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9 marca odbyło się spotkanie prze-
wodniczącego Rady Powiatu Mariusza 
Kiczyńskiego z przewodniczącymi Rad 
Gmin i Miast powiatu bialskiego. Ta 
pionierska inicjatywa ma na celu stwo-
rzenie forum dyskusji dotyczącego pro-
blemów występujących na obszarze 
miasta Biała Podlaska oraz gmin i miast 
położonych w granicach powiatu bial-
skiego. Jest to także próba integracji 
środowiska przewodniczących organów 
stanowiących powiatu bialskiego, gmin 
i miast, pozwalająca na wymianę do-
świadczeń oraz opracowywanie rozwią-
zań problemów wspólnych dla różnych 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Na zaproszenie przewodniczącego Rady 
Powiatu Mariusza Kiczyńskiego do siedzi-
by Starostwa Powiatowego w Białej Pod-
laskiej przybyli przewodniczący lub wice-
przewodniczący wszystkich gmin i miast 
z terenu powiatu bialskiego w osobach:
•	Dariusza Litwiniuka - przewodniczącego 
Rady Miasta Biała Podlaska;
•	Roberta Matejka - przewodniczącego 
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski;
•	Jarosława Tarasiuka - przewodniczącego 
Rady Miasta Terespol;
•	Agnieszki Sęczyk - wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Biała Podlaska;
•	Anny Ciesielskiej - przewodniczącej 
Rady Gminy Drelów; 
•	Arkadiusza Stanisława Podskoka - prze-
wodniczącego Rady Gminy Janów Podlaski;
•	Barbary Radeckiej - przewodniczącej 
Rady Gminy Kodeń;
•	Tadeusza Hryciuka - przewodniczącego 
Rady Gminy Konstantynów;

•	Ewy Kulińskiej - przewodniczącej Rady 
Gminy Leśna Podlaska;
•	Małgorzaty Derlukiewicz - przewodni-
czącej Rady Gminy Łomazy;
•	Andrzeja Pietruka - przewodniczącego 
Rady Gminy Międzyrzec Podlaski;
•	Grzegorza Panasiuka - przewodniczące-
go Rady Gminy Piszczac;
•	Eugeniusza Żuka - przewodniczącego 
Rady Gminy Rokitno;
•	Urszuli Tomczak - przewodniczącej Rady 
Gminy Rossosz;
•	Józefy Buczek - przewodniczącej Rady 
Gminy Sławatycze;
•	Ewy Olczuk - przewodniczącej Rady Gmi-
ny Sosnówka;
•	Mieczysława Romaniuka - przewodni-
czącego Rady Gminy Terespol;
•	Zbigniewa Antoniego Sokołowskiego 
- przewodniczącego Rady Gminy Tuczna;
•	Ewy Nuszczyk – przewodniczącej Rady 
Gminy Wisznice;

•	Wojciecha Szymanka - przewodniczące-
go Rady Gminy Zalesie.

Wśród poruszanych tematów znalazły się 
m.in. kwestie funduszu sołeckiego, dro-
gownictwa, wspólnych inwestycji a także 
uwagi na temat projektowanych zmian 
w ordynacji wyborczej dotyczących wy-
borów organów stanowiących samorządu 
terytorialnego oraz wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast.
Podczas spotkania dostrzeżono potrzebę 
kontynuowania tej formuły. Przewodni-
czący zgodnie ustalili, że warto byłoby 
zorganizować kolejne spotkanie robocze, 
które z kolei zaowocuje opracowaniem 
koncepcji Wspólnego Konwentu Przewod-
niczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
oraz Przewodniczących Rad Gmin i Miast 
Powiatu Bialskiego. Organizacja Konwentu 
planowana jest na jesień 2017 r.

Tekst: Łukasz Ciołek/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka

Spotkanie przewodniczącego Rady Powiatu z prze-
wodniczącymi Rad Gmin i Miast powiatu bialskiego
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Władze miasta
Burmistrzem Terespola jest Jacek Danieluk. 
Na czele Rady Miasta stoi przewodniczący 
Jarosław Tarasiuk.

Położenie gminy
Terespol to miasto graniczne liczące 6 ty-
sięcy mieszkańców. Położone malowniczo 
na zachodnim brzegu rzeki Bug w Nadbu-
żańskim Obszarze Chronionego Krajobra-
zu w geograficznym centrum Europy i stra-
tegicznym miejscu na wschodniej granicy 
Unii Europejskiej przy głównym szlaku 
komunikacyjnym. W mieście znajduje się 
przejście drogowe z nowoczesnym termi-
nalem.

Dziedzictwo kulturowe
Strategiczne położenie miasta uwarunko-
wało jego bogatą historię. Terespol i jego 
okolice były miejscem licznych walk i bi-
tew, a miasto było kilkakrotnie niszczone 
i odbudowywane. Pamiątkami tamtych 
wydarzeń są zachowane zabytki. Jednym 
z nich jest prochownia, która stanowiła 
część Twierdzy Brzeskiej. Została wybu-
dowana na Przedmościu Terespolskim 
w 1913 roku przez Rosjan. Obecnie Tere-
spolska Prochownia jest miejscem licz-
nych wystaw, prelekcji i obchodów świąt 
narodowych. Charakterystyczną dla Tere-
spola budowlą jest żelazny obelisk przy ul. 
Wojska Polskiego - Pomnik Budowy Szosy 
Brzeskiej. Wzniesiony został z inicjatywy 
ówczesnego ministra stanu Królestwa Pol-
skiego - Stanisława Staszica w celu upa-
miętnienia budowy w latach 1820 - 1823 
brukowanej szosy prowadzącej z Warsza-
wy do Brześcia. Najstarszym zabytkiem Te-
respola jest cerkiew wzniesiona w XVIII w. 
jako świątynia unicka. W 1875 r., na skutek 
likwidacji unickiej diecezji chełmskiej, cer-
kiew w Terespolu przeszła do Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego. W czasie remon-
tu w latach 1897-1898 obok cerkwi wznie-
siono wolno stojącą dzwonnicę, na której 
zawieszono dzwon w części ufundował 
car Mikołaj II, zaś w jej wnętrzu wykona-
no nowe freski. Warta uwagi jest również 
wybudowana w 1892 roku na pobliskim 
cmentarzu kaplica pod wezwaniem Zmar-
twychwstania Pańskiego.

Zasłużeni dla miasta
W tym roku już po raz dziesiąty pod koniec 
stycznia odbył się Koncert Noworoczny, 
podczas którego przyznawana jest na-
groda Burmistrza „Załużny dla miasta Te-
respol”. 
W gronie nagrodzonych znaleźli się wspa-
niali ludzie którzy swój wolny czas poświę-
cali na pracę społeczną, docenieni przez 

mieszkańców zostali również Ci, którzy 
dzięki zaangażowaniu w pracę zawodową 
służyli społeczeństwu. Zasłużeni dla miasta 
są wszyscy ci, którzy działają na rzecz roz-
woju miasta i dobra mieszkańców. 
 

Ciekawe miejsca w gminie
Jednym z ciekawszych miejsc w mieście 
jest Terespolska Prochownia. Sam budynek 
jest unikatowym obiektem architektonicz-
nym. Prochownia jest miejscem spotkań 
mieszkańców, turystów i miłośników hi-
storii. Organizowane są liczne wystawy, 
prelekcje i wydarzenia patriotyczne i kul-
turalne. 

Na tę imprezę zapraszamy 
Niewątpliwie największym wydarzeniem 
w sezonie letnim jest impreza plenerowa 
festyn „Niedziela w Terespolu”, Organi-
zowana jest od 2007 roku na Stadionie 
Miejskim w Terespolu, gdzie każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Artyści i rękodziel-
nicy wystawiają swoje prace, na scenie 
występują zespoły ludowe, orkiestra dęta, 
wykonawcy disco polo i muzyki elektro-
niczna oraz zespoły z Białorusi. 

Ostatnie wydarzenie w mieście 
Ostatnim największym wydarzeniem był 
organizowany już od 22 lat coroczny Mię-
dzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodnio-
słowiańskich, którego głównym organiza-
torem jest Prawosławna Diecezja Lubelsko 
Chełmska. Niewątpliwie najważniejsze 
i najbardziej prestiżowe wydarzenie kultu-
ralne i religijne Terespola. 

Miasto w 2016 roku 
Budżet na 2016 r. wzorem lat ubiegłych 
jest typowo inwestycyjny. Najwięcej 
środków przeznaczonych jest na remon-
ty i budowę dróg i chodników. Najwięk-
szym wyzwaniem jest reforma oświaty, 
a w szczególności problem ze rosnącymi 
i kosztami na edukację w stosunku do 
zmniejszającej się liczby uczniów w szko-
łach.

Perspektywy 
Miasto Terespol czeka na rozpatrzenie 
protestu do oceny wniosku o dofinanso-
wanie na realizację projektu „Odnawialne 
Źródła energii dla Miasta Terespol etap II”, 
w ramach którego planowane jest budowa 
łącznie 278 instalacji fotowoltaicznych, ko-
lektorów słonecznych, pomp ciepła i pie-
ców na biomasę w domach jednorodzin-
nych na terenie miasta Terespol. Miasto 
złożyło, w partnerstwie z innymi gminami, 
wnioski na wymianę oświetlenia ulicznego 
i e –urząd, zajęcia edukacyjne i wnioski na 

działania mające na celu zaciśnienia współ-
pracy z naszym wschodnim sąsiadem w ra-
mach programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Wspólnie z powiatem
Wspólnie z powiatem wyremontowali-
śmy główne ulice w mieście – ul. Wojska 
Polskiego i ul. 3maja, której ostatni etap 
realizowany będzie w tym roku. Ponadto 
w Terespolu organizowane są liczne impre-
zy kulturalne i sportowe o randze powia-
towej, zawsze bardzo chętnie włączamy 
się w inicjatywy na rzecz rozwoju naszego 
regionu.

Burmistrz o mieście:
W perspektywie ostatnich 10 lat mogliśmy 
obserwować dynamiczny rozwój Terespola. 
Było to możliwe w dużej mierze dzięki sku-
tecznemu pozyskaniu środków zewnętrz-
nych liczne inwestycje m.in. na budowę in-
frastruktury kanalizacyjnej, bez której inne 
inwestycje nie mogłyby powstać, dróg, pla-
cówek oświatowych, pogotowia ratunkowe-
go, odnowy centrum miasta, budowy boisk 
ze sztuczna nawierzchnią. Dzięki położeniu 
przy granicy z Białorusią rozwija się dyna-
micznie handel przygraniczny.

Przewodniczący o mieście:
Terespol to ciekawe miejsce do odwiedzenia, 
jak również do zamieszkania z uwagi na po-
łożenie (korytarz transportowy, granica UE), 
historię (obręb Twierdzy Brzeskiej, burzliwe 
losy pogranicza), kulturę pogranicza oraz 
aktywne społeczeństwo. Ostatnie lata to 
szybki rozwój miasta w zakresie infrastruk-
tury przy udziale funduszy UE. 

Radna Miasta Terespol Ewa Zając o mie-
ście:
Miasto Terespol posiada tereny inwestycyj-
ne które można przeznaczyć na budownic-
two mieszkaniowe ,usługi i przemysł lekki. 
Ze względu na położenie miasta w pasie 
granicznym odwiedza nas tysiące turystów 
- warto u nas inwestować. Miasto Terespol 
posiada liczne atrakcje turystyczne, zabytki, 
można tu dobrze zjeść, przenocować w do-
brym hotelu i spotkać się z bardzo przyja-
znymi mieszkańcami miasta. Aby się o tym 
przekonać serdecznie zapraszam.

Adres i kontakt:
Gmina Miasto Terespol 

ul. Czerwonego Krzyża 26 
21-550 Terespol 

www.terespol.pl

Miasto Terespol
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Festterespol 2016 Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

Prochownia Terespol Terespol z lotu ptaka

Park miejski
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Wiek, wykształcenie, praca
Czesław Pikacz ma 61 lat. Jest emeryto-
wanym wojskowym, ppłk rezerwy - służył 
w pułku szkolno-bojowym w Białej Pod-
laskiej. Od 13 lat pracuje w Urzędzie Gmi-
ny Biała Podlaska na stanowisku inspek-
tora ds. ochrony ppoż. (współpracuje 
z 12 gminnymi jednostkami OSP skupia-
jącymi w swoich szeregach ok. 600 stra-
żaków ochotników), obronnych, obrony 
cywilnej, Zarządzania kryzysowego i in-
formacji niejawnych. Absolwent Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Wojsk Radiotechnicz-
nych w Jeleniej Górze - inż. radiolokacji 
i Wydziału Psychologii UMCS w Lublinie 
– magister pedagogiki. Z żoną Jadwigą 
wychowali pięcioro dzieci.

Kiedy i dlaczego zostałem radnym?
Jest to moja pierwsza kadencja w Radzie 
Powiatu Bialskiego. Pochodzę ze wsi i je-
stem związany z ludnością wiejską, znam 
jej problemy oraz oczekiwania. Dlatego 
postanowiłem kandydować do Rady Po-
wiatu, żeby służyć swoją wiedzą i doświad-
czeniem społeczności lokalnej.

Będąc radnym udało się
Jako przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego co roku 
zwołuję komisję z udziałem Komendanta 
Miejskiego Policji, Komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej, Dyrektora Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bia-
łej Podlaskiej, by analizować priorytety 
w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, 
pożarowego i sanitarnego, by mieszkańcy 
powiatu czuli się bezpiecznie. Zawsze uwa-
żałem, że profilaktyka jest najważniejsza. 
Działam również w  Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki i  Infrastruktury, gdzie prze-
wodniczącym jest człowiek bardzo odda-
ny i wrażliwy na krzywdy ludzkie Marek 
Sulima. Na początku kadencji objechali-
śmy cały powiat, by wypracować priory-
tety w utrzymaniu, naprawie i budowie 
dróg powiatowych. W raporcie końcowym 
znalazła się droga Rakowiska – Terebela, 
gdzie dzięki dobrej współpracy z wójtem 
gminy Biała Podlaska Wiesławem Pana-
siukiem, przewodniczącym Rady Gminy 
Dariuszem Plażukiem oraz całą radą udało 
się wykonać pierwszy odcinek 1600 m od 
Rakowisk, następny do Terebeli powstanie 
w tym roku. Cieszy wyremontowany odci-
nek drogi powiatowej od Cicibora Małego 
do Witulina, gdzie gmina Biała Podlaska 
i Leśna Podlaska partycypowały w kosz-
tach. Na początku kadencji został przy-
kryty nową nawierzchnią asfaltową dość 
spory odcinek drogi w Sitniku jadąc z Białej 
Podlaskiej w kierunku do remizo-świetlicy. 

Wykonano remont cząstkowy drogi w kol. 
Grabanów i powierzchniowe utwardze-
nie drogi w Grabanowie. W ramach od-
nowy nawierzchni została utwardzona 
tłuczniem droga w miejscowości Jaźwiny. 
Położono nakładkę na drogę na odcinku 
Czosnówka – Ogrodniki. Również w Orte-
lu Książęcym położono nową nawierzchnię 

i przebudowano przepust. Priorytetem co 
roku jest równanie drogi powiatowej zwa-
nej Gościńcem Kownackim. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy z  Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Krystyną Beń na bie-
żąco prowadzone są remonty cząstkowe 
- usuwanie wgłębień w nawierzchniach 
dróg i w ramach bieżącego utrzymania 
koszenie poboczy, wycinanie krzaków 
i czyszczenia poboczy. Komisja Rolnictwa, 
Gospodarki i  Infrastruktury w ostatnim 
czasie miała dużo pracy w związku z wy-
stąpieniem w naszym powiecie afrykań-
skiego pomoru świń (ASF). Cały czas by-
liśmy z naszymi rolnikami, na protestach 
i w staraniach o wsparcie władz central-
nych w tej sprawie. Planujemy też na bie-
żąco działania na wypadek pojawienia się 
innych zagrożeń np. ptasiej grypy. 

Pracuję nad 
Udzielam się wszędzie gdzie tkwi potrzeba 
zarówno w jednej jak w drugiej komisji. Je-
stem strażakiem ochotnikiem w OSP Sitnik. 
Działam w zarządzie Oddziału Gminnego 

i  Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej. Na V 
Zjeździe Powiatowym ZOSP RP jako jeden 
z trzech zostałem wybrany do zarządu wo-
jewódzkiego. Będę godnie reprezentował 
środowisko strażackie w województwie. 
Cieszą mnie i absorbują inwestycje związa-
ne z budową dróg powiatowych na ternie 
gmin Biała Podlaska i Leśna Podlaska. Są 
to inwestycje tzw. zadania wspólne powia-
tu i gminy. Należą do nich: utwardzenie 
kruszywem odcinka drogi Michałówka – 
Burwin, drugi etap przebudowy drogi Ra-
kowiska – Terebela, remont drogi powia-
towej utwardzonej w 2016 roku od mostu 
przy kościele w Leśnej Podlaskiej przez Bor-
dziłówkę na odcinku 1 km i opracowanie 
dokumentacji na wykonanie nawierzchni 
drogi na odcinku Grabanów – Rokitno 
włącznie z kładką nad rzeką Krzna i chod-
nikiem przez Grabanów.

W przyszłości ważne będzie 
Aby równomiernie podzielić na wszystkie 
okręgi zadania inwestycyjne. Jako radne-
mu powiatu leży mi na sercu dobro całe-
go powiatu, wszystkich ludzi żyjących na 
tym terenie. Chciałbym, aby każdej gminie 
w każdym domu były odnawialne źródła 
energii, aby ludziom żyło się godnie i do-
statnio.

O obecnej Radzie Powiatu
Obecna rada powiatu to ludzie, którym 
zaufało społeczeństwo powiatu. Do spra-
wowania funkcji radnego zostali wybra-
ni w demokratycznych wyborach. Każdy 
się stara, by nie stracić zaufania swoich  
wyborców.

O współpracy z Zarządem Powiatu
Bardzo dobrze układa się współpraca 
z Zarządem Powiatu, Panem Starostą jak 
i z dyrektorami wydziałów w Starostwie. 
Cieszę się, że realizowane są priorytety, 
które wypracowała komisja rolnictwa po 
objazdowych posiedzeniach komisji. Nie-
które zostały już załatwione, inne czekają 
w kolejce. Wszelkie sprawy załatwiane są 
w drodze kompromisu. Obecny Zarząd 
Powiatu pod względem poglądów po-
litycznych i przynależności partyjnej to 
szeroki przekrój reprezentacji naszej Rady. 
Najważniejszym jest, aby umieć się poro-
zumieć mimo zróżnicowanych poglądów.

Moja podpowiedź
Co można by ułatwić, co zmienić, gdzie 
wprowadzić poprawki w  pracy, na co 
zwrócić uwagę aby poprawić warunki 
pracy Rady i Starostwa. Każdemu marzy 
się nowa siedziba Powiatu. Obecny budy-

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018

Czesław Pikacz w Radzie Powiatu na-
leży do klubu radnych PSL i reprezen-
tuje mieszkańców gmin Biała Podlaska  

i Leśna Podlaska
Czesław Pikacz - Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 
członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
i Infrastruktury w Radzie Powiatu Bial-
skiego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku, która w zakresie zwierzchnictwa 
nad powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami realizuje zadania określone 
w ustawach w zakresie porządku publicz-

nego i bezpieczeństwa obywateli.
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nek jest budowlą przestarzałą, ze zbyt ma-
łym parkingiem. Myślę, że nowa siedziba 
podniosłaby komfort i zwiększyła efektyw-
ność obsługi interesantów. W pracy Rady 
i Starostwa konieczne jest kontynuowa-
nie organizowania cyklicznych spotkań 
z przedstawicielami samorządów gmin-
nych: wójtami, radnymi i sołtysami. Ci lu-
dzie mają najlepsze rozeznanie w terenie, 
mogą dożo podpowiedzieć na co należy 
w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, by 
decyzje Zarządu i Rady były jak najbardziej 
słuszne.

Polecam 
Największe wydarzenia odbywające się 
corocznie to: Dożynki Powiatowe, Dobre 
bo Bialskie, Festiwal Sękaczy organizowa-
ny w Roskoszy, Powiatowa wystawa koni 
zimnokrwistych w Tucznej i wszelkiego 
rodzaju imprezy sportowe, folklorystycz-
ne i obrzędowe. Wydarzenia te absorbu-
ją wielkie grana uczestników, zbliżają do 
siebie rolników i przedsiębiorców. Organi-
zowane są na bardzo wysokim poziomie 
z udziałem gości zagranicznych, posłów, 
władz województwa, powiatu i miast. Po-
lecam również spotkanie noworoczne lu-
dowców, na które w tym roku zaprosiłem 
młodzieżowy zespół artystyczny z Terebeli 
przedstawiający „Kolędników”. Wszystkim 
bardzo się podobało.

Dlaczego warto, gdzie i w co zainwe-
stować w Powiecie Bialskim

Osią komunikacyjną Powiatu Bialskiego 
jest droga krajowa nr 2 (międzynarodo-
wa E30) oraz magistrala kolejowa Europy 
E20 łączące wschód z zachodem Europy. 
Większość gmin w Powiecie Bialskim już 
posiada wyznaczone tereny pod inwesty-
cje z całą infrastrukturą budowlaną. Za-
chęcam do inwestycji w naszym powiecie. 
Inwestorze wykorzystaj szansę współpra-
cy z sąsiadami Białorusią i Ukrainą przede 
wszystkim w sferze gospodarczej. Dla sa-
morządów każda inwestycja to nowe miej-
sca pracy. Dla przedsiębiorców to wspania-
ła lokalizacja, łatwy przewóz surowców 
i transport wytworzonych towarów.

Radny prywatnie
Jestem myśliwym. W domu zawsze znaj-
dzie coś się z dziczyzny do poczęstowania. 
Mieszkam na wsi. Przy domu posiadam 
dość dużą działkę, na której z żoną utrzy-
mujemy ogródek warzywny i kwiatowy, fo-
lię do własnych potrzeb i kilka klatek z kró-
likami. W wolnych chwilach rozkoszuję się 
otaczającą nas przyrodą.

Kontakt do radnego 
tel. 606 948 346

tel. do pracy (UG Biała Podlaska) 83 343 49 
50 wew.111

e-mail cz.pikacz@gmina-bialapodlaska.pl

Stypendia sportowe   
          przyznane

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej 29 marca przyznał sty-
pendia sportowe 22 w zawodnikom różnych dyscyplin spor-
towych. 

Wcześniej 6–osobowa komisja dokonała weryfikacji złożonych 
wniosków o przyznanie stypendium. W jej skład weszli repre-
zentanci Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Pod-
laskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 
oraz organizacji pozarządowych. Stypendia otrzymali zawodnicy zamieszkujący 
teren powiatu bialskiego, za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych 
systemem sportu młodzieżowego. Tegoroczni stypendyści to: Jakub Celiński, Mo-
nika Chwalewska, Aleksandra Sacharczuk, Jakub Jakimiak, Kacper Magielnic-
ki, Patryk Segeń, Konrad Łazuga, Mateusz Skulimowski, Bartłomiej Tymoszuk, 
Dawid Rozenkiewicz, KacperSwórski, Anna Chomiuk, Mateusz Żechowski, Ja-
kub Ilczuk, Dariusz Nestorowicz, Robert Polubiec, Ernest Szopliński, Magda 
Bańkowska, Jakub Adamczyk, Agnieszka Chomiuk, Dariusz Stanilewicz, Kacper 
Bogusz. 

Gmina Wisznice nagrodzona 

15-16 marca odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty 
EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, podczas której gmina Wisznice została nagrodzo-
na trzecim miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólno-
ta” pod nazwą DOTACJE UNIJNE W OŚWIACIE. Nagrodę odebrał wójt gminy 
Piotr Dragan. 

Ranking DOTACJE UNIJNE W  OŚWIACIE poświęcony jest funduszom unijnym 
w budżetach samorządowych i obejmuje część tego zagadnienia, bo uwzględnia 
w  nim dotacje związane z  finansowaniem bieżących zadań w  oświacie. Podsta-
wową wytyczną rankingu zależeć jest wielkość dotacji (bez środków na współfi-
nansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca za okres 2007–2015. Projekty, 
które okazały się kluczem do sukcesu sfinansowane zostały przez Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki. W gminie Wisznice zrealizowano ich ponad 7. Wśród nich 
znalazły się m.in.: projekt wspierający edukację „Równe szanse” o wartości 1 007 
024,81 zł, „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej 
Lubelszczyzny”. Wartość projektu to 3 270 488, 56 zł, a kwota dofinansowania to 
2 891 288, 56 zł. 

Źródło: UG Wisznice

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP

Lek. med. Stanisława Chomczyńskiego
Radnego Powiatu Bialskiego dwóch kadencji 

w latach 1998 – 2006
Łącząc się w żałobie 

Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składają
Władze Powiatu Bialskiego

oraz Radni Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
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Powiat bialski od lat z powodzeniem 
sięga po środki z funduszy unijnych. 
Trwająca perspektywa finansowa 
2014-2020 stwarza możliwości pozy-
skania dofinansowania na realizację 
zadań w wielu dziedzinach. Dzięki 
temu w powiecie stale poprawia się 
infrastruktura drogowa, a także sy-
tuacja w takich obszarach jak: zdro-
wie, oświata, pomoc społeczna czy 
kultura.
 
Obecnie, dzięki uzyskanemu wsparciu, 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020, realizowa-
ne są dwie inwestycje drogowe na od-
cinkach dróg powiatowych biegnących 
w obrębie gmin Międzyrzec Podlaski 
i Drelów. Projekty: „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1012L (Kownaty) 
gr. województwa – Rogoźnica od km 
0+000 do km 5+186 odcinek długo-
ści 5,186 km” oraz „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1013L Rogoźnica – 
Żerocin od km 0+014 do km 5+104 
odcinek długości 5,090 km” przyczy-
nią się do poprawy warunków życia, 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej, zwiększenia dostępno-
ści oraz komfortu dojazdu do obiektów 
użyteczności publicznej i gospodarstw 
rolnych. W wyniku ich realizacji zmo-
dernizowanych zostanie łącznie blisko 
12 km dróg powiatowych przy łącznej 
kwocie dofinansowania ze środków 
unijnych w wysokości 2,1 mln zł. 
Również dróg dotyczy złożona w ra-
mach pierwszego naboru wniosków 
do Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020 koncepcja projektu: „Po-
prawa dostępności powiatu bial-
skiego i rejonu brzeskiego dzięki 
budowie i przebudowie infrastruk-
tury komunikacyjnej prowadzącej 
do przejścia granicznego Sławaty-
cze – Domaczewo”. Głównym efektem 
projektu będzie przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1051L Zalesie – Choty-
łów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze 
na odcinku długości 4,4 km oraz drogi 
Malorita-Miedno-Znamienka na od-
cinku 5,1 km. Drogi te prowadzą bez-
pośrednio do przejścia granicznego 
Sławatycze-Domaczewo. Realizacja 
projektu ułatwi komunikację społecz-
ności polskiej i białoruskiej z powiatu 
bialskiego i rejonu brzeskiego, przy-

czyni się do zwiększenia komfortu po-
dróży oraz skrócenia czasu przejazdu 
służb ratunkowych i pozostałych po-
jazdów. Ponadto w ramach projektu 
zakupiony zostanie sprzęt do zimowe-
go i letniego utrzymania dróg, odbę-
dą się wspólne szkolenia i konferencje. 
Powstanie wspólna platforma wymia-
ny doświadczeń, wiedzy i know-how 
z zakresu zarządzania utrzymaniem 
infrastruktury drogowej.
Szeroki wachlarz możliwości niesie 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020, w ramach którego po-
wiat bialski i jego jednostki starają się 
pozyskać dofinansowanie na realizację 
planowanych przedsięwzięć. 
W ramach działania 8.2 Lokalny układ 
transportowy powiat bialski, w poro-
zumieniu z pozostałymi powiatami 
województwa lubelskiego, stara się 
o środki na dofinansowanie strate-
gicznego projektu drogowego „Wy-
godniej, szybciej, bezpieczniej” 
poprawa spójności komunikacyj-
nej województwa lubelskiego po-
przez budowę i przebudowę dróg 
powiatowych usprawniających do-
stępność komunikacyjną do regio-
nalnych i subregionalnych centrów 
rozwoju”. Wartość planowanej inwe-
stycji w powiecie bialskim wyniesie 
ponad 14,6 mln zł, a dzięki pozyska-
nym środkom w wysokości blisko 12,5 
mln zł wyremontowane zostaną drogi 
powiatowe: nr 1036L na odcinku Gra-
banów – Rokitno oraz droga nr 1051L 

na odcinku Zalesie – Piszczac o łącznej 
długości prawie 22 km, oraz powstanie 
ścieżka rowerowa o dł. 2,5 km.

Fundusze na oświatę
Projekt oświatowy: „Aktywne szkoły 
zawodowe w powiecie bialskim” po 
pozytywnej weryfikacji, jest w chwi-
li obecnej na etapie kompletowania 
niezbędnej dokumentacji celem pod-
pisania umowy o  dofinansowanie. 
Projekt realizowany będzie ze środków 
w ramach działania 12.4. Kształcenie 
zawodowe i złożą się na niego staże, 
kursy doskonalenia zawodowego oraz 
doposażenie pracowni dydaktycznych 
w trzech zawodowych szkołach powia-
towych: ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, 
ZSP w Międzyrzecu Podlaskim oraz 
ZS w Janowie Podlaskim. Szkół zawo-
dowych dotyczą także, będące jeszcze 
w trakcie weryfikacji, dwa wnioski: 
„Rozwój infrastruktury szkół zawo-
dowych prowadzonych przez powiat 
bialski”, działanie 13.6 – dotyczący 
modernizacji infrastruktury szkolnej 
oraz drugi wniosek złożony w odpo-
wiedzi na nabór w ramach działania 
5.2:  „Zwiększenie efektywności 
energetycznej szkół zawodowych 
prowadzonych przez powiat bialski” 
dzięki któremu możliwa będzie popra-
wa jakości infrastruktury szkolnej po-
przez wymianę okien, drzwi i pokryć 
dachowych. Wartość nakładów finan-
sowych na wyżej wymienione inwesty-
cje oświatowe wyniesie blisko 7,2 mln 
zł, przy dofinansowaniu w granicach 

Powiat bialski korzysta z funduszy UE

Spotkanie robocze w sprawie projektów unijnych ze stroną białoruską
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6,2 mln zł, a ich realizacja w ogrom-
nym stopniu przyczyni się do poprawy 
funkcjonowania powiatowych jedno-
stek oświatowych.
W  ramach Programu ERASMUS+, 
Akcja: Mobilność edukacyjna - po-
wiatowe jednostki oświatowe złożyły 
wnioski na zagraniczne staże, praktyki 
i kursy doszkalające dla osób uczących 
się i kadry w ramach kształcenia zawo-
dowego. Poprzez realizację projektów: 
„Staże zawodowe bez granic”, „Eu-
ropejski staż nowym doświadcze-
niem zawodowym dla uczniów ZSE 
w Międzyrzecu Podlaskim”, „Euro-
pejskie praktyki drogą do sukcesu 
zawodowego”, Stażyści z Naruszewi-
cza = poprzez praktykę zagraniczną 
prosto na rynek pracy” czy „Euro-
pejska jakość edukacji” w znaczący 
sposób podniesiona zostanie jakość 
kształcenia w szkołach oraz kwalifika-
cje kadr. Łączna wartość planowanych 
projektów to blisko 1,9 mln zł i w cało-
ści pokryta zostanie ze środków Unii 
Europejskiej.

Nowe rozwiązania cyfrowe i projek-
ty społeczne

W ramach działania 2.1 Cyfrowe lu-
belskie o dofinansowanie ubiegają się 
dwa kolejne przedsięwzięcia: „Pod-
niesienie jakości usług publicznych 
w województwie lubelskim poprzez 
modernizację i rozbudowę syste-
mów informatycznych powiatu 
świdnickiego, powiatu bialskiego 
oraz gmin Głusk, Kamień, Kamion-
ka, Mełgiew i Rybczewice” – przy 
zaangażowaniu i współpracy 7 samo-
rządów, oraz projekt geodezyjny „e-
-Geodezja – cyfrowy zasób geode-
zyjny Województwa Lubelskiego” 
– modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków”, a łączna kwota środków 
zaangażowanych na ten cel przez 
powiat bialski wyniesie ponad 16,5  
mln zł. 
W zakresie pomocy społecznej złożo-
no 5 wniosków o dofinansowanie pro-
jektów: „Termomodernizacja Domu 
Pomocy Społecznej w Konstanty-
nowie – zminimalizowanie kosztów 
zużycia energii i emisji gazów do 
powietrza”, „Podniesienie standar-
du usług Domu Pomocy Społecznej 
w  Kozuli poprzez modernizację, 
adaptację i wyposażenie infrastruk-
tury”, „Modernizacja i dostosowa-
nie wraz z wyposażeniem budynku 
po byłej Szkole Podstawowej w Ma-

niach z przeznaczeniem na placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą typu so-
cjalizacyjnego wraz z mieszkaniami 
chronionymi oraz centrum admini-
stracyjnym”, „Rozbudowa i moderni-
zacja Domu Rodzinneg w Żabcach” 
– poprawa jakości świadczonych 
usług”, „Wsparcie i upowszechnie-
nie rodzinnej pieczy zastępczej”. Ich 
realizacja podniesie standard świad-
czonych usług społecznych zarówno 
poprzez niezbędne prace moderniza-
cyjne i wyposażenie, ale także uzyska-
ne środki na wsparcie i upowszechnia-
nie rodzinnej pieczy zastępczej. Łączna 
wartość planowanych projektów spo-
łecznych wyniesie ponad 7,5 mln zł, 
a środki na ten cel pochodzić będą 
z RPO WL oraz PO WER. 

Prace renowacyjne w powiatowej jed-
nostce kultury - Muzeum Józefa Igna-
cego Kraszewskiego planowane są do 
wykonania w ramach środków pozy-
skanych na dofinansowanie projektu 
„Renowacja zabytkowego dworu 
Kraszewskich w Romanowie” – celem 
doprowadzenia do należytego stanu 
technicznego obiektu dworu, w wyso-
kości blisko 6 mln zł.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkań-
ców powiat bialski i jego jednostki or-
ganizacyjne złożyły dotychczas ponad 
20 wniosków o dofinansowanie. Całko-
wita wartość realizowanych i planowa-
nych do realizacji inwestycji przekro-
czyła już 60 mln zł.

Materiał: Anna Szypiło

Uczniowie ZSP w Międzyrzecu Podlaskim

DPS w Kozuli
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23 marca w Białej Podlaskiej obradowała 
Powiatowa Rada Zatrudnienia. Spotka-
nie poprowadził przewodniczący Rady 
Arkadiusz Maksymiuk. W prezydium 
zasiedli wiceprzewodniczący Romuald 
Murawski - wójt Konstantynowa oraz 
Edward Tymoszyński - dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy. Podczas spotkania 
podsumowano rok 2016, przedstawiono 
plany aktywizacji lokalnego rynku pra-
cy na rok bieżący oraz opiniowano nowy 
kierunek nauczania w  Międzyrzecu  
Podlaskim. 

Edward Tymoszyński przedstawił infor-
mację o aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
Podsumował też działania PUP w roku mi-
nionym. Był to okres dobrze spożytkowany 
na pomoc i aktywizację osób bezrobot-
nych. Potwierdzają to przytoczone liczby. 
W lutym 2016 liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w PUP Biała Podlaska wyno-
siła 9.496 osób. W lutym tego roku zareje-
strowanych było 8.793 osoby. Zanotowano 
więc spadek liczby bezrobotnych o 703 
osoby w ciągu roku.
Pozytywne tendencje widać też w wielko-
ści środków jakimi dysponuje Powiatowy 
Urząd Pracy w Białej Podlaskiej z filiami 
w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu. W ze-
szłym roku budżet jednostki wyniósł ponad 
24 mln 623 tys. zł. W tym roku pieniędzy na 
pomoc i aktywizację bezrobotnych będzie 
jeszcze więcej. Na dziś kwota ta oszacowa-
na została na 27 mln 671 tys zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej 
środki jakimi dysponował będzie w tym 
roku w ramach Funduszu Pracy przeznaczy 
głównie na aktywne formy przeciwdziała-
nia bezrobociu oraz na finansowanie zadań 
fakultatywnych. Priorytetowe na najbliższy 
rok wydatki związane z Krajowym Fundu-
szem Społecznym przeznaczone zostaną 
m.in. na trzy cele:
1) wsparcie zawodowe kształcenia usta-
wicznego w  sektorach: przetwórstwo 
przemysłowe, transport i gospodarka ma-
gazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna,
2) wsparcie zawodowe kształcenia usta-
wicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach de-
ficytowych,
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, 
które mogą udokumentować wykonywanie 
przez co najmniej 15 lat prac w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze, w którym nie przysługuje prawo 
do emerytury pomostowej.
Kryteria podziału środków Funduszu Pracy 
oraz plan na aktywne formy przeciwdziała-
nia bezrobociu w bieżącym roku. Do dys-
pozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Białej 

Podlaskiej będzie ponad 9 mln 366 tys. zł. 
Planowana dzięki tym pieniądzom pomoc 
skierowana zostanie do grupy ok. 
1350 bezrobotnych.
- prace interwencyjne - 294 tys. zł - aktywi-
zacja dla 50 osób
- roboty publiczne - ok. 270 tys. zł - 30 osób
- staże - prawie 4 mln 872 tys. zł - 577 osób
- szkolenia indywidualne - ok. 266 tys. zł - 
200 osób
- bony na zasiedlenie - 444 tys. zł - 60 osób
- dofinansowanie wynagrodzenia za za-
trudnienie osoby powyżej 50 roku życia - 
180 tys zł - 30 osób
- dotacje - 2 mln 40 tys. zł - 120 osób
- wyposażenie - 460 tys. zł - 20 osób
- zatrudnienie wspierane - 88 tys. zł - 10 
osób
- opieka nad dzieckiem - 67 tys. zł - 53 osoby
- badania lekarskie - 30 tys. zł - 200 osób
- To prawda, że środków Funduszu Pra-
cy jest z roku na rok więcej, ale dziś, aby 
otrzymać określoną pomoc należy być 
OKREŚLONYM BEZROBOTNYM, ściśle wpi-
sującym się w programy, projekty, wytycz-
ne i priorytety aby móc sięgnąć po środki 
unijne. - mówił Edward Tymoszyński.
Podjęto także decyzję w sprawie wyrażenia 
pozytywnej opinii o kierunku kształcenia 
w zawodzie kierowca mechanik w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Pod-
laskich w Międzyrzecu Podlaskim - kierunek 
nauczania może ruszać już od września.
Powiatowa Rada Zatrudnienia dyskutowała 
również nad umorzeniem bądź nie, niena-
leżnie pobranych świadczeń przez dwie 
osoby bezrobotne. Okazało się bowiem, że 
w czasie odbywania płatnego stażu reali-
zowanego przez PUP okazało się, że osoby 
te zatrudnione również były przez pewne 
okresy czasu na umowie zleceniu. Figuro-
wały więc jako osoby z opłaconym ubez-
pieczeniem w ZUS. A to już kategorycznie 
wyklucza je jako osoby bezrobotne co za 

tym idzie nie mogą korzystać z pomocy 
w aktywizacji jakie oferuje Powiatowy 
Urząd Pracy.
W jednym przypadku, gdy zobowiązana 
nie podjęła żadnej próby spłaty mimo po-
siadania do tego możliwości Rada podjęła 
decyzję o nie umarzaniu ponad 2 i pół tys. 
zł. W drugim natomiast przypadku, bezro-
botny po rozłożeniu na raty zobowiązań 
wobec "pośredniaka" i spłacie większej ich 
części wystąpił o umorzenie pozostałych 
w kwocie prawie 900 zł należności z tytu-
łu na pogorszenie się sytuacji materialnej 
i zdrowotnej zobowiązanego. Powiatowa 
Rada Zatrudnienia przychyliła się w tym 
wypadku do wniosku i bezrobotnemu 
umorzono podaną powyżej kwotę.
Dla ścisłości dodać należy, że w całym 2016 
roku w podobnej sytuacji było 24 osoby. 
Wszystkie wystąpiły z wnioskami do PUP 
o rozłożenie należności raty. Wszystkim 
urząd poszedł na rękę i możliwość taką 
otrzymały.
Powiatowa Rada Zatrudnienia spotka się 
ponownie prawdopodobnie w czerwcu 
br.. W kolejnych miesiącach zakończy się 4 
letni okres kadencji obecnego składy PRZ 
a na kadencję 2017 - 2021 wybrana zosta-
nie nowa Rada.
- Oceniam przebieg prac w radzie jako bar-
dzo sprawny - mówi nam przewodniczący 
Powiatowej Rady zatrudnienia Arkadiusz 
Maksymiuk. - W naszej pracy bardzo po-
magają slajdy i projekcie multimedialne. 
Widać nad czym dyskutujemy na bieżąco, 
czarno na białym. To pomaga podjąć od-
powiedzialną przecież w stosunku do spo-
łeczeństwa decyzję. Zachęcam wszystkich 
do tego aby sięgać po środki jakimi dyspo-
nuje Urząd Pracy. Cieszy też fakt podjętej 
dziś decyzji o nowym kierunku kształcenia 
w Zespole Szkół w Międzyrzecu Podlaskim. 
Kierowca mechanik to zawód rozpoznawal-
ny na rynku, wskazany do uruchomienia 
i wsparcia. 

Tekst: Radiobiper/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka

Pozytywne wieści z rynku pracy
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20 marca Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Białej Podlaskiej wydał rozpo-
rządzenie w sprawie zarządzenia od-
strzału sanitarnego dzików na terenie 
miast i gmin powiatu bialskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem dzierżawcy 
lub zarządcy obwodów łowieckich lub 
ich części, położonych na terenie miast: 
Międzyrzec Podlaski i  Terespol oraz 
gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów 
Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna 
Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, 
Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, 
Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, 

Zalesie mają obowiązek przeprowadze-
nia odstrzału sanitarnego dzików do 
osiągnięcia gęstości populacji dzika na 
poziomie co najwyżej 0,1 osobnika/km 
2 w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. 
Zgodnie z rozporządzeniem każdy przy-
padek padnięcia dzika powinien być nie-
zwłocznie zgłaszany Powiatowemu Leka-
rzowi Weterynarii. Wskazuje on również 
miejsca, do których należy dostarczać 
tusze odstrzelonych dzików. Zarządcy są 
także zobowiązani do zagospodarowa-
nia tusz odstrzelonych dzików przez ich 
utylizację albo przeznaczenie na użytek 
własny myśliwego. 

Z Powiatowym Lekarzem Weteryna-
rii w  Białej Podlaskiej można kon-
taktować się pod numerem telefonu: 
(83)344 37 04. 

Tekst: Wioletta Bielecka

28 marca w świetlicy wiejskiej w Ma-
niach odbyło się spotkanie Zarządu 
Wojskowego Koła Łowieckiego nr 
193 „Diana” z  mieszkańcami tere -
nów położonych w rejonie obwodu 
łowieckiego nr 19. 

W  spotkaniu uczestniczyli  również: 
starosta bialski Mariusz Filipiuk, wójt 
gminy Miedzyrzec Podlaski Krzysztof 
Adamowicz, radny powiatowy prze -
wodniczący Komisji Rolnictwa, Gospo-
darki i   Infrastruktury Marek Sulima, 
przewodniczący Rady Gminy Między-
rzec Podlaski Andrzej Pietruk, przed-
stawiciel Zarządu OPZZ Rolników i Or-
ganizacji Rolniczych Adam Olszewski 
oraz Mateusz Jeżewski, dyrektor Wy-
dział Rolnictwa i Środowiska Starostwa 
Powiatowego Przemysław Bierdziń-
ski, radna gminy Miedzyrzec Podlaski 
z Mań Jadwiga Tarasiuk, sołtysi gminy 
Miedzyrzec Podlaski, proboszcz Parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Ma-
niach ks. Sylwester Gałuch, przedsta-
wiciele mediów oraz licznie przybyli 
rolnicy.
Tematem spotkania było podjęcie de-
cyzji w sprawie wydzierżawienia ob-
wodu łowieckiego polnego w Maniach 
na kolejne 10 lat dla koła łowieckiego 
„Diana”. O tym jak bardzo istotna jest 
to sprawa świadczyła wysoka frekwen-
cja i burzliwa atmosfera towarzysząca 
dyskusji. Rolnicy twierdzą, że obwód ło-
wiecki nr 19, który od 2007 roku przez 
10 lat oddany był w zarządzanie Woj-
skowemu Kołu Łowieckiemu 193 „Dia-
na„ ze Stężycy, nie był najlepiej gospo-
darowany. Podczas spotkania rolnicy 
przedstawili swoje argumenty i dowo-
dy złej gospodarki łowieckiej, a także 
niedostatecznego i nie terminowego 
szacowania szkód łowieckich oraz opie-
szałości w wypłacaniu odszkodowań.
Rolnicy rozczarowani działalnością kola 

łowieckiego zdecydowali, że będą gło-
sować w sprawie ponownego wydzier-
żawienia obwodu łowieckiego polnego 
obwód nr 19 na kolejne 10 lat. W mo-
mencie głosowania za czy przeciw, 
rolnicy jednogłośnie zagłosowali by 
nie przedłużać umowy i w ten sposób 

sprzeciwili się ponownemu wydzier-
żawieniu Kołu „Diana”. Starosta przy-
jął decyzję rolników i obiecał prowa-
dzenie działań w tym kierunku, by na  
obwodzie 19. pojawiło się nowe koło 
łowieckie, składające się z miejscowych 
myśliwych.             Materiał: Grzegorz Panasiuk

Decyzja o sanitarnym odstrzale dzików

Rolnicy zdecydowali



12

16-31.03.2017 Gościniec Bialski Nr 06

ROLNICTWO

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 
dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 
r. można składać wnioski o udzielenie 
pomocy w ramach poniższych mecha-
nizmów uruchomionych w oparciu o 
przepisy dotyczące nadzwyczajnej po-
mocy dostosowawczej dla producentów 
mleka i świń: pomoc dla producentów 
mleka w formie refundacji kosztów za-
kupu bydła hodowlanego mięsnego, 
pomoc dla producentów świń (strefa 
objęta restrykcjami z tytułu ASF) w 
formie refundacji kosztów zakupu by-
dła hodowlanego mięsnego, pomoc dla 
producentów świń w formie refundacji 
kosztów zakupu świń hodowlanych, po-
moc dla producentów świń na wyrów-
nanie ceny sprzedaży (strefa objęta 
restrykcjami z tytułu ASF). 
Stawki pomocy kształtują się następują-
co:
- refundacja do zakupu bydła hodow-
lanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależ-
ności od kategorii wiekowej jałówki oraz 
4000 zł w przypadku zakupu buhaja,
- refundacja do zakupu świń hodow-
lanych od 150 zł do 350 zł, w zależno-
ści od kategorii wiekowej oraz 500 zł w 
przypadku zakupu knura,
- wyrównanie ceny sprzedaży świń ze 

strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, 
nie więcej niż: 2,00 zł za kg masy tu-
szy w odniesieniu do świń sprzedanych 
w okresie od dnia 1 września 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2016 r.; 1,50 zł za kg 
masy tuszy w odniesieniu do świń sprze-
danych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 
r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
Wnioski o udzielenie pomocy do re-
fundacji kosztów zakupu bydła hodow-
lanego i świń hodowlanych, producenci 
będą mogli składać do właściwych ze 
względu na adres zamieszkania lub sie-
dzibę producenta OT ARR. W przypadku 
mechanizmu Pomoc na wyrównanie 
ceny sprzedaży dla producentów świń 
(strefa objęta restrykcjami z tytułu 
ASF), wnioski o udzielenie pomocy za 
poszczególne okresy sprzedaży można 
składać w terminach:
- w odniesieniu do świń sprzedanych od 
dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 
2017 r. – w terminie od dnia 18 marca do 
dnia 7 kwietnia 2017 r.
- w odniesieniu do świń sprzedanych od 
dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwiet-
nia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 
2017 r.,
- w odniesieniu do świń sprzedanych od 
dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 

2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 
2017 r.
 
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie 
pomocy uważa się dzień wpływu tego 
wniosku do właściwego Oddziału Te-
renowego Agencji Rynku Rolnego. 
Na stronie internetowej Agencji Rynku 
Rolnego (www.arr.gov.pl) znaleźć moż-
na szczegółowe informacje na temat: 
warunków udzielania pomocy w formie 
refundacji kosztów zakupu bydła hodow-
lanego mięsnego producentom świń w 
ramach nadzwyczajnej pomocy dosto-
sowawczej z załącznikami, warunków 
udzielania pomocy w formie refundacji 
kosztów zakupu bydła hodowlanego 
mięsnego producentom mleka w ramach 
nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej 
z załącznikami, warunków udzielania 
pomocy w formie refundacji kosztów 
zakupu loszek hodowlanych lub knurów 
hodowlanych w ramach nadzwyczajnej 
pomocy dostosowawczej z załącznika-
mi, warunków udzielania pomocy z ty-
tułu wyrównania ceny sprzedaży świń 
z przeznaczeniem do uboju w ramach 
nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej 
z załącznikami.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego 

Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)

Punkt skupu Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska 4,50

ZM Wierzejki - Łuków 4,00 - 4,90

ZEMAT Wohyń - Radzyń 4,30

ZM ŁMEAT - Łuków 4,00

Januszówka - Łęczna 4,50

Ceny Targowiskowe wybranych produktów

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 
młode 
(kg)

Wisznice 1,00-1,50

Piszczac 1,00-1,50

Biała Podlaska 70 60-65 80 60 1,00-2,50 1,00

Radzyń Podl. 65-70 50-55 50-55 70 60 1,00-2,00 0,5 -0,70

Łuków 65-70 50-55 50 70 60 1,00-2,00 0,6-0,8

Elizówka 1,20-2,20 0,65

Łęczna 52-55 45 45-50 62-65 54-55 1,00-2,00 0,9-1,00

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza 
dla producentów mleka i świń

Stan na dzień 30 marca 2017 r. (Notowania LODR w Końskowoli)
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Międzyrzeccy strażnicy miejscy w tro-
sce o bezpieczeństwo mieszkańców 
miasta rozdają kamizelki i gadżety 
odblaskowe. Wszystko po to, abyśmy 
na drodze byli widoczni, a przez to 
bezpieczni.

Funkcjonariusze straży miejskiej odwie-
dzili już podopiecznych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, któ-
rym przekazali 170 kamizelek. Elementy 
odblaskowe są doskonałą formą zapew-
nienia sobie widoczności na drodze. - 

Piesi i rowerzyści stanowią liczną grupę 
ofiar wypadków drogowych. Dlatego to 
o ich bezpieczeństwo należy dbać szcze-
gólnie. Kamizelki odblaskowe pozwolą 
przynajmniej dostrzec ich już z daleka 
– podkreśla Tadeusz Steć, komendant 
SM w Międzyrzecu Podlaskim. Strażnicy 
rozdają kamizelki napotkanym podczas 
patroli rowerzystom, zostawiają je także 
na zaparkowanych w mieście rowerach. 
Wkrótce wręczą je uczniom innych szkół 
i przedszkolakom.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

16 marca w Lubelskim Urzędzie Wo-
jewódzkim odbyła się finałowa gala 
konkursu wojewody lubelskiego 
Przemysława Czarnka pn. „Organiza-
cja pozarządowa 2016”. W uroczysto-
ści wzięło udział blisko dwieście osób 
związanych ze stowarzyszeniami bio-
rącymi udział w konkursie. Wśród za-
proszonych gości byli m.in. poseł Sła-
womir Zawiślak oraz Kinga Kasprzak, 
reprezentująca wiceministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej Krzysztofa 
Michałkiewicza.

Wojewoda podziękował wszystkim orga-
nizacjom za ich działalność na rzecz roz-
woju województwa lubelskiego - Mamy 

dzisiaj święto organizacji pozarządowych. 
To dzień, w którym możemy powiedzieć 
dziękujemy za to co już zrobiliście i prosi-
my o jeszcze. Cieszę się, że możemy wrę-
czyć statuetki i dyplomy, które są wyrazem 
naszej wdzięczności. 
Laureatami w poszczególnych katego-
riach zostali: Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość (ob-
szar kultura i dziedzictwo narodowe), 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
Okręg Lubelski (obszar bezpieczeństwo), 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Łęcznej (obszar edukacja), Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy 

(obszar sport i rekreacja), Stowarzysze-
nie Alwernia – Franciszkańskie Dzieło 
Promocji Młodzieży i Rodziny (obszar 
polityka społeczna) oraz Lubelskie Ho-
spicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
(obszar profilaktyka i ochrona zdrowia). 
Wojewoda Czarnek wręczył też dyplomy 
dla stowarzyszeń, które zdobyły wyróż-
nienia w konkursie. Wśród wyróżnionych 
znalazła się Jednostka OSP Stołpno 
z Międzyrzeca Podlaskiego, w imieniu 
której wyróżnienie odebrał Naczelnik 
Karol Szmytko. Serdecznie gratuluje-
my Wszystkim Druhnom i Druhom wy-
różnionej Jednostki i życzymy dalszych  
sukcesów.

Tekst: Grzegorz Łukomski/ Zdjęcia: Lubelski Urząd 
Wojewódzki w Lublinie

m. Miedzyrzec
 
Podlaski     Bądź widoczny na drodze

Wojewoda uhonorował organizacje  
pozarządowe z województwa lubelskiego
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15 marca w świetlicy KM PSP w Białej 
Podlaskiej odbyły się eliminacje po-
wiatowe XL edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod ha-
słem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Eliminacje powiatowe poprzedziły 
eliminacje gminne i miejskie, w któ-
rych na terenie powiatu bialskiego 
wzięło udział ponad 500 dziewcząt 
i chłopców.

W eliminacjach powiatowych, które 
otworzył bryg. Artur Tomczuk Komen-
dant Miejski PSP, udział wzięli: prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP Mariusz Filipiuk – starosta bialski, 
Marek Uściński kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej, za-
stępca Komendanta Miejskiego PSP mł. 
bryg. Marek Chwalczuk, Bożena Krzy-
żanowska z Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP, Dorota Wojcieszuk z PT KRUS 
Biała Podlaska.
W zmaganiach powiatowych w trzech 
grupach wiekowych tj. szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły ponadgimna-
zjalne wzięło udział ogółem 42 uczestni-
ków – finalistów niższego szczebla wraz 
z opiekunami, pod kierunkiem których 
zdobywali wiedzę z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.
Eliminacje powiatowe, oceniane przez 
jury pod przewodnictwem mł. bryg. 
Romana Smarzewskiego, składały się 
z dwóch etapów: 
I etap - test pisemny składający się z 30 
pytań, który pisali wszyscy uczestnicy, 
II etap - to finał ustny do którego weszło 
po trzech uczestników z każdej gru-
py wiekowej, którzy uzyskali najwięk-
szą ilość punktów z testu pisemnego  
oraz z przeprowadzonej dogrywki we 
wszystkich grupach. W wyniku rozgry-
wek finałowych i ilości zdobytych punk-
tów z testu pisemnego kolejność zaję-
tych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa szkoły podstawowe
I – Aleksandra Sławińska – SP w Szóst-
ce, gm. Drelów
II – Aleksandra Prokopiak – SP w Ko-
żuszkach, gm. Międzyrzec Podlaski
III – Mateusz Jastrzębski – SP w Dąbro-
wicy Dużej, gm. Tuczna
IV – Szymon Skrzyński – SP w Sosnów-
ce
V – Aleksandra Walczuk – SP w Swo-
rach, gm. Białe Podlaska

II grupa gimnazja
I – Giulia Frąckiewicz – Gimnazjum 
w Jelnicy, gm. Międzyrzec Podlaski
II – Jakub Bekulard – OSP/MDP Szóst-
ka, gm. Drelów
III – Magdalena Chraniuk – Gimna-
zjum w Leśnej Podlaskiej
IV – Hubert Śledź – Gimnazjum w Ja-
nowie Podlaskim
V – Michał Haponiuk – Gimnazjum 
w Zalesiu

III grupa szkoły ponadgimnazjalne
I – Joanna Waszczuk - I LO im. J.I. Kra-
szewskiego w Białej Podlaskiej
II – Jolanta Chibowska - gm. Leśna 
Podlaska
III – Kacper Poschnik – Zespół Szkół 
im. A. Naruszewicza w Janowie Podla-
skim
IV – Karolina Zaniewicz – OSP Stołpno 
w Międzyrzecu Podlaskim
V – Piotr Rosiński – IV LO im. St. Staszi-
ca w Białej Podlaskiej

Laureaci pierwszych miejsc trzech 
grup wiekowych będą reprezentować 
powiat bialski podczas eliminacji woje-
wódzkich w Lublinie.
Na zakończenie eliminacji wręczono 
dyplomy oraz pamiątkowe upomin-
ki z nadrukiem dotyczącym konkursu 
dla wszystkich uczestników za udział 
w eliminacjach. Opiekunowie za przy-

gotowanie zawodników otrzymali 
okolicznościowe podziękowania oraz 
upominki. Ponadto laureaci poszcze-
gólnych grup wiekowych otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe w posta-
ci sprzętu sportowego ufundowane 
przez starostę bialskiego, KRUS Pla-
cówkę Terenową w Białej Podlaskiej 
i Oddział Powiatowy ZOSP RP. Nagro-
dzono również najmłodszego uczest-
nika turnieju - nagrodę otrzymała 
Gabriela Rudzka ze SP w  Huszczy,  
gm. Łomazy. Wyżywienie i słodki upo-
minek ufundował Zarząd Oddziału Po-
wiatowego.
Podczas przerwy, w trakcie której komi-
sja sprawdzała testy pisemne, uczestni-
cy turnieju mieli okazję zobaczyć sprzęt 
będący na wyposażeniu JRG w Bia-
łej Podlaskiej. Zmagania turniejowe 
w powiecie bialskim dotyczące wiedzy 
pożarniczej na wszystkich szczeblach 
z roku na rok cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży 
o czym świadczy liczba uczestników na 
poszczególnych szczeblach.
Organizatorzy Turnieju serdecznie 
dziękują sponsorom za ufundowa-
nie nagród. Osobne słowa podzięko-
wań kierują pod adresem opiekunów 
uczestników, którzy często poświęcając 
swój wolny czas pomagali im zdobywać 
wiedzę o ochronie przeciwpożarowej. 

Materiał: Bożena Krzyżanowska OP ZOSP RP

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 
eliminacje powiatowe
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Komenda Miejska PSP w Białej Podla-
skiej informuje, że ruszyła kampania 
pod hasłem „STOP pożarom traw!”. 
Kampania ma przede wszystkim edu-
kować i uświadamiać, że wypalanie 
traw jest nie tylko niebezpieczne, ale 
również prawnie zabronione.

O skuteczności profilaktyki świadczą 
statystki. W 2015 r. doszło do ponad 82 
tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym 
roku było ich już o ponad połowę mniej. 

Wypalanie traw to problem, z którym 
strażacy zmagają się co roku. Choć ro-
śnie świadomość społeczna w tej kwestii, 
to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, 
że wypalanie traw użyźnia ziemię. – Co 
roku strażacy mają do czynienia z tysią-
cami tego typu zdarzeń. W całym 2016 
r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, 
wśród nich było 36 tys. pożarów traw na 
łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 
30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. 
W tym roku doszło już do ponad 8 tys. 

pożarów łąk i nieużytków rolnych. Ta-
kie pożary są niebezpieczne dla życia 
i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom 
i zabudowaniom gospodarczym, bez-
powrotnie niszczą faunę i florę. Ci, którzy 
mimo wszystko chcą ryzykować, muszą 
również liczyć się z konsekwencjami. 
O tym, że postępowanie takie jest nie-
dozwolone określa m.in. Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), która 
w takich przypadkach przewiduje grzyw-
nę lub karę aresztu. W ramach kampanii 
„STOP pożarom traw” została również 
uruchomiona strona internetowa www.
stoppozaromtraw.pl.

Materiał: KM PSP w Białej Podlaskiej 

15 marca z okazji Światowego Dnia 
Konsumenta w bialskiej galerii CH Ry-
wal, Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów razem z Miejskim Rzecznikiem 
Konsumentów prowadziły doradztwo 
w zakresie ochrony praw konsumen-
ta. Była to okazja do upowszechnia-
nia wiedzy o prawach przysługują-
cych konsumentom.

Dalej wielu konsumentom wydaje się, 
iż w przypadku zakupów w sklepie sta-
cjonarnym, mamy takie same prawa 
jak w przypadku handlu przez Internet. 
Dlatego też częstym problemem jest 
kwestia ewentualnego zwrotu towaru. 
W przypadku handlu na tzw. odległość 
przysługuje nam 14 dniowe prawo do 
odesłania towaru, bez podania przy-
czyny. W przypadku zakupów stacjonar-
nych takiego prawa nie ma- jest to dobra 
wola sprzedawcy, że w ściśle określonym 
przez siebie czasie przyjmie od nas zaku-
piony towar. Natomiast kwestia reklama-
cji towaru, bez względu na sposób do-
konania jego zakupu, jest taki sam. Gdy 
kupiona rzecz ma wadę konsument ma 
prawo złożyć reklamacje. Jej podstawą 
może być rękojmia, czyli kodeksowo 
uregulowany sposób dochodzenia rosz-
czeń od sprzedawcy bądź gwarancja – 
o ile zostanie udzielona – czyli dobrowol-
ne zobowiązanie producenta, importera, 
dystrybutora lub sprzedawcy odnoszące 
się do jakości produktu. To do konsu-
menta należy wybór podstawy prawnej 
złożenia reklamacji.
Składając reklamację z rękojmi możemy 
żądać: naprawy towaru, wymiany towaru 
na nowy, obniżenie ceny podając o jaka 
kwotę, i ostatnia możliwość ale tylko 
w sytuacji gdy wada jest istotna- rozwią-
zania umowy kupna sprzedaży. Wybór 
roszczenia należy do konsumenta ale 
w określonych sytuacjach, sprzedawca 
może się z naszym wyborem nie zgo-

dzić – sekwencja zdarzeń zależy m.in. 
od tego czy towar był już wcześniej re-
klamowany, od charakteru wady czy ła-
twości i szybkości naprawy lub wymiany 
towaru.
Reklamacje z tytułu rękojmi najlepiej 
złożyć na piśmie i zanieść do sprzedawcy 
a na swoim egzemplarzu poprosić o po-
twierdzenie jej przyjęcia. Innym rozwią-
zaniem jest wysłanie listu poleconego. 

Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowe na 
ustosunkowanie się do reklamacji, co nie 
oznacza że w tym czasie przywróci towar 
do stanu zgodnego z umową, czyli że go 
np. naprawi. Konsument ma obowiązek 
powiadomić sprzedawcę o wadzie w cią-
gu roku od jej zauważenia, co nie skraca 
w żaden sposób 2-letniego okresu odpo-
wiedzialności sprzedawcy za sprzedaną 
rzecz. 
Gwarancja jest niczym innym jak oświad-
czeniem określającym obowiązki gwa-
ranta i uprawnienia kupującego. Gwarant 
dobrowolnie określa czas jej obowiązy-
wania- może go skrócić bądź wydłużyć. 

Dający gwarancje musi swoje obowiązki 
reklamacyjne wykonać w okresie wska-
zanym w tejże gwarancji. Może zatem to 
być np. 30 dni robocze a czasem nawet 
dłużej. Jeżeli jednak nie określono tego 
czasu to winno to nastąpić w terminie 
14 dni licząc od daty dostarczenia towa-
ru przez konsumenta. Pamiętać należy 
o tym, iż oba wyżej opisane uprawnienie 
są niezależne od siebie a to oznacza, że 

w przypadku nieuwzględnienia reklama-
cji gwarancyjnej, konsument ma prawo 
dochodzić swych roszczeń od sprzedaw-
cy na podstawie rękojmi.

Materiał: Ewa Tymoszuk

Światowy Dzień Konsumenta 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsu-
mentów Ewa Tymoszuk przyjmuje 

interesantów w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej 
przy ul. Brzeskiej 41 codziennie 

w godzinach pracy urzędu. Z Rzecz-
nikiem można kontaktować się 

telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 
83 35 11 367

Kampania informacyjna 
„STOP pożarom traw”
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Wydział Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej i Lu-
belski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
zorganizowały 16 marca w sali konfe-
rencyjnej Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Kodniu konfe-
rencję „Produkty tradycyjne w ofercie 
turystycznej”. Była ona adresowana 
do podmiotów zainteresowanych wy-
twarzaniem tradycyjnych produktów 
spożywczych, w szczególności do go-
spodarstw agroturystycznych i innych 
obiektów turystycznych, dla których 
wytwarzanie produktów tradycyjnych 
stanowiłoby poszerzenie oferty tury-
stycznej. 

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 
ponad 40 osób. Konferencję w imieniu 
starosty bialskiego otworzyła dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej Ma-
rianna Tumiłowicz. Zebranych powitał 
również gospodarz miejsca wójt gminy 
Kodeń Jerzy Troć, który wyraził uznanie 
dla podjętej tematyki i podkreślił zasługi 
mieszkańców gminy Kodeń w promowa-
niu produktów tradycyjnych.
Od 1 stycznia 2017 weszły w życie prze-
pisy ustawy ułatwiające rolnikom sprze-
daż żywności, w  tym przetworzonej, 
pochodzącej z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu. Jest to możliwe w ramach 
tzw. rolniczego handlu detalicznego. 
Wspomniana ustawa i stosowne rozpo-
rządzenia określają kryteria i warunki ja-
kie muszą być spełnione przy tego typu 
działalności, w  tym również wymogi 
bezpieczeństwa żywności. Zagadnienia 
te, w  nawiązaniu do tworzenia oferty 
turystycznej połączonej z kulinarnym 
dziedzictwem, przedstawiła Bożenna 
Warda - doradca Lubelskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego.
Agnieszka Sęczyk ,  doradca Lubel-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
prezentowała możliwości ubiegania się 
o pomoc finansową przez rolników. Ak-
tualnie trwa nabór w ramach poddzia-
łania „Premie na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej”. Rolnicy, prowadzący 
małe gospodarstwa rolne, ubezpieczeni 
w KRUS w pełnym zakresie mają możli-
wość rozpocząć pozarolniczą działalność 
gospodarczą korzystają z premii w wyso-
kości 100000 zł.
Pod koniec marca odbędzie się nabór 
wniosków w ramach poddziałania „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw”. 
W przeciwieństwie do poprzedniego 
poddziałania, pomoc będzie przyznawa-
na na inwestycje w działalność rolniczą. 
Docelowo musi się poprawić dochodo-
wość takiego gospodarstwa.
Podczas konferencji rozmawiano też 
o możliwości ubiegania się o wsparcie 

finansowe w zakresie podejmowania, 
a także rozwijania działalności gospo-
darczej w ramach działania ,,Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 
pośrednictwem Bialskopodlaskiej LGD. 
Uczestnicy konferencji zostali poinfor-
mowani o warunkach, zakresie, formie 
wsparcia oraz o niezbędnej dokumen-
tacji, którą należy złożyć przy ubieganiu 
się o dofinansowanie. Wysłuchali też 
wystąpienia nt. warunków prawno-po-
datkowych związanych ze świadczeniem 
usług turystycznych, w szczególności 
usług agroturystycznych oraz w zakre-
sie warunków prawno-podatkowych 
związanych z wytwarzaniem i  sprzedażą 
produktów rolnych na poziomie gospo-
darstwa (rolniczy handel detaliczny). 
Prelegentami byli przedstawiciele Urzę-
du Skarbowego w Białej Podlaskiej: Anna 
Godlewska i Ryszard Bachonko.

Materiał: Elżbieta Głowińska

28 marca w Hali widowiskowo - spor-
towej AWF w Białej Podlaska odbyły 
się Targi Pracy i Edukacji.

Biorąc udział w Targach mieszkańcy po-
wiatu bialskiego mięli okazję zapoznać 
się z ofertami kształcenia i zatrudnienia, 
które przygotowali przybyli tego dnia 
wystawcy. W otwarciu Targów uczestni-
czyli licznie zgromadzeni goście, wśród 
których obecny był także starosta bialski 
Mariusz Filipiuk. Targi zorganizowane 
zostały z inicjatywy Centrum Edukacji i 
Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej 

i Akademii Wycho-
wania Fizycznego 
im. J. Piłsudskiego 
w Warszawie f i l ia 
w Białej Podlaskiej. 
Honorowy patronat 
nad wydarzeniem 
objęli starosta bial-
ski Mariusz Filipiuk 
i prezydent miasta 
Biała Podlaska Da-
riusz Stefaniuk. 

Tekst: Wioletta Bielec-
ka / Zdjęcia: Grzegorz 

Panasiuk 

Produkty tradycyjne w ofercie turystycznej

Targi Pracy i Edukacji w Białej Podlaskiej 
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Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach już po raz szósty zorganizowało Konkurs pn. „Znam 
i lubię język rosyjski” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. W eliminacjach, które odbyły się 17 marca udział wzięło 
43 uczniów z 15 szkół gimnazjalnych reprezentujących 4 powiaty: bialski, włodawski, parczewski i łukowski. Konkurs został 
objęty honorowym patronatem: Starosty Powiatu Bialskiego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka 
Rosyjskiego, Wójta Gminy Wisznice, Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie i Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury 
w Warszawie.

Wśród gości zaproszonych na tegorocz-
ną edycję Konkursu znaleźli się m.in.: 
wicestarosta bialski Janusz Skólimow-
ski, wójt gminy Wisznice Piotr Dragan, 
kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej 
w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS 
w Lublinie Prof.dr hab. Feliks Czyżew-
ski, kierownik Zakładu Językoznawstwa 
Słowiańskiego w Instytucie Filologii Sło-
wiańskiej UMCS w Lublinie Prof.dr hab. 
Petar Sotirov, kierownik departamentu 
języka rosyjskiego w Rosyjskim Ośrodku 
Nauki i Kultury w Warszawie Aleksandr 
Dodonov, dyrektor departamentu Kul-
tury i nauki w  Rosyjskim Ośrodku Nauki 
i Kultury w Warszawie Irina Prokopova, 
prezes Stowarzyszenia Współpracy Pol-
ska-Wschód Józef Bryll.
Po uroczystym otwarciu, powitaniu gości 
i eliminacjach konkursowych, uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach językowych. 
Zorganizowano także spotkanie nauczy-
cieli z zaproszonymi gośćmi. Jury konkur-
sowe w składzie: przewodnicząca – prof. 
dr hab. Ludmiła Szypielewicz, dr Kata-
rzyna Oszust – Polak, mgr Weronika 
Markowska, mgr Sylwia Szpruch – Ko-
prianiuk i mgr Elżbieta Wojtysiak, zde-
cydowało nagrodzić trzech uczestników 
z najlepszymi wynikami. Przyznano także 
dwa wyróżnienia. 

Laureaci:
I miejsce Jan Jarowicz – uczeń Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Terespolu,
II miejsce Adrian Kopeć – uczeń Gimna-
zjum nr 2 w Łukowie,
III miejsce Julia Słomkowska – uczenni-
ca Zespołu Szkół Samorządowych w Dę-
bowej Kłodzie.

Wyróżnieni:
1.Klaudia Łukaszuk - uczennica Gimna-
zjum w Łomazach,
2.Maria Zaniewicz – uczennica Gimna-
zjum nr 2 w Łukowie.

Medalem „Mickiewicz – Puszkin” za ak-
tywny udział w nauczaniu języka rosyj-
skiego i promocję kultury Rosji w środo-
wisku oświatowym powiatu bialskiego 
została uhonorowana nauczycielka języ-
ka rosyjskiego Marta Jaroszewicz. Me-
dal został przyznany przez Kapitułę Sto-
warzyszenia Współpracy Polska-Wschód. 
Medal wręczył Józef Bryll - prezes Sto-
warzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż z roku 
na rok prestiż wisznickiego Konkursu sys-
tematycznie rośnie, podobnie jak liczba 
jego uczestników. Doceniają to sponso-
rzy i fundatorzy nagród, których syste-
matycznie przybywa. W tym roku byli to 
m.in.: Starosta Powiatu Bialskiego, Wójt 

Gminy Wisznice, Radny Powiatu Bialskie-
go Łukasz Jaszczuk, Rosyjski Ośrodek 
Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzy-
szenie Współpracy Polska-Wschód, Wy-
dawnictwo Szkolne PWN i wielu, wielu 
innych.

Materiał: Marta Jaroszewicz LO Wisznice

Wisznice
 VI Edycja Konkursu „Znam i lubię język rosyjski”
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Tradycyjnie 21 marca wszyscy ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Połoskach 
wzięli udział w zabawach i konkur-
sach zorganizowanych z okazji pierw-
szego dnia wiosny.

Dla uczniów klas 0-III zabawy prowadzi-
ły M. Sylwesiuk, M. Dawidziuk i B. Pietru-

czuk. Dzieci podzielone na drużyny bez 
problemu rozwiązywały zagadki, rebusy 
i puzzle. Dzielnie radziły sobie również 
z zadaniami sprawnościowymi – szuka-
ły kwiatów „zwiastunów wiosny”, skakały 
po sałatę – zajęczy przysmak i dmucha-
ły na fruwające motyle. Za prawidłowe 
wykonanie zadania zespoły otrzymywa-

ły punkty -"tulipany", którymi ozdabiały 
Panią Wiosnę. 
Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w ze-
społowym turnieju wiosennym, przygo-
towanym przez K. Lewczuk oraz J. Sta-
rzyńską. Tematyka zadań była bardzo 
różnorodna: zagadki z różnych dziedzin, 
labirynty, dyktando wiosenne, wspólne 
układanie wiersza pt. „ Wiosna”, konkurs 
„Jaka to melodia”. Zawodnicy nie tylko 
musieli wykazać się wiedzą, ale także 
sprawnością manualną, spostrzegaw-
czością i dobrą pamięcią. Dzięki dobrej 
współpracy w grupach tablica z punk-
tami zapełniała się błyskawicznie. Prze-
rywnikami w turnieju były konkurencje 
zręcznościowe oraz ćwiczenia na orien-
tację. W nagrodę każdy zespół otrzymał 
słodkości.
Na koniec wszyscy udali się na pobliskie 
poletko, aby pożegnać zimę - pannę Ma-
rzannę. Uczniowie bardzo szybko poże-
gnali zimę i jeszcze szybciej odnaleźli 
śpiącą w krzewach Panią Wiosnę. Pierw-
szy dzień wiosny w Połoskach upłynął 
w bardzo miłej i wesołej atmosferze.

Materiał: SP w Połoskach

Młodzież z 5 szkół ponadgimnazjal-
nych: Zespołu Szkół w Janowie Pod-
laskim, Liceum Ogólnokształcącego 
w Wisznicach, Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Międzyrzecu Podlaskim, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Międzyrzecu Podlaskim i Liceum 
Ogólnokształcącego w Międzyrzecu 
Podlaskim wzięła udział w konkursie 
wiedzy olimpijskiej.

Po rozwiązywaniu godzinnego testu, 
, podczas którego odpowiadali na py-
tania dotyczące m.in. ogólnych zasad 
olimpizmu, historii polskiego i świato-
wego ruchu olimpijskiego oraz star-
tów polskich sportowców w dotych-
czasowej historii igrzysk olimpijskich, 
uczestnicy obejrzeli film o olimpizmie. 
Następnie wręczone zostały nagrody. 
Pierwszych 15 uczniów, którzy najle-
piej rozwiązali test otrzymali nagrody 
w postaci wycieczki do Muzeum Sportu 
i Turystyki PKOL-u w Warszawie, a zwy-
ciężczyni – Dominika Poręba z LO im. 
Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu 
Podlaskim – odebrała z  rąk starosty 
bialskiego Mariusza Filipiuka puchar 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Pod-

laskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy za udział. 

Nagrodzeni Laureaci to: Karolina Ro-
gulska (ZS Janów Podl.), Anna Chmie-
lewska  (LO M-c Podl.), Patrycja Pa-
nasiuk (ZS Janów Podl.), Katarzyna 
Artyszuk (ZS Janów Podl.), Angelika 
Wnukowicz (ZSE M-c Podl.), Patryk Ko-
ciński (LO M-c Podl.), Karol Zaniewicz 
(LO M-c Podl.), Błażej Stasiak (ZS Ja-
nów Podl.), Rafał Klimek (LO Wisznice), 

Alicja Lipka (ZS Janów Podl.), Seba-
stian Chilczuk (LO Wisznice), Tomasz 
Wardziak (ZSE M-c Podl.), Paweł Nast. 
(ZSE M-c Podl.), Natalia Ozga (LO Wisz-
nice). Turniej patronatem honorowym 
objął starosta bialski Mariusz Filipiuk 
i rektor PSW w Białej Podlaskiej Józef 
Bergier. Konkurs przygotowali nauczy-
ciele wychowania fizycznego: Jolanta 
Czopińska i Dorota Plewka.

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: LO Sikorski

Piszczac

                                 Wiosenny turniej wiedzy

m. Międzyrzec Podlaski

 I Powiatowy Turniej Wiedzy Olimpijskiej
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23 września 2016 r. Rada Gminy Łoma-
zy uchwałą Nr XV/110/16 wyraziła zgo-
dę na utworzenie Młodzieżowej Rady 
Gminy Łomazy. Zgodnie ze statutem 
będącym załącznikiem do uchwały, 
celem działania MRG jest upowszech-
nienie idei samorządowej wśród mło-
dzieży oraz zwiększenie aktywności 
młodych ludzi w Gminie Łomazy.

Wybory do MRG odbyły się 24 lutego 
w Zespole Szkół w Łomazach. MRG jest 
reprezentacją młodzieży zamieszkałej 
na terenie gminy Łomazy uczącej się 
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, dlatego dokonano podziału na 
2 okręgi wyborcze i liczbę radnych wy-
bieranych w każdym okręgu. Komisja wy-
borcza składała się z 5 członków. Upraw-
nionych do głosowania było 372 osób, 
z tego 151 uczniów szkół gimnazjalnych 
(okręg Nr 1) i 221 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych (Okręg Nr 2). W głosowa-
niu udział wzięło 110 osób. Wybrano 14 
radnych, po 7 w każdym okręgu.
Radnymi MRG Łomazy I  kadencji lat 
2017-2019 zostali wybrani: Michalina 
Bańkowska (Łomazy), Antoni Bielecki 
(Łomazy), Mikołaj Hołownia (Huszcza 
Druga), Przemysław Jarocki (Szymano-
wo), Aleksandra Kudewicz (Lubenka), 
Piotr Kurianowicz (Lubenka), Gabriela 
Nazarewicz (Koszoły), Daniel Popław-
ski (Studzianka), Martyna Sacharczuk 
(Łomazy), Adrian Stanilewicz (Bielany), 
Katarzyna Sucharzewska (Łomazy), 
Izabela Szutko  (Kopytnik), Damian  
Zając (Studzianka), Paweł Zając (Stu-
dzianka). 
Podstawą działalności Rady jest, zgodnie 
ze statutem, praca społeczna radnych. Za 
pełnienie swojej funkcji radni nie mogą 

pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada 
jest wolna od powiązań z partią poli-
tyczną lub ugrupowaniem politycznym. 
Kadencja trwa 2 lata, licząc od daty  
wyborów.
Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji 
MRG, która odbyła się 10 marca Radni 
odebrali z rąk Przewodniczącej Okrę-
gowej Komisji Wyborczej Natalii Der-
lukiewicz  zaświadczenia zdobycia 
mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, 
wybrali Prezydium Rady oraz Komisję 
Rewizyjną. Prezydium składa się z prze-
wodniczącego Rady (Aleksandra Ku-

dewicz), dwóch wiceprzewodniczących 
(Damian Zając  i   Katarzyna Sucha-
rzewska), sekretarza (Gabriela Naza-
rewicz) i skarbnika (Mikołaj Hołow-
nia). Komisja Rewizyjna składa się z 3 
Radnych: Daniel Popławski - Przewod-
niczący, Adrian Stanilewicz – Członek 

i Martyna Sacharczuk – Członek.
Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas 
kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, 
którego zadaniem jest zapewnienie 
warunków umożliwiających swobodny 
przepływ informacji pomiędzy Radą 
a organami samorządowymi Gminy Ło-
mazy i Urzędem Gminy Łomazy. Została 
nim przewodnicząca Rady Gminy Ło-
mazy Małgorzata Derlukiewicz. Wójt 
pogratulował nowo wybranym radnym, 
wręczył upominki z logiem gminy. Pod-
kreślił, że młodzież w ten sposób może 
mieć również swój wkład w podejmo-

waniu decyzji dotyczących młodych lu-
dzi. Rada ma charakter konsultacyjny, 
wspiera i upowszechnia ideę samorząd-
ności, będzie mogła czynnie uczestni-
czyć w życiu gminy oraz reprezentować 
interesy młodzieży.

Materiał: UG Łomazy

Powołano Młodzieżową Radę Gminy Łomazy
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W Romanowie odbyła się XXXVII edy-
cja Wojewódzkiego Konkursu Czytelni-
czego „Józef Ignacy Kraszewski – jego 
życie i dzieło”. Celem konkursu była 
m.in. popularyzacja osoby oraz twór-
czości Józefa Ignacego Kraszewskiego 
wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, 
rozbudzanie zainteresowania osobo-
wością pisarza i jego dorobkiem oraz 
wiedzy o historii i kulturze „małej oj-
czyzny”.

Oprócz biografii pisarza uczestnicy mieli 
do przeczytania 2 tomowe dzieło podró-
żopisarskie opisujące jego podróże na 
Zachód Europy „Kartki z podróży 1858 – 
1864”. Do pierwszego etapu przystąpiło 
30 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjal-
nych województwa lubelskiego. W finale 
wzięło udział 7 uczniów z 5 szkół. I miej-
sce zajęła Natalia Miklewska z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Parczewie, II miejsce zdobyła 

Katarzyna Zając z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ziemi Podlaskiej z Komarów-
ki Podlaskiej, III miejsce przypadło Julii 
Czarnacka z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. Wy-
różnienia otrzymały:
Monika Osak z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Radzyniu Podlaskim oraz Julia 
Goławska z Zespołu Szkół w Stoczku Łu-

kowskim. Laureaci, wyróżnieni i uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe i książkowe, ufundo-
wane przez Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Opiekunom finalistów wrę-
czono podziękowania oraz wydawnictwa 
muzeum – katalogi „Kobiety Kraszewskie-
go – portret literacki i nie tylko”.

Materiał: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie

26 marca w Hali sportowej Gim-
nazjum im. Unitów Podlaskich 
w Drelowie odbyło się Widowisko 
poetycko – muzyczny „Wypłyń na 
głębię” w reżyserii Józefa Obro-
ślaka - wicedyrektora Wojewódz-
kiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Spektakl jest kompilacją symbolicznych 
scen przybliżających widzom osobę, 
dzieło i naukę Św. Jana Pawła II. W dre-
lowskiej edycji „Wypłyń na głębię” wziął 
udział zespół „Nadzieja” z Kocka, nato-
miast w scenach teatralnych wystąpili 

mieszkańcy gminy Drelów: dzieci ze 
szkoły podstawowej, młodzież gimna-
zjum, oraz dorośli mieszkańcy gminy, 
m.in. ksiądz wikary, członkinie Zespołów 
Śpiewaczych, a także pracownicy Gmin-
nego Centrum Kultury.

Materiał: GCK Drelów

Sosnówka

 Sprawdzili swoją wiedzę o J. I. Kraszewskim

Drelów

 Spektakl „Wypłyń na głębię”
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25 marca odbył się V Cross Mara-
tonu im. Jana Kulbaczyńskiego po 
ziemi piszczackiej i kodeńskiej. Po-
mysłodawcą i inicjatorem biegu był 
Jan Kulbaczyński z Kodnia. 

Zawodnicy wystartowali z  Połosek 
i pobiegli przez Trojanów, Zahorów, 
Rapcze, Kodeń, Elżbiecin do miejsco-
wości Kąty, gdzie był nawrót i powró-
cili  przez te miejscowości na metę 
prz y szkole podstawowej w  Poło-
skach. Trudna crossowa trasa dawała 
się we znaki ponad 60 zawodnikom 
z całej Polski i zza granicy. Dystans 42 
km i 195 metrów w piachu, wodzie 
i  błocie najszybciej pokonał Artur 
Motyl  ze Świdnika z  czasem 3 go-
dziny 6 minut. Drugi na mecie Karol 
Czajka z miejscowości Krępiec stracił 
do zwycięzcy 6 minut, uzyskując czas 
3 godziny 13 minut. Trzeci na mecie 
zameldował się Rafał Pajdosz z Klubu 
Biegacza Biała Biega z czasem 3 godzi-
ny 19 minut. Wśród Pań wygrała Anna 
Psuja (Świdnik) 4:16, drugie miejsce 
zajęła Monika Wielogórska z Siemia-
tycz (czas:4:37.), a trzecie Katarzyna 
Tabulska z Terespola, osiągając re-
zultat 4:52. Wśród mieszkańców gmi-
ny Piszczac wygrał Grzegorz Pawlak 
(Dzida 4x4), który trasę królewskiego 

dystansu w debiucie pokonał w 3 go-
dziny 59 minut i 50 sekund. Organi-
zatorami maratonu byli wójt gminy 
Piszczac Kamil Kożuchowski Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, 
Gmina Kodeń i Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej. Bieg wsparli sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk, prze-
wodniczący Rady Powiatu Bialskiego 
Mariusz Kiczyński, Firma Ed WOOD, 
Nadleśnictwo Chotyłów, Szkoła Pod-

stawowa w Połoskach, OSP Piszczac, 
Komenda Miejska Policji w Białej Pod-
laskiej i Komisariat w Terespolu, Straż 
Graniczna, wolontariusze oraz miesz-
kańcy obu gmin.
Z roku na rok maraton przyciąga co-
raz więcej osób, chcących sprawdzić 
swoje możliwości fizyczne w trudnych 
warunkach. Impreza na stałe zagości-
ła w kalendarzu wydarzeń sportowych 
naszego powiatu.

Materiał: UG Piszczac

10 marca w Białej Podlaskiej odbył się 
finał wojewódzki „Licealiady” w piłce 
siatkowej chłopców. W zawodach, któ-
rych gospodarzem był Bialski Szkolny 
Związek Sportowy, rywalizowało sześć 
zespołów: LO im. Gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, ZS Nr 3 Kra-
śnik, V LO Lublin, ZS Nr 2 Hrubieszów, 
ZSE i III LO Chełm, ZSZ Nr 2 Ryki.

Po emocjonującym boju puchar BSZS 
i Mistrzostwo Województwa, wygrywając 
finałowy mecz 2:1 z drużyną ZS 3 Kraśnik, 
zdobyło Liceum Ogólnokształcące im. 
Gen. Władysława Sikorskiego w Między-
rzecu Podlaskim. W składzie zwycięskie-
go zespołu znaleźli się: Michał Bogucki, 
Jakub Jarosz, Damian Jurkowski, Igor 
Kowalski, Michał Mikołajczuk, Bar-
tosz Roszkowski, Jakub Skólimowski, 
Bartosz Szabaciuk, Karol Zaniewicz. 3 
miejsce zajęła drużyna V LO w Lublinie, 
która w ostatnim meczu pokonała team 
z Chełma. Drużyny, które zajęły miejsca 
na podium zostały nagodzone medalami 

i pucharami. Wszystkie zespoły otrzymały 
dyplomy.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. wi-
cestarosta bialski Janusz Skólimowski 
oraz dr hab. prof. Krystyna Górniak 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz 
Wiceprezes LW SZS oraz Przewodniczący 
BSZS Maciej Kosik.

Tekst: Grzegorz Łukomski/ Zdjęcia:BSZS

Kodeń, Piszczac Piąty raz pobiegli w cross maratonie

m. Międzyrzec Podlaski

                  Najlepsi w województwie 
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23 marca w hali ZS CKR Leśna Podlaska 
odbył się Finał powiatu bialskiego w 
koszykówce dziewcząt licealiada. Naj-
lepszy okazał się zespół z Małaszewicz.

 Zawody zostały rozegrane w systemie 
podziału na grupy każdy z każdym 4 x 5 
minut. W meczu o zwycięstwo zmierzyły 
się drużyny LO Międzyrzec Podlaski – ZS 
Małaszewicze. I miejsce zdobył team ZS 
Małaszewicze, którego opiekunem jest 
Tomasz Kuć. II miejsce zajęły dziewczę-
ta z LO Międzyrzec Podlaski, III miejsce 
przypadło drużynie ZS CKR Leśna Podla-
ska. Za podium uplasowały się: ZSE Mię-
dzyrzec Podlaski i koszykarki LO Wiszni-
ce. Puchar Bialskiego Szkolnego Związku 
Sportowego oraz awans do rejonu otrzy-
mała drużyna dziewcząt z LO w Między-
rzecu Podlaskim składzie: Dominika Ba-
głaj, Aleksandra Bohusz, Emilia Izdebska, 
Pamela Kaliszuk, Aleksandra Lipka, Diana 
Marczak, Karolina Rychter, Paulina We-
reszko, Weronika Zawistowska. Wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy. 

19 marca w Lublinie odbyły się Mistrzo-
stwa Międzywojewódzkie Juniorów 
i Juniorów Młodszych w taekwon-do 
ITF. UKS HWA-RANG okazał się najlep-
szym klubem tej imprezy. 

Gminę Janów Podlaski reprezentowało 
9 zawodników UKS Hwa-Rang, których 
od tego roku w zmaganiach sportowych 
wspiera Urząd Gminy w Janowie Podla-
skim. Warto dodać, że dla 6-tki z nich był 
to debiut na imprezie tej rangi. W zeszłym 
roku, mimo okazałej zdobyczy medalo-
wej, nie udało się przywieźć ani jednego 
złotego krążka. Jak spisali się podopieczni 
instruktora i nauczyciela Zespołu Szkół - 
Dawida Smolbika w tym roku?

Rywalizacja zaczęła się od konkurencji 
układów formalnych kolorowych pasów, 
gdzie medalową serię UKS Hwa-Rang roz-
poczęła Martyna Górska stając na najniż-
szym stopniu podium. W finale układów 
formalnych czarnych pasów spotkali się 
Błażej Sacharczuk i Robert Polubcie 
- koledzy z klasy w janowskim liceum. 
Jednogłośnie zdaniem sędziów pojedy-
nek wygrał Błażej, stając się tym samym 
pierwszym w historii naszego klubu zło-
tym medalistą. Jednocześnie rozgrywa-
na była konkurencja technik specjalnych 
mężczyzn, którą wygrał Patryk Segeń, 
a swój drugi srebrny medal zdobył Robert 
Polubiec. W rozpoczynających się konku-
rencjach walk mężczyzn długo czekaliśmy 
na finał z udziałem naszych zawodników. 

Patryk Segeń, Przemek Najdyhor, Jakub 
Ilczuk i Wojciech Bernacki wywalczyli 
brązowe medale w swoich kategoriach. 
Chwilę później odbył się kolejny janowski 
finał z udziałem Błażeja i Roberta w wal-
kach do 68kg. Robert, mimo iż w drodze 
do finału musiał stoczyć jedną walkę wię-
cej od kolegi z klubu, lepiej taktycznie ro-
zegrał finał i po dogrywce tym razem to on 
wyszedł z pojedynku zwycięsko. Ogromną 
niespodziankę sprawił Janek Kociubiński, 
wygrywając w finale powyżej 75kg z za-
wodnikiem z Lubartowa. 
W Juniorach młodszych Aleksandra Sa-
charczuk w zaciętej walce o finał z repre-

zentantką Polski z Radzynia Podlaskiego 
uległa nieznacznie w ostatnich sekundach 
walki. Ostatecznie Ola zdobyła medale 
brązowe w walkach do 50kg i technikach 
specjalnych. 
Łączny dorobek janowskich zawodników 
to 14 medali: 5 złotych, 3 srebrne i 6 brą-
zowych, co dało najlepszy wynik w historii 
klubu i pierwsze miejsce w klasyfikacji ju-
niorskiej klubów. 
Serdecznie gratulujemy i czekamy na  
kolejne sukcesy podczas Grand Prix  
Polski w taekwon-do w Bartoszycach 2-3 
kwietnia. 

Materiał: UG Janów Podlaski

Materiał: BSZS

Koszykarski finał powiatu

Janów Podlaski

 Kolejne sukcesy klubu UKS HWA-RANG



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... KWIECIEN 2017
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Wielkanocne spotkanie z kulturą

9 kwietnia, Żerocin; Jest to spotkanie 
środowisk twórczych: zespołów ludo-
wych i twórców ludowych, którzy pre-
zentują muzykę, twórczość rękodziel-
niczą związaną z Wielkanocą (pieśni 
wielkopostne, palmy, pisanki, stroiki 
oraz potrawy wielkanocne). Spotka-
nie ma charakter otwarty i połączony 
jest z kiermaszem prac wielkanocnych 
oraz konkursem na palmę i pisankę 
wielkanocną. Organizatorzy: Gminne 
Centrum Kultury w Drelowie, www.
gck.drelow.pl,
e-mail: gck.drelow@gmail.com,
Tel. (83) 372 01 54. Wiesława Zaremba.

Promocja VIII Rocznika Konstanty-
nowskiego

21 kwietnia, Pałac Platerów w Kon-
stantynowie, godz. 18:00.

II Powiatowy Przegląd Chórów 
Szkolnych i Zespołów Wokalno-In-

strumentalnych

22 kwietnia, Małaszewicze; Wykonaw-
cy zaprezentują dwa utwory (pierwszy 
o tematyce patriotycznej, drugi o te-
matyce dowolnej). W konkursie będą 
uczestniczyć szkoły podstawowe, gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta 
w Małaszewiczach ul. Kolejarzy 16, 21-
540 Małaszewicze, Tel. (83) 375 14 38,
Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
skiej Tel. (83) 351 13 39.

VIII Przygraniczny Konkurs Koron-
karski „Igłą Malowane”

23 kwietnia, Sitnik; Celem konkursu 
jest propagowanie rękodzieła ludo-
wego z zakresu koronkarstwa, pro-
mocja różnych technik koronkarskich 
i hafciarskich. Prace mają być wykona-
ne w ciągu ostatniego roku w trzech 
kategoriach: koronka, haft płaski, haft 
krzyżykowy. Podsumowanie konkursu 
uwieńczy otwarcie wystawy 23 kwiet-
nia i wręczenie nagród.
Pracownia Koronkarstwa w Sitniku,
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Pod-

laskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Pod-
laska
Tel. (83) 343 53 27, e-mail: gokbp@
vp.pl
Alicja Sidoruk Tel. 516 200 805
Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
skiej Tel. (83) 351 13 39.

II Powiatowa Inscenizacja życia na 
wsi –sianie owsa

23 kwietnia, Zaścianki; W  imprezy 
plenerowej będzie możliwość wysłu-
chania występów zespołów ludowych 
z terenu powiatu bialskiego, które wy-
konywać będą pieśni ludowe tema-
tycznie związane z wybranym elemen-
tem życia na wsi na placu przy Domu 
Ludowym w Zaściankach. Zespół Le-
śne Echo wraz z dziecięcym zespołem 
Hreczka zaprezentują przedstawienie 
tematycznie nawiązujące do całości 
uroczystości. W trakcie imprezy bę-
dzie możliwość obejrzenia prac arty-
stów, którzy prezentować będą swój 
dorobek rękodzielniczy na przygoto-
wanych stoiskach.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej, Gmina Międzyrzec 
Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół 
Ludowy „Leśne Echo” z Zaścianek
Michał Teofilski Tel. 500 370 763.

Wydarzenia sportowe:

IX Turniej Koszykówki Chłopców 
w Konstantynowie

5 kwietnia; Zawody odbędą się w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Konstantynowie ul. Nowa 2. Począ-
tek o godz. 10.00. Prawo startu mają 
chłopcy ze szkół podstawowych rocz-
nik 2003/2004.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Juniorów, Juniorów Młodszych 
i Młodzików w Taekwon-do ITF 

w Janowie Podlaskim

8 kwietnia; Zawody odbędą się w hali 
sportowej w Janowie Podlaskim. W ry-
walizacji będą uczestniczyli zawodnicy 
w wieku 10-18 lat z województw: pod-

karpackiego, lubelskiego, świętokrzy-
skiego i podlaskiego.

Otwarte Wiosenne Zawody w Pły-
waniu

22 kwietnia; Zawody będą zorganizo-
wane w pływalni miejskiej w Między-
rzecu Podlaskim.

Wiosenny Spływ Kajakowy Rzeką 
Zielawą z Rossosza do Studzianki

30 kwietnia; Start uczestników o godz. 
11.00 (most w Bordziłówce). Szczegó-
łowe ustalenia Tel. 501 266 672.



POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów 
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką for-

mę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie 
miast i gmin Powiatu Bialskiego. 

Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy? 
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony 

z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, 
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania 

online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz 

skierować swoje urządzenie (telefon z wbu-
dowana kamerą, smartfon lub tablet) 

w kierunku kodu QR. Kod powinien 
znaleźć się w obrębie kontur kwa-

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

m a t y c z n i e  n a 
twoim telefo-

nie pojawi 
się film!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

„Babska Biesiada” z okazji Dnia Kobiet  
w Leśnej Podlaskiej 

VIII Sejmik Kobiet Powiatu  
Bialskiego 

Wernisaż wystawy malarstwa Mirosławy 
Kozińskiej w Janowie Podlaskim 

Terespol: Promocja książki Marek Trela. 
Moje konie. Moje życie 

Złote gody w Wisznicach 

Nagrody za wyniki sportowe w 2016 roku 
rozdane 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Podsumowanie Roku Żołnierzy Wyklętych  
w Powiecie Bialskim 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Promocja książki Szczepana Kalinowskiego 
„Chwała bohaterom …” w Rudnikach 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXIV sesja Rady Gminy Biała Podlaska 
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wieczór z piosenką angielską  
w Krzewicy 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)


