01-15.02.2018 Gościniec Bialski Nr 03
W NAJNOWSZYM NUMERZE

SPIS TREŚCI

2

nr str

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sesja Rady Powiatu 			

3

Od września ruszy nowe przedszkole

4

MOK Terespol z dofinansowaniem

5

Stołówka ZSE przejdzie remont		

6

Wkrótce będzie nowa przychodnia

7

Staże zawodowe w Hiszpanii		

8

• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		
• O/Z w Terespolu			

83 35 11 387
83 35 11 382

Goście z Węgier w Leśnej Podl.		

9

• Wydział Komunikacji
•
Rejestracja pojazdów			
•
Wydawanie praw jazdy			
•
Organizacja ruchu drogowego		
•
O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		

83 35 11 317
83 35 11 314
83 35 11 321
8335 11 384

• Wydział Rolnictwa i Środowiska		

83 35 11 343

• Wydział Organizacyjno-Administracyjny

83 35 11 391

• Wydział Spraw Społecznych 		

83 35 11 339

Sekretariat Starosty Bialskiego		

83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego

83 35 11 393

• Wydział Architektury i Budownictwa

83 35 11 328

• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		

83 35 11 386

• O/Z w Terespolu 			83 3511383
• Wydział Finansowy				

83 35 11 396

• Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

Starosta pozwany przez PZŁ		

10

Nowe zasady bioasekuracji		

11

Rolnicy mogą składać wnioski		

12

Karnawałowy bal Caritas			

13

Koncertowo w Terespolu		

14

5 lat Zespołu „Kaczeńce” 			

15

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
						83 34 35 899

Ferie dzieci z powiatu bialskiego		

16

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

83 34 32 982

Powstanie książka o Drelowie		

17

• Zarząd Dróg Powiatowych			

83 34 31 909

Muzycznie w Sławatyczach 		

18

17. turniej Mundurowych

20

Bialska Liga Szachowa w Łomazach

21

Ogłoszenia					

22

Kalendarz wydarzeń			

23

Powiat bialski w materiałach wideo

24

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
telefon alarmowy				
83 34 35 297
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów		

83 35 11 367

• Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej			
						83 34 16 500
• Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej			
						83 34 48 112
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
w Białej Podlaskiej				
83 34 47 200
• Powiatowy Inspektorat Weterynarii		

83 34 32 041

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 		
w Białej Podlaskiej				
83 34 44 160
• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
					
83 341 64 60

01-15.02.2018 Gościniec Bialski Nr 03
SAMORZĄD

6 lutego w sali konferencyjnej przy ul.
Brzeskiej 41 odbyła się 43. Sesja Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej, podczas
której radni przyjęli m.in. stanowisko
w sprawie ustanowienia roku 2018
Rokiem Niepodległości w Powiecie
Bialskim.

43. sesja Rady Powiatu

Lutowa sesja rozpoczęła się od rozpatrzenia i podjęcia uchwał w sprawach
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz poszczególnych jej komisji na
rok 2018. Propozycje tematów, które
zgodnie z uchwałą poruszane będą na
kolejnych sesjach wynikają z przepisów
ustaw zobowiązujących organy takie
jak np. Zarząd Powiatu, starostę czy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej do do składania przed Radą
Powiatu jako organem stanowiącym
i kontrolnym, sprawozdań, informacji
i planów pracy.
Branżowa Szkoła I Stopnia przy międzyrzeckim ZSE z pierwszym statutem
Podczas lutowej sesji radni podjęli
uchwałę w sprawie utworzenia trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia, a także
nadania jej pierwszego statutu i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim. Obecnie
Zespół prowadzi kształcenie w technikum, w pięciu zawodach tj. technik ekonomista, technik handlowiec, technik
logistyk, technik informatyk i technik
organizacji reklamy. Utworzenie nowego typu szkoły ma na celu rozszerzenie
oferty o dwa nowe zawody – magazynier-logistyk oraz sprzedawca. Uczniowie po zakończeniu nauki w szkole
I stopnia, będą mogli kontynuować edukację w technikum w zawodach technik
logistyk oraz technik handlowiec lub
w dwuletniej branżowej szkole II stopnia. Rekrutacja do klasy I branżowej
szkoły I stopnia przeprowadzona będzie na najbliższy rok szkolny dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
Szkoła rozpocznie swoją działalność 1
września.
Jest program naprawczy dla szpitala
powiatowego
Rada Powiatu podjęła także uchwałę
dotyczącą zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”. Jego celem jest m.in.
analiza bieżącej sytuacji szpitala i propozycja niezbędnych do wprowadzenia
zmian, które przyczynią się do poprawy
sytuacji finansowej placówki oraz zwiększenia efektywności jej funkcjonowania.
Analiza zawarta w programie dotyczy

okresu od 2014 roku do końca czerwca
2017 roku. Określono w niej mocne i słabe strony szpitala, a także szanse i zagrożenia. Pozytywnie oceniona została
spójna wizja władz powiatu i kierownictwa szpitala, proces wprowadzania
zmian w tym rozbudowa obiektu, a także wysoki standard usług medycznych
i uzyskane przez szpital tytuły i wyróżnienia. Wśród zagrożeń wymienione
zostały m.in. ryzyko ograniczenia działalności medycznej w związku z brakiem
wykwalifikowanej kadry.

Rok 2018 Rokiem Niepodległości
w Powiecie Bialskim
W związku z obchodzoną 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości
członkowie Rady Powiatu postanowili
uhonorować to wydarzenie, ustanawiając
Rok 2018 Rokiem Niepodległości w Powiecie Bialskim. W związku tym na terenie powiatu organizowane będą liczne
różnego typu przedsięwzięcia, w które zaangażują się samorządy, szkoły, instytucje
kultury czy organizacje pozarządowe.
Tekst: Wioletta Bielecka, Łukasz Ciołek / Zdjęcia:
Wioletta Bielecka
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Nowe przedszkole ruszy 1 września

Od 1 września swoją działalność rozpocznie długo oczekiwane w gminie
Biała Podlaska przedszkole. Budynek
powstały przy ulicy Wspólnej 74 w Rakowiskach - największej miejscowości
gminy (prawie 2,5 tys. mieszkańców)
będzie miejscem radosnej zabawy,
edukacji i profesjonalnej opieki.
Podczas lutowej sesji Rady Gminy podjęta
została uchwała o powołaniu gminnego
przedszkola samorządowego, na które
gmina pozyskała środki unijne w wysokości 1,6 mln zł. Zatwierdzony został również
jego pierwszy statut. Jak informuje Urząd
Gminy wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola.
Do końca kwietnia dyrektor skompletuje
kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną
nowej placówki.
W marcu prowadzona będzie rekrutacja
do przedszkola, punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez
Wójta Gminy Biała Podlaska. Harmonogram wraz ze wszystkimi potrzebnymi
informacjami i dokumentami do pobrania znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Gminy, w zakładce Edukacja
przedszkolna, która powstanie około 20
lutego 2018 r.
Aby zapisać dziecko do przedszkola,
punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej należy wypełnić wniosek, do którego trzeba
dołączyć określone załączniki i złożyć je
w terminie określonym harmonogramem.
By wniosek mógł być rozpatrzony, należy
gm. Kodeń

Komentarz:
Czesław Pikacz, radny powiatu bialskiego:

zadbać o uzupełnienie wszystkich wskazanych miejsc, a także o dołączenie określonych dokumentów.
Przedszkole powstało od podstaw w ciągu
6 miesięcy. Obecnie trwają prace nad wyposażeniem przedszkola, które będzie estetyczne, funkcjonalne i nowoczesne. Planowany jest zakup sprzętu, który wpływa
nie tylko na prawidłowy rozwój intelektu-

Przedszkole w Rakowiskach jest już faktem. To kolejny dowód na to, że Rada
Gminy i wójt pochylają się nad potrzebami
mieszkańców. Duża grupa dzieci uczęszcza
do przedszkoli miejskich, w których znalezienie miejsca dla mieszkańca gminy jest
wielkim wyzwaniem. Mamy nadzieję, że
przedszkole w Rakowiskach spełni oczekiwania rodziców i chociaż w części rozwiąże
ich problemy.
alny, ale i fizyczny. W planach jest również
urządzenie Plecu zabaw dla dzieci. Atutem
tego przedszkola będą również dodatkowe
zajęcia logopedyczne, korektywa, rytmika
i język obcy. Przedszkole już teraz cieszy się
dużym zainteresowaniem. Na przełomie
marca i kwietnia zorganizowane zostaną
Dni Otwarte dla rodziców i dzieci.
Materiał: UG w Białej Podlaskiej

Będzie pomoc dla najbardziej potrzebujących

Ponad 1,25 mln zł z unijnej kasy zostanie
przeznaczone na remont kilku budynków umiejscowionych na terenie gminy
Kodeń. Dzięki tym środkom powstanie
kilka mieszkań socjalnych. Wsparcie
otrzymają również osoby niepełnosprawne.
Gminie Kodeń przyznano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacja
w ramach projektu „Rozwój infrastruktury
usług społecznych” wynosi 1,25 mln zł. Jest
to ponad 83 procent całkowitej kwoty.
- W projekcie ujęto m.in. rozbudowę dwóch
budynków. Pierwszym z nich jest były Dom
Nauczyciela w Kopytowie. Tam powstaną
trzy mieszkania socjalne i jedno mieszkanie
chronione dla osób z niepełnosprawnością –
mówi Jerzy Troć, wójt gminy Kodeń. – Natomiast w Zabłociu wyremontujemy budynek
4

tzw. agronomówki. Tam również znajdą się
trzy mieszkania socjalne. Wiemy, że u nas jest
na to zapotrzebowanie – dodaje.
Na projekt składa się także wsparcie osób
niepełnosprawnych. W Kodniu znajdują się
dwa obiekty, które pomagają takim osobom – Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Te budynki

również czekają remonty. W pracowniach
ma pojawić się nowe wyposażenie, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Ponadto w ŚDS planowana jest też
wymiana windy.
Inwestycja będzie realizowana na przełomie
2018 i 2019 r.
Materiał: Klaudia Chmiel, biala24.pl
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Dofinansowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu
MOK Terespol znalazł się w gronie 50
domów kultury w Polsce, które otrzymają dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.
Nagrodzony wniosek nosi tytuł „Aktywni mieszkańcy - inspirujące miasto”.
Projekt realizowany będzie w dwóch
etapach: I część – od 19 lutego do 30
czerwca 2018 roku, przeprowadzona
zostanie socjologiczna diagnoza
społeczności lokalnej, składająca się z badań jakościowych (działania animacyjne)

i ilościowych (kwestionariusze ankiety).
W związku z tym MOK w Terespolu poszukuje wolontariuszy ankieterów. Powstanie raport z badań. II część odbędzie się
od 31 lipca do 20 listopada 2018 r. będą
wtedy realizowane oddolne inicjatywy
kulturalne mieszkańców Terespola. Każdy może zgłosić swój pomysł! Maksymalnie MOK Terespol sfinansuje 7 wydarzeń na łączną kwotę 22 tys. zł. (średnio
ok. 3 tysiące na jedno wydarzenie).
Celem programu jest inicjowanie oddolnych działań służących wzmocnieniu
zaangażowania domów kultury w życie

społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej
członków oraz kulturotwórczych zasobów
społeczności.
W 2014 roku po raz pierwszy terespolski
MOK otrzymał dotację z programu DK+
Inicjatywy Lokalne. Powstałą diagnoza
potrzeb kulturalnych mieszkańców Terespola i zrealizowane zostały następujące
inicjatywy: Hip Hop Jam, Historie pereborami tkane, Wieczór patriotyczny, Festyn
,,Kolej dawniej i dziś”, Warsztaty komiksu,
działania integracyjne z seniorami oraz
warsztaty filmowe i fotograficzne.

W Łomazach powstanie siłownia plenerowa
OSP w Łomazach zrealizuje w 2018
roku projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego w Gminie Łomazy poprzez budowę siłowni plenerowej”.
Projekt znalazł się na liście operacji wybranych do finansowania w naborze
6/2017 ogłoszonym przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania w zakresie
tematycznym: “Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
na obszarze objętym LSR”.
Planowana operacja będzie polegała na
budowie siłowni plenerowej w miejscowości Łomazy. Powstanie jeden nowy
obiekt infrastruktury rekreacyjnej. Cel

operacji zostanie osiągnięty poprzez
zamontowanie następujących urządzeń: biegacz i orbitek na pylonie, rower i wioślarz na pylonie, wyciąg górny
i krzesło do wyciskania na pylonie, ławka i prostownik do pleców na pylonie,
drążek podwójny na pylonie, drabinka
i podciąg do nóg na pylonie, stepper
i twister na pylonie, stół do gry w szachy, nawierzchnia pod ftness.
Realizacja wskazanego zakresu operacji pozwoli osiągnąć zakładane cele.
Powstanie kompleks rekreacyjny, który
wpłynie na rozwój potencjału rekreacyjnego obszaru LSR. Mieszkańcy będą
mogli korzystać z powstałej infrastruktury nieodpłatnie.
Operacja realizowana jest w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-

woju lokalnego kierowanego przez
społeczność”z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Całkowita wartość realizowanego
projektu to 55 000 zł, pozyskana kwota
pomocy 55 000 zł.
Materiał: UG w Łomazach
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m. Międzyrzec Podlaski

Remont dachu stołówki Zespołu Szkół Ekonomicznych
Komentarz
Paweł Litwiniuk, przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów:

Budynek stołówki szkolnej w końcu
doczekał się remontu. Jest to pierwszy etap modernizacji, jaką przejdzie
obiekt.
Stan wizualny i techniczny budynku
stołówki Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim przez lata pozostawiał wiele do życzenia. Z posiłków
przygotowywanych przez jej pracow-

ników korzysta młodzież ze wszystkich
szkół średnich w Międzyrzecu Podlaskim.
Dziennie wydawanych jest tam ok. 100
posiłków. Budynek stołówki jest w tym
momencie jednym z ostatnich należących do powiatu, który jest w takim stanie
technicznym. Prace remontowe dachu już
się rozpoczęły. Wykonawcą będzie firma
DACH STYL Handel i Usługi Cezary Wasiluk
z Międzyrzeca Podlaskiego.

Remont budynku stołówki działającej
przy międzyrzeckim Zespole Szkół
Ekonomicznych to długo wyczekiwana inwestycja. Konieczne jest dostosowanie tego obiektu do pewnych
standardów oraz poprawienie warunków wydawania posiłków w szkole.
Remont dachu jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Biskupi zjadą do Janowa uczcić jubileusz
diecezji siedleckiej
13 lutego w Starostwie Powiatowym
w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie robocze związane z organizacją
Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim, która odbędzie się 7 i 8
czerwca.
Uroczystości są częścią obchodów
200-lecia powstania Diecezji Siedleckiej
i 100-lecia odrodzenia się po kasacie
władz carskich. W spotkaniu, którego
gospodarzem był starosta bialski Mariusz Filipiuk, udział wziął biskup siedlecki ks. Kazimierz Gurda, proboszcz
parafii Trójcy Świętej Janowie Podlaskim
ks. prałat Stanisław Grabowiecki a także komendant miejski Policji w Białej
Podlaskiej podinsp. Grzegorz Pietrusik,
z-ca komendanta miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej bryg.
mgr inż. Marek Chwalczuk i Wójt gminy
Janów Podlaski Jacek Hura. Tematami
rozmowy były m.in. program uroczystości, które mają odbyć się w Janowie,
a także kwestie związane z bezpieczeństwem uczestników wydarzenia.
W ramach uroczystości jubileuszowych
6

odbędzie się szereg różnego rodzaju
wydarzeń. 12 kwietnia rozstrzygnięty
zostanie Diecezjalny Konkurs Historyczno-Literacki. 14 kwietnia odbędzie się
pogrzeb Biskupów w krypcie Kolegiaty
w Janowie Podlaskim. Na 9 czerwca zaplanowane zostały Centralne Uroczystości Jubileuszowe w Siedlcach.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Powstaje nowa przychodnia i ZOL w Łózkach
Z nadejściem wiosny prace remontowe
w Kąkolewnicy rozpoczynają się na dobre. Już niebawem pacjenci będą mogli
korzystać z usług specjalistów w nowej
placówce.
W związku ze sprzyjającą pogodą rozpoczęły się już pierwsze prace remontowe w budynku przy ul. Księdza Aleksandra Kornilaka

w Kąkolewnicy, który gmina wydzierżawiła
szpitalowi powiatowemu w Międzyrzecu
Podlaskim. Ma tam powstać przychodnia,
która będzie oferować różnego rodzaju
świadczenia medyczne. Pacjenci będą mogli
korzystać m.in. z porad lekarza rodzinnego,
ale również lekarzy specjalistów: internisty,
neurologa czy ginekologa. Prace na dobre
rozpoczną się również w Łózkach w gminie
Drelów, gdzie powstać ma zakład opiekuń-

czo-leczniczy. Jako pierwsze remontowi
poddane zostanie ogrodzenie wokół budynku dawnej szkoły podstawowej. Mamy
nadzieję, że prace remontowe przebiegną
sprawnie i już niebawem będziemy mogli
poinformować Państwa o otwarciu tych
dwóch ośrodków. Jeśli remont przebiegnie
pomyślnie, już niebawem budynki zostaną
oddane do użytku mieszkańców.
Materiał: Grzegorz Panasiuk

gm. Zalesie, gm. Biała Podlaska

Pierwszy wóz strażacki dla OSP Husinka

Dobra współpraca gmin Biała Podlaska i Zalesie wydała kolejne owoce.
Obchodząca obecnie 90-lecie istnienia
jednostka strażacka w Husince reaktywowała się po latach niebytności, dzięki m.in. zaangażowaniu prezesa Zbigniewa Turskiego. Dziś jednostka może
cieszyć się nie tylko nowym zastępem
strażaków, ale i wozem bojowym.
Zadowolony z reaktywacji jednostki
w Husince jest też wójt Białej Podlaskiej
– Wiesław Panasiuk. - Strażacy to stowarzyszenie mogące się poszczycić największym zaufaniem społeczeństwa. To
oni nie patrząc na dzień czy noc, święto czy
pogodę jadą na sygnale, aby nieść pomoc,
nieść ratunek. I choć zmieniły się już powody wyjazdów, zamiast do pożarów częściej
jadą wozy OSP do niebezpiecznych zdarzeń,
wypadków to jednak nadal czynnie funkcjonują. To wzór do naśladowania i ciesze się,
że w Husince jednostka reaktywowała się.
Zabezpieczy ten rejon gminy, jak i tereny
ościenne gmin Rokitno i Zalesie – stwierdził
wójt
Za słowami wójta stoją też czyny Rady
Gminy i Urzędu Gminy. Sypnięto groszem
i mogła ruszyć rozbudowa strażnicy w Husince. Budowa potrzebna, bo otrzymany
duży Star nie mieścił się w czekającym
na wóz garażu. Aby móc garażować wóz
bojowy należało rozbudować OSP. Budo-

wa zamknęła się już stanem surowym,
zadaszonym i z bramą garażową. Wóz
OSP Husinka już tu parkuje. W tym roku
budowa zostanie dokończona, strażacy
we własnym zakresie uporządkują i zagospodarują teren wokół strażnicy i świetlicy
w Husince.
W uroczystości oficjalnego przekazania
wozu w Husince udział wzięła też delegacja z Gminy Zalesie na czele z wójtem
Janem Sikorą. To współpraca i rozmowy wójta Panasiuka z wójtem Sikorą
zaowocowała przekazaniem zbędnego
wozu. Zbędnego, gdyż dotychczasowa
macierzysta jednostka w Kijowcu otrzymała w to miejsce nowoczesnego, dużego Mana. Ma też do dyspozycji wóz śred-

ni. Trzy wozy to już za dużo. Zamiast na
złom, przy właściwej opiece technicznej
i dbaniu o “staruszka“ posłuży on jeszcze
wiele lat w Husince.
W gminie Biała Podlaska to już jedenasty
ciężki wóz bojowy. Lada dzień do floty
pojazdów strażackich dołączy dwunaste
auto, które trafi do Cełujek. Przekazane
zostanie z jednostki PSP w Międzyrzecu Podlaskim. Tym sposobem wszystkie
gminne jednostki OSP zostaną zmotoryzowane. Należy dodać, że strażacy gminy
Biała Podlaska posiadają również dwa
wozy średnie. W sumie to 14 czerwonych
aut z załogami niosących pomoc nie tylko
mieszkańcom gminy.
Materiał: Radio Biper
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Młodzież na stażach zawodowych w Hiszpanii
W dniach 3-17 lutego 18 osobowa grupa uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Roskoszy odbywała staż zawodowy
w prywatnych przedsiębiorstwach
mieszczących się w miejscowości Sewilla w Hiszpanii.
Młodzież, która brała udział w stażu
kształci się w zawodzie: kucharz, cukiernik i mechanik pojazdów samochodowych w Sewilli zdobywała wiedzę
i przede wszystkim doświadczenie zawodowe u boku profesjonalistów w firmach
adekwatnych do zawodu nauczanego
w szkole w Polsce, były to lokalne tradycyjne cukiernie i restauracje: Confiteria
Asunción, Love Horno Artesano, Restaurante Ignacio Vidal oraz autoryzowane
zakłady mechaniczne Fiata i Peugeota.
Udział w stażu to również nauka właściwego reagowania w sytuacjach trudnych,
które pojawiają się w pracy, możliwość
zdobycia wielu nawyków zawodowych
w realnych warunkach podczas wykonywania obowiązków służbowych jak również szansa na rozwinięcie umiejętności
komunikacji w języku hiszpańskim.
Oprócz codziennej pracy młodzież
wykorzystywała każdą wolną chwilę
na poznanie zakątków pięknej Sewilli.
Uczestnicy stażu zwiedzili między innymi
Złotą Wieżę w której znajduje się obecnie małe muzeum marynarki wojennej,
Katedrę La Giralda, która jest trzecią na
świecie katedrą pod względem wielkości
tuż za Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie
i katedrą Świętego Pawła w Londynie,
pochodzący z XI wieku, zespół pałacowy
Real Alcázar oraz Plac Wenecki po którym
pływali łódkami. Sewilla jest także bogata w tereny zielone, znajduje się tam
bardzo dużo parków, zdaniem uczestników najpiękniejszym z nich jest Parque
de María Luisa w którym spędzali czas na
wspólnej zabawie.
Niezapomniane wrażenia czekały na młodzież na Gibraltarze, które jest brytyjskim
terytorium zamorskim na południowym
wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Jest to
miejsce o historycznym znaczeniu dla
Polaków, ponieważ w katastrofie lotniczej zginął tam generał Władysław Sikorski, tablica upamiętniająca to zdarzenie
znajduje się w Kaplicy Królewskiej przy
Main Street. Podczas wspinaczki na Górę
Gibraltarską uczestnicy mieli okazję zobaczyć jedyny gatunek małp wolno
żyjących w Europie – były to magoty gibraltarskie.
Wyjazd na staż zawodowy odbywał
8

się w ramach realizowanego projektu „Czas na staż”, który jest finansowany ze środków programu Erasmus +, kolejna grupa uczestników
już w przyszłym miesiącu wyjedzie na
wymarzony staż, tym razem będzie on

realizowany na Węgrzech.
Materiał: Katarzyna Bancarzewska, ECKiW OHP
w Roskoszy
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Nauczyciele z Węgier z wizytą w Leśnej Podlaskiej
Od 13 do 17 lutego w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia
o współpracy pomiędzy Zespołem
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej
Podlaskiej, a Stowarzyszeniem Del –
Alford EU z departamentu Bekes na
Węgrzech, w naszej szkole gościła delegacja węgierskich nauczycieli wraz
Laszlo Davidoviczem, dyrektorem
Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor, a jednocześnie prezesem Stowarzyszenia
Południowo – Wschodnie Węgry – Unia
Europejska.

Dwór Droblin, Stadninę Koni w Janowie
Podlaskim oraz „Uroczysko Zaborek” położone na terenie Parku Krajobrazowego
„Podlaski Przełom Bugu”. Odwiedzili także specjalistyczne gospodarstwa rolne w
Worgulach, Nosowie i Zaczopkach oraz
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Po raz kolejny nauczyciele mięli okazję wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami, co
w przyszłości z pewnością zaowocuje
działaniami mającymi na celu podniesienie jakości oferowanego przez obie
szkoły kształcenia zawodowego.
Materiał: ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Szkoły od lat wspólnie realizują projekty
unijne dotyczące zagranicznych staży zawodowych młodzieży w ramach programu Erasmus+. W trakcie swojego pobytu
w Leśnej Podlaskiej goście z Węgier mieli
okazję zapoznać się z funkcjonowaniem
i bazą dydaktyczną naszej szkoły, poznali
kierunki kształcenia, bazę do praktycznej
nauki zawodu, pracownie dydaktyczne
oraz park maszynowy. Zwiedzili również
atrakcje turystyczne naszego regionu –

Bialski rynek pracy w styczniu 2018
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Białej Podlaskiej wg stanu na koniec
stycznia 2018r. wyniosła 7.311 osób
i była wyższa od notowanego miesiąc
wcześniej o 210 osób. Kobiet wśród
bezrobotnych znajdowało się 3.513,
więcej o 63 w porównaniu do miesiąca
poprzedniego. W mieście Biała Podlaska liczba bezrobotnych wynosiła
2.654 osoby (więcej o 33 osoby), natomiast w powiecie bialskim 4.657 osób
(o 177 osób więcej).
Liczba osób bezrobotnych wzrosła o 2,9%.
Ilość osób bezrobotnych wzrosła prawie
we wszystkich samorządach (18). Mniej
bezrobotnych w stosunku do miesiąca
poprzedniego notują gminy Rossosz (o 6
osób) i Wisznice (1 osoba mniej).
Największy stosunkowo wzrost liczby
bezrobotnych dotyczy północy, wschodu
i zachodu Powiatu Bialskiego. W regionie
Międzyrzeca i Drelowa przybyło 70 osób
bezrobotnych. 34 osoby bezrobotne więcej notują okolice Terespola i Kodnia.
Na północy przybyło znacznie osób bezrobotnych w gminach Konstantynów
i Janów Podlaski. Biała Podlaska miasto
i Biała Podlaska gmina również notują
wzrosty osób bezrobotnych, odpowiednio 33 i 11 osób. W gminie Zalesie liczba

kobiet bez pracy w ciągu ostatniego miesiąca przekroczyła setkę i wynosi obecnie
103. W poszczególnych samorządach
przedstawia się to w sposób następujący (dane na dzień 31 stycznia 2018 r.): m.
Biała Podlaska 2.654 osoby (więcej o 33),
w tym 1.248 kobiet); g. Biała Podlaska
536 osób (więcej o 11 osób), w tym 255 k.;
g. Janów Podlaski 253 osoby (więcej o 11
osób), w tym 102 k.; g. Konstantynów
197 osób (więcej o 10 osób), w tym 81 k.;
g. Leśna Podlaska 170 osób (więcej o 1
osobę), w tym 78 k.; g. Łomazy 153 osoby
(więcej o 2 osoby), w tym 70 k.; g. Piszczac 324 osoby (więcej o 8 osób), w tym
155 k.; g. Rokitno 144 osoby (więcej o 9
osób), w tym 59 k.; g. Rossosz 81 osób

(mniej o 6 osób), w tym 44 k.; g. Sławatycze 106 osób (więcej o 4 osoby), w tym
55 k.; g. Sosnówka 74 osoby (więcej o 2
osoby), w tym 38 k.; g. Tuczna 116 osób
(więcej o 6 osób), w tym 64 k.; g. Wisznice
215 osób (mniej o 1 osobę), w tym 104
k.; g. Zalesie 202 osoby (więcej o 6 osób),
w tym 103 k.; m. Terespol 237 osób (więcej o 16 osób), w tym 136 k.; g. Terespol
265 osób (więcej o 13 osób), w tym 166
k.; g. Kodeń 162 osoby (więcej o 5 osób),
w tym 88 k.; m. Międzyrzec Podlaski 854
osoby (więcej o 34 osoby), w tym 392 k.,
g. Międzyrzec Podlaski 375 osób (więcej
o 20 osób), w tym 191 k.; g. Drelów 193
osoby (więcej o 16 osób), w tym 84 k..
Materiał: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej/ opracowanie: Leszek Niedaleki, Radio Biper
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Starosta odmówił PZŁ i stanął przed sądem
Polski Związek Łowiecki domaga się
unieważnienia umowy zawartej przez
starostę bialskiego z lokalnym kołem łowieckim „Ogar” na dzierżawę obwodu nr
19. Wypowiedzenie umowy kołu „Diana”,
którego miejsce zajął „Ogar”, spotkało się
ze sprzeciwem Związku i skutkowało pozwem sądowym przeciwko staroście.
Polski Związek Łowiecki pozew argumentuje brakiem przewidzianego przez prawo
łowieckie wniosku o przyznanie obwodu
nowemu kołu. Umowa dzierżawy ma
zostać zawarta na okres 10 lat. Starosta
bialski Mariusz Filipiuk wskazuje zaś, że
w okresie poszukiwania nowego dzierżawcy, Związek nie był zainteresowany
prowadzeniem rozmów. Stąd decyzja
o powierzeniu obwodu „Ogarowi”.
W styczniu 2017 roku starosta podjął
decyzję o wypowiedzeniu w całości
umów dzierżawy dotyczących trzech
obwodów łowieckich polnych położonych na terenie powiatu bialskiego.
Była to jedna z pierwszych tego typu
sytuacji w samorządzie lokalnym w Polsce. Z końcem marca 2017 roku upływał termin obowiązywania zawartych 10
lat wcześniej umów. Było to równoznaczne z koniecznością podpisania nowych.
Starosta uznał za zasadne dokonanie
analizy realizacji obowiązków, do których
zobowiązały się koła łowieckie. Ocenie
poddane było prowadzenie gospodarki
łowieckiej na zasadach określonych przez
ustawę, a także w oparciu o wieloletni
plan hodowlany i roczny plan łowiecki.
Dotyczyło to w głównej mierze dzików,
z uwagi na występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przedmiotem
oceny było także terminowe, bieżące

szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie,
jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Do starosty bialskiego
wpływało również wiele skarg rolników na
opieszałość w wypłatach odszkodowań.
Stan faktyczny miały wyjaśnić opinie wójtów na temat współpracy kół łowieckich
dzierżawiących obwody łowieckie polne
z rolnikami użytkującymi grunty na terenie poszczególnych obwodów. Analiza
zebranego materiału doprowadziła do
decyzji o wcześniejszym rozwiązaniu
umowy. Starosta bialski Mariusz Filipiuk
poinformował o niej podczas Spotkania
Noworocznego z sołtysami z terenu powiatu bialskiego, które odbyło się w styczniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.
Przypomnijmy, że koło „Diana” było jednym z trzech, które zdaniem starosty nie
wypełniało należycie swoich obowiązków.
Po rozmowach przeprowadzonych na
początku roku z przedstawicielami tych
kół umowy dzierżawy nie podpisano wyłącznie z kołem nr 193 „Diana” ze Stężycy.
Zdecydowali o tym rolnicy z terenów położonych w rejonie obwodu łowieckiego
nr 19, na którym to koło działało. Podczas
spotkania z reprezentantami koła w Maniach rolnicy wyrazili swoje niezadowolenie z pracy koła i w głosowaniu opowiedzieli się za nieprzedłużaniem z nim
współpracy. Nową umowę tego obwodu
podpisano z kołem „Ogar”, które złożyło
stosowny wniosek o dzierżawę. Jak tłumaczy starosta Mariusz Filipiuk, Polski Związek Łowiecki nie podjął wówczas rozmów
w tej kwestii i nie chciał wskazać do tego
obwodu koła innego niż „Diana”.
W tej chwili PZŁ oczekuje, by sąd orzekł

Komentarz

Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

Nie można dawać przyzwolenia czemuś,
co ewidentnie się nie sprawdza i działa
po prostu źle. Stąd wynikła taka, a nie
inna decyzja związana z dalszym funkcjonowaniem koła „Diana” na terenie
powiatu. Uważam, że decydujący głos
w takich sprawach powinni mieć najbardziej zainteresowani, czyli rolnicy, którzy
od dłuższego czasu skarżyli się na działania koła. Ich to dotyczy bezpośrednio.
Należy to wziąć pod uwagę i uszanować.
jej nieważność. Na taką decyzję oraz
przywrócenie dzierżawy obwodu liczy
także koło „Diana”, które również wytoczyło proces staroście bialskiemu. Pierwsze posiedzenie sądu w sprawie, w której
powodem jest Związek, miało charakter
wysłuchania informacyjnego. Druga rozprawa została odroczona ze względu na
nieobecność reprezentantów Polskiego
Związku Łowieckiego.
Kolejne posiedzenie sądu w sprawie z powództwa koła „Diana” przeciwko staroście
bialskiemu odbędzie się 14 marca w bialskim Sądzie Rejonowym.
Tekst: Wioletta Bielecka

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na „Modernizację gospodarstw rolnych”
w obszarze „d”. Nabór potrwa od 19 lutego do 20 marca 2018 r.
Obszar, o którym mowa związany jest z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości
dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020. Do 8
marca do ARiMR wpłynęło 2165 wniosków,
w których rolnicy ubiegają się o przyznanie
pomocy w wysokości 377,58 mln zł.
Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. złożonych zostało blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają
m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn
i urządzeń rolniczych.
10

Jak czytamy na stronie internetowej
ARiMR, o pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których
wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.
Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy,
którzy będą wspólnie składać wniosek
o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna
wielkość ekonomiczna należących do nich
gospodarstw musi wynieść co najmniej 15
tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną
przynajmniej 10 tys. euro.
Wsparcie przyznawane jest w postaci
dofinansowania poniesionych kosztów
na realizację danej inwestycji. Poziom
dofinansowania wynosi standardowo 50%
poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się

młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie
składa wspólnie kilku rolników.
Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii
produkcji, wprowadzeniem innowacji,
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem
skali produkcji, poprawą jakości produkcji
lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie
może przekroczyć 500 tys. zł.
Złożone przez rolników wnioski zostaną
poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała
o kolejności przysługiwania pomocy.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR właściwe ze względu na miejsce
realizacji inwestycji. Można je będzie
również złożyć za pośrednictwem biura
powiatowego ARiMR, podlegającego
pod dany OR.
Dokumenty niezbędne do ubiegania się
o przyznanie pomocy znajdują się na
stronie internetowej Agencji.
Źródło: arimr.gov.pl
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ARiMR: rolnicy z gospodarstw dotkniętych
ASF mogą składać wnioski
10 lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające
nową formę pomocy finansowej dla
producentów trzody chlewnej, którzy
utrzymywali bądź utrzymują świnie
na terenach objętych restrykcjami
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Jak czytamy na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa pomoc będą mogli otrzymać
producenci trzody chlewnej, których gospodarstwa są zarejestrowane ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności oraz
utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, która znajduje się na terenie
występowania choroby (obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń).
Pomoc rolnikom będzie udzielana na
wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej
przez producenta trzody chlewnej ze
sprzedaży świń od dnia 1 lipca 2017 r.
oraz w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na
którym znajduje się siedziba stada producenta trzody chlewnej.
Pomoc nie przysługuje do świń: do których producent trzody chlewnej otrzymał
pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub do których producent trzody
chlewnej otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku

wieprzowiny, lub do których producent
trzody chlewnej otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia,
lub przyznano odszkodowanie z tytułu
ubezpieczenia, lub odszkodowanie na
podstawie decyzji powiatowego lekarza
weterynarii nakazującej zabicie świń lub
poddanie ich ubojowi, lub które producent trzody chlewnej sprzedał w ramach
prowadzonej działalności handlowej,
przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw,
pokazów lub konkursów.
Wsparcie będzie udzielane do wysokości
środków przewidzianych na realizację tej
pomocy w planie finansowym Agencji.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej
można składać w biurach powiatowych
Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta
świń, na formularzu opracowanym przez
Agencję.
Wzór wniosku oraz instrukcję jego wypełniania znaleźć można na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz w biurach
powiatowych Agencji.
Pomoc przyznawana będzie w drodze
decyzji kierownika biura powiatowego
Agencji. Wszelkie zapytania dotyczące

naboru wniosków o przyznanie pomocy
na wyrównanie dochodów producentów
trzody chlewnej z terenów objętych ASF
należy kierować na: info@arimr.gov.pl lub
do Oddziałów Regionalnych ARiMR.
Źródło: arimr.gov.pl

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

70

65

60

75

70

2,0-3,5

0,66-0,8

Piszczac

75

70

60

80

70

1,5-3,0

0,66-0,8

Biała Podlaska

60-65

60

50-60

65-75

60-70

2,0-3,0

-

Radzyń Podl.

60-65

50-60

50-60

65-75

55-70

2,0-3,0

0,66-0,8

Łuków

75

70

60

80

70

1,5-3,0

0,6-0,8

Łęczna

60-65

60

50-60

65-75

60-70

2,0-3,0

066,-0,8

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 6 marca 2018 r.
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XVI Bal karnawałowy Caritas
8 lutego ponad 300 podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy
i Domów Pomocy Społecznej z terenu
województw lubelskiego i mazowieckiego wzięło udział w 16. Balu Karnawałowym zorganizowanym przez
Caritas Diecezji Siedleckiej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej
Podlaskiej.
Bal odbył się pod patronatem honorowym biskupa siedleckiego Kazimierza
Gurdy, starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, prezydenta miasta Biała Podlaska
Dariusza Stefaniuka.
W otwarciu balu uczestniczyli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in.
wicestarosta Janusz Skólimowski i starosta bialski Mariusz Filipiuk, który podziękował organizatorom za niesłabnące
zaangażowanie w organizację imprezy,
a obecnym w sali Bialskiego Centrum
Kultury pracownikom instytucji pomocy
społecznej za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznał również, że
nie ma bardziej satysfakcjonującej i wartościowej pracy niż opieka nad ludźmi
potrzebującymi. Uczestnikom balu życzył
zaś dobrej zabawy.
W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy
z 18 placówek mieszczących się w województwie mazowieckim i lubelskim:
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białej
Podlaskiej, Kodniu, Kisielanach, Konstantynowie, Międzyrzecu; Środowiskowych
Domów Samopomocy Anielinie, Międzylesiu, Radomiu i Laskach; Domów
Pomocy Społecznej z Kostomłotach
i Konstantynowie; Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Międzyrzecu Podlaskim
i Włodawie. Przedstawicielom jednostek
towarzyszyli opiekunowie.Bal tradycyjnie
był okazją do świetnej zabawy i integracji środowisk różnych ośrodków. Dla jego
uczestników przygotowane zostały specjalne atrakcje. Zebrani mogli obejrzeć
występy artystyczne, po których odbyła
się zabawa taneczna.
Na sali pojawili się wolontariusze z bialskiego Centrum Wolontariatu (CW) prowadzonego przez Caritas diecezjalną.
Towarzyszyli niepełnosprawnym w zabawach tanecznych i pomagali roznosić
obiad przygotowany przez bialskie Centrum Integracji Społecznej CDS. W części
artystycznej wystąpiła Anna Myronenko
z utworem „Alleluja”. - Dla wolontariuszy
- tak samo jak dla uczestników - jest to
ważne, radosne i wyjątkowe wydarzenie.
Na co dzień współpracujemy z osobami

niepełnosprawnymi - odwiedzamy ich
w domach, pomagamy im w zakupach
i różnych codziennych sprawach. Natomiast bal to czas, kiedy zapominamy
o problemach. Bawimy się razem, integrujemy i dzielimy pozytywną energią.
Zależy nam na takiej dobrej zabawie, by
oni wyjeżdżając stąd, chcieli tu wrócić za
rok - mówi Monika Rybaczewska, koordynator CDS CW w Białej Podlaskiej.
O atmosferę zadbał zespół „No Problem”,
dzięki czemu tańcom na parkiecie nie
było końca. – Ci goście są specyficzni,
bo zawsze dobrze się bawią, są bardzo
otwarci na to, co proponujemy. Uwiel-

biamy dla nich grać. Na weselach goście dopiero po kilku głębszych potrafią
się dobrze bawić, a tu od początku jest
świetna zabawa. – mówi Paweł Tokarski
z zespołu „No Problem”.
Środowiskowy Dom Samopomocy w tym
roku będzie świętował 20. rocznicę powstania. Na zajęcia przychodzą do tej
jednostki osoby z zaburzeniami psychicznymi – są to osoby chore psychicznie
i z niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie obejmuje wsparciem 47 uczestników.
Tekst: Wioletta Bielecka, Anna Nowińska Biuro Prasowe Caritas Diecezji Siedleckiej/ Zdjęcia: Grzegorz
Panasiuk, Caritas Diecezji Siedleckiej
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Koncertowo w Terespolu
W niedzielę 11 lutego odbył się w Terespolu, w sali gimnastycznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, XI
KONCERT NOWOROCZNY. Jest to jedno
z najważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych w mieście, podczas
którego nagradzani są mieszkańcy,
organizacje, firmy i instytucje w dwóch
kategoriach: ,,Zasłużony dla miasta Terespol" oraz ,,Inwestycja roku".
W tym roku wyróżnienie ,,Zasłużony dla
miasta Terespol" otrzymała sportsmenka,
biegaczka - Izabela Trzaskalska (nagrodę odebrał jej brat Grzegorz), a ,,Inwestycją 2017 roku" uznano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży

Pożarnej w Terespolu.
Organizatorzy wyróżnili dodatkowo Adama Krzeskiego z Siedlec, który przekazał
swoje zbiory związane z historią kolejnictwa dla Koła Miłośników Fortyfikacji
i Historii, które opiekuje się zabytkową
prochownią. Mieści się w niej regionalne
mini-muzeum.
Na scenie zaprezentowali się goście
z Brześcia: Kuraż Bambej - duet państwa
Prokopiuków (akordeon i skrzypce) i Marina Żytniewa (wokal). Żywiołowe aranżacje spodobały się publiczności. Artyści
na scenie stworzyli energetyczne trio.
Gwiazdą wieczoru była Kasia Dereń, utalentowana wokalista o szerokiej skali
i pięknej barwie głosu, znana z progra-

mu the Voice of Poland, uczestniczka
wielu muzycznych projektów, której towarzyszył na scenie pianista Piotr Walicki, grający na co dzień w zespole LemOn.
Wspaniały nastrojowy recital zakończył
się bisem.
Na zakończenie konferansjer Krzysztof
Badalski (wiceprezes SRGMT) podziękował publiczności, partnerom za obecność
oraz władzom miasta w osobach: burmistrza Jacka Danieluka i przewodniczącego radny miasta Jarosława Tarasiuka za
wsparcie w organizacji imprezy. Następnie zaprosił wszystkich za rok na kolejną
edycję Koncertu Noworocznego.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej
Terespol, Urząd Miasta Terespol i Miejski
Ośrodek Kultury.
Materiał: MOK w Terespolu

W Rossoszu o miłości na ludowo
Kultura ludowa nawiązuje do często
już zapomnianej przeszłości. Musimy
pamiętać, że w niej tkwią nasze korzenie, jest to nasza narodowa przeszłość
i tradycja. Cieszymy się, że są ludzi,
którzy angażują się w jej szerzenie
i tym samym chronią ją przed całkowitym zapomnieniem.
Doceniamy to tym bardziej, że potrafią
w dzisiejszym zmaterializowanym świecie znaleźć czas na wspólne spotkania, by
odtworzyć prostotę dawnej przeszłości,
ale jakże pięknej i cennej. Przekazywanie dawnych wartości jest obowiązkiem,
gdyż to one są nicią łączącą pokolenia.
Działający w Rossoszu od 2004 zespół
ludowo-obrzędowy Zielawa już po raz
szósty zorganizował karnawał na ludowo. Zaproszenie przyjęły następujące
zespoły: Zielona Kalina z Dubowa, Tęcza
z Dąbrowicy Dużej, Malwy z Komarówki
Podlaskiej, Macierz z Ortela Królewskiego, Dworzanki z Kolonii Piszczac, Bokin14

czanka z Bokinki Królewskiej oraz kapela
Rossoszanie.
Jednym z najpiękniejszych uczuć człowieka jest miłość. Już św. Augustyn powiedział, że miłość jest ozdobą duszy. Za-

tem motywem przewodnim w tym roku
karnawału na ludowo w Rossoszu była
miłość. Każdy z występujących gościnnie zespołów zaprezentował kilka pieśni
o tematyce miłosnej.
Materiał: Urszula Tomczak

KULTURA
gm. Biała Podlaska

Koncert i jubileusz zespołu „Kaczeńce”

28 stycznia w Kaplicy w Czosnówce
odbył się Koncert Kolęd zorganizowany przez Zespół Kaczeńce i radnego
Powiatu Bialskiego Arkadiusza Maksymiuka. Koncert ten był także okazją do
świętowania 5-lecia istnienia zespołu
Kaczeńce.
Zebranej publiczności piękne kolędy
śpiewało sześć zespołów: Kaczeńce
z Czosnówki, Zielona Kalina z Dubowa,
Macierz z Ortela Królewskiego, Studzieńczanie ze Studzianki, Tęcza z Tucznej oraz
Luteńka z Koszoł.
Koncert połączony był z jubileuszem zespołu z Czosnówki. „Kaczeńce” to młody
Zespół, który na terenie powiatu bialskiego działa od 5 lat. W tym czasie pojawiali
się na różnych imprezach w gminach. Zespół organizuje Przegląd Pieśni Kresowej
i Przegląd Pieśni Patriotycznej, a nawet
wojskowej, które odbywają się w Czosnówce. Zespół nie tylko organizuje, ale

także uczestniczy w różnego rodzaju
spotkaniach na nieco mniejszą skalę. Na
wspólne śpiewanie „Kaczeńce” spotykają
się z zespołami np. z gminy Łomazy czy
Tuczna.
Zespół w Czosnówce pojawił się z potrzeby mieszkańców. Chcieli oni mieć coś
swojego, a nie tylko słuchać zespołów
z sąsiednich wiosek czy gmin. Pomysł
stworzenia zespołu został przedstawiony
radnemu powiatowemu Arkadiuszowi
Maksymiukowi. Jak się okazało nikogo
nie trzeba było namawiać, ludzie chętnie
odpowiadali na tę propozycję. Tak powstały „Kaczeńce”. Zespół jest wyjątkowy,
ponieważ zazwyczaj większość stanowią
śpiewające panie, mężczyźni przygrywają najczęściej np. na akordeonie. W „Kaczeńcach” śpiewa około 11 osób. Zespół
postawił sobie za cel kultywowanie naszej
regionalnej tradycji. Przypominają te pieśni, które towarzyszyły ojcom i dziadkom
w pracy czy w drodze do pracy, ale tak-

Komentarz:

Arkadiusz Maksymiuk, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki:

To był dla nas szczególny dzień. Kolejna
okazja, żeby mieszkańcy posłuchali jak
śpiewamy my oraz inne zespoły. Myślę,
że przegląd kolęd w Czosnówce na stałe
wpisał się w nasz kalendarz, a przede
wszystkim kalendarz mieszkańców. Dodatkowym punktem wieczoru był jubileusz naszego zespołu. Minęło już pięć
lat naszej działalności. Cieszymy się
bardzo, że spotykamy na naszej drodze
wielu życzliwych ludzi dla których kultywowanie naszej tradycji i zwyczajów jest
bardzo cenne.
że w czasie zabawy. Zespół chce stać na
straży tych tradycji i przekazywać te pieśni młodszym pokoleniom. Zespoły takie
jak „Kaczeńce” zaszczepiają w młodych
ludziach to co wartościowe, to co najcenniejsze. Spotkania, w których uczestniczą
zespoły są doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń, spostrzeżeń, ale także
tekstów.
Materiał: Radio Biper, biala24.pl

gm. Kodeń

Pięknie jest grać w orkiestrze

Kodeńska Orkiestra Dęta zorganizowała
w miejscowej placówce szkolnej specjalnie dla najmłodszych mieszkańców gminy koncert noworoczny, którego głównym
założeniem było zachęcenie młodego
pokolenia do rozpoczęcia nauki gry na
instrumentach. Szkolna publiczność była
zafascynowana potęgą orkiestry i wybrzmiałej muzyki.
Noworoczny koncert odbył się 26 stycznia
w hali Zespołu Placówek w Kodniu. To pierwsza tego typu inicjatywa kierowana specjalnie do młodzieży, zorganizowana przez
Kodeńską Orkiestrę Dętą. – Zależało nam na
tym, żeby koncert odbył się w tutejszej szkole, ponieważ wywodzi się z niej większość
muzyków naszej orkiestry. Chcemy pokazać

obecnym uczniom, jak pięknie jest umieć
grać na instrumencie muzycznym i zachęcić
ich do wstąpienia do nowo tworzonej Młodzieżowej Sekcji Muzycznej – mówi Kamil
Adamiec, przedstawiciel Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Kodeń.
Orkiestra liczy 25 muzyków, a najmłodszy
z nich ma jedenaście lat. Koncert, w którym
po raz pierwszy zaprezentował się przed
publicznością, pokazał innym młodym, że
w poważnej orkiestrze można grać również
w tym wieku.
– Widzę w tym młodym człowieku siebie
sprzed lat, z takim samym zapałem i zapatrzeniem. Moja przygoda z orkiestrą zaczęła
się 15 lat temu. Byłem bardzo tym zafascynowany, zawsze jak słyszałem orkiestrę, miałem
ciarki na plecach. W nauce również pomagał

mi kapelmistrz. Pierwsze kroki stawiałem
na trąbce jako drugi głos, a dziś gram jako
pierwszy głos – opowiada Adamiec.
Do udziału są zapraszani wszyscy chętni, nawet ci, którzy jeszcze nie opanowali umiejętności gry na instrumencie. Kapelmistrz, który
jest wykształcony w tym kierunku, prowadzi
również naukę gry od podstaw.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Kodniu namawia do udziału w tworzeniu kultury muzycznej. – Wymaga to dużej
determinacji, bo żyjemy w dobie internetu,
w specyficznych czasach, w których młodzież
nie chce od siebie dużo wymagać. Łatwo
jest grać na telefonie czy komputerze,
natomiast gra na instrumencie wymaga
poświęcenia. – podkreśla muzyk.
Materiał: slowopodlasia.pl
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Powstanie książka o Ziemi Drelowskiej
W tej gminie przez setki lat mieszała się kultura Unitów, Gotów
i Celtów. Wkrótce wydana zostanie
monografia opisująca zwyczaje,
kulturę oraz ludzi, którzy żyli na jej
terenie.
Gmina Drelów jest bogata pod względem historycznym. W tym roku powstanie publikacja utrwalająca całą
wiedzę na temat tej gminy. Postarało
się o nią Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej. Monografia zostanie
w całości sfinansowana ze środków
Unii Europejskiej. Ma kosztować 55
tysięcy złotych.
Nad jej wykonaniem będzie pracował
cały sztab archeologów, historyków,
etnografów, geomor fologów oraz
oczywiście mieszkańców. Jak na monografię z prawdziwego zdarzenia
przystało, będzie zawierała mnóstwo
fotografii, ilustracji i map. Opisane zostanie środowisko przyrodnicze, czyli
klimat, rzeźba terenu, roślinność czy

ewolucja środowiska w pradziejach.
Publikacja opowie także o gminie
w czasie paleolitu, mezolitu, neolitu
- wczesnej epoki brązu. Był to czas
kultu ognia i słońca. Wtedy Drelów
zamieszkiwali Celtowie, Germańscy
Goci oraz Wandalowie. Opisany zostanie także okres wczesnego średniowiecza oraz początki kształtowania
się wielokulturowości. Na potrzeby
monografii podjęta zostanie próba
stworzenia pełnego rysu historycznego tych terenów od czasu pierwszych
źródeł pisanych aż do czasów współczesnych.
Opisana zostanie wielokulturowa
i wielowyznaniowa społeczność (ze
szczególnym uwzględnieniem Unitów) współistniejąca ze sobą przez
setki lat. Kolejny rozdział będzie opowiadał o okresie od odzyskania niepodległości w 1918 roku aż do dziś.
W monografii nie zabraknie obszernego słownika geograficznego, opisu obyczajów panujących na terenie

gminy, kultury, legend, pieśni oraz
strojów w jakie ubierali się dawni
mieszkańcy tego terenu.
Wykonane zostaną też powierzchniowo-weryfikacyjne prowadzone metodą AZP w celu stworzenia mapy osadniczej gminy na przestrzeni dziejów.
Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje, stare fotografie lub pamiątki
z dawnej gminy Drelów może przyłączyć się do tworzenia monografii.
Wystarczy skontaktować się z urzędem gminy.
Materiał: biala24.pl

Historia Krwawych Dni Międzyrzeca na pocztówkach
Stowarzyszenie Miłośników Historii
Międzyrzeca Podlaskiego przygotowało zbiór okolicznościowych pocztówek upamiętniających dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce
w mieście w listopadzie 1918 roku,
tzw. krwawe dni Międzyrzeca.
1918 rok zapisał się w historii Międzyrzeca Podlaskiego tragicznie. Gdy 11
listopada w całej Polsce świętowano
odzyskaną niepodległość, mieszkańcy
miasta na upragnioną wolność musieli
jeszcze poczekać. W dniach 13-16 listopada z rąk Niemców zginęło blisko 50
osób, żołnierzy POW i cywilów.
W związku z przypadającą w tym roku
100. rocznicą krwawych dni Międzyrzeca Podlaskiego, Stowarzyszenie
postanowiło z tej okazji przygotować
dla mieszkańców miasta pamiątkę. –
Jest to zbiór ilustracji oraz informacji
upamiętniających krwawe wydarzenia,
które miały miejsce w dniach 13-16 listopada 1918 r. Wydanie jest w formie
pocztówkowej, składającej się z 16 kart
pt. „100 Rocznica krwawych dni Międzyrzeca” – opowiada Mirosław Maraszek, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego.
Na odwrocie pocztówek umieszczono

skan gazety szkolnej „Wspólna Praca”,
wydawanej przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2, na którym są zapisane wspomnienia rodziców spisane
przez dzieci. Ale to nie koniec inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach obchodów rocznicy.
Cennym źródłem informacji okazały
się archiwalne numery „Głosu Międzyrzeca”, do których udało się dotrzeć przedstawicielom stowarzysze-

nia. – Sporo materiału, na który tak
naprawdę nikt dotąd nie natrafił, pozyskaliśmy dzięki życzliwości dyrektor
oddziału Archiwum Państwowego
w Radzyniu Podlaskim. Dotarliśmy
do nikomu nieznanych akt, z których
wynika, że bialska prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie mordu
Niemców nad Polakami – dodaje prezes międzyrzeckiego Stowarzyszenia.
Materiał: Monika Pawluk (slowopodlasia.pl)
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Niedzielne popołudnie z Weroniką Michalczuk

11 lutego w Sali Widowiskowej GOK
odbyło niedzielne popołudnie z muzyką. Główną gwiazdą muzycznego spotkania była utalentowana wokalistka
Weronika Michalczuk.
Jako pierwsi zaprezentowali się uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych, które prowadzi Nina Litwiniec, instruktor
tańca. Po żywiołowym występie grupy
tanecznej widzowie podziwiali kunszt
wokalny i aktorski Weroniki. W przerwie koncertu dokonano podsumowania konkursu i wręczenia nagród
na „Najładniejszą świąteczną dekorację balkonu, domu lub ogrodu” na
terenie gminy Sławatycze. Wójt gminy
Sławatycze Grzegorz Kiec w asyście
przewodniczącej Rady Gminy Jolanty
Buczek i dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury Bolesława Szuleja wręczył nagrody i grawertony zwycięzcom konkursu: I miejsce Anna i Nelson Bartsch (Terebiski), II miejsce Mariusz Juszczuk
(Nowosiółki), III miejsce Kamil Ślązak
(Mościce Dolne), wyróżnienia: Małgorzata Basiak (Sławatycze), Barbara Lipko (Sławatycze), Ewa Mackiewicz (Sławatycze). Wręczono również nagrodę
Weronice Michalczuk w podziękowaniu
za wzruszający koncert i za osiągnięcia
w dziedzinie kultury oraz godne
reprezentowanie gminy Sławatycze
w konkursach i festiwalach muzycznych. Wspomniano, że pasja muzyczna i aktorska jest widoczna w każdym
scenicznym geście Weroniki, spokoju
opowieści, jaką słowami, głosem kreuje
przed słuchaczem. Odkrywa przed nim
duszę, ukazując piękno wewnętrzne pełne tajemniczości, ale przede wszystkim
zwracając uwagę na niezwykłą wrażliwość. Tym samym otwiera się na drugiego człowieka; to odważne, uważne,
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artystyczne spojrzenie, które wyzwala
ogromna dawkę ożywczej energii.
Weronika Michalczuk to mieszkanka
miejscowości Kuzawka- Kolonia gmina
Sławatycze. Śpiewa, recytuje, gra na gitarze, występuje na scenie. Uczęszcza
do maturalnej klasy LO im. Stanisława
Staszica w Białej Podlaskiej. Od początku swój talent wokalny rozwija pod nadzorem opiekuna artystycznego Elżbiety
Gruszkowskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławatyczach od roku 2009. Od
początku związana jest z grupa wokalno
instrumentalną „Nadbużańskie Słowiki” gdzie do tej pory pełni wiodącą rolę
wokalistki. Z grupą zdobyła I i II miejsce
w latach 2012, 2013 i 2015 miejsce na
Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. W roku 2013 finalistka V
edycji Bialskiego Talentu. Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie wiele
znaczących sukcesów wokalnych.
Zdobywczyni II nagrody na Festiwalu
Poezji Śpiewanej w Terespolu w roku

2014, I miejsce na Międzywojewódzkim Festiwalu Poezji Śpiewanej w Terespolu w listopadzie 2016 roku. W roku
2017 zdobyła prestiżowe wyróżnie nie na wojewódzkim konkursie artystycznym 7 Talent w Lublinie. Laureatka eliminacji powiatowych i finalistka
Woj e wó d z k i e g o Fe s t i wa l u Pi o s e n k i
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik” w 2017 roku. Występuje w Chórze
jak też udziela się w teatrze „Atelier” w LO
im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.
W roku 2016 uczestniczyła w dwutygodniowych Intensywnych Warsztatach
Aktorskich w Goszczu. W roku 2017 brała udział w Musicalowych Warsztatach
pod patronatem Janusza Józefowicza
w Garwolinie. Tam szkoliła się z tańca,
aktorstwa i śpiewu. Miała okazję zaśpiewać utwór przed Nataszą Urbańską.
Marzeniem Weroniki jest rozpoczęcie
studiów aktorskich bądź nauka w Szkole
Filmowej w Łodzi lub w Krakowie.
Materiał: B. Szulej, GOK Sławatycze
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Młodość nie boi się …(nie do) mawiać, czyli
o tomiku Magdaleny Nazaruk
Wydane pod koniec 2017 r. „nie do mówienia” Magdaleny Nazaruk, to jubileuszowa 25 – ta poetycka publikacja,
wydana w ramach serii „Biblioteczki
Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”
przez Towarzystwo Miłośników Podlasia. Mam wrażenie, że na jubileusz nie
przypadkowo wybrano młodziutką autorkę, laureatkę 31 Ogólnopolskiego
Konkursu Literac-kiego im J. I. Kraszewskiego. Jej debiutancki tomik zawiera
85 wierszy, zamkniętych w trzech częściach (rozdziałach): 1. czasem…kiedy
nie mówisz 2. …ludzie zapominają… 3.
że istnie-jesz. Zaczyna się sielsko-anielsko, od wspomnień z lat dzieciństwa,
o dziadkach, o miejscach rodzinnych,
aby za chwilę dobitnie formułować
swoje zdania o ludziach, mówić głośno
o otaczającym ją świecie.
garncarz
kobiety nie kupisz jak garnka
nierdzewnej na wiele lat
działającej tylko zgodnie
ze swoim użytkowym przeznaczeniem
oprawy bez wyrazu
z grubym denkiem
i szczelną pokrywką
żeby mogła zamykać się w sobie
i po cichu gotować
Ludzie dążą do wydumanego przez siebie
ideału, a Magdalena Nazaruk obserwuje
ich i uświadamia o istniejących niedogm. Biała Podlaska

statkach i wadach. Spogląda dyskretnie
z boku, ale poczuwa się jednocześnie by
uświadamiać nas o złożoności otaczającego nas świata. Oczywiście, nie zawsze
czyni to wprost! Tacy już jesteśmy, obserwujemy i wytykamy wady innym, a nie
dostrzegamy własnych ułomności.
scena z supermarketu
coś się stać musi
albo w tym markecie jest bomba
albo ktoś ukradnie wózek z zawartością (…)
ale co będziemy sobie tym zaprzątać głowę
chodźmy jak prawdziwi Polacy
na kebaba...
Wiersze z tomiku „nie do mówienia” nie
czyta się wyłącznie z poczuciem przyjemności. Dojrzałość tej autorki pozwala
czytelnikowi szerzej otworzyć oczy. Czytam te wiersze i zastanawiam się: tak, też
miałam taką babcię ... tak, rzeczywiście tacy
są Polacy.
Podczas lektury powracały też w głowie
fragmenty „Monachomachii” Ignacego
Krasickiego … prawdziwa cnota krytyk się
nie boi. Rzeczywiście, ta młoda poetka nie
boi się pisać o rzeczach i sprawach trudnych. Nie gani, nie krytykuje wprost ...
a jednak wiadomo że ...
Głęboka i trudna jest tematyka wierszy,
nie jest to jednak jedyną cechą „nie do
mówień”. Są w nich również wspomnie-

nia, są ulubione miejsca z dzieciństwa,
jest nostalgia. Najbardziej mnie jednak
uderza niezwykła dojrzałość obserwacji
świata, daleka od młodzieńczej naiwności.
Mimo młodego wieku w jednym z utworów Magdalena stwierdza, że jej młodość
już się skończyła.
...ludzie zapominają, to tytuł drugiego
rozdziału. Chciałabym tutaj poprosić autorkę: Droga Magdaleno, pisz … nie pozwól
o sobie zapomnieć.
Magdalena Nazaruk, nie do mówienia,
Biała Podlaska 2017, Towarzystwo Miłośników Podlasia, s. 87.
Tekst: Marta Świć

Spotkanie z autorem bajek dla dzieci

15 lutego w Dokudowie i Ortelu Książęcym II odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci Jackiem Danilukiem. Pisarz jest autorem m.in.
czterech tomów “Rymowanek Wujka
Jacka” oraz innych książek skierowanych do młodych czytelników. Organizatorem wydarzenia był Gminny
Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej.
– Pisanie bajek dla dzieci z morałem jest
moim hobby. Sprawia mi to przyjemność,
staram się, aby moje bajki edukowały
i cieszę się, jeżeli widzę na twarzach dzieci zrozumienie i uśmiech – mówi autor
książek dla dzieci Jacek Daniluk.
Urodził się w 1970 r. w Janowie Podlaskim. Autor bajek dla dzieci, podróż-

nik, pasjonat historii. Członek Klubu
Literackiego „Maksyma”. Mąż , ojciec
dwóch dorosłych córek. Z wykształcenia inżynier telekomunikacji. Przedsiębiorca. Mieszkaniec Białej Podlaskiej.
Pseudonim literacki „Wujek Jacek”.
Książki autorstwa Jacka Daniluka:
„Rymowanki Wujka Jacka” tom: 1 -4;
„Miedzy nami zwierzakami na łące”;
„Miedzy nami zwierzakami na podwórku”; „Miedzy nami zwierzakami w lesie”;
„Miedzy nami zwierzakami w Afryce”;
„Boże Ciało”; „Boże Narodzenie”.
Pisarz rozpoczął oba spotkania w podobny sposób od zaprezentowania
wierszy dla dzieci, pt. „Mucha Flejtucha”, „Jak osa męża szukała”, „Czego
Jaś się nie nauczył”, które swym hu-

morystycznym przesłaniem, stanowią
element wychowawczy i edukacyjny.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
opowieści o podróżach .
Autor chętnie dzielił się anegdotami i historią państw, które zwiedził,
a także odpowiadał na liczne pytania
dotyczące wyjazdów po Europie, Bliskim Wschodzie czy Afryce. Zwiedził
do tej pory czterdzieści osiem krajów.
Sporym zaskoczeniem dla samego pisarza był wyrecytowany jego wiersz
przez jedną z uczennic, która od dłuższego już czasu, sięga po bajki jego autorstwa. Wszyscy zainteresowani mieli
także możliwość zakupienia książek
z dedykacją „wujka Jacka” oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
Materiał: Radio Biper
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IV Memoriał im. Marka Kacika w Leśnej Podlaskiej
W niedzielę 4 lutego w hali sportowej
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej odbył się IV Siatkarski
Memoriał im. Marka Kacika.
Memoriał zorganizowany był po raz
kolejny z inicjatywy kolegów z boiska
śp. Marka, przy dużym wsparciu rodziny zmarłego. Wydarzenie objął Honorowym Patronatem wójt gminy Leśna
Podlaska Paweł Kazimierski.
Emocjonujące mecze poprzedziła symboliczna minuta ciszy ku czci Marka Kacika oraz
zapalenie symbolicznego znicza na grobie
nauczyciela na leśniańskim cmentarzu.
Wyniki końcowe IV Memoriału im. Marka Kacika: I miejsce Horyzont Drelów;
II miejsce Masters Biała Podlaska; III
miejsce Marki Leśna Podlaska; IV miejsce Glob-Max Czosnówka; V miejsce
Fragmentix Biała Podlaska; VI miejsce
ZSCKR Leśna Podlaska.
Marek Kacik był absolwentem i wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
gm. Kodeń

Uwielbiany przez młodzież propagator
sportu a zwłaszcza piłki siatkowej. Swoje życie zawodowe poświęcił sprawom

szkoły w której pracował. Zmarł nagle
w 2014 roku.
Materiał: Radio Biper

Mundurowi zmierzyli się już 17. raz

XVII Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych, miał miejsce w dniu 16
lutego 2018 roku. Finały rozegrano na hali sportowej w ZPO w Kodniu. Wcześniej odbywały się mecze
w grupach na halach w Sławatyczach,
Tucznej, Wisznicach i Piszczacu. Organizatorem przedsięwzięcia jest od
lat emerytowany mundurowy Sławomir Jarocki. Zawodników w Kodniu
powitał i sportowej rywalizacji życzył
wójt Jerzy Troć.
16 lutego równocześnie w 5 halach na
terenie powiatu bialskiego rozpoczęły
się mecze fazy grupowej 17. Turnieju
Walentynkowego Służb Mundurowych
w halowej piłce nożnej.
Zagrali: w Wisznicach: KPP w Lubartowie, PSG w Mielniku, PSG w Białej
Podlaskiej; w Tucznej: ZK w Białej Podlaskiej, PSG w Kryłowie, KWP w Lublinie,
PSP w Białej Podlaskiej; w Piszczacu:
OPP w Lublinie, ZK w Opolu Lubelskim,
KPP w Łukowie, KMP w Białej Podlaskiej;
w Sławatyczach: IPA Siedlce, PSG w Terespolu, KPP w Krasnymstawie, Areszt Śledczy w Lublinie; w Kodniu: KPP w Radzyniu Podlaskim, PSG w Dorohusku, PSG
w Kodniu, IPA Lublin, KPP w Tomaszowie
Lubelskim.
O godz. 12.20 wszyscy byli już w Kod20

niu na oficjalnym otwarciu, które go dokonał wójt gminy kodeń Jerzy
Troć. W meczach półfinałowych wzięło
udział 9 drużyn w 3 grupach pozostali
udali się do GOK w Kodniu na biesiadę
nadbużańską którą przygotował dyrektor
Piotr Skulimowski.
Do dalszej rywalizacji przystąpili:
Gr. A) KPP w Lubartowie, PSG w Terespolu, PSP w Białej Podlaskiej; Gr. B) Areszt

Śledczy w Lublinie, KPP w Tomaszowie
Lubelskim, KMP w Białej Podlaskiej; Gr. C)
PSG w Dorohusku, PSG w Kryłowie, OPP
w Lublinie.
Z każdej grupy do dalszej rywalizacji
awansowała drużyna z 1 miejsca.
Po meczach stan rywalizacji ustalił się następujący: 1. miejsce PSG w Terespolu;
2. miejsce PSG w Dorohusku; 3. miejce
KPP w Tomaszowie Lubelskim.
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VIII Bialska Liga Szachowa w Łomazach
17 lutego w hali sportowej Zespołu
Szkół w Łomazach odbył się jeden
z sześciu tegorocznych turniejów VIII
Bialskiej Ligi Szachowej organizowanych na terenie powiatu bialskiego.
Koordynatorem rozgrywek szachowych na szczeblu powiatowym w bieżącym roku jest Bialski Regionalny
Związek Szachowy.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA jest jednym z trzech klubów sportowych założycieli w/w. organizacji.
Rozgrywki szachowe w Łomazach zorganizowali: Marek Uściński, radny powiatu
bialskiego, Bogumiła Wińska, dyrektor
Zespołu Szkół w Łomazach, Marek Prokopiuk, prezes Zarządu Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego NIWKA
przy Zespole Szkół w Łomazach i Marta
Bednaruk - Bańkowska, z-ca prezesa
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach.
W rozgrywkach uczestniczyło 98 miłośników gry w szachy w wieku od sześciu
do osiemnastu lat. Odwiedzili Nas gracze
z wielu miejscowości: Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Terespol, Misie, Biała
Podlaska, Kock, Sarnaki, Sielczyk, Rogoźnica, Czemierniki, Kąkolewnica, Łomazy.
Rozgrywki przeprowadzono w dziewięciu kategoriach: przedszkole, dziewczęta I-III szkoła podstawowa, chłopcy I-III
szkoła podstawowa, dziewczęta IV-VI

szkoła podstawowa, chłopcy IV-VI szkoła
podstawowa, dziewczęta VIII klasa szkoły
podstawowej + gimnazjum, chłopcy VII
klasa szkoły podstawowej + gimnazjum,
dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne,
chłopcy szkoły ponadgimnazjalne.
Łomaską szkołę reprezentowali: Cezary Sobechowicz, Łukasz Sakiewicz,
Karol Arseniuk, Szymon Arseniuk,
Mateusz Arseniuk, Błażej Bańkowski.
W kategorii klas gimnazjalnych Naszymi reprezentantami byli: Julita Ochnio,
Marek Ochnio, Mateusz Sakiewicz.
Trzech najlepszych szachistów w każdej
kategorii nagrodzonych zostało pamiąt-

Siatkarki zagrały w Międzyrzecu
22 lutego w hali sportowej LO im. Wł.
Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
odbył się Finał Powiatu Bialskiego
w Siatkówce Dziewcząt * Licealiada*.

Puchar Bialskiego Szkolnego Związku
Sportowego otrzymała drużyna dziewcząt z LO w Międzyrzecu Podlaskim oraz
wywalczyła awans do rejonu w składzie:

kowymi medalami, wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy.
Medale i dyplomy wręczali: Bogumiła
Wińska, dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach oraz Tadeusz Węgrzyniak, sędzia
zawodów.
Sportowej rywalizacji towarzyszyła przyjacielska atmosfera. Były słodycze, zimne
i gorące napoje, grochówka dla wszystkich. Słodycze i zimne napoje zorganizował Mieczysław Sobechowicz - w imieniu
organizatorów, dziękujemy. Grochówkę
przygotowały Panie ze stołówki szkolnej,
dziękujemy.
Materiał: UG w Łomazach

Anita Celińska, Aleksandra Chwedoruk, Weronika Drygiel, Julia Plewka,
Dominika Sidorczuk, Oliwia Szymona,
Kinga Terlikowska, Alicja Więckowska.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy.
Materiał: Bialski Szkolny Związek Sportowy

W turnieju wzięły udział 4 zespoły. Podzielone na grupy rozegrały mecze do 2
wygranych setów (25 pkt). Kolejność rozgrywanych spotkań: LO Międzyrzec Podlaski – ZS Małaszewicze 2:0 (25:3, 25:4);
ZSE Międzyrzec Podlaski – LO Wisznice
2:0 (25:16,25:10)
W meczu o III miejsce spotkały się drużyny: ZS w Małaszewiczach – LO Wisznice
0:2 (16:25, 23:25). O zwycięstwo zagrały
zawodniczki LO Międzyrzec Podl. i ZSE
Międzyrzec Podl. 2:0 (25:14, 25:8).
Końcowa kolejność miejsc: I miejsce
LO Międzyrzec Podl. (opiekun Dorota
Plewka), II miejsce ZSE Międzyrzec Podl.
(opiekun Ewa Gała), III miejsce LO Wisznice (opiekun Piotr Osipiuk), IV miejsce ZS
Małaszewicze (opiekun Katarzyna Caban)
21

01-15.02.2018 Gościniec Bialski Nr 03
OGŁOSZENIE

Zaproszenie na VI Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego
Wójt gminy Piszczac Kamil Kożuchowski, wójt gminy Kodeń Jerzy Troć,
Gminne Centrum Kultury i Sportu,
Gmina Piszczac, Jan Kulbaczyński przy
współudziale, Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, Gminy Kodeń, OSP
Piszczac, Szkoły Podstawowej w Połoskach zapraszają 17 marca na „VI Cross
Maraton Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i kodeńskiej”.
Jest to jedyny maraton w okolicy wśród
licznych organizowanych biegów długodystansowych. Trasa 42 km i 195 metrów będzie wiodła po drogach polnych
i leśnych powiatu bialskiego w granicach
gmin Piszczac oraz Kodeń. Ponadto zawodnicy przebiegną około 2 km ulicami

Kodnia zakręcając obok Bazyliki Św. Anny
do Elżbiecina i z powrotem przez Zahorów, Trojanów do Połosek gdzie przy szkole podstawowej będzie znajdowała się
meta. Pomysłodawcą rywalizacji na królewskim dystansie jest Jan Kulbaczynski
z Kodnia. Limit czasu dla maratończyków
wynosi 6 godzin. Start nastąpi przy kościele w Połoskach 17 marca 2018 roku
o godz. 9:00. Biuro Zawodów będzie
czynne od godz. 7:00 w szkole. Rywalizacji na królewskim dystansie towarzyszyć
będzie I Półmaraton Nordic Walking.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 marca lub do wyczerpania limitu 150 miejsc
telefonicznie pod numerem telefonu
501 266 672 lub emailem gckis@piszczac.
pl Opłata startowa wynosząca 65 zł obej-

muje ubezpieczenie, pamiątkową koszulkę, posiłek po biegu i punkty nawadniania
na trasie. Dla najlepszych maratończyków w klasyfikacji ogólnej w podziale na
kobiety i mężczyzn oraz w kategoriach
przewidziano puchary. Każdy kto ukończy
bieg otrzyma pamiątkowy medal.
Regulamin VI Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego dostępny jest m.in. na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej www.powiatbialski.eu/starostwo.

V Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w V Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych, który odbędzie się
18 marca w Szkole Podstawowej w Sosnówce.
Podczas przeglądu odbędą się konkursy:
na palmę i pisankę oraz na stół wielkanocny. Do udziału w nich zapraszamy dzieci,
młodzież oraz dorosłych. Konkursy stwarzają okazję do prezentacji działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat
zanikającego zwyczaju własnoręcznego
zdobienia pisanek i samodzielnego wykonywania palm wielkanocnych. Konkurs
na stół wielkanocny będzie okazją do promowania tradycyjnych potraw i dekoracji
wielkanocnych. Regulaminy wraz z kartami zgłoszeniowymi do pobrania poniżej.
Pragniemy także zachęcić chóry i zespoły
do udziału w Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej oraz twórców ludowych do
22

prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów
o charakterze wielkanocnym na kiermaszu
odbywającym się podczas imprezy.
Szczegółowych informacji udziela dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce –
Jolanta Mikulska tel.: (83) 379-30-57, 696-

033-448; e-mail: gok_sosnowka@tlen.pl
Regulamin konkursów oraz wzory kart
zgłoszeniowych znajdą Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej www.powiatbialski.eu/
starostwo.
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Wielkanocne spotkania z kulturą
25 marca, Żerocin.
Jest to spotkanie środowisk twórczych:
zespołów ludowych i twórców ludowych,
którzy prezentują muzykę, twórczość rękodzielniczą związaną z Wielkanocą (pieśni
wielkopostne, palmy, pisanki, stroiki oraz
potrawy wielkanocne). Spotkanie ma charakter otwarty i połączony jest z kiermaszem prac wielkanocnych oraz konkursem
na palmę i pisankę wielkanocną.
Gminne Centrum Kultury w Drelowie,
www.gck.drelow.pl, e-mail gck.drelow@
gmail.com tel. 83 372 01 54
Wiesława Zaremba.
Międzyrzeckie Spotkania Jazzowe
kwiecień, Międzyrzec Podlaski.
Głównym celem imprezy jest zachęcenie
do aktywnego uczestnictwa w kulturze
i promowanie muzyki jazzowej wśród
mieszkańców Podlasia oraz walka z panującym stereotypem, jakoby jazz był muzyką elitarną, dostępną jedynie dla wąskiego
grona „wybranych” odbiorców.
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Warszawska 37, 21-560
Międzyrzec Podlaski.
Krzysztof Domański tel. 83 371 39 65.
II Powiatowy Przegląd Teatrów
„W świecie niepełności”
Kwiecień, gmina Kodeń.
Impreza kulturalna skierowana do uczestników zajęć teatralnych w szkołach, domach kultury, WTZ, ŚDS. To przegląd mieszanych środowisk na scenie. Starszych,
młodszych, a przede wszystkim integracja
i uczestnictwo w sztuce z niepełnosprawnymi. Nie jesteśmy sami na tym świece
i wyrażanie swoich emocji i spostrzeżeń
jest pięknym spektaklem i przesłaniem dla
przeciętnego widza. Innowacja połączona
z profesjonalizmem osób kultury, sztuki,
ale też i wrażliwości na ludzką niedoskonałość fizyczną i psychiczną. To główne
motywy zaplecza organizacji tego przeglądu na szczeblu powiatowym. Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
domkulturywkoniu@wp.pl, tel. 83 375 41
37, Piotr Skolimowski.

Wydarzenia sportowe
01.03.2018 r. IX Powiatowy Turniej
Koszykówki Dziewcząt i Chłopców
w Konstantynowie
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Międzyrzecu Podlaskim
4 marca. Bieg ma charakter rodzinny.
Odbywa się na dystansie 1963 m. Limit
uczestników biegu to 220 osób. Zapisy
uczestników odbywają się na numer telefonu 83 371 20 15 do czasu wyczerpania limitu miejsc. Organizator zapewnia
wszystkim zapisanym uczestnikom pakiety startowe (koszulka, medal, materiały
promocyjne, torba). Rozpoczęcie biegu
o godz. 12.15.
Ideą biegu jest oddanie hołdu żołnierzom
polskiego podziemia działającego w latach
1944-1963 w obrębie przedwojennych
granic RP. Zadaniem tego przedsięwzięcia
jest propagowanie wiedzy z zakresu historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla
osób w różnym wieku.
XV Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy
Konstantynów i Starosty
Bialskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
w Konstantynowie
17 marca. Turniej odbędzie się w hali sportowej przy Gimnazjum w Konstantynowie ul.
Nowa 2 (wejście od tyłu hali) w następujących
kategoriach wagowych: do 48 kg, do 56 kg,

do 62kg, do 69 kg, do 77 kg, do 85 kg, do
95 kg; powyżej 95 kg, kategoria kobiet.
X Turniej Koszykówki Chłopców
w Konstantynowie
20 marca.
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc i w Martwym Ciągu w Zalesiu.
24-25 marca. Impreza odbędzie się w hali
sportowej Szkoły Podstawowej w Zalesiu,
ul. Szkolna 10. Wstęp wolny.
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Koncert noworoczny
w Sławatyczach

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?
QR CODE
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony
Wygenerowano na www.qr-online.pl
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Spotkanie opłatkowo - noworoczne w Tuliłowie
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
XXXI
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Gminy
QR CODE
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aplikacji. Jeśli wykonasz te
Biała Podlaska
działania sprawnie i kod
będzie wyraźny do
XLII
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Powiatu
QR CODE
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odczytania auto- budżet uchwalony!
matycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

100. rocznica Odzyskania Niepodległości
oraz 100. rocznica Krwawych
QR
CODE
Dni Międzyrzeca Podlaskiego
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Otwarcie drogi powiatowej
Żeszczynka – Stasiówka
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Konstantynów: Nowy wózek
przekazany Ewelinie
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Mikołajki w Gminie Międzyrzec Podlaski
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Popołudnie
z Jasełkami i Kolędą PS nr 4
QR CODE
w Międzyrzecu Podlaskim
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rocznica Odzyskania Niepodległości
QR CODE
na Podlasiu – zapowiedź
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