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Powiat ze wsparciem na rzecz osób z niepełnosprawnościami
7 marca w Oddziale Lubelskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych podpisane
zostały trzy umowy o dofinansowanie
projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” obszar E.
Pierwszą umowę na kwotę 153.222,23
zł zawarto z powiatem bialskim, który w Lublinie reprezentowali starosta
Mariusz Filipiuk i wicestarosta Janusz
Skólimowski. Przedmiotem umowy jest
dofinansowanie wymaganego wkładu
własnego w projekcie „Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej
w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury”.
Realizatorem kolejnej umowy jest gmina Kodeń. Umowa opiewa na kwotę
140.000,00 zł i dotyczy projektu „Rozwój
infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń”.
Ostatnią umowę zawarto z gminą Łęczna
gm. Leśna Podlaska

na kwotę 540.000,00 zł o dofinansowanie
wymaganego wkładu własnego w projekcie „Przebudowa budynku spichlerza
w Podzamczu na potrzeby Środowisko-

wego Domu Samopomocy”. Poprzez
umowy wsparciem objęte zostanie 300
osób z niepełnosprawnościami.
Materiał: www.pfron.org.pl

Coraz więcej zielonej energii

Ponad 350 gospodarstw domowych
w gminie Leśna Podlaska zyska odnawialne źródła energii, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
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Założono już około 50 pomp ciepła,
a kilka dni temu ogłoszono przetarg na
zamontowanie ok. 250 kolektorów słonecznych. Zainstalowanych zostanie też
23 kotły na biomasę. Wójt Paweł Kazimierski wylicza: – Na montaż kolektorów
słonecznych pojawiły się cztery oferty,
pierwsza z nich była poniżej zabezpieczonej przez nas kwoty, więc jest duża
szansa, że to ją wyłonimy, jeżeli dokumentacja będzie prawidłowa. Natomiast
jeśli chodzi o piece na pellet i kotły na
biomasę, wpłynęły do nas tylko pojedyncze propozycje realizacji montażu, dlatego rozważamy unieważnienie przetargu
i rozpoczęcie nowego postępowania.

mach i budynkach gospodarczych 100
kolektorów słonecznych. Kosztowały ok.
1 mln zł, a pozyskana kwota wynosiła 800
tys. zł. Dzięki temu niemal w każdej miejscowości gminy Leśna Podlaska znajdują
się instalacje OZE.

OZE w każdym domu
Dotacja wynosi 2 mln 800 tys. zł i stanowi 85 proc. kosztów inwestycji, które wynoszą 3 mln 700 tys. zł. Jednak w czasie
przyznawania unijnych funduszy zmieniły się przepisy dotyczące opodatkowania, a to spowodowało zwiększenie
wydatków.
To nie są pierwsze pieniądze pozyskane
przez gminę Leśna Podlaska na odnawialne źródła energii (OZE). W 2015 r.
dzięki dotacji z UE umieszczono na do-

Lepsze powietrze i oszczędność czasu
Solarów nie ma na budynku Urzędu
Gminy, ale za to realizowany jest projekt
związany z wodociągami. Modernizowane jest ujęcie wody, na którym zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna
5kW. Dzięki niej zasilane będą pompy do
doprowadzania wody na terenie gminy. Ta inwestycja również jest możliwa
dzięki funduszom unijnym o wysokości
ok. 1,5 mln zł.
Wójt przyznaje, że instalacje mają zna-

czący wpływ na polepszenie sytuacji
mieszkańców. – Wprowadzenie OZE powoduje obniżenie ilość zużywanego opału, a tym samym zwiększa się czystość
powietrza. Poza tym ludzie latem nie
będą musieli palić w piecach, by nagrzać
wodę. Jest to oszczędność czasu, energii,
paliwa. To też zmniejszenie nakładu pracy – mówi wójt.
W najbliższej przyszłości gmina ma
w planach także ustawienie farmy fotowoltaicznej 17 kW na Zespole Placówek Oświatowych, by zaopatrywała ona
w elektryczność tę instytucję oraz halę
sportową znajdującą się w pobliżu. – Projekt jest już podpisany, więc inwestycja
będzie realizowana w przyszłym roku –
podsumowuje wójt.
Materiał: Anna Chodyka, slowopodlasia.pl
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Nowe inwestycje w Terespolu
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
Terespol, która odbyła się 6 marca, 13
radnych (na stan 15) podjęło istotne
uchwały.
Rada wybrała drogą przetargu wykonawców odnawialnych źródeł energii dla
budynków jednorodzinnych miasta. Podstawowe kryterium wyboru stanowiło,
obok cena ofertowej, doświadczenie wykonawcze. Spośród 11 oferentów, którzy
przystąpili do przetargów komisja przetargowa powołana przez burmistrza wybrała wykonawców w zakresie dostawy
i montażu zestawów fotowoltaicznych,
w zakresie dostawy i wymiany źródeł ciepła na kotły na biomasę (pelet), w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła oraz
w zakresie dostawy i montażu kolektorów
słonecznych.
Podpisana została również umowa na
modernizację ulic: Słuszki, Kraszewskiego,
Sienkiewicza, Spokojną, Wyszyńskiego,
Popiełuszki, Szkolną, Przelotową, Błotków, Wschodnią i Różaną. Na wniosek
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu (prowadzącego działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie
ścieków) radni zatwierdzili wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 20182021. W ramach tego planu w 2018 roku
planowane jest zakończenie budowy budynku socjalnego pracowników zatrudnionych przy eksploatacji oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej (na kwotę

Do obchodów włącza się Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Federacja
Konsumentów i wiele organizacji pozarządowych. Jednak dla wielu pierwszą instytucją do której zgłaszają się konsumenci,
którzy czują się pokrzywdzeni w związku
z nieuczciwym sprzedawcami czy stosowanymi przez nich praktykami rynkowymi
są rzecznicy konsumentów.
Niestety dalej najbardziej palącym problemem są nieuczciwi sprzedawcy, którzy
przychodzą do domu; przedstawiają się
jako pracownicy naszego operatora telefonicznego, dostawcy gazu lub prądu.
Twierdzą że chcą przedłużyć umowę, podpisać aneks lub mają dla nas jako stałych
klientów, specjalną ofertę promocyjną. Po
pretekstem potwierdzenia ich wizyty lub
wypełnienia ankiety, wyłudzają podpis.
Pod pozorem aktualizacji danych proszą

nia zostanie uruchomione Elektroniczne
Biuro Obsługi Klienta, gdzie po zalogowaniu możliwe będzie sprawdzanie archiwalnych i bieżących odczytów zużycia
wody i odprowadzenia ścieków. Zadania
w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan w kwocie szacunkowej
260000 zł, zostanie sfinansowane w części
ze środków własnych spółki oraz w części ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i z kredytu
bankowego.
Podczas sesji uchwalono także podział
miasta na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych (po 1 radnym z każdego
okręgu) oraz 3 stałe obwody glosowania
z siedzibami w Zespole Szkól Publicznych Nr 1, Miejskiej Bibliotece Publicznej
i Szkole Podstawowej Nr 2.
Materiał: Adam Jastrzębski

Światowy Dzień Konsumenta
o dowód osobisty czy tez ostatni nasz rachunek za prąd, gaz czy telefon . Zdarzyć
się może że nie zostawiają egzemplarza
dokumentów i dopiero po dość długim
okresie od tej wizyty dowiadujemy się ze
doszło do zmiany dostawcy usług.
Z uwagi na to, że nasze prawo na chwilę
obecną nie chroni nas wystarczająco, a że
droga do wyjścia z tak zawartej umowy
jest bardzo długa i często kończy się niepowodzeniem (bo owszem mamy 14-dniowe prawdo do odstąpienia od zawartej
umowy u nas w mieszkaniu ale musimy
wiedzieć że dochodzi do takiej zmiany
operatora a jak wiadomo większa cześć
społeczeństwa orientuje się o takowej
zmianie długo po tym okresie) w tego typu
sytuacjach PAMIETAJMY O PODSTAWOWYCH ZASADACH:
Przeczytaj dokumenty do podpisu, czy faktycznie to tylko aneks, protokół czy ankieta.
Nie ulegaj presji czasu, skontaktuj się ze
swoim dotychczasowym usługodawcą aby

upewnić się czy osoby które cie odwiedzały są jego pracownikami.
Zawsze można poprosić o legitymację czy
inny dowód świadczący o tym że odwiedzające cię w domu osoby faktycznie są
tymi za których się podają.
Poproś o egzemplarz podpisywanych dokumentów, bo ich podpisanie zazwyczaj oznacza zmianę operatora i umowę na zupełnie
innych warunkach. Wówczas pamiętajmy
o możliwości odstąpienia od takiej umowy
w terminie 14 dni od dnia złożenia podpisu
na tym dokumencie, składając odpowiednie
pismo do nowego usługodawcy.

AKTUALNOŚCI

Światowy Dzień Konsumenta���������
, międzynarodowe święto obchodzone corocznie 15 marca. W Polsce Światowy Dzień
Konsumenta obchodzony jest oficjalnie
od roku 2000.

268743 zł) oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Sportowej - planowany
koszt 113223 zł.
Do 2021 roku planowane jest wykonanie
modernizacji stacji uzdatniania wody przy
Kodeńskiej na kwotę 1340000 zł, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej oraz Sportowej (na kwotę 719000 zł)
oraz Popiełuszki, Cerkiewnej, Asnyka i Prusa (na kwotę 924000 zł). Ponadto w latach 2020-2021 spółka PGKIM zamierza
wprowadzić radiowy system opomiarowania wszystkich punktów poboru wody
wodomierzami z nakładkami radiowymi
umożliwiającymi ich zdalny odczyt. W założeniu nakładki radiowe zarejestrują również przecieki wody w instalacji domowej,
a klienci PGKiM będą mogli monitorować
nieszczelności w swojej instalacji.
Wraz z radiowym systemem opomiarowa-

Materiał: Ewa Tymoszuk

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul.
Brzeskiej 41 codziennie w godzinach
pracy urzędu. Z Rzecznikiem można
kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 83 35 11 367
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Czempionat Narodowy 2018 jednak w Warszawie
Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi
Arabskiej w tym roku obędzie się
w Warszawie, na terenach Toru Wyścigów Konnych Służewiec. O takiej decyzji poinformowało w oficjalnym piśmie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
skierowanym do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
W piśmie czytamy, że decyzję taką podjął
minister Krzysztof Jurgiel na prośbę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Witolda Strobla.
Tegoroczny Czempionat Narodowy ma
być przeniesiony do stolicy ze względu
na obchodzoną w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z informacją Ministerstwa
aukcja „Pride of Poland” odbędzie się tradycyjnie w Janowie Podlaskim.
Pismo, które wpłynęło do Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej jest
oficjalną odpowiedzią na apel, jaki wystosował starosta bialski Mariusz Filipiuk
do przedstawicieli władz o nie wprowadzanie zmian w organizacji Święta Konia Arabskiego i pozostawienie imprezy
w Janowie Podlaskim.
– Jest to bardzo smutna wiadomość dla
mieszkańców powiatu bialskiego. Właśnie zakończył się pewien etap w historii
naszego regionu. Trudno zaakceptować
taką decyzję. Do końca miałem nadzieję,
że będzie ona inna. Byłem przekonany,
że będziemy w stanie wpłynąć na rządzą-
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cych. Niestety, głosy mieszkańców i samorządowców, którzy walczyli o sprawę
stadniny nie zostały wysłuchane, a wręcz
zignorowane. Najbardziej żal dorobku
stadniny, na które pokolenia ciężko pracowały przez ponad 200 lat – powiedział
starosta Mariusz Filipiuk.
12 marca starosta bialski skierował apel
do Rad Gmin i Miast powiatu o zajęcie
stanowiska i niezwłoczne podjęcie stosownej uchwały w sprawie.
Apel spotkał się z pozytywnym odzewem
i zainteresowaniem ze strony gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminą Janów
Podlaski, ale również tych odleglejszych.
Do apelu ustosunkowali się także wójt
gminy Janów Podlaski Jacek Hura oraz
przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski Paweł Oleszczuk. W liście do starosty Mariusza Filipiuka zarzucają mu brak
woli współpracy z gminą i zajęcia wspólnego stanowiska w sprawie. Jednocześnie wskazują na autonomię gminy, jako
jednostki samorządu terytorialnego –
(…) starosta nie jest jednostką nadrzędną, która mogłaby żądać określonych
zachowań od danej gminy – pisze wójt.
– Ubolewam nad Pana postawą, która w wybiórczy sposób podchodzi do
problemu stadniny. Osobiście uważam,
że Pana apel w tej kwestii jest zupełnie
zbędny, ponieważ gminie Janów Podlaski
zależy bardziej na losach stadniny, aniżeli, jak odnoszę wrażenie Panu – dodaje

Jacek Hura.
Starosta, w liście do Rad Gmin i Miast,
ze względu na ważność sprawy prosił
o jak najszybsze zajęcie stanowiska i niezwłoczne podjęcie stosownych uchwał.
Rada Gminy Janów Podlaski nie przychyliła się do tej prośby i podczas sesji, która
odbyła się w piątek 16 marca nie pochyliła się nad problemem. Miało być to spowodowane brakiem czasu na zapoznanie
się z treścią apelu.
Uchwały dotyczące wydarzeń związanych z janowską stadniną przyjęte przez
gminy i miasta powiatu oraz uchwała
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, którą
radni podejmą podczas marcowej sesji,
mają być przekazane m.in. Prezydentowi,
Premierowi oraz Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
19 stycznia stanowisko w sprawie
przeniesienia Narodowego Pokazu
Koni Arabskich Czystej Krwi z Janowa
Podlaskiego do Warszawy przyjął Sejmik Województwa Lubelskiego. Radni
wyrażają w nim dezaprobatę wobec ogłoszonej decyzji i zwracają się do ministra
rolnictwa oraz dyrektora KOWR o „uszanowanie tradycji i zmianę postanowień
w tym zakresie”. Wskazują, że skutkiem tej
decyzji będzie obniżenie rangi Dni Konia
Arabskiego, co odbije się bezpośrednio
na lokalnej gospodarce północnej części
województwa lubelskiego.
Tekst: Wioletta Bielecka/Zdjęcia: Artur Bieńkowski
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Mija rok od rozpoczęcia projektu
18 kwietnia minie rok od podpisania
przez powiat bialski umowy na dofinansowanie projektu: Aktywne szkoły
zawodowe w powiecie bialskim.
Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4
Kształcenie zawodowe. Jego wartość
opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%owy wkład własny powiatu to kwota 149
964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi
1 349 683,56 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost
kompetencji i kwalifikacji zawodowych
uczniów i naucz ycieli w 4 szkołach
(w trzech Zespołach Szkół Zawodowych)
z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co
przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.
Choć projekt trwa jeszcze do końca
grudnia tego roku, część uczniów szkół
wchodzących do projektu (Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół
Technicznych im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie
Podlaskim) zajęcia już zakończyła. Jakie
są ich wrażenia po odbytych zajęciach?
Czy uczestnictwo w nich im coś dało? Czy
przysłuży się im w przyszłym życiu?
Jak stwierdzili uczniowie odbywający
szkolenia, kursy, uczestniczący w zajęciach projekt pozwolił im zdobyć nowe
umiejętności, poszerzyć wiedzę, a nawet
podnieść swoje zawodowe kwalifikacje i zdobyć doświadczenie, tak bardzo
potrzebne na rynku pracy. Pomocne
w tym były również otrzymane pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe
i możliwość uczestniczenia w zajęciach
w doposażonych podczas projektu pracowniach. Uczestnicy zgodnie przyznali,
że zdobyte podczas zajęć umiejętności
zawodowe i wiedza przydadzą im się
w szkole podczas zajęć i w dalszym życiu
np. będą miały wpływ na zwiększenie ich
szans na zatrudnienie.
Uczestnicy szkolenia z zakresu wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych w Zespole
Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim przyznali, że podczas zajęć poznali

nowe technologie, których nie było na zajęciach szkolnych. Ewelina uczestnicząca
w szkoleniu z zakresu badania włosa podzieliła się, że dzięki zajęciom: „dowiedziałam się jak poprawnie dobierać kosmetyki
do rodzajów włosów oraz jak zapobiegać
różnym chorobom skórnym i np. wypadaniu włosów”. Magda, która uczestniczyła w kursie operator wózków widłowych,
wśród plusów zajęć wymienia – „zdobycie
nowej kwalifikacji, ciekawe zajęcia w miłej atmosferze”. Konrad, który w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu
Podlaskim uczestniczył w zajęciach specjalistycznych: język angielski zawodowy,
dzieli się: „Podczas zajęć dowiedziałem się
wielu użytkowych wyrażeń oraz poznałem
szeroki zakres słownictwa używany podczas pracy w zawodzie. Zajęcia pomogły
mi w zdobyciu swobody w komunikowaniu związanej z zawodem”. Natomiast

Maciej uczeń tej samej szkoły, uczestnik
zajęć grafika komputerowa przyznaje:
„Nauczyłem się podstaw programów,
z którymi miałem styczność pierwszy
raz”. Jak widać z wypowiedzi projekt nie
tylko przynosi wymierne korzyści, ale
też kobiety i mężczyźni mieli równy dostęp i taką samą możliwość podnoszenia
kwalifikacji i jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zasadą równych szans
i niedyskryminacji.
Zajęcia dalej trwają w szkołach, a uczestniczą w nich nie tylko uczniowie, ale
swoją wiedzę, doświadczenie i kwalifikację podnoszą także nauczyciele, by wykorzystać je podczas zajęć praktycznej
nauki zawodu.
O tym, co dzieje się w ramach projektu
na bieżąco można dowiadywać się ze
stron internetowych poszczególnych
szkół.
Materiał: Anna Jóźwik
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Z rolnikami o wirusie ASF
Wirus afrykańskiego pomoru świń
i zmiany w ustawie prawo łowieckie
były tematami spotkania, które odbyło się 15 marca w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.
W spotkaniu, zorganizowanym przez starostę bialskiego na wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury, udział wzięli rolnicy z terenu powiatu bialskiego oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, reprezentanci samorządu powiatowego, wójtowie
gmin powiatu bialskiego, a także członkowie związków zawodowych.
Zaproszenie na spotkanie skierowane
było również m.in. do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, którego reprezentowali
wicewojewoda Robert Gmitruczuk i Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie
Paweł Piotrowski. W imieniu Ministra
Środowiska obecny był starszy inspektor
ds. gospodarki łowieckiej w Zespole ds.
Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa
Jakub Czapla.
Wirus afrykańskiego pomoru świń, który
w ubiegłym roku przetrzebił hodowle
trzody chlewnej w powiecie bialskim,
wciąż wywołuje duże emocje. Rolnicy,
którzy w dużej liczbie pojawili się na spotkaniu, nie kryli swojego niezadowolenia
z sytuacji, w jakiej znaleźli się po przej-

8

ściu przez powiat bialski fali wirusa. Wyrazem tego były m.in. transparenty, które pojawiły się na sali. W chwili obecnej
największe wątpliwości wzbudza kwestia
pokrywania szkód za straty, jakie ponieśli
rolnicy w związku z wystąpieniem wirusa.
Chodzi m.in. o wypłaty odszkodowań za
likwidację całych stad świń, których wielu
rolników do tej pory nie otrzymało.
Podczas spotkania hodowcy mówili m.in.
o tym, jak teraz wygląda sytuacja ich
gospodarstw domowych oraz jakie perspektywy przed nimi stoją. Głos w sprawie zabrał m.in. Marek Sulima, radny
powiatu bialskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz rolnik. Przedstawił on zgromadzonym postulaty rolnicze, jakie znalazły
się w specjalnym piśmie, które wkrótce
ma trafić do rąk prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego.
Rolnicy skrytykowali również pomysł
wybudowania płotu wzdłuż wschodniej
granicy Polski. Według resortu rolnictwa,
który zaproponował takie rozwiązanie,
ogrodzenie ma być ochroną przed dzikami przenoszącymi wirus ASF z Ukrainy,
Białorusi i Rosji. Jak stwierdził starosta
bialski Mariusz Filipiuk, pomysł ten jest
spóźniony, bo wirus już rozprzestrzenił
się na terenie naszego kraju, a pieniądze
na budowę płotu mogłyby być przezna-

czone na niezbędne programy pomocowe dla rolników. Prace przy budowie
zapory o długości blisko 1200 km mają
pochłonąć ponad 235 mln zł. Projekt
uchwały Rady Ministrów w tej sprawie
zakłada, że ogrodzenie zostanie postawione na terenie czterech województw:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,
lubelskiego oraz podkarpackiego.
W spotkaniu uczestniczył także diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Stanisław Chodźko, który zapewnił rolników
o poparciu biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Poinformował on o utworzeniu przez hodowców komitetu protestacyjnego. Domaga się on bezwarunkowo
wypłaty przez Rząd RP pełnego odszkodowania za wybite świnie wszystkim
pokrzywdzonym rolnikom. Komitet żąda
także wypłaty rekompensat za czasowe
powstrzymanie się od hodowli świń. Na
23 marca zaplanowana manifestacja
rolników podczas trwania Europejskiego Forum Rolniczego w Jesionce
koło Rzeszowa.
Rolnicy odnieśli się również do faktu,
że podczas spotkania zabrakło kierownictwa resortów rolnictwa i środowiska.
– Do tej pory żaden minister nigdy nie
przyjechał, żeby się z nami spotkać. Jak
to się ma do zasad państwa demokratycznego. My żyjemy w państwie, gdzie
władza wykonuje przepisy patologiczne
– mówił jeden z rolników.
Materiał: Wioletta Bielecka, Grzegorz Panasiuk
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Projekty dotyczące „Wsparcia rynku produktów
pszczelich” do 30 kwietnia
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie
2018/2019.
Należy dostarczyć je osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia.
W przypadku, gdy projekt składany jest
listownie, o terminie złożenia projektu
decyduje data stempla pocztowego.
Uprawnionymi do składania projektów
w ramach tego mechanizmu mogą
być w zależności od realizowanego
działania: związki pszczelarskie, sto-

warzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia
pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie,
grupy producentów rolnych (w zakresie
działalności pszczelarskiej), organizacje
producentów.
W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
zakup sprzętu pszczelarskiego; zakup
leków do zwalczania warrozy; zakup
urządzeń do prowadzenia gospodarki
wędrownej; zakup pszczół; wykonanie
analiz jakości miodu.
Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały
w Warunkach udziału w mechanizmie
„Wsparcie rynku produktów pszczelich”

na lata 2017/2018 i 2018/2019. Informacje o mechanizmie można uzyskać:
w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa
30, w Oddziałach Terenowych KOWR
oraz na stronach internetowych ARIMR
i KOWR www.kowr.gov.pl
Materiał: arimr.gov.pl

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies
Wisznice
Piszczac

70

65

60

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

75

70

2,0-3,0

0,6-0,8

75

70

60

80

70

1,5-3,0

0,6-0,8

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

0,6-0,8

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

0,5-0,7

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 14 marca 2018 r.
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IX Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego, który odbył się 14 marca, zgromadził ponad 200 pań. Na zaproszenie starosty
bialskiego Mariusza Filipiuka na spotkanie w sali widowiskowej przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej przybyły kobiety
z gmin powiatu bialskiego aktywnie działające w środowisku lokalnym.
Władze powiatu bialskiego reprezentowali przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński oraz radni: Marzenna
Andrzejuk, Jolanta Zbucka, Radosław
Sebastianiuk i Arkadiusz Maksymiuk.
Podczas uroczystości zebrane Panie
przyjęły życzenia z okazji obchodzonego niedawno Międzynarodowego Dnia
Kobiet. W programie tegorocznej edycji
Sejmiku znalazły się m.in. wykłady zaproszonych gości. Wśród prelegentów
znalazła się m.in. dr Urszula Parnicka
z Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia
w Białej Podlaskiej z wykładem „Codzienna troska o kręgosłup”. Kolejny
wykład, którego mięli okazję wysłuchać

goście przedstawiła dr Małgorzata
Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie. Mówiła ona
o „efekcie motyla, czyli o roli motywacji w osiąganiu sukcesów życiowych”.
Kobietę jako badacza i odk r y wcę
przedstawiła Agnieszka Wdowczyk
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej
Podlaskiej. Panie zebrane na spotkaniu
miały niepowtarzalną okazję oglądać
wykonywane przez nią doświadczenia
chemiczne, które odtworzone w domu
miały być sposobem do zachęcenia
dzieci do nauki.
Nie zabrakło również części artystycznej.
Na scenie zaprezentowali się utalentowani tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca

„Podlasie” AWF Biała Podlaska, a także
wokalistka Angelina Nikołajewna Pipper z Białorusi.
Wszystkie panie mogły wziąć udział
w konkursach i loteriach, ale również skorzystać z porad konsultantek
kosmetycznych oraz nabyć wyroby
rękodzielnicze i biżuterię. Wśród wystawców znaleźli się: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Dom Pomocy
Społecznej w Konstantynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu oraz
Monika Gos z Radzynia Podlaskiego.
Materiał: Wioletta Bielecka

Dzień Kobiet w gmina

gm. Sosnówka

m. Terespol

gm. Sławatycze

gm. Wisznice

gm. Rokitno

gm. Tuczna

Zaprojektowany przez Freepik

gm. Terespol

ach Powiatu Bialskiego

gm. Konstantynów

gm. Janów Podlaski

gm. Łomazy

gm. Piszczac

gm. Biała Podlaska

gm. Terespol

Materiał: archiwa Urzędów Gmin i gminnych ośrodków kultury, radiobiper.pl, biala24.pl

gm. Drelów
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony w Polsce od 2011 roku. Tego dnia czcimy bohaterów, którzy po II
wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej, walcząc z bronią w ręku.
Uroczystości organizowane 1 marca są
wyrazem hołdu dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, za świadectwo ich męstwa, niezłomnej postawy
i przywiązania do tradycji niepodległościowych.
Data nawiązuje do dnia 1 marca 1951
r., kiedy to w więzieniu na warszawskim
Mokotowie wykonano wyrok śmierci na
siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, na czele którego stał Łukasze
Ciepliński.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” spełnia również rolę edukacyjną. Przypomina o postaciach
i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie.
Przeciwko władzy występowali uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys.
młodych ludzi. W zbrojnym podziemiu
działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji.
Kolejnych 20 tys. walczyło w tzw. partyzanckich „oddziałach leśnych”. Kilkaset
tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.
Do najsłynniejszych Żołnierzy Niezłomnych zalicza się Danutę Siedzikównę (ps. „Inka”), Witolda Pileckiego
i Augusta Emila Fieldorfa (ps. „Nil”).

Również w powiecie bialskim organizowane są uroczystości, mające na celu
upamiętnienie wydarzeń sprzed lat.
Społeczności gmin powiatu uczestniczą
w spotkaniach, prelekcjach o tematyce
historycznej, wydarzeniach kulturalnych
i sportowych. Jednym z nich jest organizowany w całej Polsce bieg Tropem
Wilczym.
W tym roku biegi odbyły się w gminach
Bieg w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowano z inicjatywy wicestarosty
bialskiego Janusza Skólimowskiego.
Uczestnicy pobiegli na dystansie 1963
m. to symboliczna liczba, która upamiętnia rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego o pseudonimie „Lalek”.
W biegu wystartowało 98 uczestników.
W biegu udział wzięły dzieci, młodzież
i dorośli. Biegacze na mecie otrzymywali pamiątkowe medale i zaproszenia na
gorący poczęstunek.
Biegowi towarzyszyła Akcja „Namioty Wyklętych”.Zgromadzeni w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu
Podlaskim w jej ramach przed startem
biegu obejrzeli krótką etiudę filmową
przekazaną przez Instytut Pamięci Narodowej o Żołnierzach Wyklętych oraz
mogli zapoznać się z wystawą biogramów przygotowaną przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej.

Komentarz

Janusz Skólimowski, wicestarosta bialski:

Bardzo cieszymy się, że w Międzyrzecu
Podlaskim odbył się pierwszy oficjalny
bieg Tropem Wilczym. Z prawdziwą
przyjemnością włączyliśmy się w tę inicjatywę. Mimo niesprzyjającej pogody
bieg cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział osoby w różnym wieku, również dzieci – to piękne
świadectwo pamięci o bohaterach historii. Myślę, że wydarzenie to na stałe wpisze się w kalendarz Międzyrzeca
i powiatu. Dziękuję jeszcze raz jeszcze
dyrekcji oraz nauczycielom z Zespołu
Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim za
pomoc w wydawaniu pakietów startowych oraz organizacji biegu. Szczególne podziękowania składamy na ręce
służb porządkowych, tj.: Ochotniczej
Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim, Straży Miejskiej i Policji w Międzyrzecu Podlaskim.

Terespol
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Kodeń

Wisznice

m. Międzyrzec Podlaski

1 MARCA
NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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W Wisznicach zaśpiewali po rosyjsku
10 marca w Publicznym Gimnazjum Nr
1 w Wisznicach odbył się IV Regionalny
Konkurs Piosenki Rosyjskiej.
Pomysł aby zorganizować konkurs zrodził
się przed kilku laty z pasji i entuzjazmu
nauczycieli Sylwii Szpruch-Koprianiuk
oraz Dariusza Ułanowicza, pragnących
stworzyć uczniom możliwość poznania
i doświadczenia czegoś niecodziennego,
wykraczającego poza szkolną rzeczywistość, poznania kultury i bogactwa językowego poprzez piosenkę, a także do zaprezentowania umiejętności językowych
i artystycznych.
Nad przedsięwzięciem patronat honorowy objął starosta bialski Mariusz Filipiuk, wójt gminy Wisznice Piotra Dragan,
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wykładowców Języka Rosyjskiego.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonał
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Wisznicach Bogusław Szczęśniak,
który serdecznie powitał uczestników
konkursu, ich nauczycieli i rodziców
oraz zaproszonych gości: Mariusza Kiczyńskiego – przewodniczącego Rady
Powiatu Bialskiego, wójta Piotra Dragana, Łukasza Jaszczuka – Radnego
Powiatu Bialskiego, prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego (Instytut Filologii
Słowiańskiej UMCS Lublin), dr Katarzynę Oszust-Polak – pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, członka jury
mgr Weronikę Markowską - pracown i k a n a u k owo - d yd a k t yc z n e g o I nstytutu Filologii Słowiańskiej UMCS,
Piotra Osipiuka– Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, mgr Martę Jaroszewicz – w-ce dyrektora oraz nauczyciela języka rosyjskiego w LO im. W.
Zawadzkiego w Wisznicach, członka jury
Radosława Żyłę – muzyka, artystę, na-
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uczyciela Szkoły Muzycznej w Białej
Podlaskiej, przewodniczącego komisji
konkursowej, Andrzeja Waszczuka – muzyka, artystę, wieloletniego wykładowcę
na UMCS oraz nauczycielach w szkołach
muzycznych w Lublinie, współpracującego z Filharmonią Lubelską i Teatrem Muzycznym w Lublinie, członka jury, Beatę
Korybską – przewodniczącą Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Wisznicach, Krystynę Wiczuk – przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Wisznice,
studentów rusycystyki Instytutu Filologii
Słowiańskiej UMCS Karolinę Rafalską,
Adriannę Drelę, Joannę Jędrę, Władysławę Żmakinę oraz Kamila Głąba i Piotra Gontaruka.
Zmagania konkursowe uczestników konkursu poprzedziły dwa występy gościnne w wykonaniu uczniów kl. I-III bialskich
szkół podstawowych.
Przed publicznością wystąpiło 51 reprezentantów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
łącznie z 36 szkół z Białej Podlaskiej,
Chotyłowa, Dębowej Kłody, Łukowa, Sielczyka, Terespola, Łomaz, Małaszewicz,
Podedwórza, Rossosza, Sosnówki, Sławatycz, Siedliszcza, Zagoździa, Chotyłowa,
Leśnej Podlaskiej, Włodawy, Sokołowa
Podlaskiego, Parczewa, Międzyrzeca Podlaskiego, Jabłonia, Komarówki Podlaskiej,
Lublina i Wisznic.
W kategorii: szkoła podstawowa przyznano następujące miejsca: I m. Natalia
Szołoniuk – Zespół Szkół Publicznych
Nr 1 w Terespolu (nauczyciel Elżbieta
Kuczko), II m. Maciej Golba – Zespół
Szkół w Łomazach, Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki (nauczyciel Katarzyna
Bańkowska), III m. Oliwia Dobrolińska
– Zespół Szkół im. K.Makuszyńskiego
w Małaszewiczach (nauczyciel Anna
Wołosiuk), wyróżnienie – Martyna
Włostowska – Szkoła Podstawowa im.
J.I.Kraszewskiego w Wisznicach (nauczy-

ciel Elżbieta Szypulska).
W kategorii gimnazjum uczniowie zajęli
miejsca: I m. Monika Izdebska – Szkoła
Podstawowa Im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, ucz. gimnazjum (nauczyciel Ewa Dudzińska), II m. Ilona
Dąbrowska– Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, Gimnazjum Nr 4 (nauczyciel Olena Wasilewska), III m. Martyna Poleszak – Zespół
Szkół im. H.Sienkiewicza w Siedliszczu
(nauczyciele Ewelina Śmigielska, Jolanta Jędruszak), wyróżnienie Gabriela
Szczygielska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie, ucz.
gimnazjum (nauczyciel Zofia Ochnik).
W kategorii szkoła ponadgimnazjalna
przyznano następujące miejsca: I m. Jakub Lachowski – I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim (nauczyciel Sylwester Mosiej), II m. Szymon
Gajewski – I Liceum Ogólnokształcące
im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
(nauczyciel Urszula Jajus), III m. Natalia
Marczuk – VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie (nauczyciel Iwona Massalska), wyróżnienie Kinga Linkiewicz– Liceum Ogólnokształcące
im. W. Zawadzkiego w Wisznicach (nauczyciel Marta Jaroszewicz).
Po eliminacjach konkursowych wszyscy
uczestnicy wraz z opiekunami zostali
poczęstowani gorącym bigosem, kawą,
herbatą i ciastem. Następnie odbyło sie
spotkanie nauczycieli z prof. dr hab. Feliksem Czyżewskim (Instytut Filologii
Słowiańskiej UMCS Lublin), szkolenie
dla nauczycieli języka rosyjskiego Fonodydaktyka w aspekcie socjolingwistycznym przeprowadzone przez mgr Weronikę Markowską oraz warsztaty
językowe dla uczniów przeprowadzone
przez studentów rusycystyki IFS UMCS
w Lublinie.
Materiał: Sylwia Spruch–Koprianiuk PG nr1 Wisznice/ Zdjęcia: Małgorzata Mieńko / PG nr 1 Wisznice
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Podarowane maskotki pomogą dzieciom
Z inicjatywy uczniów Szkoły Podstawowej w Sworach przeprowadzono
zbiórkę pluszaków z myślą o dzieciach
poszkodowanych w wypadkach.
Maskotki przekazane zostały Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej i będą teraz
wsparciem dla dzieci w traumatycznych
chwilach podczas prowadzonych przez
strażaków akcji ratowniczo-gaśniczych,
stanowiąc wyposażenie samochodów
ratowniczo-gaśniczych. Dowódcy akcji
będą dawać je dzieciom, które podczas
zdarzeń odnoszą obrażenia lub cierpią psychicznie. Zabawki mają być dla
poszkodowanych dzieci zastępczym
wsparciem po wypadku, szczególnie
podczas działań ratunkowych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sworach zebrali bardzo dużo maskotek
i w piątek 16 lutego dwoje nauczycieli
oraz dziesięciu przedstawicieli uczniów
wybrało się do Komendy Miejskiej PSP
w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej, by
przekazać pluszaki. Przy okazji wizyty

w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej
uczniowie zapoznali się ze specyfiką służby strażaków, zasadami funkcjonowania

straży pożarnej oraz obejrzeli samochody
pożarnicze i wyposażenie jednostki.
Materiał: Jacek Korwin, slowopodlasia.pl

Sławatycze mają swoją orkiestrę dętą
Do niedawna Sławatycka Orkiestra
Dęta działała nieformalnie, ale to
się zmieniło. Na początku lutego na
terenie gminy powstało Stowarzyszenie „Sławatycka Orkiestra Dęta”.
Pozwoli to gminnym muzykom rozwijać swoją pasję i pozyskiwać środki na bieżącą działalność orkiestry.
Tradycje sławatyckich dęciaków sięgają jeszcze czasów powojennych.

Gminni muzykanci towarzyszyli mieszkańcom swoimi występami
podczas uroczystości kościelnych, ale
także na organizowanych zabawach
i weselach.
Oficjalnie jednak nigdy nie była to orkiestra dęta w prawdziwym tego słowa
znaczeniu. Ten stan trwał do początku
roku 2016, kiedy z inicjatywą sformalizowania działalności orkiestry wyszli
obecni mieszkańcy: wójt gminy Grze-

gorz Kiec, Radosław Trzeciak, Henryk
Wajszczuk, Czesław Sobczuk, Ludwik
Sławiński, Andrzej Sahadyn, Dariusz
Kowal i Krzysztof Gruszkowski.
– Dziś chcemy podtrzymywać tradycje
wspólnego grania. Do tej pory działaliśmy na zasadzie nieformalnej kapeli
grającej w gminie. Postanowiliśmy na
początku tego roku sformalizować nasze działania. – mówi Radosław Trzeciak, prezes stowarzyszenia „Sławatycka Orkiestra Dęta”.
Materiał: slowopodlasia.pl
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Bractwo Kurkowe z wizytą na Białorusi

16 lutego w Skokach na Białorusi,
przedstawiciele Terespolskiego Bractwa Kurkowego Szczepan Kalinowski
wraz z małżonką oraz Radosław Sebastianiuk, uczestniczyli w otwarciu
wystawy „Generał Tadeusz Kościuszko i jego sek retar z Julian Ursyn
Niemcewicz” w ramach obchodów
260. rocznicy urodzin Juliana Ursyna
Niemcewicza.
Wystawę zorganizował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu,
Piotr Kozakiewicz - Konsul Generalny
RP w Brześciu oraz Historyczne Muzeum
Pamięci „Dwór Niemcewiczów”. Na wystawie zostały zaprezentowane wydania bibliofilskie i materiały archiwalne XIX i XX
wieku ze zbiorów prywatnych dr Szczepana Kalinowskiego. Warto podkreślić,
że „Dwór Niemcewiczów” w Skokach został kompleksowo wyremontowany i jest
w bardzo dobrym stanie. Historia Niemcewiczów w naszym terenie to miejscowość
Neple. Niestety pałac nie przetrwał zawieruchy wojennej, został zniszczony i już nie
odbudowany. Wystawa w Skokach jest
czynna do 16 lipca 2018 r. Zachęcamy do
odwiedzenia.
Dzięki przychylności władz Terespola na
czele z burmistrzem Jackiem Danielukiem, od 10 lat Bractwo aktywnie funkcjonuje i tworzy oddolne inicjatywy na rzecz
lokalnej społeczności. Można wspomnieć
te ważniejsze, tj. inscenizacja „Bitwy pod
gm. Drelów

Terespolem” w 2008 roku, pomnik akcji
„Wachlarz”, Kościuszkowski Nadbużański
Szlak składający się z 11 kamieni z pamiątkowymi tablicami. Mamy nadzieję,
że dużo satysfakcji mieszkańcom Terespola sprawił nasz wieloletni Hetman śp.
Lech Prawdzic Orliński, który podarował
społeczności miasta i okolic królewski dar
– konny pomnik Naczelnika Insurekcji
Kościuszkowskiej. Władze miasta doceniły ten gest i nadały Hetmanowi tytuł
Zasłużony dla Miasta Terespol. Bracia aktywnie włączają się w organizacją wielu uroczystości patriotycznych, m.in.
Święta Konstytucji 3 Maja czy Święta Niepodległości 11 Listopada (w 2017 roku
wieczór patriotyczny). Bracia z Terespola
uczestniczyli m.in. w jubileuszu 75-lecia

Muzeum gen. T. Kościuszki w Solurze i tradycyjnie odwiedzają Mereczowszczyznę
(dziś Białoruś) w dniu urodzin Naczelnika
(4 luty), bohatera Rzeczpospolitej i USA.
Bractwo opracowało wiele artykułów
oraz kilka cennych wydawnictw z historii
Strzelców Kurkowych i dotyczących naszego regionu (autorstwa L. Orlińskiego
i Sz. Kalinowskiego).
W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Bractwo planuje tworzyć, współtworzyć
i uczestniczyć w wielu inicjatywach upamiętniających to wydarzenie. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do współdziałania.
Tekst: Bractwo Kurkowe Terespol/ Zdjęcie: Alicja
Kalinowska

Zmagali się o „Złoty Mikrofon”

W Dołdze (gm. Drelów) odbyła się I edycja konkursu piosenki dziecięcej. Na scenie zaprezentowało się 26 przedszkolaków i uczniów początkowych klas szkół
podstawowych.
23 marca w Szkole Podstawowej w Dołdze
w Komisji Artystycznej I Edycji Konkursu
Piosenki Dziecięcej “O Złoty Mikrofon”
zasiedli: Michał Olesiejuk, Wiesława Zaremba i Angelika Paluszkiewicz. Jury wysłuchało 26 występów solowych i duetów
w dwóch kategoriach.
I kategoria “Śpiewający przedszkolak”:
1. miejsce – Gabriela Leonarcik, 2. miejsce – Wiktoria Bułhak, 3. miejsce – Maja
Bukowska i Iga Nestoruk. Wyróżnienie
przyznano Alicji Maksymiuk.
II kategoria “Śpiewający Starszak”: 1.
miejsce – Nikola Siwek, 2. miejsce – Wiktoria Martyniuk, 3 miejsce – Miłosz Lekowski i Mateusz Kościaniuk.
18

Nagrodę publiczności uzyskała Lidia
Zacharuk.
Ponadto w konkursie swoje wokalne
zdolności zaprezentowali: Wiktoria Struczuk, Kacper Węgrzyniak, Kinga Radko,
Łukasz Kulawczuk, Wiktoria Czerkies,

Ewelina Zbańska, Lena Martyniuk, Kacper Jamiuk, Dominik Melaniuk, Bartosz Nieprzecki, Julia Semeniuk, Lena
Korniluk, Malwina Mikołajczuk, Paweł
Zaniewicz, Natalia Rychter i Arletta
Mikołajczuk.
Materiał: Radio Biper
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Wyniki pierwszej rundy VIII Grand Prix w szachach

Pierwsza zimowa sesja rozegrana
została w niedzielę 11 marca tradycyjnie w sali konferencyjnej przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu.
Turniej zgromadził 40 uczestników z Terespola, Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Sarnak, Konstantynowa,
Łomaz, Przychodów i Lublina.
Wyniki sesji przedstawiają się następująco:
Marek Uściński - Łomazy
Grzegorz Olichwirowicz - Biała Podl.
Jakub Niczyporuk - Konstantynów
Wiktor Kukawski - Miedzyrzec Podl.
Marek Prokopiuk - Terespol
Marcin Dudek - Terespol
Janusz Sałtrukiewicz - Terespol
Karolina Sacharczuk - Sarnaki
Leon Kupryś - Terespol
10. Hanna Nurzyńska - Międzyrzec
Podl.
W poszczególnych kategoriach odnotowano następujące wyniki:
Dziewczęta: 1. Karolina Sacharczuk
- Sarnaki, 2. Hanna Nurzyńska - Międzyrzec Podl., 3. Joanna Szymańska
– Sarnaki. Chłopcy do 12 lat: 1. Karol
Petruczenko - Miedzyrzec Podl., 2. Mateusz Pastuszuk - Terespol, 3. Andrzej
Pietkiewicz - Biała Podl. Młodzież do
lat 18: 1. Olichwirowicz Grzegorz Biała
Podl., 2. Jakub Niczyporuk Konstantynów, 3. Wiktor Kukawski Miedzyrzec
Podl., 4. Marek Prokopiuk Terespol
W kategorii open najlepsi byli: 1. Marek Uściński Łomazy, 2. Marcin Dudek
Terespol, 3. Janusz Sałtrukiewicz Terespol
W turnieju wzięło udział aż 20 szachistów z Terespola, w tym 12 uczniów
Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu. Całe zawody przebiegały w miłej
i rodzinnej atmosferze. Partie były zacięte i ciekawe. Wysokie miejsca zajęli
nestorzy terespolskich szachów Leon
Kupryś i Janusz Sałtrukiewicz, który już kolejny raz przed rozpoczęciem
zawodów dał koncert na harmonijce
ustnej.
Uczestnikom kibicował burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk, wśród
grających był też Marek Uściński, radny powiatu bialskiego.
Na turniej przychodzą lub przyjeżdżają całe rodziny, by obserwować w grze
swoje pociechy, stąd za niedługi czas
do naszego grand prix będziemy dopisywali przydomek „Rodzinny” aby

uwypuk lić wyjątkowość turniejów
w Terespolu!!!
Całość zawodów sędziował Marek Ferens przy wydatnej pomocy Jarka Nurzyńskiego, który dysponuje sprzętem
audio-wideo, dzięki czemu możemy
szybko i sprawnie przeprowadzać turnieje!
Tak jak często wspominam nasze Grand
Prix nie mogłoby się odbyć, gdyby nie
pomoc wielu nam życzliwych osób, wymienię tu niektórych: Jacek Danieluk,

Łukasz Pogorzelski, Waldek Bujalski,
Tomek Niedźwiedziuk, Wojtek Gałabuda, Magda Nurzyńska i inni . Dzięki
temu główni organizatorzy w osobach
Sławka Leszka i Marka Ferensa z klubu MOK „Debiut” Terespol mają mniej
pracy, zawody przebiegają sprawnie,
jest dużo nagród, są medale i dyplomy,
a w konsekwencji mamy wspaniałą atmosferę, jakiej nie mają chyba żadne
zawody w powiecie bialskim!
Materiał: Marek Ferens
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Finał Powiatu Bialskiego w piłce ręcznej dziewcząt
* Licealiada*
7 marca w hali Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim odbył
się Finał Powiatu Bialskiego w piłce ręcznej dziewcząt * Licealiada*.
System gier: każdy z każdym 2 x 10 minut.
kolejność rozgrywanych spotkań: LO
w Międzyrzecu Podlaskim – ZSE Międzyrzec Podlaski 10:2; ZS w Małaszewiczach –
LO w Wisznicach 0:6; LO w Międzyrzecu
Podlaskim – ZS w Małaszewiczach 4:3; ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim – LO w Wisznicach 1:13; LO w Międzyrzecu Podlaskim
– LO w Wisznicach 5:10; ZS w Małaszewiczach – ZSE w Międzyrzecu Podlaskim 4:3.
końcowa kolejność miejsc: I miejsce LO
w Wisznicach – opiekun Piotr Osipiuk;
II miejsce LO w Międzyrzecu Podlaskim
– opiekun Dorota Plewka; III miejsce ZS
w Małaszewiczach – opiekun Katarzyna
Caban; IV miejsce ZSE w Międzyrzecu Podlaskim – opiekun Izabela Ziomek.
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku
Sportowego otrzymała drużyna dziewcząt
z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznigm. Janów Podlaski

cach oraz wywalczyła awans do finału rejonu w składzie: Katarzyna Domuradzka,
Weronika Dymowska, Sylwia Gromysz,
Izabela Inkwanty, Klaudia Mazuryk,

Gabriela Mirończuk, Dżesika Osipacz,
Greta Prudaczuk, Diana Szpruch, Aleksandra Władyczuk, Julia Zawadzka.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy.
Materiał: Stanisław Polaczuk BSZS

Worek medali UKS Hwa-Rang

18 marca na Hali MOSiR w Lublinie
odbył się I Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
i Juniorów, oraz Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików. UKS Hwa-Rang
w Janowie Podlaskim reprezentowała
rekordowa liczba 25 zawodników (10
w kategorii młodzików i 15 w kategorii
Juniorów).
MŁODZICY- Andruszkiewicz Amelia,
Czuchan Patrycja, Hura Zuzia, Okseniuk Paulina, Pykacz Marta, Rypina
Ania, Czuchan Kacper, Kajka Sebastian, Seluk Gabriel, Seluk Krystian.
JUNIORZY- Bilicz Dominika, Bobrowska
Natalia, Łoniewska Klaudia, Nieścioruk
Weronika, Sacharczuk Aleksandra, Wyszyńska Urszula, Balak Michał, Chud
Jakub, Koper Przemek, Paśnik Mateusz, Polubiec Grzegorz, Próchniewicz
Damian, Rusinek Szymon, Świderski
Jakub, Wołosowicz Dawid.
TRENERZY: Skwara Sylwia, Smolbik
Dawid.
MEDALIŚCI W KATEGORII MŁODZIKÓW:
Układy formalne młodziczek 10-8 GUP:
Patrycja Czuchan (srebrny medal); Amelia
Andruszkiewicz (brązowy medal)
MEDALIŚCI W KATEGORII JUNIORÓW:
Złote medale (5): Sacharczuk Aleksan20

dra– techniki specjalne kobiet; Balak Michał – walki +75 kg mężczyzn; Polubiec
Grzegorz – walki -50 kg mężczyzn; Wyszyńska Urszula – walki +65 kg kobiet;
Bilicz Dominika – walki -65 kg kobiet.
Srebrne medale (2): Świderski Jakub –
układy formalne 5-1 gup mężczyzn; Koper Przemysław – walki -75 kg mężczyzn.
Brązowe medale (13): Nieścioruk Weronika – układy formalne 5-1 gup kobiet;
Wyszyńska Urszula – techniki specjalne
kobiet; Próchniewicz Damian – techniki

specjalne mężczyzn; Chud Jakub – techniki specjalne mężczyzn; Bobrowska Natalia – walki -50kg kobiet; Sacharczuk Aleksandra – walki -55 kg kobiet; Nieścioruk
Weronika – walki -65 kg kobiet; Rusinek
Szymon – walki -62 kg mężczyzn; Wołosowicz Dawid – walki -62 kg mężczyzn
Próchniewicz Damian – walki -75 kg
mężczyzn; Świderski Jakub – walki -75
kg mężczyzn; Paśnik Mateusz – walki +75
kg mężczyzn; Chud Jakub – walki +75 kg
mężczyzn.
Materiał: Hwa-Rang Janów Podlaski
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Pomysły na wielkanocne śniadanie
Na Południowym Podlasiu osobliwością kulinarnych obyczajów jest śniadanie
wielkanocne. Obchodzone rodzinnie i cechujące się obfitością świątecznego
stołu. Nadal staropolskim zwyczajem dzielimy się jajkiem, życząc wzajemnie
szczęścia i pomyślności. Obowiązkowym elementem odświętnego stołu jest
baranek wykonany z wosku, masła, ciasta, czy marcepanu. W centralnej
części stołu ustawiamy barwione jaja, rozmaite mięsiwa i ciasta. Stoły
przystrajamy bukszpanem i barwinkiem. Tak jak nakazuje tradycja na tzw.
„święconym” powinna być podana zupa najczęściej żur z jajem, barszcz
wielkanocny oraz półmiski dań zimnych głównie mięsnych, biała kiełbasa,
szynka pieczona lub wędzona z kością. Pojawiają się najróżniejsze jaja oraz
ciasta wśród których królują baby wielkanocne, pięknie zdobione mazurki,
serniki i pascha. Przygotowałam garść wielkanocnych przepisów, które
zawojują smakiem każdy świąteczny stół.

Jaja kiszone
w burakach
z farszem musztardowym
Składniki: kiszone buraki : 1 kg buraków, 2 l przegotowanej wody, 1
czubata łyżka soli, 3-4 ząbki czosnku, skórka razowego chleba na zakwasie.
Sposób wykonania: Buraki obrać,
umyć i pokroić w plastry, wrzucić
do dużego słoja i zalać wodą. Dodać
ząbki czosnku, sól i zawiniętą w gazę
skórkę chleba, w celu przyspieszenia
fermentacji. Można dodać liść laurowy, ziarna ziela angielskiego. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe
miejsce. Raz dziennie zamieszać
drewnianą łyżką. Po 3 dniach wyjąć
skórkę z chleba. Kiszone buraki są
gotowe po ok. 5-7 dniach.
Składniki: 2 szklanki soku z kis z o nyc h b u ra kó w, ½ s z k l . o c t u
jabłkowego, 10 dag miodu, 2 laski
cynamonu, 3 goździki, 4 ziarenka
ziela angielskiego, 2 listki laurowe,
1 łyżeczka pieprzu, 3 obrane ząbki
czosnku.
Sposób wykonania: Zalewę gotować
przez 5 minut. Przestudzić. Zalać
tym 8 ugotowanych na twardo i obranych jaj. Zakręcić słoik. Kisić około
jednego dnia, można dłużej.
Składniki farszu: żółtka, kwaśna
śmietana, 1 czubata łyżka musztardy,
ząbek czosnku, świeże zioła.
Sposób wykonania farszu: Rozciąć
ukiszone jaja, wyjąć żółtka. Utrzeć
żółtka z 3 łyżkami kwaśnej śmietany,
1 czubatą łyżką wcześniej przygoto-

wanej musztardy oraz 1 posiekanym
ząbkiem czosnku. Dodać odrobinę
świeżych posiekanych ziół. Doprawić
do smaku, ale ostrożnie gdyż musztarda nie potrzebuje dodatkowego
doprawiania. Przełożyć do „różowych” białek.

Babka pieprzowa

Składniki :15 jaj najlepiej wiejskie,
2 szklanki cukru, 250 g mąki , 3 g
pieprzu mielonego , 25 g ziela angielskiego mielonego, 15 g cynamonu mielonego (ziarna pieprzu i ziela najlepiej zmielić samodzielnie
w młynku )
Sposób wykonania :Przygotować
jaja. Oddzielić białka od żółtek i żółtka utrzeć z cukrem pudrem, następ-

nie dodać świeżo zmielony pieprz
i cynamon, dokładnie wymieszać.
Białka ubić na pianę i delikatnie
połączyć z utartymi żółtkami, przesypując pianę mąką, najlepiej przez
sitko. Wymieszaną masę wyłożyć do
przygotowanej wysokiej formy kamionkowej i piec w piekarniku nagrzanym do 180 0 C-200 0 C. Po upieczeniu przestudzić i delikatnie wyjąć
z formy.

Tort z fasoli

Składniki : Ciasto: 8 jaj, 25 dag cukru
pudru, 20 dag fasoli Jasiek, 2 dag gorzkich migdałów, 5 dag tartej bułki, 20 dag
dżemu o kwaśnym smaku (polecam mirabelkowy, czerwoną porzeczkę)
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Lukier : 30 dag cukru, ½ szklanki
wody, kieliszek rumu
Sposób wykonania: ciasta: Migdały sparzyć, obrać ze skórki i zmielić
w mikserze. Fasolę Jaś ugotować na
półtwardo, obrać ze skórki i przetrzeć przez niezbyt gęste sito. Żółtka
utrzeć z cukrem na pulchną masę,
wymieszać z fasolą i migdałami oraz
delikatnie połączyć z tartą bułką
i ubitą na sztywno pianą z białek.
Przełożyć do natłuszczonej i wysypanej tartą bułką tortownicy. Piec
w średnio gorącym piekarniku ok. 40
minut. Ostudzony tort przekroić na
krążki, przełożyć dżemem, a wierzch
posmarować lukrem.
Sposób wykonania: lukru: Przygotowując lukier należy ugotować syrop z cukru i połowy szklanki wody,
gdy uzyska odpowiednią gęstość,
tzn. kropla wpuszczona do zimnej
wody nie rozpuści się, dodać kieliszek rumu i naczynie wstawić do
bardzo zimnej wody, aby zawartość
gwałtownie ochłodzić. Ukręcać następnie lukier drewnianym wałkiem,
aż stanie się biały.

Zupa chrzanowa

Składniki : cebula, 4 ziemniaki, ¾
białej kiełbasy, 3 marchewki, pietruszka, korzeń chrzanu, 100 ml
wiejskiej śmietany, olej, sól, pieprz,
czosnek, cukier
Sposób wykonania: Cebulę obrać,
p o s z a t kowa ć . O b ra n e zi e m n i a k i
i kiełbasę pokroić w kostkę. Oczyszczone marchewki i pietruszkę poszatkować. W garnku rozgrzać 2

łyżki oleju. Przesmażyć cebulę, kiełbasę i po chwili dodać ziemniaki.
Smażyć chwilę, mieszając. Dodać
pozostałe warzywa. Wlać 6-7 szklanek wody. Całość gotować około 40
minut, pod koniec gotowania dodać
odrobinę soli. Po tym czasie dodać
starty chrzan, wymieszać. Zabielić
śmietaną. Doprawić do smaku solą,
pieprzem, odrobiną cukru oraz przeciśniętym czosnkiem. Podawać oczywiście z jajem i świeżą natką.

Majonez
musztardowy
z ikrą śledziową

Składniki: Ikra z 6 śledzi, duży słoik
majonezu, 2 pomidory, strąk zielonej
papryki, 2 duże cebule, sok z jednej
cytryny, ewentualnie oliwki
Składniki majonezu: 2 żółtka, 250 g
oleju słonecznikowego lub sojowego,
3 ml octu 6 % lub soku z cytryny, 3 g

soli, 5 g cukru, 5 g musztardy
Składniki musztardy: ziarna gorczycy białej lub czarnej, ocet jabłkowy/ winny, sól, cukier, woda, przyprawy korzenne cynamon, goździki,
gałka muszkatołowa, miód najlepiej
lipowy oraz jabłka.
Sposób wykonania majonezu:
Przygotować jaja, oddzielając białka
od żółtek. Żółtka wylać do głębokiej
porcelanowej miski o zaokrąglonym
dnie, dodać sól, ocet lub sok z cytryny i wymieszać drewnianą mątewką lub trzepaczką. Następnie ciągle
mieszając, dodawać małymi porcjami świeży olej. Gdy emulsja zacznie
gęstnieć, można zacząć olej wlewać
stałym, ale cienkim strumieniem, nie
przestając mieszać. Na końcu dodać
przyprawy. Prawidłowo sporządzony majonez powinien mieć jednolitą
konsystencję, przypominającą masło.
Świeży majonez należy przechowywać w chłodnej temperaturze, przez
kilka dni, najlepiej w naczyniu nieprzezroczystym.
Sposób wykonania musztardy: Ziarna gorczycy wrzucamy do
naczynia, dodajemy ocet i 3 łyżeczki
wody z odrobiną cukru. Zostawiamy na noc, żeby gorczyca wchłonęła
wodę. Następnie zawartość ucieramy, dodajemy wodę, miód i szczyptę
soli oraz korzenne przyprawy. W piekarniku pieczemy kilka jabłek około
1 kg, jabłka pieczemy w piekarniku
aż skórka się pomarszczy, a następnie przecieramy. Łączymy jabłka
z gorczycą, ucieramy do uzyskania
odpowiedniej konsystencji i przekładamy do słoiczka. Przechowujemy w lodówce.
Sposób wykonania majonezu
musztardowego z ikrą śledziową: Ikrę rozetrzeć widelcem, dodać
drobno posiekaną cebulkę. Wlewać
majonez po łyżce, aż powstanie jednolita masa, wymieszać, przyprawić
sokiem z cytryny. Przełożyć do salaterki, przybrać ćwiartkami pomidora, krążkami papryki zielonej i oliwkami.

* Musztarda jabłkowa to nasz produkt,
który uzyskał I Nagroda w konkursie
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów”, Bełżyce 2017r.
Przepisy przygotowała Paulina Pietrusik.
Więcej na fb „Frykasy z Kodnia”.
Polecamy!
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Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków
Ludowych
14 kwietnia, godz. 10:00,  Drelów
Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych odbędzie się w Drelowie po raz 9,
podczas którego zespoły ludowe mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
wokalnych oraz zgromadzonych i odtworzonych tradycyjnych pieśni ludowych.
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Gminne Centrum Kultury w Drelowie ,
www.gck.drelow.pl, e-mail gck.drelow@
gmail.com tel. 83 372 01 54.
Wiesława Zaremba
Wystawa Twórczości Ludowej Z Cyklu
„MAMO, TATO NIE PAL”
inauguracja 14 kwietnia, godz. 10:00, Drelów
Gminne Centrum Kultury w Drelowie ,
www.gck.drelow.pl, e-mail gck.drelow@
gmail.com tel. 83 372 01 54.
Beata Lewczuk
Popularyzacja tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych, prezentacja zachowanych starych ręczników wraz z utrwaleniem wzorów
i form wykonania oraz prezentacja obecnie
wykonywanych.

XVII Powiatowy Przegląd Teatrów
Obrzędowych
15 kwietnia, godz. 12:30, Drelów
Przegląd Teatrów Obrzędowych odbywa się
w Drelowie już po raz XVII, podczas którego wiejskie zespoły teatralne mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
aktorskich i wokalnych. Młode pokolenie
ma możliwość na żywo zapoznać się z tradycją i obrzędami polskiej wsi. Prezentowanych jest od 4 do 10 spektakli.
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Gminne Centrum Kultury w Drelowie ,
www.gck.drelow.pl, e-mail gck.drelow@
gmail.com tel. 83 372 01 54.
Wiesława Zaremba
II Powiatowy Przegląd Teatrów
„W świecie niepełności”
19 kwietnia, godz. 10:00, 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.
Dni biskupa Adama Naruszewicza
patrona w Janowie Podlaskim
- przedstawienie teatralne
kwiecień,
Impreza poświęcona upamiętnieniu postaci biskupa Naruszewicza, uwzględnieniu
jego wkładu w rozwój Janowa Podlaskiego
i oświaty.
Zespół Szkół w Janowie Podlaskim ul.
Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, tel.
83 341-30-56. Koło teatralne - regionalne
„Odskocznia”
Agnieszka Daniluk 503-857-424, Dorota
Dacewicz, Joanna Godlewska
„Jak to niegdyś bywało – inscenizacja
życia na wsi”
Kwiecień, Dom Ludowy w Zaściankach
Organizacja kolejnej imprezy z cyklu „Jak
to niegdyś bywało - inscenizacja życia na
wsi” Impreza ta stanowi okazję do popularyzacji rodzimej kultury i ochrony jej przed
zapomnieniem. Nie bez znaczenia jest fakt,
że to spotkanie daje możliwość niecodziennego spędzenia wolnego czasu. Ponadto
uroczystość przyczynia się do integracji
mieszkańców wsi, gminy a nawet powiatu
z racji przybyłych gości.
Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Warszawska 20, 21-560
Międzyrzec Podlaski, tel. 500-370-763
Justyna Świerczewska tel. 500-370-763
Wydarzenia sportowe:
Otwarte Mistrzostwa Międzyrzeca Podlaskiego w Szachach
8 kwietnia. Impreza odbędzie się w Zespole
Placówek Oświatowych nr3 w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Leśna 2
X Powiatowe Katyńskie Biegi Przełajowe
w Terespolu
13 kwietnia. Impreza o zasięgu powiatowym. Startują uczniowie wszystkich szczebli szkół powiatu bialskiego oraz miasta

Biała Podlaska. Uczestnicy czczą pamięć
olimpijczyków zamordowanych Katyniu.
Odbywa się na terenach rekreacyjnych
w Terespolu przy ul. Kodeńskiej. Zapraszamy kibiców.
Turniej Tenisa Stołowego im. Leszka
Dulskiego
w Międzyrzecu Podlaskim
15 kwietnia. Turniej odbędzie się w Zespole
Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu
Podlaskim ul. Leśna 2.

Urzekający głos
z Międzyrzeca Podlaskiego
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
w The Voice Kids - Eryk Waszczuk

POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie
miast i gmin Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
QR CODE
Studniówka
2018
LO
im.
Sikorskiego
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
Wygenerowano na www.qr-online.pl
online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
w Międzyrzecu Podlaskim
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
Koncert Noworoczny Kodeńskiej
działania sprawnie i kod
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
będzie wyraźny do
Orkiestry Dętej
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
odczytania autoWspólne kolędowanie w Czosnówce
matycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

Karnawałowy Wieczór Babci i Dziadka
w Sławatyczach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

IV Siatkarski Memoriał im. Marka Kacika
w Leśnej Podlaskiej

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Dzień Babci i Dziadka w Sitniku

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXXIII Sesja Rady Gminy Biała Podlaska

III Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar
Starosty Bialskiego

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

XLIII Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Wygenerowano na www.qr-online.pl

