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28 marca w sali konferencyjnej przy ul.
Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej odbyła się 44. sesja Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej, podczas której radni obradowali m.in. w sprawie wyrażenia
sprzeciwu wobec przeniesienia Polskiego Narodowego Pokazu Koni
Arabskich Czystej Krwi z Janowa Podlaskiego do Warszawy.
Sesja rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń i okolicznościowych grawertonów
Marszałka Województwa Lubelskiego.
Odznaczenia wręczali: Andrzej Czapski, starosta bialski Mariusz Filipiuk,
wicestarosta Janusz Skólimowski oraz
przewodniczący Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Mariusz Kiczyński. Wyróżnieni zostali: komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej
ppłk Artur Łojek, zastępca komendanta
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej mjr Grzegorz Celiński,
st. chor. Tadeusz Mikinnik z Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, dyrektor Zakładu Karnego w Opolu
Lubelskim płk Leszek Wojciechowski,
dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Damian Frańczak, ppor. Paweł Waszczuk z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Stanisław Romaniuk
reprezentujący Zakład Remontowo-Budowlany w Białej Podlaskiej.
Stypendyści z dyplomami
Podczas sesji wręczone zostały także
dyplomy potwierdzające otrzymanie
stypendiów sportowych. Zarząd Powiatu przyznał stypendia sportowe zawodnikom, którzy w 2017 osiągnęli wysokie
wyniki w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym. Stypendia na kwotę 20 tysięcy zł otrzymało 14
osób: Aleksandra Sacharczuk, Monika
Chwalewska, Jakub Jakimiak, Jakub
Celiński, Kacper Bogusz, Łukasz Bogusz, Kacper Magielnicki, Sebastian
Kłos, Gabriela Kałanczyńska, Aleksandra Samociuk, Kacper Swórski, Nikola
Sobechowicz, Bartłomiej Tymoszuk
i Anna Chomiuk.
Kornik atakuje lasy
W marcowej sesji Rady Powiatu udział
wzięli przedstawiciele Nadleśnictw:
Chotyłów, Włodawa, Biała Podlaska i Międzyrzec, którzy zabrali głos w sprawie
podejmowania działań profilaktycznych
związanych z występowaniem i zwalczaniem kornika ostrozębnego w zagrożonych drzewostanach sosnowych w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego.
W imieniu Nadleśnictw wystąpiła m.in.
inż. Małgorzata Bielak - specjalista ds.

XLIV sesja Rady Powiatu

ochrony lasów w Nadleśnictwie Chotyłów, która nakreśliła problem szkodliwego działania kornika w lasach oraz
przybliżyła charakter działań profilaktycznych. Kornik ostrozębny występuje
w całej Europie, Azji, Syberii, w Chinach,
Japonii, Indiach, Indonezji, Malezji, Filipinach. Teraz również na terenie całej
Polski. Pierwsze ogniska gradacyjne na
terenie Nadleśnictw powiatu bialskiego
pojawiły się w grudniu 2015 roku, a gradacja nadal trwa.
Policja podsumowała rok 2017
Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z działalności komendanta miejskiego Policji oraz informacji
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2017
rok. Sprawozdanie zostało rozpatrzone
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Przedstawił ją mł.
insp. Grzegorz Pietrusik. Jak wynika
ze sprawozdania wzrosła wykrywalność przestępstw. Na każde 100 popełnionych czynów karalnych, bialska
policja wykryła sprawców 83 takich
zdarzeń. W 2017 roku, w porównaniu
do 2016 roku, odnotowano wzrost
ilości zdarzeń drogowych z ofiarami
lub rannymi. Ogółem na bialskopodlaskich drogach zginęło 17 osób.
Głównymi przyczynami wypadków drogowych było niedostosowanie prędkości
do panujących warunków, nieudzielanie
pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie. Przypomnijmy, że porządek i bezpieczeństwo publiczne na
terenie miast i gmin powiatu bialskiego

zapewniają policjanci pełniący służbę
w czterech komisariatach: Janowie Podlaskim, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Wisznicach, wspierani przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białej
Podlaskiej.
Blisko 2000 interwencji straży w roku
2017
Radni rozpatrzyli także informację komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok. Bryg. Artur Tomczuk poinformował, że minionym roku
odnotowano prawie 2 tysiące zdarzeń
wymagających interwencji. To o ponad
1/3 więcej niż w roku 2016. Odnotowano 19 ofiar śmiertelnych i prawie 300
osób rannych. W zeszłym roku podczas
niesienia pomocy ucierpiało też 4 strażaków. Ogólna liczba zdarzeń wzrosła
o 34,14 %. Spośród powstałych zdarzeń
wymienić należy: 519 pożarów, w 2016
r. 440 – (wzrost o 17,95 %), 1425 miejscowych zagrożeń, a w 2016 r. – 1007 –
(wzrost o 41,50 %), 48 alarmów fałszywych, a w 2016 r. – 38 – (wzrost o 26,31
%). W porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost ilości pożarów o 17,95 %
oraz wzrost ilości innych miejscowych
zagrożeń o 41,50 %.
Szpital gospodarzem budynku przy
ul. Brzeskiej 16
Podczas sesji radni podjęli również
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego ►
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim. Dyrektor międzyrzeckiego szpitala 18 stycznia 2018
roku, zwrócił się we wniosku do Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z prośbą
o ustanowienie prawa bezpłatnego użytkowania pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Brzeskiej 16 w Międzyrzecu
Podlaskim stanowiącym własność powiatu bialskiego.
Powiat jako organ założycielski może
przekazać te lokale użytkowe w użytkowanie dla SP ZOZ z przeznaczeniem na
cele statutowe. W tym przypadku odstępuje się od obowiązku przeprowadzenia
przetargu. Kompleks szpitala znajduje się
w odległości ok. 100 metrów od budynku przy Brzeskiej 16. Biorąc pod uwagę
postępujący rozwój usług medycznych
i zdrowotnych, prowadzenie i przystąpienie międzyrzeckiego szpitala do kolejnych
programów i projektów rozwojowych,
naglące staje się doposażenie jednostki
w odpowiednie do potrzeb pomieszczenia biurowe i administracyjne. Radni
powiatowi zgodzili się z argumentami
i przekazali budynek pod skrzydła szpitala
powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim.
Stanowisko w sprawie przeniesienia
Czempionatu Narodowego
Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przeniesienia
Polskiego Narodowego Pokazu Koni
Arabskich Czystej Krwi z Janowa Podlaskiego do Warszawy. Podczas sesji
swoje stanowiska w sprawie przedstawili m.in. starosta bialski Mariusz
4

Filipiuk i wicestarosta bialski Janusz
Skolimowski. Po dyskusji, odbyło się
głosowanie nad uchwałą, które zakończyło się wynikiem: 12 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się, jedna osoba
nie oddała głosu. Podobne stanowiska
i uchwały wyrażające sprzeciw wobec
tego pomysłu podejmowane są również w gminach powiatu bialskiego.
Stanowisko takie przyjęła już Rada
Gminy Międzyrzec Podlaski.
Poparcie dla postulatów rolników
i płot, który ma powstrzymać ASF
W porządku obrad znalazło się miejsce
na rozpatrzenie wniosku dotyczącego
wyrażenia stanowiska Rady Powiatu
w sprawie poparcia postulatów Komitetu Protestacyjnego Rolników. Są one
efektem spotkania rolników, które odbyło się 19 marca. Komitet sformułował
swoje postulaty w odniesieniu do bardzo
trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli rolnicy w związku z rozprzestrzenieniem się
wirusa ASF, a w szczególności z brakiem
wsparcia ze strony rządu. Komitet Protestacyjny Rolników domaga się bezwarunkowo od Rządu RP wypłaty pełnego
odszkodowania za wybite świnie oraz
rekompensat za czasowe powstrzymanie
się od hodowli świń. Wniosek o skierowanie do zaopiniowania przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury został
przyjęty przed radnych jednogłośnie.
Inną, poruszaną tego dnia kwestią związaną z sytuacją rolników, był pomysł budowy płotu mającego chronić polskie
gospodarstwa przed wirusem ASF. Rol-

nicy z terenów nadbużańskich gmin są
przeciwni budowie ogrodzenia, które
będzie ingerowało w tereny ich gospodarstw. Są oni zdania, że pieniądze,
które pochłonie budowa mogłyby być
przeznaczone na bezpośrednią pomoc
dla poszkodowanych rolników. Wniosek
w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu sprzeciwu wobec budowy ogrodzenia
wzdłuż wschodniej granicy Polski, jako
elementu walki z afrykańskim pomorem
świń (ASF) będzie rozpatrzony podczas
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury.
Podczas sesji Rada Powiatu podjęła także uchwały w sprawach: wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej dla Powiatowego Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych,
na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018
roku; uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018-2020; zmiany uchwały w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
bialskiego, a także udzielenia pomocy
finansowej Miastu Biała Podlaska, rozpatrzenia skargi na działalność starosty bialskiego, zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2018 rok i zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego
na lata 2018 – 2025.
Tekst: Katarzyna Chorąży, Łukasz Ciołek, Wioletta
Bielecka/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka
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Gmina Terespol ma nowego skarbnika
22 marca odbyła się XXII Sesja Rady
Gminy Terespol. Jednym z kluczowych
punktów, które znalazły się w porządku obrad było odwołanie i pożegnanie,
odchodzącej na emeryturę skarbnik
gminy Wiesławy Szymańskiej i powołanie na to stanowisko Edyty Maruda.
Wiesława Szymańska złożyła do wójta
gminy Terespol wniosek o rozwiązanie
stosunku pracy na mocy porozumienia
stron w związku z przejściem na emeryturę. Wójt zgodnie z ustawowym obowiązkiem wystąpił do Rady z wnioskiem
o odwołanie dotychczasowego skarbnika i powołanie nowego. Wiesława Szymańska pracowała na rzecz samorządu
gminy Terespol ponad 40 lat, od 1977
roku w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol
zajmując stanowiska urzędnicze, a od
1990 roku została powołana na skarbnika
miasta i gminy Terespol. Po rozdziale jedTrwają prace w parku przy pałacu
Potockich w Międzyrzecu Podlaskim.
Powstaną tu nowe alejki, plac zabaw
i oświetlenie. Park w nowej odsłonie
zobaczymy we wrześniu.
Chodzi o 35 hektarów terenu okalającego zabytkowy pałac Potockich. Pracami zajmuje się firma Bialbud z Białej
Podlaskiej. Na razie tego nie widać, ale
władze miasta zapowiadają że pojawi
się tu ponad 5 tys. nowych nasadzeń.
Park ma nawiązywać do swojego międzywojennego charakteru. Miastu doradza w tym konserwator zabytków
z Białej Podlaskiej.
– Powstaną nowe aleje parkowe, szutrowe z oświetleniem, trawniki dywanowe,
pawilony ogrodowe, nowe ławeczki.
Większy będzie parking przy pałacu –
mówi Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego. W planach jest także
plac zabaw i miejsce pod mobilną scenę. Poza tym, teren będzie monitorowany. Dzięki temu ma być bezpieczniej.
A część istniejącego magazynu zostanie zaadoptowana na publiczne toalety. Prace porządkowe rozpoczęły się już
w ubiegłym roku, wtedy wycięto część
drzew. A jeszcze wcześniej urzędnicy
spytali mieszkańców w ankiecie internetowej co chcieliby zmienić w parku.
Większość była za budową oświetlenia,
monitoringiem, posadzeniem nowych
drzew i krzewów, budową placu zabaw
i poprawą stanu alejek.
– To się chwali, że w końcu ktoś pomyślał

nostki samorządowej na Miasto Terespol
i Gminę Terespol od 1992 roku zajmowała stanowisko skarbnika gminy Terespol.
Odwołanie dotychczasowego skarbnika
z pełnionej funkcji obyło się w miłej atmosferze. Było wiele podziękowań, kwiatów, które składali przewodniczący rady,
wójt, kierownicy jednostek oświatowych.
Miejsce Wiesławy Szymańskiej zajęła
Edyta Maruda.
W Urzędzie Gminy Terespol pracuje ona
od 2004 roku początkowo w Referacie
organizacyjnym i spraw społecznych,
a od 2006 w Referacie finansowo - podatkowym na stanowisku inspektora ds.
planowania i sprawozdawczości. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli
wewnętrznej, oraz certyfikat księgowego.
Podczas marcowej sesji Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za
2017 rok, do którego nie wniosła uwag.
Radni przyjęli również m.in. uchwały
w sprawach: wyodrębnienia w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz
sołecki; przyjęcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Terespol na lata 20092032”; określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Terespol na rok 2018, czy też podziału gminy Terespol na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Teksty podjętych uchwał
dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
www.bip.gminaterespol.pl jak również
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Materiał: UG Terespol

Duże zmiany w parku Potockich

o przepięknym miejscu na wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu – cieszy się pani Anna z Międzyrzeca Podlaskiego.
– Zamiast dopasować projekt „rewitalizacji” do stanu wiekowej zieleni, dopasowano drzewostan do projektu – ubolewa z kolei pan Jerzy. Plany rewitalizacji
miasto przygotowało na podstawie
ocalałego projektu ogrodów pałacowych pochodzących z XVIII wieku. Lifting tego miejsca pochłonie ponad 5
mln zł, z tego ponad 2,2 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych. Miasto planuje też modernizować pałac,
pod warunkiem, że otrzyma dotację
na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego.
W pałacu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku i niektóre sekcje Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Materiał: Ewelina Burda dziennikwschodni.pl/ zdjęcia: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Komentarz

Paweł Litwiniuk, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:

Jako mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego bardzo się cieszę, że park Potockich, jedna z wizytówek naszego miasta,
doczekała się remontu i zyska nowy
blask. Jest to duża inwestycja, ale miasto
odważnie stawia czoła temu wyzwaniu.
Dobrze, że pod uwagę wzięto również
głos samych mieszkańców, bo to zadanie
realizowane jest właśnie z myślą o nich.
5
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20 marca w Międzyrzecu Podlaskim
otwarta została nowa strzelnica. Mieści się ona w budynku Zespołu Szkół
Technicznych przy ul. Warszawskiej.

Nowa strzelnica w Międzyrzecu

Strzelnica jest efektem współpracy
szkoły powiatowej i członków Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Miłośników Broni. Korzystać
z niej będą zarówno uczniowie szkoły,
jak i amatorzy, chcący doskonalić swoje
umiejętności strzeleckie.
W otwarciu obiektu uczestniczyli m.in.:
dyrektor szkoły Arkadiusz Stefaniuk,
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia,
a także starosta bialski Mariusz Filipiuk,
ks. Krzysztof Węgrzynek i prezes Klubu Strzeleckiego „VIS” w Międzyrzecu
Podlaskim.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

I Międzynarodowe Targi Pracy
Pr ze d s t aw i c i e l e l o k a l nyc h f i r m
i przedsiębiorstw zaprezentowali
swoje propozycje osobom poszukującym pracy. Przybyli także zagraniczni goście.
W piątek (23 marca) o godzinie 11 w Terespolu odbyły się I Międzynarodowe
Targi Pracy.Za organizację wydarzenia
odpowiadają Centrum Edukacji i Pracy
OHP w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta
Terespol oraz Zespół Szkół Publicznych nr. 1 w Terespolu. W wydarzeniu
wzięli udział przedstawiciele lokalnych
przedsiębiorstw oraz firm, uczniowie,
osoby szukające pracy, a także Andrzej Czapski reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Janusz
Skólimowski - wicestarosta powiatu
bialskiego, Jacek Daniluk burmistrz
miasta Terespol oraz Marianna Tumiłowicz, dyrektor wydziału spraw społecznych w Starostwie Powiatowym
w Białe Podlaskiej.
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- Niektórzy się zastanawiają po co są
tego typu targi. Powiem tak: w obecnym
świecie- szalonym i zakręconym nawet
jeżeli jedna osoba biorąca udział w tym
wydarzeniu wyjdzie stąd z przekonaniem, że te targi coś pomogły, a może
nawet znajdzie pracę lub chociaż obecni
tutaj zacni wystawcy ukierunkują zainteresowanego w sposób taki, że mu się to
przyda w życiu - to już jest ogromny sukces - mówi Jacek Daniluk, burmistrz
miasta Terespol.
Targi pracy są stałą inicjatywą organizowaną przez Centrum Edukacji i Pracy
OHP w Białej Podlaskiej, organizowane
są co roku na terenach Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Parczewa czy też Radzynia. Jednak w tym
roku w Terespolu wydarzenie zostało
rozszerzone o formułę międzynarodową. Pojawiła się delegacja z Białorusi
oraz Ukrainy.
- Mamy dobrą współpracę samorządową,
aktywna jest także wymiana młodzieży

między naszymi krajami, realizujemy
też różne projekty współpracy międzynarodowej. Uznałam, że tą współpracę
należy rozszerzyć o szeroko pojęty rynek
pracy ponieważ w dzisiejszych czasach
wszędzie są bezrobotni i pomimo różnic
gospodarczych i ekonomicznych należy
się spotkać i może z tej współpracy coś
wyniknie - mówi Ewa Koziara, Dyrektor
Centrum Edukacji i Pracy OHP w Białej
Podlaskiej. Przedstawiciele poszczególnych stanowisk pochodzili z naszego kraju, ponieważ ze strony delegacji
zagranicznej zadziałało to na zasadzie
zobaczenia jak odbywają się takie wydarzenia w Polsce. Nie mniej jednak delegacja polska nie długo ma udać się do
Brześcia na tamtejsze targi pracy.
To wydarzenie miało na celu prezentację możliwości r ynku lok alnego
przygranicznej Polski oraz wzajemna
wymiana doświadczeń oraz potrzeb
między sąsiadującymi krajami.
Materiał: biala24.pl
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5 kwietnia młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Roskoszy wraz z przedstawicielami
Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży oraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej uczestniczyła w sprzątaniu miejsca pochówku 40 tys. jeńców
wojennych w lesie „Popówka” w Kaliłowie. W trakcie sprzątania młodzież poznała historię tego i innych cmentarzy
jenieckich w okolicy Białej Podlaskiej.
W okresie od czerwca do listopada 1941
roku na tym terenie znajdował się obóz
jeniecki „Front Stalag 307 C”, przez który
przewinęło się do 250 tys. jeńców głównie
radzieckich. Nadmienić należy, że wśród
nich znajdowała się również ludność cywilna polska – mieszkańcy Brześcia i okolic.
W styczniu 1943 roku wieś Kaliłów została
spacyfikowana za pomoc jeńcom i walkę
z hitlerowskim najeźdźcą. W wyniku pacyfikacji zginęło 23 mieszkańców wsi. Ogólnie, w okolicach Białej Podlaskiej, śmierć
poniosło około 125 tys. jeńców wojennych.

Już w czerwcu pensjonariusze Domu
Pomocy w Kozuli będą się mogli cieszyć odnowionymi pokojami. Wyremontowane zostaną też łazienki
i kuchnia, zamontowana zostanie
winda, a system sygnalizacji pożarowej będzie bezpieczniejszy. Trwa procedura przetargowa na modernizację
domu Pomocy w Kozuli.
– Znaczenie remontu jest ogromne, Dom
Pomocy w Kozuli jest największym ośrodkiem w powiecie, przebywa w nim ponad
220 pensjonariuszy, to też najstarsza placówka, czas jej założenia to lata powojenne, budowa rozpoczęła się w 1948 r.
Z punktu widzenia historycznego i socjalnego jest to ważne przedsięwzięcie - mówi
Mariusz Filipiuk, starosta bialski.
Odnowionych zostanie 34 pokoje. Już
niedługo zacznie się malowanie ścian,
kładzenie gładzi oraz wymiana podłóg –
położone będą nowe wykładziny i panele oraz terakota. W planach jest również
montaż oświetlenia energooszczędnego.
Powstaną też nowe pokoje. Na ten cel
przekształcone zostaną pomieszczenia

Polsko-białoruska zaduma

Młodzież wraz z opiekunami udała się także do Woskrzenic Dużych i Holi, aby zobaczyć inne miejsca kaźni jenieckiej i poznać
historię tych miejsc.
W trakcie porządkowania cmentarza pojawili się przedstawiciele mediów lokalnych

i białoruskich. Porządkowanie zwieńczyło
uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy pod pomnikiem, na które przybył
Konsul Republiki Białoruś Wasil Kurlowicz.
Na zakończenie zorganizowane zostało
wspólne ognisko.
Materiał: ECKiW OHP w Roskoszy

W Kozuli będzie wyższy standard
hydroterapii fizykoterapii. Dwadzieścia
łazienek również przejdzie metamorfozę,
nie tylko pojawi się w nich nowa glazura i urządzenia sanitarne np. umywalki,
ale także zainstalowane będą specjalne
poręcze dla osób niepełnosprawnych.
Odnowiona zostanie również kuchnia,
gdzie na ścianach położone będą nowe
płytki. Unowocześniony będzie system
sygnalizacji pożarowej. Planowana jest
rozbudowa instalacji telewizji użytkowej
CCTV. Istniejący system oparty na kamerach analogowych zostanie uzupełniony
o nowe urządzenia w technologii cyfrowej. Będzie też zainstalowana winda.
Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał po sześć pokoi mieszkalnych wraz
z przyległymi do nich łazienkami.
Prace remontowe zakończą się w czerwcu. Całość inwestycji to 1,5 mln zł,
w tym 85 proc. stanowi dotacja z Unii
Europejskiej, natomiast 15 proc. to
koszty powiatu bialskiego. Do przetargu, który zostanie rozstrzygnięty lada

Komentarz

Marek Sulima, przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury:

Jesteśmy już bardzo blisko realizacji
jednego z najważniejszych projektów
tego roku. Czekamy na rozstrzygnięcie
procedury przetargowej i ruszamy z remontem. Będzie to duże przedsięwzięcie,
wymagające dużego nakładu pracy, ale
chyba nikt nie ma wątpliwości, że warto
podjąć się tego wyzwania.

dzień zgłosiło się pięciu wykonawców.
Modernizacja jest podzielona na etapy,
stąd do realizacji każdego z nich będzie
wyłoniona inna firma. – Chodzi o to, by
podnieść standard życia mieszkańców, bo
wiadomo, że są to pomieszczenia użytkowane przez wiele lat. Będzie to dobra okazja, by odnowić budynek i dostosować do
potrzeb osób niepełnosprawnych – dodaje
starosta.
Materiał: Anna Chodyka, Słowo Podlasia
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Młodzież wie jak zapobiegać pożarom
20 marca w świetlicy KM PSP w Białej
Podlaskiej odbyły się elimina�������
cje powiatowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje powiatowe poprzedziły eliminacje gminne i miejskie
w których na terenie powiatu bialskiego wzięło udział 495 dziewcząt
i chłopców.
W eliminacjach powiatowych, które otworzył komendant miejski PSP bryg. Artur
Tomczuk, udział wzięli: sekretarz powiatu
bialskiego Henryk Marczuk, który reprezentował starostę bialskiego i prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP Mariusza
Filipiuka, zastępca kierownika Placówki
Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Bogumiła Baraniuk, zastępca komendanta
miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk,
Bożena Krzyżanowska z Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Dorota Wojcieszuk
z PT KRUS Biała Podlaska.
W zmaganiach powiatowych w trzech
grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne wzięło udział ogółem 37 uczestników – finalistów niższego szczebla wraz
z opiekunami pod których kierunkiem
zdobywali wiedzę z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Eliminacje powiatowe, oceniane przez
jury pod przewodnictwem mł. kpt. Pawła
Urbańczuka, 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 grupy
wiekowej, którzy uzyskali największą
ilość punktów z testu pisemnego oraz
z przeprowadzonej dogrywki we wszystkich grupach.
W wyniku rozgrywek finałowych i ilości
zdobytych punktów z testu pisemnego
kolejność zajętych miejsc przedstawia
się następująco:
I grupa szkoły podstawowe:
I – Andżelika Plak – SP w Połoskach, gm.

Piszczac
II – Wiktoria Bahonko – SP w Witorożu,
gm. Drelów
III – Gabriel Pietruszka – SP w Rzeczycy,
gm. Międzyrzec Podlaski
IV – Szymon Skrzyński – SP w Sosnówce
V – Weronika Kowaluk – SP w Konstantynowie
II grupa gimnazja i VII klasa szkoły podstawowe:
I – Giulia Frąckiewicz – SP w Misiach,
gm. Międzyrzec Podlaski
II – Hubert Śledź – ZPO w Janowie Podlaskim
III – Paweł Wasilewski – SP w Tucznej
IV – Gabriel Jóźwik – Gimnazjum
w Sosnówce
V – Julia Rudzka – SP w Huszcz y
gm. Łomazy
III grupa szkoły ponadgimnazjalne:
I – Joanna Waszczuk – I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
II – Jolanta Chibowska – II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej
III – Konrad Taruc – ZS CKR w Leśnej
Podlaskiej
IV – Kacper Poschnik – Zespół Szkół im.
A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
V – Wojciech Zaremba – OSP Szóstka,
gm. Drelów
Laureaci pier wsz ych miejsc trzech
grup wiekowych będą reprezentować
powiat bialski podczas eliminacji wojewódzkich w Lublinie.
Na zakończenie eliminacji wręczono
dyplomy oraz pamiątkowe upominki z nadrukiem dotyczącym konkursu
dla wszystkich uczestników za udział
w eliminacjach. Opiekunowie za przygotowanie zawodników otrz ymali
okolicznościowe podziękowania oraz
upominki. Ponadto laureaci poszczególnych grup wiekowych otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu sportowego ufundowane przez
starostę bialskiego, KRUS Placówkę Terenową w Białej Podlaskiej i Oddział Po-

Komentarz

Czesław Pikacz, przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego:

Praca z młodzieżą w zakresie ochrony
przeciwpożarowej jest już tradycją, która
została wypracowana na przestrzeni minionych lat. Turniej Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” został zorganizowany w tym roku
już 41. raz. W poszczególnych etapach
eliminacji ma on na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów ochrony przeciwpożarowej,
zasad postępowania na wypadek pożaru oraz zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podręcznym
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat
techniki pożarniczej, organizacji ochrony
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji
ruchu strażackiego. Bardzo często, udział
w turnieju jest pierwszym krokiem w realizacji marzeń zostania strażakiem w dorosłym życiu młodych ludzi.

wiatowy ZOSP RP. Wyżywienie i słodki
upominek ufundował Zarząd Oddziału
Powiatowego.
Podczas przerwy, w trakcie której komisja sprawdzała testy pisemne, uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć sprzęt
będący na wyposażeniu JRG w Białej
Podlaskiej.
Zmagania turniejowe w powiecie bialskim dotyczące wiedzy pożarniczej na
wszystkich szczeblach cieszą dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży,
o czym świadczy liczba uczestników na
poszczególnych szczeblach.
Organizatorzy Turnieju, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda
Miejska PSP, serdecznie dziękują sponsorom za ufundowanie nagród. Osobne
słowa podziękowań kierujemy pod adresem opiekunów uczestników, którzy
często poświęcając swój wolny czas pomagali im zdobywać wiedzę o ochronie
przeciwpożarowej.
Materiał: Bożena Krzyżanowska
ZOP ZOSP RP Biała Podlaska
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Powiatowy Rzecznik konsumentów radzi

Abonament radiowo-telewizyjny

Od jakiegoś czasu sprawa abonamentu RTV budzi spore emocje - płacić czy
nie, kto zwolniony, przecież mam telewizję satelitarną czy kablową i tam
uiszczam comiesięczny abonament,
wiec innego nie muszę. A zatem jak to
jest z tym abonamentem.
Każdy kto ma odbiornik radiowy i odbiornik telewizyjny – za każde z tych
urządzeń należy płacić abonament.
Abonament RTV jest opłatą obowiązkową, chyba, że mamy prawo do zwolnienia z niej. Osobami uprawnionymi do
zwolnienia od opłat abonamentowych
są m.in.:
• osoby, które ukończyły 75 rok życia,
• osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
• kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
• osoby, które ukończyły 60 lat i mają
prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie
kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia
Z innymi już bardziej szczegółowymi wyjątkami, można zapoznać się w każdej
placówce pocztowej. Informacje ogólne
dotyczące wniosków o umorzenie lub

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2018 roku

2018 r

radiofonicznego

telewizyjnego lub
telewizyjnego
i radiofonicznego

za jeden miesiąc

7,00 zł

22,70 zł

za dwa miesiące

13,60 zł

44,05 zł

za trzy miesiące

20,15 zł

65,35 zł

za sześć miesięcy

39,90 zł

129,40 zł

za rok

75,60 zł

245,15 zł

rozłożenie na raty zaległości w opłatach
abonamentowych można powziąć dzwoniąc na infolinie KRRiT: 22 597-31-01,
od poniedziałku do piątku w godzinach
8.15-16.15 lub na infolinię Poczty Polskiej
43 842 06 06.
Ponadto wyjaśniam że płacąc abonament za tzw. kablówkę czy telewizję
satelitarną nie można przestać opłacać
abonament radiowo-telewizyjnego. To
niezależne od siebie opłaty abonamentowe. Abonament radiowo-telewizyjny czyli obowiązkowa opłata pobierana przez
telewizję publiczną, z tytułu używania
odbiornika telewizyjnego i radiowego,
w żaden sposób nie jest związana z abonamentem za pakiet programów ofero-

wanych przez firmy niezależne (takie jak
Polsat, NC+, Vectra, etc.)
Opłatę abonamentową uiszcza się z góry
do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu
rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent
wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego
obowiązku. Ważny jest dzień, w którym
abonent dokonuje płatności, nie zaś
dzień, w którym ta płatność wpływa na
rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.
W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez
abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na
rachunek Poczty 26. lub 27. dnia jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.
Materiał: Ewa Tymoszuk
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Dopłaty dla przetwórców
z sektora rolno-spożywczego. Wnioski do 30 kwietnia
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie
z rozporządzeniem wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój” można składać do końca kwietnia w oddziałach
regionalnych ARiMR.

W trosce o pszczoły
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział
w Białej Podlaskiej wystosował komunikat dot. przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.
Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
i sadownicz ych. Wpły wają one na
wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew
i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym
zabarwieniu i lepszym smaku. Obecność pszczoły miodnej na plantacji
rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.
Dlatego w celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez nie w ł a ś c i we o p r ys k i w a n i e ś ro d k a m i
ochrony roślin należy bezwzględnie
przestrzegać poniższych zasad:
Nie stosować środków ochrony roślin
na kwitnące rośliny uprawne i chwasty
w trakcie oblotu pszczół.
Przestrzegać informacji zawar tych
w etykiecie każdego środka ochrony
roślin.
Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla
pszczół.
Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów
od pasiek.
Dobierać środki ochrony roślin tak, aby
zminimalizować negatywny wpływ za10

biegów ochrony roślin na owady zapylające.
Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej
większości giną poza ulem, dlatego
prosimy o nawiązanie współprac y
z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 2013 roku o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn.
zm.), kto stosuje środek ochrony roślin
w sposób stwarzający zagrożenie dla
zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny,
a w przypadku rażącego naruszenia
przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z��������������
użyci��������
em środków ochrony roślin.
Materiał: Ireneusz Maziarz, Kierownik Oddziału

Z uwagi na fakt, że termin naboru upływa
w dniu wolnym od pracy, to zgodnie z art.
115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
933 i 1132), czynność dokonana w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym
od pracy, będzie uznana za dokonaną
zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to,
że ostateczny termin składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach tego naboru upływa w poniedziałek 30 kwietnia
2018 roku. O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia
dokumentów we właściwym OR ARiMR,
a w przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę
przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego).
Na wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego przeznaczonych
zostało 15 mln zł. Pomoc taka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się
m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem,
przechowywaniem, magazynowaniem
lub sprzedażą produktów rolnych. Lista
rodzajów działalności, które objęte są
takim wsparciem, obejmuje 25 pozycji
PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności)
w tym m.in. produkcję wyrobów z mięsa,
włączając wyroby z mięsa drobiowego,
przetwórstwo mleka i wyrób serów, czy
wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne.
Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co
najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami
producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub
sprzedaży hurtowej.
Materiał: arimr.gov.pl
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ARiMR ostrzega przed wypalaniem traw
Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą
być celowo podpalane. Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują
się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego! Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo
szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Jak co roku ARiMR przestrzega, ile złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania suchych traw.
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach
zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach,
skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów
grożą wysokie kary. Kodeks wykroczeń
przewiduje nawet 5 tys. zł grzywny za
wypalanie traw. Znacznie surowszą karę
poniesie osoba, która podpalając trawy,
spowoduje zagrożenie życia i zdrowia
innych ludzi albo mienia np. budynków.
W tym wypadku Kodeks karny przewiduje karę więzienia od roku do 10 lat.
Wypalanie traw się nie opłaca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa również może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania
gruntów rolnych to jeden z warunków ,
który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach
PROW 2014 - 2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia
płatności o 3 proc. To oznacza, że o tyle
mogą być pomniejszone wsz ystk ie
płatności bezpośrednie, jeśli rolnikowi
udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego
gruntów: jednolita płatność obszarowa,
płatność za zazielenienie, płatność dla
młodych rolników, płatność dodatkowa,
płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności
rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz pomoc na zalesianie gruntów rolnych. ARiMR każdy
przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może taką karę zwiększyć
albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami,

nałożona przez Agencję sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy,
może zostać zmniejszona do 1 proc., jak
i zwiększona do 5 proc. należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany
rok Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala
grunty rolne. Wówczas całkowitej kwota
należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20 proc., a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może
pozbawić rolnika całej kwoty płatności
bezpośrednich za dany rok.
Wypalanie traw jest szkodliwe
i niebezpieczne
Po przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. Płomienie zabijają np. dżdżownice i hamują naturalne
zjawisko gnicia pozostałości roślinnych,
dzięki któremu tworzy się urodzajna
warstwa gleby. Nie koniec na tym, ogień
zabija także owady np. pszczoły i dziko
żyjące zwierzęta takie jak jeże, zające, lisy
czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska.
Wypalanie nawet jednorazowe obniża
wartość plonów o 5 proc. - 8 proc.; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone
są rośliny motylkowe. Zdecydowanie
zwiększa się udział chwastów. Według
naukowców, po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku
lat by powrócić do plonów sprzed pożaru. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy,
a razem z nią przebogaty świat mikroorganizmów (bakterie, grzyby) niezbędny
do utrzymywania równowagi biologicznej życia. Wysoka temperatura powoduje, że takie związki jak na przykład
azot, łatwo utleniają się. Podczas pożaru

gwałtownie rośnie temperatura w glebie,
może ona wynieść nawet 1000 st. C. Taka
temperatura zabija żyjące w glebie zwierzęta, co powoduje jej wyjałowienie.
Palące się trawy czy chwasty mogą wytwarzać toksyczne substancje, które
zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe jak również niszczą atmosferę.
Towarzysząca pożarom emisja pyłów
i gazów zagraża również np. kierowcom
poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko ogień przenosi
się na pobliskie lasy czy zabudowania,
pozbawiając ludzi dobytku, a czasami
odbierając zdrowie czy życie. Każdego
roku do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie w takich pożarach. Są
też ofiary śmiertelne. Często zresztą to
właśnie podpalacze cierpią w wyniku
swoich działań, bo ogień potrafi bardzo
szybko wymknąć się spod kontroli. Straż
pożarna ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących traw i często nie może
nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich zdarzeń. Strażacy zajęci płonącymi
trawami nie mogą szybko dojechać do
innych pożarów.
Materiał: arimr.gov.pl/ Zdjęcie: Słowo Podlasia

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

70

65

60

75

70

2,0-3,0

1,0

Piszczac

75

70

60

80

70

2,0-3,5

0,6-0,8

Biała Podlaska

70

-

60-65

70-80

65-70

3,0-3,5

-

Radzyń Podl.

70-75

60-65

55-60

70-80

65-70

2,5-3,5

0,6-0,8

Łuków

70-75

60-65

55-65

70-80

60-65

2,0-3,0

0,5-0,8

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 4 kwiecień 2018 r.
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Tradycje wielkanocne w Sosnówce
po raz piąty
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka, Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Sosnówce już po raz piąty zorganizowali Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Miał on miejsce w niedzielę, 18 marca
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sosnówce. Honorowy Patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa
Lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Przegląd rozpoczęła dyrektor GOK Jolanta Mikulska, która powitała zaproszonych gości. Po niej wystąpił starosta bialski Mariusz
Filipiuk, wójt gminy Marek Korpysz oraz Andrzej Marciniuk
– kierownik filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białej
Podlaskiej, który odczytał list od Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród przybyłych na uroczystość gości, obecni byli m.in.:
przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński, radni Powiatu Bialskiego Łukasz Jaszczuk i Tomasz Andrejuk, wójt
Gminy Kodeń Jerzy Troć, wójt Gminy Sławatycze Grzegorz Kiec,
dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Krzysztof Bruczuk, przewodnicząca Rady Gminy Sosnówka Ewa
Olczuk, Skarbnik Gminy Sosnówka Renata Tkaczuk, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Motwicy Krystyna Oniśk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnówce Henryk Wyszyński oraz dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Sosnówce Mirosław Dawidiuk.
Po części oficjalnej Schola Parafii pw. Narodzenia NMP w Motwicy rozpoczęła Przegląd Pieśni Wielkopostnych. Po niej wystąpiły

zespoły z poszczególnych gmin Powiatu Bialskiego a wśród nich:
Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespół Ludowy „Leśne
Echo” z Zaścianek, Zespół „Ale Baby” z kapelą z Berezy, Zespół Ludowy „Echo” z Przychód, Zespół Śpiewaczy Jarzębina
z Zabłocia, Zespół Sąsiadeczki z Kobylan, Zespół Jutrzenka
ze Sławacinka Starego, Zespół Melizmat z Konstantynowa
oraz Zespół Olszyna z Olszyna.
Wydarzeniu towarzyszył kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych, na którym swoje prace zaprezentowali m.in.: Rada Ro12

dziców przy Szkole Podstawowej w Sosnówce, Beata Łukaszuk
z Sapiehowa, Zofia Furman oraz Danuta Witczak z Tucznej, Ewa
Zadrożna z Siedlec, Irena Pykacz oraz Zespół Jarzębina z Zabłocia, Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy GOPS w Kodniu,
Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Pracownia Artystyczna Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Białej Podlaskiej.
Podczas Przeglądu rozstrzygnięto również konkursy na „Stół
Wielkanocny” oraz na „Palmę i Pisankę Wielkanocną”. Powołana
przez Organizatorów komisja konkursowa nie miała łatwego
zadania, gdyż do konkursu zgłoszono 5 stołów oraz prawie 200
palm i pisanek.
W konkursie na „STÓŁ WIELKANOCNY”, I miejsce zajął Zespół
Śpiewaczy z Rozwadówki, II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Olszyna, III zaś przypadło Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach. Wyróżnienia natomiast otrzymał
Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Kodniu oraz Zespół
„Leśne Echo” z Zaścianek.
W konkursie na „PISANKĘ WIELKANOCNĄ” komisja konkursowa
w składzie: Katarzyna Matczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Jabłoniu – przewodnicząca komisji, Aleksandra
Kęcik, plastyk, instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie oraz Teresa Harasimiuk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnówce – członkowie komisji, wyłoniła
następujących zwycięzców:
1. Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna
pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną
1 MIEJSCE – Ewa Pawluk z Huszczy Drugiej
2 MIEJSCE – Zofia Andrzejuk z ZPO Piszczac
3 MIEJSCE – Julia Rudzka z Huszczy Pierwszej
pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną
1 MIEJSCE – Julia Wojtczuk z Rogoźnicy
2 MIEJSCE – Natalia Kościuczyk z Leśnej Podlaskiej
3 MIEJSCE – Bartosz Koprianiuk z Rossosza
2. Grupa wiekowa: dorośli
pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną
1 MIEJSCE – Marianna Kałdun z Kożanówki
2 MIEJSCE – Maria Harwacka z GOK Biała Podlaska
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3 MIEJSCE – Anna Ostapiuk z Żerocina
pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną
1 MIEJSCE – Henryka Polikarczuk z Szóstki
2 MIEJSCE –Artur Dżaluk z WTZ w Kodniu
3 MIEJSCE – Krzysztof Pierepiekarz – WTZ w Kodniu
W konkursie na „PALMĘ WIELKANOCNĄ” komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Sokołowska, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach – przewodnicząca
komisji, Aleksandra Chojnacka, historyk sztuki, instruktor
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Małgorzata Doroszuk, pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Wisznicach – członkowie komisji wyłoniła następujących zwycięzców:
1. Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna
palma tradycyjna w kategorii indywidualnej

1 MIEJSCE – Mateusz Baran z Sapiehowa
2 MIEJSCE – Weronika Czarkowska z Zalesia
3 MIEJSCE – Karolina Wdowiak z Międzyrzeca Podlaskiego
palma tradycyjna w kategorii grupowej
1 MIEJSCE – Świetlica Środowiskowa „Salka krasnalka” przy
GOPS w Tucznej
2 MIEJSCE – Internat przy ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
3 MIEJSCE – „Zumbastyczne dzieciaki” przy GBP w Sławatyczach
2. Grupa wiekowa: dorośli
palma tradycyjna w kategorii indywidualnej
1 MIEJSCE – Jadwiga Jaworska z Drelowa
2 MIEJSCE – Zofia Bobrycka z Romanowa
3 MIEJSCE – Marianna Kałdun z Kożanówki
palma tradycyjna w kategorii grupowej
1 MIEJSCE – Zespół „Bagnoszki” z Drelowa
2 MIEJSCE – Zespół „Jarzębina” z Zabłocia
3 MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich z Zahorowa

Materiał: GOK w Sosnówce
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Podsumowanie Roku Kraszewskiego w powiecie bialskim
Komentarz

Jolanta Zbucka, radna
powiatu bialskiego:

W Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie podsumowano
roczną pracę wielu instytucji i osób dobrej woli zaangażowanych w obchody
Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego
w powiecie bialskim.
W ramach obchodów zorganizowano na
terenie powiatu 150 różnych przedsięwzięć, inicjatyw oraz imprez. Przeprowadziło je 38 podmiotów: samorządów, szkół,
instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.
Czas i miejsce podsumowania nie były
przypadkowe. W dniu 19 marca obchodzimy imieniny Józefa, ale również rocznicę
śmierci pisarza. Romanów to miejsce bardzo ważne w pamięci autora „Starej Baśni”.
Spędził on tu dzieciństwo wychowując się
u dziadków Malskich. Obecnie to siedziba
muzeum, które w ubiegłym roku obchodziło 55 rocznicę powstania.
Zaproszenie starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka przyjęło ponad

14

100 osób zaangażowanych w wymienione wyżej działania. Wśród przybyłych
gości byli obecni: Andrzej Marciniuk
- kierownik filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, a także radni powiatowi:
Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Tomasz Andrejuk – przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych, Arkadiusz
Maksymiuk – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
Paweł Litwiniuk – przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów, Radosław Sebastianiuk
– wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Jolanta Zbucka – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Mateusz Majewski – przewodniczący Komisji Samorządowej i Spraw Radnych, Tadeusz
Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie, Marianna Tumiłowicz – dyrektor
wydziału spraw społecznych. W uroczystości
uczestniczyli również dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.
Po wręczeniu podziękowań za realizację
przedsięwzięć upamiętniających życie

Ta wspaniała uroczystość wieńczy liczne działania, które były podejmowane w
ciągu całego roku. Grono osób, do których zostały skierowane podziękowania
świadczy o dużym zaangażowaniu szkół
i instytucji związanych z kulturą. Osoba
Józefa Ignacego Kraszewskiego, tutejsze
muzeum, jest niewątpliwie symbolem
naszego powiatu i bardzo dobrze się
stało, że miniony rok był wypełniony
promowaniem pisarza wśród szeroko
rozumianej społeczności lokalnej. Bardzo
cieszy mnie fakt, że tak duża grupa dzieci
i młodzieży odwiedziła muzeum, z pewnością jest to zasługa charyzmatycznych
pracowników placówki, którzy w niezwykle barwny i kreatywny sposób opowiadają o przeszłości.
i twórczość J.I. Kraszewskiego oraz jego
rodziny zgromadzeni mogli obejrzeć spektakl w wykonaniu grupy teatralnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim pt. „Remont
w muzeum, czyli historia Józefa Ignacego
Kraszewskiego”. Przygotowany on został
pod kierunkiem Marii Witkowskiej i Jolanty Zbuckiej.
Materiał: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
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m. Terespol

Jubileusz Zespołu ''Flesz"

Zespół Tańca Współczesnego FLESZ,
działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu obchodził w niedzielę
18 marca jubileusz 20-lecia istnienia.
Od samego początku instruktorką zespołu jest Magdalena Wieczorek, która przez
ten czas wyszkoliła tanecznie przeszło kilkaset osób, głównie dziewcząt, z którymi
zdobyła niezliczone nagrody, puchary
i wyróżnienia uczestnicząc w wielu turniejach i przeglądach tanecznych w całym
regionie.
Imprezę jubileuszową otworzył zaprzyjaźniony z zespołem tanecznym chór Corda
Vox. Licznie zebrana publiczność podczas
jubileuszu miała okazję podziwiać prezentacje filmowe z dawnych występów
zespołu FLESZ, pokazy zdjęć z różnych
okresów działalności i miejsc, w których
dziewczyny miały okazję tańczyć. Co najważniejsze FLESZ zaprezentował tego
wieczoru blisko 20 układów tanecznych, które zostały wykonane przez
wszystkie sekcje działające w ramach
zespołu, czyli: Flesz Super Mini, Fleszaki (Fqeens), Flesz Mini, Flesz Midi,
Flesz Dance Comapny, Flesz Dance
Group Dorośli. Były też występy solistek
i duetów. Nie zabrakło podziękowań dla
wszystkich osób, które przez te lata wspierały FLESZ, nagród w postaci pamiątkowych dyplomów, medali i albumów dla
obecnych i byłych już tancerek. Władze
miasta uhonorowały nagrodą pieniężną
instruktorkę za jej wieloletni wkład w rozwój kultury w Terespolu.
Niespodziankę zaserwowały również
podopieczne Magdy Wieczorek. Wyświetlony został film, w którym młode tancerki
opowiadają o tym jak współpracuje im się
z ukochaną nauczycielką tańca. Na koniec
na scenę wjechał tort urodzinowy, którym
wszystkich poczęstowano.
Jacek Daniluk, birmistrz Terespola: „Nie
wyobrażam już sobie miasta Terespol bez
Flesza. Wpisał się zespół w historię Terespola. Nie ma imprezy i wydarzenia samorządowego, miejskiego, społecznego bez
zespołu Flesz. Wspieraliśmy zespół i nadal
wspierać będziemy w miarę naszych możliwości. To wizytówka Terespola. Miło jest też
widzieć dumnych rodziców i uśmiechnięte
buzie tańczących dzieci i młodzieży. Życzę
zespołowi Flesz i osobiście Magdalenie
Wieczorek kolejnych wielu rocznic i jubileuszy. Niech trwają i niech tańczą. Bo czym
byłoby życie bez tańca.”
Anna Pietrusik, dyrektor MOK Terespol: „Zapał, zaangażowanie, wytrwałość.
To cechy Magdaleny Wieczorek. Przekazuje od dwódziestu już lat to co najlepsze

naszym dzieciom i młodzieży. We Fleszu
tańczą już dzieci, dzieci jakie zaczynały
w roku 1998 uczęszczać na pierwsze zajęcia. Obecnie we wszystkich formacjach jest
prawie 80. tancerzy a chętnych nie ubywa.
Nauka współdziałania, pracy w zespole, radość bycia i życia tak po krótce opisać można to co dzieje się wewnątrz Flesza. Występują w Terespolu, w Powiecie Bialskim ale
i w kraju oraz byli już zagranicą. To dzięki
współpracy ze Starostwem Powiatowym.
Zdobyli Niemcy! Wróżę kolejne ogromne
sukcesy! Jubileusz zorganizowany został

z ogromnym rozmachem i na bardzo wysokim poziomie.”
Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z instruktorką Magdaleną Wieczorek serdecznie dziękują byłym i obecnym tancerkom,
wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom społecznym, które przez lata
wspierały, obecnie wspierają i wspierać
będą w dalszym ciągu zespół taneczny
FLESZ. To dzięki Wam dzieci i młodzież
może kształtować charaktery i czerpać radość z uprawiania sztuki tanecznej.
Materiał: MOK Terespol/ Radio Biper
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Gm. Drelów

Niedziela Palmowa w Żerocinie

Gminne Centrum Kultury w Drelowie
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Żerocinie zaprosili na “Spotkanie z Tradycją
Wielkanocną”. W programie znalazł się
przegląd pieśni wielkanocnych oraz
rozstrzygnięcie konkursów na pisankę
i palmę wielkanocną.
W Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych
uczestniczyło 5 zespołów śpiewaczych
z gminy Drelów: Zespół Śpiewaczy z Żerocina, Zespół Śpiewaczy z Szóstki, Zespół Śpiewaczy “Worsianki” z Wors, Zespół Śpiewaczy “Kalina” z Łózek, Zespół
Śpiewaczy “Bagnoszki” z Drelowa.
Jury konkursowe w składzie: Anna Ciesielska – przewodnicząca Rady Gminy Drelów,
Bożena Semeniuk – nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej im. Legionów Polskich w Żerocinie, Mariusz Maksymiuk – redaktor
Radia Biper
1. Konkurs na najpiękniejszą pisankę
wykonaną techniką tradycyjną – zgłoszono 4 zestawy prac: I miejsce Elżbieta
Panasiuk z Żerocina – pisanka pisana woskiem; II miejsce Natalia Ostapiuk z Żerocina – pisanka pisana woskiem; III miejsce
Stanisława Grochowska z Drelowa – pisanka pisana woskiem.
2. Konkurs na najpiękniejszą pisankę
wykonaną techniką współczesną – zgłoszono 7 zestawów prac: I miejsce Marianna Kalinka z Szóstki – pisanka frywolitkowa; II miejsce Elżbieta Panasiuk z Żerocina
– pisanka sznurkowa; III miejsce Katarzyna
Ignaciuk z Szóstki – pisanka frywolitkowa
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i sznurkowa; wyróżnienie: Halina Woch
z Żerocina.
3. Konkurs na najpiękniejszą tradycyjną palmę wielkanocną w kategorii indywidualnej – zgłoszono 13 palm. Jury
przyznało nagrody osobom, które wykonały palmy tylko z elementów naturalnych:
I miejsce Krystyna Bondaruk z Szóstki; II
miejsce Zuzanna Zalewska z Wors; III miejsce Barbara Kozłowiec z Łózek.
4. Konkurs na najpiękniejszą tradycyjną
palmę wielkanocną w kategorii zespołowej – zgłoszono 5 palm, w tym jedna
palma honorowa – pozakonkursowa, uwita przez członkinie Zespołu Śpiewaczego “Bagnoszki” z Drelowa, które zdobyły
I miejsce podczas V Przeglądu Tradycji Po-

wiatowych w Sosnówce 2018.
Członkinie Zespołu Śpiewaczego “Bagnoszki” z Drelowa w składzie Jadwiga Jaworska,
Stanisława Grochowska, Halina Michalczuk,
Urszula Kowalczyk. Panie zostały uhonorowane nagrodą specjalną i ich palma nie
brała udziału w konkursie.
Jury przyznało: I miejsce Koło Gospodyń
Wiejskich z Żerocina; II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Wors; III miejsce Koło
Gospodyń Wiejskich z Szóstki; wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy “Kalina” z Łózek.
Nagrody wręczał wójt gminy Drelów
Piotr Kazimierski i dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Drelowie Wiesława
Zaremba.
Materiał: GOK w Drelowie
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gm. Biała Podlaska

Wielkanocny konkurs w Worońcu

17 marca w Pracowni Zdobnictwa
Ludowego w Worońcu, Gminnego
Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej,
rozstrzygnięto Gminny Konkurs na
Tradycyjną Palmę, Pisankę i Koszyczek
Wielkanocny. Jury miało trudne zadanie. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt
różnych ozdób bez których trudno sobie wyobrazić tradycyjną Wielkanoc.
W jury konkursu zasiedli: Dariusz
Chorąży – dyrektor GOK Biała Podlaska,
Agnieszka Demidowicz – instruktor
GOK, Agnieszka Borodijuk – instruktor GOK i Małgorzata Hanas – instruktor GOK. Organizatorami konkursu był
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Pracownia Zdobnictwa Ludowego
w Worońcu, Pracownia Plecionkarstwa
w Woskrzenicach Dużych.
Komisja konkursowa oceniała 34. palmy wielkanocne. W kategorii dzieci
do lat 10 zwyciężyli: I miejsce – Maciej
Chalimoniuk, II miejsce – Karolina Mikiciuk, III miejsce – Amelia Kokoszkiewicz. Wyróżnienia otrzymali: Marcysia
Hodun, Błażej Krać, Martyna Wołowik.
W kategorii dzieci powyżej 10 lat
i młodzież gimnazjalna: I miejsce –
Marcelina Hodun, II miejsce – Julia
Wawryniuk, III miejsce – Maja Buraczewska. W kategorii młodzież szkół
średnich i dorośli: I miejsce – Danu-

gm. Sławatycze

ta Bandzerewicz, II miejsce – Danuta
Kroszka, Alina Kowanowska, III miejsce
– Roksana Klewek.
17 osób przygotowało prawie sto konkursowych pisanek. W kategorii dzieci
do lat 10: I miejsce – Anna Kabs, II miejsce – Katarzyna Kabs, III miejsce – Weronika Tykałowicz. W kategorii dzieci
powyżej 10 lat i młodzież gimnazjalna:
I miejsce – Maksymilian Chalimoniuk, II
miejsce – Ewa Kopeć, III miejsce – Wojciech Kukawski. W kategorii młodzież
szkół średnich i dorośli: I miejsce – Maria Harwacka i Danuta Bandzerewicz.

Wśród 18 autorów koszyczków wielkanocnych zwycięzcami okazali się:
w kategorii dzieci do lat 10: I miejsce
– Sebastian Lesiuk, II miejsce – Julia
Jakubiuk, III miejsce – Daria Filipiuk.
Wyróżnienia: Ola Lesiuk, Martyna Wołowik. W kategorii dzieci powyżej 10
lat i młodzież gimnazjalna: I miejsce
– Małgorzata Władzimiruk, II miejsce
– Piotr Kaździoł, III miejsce – Natalia
Bożyk. W kategorii młodzież szkół
średnich i dorośli: I miejsce – Gabriela
Kajka, II miejsce – Anna Jóźwiak, Anna
Domańska.
Materiał: Radio Biper

Adoracja przy Grobie Pańskim

W Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim
młodzież z parafii Matki Bożej Różańcowej w Sławatyczach czynnie uczestniczyła w nocnej adoracji. Miejscowa
schola przedstawiła słowno – muzyczne rozważania, wprowadzając w nastrój sprzyjający modlitwie i refleksji
uczestników adoracji by mogli oddać
swoje myśli i zwątpienia Bogu.
W rozważaniach młodzież przypomniała
nam, że Jezus umierając za nas poświęcił aż tyle, my natomiast poświęćmy
mu czuwając choć chwilę. W nocnej adoracji uczestniczył również męski chór
AVE, który wyśpiewał szeroki repertuar pieśni wielkopostnych. Młodzieńcy
przebrani w wojskowe mundury, trzymali straż przy Grobie Pańskim. Dziewczęta
w białych sukniach prowadziły adorację
modlitewną.
Adorację do białego rana prowadziły
również kółka żywego różańca (męskie
i żeńskie). Wytrwała modlitwa wspólnoty

parafialnej przy Grobie Pańskim świadczy
o żywotności tej wspólnoty. Kiedy trwamy na modlitwie przy Grobie Jezusa stajemy się prawdziwymi świadkami tego

wydarzenia i w sposób świadomy bierzemy udział w największym wydarzeniu
historii zbawienia.
Materiał: GOK w Sławatyczach
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m. Międzyrzec Podlaski

Wieczór z Czesławem Mozilem

Ochotnicza Straż Pożarna “Stołpno”
w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowała nietypowe, klimatyczne i bardzo
kameralne wydarzenie. Gwiazdą wieczoru był Czesław Mozil – kompozytor,
piosenkarz, akordeonista, lider zespołu
Czesław Śpiewa i juror w programie X
Factor. Artysta wystąpił solo na scenie
dawnej Szkoły Muzycznej przy ul. Tadeusza Kosciuszki 4.
Idea koncertów Czesław Śpiewa Solo Act
narodziła się 15 lat temu, kiedy nieznany
nikomu szerzej Czesław Mozil grał i śpiewał, gdzie się dało. Podróże po małych

miejscowościach potocznie nazywanych
„Polską klasy B” miały na celu spopularyzowanie muzyki polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa oraz pokazanie Czesława Mozila szerszej publiczności jako
alternatywnego grajka. Obietnica wrażeń,
którą udostępniliśmy na stronie wydarzenia w pełni odzwierciedliła rzeczywistość.
Dla przypomnienia, treść poniżej:
Przewrotna, słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie, a także o codziennym
życiu popularnego artysty. Co to znaczy
odnieść sukces w Polsce? Jak siedzieć na
ławce rezerwowych, a i tak strzelać gole?

Czy bycie alternatywnym artystą daje popularność wśród dresiarzy? Czesław Śpiewa Solo Act to połączenie monodramu,
stand-upu i koncertu jednego z najpopularniejszych współczesnych artystów
– Czesława Mozila. Polska widziana z perspektywy podwójnego emigranta, żyjącego między Danią a Polską, kochającego
absurdy obu tych krajów i patrzącego
na wszystko z humorem. Historie z życia
Czesława, opowiedziane za pomocą największych, zagranych na żywo hitów Czesława. Śpiewane. Śmieszne. Wzruszające.
Niezwykle aktualne.
Materiał: OSP “Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim

Święto patrona w Szkole Podstawowej w Rossoszu
Rocznica urodzin patrona Szkoły Podstawowej w Rossoszu ppłk. Stefana
Skoczylasa jest od wielu lat żywą lekcją
historii dla wszystkich uczniów.
Imię tego bohatera szkoła nosi od 1964
roku. Stefan Skoczylas, ps. Piotr Konar,
w czasie II wojny światowej był komendantem Batalionów Chłopskich Podokręgu
Podlasie oraz inicjatorem utworzenia Leśnej Szkoły Podchorążych w lesie Sumierz
w okolicy Rossosza. Został aresztowany 6
czerwca 1944 roku i uwięziony na Pawiaku,
potem w Gross- Rosen. Próba jego ucieczki
z obozu nie powiodła się i zmarł w szpitalu
więziennym w marcu 1945 roku.
Co roku dzień urodzin patrona Szkoły
Podstawowej obchodzony jest bardzo
uroczyście. To czas wspomnienia tych,
którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny,
poświęcając �������������������������
życie��������������������
. W tym roku na spotkanie ze społecznością szkolną przybył
Tadeusz Skoczylas, siostrzeniec patrona.
Także zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich: członek Prezydium Zarządu
Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh w Warszawie Marian Wojtas,
prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Żołnierzy BCH w Lublinie Edward Harasim z członkami Ryszardem Kuśmierzem
i Zdzisławem Pacanem, prezes Zarządu
Wojewódzkiego Związku Kombatantów
w Lublinie płk Henryk Czerkas wraz z sekretarzem Czesławem Walczakiem, członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy BCH w Rossoszu Józef Koprianiuk.
Przybyli także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych:
w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Andrzej Marciniuk, w imieniu starosty bialskiego Mariusza Filipiuka radny powiatu
Mateusz Majewski, wójt gminy Rossosz
Kazimierz Weremkowicz, przewodnicząca Rady Gminy Urszula Tomczak, dyrektor
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Publicznego Gimnazjum w Rossoszu Edyta Gawryszuk wraz z delegacją młodzieży,
przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Kopcewicz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej Krystyna Żelazowska.
Ppłk Stefan Skoczylas był patriotą, oddał
życie za ojczyznę. Dyrektor Lucyna Krać
w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak
ważny jest patriotyzm również obecnie,
w okresie pokoju. Przekazywanie idei patriotycznych, wychowywanie młodzieży
w duchu poszanowania przeszłości jest
obecnie niezwykle cenne, ale bardzo trudne. Szkoła Podstawowa w Rossoszu jest
świadectwem przywiązania do wartości
i miejscem ich kształtowania. Dyrektor
przypomniała uczniom, że obecnie patriotyzm można okazać również poprzez
naukę i zdobywanie wiedzy, aby ojczyzna
mogła kiedyś wykorzystać te umiejętności. Patriotą jest się na co dzień wtedy, gdy
szanuje się symbole narodowe, kiedy dba
się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach, rocznicach - jak setna
rocznica urodzin ppłk Stefana Skoczylasa,
która zbiega się ze stuleciem odzyskania
przez Polskę niepodległości. Patriotą jest

się także, gdy jest się dobrym kolegą i pracowitym uczniem.
W dalszej części swojego przemówienia dyrektor zwróciła się do Żołnierzy
Batalionów Chłopskich i zapewniła, że
w dniu, w którym obchodzimy rocznicę
urodzin ich komendanta czcimy również
pamięć ich poległych i zmarłych kolegów.
W imieniu całej szkolnej społeczności
złożyła wyrazy najwyższego szacunku
i podziwu za ofiarną walkę w obronie
ojczyzny. Minutą ciszy zebrani oddali hołd
poległym podczas II wojny światowej oraz
zaprzyjaźnionym od wielu lat kombatantom, którzy już odeszli na wieczną wartę.
W szkole były przeprowadzone konkursy,
mające na celu poszerzenie wiadomości
na temat patrona. Konkurs wiedzy o życiu
i dokonaniach Stefana Skoczylasa przygotował nauczyciel historii Marek Kulawiec,
a konkurs plastyczny nauczyciel plastyki
Grzegorz Kulicki. Wyróżnieni uczniowie
otrzymali nagrody. Pieśni oraz słowa poezji przepojonej patriotyzmem w wykonaniu młodzieży, a zwłaszcza obecność
autentycznych żołnierzy�������������������
, wskrzesiły atmosferę trudnych lat wojny i wzruszyły zebranych.
Materiał: Urszula Tomczak
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O pomniku niepodległości w Kodniu
Od początku 1928 r. w całej Polsce przygotowywano się do uczczenia 10. rocznicy odzyskania niepodległości. W wielu miejscowościach naszego kraju i regionu społeczności lokalne podejmowały z tej okazji różne przedsięwzięcia: budowano pomniki,
fundowano tablice, usypywano kopce. Swój udział w obchodach rocznicowych mieli również mieszkańcy Kodnia.
Wyrazem patriotyzmu był pomnik 10-lecia Niepodległości, którego projekt
opracował kierownik szkoły Michał Falandysz. Nauczyciele Franciszek Jagiellak i Eugeniusz Bal przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, zaś uczniowie przygotowali
okolicznościowe przedstawienie. Zebrane środki przeznaczono na zakup cementu i niezbędnych materiałów. Monument
w kształcie ostrosłupa ściętego wykonali
miejscowi rzemieślnicy: Stanisław, Michał i Józef Starzyńscy oraz Antoni Witkowicz, z kamieni zebranych przez mło-

dzież szkolną. Na szczycie zamocowano
orła w koronie, którego metalowy odlew
sporządził Czesław Starzyński. Ważnym
elementem była również wmurowana,
kamienna tablica z inskrypcją: DZIESIĘCIOLECIE NIEPODLEGŁOŚCI 11.XI.1928.
Pomnik usytuowano w pobliżu Placencji, u zbiegu ulic Terespolskiej i 3 Maja
(obecnie 1 Maja). Uroczyste odsłonięcie
odbyło się 11 listopada 1928 r., przy
licznie zgromadzonej publiczności.
Losy pomnika były jednak równie tragiczne jak losy Polski. Podczas wojny
okupanci hitlerowscy usunęli godło
narodowe wieńczące pomnik. W 1952
r., na mocy decyzji władz komunistycznych, cokół został rozebrany. Kilka lat
później w tym miejscu ustawiono murowany krzyż, ufundowany przez Ojców
Oblatów. Pamiątkową tablicę, w obawie
przed zniszczeniem, ukrył i przechował na terenie swojej posesji ówczesny
sołtys Adolf Hartman – uczestnik walk
o niepodległość, który przybył ze Śląska
do Kodnia w ramach osadnictwa wojskowego. W styczniu br. podczas uroczystej
akademii szkolnej tablica została przekazana Komitetowi Społecznemu Odbudowy Pomnika Odzyskania Niepodległości
w Kodniu.
Warto wspomnieć, że na terenie dzisiejszej gminy Kodeń znajdują się inne pamiątki czynu niepodległościowego. We
wsi Olszanki jest niewielki kopiec i głaz
pamięci Marszałka. Tamtędy bowiem
pod koniec sierpnia 1915 r. przechodziła I Brygada Legionów, dowodzona przez
ppłk. Kazimierza Sosnkowskiego, który
zastępował nieobecnego wówczas Józefa Piłsudskiego. W Kopytowie (na skraju
wsi) postawiono pomnik upamiętniający
połączenie się Batalionu Warszawskiego
POW z I Brygadą Legionów. Natomiast
w Zabłociu od 1935 r. istniała Szkoła Powszechna, która jako jedyna w powiecie
bialskim nosiła imię Józefa Piłsudskiego.
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na nowo odżyła idea odbudowy pomnika w Kodniu.
W tym celu powołany został Komitet
Społeczny Odbudowy Pomnika Odzyskania Niepodległości. W jego skład
weszli: Tomasz Andrejuk, o. Damian Dybała, Jerzy Filipek, ks. Jan Grajko, Stanisław Kałużyński, Andrzej Krywicki, Jacek
Malarski, Dominik Nazaruk, Barbara Ra-

decka, Jerzy Troć, Wiesław Witkowicz,
Mariusz Zańko.
Nowy pomnik powstanie według projektu artysty-rzeźbiarza Roberta S. Mitury. Formą będzie on nawiązywał do
poprzedniego. Granitowy obelisk zwieńczy rzeźba orła w koronie, trzymającego
w szponach buławy marszałkowskie.
W dolnej części umieszczone zostaną
dwie tablice – historyczna z 1928 r. oraz
współczesna – upamiętniająca 100-lecie
Odzyskania Niepodległości. Fundusze
pochodzić będą ze środków własnych
Gminy Kodeń, od sponsorów oraz ze
sprzedaży cegiełek o wartości 20, 50
i 100 zł, prowadzonej przez członków
Komitetu. Monument stanie w centrum miejscowości, nieopodal Bazyliki
św. Anny. Odsłonięcie planowane jest
w listopadzie, podczas obchodów Święta
Niepodległości.
Osoby zainteresowane wsparciem tej
patriotycznej inicjatywy mogą zakupić
cegiełki lub dokonać wpłaty na konto
Komitetu:
BS Łomazy o/Kodeń
67 8037 0008 0390 0794 2000 0010,
z dopiskiem POMNIK.
Nazwiska fundatorów zostaną uwiecznione na dodatkowej, pamiątkowej tablicy.
Materiał: Tomasz Wojcieszuk/ Zdjęcia: Pomnik Niepodległości z 1928 r.; reprodukcja wg fot. ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Kodniu; Projekt pomnika autorstwa
Roberta S. Mitury
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gm. Piszczac, gm. Kodeń

VI Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego

Za nami VI Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i kodeńskiej z Połosek do Elżbiecina przez
Trojanów, Zahorów i Kodeń. Do mety
dobiegło 60 zawodników i zawodniczek. Maraton wygrał niesamowity Paweł Pakuła z Wisznic z czasem 3 godziny 15 minut.
Na sportowe wydarzenie w zimowej scenerii zaprosili wójt gminy Piszczac Kamil
Kożuchowski, wójt gminy Kodeń Jerzy
Troć, Gminne Centrum Kultury i Sportu,
Gmina Piszczac, Jan Kulbaczyński przy
współudziale Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, Gminy Kodeń, OSP
Piszczac, OSP Kodeń i Szkoły Podstawowej
w Połoskach. 17 marca na „VI Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego po ziemi
piszczackiej i kodeńskiej” zjechali się zawodnicy z całej Polski. Do biegu zapisali
się też dwaj biegacze z Białorusi.
Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego jest jedynym maratonem w regionie
wśród licznych organizowanych biegów
długodystansowych. W tym roku trasa 42
km i 195 metrów wiodła po drogach polnych i leśnych powiatu bialskiego w granicach gmin Piszczac oraz Kodeń. Ponadto
zawodnicy przebiegli około 2 km ulicami
Kodnia, zakręcając obok Bazyliki św. Anny
do Elżbiecina i z powrotem przez Zahorów, Trojanów do Połosek, gdzie przy
szkole podstawowej znajdowała się meta.
Zarówno w Połoskach, w Trojanowie, Kodniu i Elżbiecinie witali zawodników kibice.
Choć było ich niewielu – pogoda zrobiła
swoje i tutaj – to jednak widać było, że
maraton stał się już sportowym wydarzeniem które warto śledzić. W kilku miejscach na trasie ustanowione zostały punkty z gorącą herbatą. W Kodniu biegaczy
witał okolicznościowy transparent. Przez
cały bieg kibicowali biegaczom i startującym w Półmaratonie Nordic Walking wójt
Jerzy Troć i przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński.

Swoje zrobił niezmordowany Łukasz
Węda, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Zagrał poniekąd
dwie role: organizatora jak i zawodnika,
wystartował w maratonie. Ukończył go
pomimo ogromnych trudności i dzięki
ogromnemu poświęceniu – był drugi
w klasyfikacji Mieszkańców Powiatu Bialskiego.
Pomysłodawcą rywalizacji na królewskim
dystansie jest Jan Kulbaczyński z Kodnia. Który również wziął udział w biegu,
to jego 176 maraton. W planach ma do
2020 roku przebiegnięcie kilkudziesięciu
kolejnych. Tak aby za dwa lata, zorganizować w Kodniu dwusetny maraton koronujący własne dokonania ale i integrujący
przyjaciół, zawodników, biegaczy i zapaleńców biegów dystansowych. Rywalizacji
na królewskim dystansie towarzyszył I Półmaraton Nordic Walking.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową
koszulkę i posiłek po biegu. Dla tych
z najdalszych stron Polski zorganizowano
nocleg w Szkole w Połoskach. Dla najlepszych maratończyków w klasyfikacji ogólnej w podziale na kobiety i mężczyzn oraz
w kategoriach wręczono puchary i nagro-

dy. Każdy kto ukończył bieg otrzymał też
pamiątkowy medal.
Wyniki:
I PÓŁMARATON NORDIC WALKING
nagradzana szóstka: 1. Dariusz Borkowski Siedlce 2:35:09; 2. Mirosław Laskowski Komarówka Podlaska 2:40:04;
3. Dariusz Mackiewicz Kodeń 2:47:53; 4.
Marta Mandziuk TKKF Krzna Biała Podlaska 3:01:57; 5. Jolanta Us Biała Podlaska
3:01:58; 6. Leszek Borkowski Grabianów
Nowi Siedlce 3:01:01.
VI Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i kodeńskiej
17.03.2018r. Kat Open nagradzana
szóstka: 1. Paweł Pakula MKS Żak Biała
Podlaska Wisznice 3:15:20; 2. Artur Motyl Biegający Swidnik 3:29:41; 3. Robert
Wroblewski Lublin 20 3:32:19; 4. Paweł
Slusarczyk Otwock 3:34:13; 5. Janusz Widlak Warszawa 3:39:17; 6. Łukasz Węda
Studzianka/KB Biała Biega/UPH Siedlce
3:40:15.
Kat. Kobiet nagradzana szóstka: 1. Renata Kwiatkowska Ożarów Mazowiecki

►
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4:13:10; 2. Anna Psuja Biegający Świdnik
4:18:21; 3. Monika Turczynska Warszawa
4:37:02; 4. Małgorzata Kursa Świdnik
4:50:07; 5. Grażyna Marczak Nowolipki
4:59:46; 6. Katarzyna Tabulska Terespol
5:10:01
Kategorie wiekowe. K30+: 1. Iwona Jędryczkowska KB Biała Biega 5:53:12.
M20 1989-1998: 1. Eryk Kołodziejczyk
Mińsk Mazowiecki 4:52:00.
M30 1979-1988: 1. Wojciech Pikuła Piszczac 3:41:18; 2. Kondrad Urbański Biała

Podlaska 3:46:54; 3. Łukasz Wójcik Niemce 4:01:11.
M40 1969-1978: 1. Rafal Pajdosz KB Biała Biega 3:50:50; 2. Andrzej Więcek Świdnik 3:53:47; 3. Dariusz Pietrzyk Mełgiew
3:56:11.
M50 1959-1968: 1. Kazimierz Puławski
Łyse 3:59:41; 2. Adam Wawryszuk Piszczac 4:00:12; 3. Radosław Zgiet Czartajew
4:07:02.
M60 1949-1958: 1. Mirosław Kopacz Poznań 4:36:30; 2. Andrzej Grzybała Sienmień Nadrzeczny 4:55:11; 3. Zbigniew

Siedlaczek Lublin 5:28:11.
Kategoria mieszkańcy Powiatu Bialskiego: 1. Paweł Pakula MKS Żak Biała Podlaska Wisznice 3:15:20; 2. Łukasz
Węda Studzianka/KB Biała Biega/UPH
Siedlce 3:40:15; 3. Wojciech Pikuła Piszczac 3:41:18.
Kategoria Mieszkańcy Gminy Piszczac:
1. Wojciech Pikuła Piszczac 3:41:18; 2.
Grzegorz Pawlak Piszczac 3:58:48; 3.
Adam Wawryszuk Piszczac 4:00:12.
Materiał: Mariusz Maksymiuk

Liga Piłki Siatkowej w Wisznicach zakończona
Liga Piłki Siatkowej w Wisznicach rozgrywana była systemem turniejowym.
Odbyło się osiem turniejów. Cztery
w kategorii kobiet i cztery w kategorii
mężczyzn.
Po dwa w miesiącu począwszy od grudnia 2017r. Końcowa klasyfikacja była wynikiem sumy punktów zdobytych przez
drużyny na poszczególnych turniejach.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątko-

we puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
W kategorii kobiet zwyciężyła drużyna „Jabłoń” w składzie: Patrycja Rola,
Dominika Wołos, Karolina Wilczyńska-Adamowicz, Bzoma Patrycja, Szypulska Gabriela, Kozak Karolina, Wołos Bożena, Rola Katarzyna i Fryszko
Iwona.
W kategorii mężczyzn wygrał drużyna „Absolwent Wisznice” w składzie:

Leszek Kozłowski, Karol Kozłowski,
Wojciech Kozłowski, Piotr Osipiuk,
Tomasz Babkiewicz, Sławomir Piwoni,
Michał Dragan, Michał Iwaszko, Michał
Gromysz, Konrad Wrzosek i Karol Semeniuk.
Końcowa klasyfikacja Ligi Piłki Siatkowej
Kobiet pod patronatem Starosty Bialskiego: 1. Jabłoń; 2. Absolwentki LO; 3. Gucci
Gang; 4. Klasy III Gimnazjum Wisznice
Materiał: Piotr Osipiuk
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Informacja o naborze wniosków
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.
1. Termin składania wniosków: od 23.04.2018 do 07.05.2018 w godzinach od 8:30 do 15:30
2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać
w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.
3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek
i biznesplan w wersji elektronicznej.
4. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych:
 do 70% - w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 63,63% - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 do 100% - w przypadku pozostałych podmiotów
5. Zakres tematyczny oraz limit środków:
 Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej
-„Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.”- limit środków:
1 200 000,00 zł
 Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej
- ,,Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego”- limit środków: 500 000,00 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajduje się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej
Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabór wniosków – ogłoszenia”

Powiatowy Przegląd Chórów
i Zespołów Śpiewaczych
w Polubiczach
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny
Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zapraszają do wzięcia udziału w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych pt.
„Majowe śpiewanie” 6 maja 2018 (niedziela) w Polubiczach.
Jest to okazja do spotkania, słuchania i dzielenia się różnorodnością
prezentowanych utworów muzycznych a także wielowiekową tradycją
przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
Program:
11.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach
12.15 Rozpoczęcie Przeglądu „Majowe śpiewanie” w świetlicy wiejskiej w Polubiczach.
Szczegóły w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszeniową znaleźć
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
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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
koniec kwietnia,
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 503-857424, Dorota Dacewicz, Joanna Godlewska

„Jak to niegdyś bywało – inscenizacja
życia na wsi”
29 kwietnia, 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
Konkurs Koronkarski „Igłą Malowane”
22 kwietnia, godz. 15:00, Pracownia Koronkarstwa w Sitniku.
Celem konkursu jest propagowanie rękodzieła ludowego z zakresu koronkarstwa.
Promocja różnych technik koronkarskich
i hafciarskich, zachęcenie do szukania
inspiracji – do tworzenia nowoczesnych
wzorów w codziennej rzeczywistości oraz
promocja Pracowni Koronkarskiej w Sitniku. Prace mają być wykonane w ciągu
ostatniego roku w trzech kategoriach : koronka, haft płaski, haft krzyżykowy. Podsumowanie konkursu uwieńczy otwarcie
wystawy dnia 22.04.2018 r. i wręczenie
nagród.
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podla-

skiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska
tel. 343 53 27, e-mail: gokbp@vp.pl
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Alicja Sidoruk, tel. 516 200 805
Wydarzenia sportowe:
1. z 10 Spływów Kajakowych Zielawą na
10 lat działalności!!
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości
Studzianka! Pierwszy we wtorek, 1 maja
2018 rozpoczynamy o godzinie 12:00 od
zwiedzania cmentarza tatarskiego w Studziance. Następnie autokarem udamy
się do Rossosza, gdzie rozpoczniemy
nasz 13-kilometrowy spływ, poprzedzony
krótkim szkoleniem. Po dotarciu na metę
w Studziance wszystkich uczestników zapraszamy na tatarski obiad. Koszt uczestnictwa w spływie to 80 zł dla mieszańców
Studzianki, a 90 zł dla pozostałych chętnych. Cena obejmuje: transport z Białej
Podlaskiej (10:30 parking pod McDonald’s, 10:45 dworzec PKP) i z powrotem,
udział w spływie (zapewniamy kajaki
dwuosobowe), ubezpieczenie, zwiedzanie
tatarskiego cmentarza z przewodnikiem,
obiad, strzelanie z łuku, certyfikat kajakarza, okolicznościowy znaczek spływu oraz
pamiątkowy medal. Informacje i zapisy na
spływ odbywają się mailowo pod adresem
stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl lub
telefonicznie pod numerem 501 266 672.
Obowiązuje limit miejsc.

Placówka wsparcia dziennego
w Leśnej Podlaskiej

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie
miast i gmin Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony
QR CODE wystawy Stowarzyszenia Twórców Kultury
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Wernisaż
Wygenerowano na www.qr-online.pl
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
Nadbużańskiej z Włodawy w Kodniu
online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz
skierować swoje urządzenie (telefon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet)
w kierunku kodu QR. Kod powinien
znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włączeniu
aplikacji. Jeśli wykonasz te
IXCODE
Lubelska Konferencja Pszczelarska
QR
Wygenerowano na www.qr-online.pl
działania sprawnie i kod
w PZDR w Grabanowie
Spotkanie przedsiębiorców
QR CODE
będzie wyraźny do
Wygenerowano na www.qr-online.pl
w Zamku w Janowie Podlaskim
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

Listy starego diabła do młodego –
spektakl Teatru Niezależnego Wieku

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Budżet Obywatelski 2019
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
w Międzyrzecu Podlaskim

QR CODE

Rozmowa z Wójtem Gminy Leśna Podlaska

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Bieg Tropem Wilczym w Wisznicach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Gminny Dzień Kobiet w Piszczacu

Wmurowanie kamienia węgielnego pod
Zakład Drobiarski WIPASZ

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

