieszkańców, co utwierdza w przekonaniu o prawidłowości wydatkowanych
pieniędzy. Co do potrzeb inwestycyjnych
- dużym problemem na chwilę obecną
jest stan techniczny dróg gminnych i powiatowych oraz brak oświetlenia ulicznego w części gminy. W miarę możliwości
drogi są sukcesywnie naprawiane, przebudowywane, natomiast dla oświetlenia
ulic alternatywą wydaje się montaż lamp
solarnych.”
Adres i kontakt:
Sosnówka 55
21-518 Sosnówka
tel/fax. 83 3793 027
e-mail: gmina@sosnowka.pl
Adres strony internetowej:
www.sosnowka.pl
Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Sosnówka, Gminny
Ośrodek Kultury w Sosnówce

9

01-15.02.2017 Gościniec Bialski Nr 03
SAMORZĄD

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Mateusz Majewski – radny powiatu
bialskiego.
Wiek, wykształcenie, praca
Mateusz Majewski pochodzi i mieszka
w Gminie Rossosz. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej ze stopniem magistra inżyniera. Pracuje w Urzędzie Gminy
Rossosz na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej i mienia gminnego,
gdzie aktywnie uczestniczy też w pozyskiwaniu funduszy unijnych i realizowaniu projektów oraz inwestycji gminnych.
Ponadto jako pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zajmuje
się prowadzeniem szeroko pojętej profilaktyki i kierowaniem osób uzależnionych
na leczenie. Równolegle do pracy w urzędzie radny pracuje w Energia Dolina Zielawy sp. z o. o., którą wraz z wójtami gmin
partnerstwa „Dolina Zielawy” tworzył od
samego początku. Jako prezes zarządu
kieruje działalnością spółki, razem z którą pozyskał finansowanie i wybudował
pierwszą na Lubelszczyźnie, jedną z największych w kraju farmę fotowoltaiczną.
Kiedy i dlaczego zostałem radnym?
Pracę w samorządzie rozpocząłem w 2014
roku dzięki osobom, które dostrzegły i doceniły moją dotychczasową pracę na rzecz
mieszkańców w rodzinnej gminie i zaangażowanie w rozwój lokalnych samorządów.
Zdecydowałem się kandydować do Rady Powiatu ponieważ widziałem jak wiele potrzeb
jest nie tylko w mojej gminie, ale również
w samorządach sąsiednich, które obecnie
reprezentuję, jak również w tych, z którymi
współpracuję znacznie dłużej. Praca w radzie pozwala mi realizować oczekiwania
mieszkańców gmin. Dla mnie samego jest
nie tylko satysfakcją płynącą z pomocy ludziom, ale i nowym doświadczeniem wpływającym na mój rozwój zawodowy.
Będąc radnym udało się
Kandydując do Rady Powiatu i rozpoczynając w niej pracę postawiłem sobie konkretny
cel: poprawić infrastrukturę drogową powiatu. Cieszę się, że znaczna część wskazanych przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury zadań jest już wykonana,
a następne będą w przyszłości realizowane. Myślę, że dużym sukcesem jest współpraca powiatu z samorządami gminnymi
w zakresie pozyskania funduszy unijnych
i przebudowy dróg powiatowych. Współpraca ta rozpoczęła się od Gminy Rossosz,
gdzie wspólnie z wójtem Kazimierzem Weremkowiczem wypracowaliśmy schemat
i zakres działania, co spotkało się z pozy10

tywnym odzewem zarówno we władzach
gminy jak i powiatu ze starostą Mariuszem
Filipiukiem na czele. Jako radny aktywnie
zabiegałem zarówno podczas prac Komisji
jak i na sesjach Rady Powiatu, aby każdy

jednak nie można zapominać o dotychczasowych, tych najważniejszych. Moim zdaniem bardzo ważne będzie zapewnienie
młodzieży odpowiedniej oferty kształcenia
ponadgimnazjalnego; mamy wspaniałe
szkoły średnie, dające możliwość nauki nie
tylko w profilach ogólnych, ale i w profilach
takich jak straż graniczna, policja lub związanymi z rolnictwem lub hodowlą koni.
O obecnej Radzie Powiatu:
„Obecny skład Rady zawiera osoby doświadczone w różnych dziedzinach, co
pozwala na rozpatrywanie zadań z różnych punktów widzenia, umożliwiając
podejmowanie obiektywnych decyzji.
Będąc radnym po raz pierwszy cieszę się,
że poznałem tak wielu wspaniałych ludzi,
z którymi praca staje się przyjemnością
i od których mogę się tak wiele nauczyć.”

Ma 34 lata. W Radzie Powiatu należy
do Klubu Radnych PSL. Reprezentuje mieszkańców okręgu nr 4, który
obejmuje Rossosz, Łomazy i Piszczac.
z zaangażowanych samorządów mógł we
współpracy z powiatem wyremontować lub
przebudować drogi na swoim terenie. Dzięki wspólnej pracy wójtów, radnych powiatu, jak również Zarządu Dróg Powiatowych
pozyskano dofinansowanie na przebudowę
ponad 30 kilometrów dróg powiatowych we
wspomnianych gminach (ponad 13 km na
terenie Gminy Rossosz), a także na terenie
gminy Międzyrzec Podlaski, co dla mnie
osobiście daje olbrzymią satysfakcję.”
Obecnie pracuję nad
Mateusz Majewski jest przewodniczącym
Komisji Samorządowej i Spraw Radnych
oraz członkiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. W tej ostatniej angażuje się nie tylko w poprawę stanu dróg,
ale również w działania na rzecz poprawy
sytuacji rolników w powiecie bialskim.
Radny Majewski, razem z przewodniczącym Komisji Rolnictwa - Markiem Sulimą,
uczestniczy w rozmowach z rolnikami,
dotyczących szkód wyrządzonych przez
zwierzynę leśną. Obaj m. in. w ten sposób
wspierają działania starosty, dotyczące
nie przedłużania umów dzierżawy kołom łowieckim, które nie wywiązują się
ze swoich obowiązków. Uważam, że przyszedł najwyższy czas zająć się tym trudnym
tematem i cieszę się, że starosta podjął się
tego zadania, za co w imieniu rolników bardzo dziękuję – mówi radny.
W przyszłości ważne będzie
Przed powiatem stają coraz nowe zadania,

Współpraca z Zarządem Powiatu
Przebiega dobrze. Jego skład to moim zdaniem połączenie wiedzy, doświadczenia
i młodzieńczego zapału, co przynosi żywiołowość oraz pozytywne efekty pracy.
Gorąco polecam
Zawsze bardzo chętnie wybieram się w nadbużańskie okolice, gdzie można nacieszyć
oczy wspaniałymi widokami, spokojnie
wypocząć i nabrać sił do pracy. Od Gnojna
i Janowa Podlaskiego aż po Kodeń i Sławatycze rzeka Bug cieszy krajobrazowym bogactwem, które każdy powinien zobaczyć.
Dlaczego warto, gdzie i w co zainwestować w Powiecie Bialskim?
Powiat bialski posiada wiele miejsc atrakcyjnych dla inwestorów. Znaczna część
gmin posiada przygotowane tereny inwestycyjne, czekające na zagospodarowanie.
Dużą szansą dla naszego regionu stanowią
odnawialne źródła energii, zwłaszcza fotowoltaika i biogazownie. Powiat bialski jako
teren o charakterze rolniczym, daje możliwość zapewnienia substratów do procesów
technologicznych w biogazowniach. Jako
północna część województwa lubelskiego
cieszymy się największą ilością promieniowania słonecznego, które jest niewyczerpanym źródłem pozwalającym na produkcję
energii w sposób cichy, bezkonfliktowy
i bezpieczny. Doskonałym tego przykładem
jest obszar Doliny Zielawy, gdzie w Gminie
Rossosz funkcjonuje już jedna biogazownia
i aż trzy duże farmy fotowoltaiczne.
Kontakt do radnego
e-mail: mmajewski@rossosz.pl
Radnego można również znaleźć na facebooku
wpisując imię i nazwisko.

Rozmowa dla Gościńca Bialskiego.
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LOT „Między Bugiem a Krzną” z zapałem wzięła się do pracy
2 lutego w Dworku „Jolanta”
w Czosnówce odbyło się spotkanie robocze członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną”.
Zebranych powitał prezes Arkadiusz Misztal, który poinformował o zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Wiceprezes Andrzej
Krywicki przedstawił obecnym
zarys form i metod pracy organizacji wypracowany podczas
wcześniejszego posiedzenia Zarządu, a także możliwe do podjęcia działania promocyjne. Prezes
przekazał informację uzyskaną
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie o możliwości nieodpłatnego
skorzystania z powierzchni wystawowych podczas:
• Tour Salon 2017 w Poznaniu,
17-19 lutego 2017 r.,
• M iędz ynarodow ych Targów – Regiony Turystyczne
NA STYKU KULTUR w Łodzi,
17-19 marca 2017 r.,
• Międzynarodowych Targów
Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego
GLOBalnie w Katowicach, 31
marca – 2 kwietnia 2017 r.,
• Targów Turystyki i Rekreacji
LATO w Warszawie, 21-23
kwietnia 2017 r.
Zebrani rozważali możliwości zaprezentowania naszego powiatu na ww. targach, szczególnie
na tych najbliższych w Poznaniu,
gdzie Lubelskie będzie Regionem Partnerskim z największym
stoiskiem wystawowym. Padła propozycja by wypracować
wspólną imprezę turystyczną
jako „sztandarową” imprezę promocyjną LOT „Między Bugiem
a Krzną”, która miałaby odbywać
się corocznie. Wójt gminy Kon-

stantynów Romuald Murawski
zaproponował przeprowadzenie inwentaryzacji turystycznej.
Prezes LOT-u zobowiązał się do
opracowania w tym celu odpowiedniego formularza.
Ponadto każdy podmiot będący

opracowania kalendarza imprez,
który będzie przydatny turystom
odwiedzającym nasze tereny.
Głównym celem spotkania miała być praca nad ofertami turystycznymi w proponowanych
kategoriach: oferta dla rodzin

członkiem LOT-u został zobowiązany do przygotowania informacji na swój temat m.in. celem
utworzenia wspólnego systemu
informacyjnego, który umożliwiłby inwentaryzację zasobów.
Schemat tej informacji zostanie
podany wszystkim członkom.
Dyskutowano również na temat

z dziećmi, oferta dla szkół, oferta
50+, oferta turystyki aktywnej,
oferta kultura/historia/natura.
W tym celu obecni podzielili się
na podgrupy. Efekt ich pracy będzie widoczny podczas najbliższego sezonu turystycznego.
Tekst: Elżbieta Głowińska, Foto: Bogdan Korniluk
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Ptasia grypa: kary za brak bioasekuracji
W związku z możliwością wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) na terenie powiatu bialskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali apel do hodowców drobiu,
w którym przypominają o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji. Ich lekceważenie grozi karami
administracyjnymi.
Kary te na podstawie ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004
r. w związku rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia
2016 r. będą nakładane na osoby, które
działają wbrew wydanym nakazom, zakazom lub ograniczeniom, których celem jest zwalczanie choroby. Dotyczy to:
- braku świadectwa zdrowia zwierząt,
wystawianych przez urzędowego lekarza
weterynarii,
- nie zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc pobytu zwierząt
z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną,
- nie ocz yszczania, nie odk ażania,
nie przeprowadzania deratyzacji lub
dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt oraz nie oczyszczania i nie odkażania środków transportu używanych

do ich przewozu,
- nie zgłaszania przez dzierżawców lub
zarządców obwodu łowieckiego przypadków padnięć lub nie dostarczania
odstrzelonych zwierząt łownych do
określonych miejsc,
- nie podejmowania określonych działań
w celu zabezpieczenia gospodarstwa
przed przenikaniem czynnika zakaźnego,

Zbiórka na pogorzelców
z Kościeniewicz
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Bialskiego z inicjatywy Radnego Arkadiusza Maksymiuka przeprowadzono zbiórkę pieniężną
w celu wsparcia pogorzelców, Państwa Adama i Małgorzaty Szutko
z Kościeniewicz (gmina Piszczac), którzy na początku stycznia w wyniku pożaru stracili dom mieszkalny.

Państwo Szutko i ich dwoje dzieci potrzebują każdej pomocy. Kwota zebrana podczas sesji została już przekazana rodzinie. Wsparcia
wciąż można udzielać na różne sposoby m.in. przelewając pieniądze
na numer konta: 34 1320 1537 0709 2305 3000 0001.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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- nie utrzymywania zwierząt w określony
sposób (w tym karmienie i pojenie zwierząt).
Kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej nakłada powiatowy lekarz weterynarii lub graniczny lekarz
weterynarii.
Materiał: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Białej Podlaskiej
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Święto więziennictwa
8 lutego swoje święto obchodzi
Służba Więzienna. Z tej okazji 10
lutego w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości, w których uczestniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Święto Służby Więziennej było okazją do wręczenia zasłużonym funkcjonariuszom odznaczeń państwowych od Ministra Sprawiedliwości
„Za zasługi w pracy penitencjarnej”
oraz mianowań na wyższe stopnie
służbowe w służbie więziennej. Dyrektor ZK w Białej Podlaskiej ppłk
Leszek Wojciechowski przedstawił zgromadzonym prezentację
na temat obecnego stanu Zakładu
Karnego w Białej Podlaskiej i podejmowanych działań służących
bezpieczeństwu mieszkańców i resocjalizacji skazanych. Podczas uroczystości starosta Mariusz Filipiuk
pogratulował funkcjonariuszom
z okazji ich święta, życzył wytrwałości w służbie, podziękował za bardzo
dobrą współpracę z władzami powiatu i pracę na rzecz bezpieczeństwa
jego mieszkańców oraz przekazał
ppłk. Leszkowi Wojciechowskiemu
okolicznościowy grawerton.
Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Nie bądźmy obojętni
Zima nie odpuszcza. Oznacza to, że dla
osób bezdomnych, starszych, schorowanych i samotnych wciąż trwa najtrudniejszy okres w roku. Nie ustają
apele władz i służb o to, aby reagować
na każdy przypadek osoby, będącej
w trudnej sytuacji życiowej.

•
Wielopokoleniowy Dom Pomocy dla Bezdomnych – Wysokie (gm.

Międzyrzec Podlaski),
ul. Rolnicza 33 a, Tel. 602 333 005
Opracowanie: Wioletta Bielecka/ Dane: Lubelski
Urząd Wojewódzki, stan na dzień 28.11.2016 r.

Pomóc może każdy. Najważniejsze jest
zauważenie, że ktoś jest w potrzebie,
następnie szybka i skuteczna reakcja.
Nasze zaangażowanie może uratować
komuś życie. Urząd Wojewódzki w Lublinie uruchomił całodobowy bezpłatny
numer 987, pod którym można uzyskać
informacje na temat miejsc noclegowych
i wyżywienia dla osób bezdomnych. Na
terenie powiatu bialskiego takiej pomocy
udzielają ośrodki:
•
Ogrzewalnia dzienna i Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn –
Biała Podlaska, ul. Kolejowa 11, Tel. 83
511 91 31 (MOPS Biała Podlaska)
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Zdjęcia dzięki uprzejmości szkół oraz Tygodnika „Wspólnota”

Taka noc zdarza się tylko raz w życiu… Starym zwyczajem na sto dni przed egzaminem
dojrzałości wszyscy tegoroczni maturzyści zapomnieli o nauce i dali się porwać zabawie.
W wyśmienitych humorach, pięknych strojach i w ferworze emocji tańczyli do białego
rana. Barwne bale studniówkowe odbyły się m.in. w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski. Na zaproszenie uczniów wzięli w nich udział liczni goście,
wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz powiatu: wicestarosty bialskiego Janusza Skólimowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz
Kiczyńskiego oraz radnych powiatowych w osobach Elżbiety Iwaniuk, Jolanty Zbuckiej,
Tomasza Andrejuka i Marka Sulimy. Wszystkim maturzystom serdecznie życzymy pomyślnie
zdanego egzaminu dojrzałości.
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22 stycznia w romanowskim muzeum
odbył się „Wieczór kolęd”. Spotkania
takie tradycyjnie maja miejsce od
kilku lat i są okazją do wspólnego
słuchania i śpiewania pieśni nierozerwalnie związanych z nasza kulturą
i tradycją okresu Bożego Narodzenia.

Kolęda w Romanowie
cy gminy Sosnówka.
Podczas koncer tu wystąpili: duet Aleksandra Olejnik i Amelia Kolejko,
drużyna harcerska im. Ryszarda Snarskiego z Brześcia, muzycy z Filharmonii Lubelskiej, Polski Chóru „Zgoda”

z Brześcia oraz Zespół „Biesiadnicy”
z Żeszczynki.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom
za udział w koncercie, a gościom za
przybycie i wspólne kolędowanie.
Materiał: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie

W t ym rok u swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście w tym:
Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej,
Marek Uściński – członek Zarządu
Powiatu Bialskiego, radni powiatowi
Łukasz Jaszczuk, Tomasz Andrejuk,
Mateusz Majewski, Piotr Dragan –
wójt gminy Wisznice, ks. Roman Siłuch
– proboszcz Parafii Rozwadówka, ks.
Marek Kujda – proboszcz Parafii Motwica, Mariola Kuć – dyrektor GOiKS
Hanna, Ewa Olczuk – przewodnicząca R ady Gminy Sosnówk a, a także
Anna Czobodzińska – Przybysławska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie i Krzysztof Kołtun – prezes Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie. Obecni byli również nauczyciele,
pracownicy Urzędu Gminy i mieszkań-

21 stycznia 2017 roku w Domu Strażaka w Tucznej odbył się „XI wieczór z kolędą”. Tę
cykliczną imprezę
organizuje zespół
„Bokiczanka”. Wieczór ten rozpoczął
wójt gminy Tuczna
Zygmunt Litwiniuk.
Wśród gości znaleźli się m.in. Sławomir
Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
i Mariusz Kiczyński
– przewodniczący
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Podczas imprez y
przed zebraną publicznością zapre zentowały się zespoły śpiewacze i grupy
kolędnicze: Zespół
„Bokiczanka”, Zespół
„Podlasianki” z Rokitna, Zespół „Jarzębina” z Zabłocia, Zespół „Macierz” z Ortela Królewskiego,
Zespół „Studzianczanie”, Zespół „Razem”
z Tucznej, Zespół „Tęcza” z Dąbrowicy
Dużej oraz Zespół klubu seniora, dzia16

Kolędowanie w Tucznej

łający przy Gminnym Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Kodniu. Wykonawcy śpiewali kolędy polskie i prawosławne, wszystkie jednakowo piękne.
Organizatorzy serdecznie dziękują

wszystkim sponsorom, którzy zadbali o oprawę wydarzenia i tradycyjny
poczęstunek dla licznie zgromadzonych gości.
Tekst: Alina Lipka, Foto: nadesłane do UG Tuczna
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21 stycznia 2017 r. Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia gm. Kodeń
uczestniczył w XVI Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie nad
Bugiem.
Ta międzynarodowa impreza zgromadziła ze społy z Polski, Ukrainy
i Białorusi. Wykonując
dwie pastorałki - polską
i wschodniosłowiańską,
Zespół „Jarzębina” wywalczył trzecią nagrodę
w k ate g or ii ze spo ł ów
a'cappella.

Sukces „Jarzębiny”

Materiał: Jadwiga Oleszczuk

2 lutego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie w ramach rehabilitacji społecznej odbyły się warsztaty ikonograficzne,
przeprowadzone przez ikonografa Arkadiusza Świętochowskiego.

Poznali tajniki ikonografii

Spotkanie, które rozpoczęła dyrektor DPS w Konstantynowie Małgorzata Malczuk, zakładało wystawę
prac autorskich artysty oraz prelekcja, dotyczącą procesu technologicznego i historii ikonografii.
Główną częścią programu były zajęcia warsztatowe, w trakcie których
mieszkańcy Domu mieli możliwość
wyrażenia swoich emocji i przeżyć
tworząc własne kompoz ycje kolorystycznie związane z tematyką
ikonografii.
To odważne i nowatorskie spojrzenie na mistyczny świat ikon pozwoliło mieszkańcom Domu na odkrycie własnych twórczych możliwości.
Dzięki zaangażowaniu uczestników
warsztatów kilka z powstałych prac
weźmie udział w konkursie pod nazwą „Rodzina w moich oczach” organizowanym przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Inicjatorem warsztatów była kie rownik działy opiekuńczo – terapeutycznego DPS w Konstantynowie Sylwia Horodecka. Zajęcia
zostały przygotowane przez zespół
terapeutów Domu - Joannę Szpurę
i Iwonę Moskaluk.
Materiał: DPS Konstantynów
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Otwarcie Izby Pamięci w Romanowie
28 stycznia 2017 r. w Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
miało miejsce otwarcie Izby Pamięci
Dworu Antopolskiego. Nowa ekspozycja
zajmuje jedną salę muzealną, w której
prezentowane są pamiątki po rodzinie
Zaleskich, ostatnich właścicielach dworu
w Antopolu i Rudniewskich. Dwór w Antopolu oraz gorzelnia i zabudowania folwarczne zostały spalone przez partyzantkę radziecką w 1943 r.
Inicjatorką utworzenia Izby Pamięci Dworu
Antopolskiego i jednocześnie fundatorką
była Alicja Maria Rudniewska, córka Marii Katarzyny z Zaleskich herbu Lis Bzura
i Romana Rudniewskiego. Do muzeum
w Romanowie przekazane zostały pamiątki
rodzinne, które od 2012 roku znajdowały
się w prywatnej izbie pamięci w Antopolu,
a także w mieszkaniu Rudniewskiej w Warszawie. Są wśród nich wartościowe meble,
zastawa stołowa, fotografie rodzinne, drzeworyty, miedzioryty, dokumenty.
W uroczystości otwarcia wzięli udział członkowie rodziny, przyjaciele Alicji Rudniew-

skiej, przedstawiciele władz powiatu oraz
przyjaciele muzeum. Byli wśród nich: Konrad Rudniewski z rodziną, Tomasz Natorff z żoną Renatą, Anna Czobodzińska
Przybysławska, Waldemar Kosieradzki przedsiębiorca i właściciel prywatnego muzeum w Łosicach, Maciej Falkiewicz - artysta malarz, a także przewodniczący Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, Marek Uściński i Mateusz Majewski –
radni Powiatu Bialskiego, dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
Marianna Tumiłowicz,
radca prawny i pełnomocnik Alicji Rudniewskiej Aneta Piesio oraz
Ewa Koziara, autorka
książki „Antopol – Tokary. Wskrzeszone
wspomnienia”.

W uroczystości, poprzedzonej Maszą św.
W kościele parafialnym udział wzięli zaproszeni goście: wicewojewoda lubelski
Robert Gmitruczuk, Elżbieta Koryńska
z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Białej Podlaskiej, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Derlukiewicz,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej
Wiński oraz sekretarz Marianna
Łojewska.
W Gminnym Ośrodku Kultury
w Łomazach zgromadzonych
przywitał wójt gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski. Pogratulował
parom wspólnie przeżytych lat
i złożył w imieniu swoim i całego
samorządu gminy życzenia zdrowia oraz pomyślności na kolejne
lata życia.
Życzenia jubilatom złożył również wicewojewoda Robert
Gmitruczuk, który przy tej okazji
podkreślił znaczenie rodziny dla
obecnego pokolenia. Stwierdził,
że jubilaci stanowią wzór do naśladowania dla młodych, pokazując, że mimo wielu trudnych
chwil, jakie zdarzyły się w ciągu
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w Romanowie

Otwarcia uroczystości
i przywitania gości dokonał dyrektor Muzeum
im. J.I. Kraszewskiego

Przeżyli razem 50 lat
W sobotę 28 stycznia trzynaście par małżeńskich z gminy Łomazy świętowało
jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego.

w Romanowie Krzysztof Bruczuk. W imieniu starosty bialskiego Mariusza Filipiuka
głos zabrał Mariusz Kiczyński. Uroczystość
uświetnił koncert „Piosenki literackiej” w wykonaniu młodzieży z Gminnego Ośrodka
Kultury w Sławatyczach. Rys biograficzny
Alicji Marii Rudniewskiej przedstawiła Ewa
Koziara. Następnie najmłodsi członkowie
rodziny Fundatorki Weronika i Franciszek
Rudniewscy, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrekcja muzeum dokonali przecięcia wstęgi nowo otwartej izby
pamięci. Materiał: Muzeum im. J. I. Kraszewskiego

50 lat wspólnego życia można wytrwać
i stworzyć piękną rodzinę. Następnie wręczył parom przyznane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie i listy gratulacyjne wojewody lubelskiego. Wójt wraz z przewodniczącymi Rady Gminy wręczyli kwiaty
i listy gratulacyjne.
Swoje złote gody świętowało 13 par małżeńskich: Janina i Piotr Bańkowscy, Stanisława i Józef Cydejkowie, Danuta i Jan Danilukowie, Alina i Józef Kowiescy, Halina

i Jan Kurowscy, Krystyna i Kazimierz Kulawcowie, Aniela i Romuald Kulawcowie,
Helena i Zygmunt Melańczukowie, Celina
i Henryk Owczarukowie, Eugenia i Zygmunt Stanilewiczowie, Marianna i Antoni Tokarewiczowie, Leokadia i Władysław
Wilbikowie, Teresa i Jan Zającowie.
Po symbolicznej lampce szampana odbyło
się wspólne śpiewanie oraz tańce. Spotkanie
sprawiło, że powróciły dawne wspomnienia.
Jubilaci potwierdzili, że wzajemna miłość
i rodzina to najlepszy lek na wszystkie trudności życia. Wszystkim parom składamy najlepsze życzenia!
Materiał: Urząd Gminy Łomazy
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Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu
W ostatni weekend stycznia (2829.01.2017) w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.
Od wielu lat jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych
w tej części Europy, na które przyjeżdżają chóry i zespoły z Polski, Białorusi,
Ukrainy, a w tym roku także z Rosji.
Misją festiwalu jest integracja środowiska wielowyznaniowego, propagowanie
kultury mniejszości narodowych oraz
zachowanie zanikającego folkloru ziem
wschodnich. Przybywające do Terespola
zespoły dbają o jak najwyższy poziom
wykonania.
Uczestnicy zachwycili licznie zgromadzoną publiczność wysokim poziomem i różnorodnością wykonań. Zespoły i chóry
prezentowały interesujące aranżacje starosłowiańskich kolęd, koladek, pastorałek
oraz szczodriwek, a także piękne stroje
ludowe i tradycyjne instrumenty. Przywracając rolę kolęd w zbliżaniu narodów,
wykonawcy zaprezentowali zarówno te
popularne, jak i zapomniane dziś utwory
ludowe.
Festiwal otworzyli: dyrektor MOK Terespol i Festiwalu Anna Pietrusik oraz ks.
Jarosław Łoś proboszcz prawosławnej
parafii pw. ap. Jana Teologa w Terespolu
i dyrektor Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, burmistrz
Terespola Jacek Danieluk. Publiczność
powitali: Andrzej Boublej - dyrektor artystyczny Festiwalu oraz Grzegorz Szwed
- prezes Fundacji Dialog Narodów.
Gośćmi festiwalu byli wysocy urzędnicy
publiczni, duchowieństwo, wójtowie, prezesi, dyrektorzy, radni m.in.: wicewojewoda lubelski Robert Dmitruczuk, starosta
bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta
bialski Janusz Skolimowski, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
Mariusz Kiczyński, poseł na sejm RP
Marcin Duszek, konsul RP w Brześciu Roman Galus, konsul RB w Białej Podlaskiej
Vładisłav Khałło i dyrektor kuratorium
w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec.

w Białej Podlaskiej, Zespół Wokalny „Oksamit” Parafii Prawosławnej pw. św. Marii
Magdaleny w Łucku (Ukraina), Zespół Wokalny „Inspiracja” Dziecięcej Szkoły Sztuk
z Żabinki (Białoruś), Chór „Chołmszczyna”
Centrum Kultury Prawosławnej, Chełm
(Polska), Kapela Bandurzystek „Zorianycja” Państwowego Uniwersytetu im. Iwana
Franki we Lwowie (Ukraina), Chór Soboru pw. Świętej Trójcy z Hajnówki i Zespół
Folklorystyczny Państwowego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie (Rosja).
W niedzielę publiczność mogła podziwiać
m.in.: Zespół Folklorystyczny „Łobaczewianki” Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach, Męski Chór „Wiarus” Miejskiego
Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół „Lelija” Rejonowego Domu
Kultury w Łucku (Ukraina), Młodzieżowy
Chór Parafii Prawosławnej przy Klasztorze Narodzenia NMP w Brześciu (Białoruś), Żeński Kameralny Chór im. św. Lidii

Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka
w Warszawie, a także Chór „Legenda” Dziecięcej Szkoły Sztuk we Lwowie (Ukraina).
Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Honorowym
Patronatem Festiwal objęli: Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Organizatorzy Festiwalu:
Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna
Diecezja Lubelsko-Chełmska, Miejski
Ośrodek Kultury w Terespolu, Urząd Miasta Terespol oraz Nadbużańskie Centrum
Kultury Prawosławnej w Terespolu składają serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom i darczyńcom i zapraszają na
kolejną edycję w przyszłym roku.
Tekst: Łukasz Pogorzelski, Foto: Mikołaj Martyniuk /
Radiobiper

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotograficzna OrthFoto ,,Dziedzictwo prawosławia – młodzież w działaniu dla parafii”
i wystawa rękodzieła ludowego (malarstwo, rzeźba) Stowarzyszenia Twórców
Kultury Nadbużańskiej z Włodawy.
W sobotę, pierwszego dnia Festiwalu, wystąpili m.in.: Chór Parafii Prawosławnej pw.
Opieki Matki Bożej w Sławatyczach, Zespół Folklorystyczny „Nowina” Gminnego
Ośrodka Kultury w Mielniku, Chór Parafii
Prawosławnej pw. śww. Cyryla i Metodego
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Podsumowanie ferii zimowych w Terespolu
Tegoroczne ferie obfitowały w szereg
atrakcji dla dzieci, które zimowy wypoczynek spędzały w mieście. Miejski
Ośrodek Kultury w Terespolu zadbał
o różnorodność zajęć w tym czasie.
W pierwszym tygodniu każdy chętny
mógł obejrzeć przedstawienie teatralne pt: „Złote jajko” w wykonaniu kukiełkowego Teatru „Igraszka”. Opowieść
z morałem i wspaniała gra aktorska były
powodem do uśmiechów na twarzach
małych i dużych widzów. W kolejnych
dniach wszyscy chcący spróbować swoich sił mieli okazję wziąć udział w warsztatach teatralnych i zajęciach aktorskich,
podczas których wykonywali własne lalki
i pracowali nad własną etiudą.
Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty garncarskie, które
prowadził Krystian Nowak z Podedwórza k/Parczewa. Uczestnicy zapoznawali
się z techniką pracy na kole garncarskim
i słuchali różnych ciekawostek z tym
związanych. Wszystkie dzieci własnoręcznie wykonały naczynia z podpisami, które po wypaleniu w piecu ceramicznym
mogli zabrać do domów.
Na zakończenie pierwszego tygodnia
odbyła się wycieczka do Białej Podlaskiej.
Dzień rozpoczął się od odwiedzin w sali

zabaw „fit AND fun”. Drugi tydzień ferii
zimowych rozpoczęła wycieczka do Chełma. Wizyta w Chełmskich Podziemiach
Kredowych i poznanie ,,Ducha Bielucha”
dostarczyły dzieciom nie lada atrakcji. Po
przygodzie w kopalni kredy na uczestników czekał Chełmski Park Wodny.
Oprócz wymienionych atrakcji przez cały
okres ferii w MOK-u odbywały się także
stałe zajęcia: warsztaty w pracowni tkackiej i plastycznej, zajęcia z tańca nowo-

Ferie EKO z biblioteką

Drelów

Głównym bohaterem zajęć podczas ferii
zimowych organizowanych w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Drelowie był karton, papier, gazeta i butelka plastikowa.
Pomiędzy regałami z książkami powstało
osiedle domków papierowych, kartonowe miasto przez które przejeżdża pociąg
z wagonami oraz całe zoo plastikowych
zwierzaków.
W każdy wtorek ferii zimowych odbywały
się w bibliotece zajęcia dla dzieci od lat 3
do 6 pod hasłem „EKO Guzik z pętelką”. To
one dały początek osiedlu domków jednorodzinnych wykonanych z papieru oraz
całej plejadzie „biegających między regałami” zwierzaków, wykonanych z surowców
wtórnych. Wystawa prac nosi tytuł „COŚ
Z NICZEGO”.
Czwartki zdominowane zostały przez zajęcia techniczno-plastyczne, podczas których
uczestnicy warsztatów „budowali” wspólnymi siłami dom, służący maluchom do zabawy i czytania. Do osiedla bibliotecznych
domków jednorodzinnych dołączyły kolejne budowle z tarasami i okiennicami.
Na feryjne piątki z biblioteką, zaplanowane
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zostały zajęcia komputerowo-programistyczne dla dzieci. LEGO MISJA polegała na
zapoznaniu się z podstawowymi elementami klocków, poznaniu działania kostki interaktywnej EV3, wybudowaniu specjalnego
pojazdu z klocków LEGO MINDSTORMS,
zapoznaniu się z darmowymi aplikacjami
służącymi do sterowania robotem, zapro-

czesnego, konsultacje muzyczne, zajęcia
sportowe, a także turnieje piłki nożnej
dla dzieci i turniej szachowy o Tytuł
Mistrza Klubu Szachowego MOK „Debiut”
Terespol.
Na zakończenie ferii odbyło się ognisko
dla dzieci i rodziców. Pyszne kiełbaski,
dobra muzyka oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu były gwarancją udanej
zabawy dla każdego.
Tekst: Agnieszka Kałabun, Foto: MOK Terespol/
Agnieszka Kałabun

gramowaniu jego zadań oraz wypróbowaniu jego możliwości. Obok walki z torem
przeszkód, główną pracą robota było malowanie ROBO-obrazków oraz przewożenie
wykonanych na zajęciach kostek orgiami.
Sterując tabletem dzieci wykonywały za
pomocą robota i przymocowanego do niego mazaka rysunki. Powstałe w ten sposób
rzeczy i postacie rozpoznawane były przez
uczestników warsztatów.
Materiał: GBP w Drelowie
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Leśna Podlaska

Ku pamięci Marka Kacika

III edycja Memoriału Marka Kacika
– Turnieju Piłki Siatkowej w Leśnej
Podlaskiej odbyła się 5 lutego w hali
sportowej przy Zespole Placówek
Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.
Udział w imprezie wzięły 4 zespoły:
„Marki” - gospodarze z Leśnej Podlaskiej oraz 3 drużyny. W tym roku
zaproszenie na Memoriał otrzymały:
„Glob-Max” Czosnówka, „Masters” Biała
Podlaska oraz „Horyzont Drelów”. Sędzią głównym zawodów była Honorata
Godlewska – nauczyciel wychowania
fiz ycznego w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej
Podlaskiej.
Rozegrano 4 mecze (do
2 wygranych setów), których rozkład wyłoniono
w drodze losowania.
Na wstępie powitano
Rodzinę zmarłego Marka
Kacika i zaproszone drużyny oraz licznie zebranych w tym dniu kibiców.
Minutą ciszy uczczono
pamięć o zmarłym koledze. Wójt gminy Paweł
Kazimierski, który objął
Turniej honorowym patronatem, wraz z Danutą Kacik – wdową po śp.
Marku – otworzyli zawody. Wójt podziękował także staroście bialskiemu,
który był współorganizatorem imprezy. Pierwszą

piłkę w Turnieju zagrał syn zmarłego
Marka - Maciej Kacik. Zawody wygrała
drużyna z Drelowa, która w finale pokonała zespół „Masters” Biała Podlaska
(2:1). Na III miejscu uplasował się „Glob-Max” Czosnówka, spychając „Marki” Leśna Podlaska poza podium.
Puchary dla uczestników wręczali: wójt
Paweł Kazimierski oraz rodzina Kacików
– Maciej, Dominika i Danuta. Memoriał
zakończył się gromkimi brawami dla organizatorów i uczestników, Pani Danuta
Kacik zaprosiła wszystkich na przyszłoroczną edycję turnieju, po czym doko-

nała oficjalnego zamknięcia zawodów.
Po sportowych emocjach na wszystkich
uczestników czekał słodki poczęstunek.
Przed meczem finałowym wśród kibiców rozlosowane zostały również
nagrody w postaci piłek do siatkówki,
książek o tematyce siatkarskiej i słodkich upominków ufundowanych przez
rodzinę Kacików.
Marek Kacik był absolwentem i wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Zmarł w 2014 roku.

Tekst: Zdjęcia: dzięki uprzejmości Radia Biper

Wisznice promują siatkówkę
W Wisznicach nie brak sportowych emocji. A to dzięki rywalizacji prowadzonej
w turniejach rozgrywanych w ramach Ligi Piłki Siatkowej. Liga już od kilku lat działa prężnie przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego.

Organizatorzy Ligi za cel obrali popularyzację gry w piłkę siatkową, jej walorów
rekreacyjnych i zdrowotnych, integrację młodzieży, ale i dorosłych z różnych środowisk. Ostatni turniej w sali gimnastycznej wisznickiego liceum rozegrany został
1 lutego. O puchar dyrektora szkoły walczyło 5 zespołów: Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Wisznicach, Publiczne Gimnazjum w Parczewie, I Liceum Ogólnokształcące w Parczewie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu oraz
gospodarz turnieju Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach. Reprezentacje szkół
grały w dwóch kategoriach wiekowych: szkół ponagimnazjalnych i gimnazjów.
Po zaciętej rywalizacji w kategorii szkoła gimnazjalna wygrało Gimnazjum nr 1
w Wisznicach, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsi okazali się
uczniowie z ZSCKR w Jabłoniu, tuż przed drużyną z Parczewa i Wisznic.
Opracowanie: Wioletta Bielecka; Zdjęcia: LO Wisznice
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W warcaby o puchar dyrektora
30 stycznia w Dołdze odbył się II Międzyszkolny Turniej Warcabowy
o Puchar Dyrektora Szkół. Uczestnicy zmagali się w 3 kategoriach.
W kategorii SP klasy 1-3 turniej rozgrywany był tylko wśród uczniów Szkoły
Podstawowej w Dołdze. Na podium stanęli Mikołaj Sworczuk (I miejsce),
Jakub Smal (II miejsce) i Błażej Piotrowicz (III miejsce). W kategorii klas
4-6 uczestniczyli zawodnicy ze Szkół podstawowych w Drelowie, Rudnikach
i Dołdze. Wśród najlepszych znaleźli się: Jakub Siłaczuk (I miejsce; SP Rudniki), Paweł Zgorzałek (II miejsce, SP Drelów) i Jakub Semeniuk (III miejsce, SP Drelów). W kategorii gimnazja udział wzięli uczniowie z gimnazjów
w Drelowie i Dołdze. Najwyższe wyniki osiągnęli: Piotr Szewczyk (I miejsce,
Dołha), Aleksanda Borowik (II miejsce, Drelów) i Sylwester Siłaczuk (III
miejsce, Dołha). Niestety na finał rozgrywek z powodu panującej grypy nie
dotarła reprezentacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tucznej.
Zwycięzcy otrzymali Puchary ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkół
w Dołdze Grzegorza Michalczuka oraz nagrody w postaci gier planszowych, książek i klocków - konstruktorów przekazane przez Łukasza
Chilczuka.

Terkst i Foto: Marcin Karcz

Terespol, Rokitno

Zmagania nad szachownicą

Popularność szachów nie słabnie.
Królewska gra ma cagłym świecie miliony wiernych sympatyków. Amatorów szachowych zmagań wciąż przybywa, o czym świadczy chociażby
rosnąca frekwencja na coraz liczniej
organizowanych zawodach. Miłośników szachów nie brakuje także na
terenie naszego powiatu.
29 stycznia w Terespolu odbył się II
Otwarty Turniej Szachowy pod patronatem Senatora RP Grzegorza Biereckiego, w którym uczestniczyło blisko
60 uczestników z terenu województwa
lubelskiego i miłośnik szachów z San
Diego w USA. Turniej podzielony był
na 4 kategorie. Wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra Lisiecka z Sarnak.
W k ategorii do 12 lat
najlepsz y był Wiktor
Kukawski z Międzyrzeca Podlaskiego. Konkurencję w wieku do lat 18
wygrał Jakub Żurawicki
z Węgrowa, a w kategorii Open bezkonkurencyjny był Marcin Dudek
z Te re s p o l a . Po d c z a s
zawodów uczestników
do walki zagrzewali
z g ro m a d z e n i g o ś c i e,
wśród których byli m.in.
wicewojewoda lubelski
Robert Gmitruczuk,
przewodnicząc y Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, burmistrz Terespola

Jacek Daniluk i miłośnik szachów radny powiatowy Marek Uściński. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejne
turnieje.
W szachy zagrali również w Rokitnie,
gdzie 4 lutego w Gminnej Instytucji
Kultury odbył się I Turniej w ramach „VII
Bialskiej Ligi Szachowej”, której inicjatorem jest Marek Uściński, pełniący
również rolę głównego sędziego zawodów. Organizatorzy zaplanowali cykl 6
turniejów, które rozegrane będą w Białej Podlaskiej, Konstantynowie, Łomazach, Międzyrzecu Podlaskim, Rokitnie
i Terespolu. W sobotnim turnieju wzięło
udział 104 zawodników z trzech powiatów: bialskiego, łosickiego i radzyńskiego. Wśród zwycięzców w poszczególnych kategoriach znaleźli się:

Karolina Wysokińska - SP 3 w Międzyrzecu Podlaskim (kat. Dziewczęta Szkoły Podst. kl. I-III), Mariusz Kurczyński
- SP 3 w Międzyrzecu Podlaskim (kat.
Chłopcy Szkoły Podst. kl. I-III), Hanna
Nurzyńska - MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski (kat. Dziewczęta Szkoła
Podst. kl. IV-VI), Robert Tymoszuk - SP
3 w Międzyrzecu Podlaskim (kat. Chłopcy Szkoła Podst. kl. IV-VI), Aleksandra
Lisiecka - ULKS Sarnaki (kat. Dziewczęta Gimn.), Grzegorz Olichwirowicz
- Gimnazjum Katolickie z Białej Podlaskiej (kat. Chłopcy Gimn.), Weronika
Zawistowska - ZS w Małaszewiczach
(kat. Kobiety Szkoły Ponadgimnazjalne), Mateusz Prokopiuk - I LO w Białej
Podlaskiej (kat. Mężczyźni Szkoły Ponadgimnazjalne).

Materiał: Marek Ferens; Sławomir Leszek; Marek Uściński
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CO, GDZIE, KIEDY... LUTY-MARZEC 2017
Wieczór Walentynowy
18 lutego, godz. 19:00, sala widowiskowa GOK Sławatycze. Gminny
Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie pary na zabawę walentynkową
przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90.
Przybycie należy potwierdzić do
16 lutego. Więcej informacji pod
nr Tel. 83 378 34 73.

Jubileusz „Figla” i „Macierzanki”
18 lutego, godz. 16:30, Hala Sportowa w Sworach. Uroczysty koncert „Niezwykły zimowy wieczór”
z okazji jubileuszu 15-lecia działalności artystycznej Dziecięcego
Zespołu Tanecznego „Figiel” i Młodzieżowego Grupy Tanecznej „Macierzanka”.

o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Konstantynów. Zgłoszenia do 20 lutego do godz. 15:00
pod numerem tel. 83 341 50 14
„Biegi Tropem Wilczym”
26 lutego, Biegi Pamięci Żołnierzy
Wyklętych Tropem Wilczym odbędą się w Kodniu (godz. 13:00),
Konstantynowie (godz. 12:00), Terespolu (godz. 13:00), Wisznicach
(godz. 12:15) i Białej Podlaskiej
(12:40)

Turnieje koszykarskie
w Konstantynowie
17 – 19 lutego, Ogólnopolski turniej Koszykówki dziewcząt; 21 i 23
lutego, Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców

„Boże Narodzenie
w literaturze”
Luty 2017. Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu. Wydarzenie regionalne. Jest to XI edycja konkursu recytatorskiego o tematyce
bożonarodzeniowej. Jego celem
jest pobudzenie zainteresowania
kulturą żywego słowa oraz pielęgnacją piękna języka polskiego.
Tel. 83 378 45 04, e-mail: kopcewicz1969@tlen.pl

Turniej Tenisa Stołowego
25 lutego, godz. 10:00, hala sportowa przy ul. Nowej 2 w Konstantynowie. XII Turniej Tenisa Stołowego

Podsumowanie Roku Żołnierzy
Wyklętych
1 marca, godz. 11:00 powiatowe
podsumowanie Roku Żołnierzy

Wyklętych w Powiecie Bialskim
w Zespole Szkół im. Władysława
Stanisaława Reymonta Małaszewiczach. Organizator: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Tel. 83
35 11 339
Sejmik Kobiet
7 marca, godz. 11:00, siedziba Starostwa Powiatowego przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej. Sejmik
Kobiet Powiatu Bialskiego to spotkanie skierowane do wszystkich
Pań z powiatu bialskiego z występami artystycznymi, prelekcjami
i prezentacją rękodzieła ludowego.
Organizator: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej Tel. 83 35 11 339
„ROCKwMOCK”
11 marca, godz. 16:00, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych
skierowany do zespołów młodzieżowych grających szeroko rozumianą muzykę rockową, a które
nie mają podpisanego kontraktu
płytowego. Celem konkursu jest
prezentacja i Promocja zespołów
instrumentalno-wokalnych. Organizator: MOK Międzyrzec Podlaski
Tel. 83 371 78 07

Spotkanie z Kolędą w Sitniku
(gm. Biała Podlaska)

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

100 – lecie Gminnej Biblioteki
w Łomazach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Spektakl "Unickie wołanie"
- całość (gm. Drelów)

Wygenerowano na www.qr-online.pl

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,
Publicznej
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
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
aplikacji. Jeśli wykonasz te
działania sprawnie i kod
II Wieczór z Kolędą
QR CODE
będzie wyraźny do
Wygenerowano na www.qr-online.pl
w Koszołach (gm. Łomazy)
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Śpiewajmy Dziecinie” w Łomazach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

„Sokotuchy”
z kolędą w Podlaskim Centrum
QR CODE
Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej
Wygenerowano na www.qr-online.pl

„Prześladowania religijne społeczności
unickiej na międzyrzecczyźnie"

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

XI Przegląd Kolęd i Pastorałek w Maniach
(gm. Międzyrzec Podlaski)

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)

„Szukając zielonej planety” - spektakl dla
dzieci w Janowie Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Konwent
Powiatów Województwa Lubelskiego
QR CODE
w Romanowie (gm. Sosnówka)
Wygenerowano na www.qr-online.pl

