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Gmina Tuczna będąca liderem projektu otrzymała dofinansowanie, by razem
z innymi gminami zwiększyć dostęp do
lokalnej turystyki.
Gmina Tuczna wspólnie z sześcioma gminami partnerskimi uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zwiększenie
dostępności do atrakcji turystycznych
przygranicznych gmin poprzez rozwój
ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym
Green Velo” w ramach działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt o wartości 2 286 657,16 zł realizowany będzie w partnerstwie z gminami Sławatycze, Łomazy, Zalesie, Rokitno,
Konstantynów oraz Kodeń. Jego głównym
założeniem jest zwiększenie dostępności
do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod
względem przyrodniczym wraz z tworzeniem infrastruktury służącej rozwojowi
aktywnych form turystyki.
Grupę docelową projektu stanowią gminy
będące w partnerstwie, a co za tym idzie,
również ich mieszkańcy, grupy szkolne,
studenci, grupy naukowe itp. Ponadto,
zaplanowano utworzenie produktów
turystycznych w każdej z gmin. Projekt

Gminy z dofinansowaniem na turystykę

zawiera zadania ukierunkowane na integrację z ponadregionalnym szklakiem turystycznym Green Velo, co w konsekwencji zwiększy napływ turystów, a zatem
w pełni wykorzysta produkty projektu.
W Tucznej będzie to „Wypoczynek w Dolinie Bugu”, gmina Sławatycze oraz Łomazy
zaoferuje „Rowerem poznaj nadbużańską
przyrodę”. Zalesie zaprowadzi nas „Krzną
do Podlaskiego Przełomu Bugu”, gmina

Rokitno wyjdzie z programem „Odkryj
niepowtarzalny krajobraz w dolinie rzeki
Bug”, a gmina Konstantynów zaproponuje „Zacznij od Konstantynowa - poznaj
nadbużańską przyrodę”. Gmina Kodeń zaś
utworzy produkt turystyczny „Udostępnienie walorów krajobrazowych w ośrodku turystyki Kodeń”. W ramach projektu
przewiduje się również wdrożenie systemu informacji turystycznej ICT.
Materiał: biala24.pl

Unijne wsparcie dla miasta, Żwirka i Biblioteki
Miasto za pośrednictwem Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania pozyskało dofinansowanie na zagospodarowanie terenu Międzyrzeckich Jeziorek.
Jeszcze przed rozpoczęciem letniego
sezonu pojawi się tu nowy pomost pływający o długości 24 metrów, a także
cztery kajaki i dwa rowery wodne.
Dodatkowo w pobliżu stoku narciarskiego
powstanie drewniany budynek, w którym
będzie przechowywany sprzęt. Celem zadania współfinansowanego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ułatwienie dostępu do turystyki wodnej. Koszt inwestycji to 162 tys. zł, z czego ponad 83
tys. to kwota dotacji.
Z kolei Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek” pozyskało przeszło 162
tys. zł na modernizację stanicy. Dzięki
temu zostaną wymienione okna, drzwi,
pokrycie dachu oraz instalacja sanitarna
i elektryczna. Zakupione zostaną także
pomosty pływające do cumowania łodzi

o łącznej długości 24m i 10 łodzi turystyczno-wędkarskich.
Dotację na wydanie albumu o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym Międzyrzeca Podlaskiego otrzymała także Miejska Biblioteka Publiczna.

Wydane zostaną też płyty multimedialne
dla osób niepełnosprawnych z tekstami
czytanymi przez lektora. Całkowity koszt
wydania publikacji wyniesie 54 tys. zł.,
z czego ponad 34 tys. zł to dofinansowanie z PROW.
Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim
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W Maniach rodzi się dom Dziecka
Trwają prace nad budową Rodzinnego Domu Dziecka a Maniach, który będzie się mieścił w budynku po byłej szkole.
To czwarta placówka opiekuńczo-wychowawcza na terenie powiatu bialskiego.
Komentarz

Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

Zagospodarowanie budynku w Maniach na potrzeby dzieci ma miejsce
ze względu na zmiany przepisów, które będą obowiązywać od 2021 roku.
Dotychczas placówki opiekuńczo-wychowawcze mogły funkcjonować jako
30-osobowe. Teraz muszą spełnić standard dla 14 wychowanków.
Wzrastają społeczne potrzeby
- Taką odpowiedzią na potrzeby społeczne jest nowa placówka w Maniach.
Nowy budynek nie spowoduje zwiększenia miejsc w placówkach w powiecie.
Po oddaniu do użytku nowej placówki
wszystkie domy w powiecie będą spełniały standardy. Jest to pomysł władz
powiatu bialskiego, po uzgodnieniach
z nami jak i z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, by takie miejsce utworzyć. Wniosek o dofinansowanie został
złożony do Urzędu Marszałkowskiego,
otrzymaliśmy na to pieniądze – mówi
Piotr Malesa, dyrektor Domu Dziecka
w Komarnie, koordynator projektu.
Budynek musi zostać dostosowany do
warunków mieszkalnych, więc wymagało to sporych zmian projektowych
oraz architektonicznych pomieszczeń
po dawnej szkole.
Całkiem nowy budynek
W nowym domu dziecka pojawią się
pokoje dwuosobowe wraz z łazienkami.
Poza tym będzie aneks kuchenny z jadalnią, gdzie wychowankowie z opiekunami będą mogli wspólnie przygotowywać posiłki. Zbudowane zostaną
też pomieszczenia do Nauki, gdzie pod4

opieczni placówki będą uczyć się wykonywać podstawowe czynności domowe.
Zminimalizowana zostanie pomoc ze
strony pracowników, którzy wykonywali
dotychczas te prace w placówce w Komarnie. W budynku pojawi się też część
administracyjna, która będzie nadzorować wszystkie placówki terenu powiatu
– dodaje dyrektor.
Aktualnie trwają prace budowlane. Są
już pokoje, trwa proces budowy instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz stawiane jest ogrodzenie.
Ponadto zostanie zagospodarowany
teren wokół dawnej szkoły. Znajduje
się tam jeszcze jeden budynek, który
również przejdzie remont. Tam powstaną dwa mieszkania dla wychowanków
dorosłych, którzy z różnych przyczyn
nie mogą wrócić do własnych domów
i rodzin. Przez jakiś czas będą mogli
tam zamieszkać, kontynuować pracę
lub naukę i czekać do czasu znalezienia
dla siebie mieszkania.
Zapytaliśmy dyrektora o wiek dzieci, które zamieszkają w nowym domu
dziecka.
– Wiek określa ustawa o pieczy zastępczej. Teoretycznie dzieci, które trafiają do
placówek nie powinny mieć mniej niż 10
lat. Ale czasem trafiają się dzieci młodsze w przypadku gdy jest to rodzeństwo,
które składa się wtedy na dzieci poniżej
i powyżej 10 roku życia.
W naszych domach są też dzieci niepełnosprawne. Będziemy musieli rozdzielić
dzieci z Komarna do dwóch placówek –
tłumaczy Malesa.

Pracy jest dużo, bo budynek szkolny
musi zostać dostosowany do warunków mieszkalnych, ale remont już trwa,
a to jest dla nas najważniejsze. Po jego
zakończeniu przyszli mieszkańcy będą
mogli korzystać z w pełni dostosowanego do ich potrzeb budynku. Cieszy
fakt, że projekt nabiera realnych kształtów. Mam nadzieję, że kolejne etapy
będą realizowane zgodnie z planem
i we wrześniu placówka rozpocznie
swoją działalność.
Obawy przed zmianą
Czy w związku z tym dzieci mają obawy? Dyrektor zapewnia, że nic takiego
nie ma miejsca. – Przygotowujemy się
pomału do Procesu przenosin. Chcemy,
żeby dzieci jak najmniej straciły z powodu tego, że zostaną przeniesione. Będą
kontynuować naukę w najbardziej dogodny sposób, będą to szkoły z terenu
gminy Międzyrzeca Podlaskiego – wyjaśnia dyrektor placówki w Komarnie.
Prace nad placówką zostaną zakończone 15 września tego roku, jednak
wciąż nie wiadomo kiedy dom dziecka
ruszy pełną parą.
– Po tym terminie chcielibyśmy najszybciej ją oddać do użytku, będzie to wymagało wielu zezwoleń i zgód różnych
urzędów. Po wszystkich kontrolach,
gdy budynek zostanie dopuszczony do
użytku, będą mogły wtedy zamieszkać
w nim dzieci. Ciężko mi jednak
powiedzieć o konkretnym terminie –
dodaje Malesa.
Koszt inwestycji wynosi 2 mln 800 tys.
zł z czego 85% to środki unijne, a 15%
to wkład starostwa powiatowego. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze
mieszczą się w Komarnie, Janowie Podlaskim i Szachach.
Materiał: Maciej Maciejuk, Tygodnik „Wspólnota”
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Certyfikat i nowy sprzęt dla szpitala powiatowego
11 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego
Ministra Zdrowia przyznanego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Certyfikat jest potwierdzeniem
wysokiej jakości świadczonych usług.
W lutym tego roku SP ZOZ w Miedzyrzecu Podlaskim uzyskał pozytywną ocenę
Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
w zakresie standardów akredytacyjnych
określonych obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania szpitali. Program
akredytacyjny składa się z 15 działów,
składających się z 221 standardów. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe, jeśli placówka wypełni je minimum w 75%. SP
ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim uzyskał
83%. Certyfikat Akredytacyjny został przyznany szpitalowi powiatowemu na okres
3 lat i jest ważny do 7 lutego 2021 roku.
Przyznanie certyfikatu oznacza dla szpitala także korzyści finansowe. Dodatkowe
środki zostaną przeznaczone na kolejne działania podnoszące jakość świadczonych usług. Korzyścią z posiadania
certyfikatu są również dodatkowe punkty
przy ocenie wniosków inwestycyjnych.
Podczas uroczystości wręczenia certyfikatu dyrekcji i pracownikom szpitala powiatowego towarzyszyli zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się m.in. dyrektor
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
Karol Tarkowski, były poseł na Sejm RP
Franciszek Stefaniuk, zastępca dyrektora
Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Ordynator Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej lek. med. Riad Haidar,
wójtowie Piotr Kazimierski i Krzysztof
Adamowicz oraz burmistrz Międzyrzeca
Podlaskiego Zbigniew Kot. Powiat bialski
reprezentowali: starosta Mariusz Filipiuk,
wicestarosta Janusz Skólimowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz
Kostka oraz radni: Marzenna Andrzejuk,
Jolanta Zbucka, Arkadiusz Maksymiuk,
Paweł Litwiniuk i Tomasz Bylina.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk pogratulował całemu zespołowi szpitala wyróżnienia, wręczając dyrektorowi szpitala
Wiesławowi Zaniewiczowi pamiątkowy
grawerton.
Jest sprzęt od WOŚP, będą
nowe inwestycje
Szpital powiatowy w marcu otrzymał

darowiznę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy darowiznę w postaci nowej
aparatury i sprzętu medycznego. Pacjenci Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim mogą korzystać z aparatu EKG,
aparatu USG (Ultrasonograf Samsung H
S40), zestawu do rejestracji ciśnienia metodą Holtera, Holtera ABPM, urządzenia
do screeningowego badania słuchu OTO
READ oraz nowych łóżek szpitalnych typu
„Junior”. Wartość sprzętu, który trafił
na Oddział Pediatryczny i Odział Neonatologii to blisko 200 000 zł. Nowy
sprzęt oglądał starosta bialski Mariusz
Filipiuk - Jestem pod wrażeniem tego, jak
bardzo zaawansowana jest technologia,
z której korzysta dzisiejsza medycyna. Bardzo się cieszę na myśl o tym, ilu pacjentom
pomogą te urządzenia. W 2016 roku WOŚP
przekazała międzyrzeckiemu szpitalowi
wyposażenie na kwotę 47 252,63 zł. Były
to: aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, aparat EKG, kardiomonitor, trzy
łóżka szpitalne z dodatkowym wyposażeniem i komputer. Z tego sprzętu korzystają obecnie najmłodsi pacjenci SP ZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim. Przekazywane
przez Orkiestrę dary wciąż poprawiają ja-

kość świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo i komfort pacjentów.
W szpitalu jeszcze w tym roku ma powstać pracownia tomografii komputerowej. W związku z rozszerzającą się
działalnością placówka potrzebuje dodatkowego miejsca. Stąd decyzja władz powiatu o przekazaniu szpitalowi budynku,
w którym niegdyś mieściła się filia Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Brzeskiej.
Będzie to nowe lokum dla działu Administracji i archiwum. Koszty remontu budynku o powierzchni 400 mkw. rozłożone
będą pomiędzy szpital i powiat. Kolejnym
projektem międzyrzeckiego SP ZOZ jest
zagospodarowanie wydzierżawionego na
10 lat Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kąkolewnicy, gdzie pacjentów przyjmować
będą lekarze rodzinni i lekarze specjaliści. Remont budynku i jego otoczenia już
trwa. W planach jest także utworzenie
Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Powiat zaangażowany jest również
w stworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który ma funkcjonować w Łózkach
(gm. Drelów). ZOL powstanie w budynku
dawnej szkoły podstawowej i będzie dysponował 90 miejscami dla pacjentów.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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„Start up your future” w ECKiW OHP w Roskoszy
W dniach od 7 do 14 kwietnia w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwała
międzynarodowa wymiana młodzieży
w ramach projektu „Start up your future” programu Erasmus +. Po kilkutygodniowych przygotowaniach w swoich
organizacjach 32-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski i Litwy
spotkała się w Roskoszy, by wspólnie
realizować zaplanowane aktywności
i cele projektu, związane z przygotowaniem się do poszukiwania pierwszej
pracy i porównaniem sytuacji młodych
osób wchodzących na rynek pracy
w Polsce i na Litwie.
Po zapoznaniu się z terenem Centrum,
pierwszych próbach komunikacji, ustaleniu zasad pobytu i szczegółowym
przypomnieniu programu, młodzi ludzie
poznawali się poprzez gry i zabawy ewaluacyjne i integracyjne. Następnie uczestnicy zaprezentowali opracowane w fazie
przygotowawczej projektu w swoich
krajach wyniki ankiet przeprowadzone wśród uczniów kończących naukę
w szkołach zawodowych oraz wywiady
z pracodawcami pod kątem ich oczekiwań w zatrudnianiu nowych pracowników. Młodzi ludzie mieli także okazję
do dyskusji i wysunięcia wspólnych
wniosków dotyczących wejścia na
rynek pracy młodych osób w krajach
uczestników. Po intensywnym dniu
uczestnicy integrowali się i bawili przy
ognisku na polsko-litewskim wieczorze
karaoke. W kolejnych dniach młodzież
uczestniczyła w spotkaniach z doradcami zawodowymi, którzy na podstawie
wywiadów określili ich predyspozycje
zawodowe i stworzyli Indywidualne Plany Działania, poznawała sposoby tworzenia dokumentów aplikacyjnych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik,
wyszukiwała odpowiadające im ogłoszenia, na podstawie których pisała swoje
CV i listy motywacyjne, przeprowadziła
warsztaty z autoprezentacji i savoir –
vivre pod kątem odbywania rozmowy
kwalifikacyjnej, wyznaczała swoje słabe
i mocne strony, umiejętności i osiągnięcia, uczestniczyła w warsztatach z wizażu i stylizacji. Uczestnicy chętnie brali
także udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu, podchodach, wieczorku międzykulturowym. Uwieńczeniem
realizowanych w tych dniach działań
była symulacja rozmów kwalifikacyjnych
z pracodawcami, do których uczestnicy
podeszli bardzo poważnie i dobrze przygotowani. Rozmowy te okazały się bardzo cennym doświadczeniem, pozwoliły
6

zorientować się jak wygląda taka rozmowa, skonfrontować swoje wyobrażenia
z rzeczywistością a także sprawdzić się
w nowej sytuacji. Po zakończeniu rozmów nastąpiło podsumowanie, a każdy
kandydat miał okazję do indywidualnej
rozmowy i wymiany opinii z komisją rekrutacyjną. Ciekawym i inspirującym
doświadczeniem okazał się także wyjazd do Warszawy, gdzie uczestnicy
projektu wzięli udział w warsztatach
z komunikacji interpersonalnej, w Targach CSR „Biznes we współpracy” na
Stadionie Narodowym oraz obejrzeli
musical „Piloci” w teatrze Roma. Podsumowaniem realizowanych działań było
przeprowadzenie praktycznych zajęć dla
uczniów ZSZ im. K.K. Baczyńskiego przy
ZDZ w Białej Podlaskiej, podczas których

uczestnicy projektu podzielili się zdobytą wiedzą i doświadczeniami wspólnie
spędzonych dni. Przed zakończeniem
wymiany młodzież podsumowała dotychczasowe działania oraz zaplanowała
przebieg pracy nad folderem, który będzie jednym z rezultatów projektu.
Materiał: ECKiW OHP w Roskoszy
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W dniach od 12 do 14 kwietnia grupa
uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach gościła w zaprzyjaźnionej
Szkole Średniej nr 8 w Brześciu.

Wizyta licealistów w Brześciu

Program pobytu był urozmaicony. Młodzież zwiedziła malownicze zakątki
miasta Brześć, Twierdzę, Ogród Botaniczny przy Uniwersytecie A.S. Puszkina
oraz Pałac Lodowy, w którym wraz z rówieśnikami z Białorusi mogła spróbować
swoich sił w jeździe na łyżwach. Atrakcyjnym punktem programu okazała się
wizyta w Muzeum – Rezydencji Niemcewiczów w Skokach.
Polaków w swoich domach gościli Białorusini, zapewniając im zakwaterowanie
i wyżywienie, co sprzyjało większej integracji, poznaniu codziennego życia, kultury, tradycji i doskonaleniu umiejętności
językowych.
Materiał: LO Wisznice

Dzień Otwarty w janowskim Zespole Szkół
7 kwietnia w Zespole Szkół w Janowie
Podlaskim odbył się Dzień Otwarty,
w którym uczestniczyli obecni i przyszli uczniowie oraz zaproszeni goście.
Wśród niech znaleźli się m.in.: starosta
bialski Mariusz Filipiuk, przedstawiciele Straży Granicznej – Wojciech Bujek
(placówka SG w Janowie Podlaskim, absolwent ZS), Rafał Kajka (placówka SG
w Janowie Podlaskim), Arkadiusz Beseraba (placówka SG w Terespolu, absolwent ZS), Michał Ołtuszyk (placówka SG
w Sławatyczach, absolwent ZS), przedstawiciele policji – Marcin Kozakiewicz,
Paweł Daniluk (Komenda Miejska Policji
w Białej Podlaskiej), Wojciech Wiszniewski (Komisariat Policji w Janowie Podlaskim) oraz dr Paweł Różański (wykładowca AWF w Białej Podlaskiej) i Błażej
Sacharczuk (student Akademii Wojsk
Lądowych we Wrocławiu, absolwent ZS).

W auli Zespołu Szkół dyrektor Jarosław
Dubisz serdecznie powitał przybyłych
gości, gimnazjalistów i ich rodziców oraz
całą społeczność ZS i przedstawił ofertę
edukacyjną szkoły. Następnie wszyscy
udali się do hali, gdzie w licznych pokazach zaprezentowali się nasi uczniowie.
Przybyli obejrzeli: układ gimanastyczno- akrobatyczny, walkę aranżowaną
w wykonaniu brązowej medalistki Mistrzostw Świata w Dublinie w walkach
do 50 kg Aleksandrę Sacharczuk i ucznia
klasy pierwszej liceum Szymona Rusinka,
pokaz samoobrony synchronicznej w wykonaniu uczniów I-III klas mundurowych,
rozbicia desek, pokaz piramid w wykonaniu młodzieży klas licealnych i technikum, scenę finałową prezentowaną przez
młodzież ZS w 9. edycji programu „Mam
talent” oraz występy wokalne w wykonaniu uczennicy klasy I technikum Julity
Delegacz. Sportowe pokazy przygoto-

wała młodzież pod kierunkiem nauczycielki wychowania fizycznego Renaty
Nowickiej i nauczyciela samoobrony
Dawida Smolbika.
Po pokazach w hali zebrani obserwowali
pokaz musztry paradnej w wykonaniu
uczniów klas mundurowych, których
przygotowali st. chor. Wojciech Matwiejczuk i st. sierż. Paweł Daniluk.
Następnie gimnazjaliści zainteresowani
poszczególnymi kierunkami kształcenia
mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat
wybranego kierunku i porozmawiać
z pracownikami Straży Granicznej i policji, nauczycielami, uczniami oraz absolwentami ZS oraz obejrzeć sprzęt wykorzystywany w pracy przez te formacje, jak
również różnego rodzaju maszyny rolnicze. Na przyszłych hodowców czekał koń
oraz kucyk. Wszyscy przybyli w dwóch
kawiarenkach mogli odpocząć i zjeść
pyszne ciastko lub kanapkę.
Materiał: ZS w Janowie Podlaskim
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Powiatowy Rzecznik konsumentów radzi

Uwaga na nieuczciwego operatora

Już od dłuższego czasu do biura rzecznika konsumentów w Białej Podlaskiej
wpływały skargi na działalność operatora telekomunikacyjnego Twoja Telekomunikacja z siedzibą w Warszawie.
W większości przypadków przebieg zawarcia umowy wyglądał podobnie. Pracownicy Twojej Telekomunikacji odwiedzali konsumentów w ich domach pod
pretekstem: nowej oferty, obniżki abonamentu, przeprowadzaniem procesu cyfryzacji. Przedstawiciele TT nie informowali,
że złożenie podpisu pod podsuwanymi
dokumentami oznacza zmianę operatora
telekomunikacyjnego. Zataili, że niższy
abonament będzie obowiązywał tylko
przez dwa miesiące. Naruszyli podstawowe obowiązki informacyjne. Twoja Telekomunikacja podszywała się pod dotychczasowego operatora.
Problem dotyczył nie tylko naszego regionu. Do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wpłynęło 600 skarg od
konsumentów, rzeczników konsumentów
oraz od operatorów sieci stacjonarnej na
działania Twojej Telekomunikacji (TT). Prezes UOKiK Marek Niechciał poinformował,
iż z uwagi na utrudnianie ze strony Spółki
do odstąpienia od umowy została nałożona na operatora 1,5 mln zł kary.
Prezes urzędu antymonopolowego
mówi: Twoja Telekomunikacja agresywnie
zdobywa klientów. To celowe działania,
które potępiam. Pracownicy TT informują
konsumentów o tym, że realizują „ogólnopolską kampanię cyfryzacji”, w związku
z tym niezbędna jest wymiana telefonu
z analogowego na cyfrowy. Podpis na dokumentach potwierdzających otrzymanie
telefonu oznacza zmianę operatora. Pomimo licznych reklamacji od konsumentów
spółka nie zmieniła praktyki. Nie znalazłem
żadnych okoliczności łagodzących – dodaje
Marek Niechciał.
Urząd zakwestionował:
1.Podszywanie się pod dotychczasowego operatora. Konsultanci telefoniczni dzwonili najczęściej do osób starszych, właścicieli numerów stacjonarnych
wywierając na nich błędne wrażenie,
że rozmawia z nimi ich dotychczasowy operator.
Przykładowa skarga: Co najważniejsze nie
zostawił mi umowy. Kurier powiedział, że
mnie nic nie jest potrzebne, bo to chodzi tylko o obniżenie abonamentu. Ja nic nie wiedziałam o tym, że zawieram umowę z jakąś
inną firmą. Dopiero kiedy otrzymałam aparat telefoniczny zorientowałam się, że zostałam oszukana. Co najgorsze ja nie mam
teraz podłączonego telefonu, odłączono
mi sygnał. Mieszkam sama, mam 85 lat,
utrzymuję się z niskiej emerytury, nie stać
8

mnie na wykupienie wszystkich zalecanych
leków, potrzebuję być w stałym kontakcie
z lekarzami.
2.Zatajanie informacji o tym, że niższy
abonament będzie obowiązywał tylko
przez dwa miesiące. Po tym czasie opłaty
wzrosły z 25 zł do 41 zł.
Przykładowa skarga: Faktury otrzymuję
co miesiąc i to z kwotą 2,5 krotnie wyższą
za abonament – niż było obiecane ze strony spółki TT.
3.Brak informacji i dokumentów: konsumenci nie otrzymywali informacji o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia
od umowy, cennika, a nawet umowy.
Przykładowa skarga: Wizyta polegała na
tym, że zapytał czy tu mieszka [***] i powiedział, że jest z firmy Orange i przywiózł
do podpisu aneksy obniżające abonament
i zwiększające limit bezpłatnych rozmów
do 100 minut. Poprosił o dowód osobisty
i wskazywał miejsca podpisu. Na pytanie
o pozostawienie kopii powiedział, że będzie
przysłane wszystko po podpisaniu.
4.Żądanie zapłaty za dodatkowe usługi,
których konsument nie zamawiał. Pracownicy TT nie pytali, czy konsument
zamawia dodatkowe usługi (np. biling
online), sami wypełniali odpowiednie
pola w umowie i je zamawiali. W efekcie,
wzrastała cena za miesięczny abonament.
Przykładowa skarga: W umowie zaznaczono wszystkie możliwe pakiety jakimi tylko
dysponuje ta firma, aż się boję pomyśleć ile
ma wynosić ten abonament.
Urząd nałożył 1,5 mln zł kary na Twoją
Telekomunikację. Na jej wysokość miało
wpływ to, że mimo napływających do TT
skarg, spółka nie zmieniła swoich działań.
Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje
od niej odwołanie do sądu.
Problem dotyczył sytuacji, kiedy ktoś nie
zorientował się w porę, że doszło do zmia-

ny operatora i kiedy minęło 14 dni na złożenie stosownego pisma.
W związku z wydanym wyrokiem prezes informuję, iż gdy w sytuacji gdy jest
się klientem tej Spółki pamiętać należy
iż zawarta umowa ma obwarowanie,
o automatycznym przedłużaniu umowy
na kolejny okres na jaki była pierwotnie podpisana. Rzecznicy konsumentów
bezpłatnie mogą pomóc napisać stosowne pismo. Aby tego uniknąć, należy poinformować Twoją Telekomunikację przed
zakończeniem umowy, że nie zgadzamy
się na jej przedłużenie.
Ponadto gdy konsument czuje się oszukany należy skontaktować się z Prokuraturą Okręgową w Płocku, która prowadzi
postępowanie w sprawie Twojej Telekomunikacji.
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Pl. Obrońców Warszawy 8
09- 402 Płock
lub telefonicznie: centrala 24/2674 wew. 560
lub 578 (sekretariat), wew.590 (prokurator),
wew. 542 (asystenci)
Konsumencie pamiętaj! masz starszych
sąsiadów, samotnych krewnych itp. poinformuj ich, że są firmy stosujące
praktyki podobne do przypadku Twojej Telekomunikacji. Mogą to być dostawcy prądu, gazu czy telefonii. Może
dzięki twojemu działaniu uchronisz ich
przed oszustwem.
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul.
Brzeskiej 41 codziennie w godzinach
pracy urzędu. Z Rzecznikiem można
kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 83 35 11 367
Materiał: Ewa Tymoszuk/UOKIK
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10 kwietnia w siedzibie WORD w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie dla
komitetu organizacyjnego eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska
i powiatu bialskiego, które odbędą się
na początku maja.
– Zbliża się kolejna edycja naszego sztandarowego działania pod nazwą Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Na dzisiejsze spotkaniu chcemy poinformować współorganizatorów
o tym, że Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędzie się tradycyjnie
w trzech segmentach, a więc szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Mamy podzielone zadania dla
każdego z współorganizatorów, którzy
dostaną dziś szczegółowe informacje i wytyczne, wszystko po to, aby turniej przebiegł jak najsprawniej – mówi Z-ca dyrektora WORD Biała Podlaska – Arkadiusz
Maksymiuk.
W sk ład komitetu organizac yjnego
wchodzą: prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk, starosta bialski
Mariusz Filipiuk, wójt gminy Piszczac
Kamil Kożuchowski, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, dyrektor De-

Maj pod znakiem Turniejów BRD

legatury Kuratorium Oświaty w Białej
Podlaskiej Małgorzata Kiec, mł. isp.
Grzegorz Pietrasik komendant miejski Policji w Białej Podlaskiej, prezes
Automobilklubu Bialskopodlaskiego
Adam Junczyk, dyrektor Zespołu Szkół
w Łomazach Bogumiła Wińska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Piszczacu Dorota Sierpatowska,
prezes Honorowy Klubu Motocyklowego GROM Biała Podlaska Zdzisław

Kozłowski oraz WORD Biała Podlaska.
Zmagania uczestników turnieju zaczną
się od szkół gimnazjalnych 8 maja w Łomazach, 9 maja rozpocznie się turniej
szkół podstawowych w ZPO w Piszczacu a 11 maja turniej ponadgimnazjalny w WORD Biała Podlaska. Zwycięzcy
otrzymają puchary oraz przejdą do kolejnego etapu wojewódzkiego turnieju,
który odbędzie się w dniach 19, 24 i 25
maja 2018r.

W Leśnej o perspektywach hodowli bydła
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Leśnej Podlaskiej zorganizował konferencję naukową pt. „Hodowla bydła – wyzwania i perspektywy”, która odbyła się 12 kwietnia.
W konferencji uczestniczyli współpracujący ze szkołą właściciele specjalistycznych gospodarstw rolnych, zainteresowani rolnicy, rodzice uczniów, uczniowie
kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz
słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03. Prelekcjom przysłuchiwali
się także m.in. radni powiatu bialskiego:
Marian Totkowicz, Marek Uściski i Radosław Sebastianiuk.
W programie konferencji znalazły się
wystąpienia pracowników naukowych
z uczelni wyższych oraz instytutów badawczych współpracujących ze szkołą.
Dr inż. Joanna Romaniuk omówiła stan
i perspektywy rozwoju hodowli bydła
mięsnego w Polsce. Dr hab. profesor
nadzwyczajny Bogusław Olkowski
przedstawił najważniejsze aspekty żywienia bydła. Dr inż. Grażyna Różycka
podzieliła się z uczestnikami wiedzą na
temat ekonomicznych aspektów hodowli
bydła mięsnego i mlecznego. Natomiast

dr inż. Dariusz Krzywiec zaprezentował wykład na temat znaczenia kondycji użytków zielonych dla opłacalności
chowu bydła. Innowacyjne rozwiązania
techniczno – budowlane w produkcji
zwierzęcej na przykładzie chowu bydła
omówiła dr hab. profesor nadzwyczajna Grażyna Niedziałek. Zaś Paweł
Stefaniuk przedstawił wykład dotyczący
wniosków o dopłaty składanych przez Internet. Kszysztof Laszuk zaprezentował
trendy w rozwoju maszyn do produkcji
bydła.
– Jest to bardzo dobra inicjatywa dyrekcji

szkoły, bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji. Prelegenci przekazują wiedzę istotną dla rolników z punktu widzenia oczywiście wystąpienia problemu ASF.
Sama idea konferencji w szkole rolniczej,
intelektualnie związanej z rolnictwem,
podnoszenie kwalifikacji i wiedzy rolniczej
jest czymś, co wydaje się dla nas naturalnym, tak powinno być – mówi Paweł
Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska.
Podczas konferencji obecni byli również
wystawcy m.in. maszyn rolniczych.
Materiał: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej
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Walka z ASF trwa. Rolnicy szukają alternatywy
Urząd Marszałkowski organizuje cykl
szkoleń dla rolników. Chodzi o alternatywę hodowlaną dla chętnych osób
w związku z chorobą afrykańskiego
pomoru świń, szalejącą na terenie województwa lubelskiego. Decyzje ministerstwa Rolnictwa odnośnie walki
z wirusem wciąż są krytykowane przez
rolników i samorządowców.
Pierwsze spotkanie odbyło się w filii
Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej. Chodzi o wsłuchanie się w potrzeby rolników i zaproponowanie im
alternatywy, która pozwoli odzyskać stabilność finansową. Wielu z nich całkowicie straciło hodowlę trzody chlewnej. Na
konferencji wystąpili gości, którzy opowiedzieli między innymi o czynnikach
warunkujących produkcję wołowiny,
ale i na temat produkcji bydła mięsnego
w praktyce. Jest to też możliwość skorzystania z pomocy w ramach unijnych
i krajowych programów, m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zarząd Województwa Lubelskiego obecnie
promuje program dla rolników związany
z wołowina kulinarną.
Od 1 stycznia zidentyfikowano 1005
przypadków ASF u dzików
Na tych terenach jest szansa by taką hodowlę rozpocząć. Ostatnie lata pokazują że
jest zainteresowanie mięsem wołowym wysokiej jakości. To duża szansa dla rolników,
którzy chcą się podjąć tej hodowli a mają
nóż na gardle i nie są w stanie spłacać kredytów i normalnie funkcjonować. Bo uprawa roślinna nie przyniesie takich zysków, jakie byśmy chcieli. Poza tym pracujemy nad
ciekawym projektem dotyczącym lubelskiej
soi. Mamy kilkuletnie doświadczenie w tym
temacie i coraz częściej mówi się o produkcji soi bez GMO – mówi Grzegorz Kapusta
wicemarszałek województwa lubelskiego.
Kontrowersje wokół działań Rządu –
bezsensowny płot za 300 mln zł
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Wicemarszałek rozlicza też Rząd PiS za
nieskuteczne działania w walce z ASF.
Podkreśla że nikt nie zadał sobie trudu
przeanalizowania sytuacji związanej z rozszerzaniem się wirusa ASF. Konkretnie
chodzi o truchła padłych dzików.
Wystarczy sprawdzić, gdzie w ostatnim czasie padały dziki. Czy jest sens budowy płotu
przy wschodniej granicy za 300 mln zł., jeżeli na 500 przypadków padłych dzików przy
wschodniej granicy znaleziono ich ledwo
50, a pozostałą część zdecydowanie dalej?
Wielu rolników wciąż czeka na rekompensatę – mówi wicemarszałek.
Dużo zarzutów padło także w kwestii bioasekuracji. Okazuje się, że średni koszt
takiego przygotowania gospodarstwa
wynosi około 33 tys. zł.
Wiele małych gospodarstw nie było po
prostu na to stać. Myślę, że dzisiaj trzeba
uderzyć się w pierś i zrobić poważną analizę i zupełnie zmienić kierunek działań. Pieniądze trzeba przekserować na pomoc dla
rolników – dodaje Kapusta.
Płot – siatka na drewnianych kołkach
Sceptycznie w kwestii budowy płotu wypowiada się starosta bialski. Według niego
jest to pomysł co najmniej dziwny, który
ani razu nie był konsultowany z samorządowcami, pomimo ich dyspozycji.
Ogrodzenie w takiej formie, jaką zaproponowało nam ministerstwo… siatka na
drewnianych kołkach, którą ogradza się
drogi z pewnością nie spełni swojej roli.
Poza tym nikt nie pytał rolników w sprawie
budowy płotu. Odgrodzenie części działek
jest niedopuszczalne i poniosą z tego tytułu wielkie straty – mówi Mariusz Filipiuk,
starosta bialski.
Będą pieniądze dla rolników?
Rolnicy żądają: 15 maja
Przypomnijmy, że zawiązał się Komitet
Protestacyjny rolników, w skład którego wchodzi m.in. ks. kan. Stanisław
Chodźko, duszpasterz rolników, rolnicy,
związki zawodowe czy grupy produ-

Komentarz

Marek Sulima, przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury:

Sytuacja rozwija się dynamicznie, rolnicy
dzwonią do mnie, że coś się zaczęło dziać
w kwestii wypłaty odszkodowań. Zmiany
ustaw o bioasekuracji tylko pogrążyły
nasze rolnictwo, a nic nie dawały w zamian. Urząd Marszałkowski zrobił kilka
dobrych kroków, m.in. wypłata pieniędzy
za znalezione dziki.
cenckie. Pojawiła się też informacja, że
w Ministerstwie Rolnictwa, i Rozwoju
Wsi odbyły się rozmowy Komitetu Protestacyjnego z Ministrem Jurgielem. Padła
ustna obietnica, że odszkodowania dla
rolników, którym wybito świnie, zostaną
wypłacone. Rolnicy żądają, by wszystkie
odszkodowania zostały wypłacone do
15 maja.
Czekamy. To ostateczna data. Jeżeli nie
zostaną wypłacone żadne odszkodowania, w kraju bardzo mocno się zagotuje
– Mówi Marek Sulima, radny powiatu
bialskiego, rolnik.
Od 1 stycznia tego roku zidentyfikowano
1005 przypadków ASF u dzików. Ministerstwo zapewnia, że prowadzone są działania w zakresie redukcji populacji dzików
do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenie całego kraju. Afrykański pomór świń
występuje w Polsce od 2014 r.
Tekst: Maciej Maciejuk, Tygodnik „Wspólnota”/
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Wnioski o dopłaty bezpośrednie do 15 maja
Niewiele czasu zostało na złożenie
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych
płatności obszarowych finansowanych
z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.
Od tego roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Mają na to
czas do 15 maja.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca
br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień
opóźnienia. Zmiany do już złożonego
wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca.
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich

biurach powiatowych Agencji w całym kraju.
Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności mogą skorzystać z pomocy ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego.
Biura organizują także dni otwarte, by jak
najwięcej rolników mogło na miejscu do-

wiedzieć się, jak wypełnić e-wniosek. Niektóre z biur powiatowych prowadzą także
mobilne punkty pomocy technicznej, by
w terenie, bliżej gospodarstw rolników
służyć im radą, a także sprzętem komputerowym.
Materiał: ARiMR

ARiMR: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2018 roku.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 8
ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych
i poprawę żywotności lasów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 655, z późn.
zm.), wydanego na podstawie art. 45 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r., poz. 627 j.t.) informuje, iż
w dniach od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane

rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.),
jeżeli są spełnione warunki przyznania tego
wsparcia. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu
terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biur powiatowych
Agencji, właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane
do wysokości limitu środków, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lute-

go 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627 j.t.).
Prezes Agencji, w dniu 1 października
roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, podaje do
publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję,
informację o kolejności przysługiwania
wsparcia na zalesienie.
Informacje na temat działania „Inwestycje
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej
infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach
internetowych www.arimr.gov.pl i www.
minrol.gov.pl.
Źródło: arimr.gov.pl

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

70

65

60

75

70

2,0-3,5

0,6-0,8

Piszczac

75

70

60

80

70

1,5-3,0

0,6-0,8

Biała Podlaska

60-65

60

50-60

65-75

60-70

2,0-3,0

0,6-0,8

Radzyń Podl.

60-65

50-60

50-60

65-75

55-70

2,0-3,0

0,6-0,8

Łuków

75

70

60

80

70

1,5-3,0

0,6-0,8

Łęczna

60

-

52-55

65-68

58-59

2,0-3,0

0,5-0,7

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 17 kwietnia 2018 r. r.
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Strażacy w Krzewicy maj nowy wóz bojowy
W niedzielę 15 kwietnia 2018 roku
w Krzewicy odbyły się uroczystości
związane z poświęceniem i przekazaniem samochodu strażackiego oraz nowej strażnicy OSP Krzewica.
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Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Krzewicy, która została odprawiona
w intencji strażaków przez kapelana powiatowego OSP ks. Henryka Jakubowicza, ks. Romana Sawczuka emerytowanego kapelana diecezjalnego OSP oraz ks.
proboszcza Andrzeja Wisio. Następnie
uczestnicy przeszli na plac przy remizie
OSP, gdzie odbył się uroczysty apel. Po
złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości druha Mateusza Włodarczyka,
wójtowi gminy Krzysztofowi Adamowiczowi i przyjęciu meldunku podniesiono
flagę państwową na maszt i odegrano
hymn państwowy.
Prezes OSP Krzewica druh Zbigniew Sidorczuk wygłosił przemówienie. Następnie wraz z wójtem przywitał przybyłych
gości. Historię jednostki odczytał wiceprezes OSP Krzewica druh Wojciech Sidorczuk.

Odznakę „Za wysługę lat” za 65 lat służby otrzymał dh Tadeusz Oleksiak.
Odznakę „Za wysługę lat” za 50 lat
służby otrzymali: dh Adolf Jeleszuk, dh
Jan Oleksiak, dh Zdzisław Oleksiak, dh
Henryk Pawłowski, dh Marian Sójka, dh
Stanisław Tymoszuk, dh Tadeusz Tymoszuk.
Odznakę „Za wysługę lat” za 40 lat służ-

Obchody były okazją do uhonorowania
i wręczenia odznak zasłużonym druhom.
Komendant gminny OSP druh Józef Daniluk odczytał uchwałę o nadaniu odznak.
Wyróżnionym strażakom odznaczenia
wręczyli: ks. Henryk Jakubowicz, ks. Roman Sawczuk, wójt Krzysztof Adamowicz, marszałek województwa lubelskiego
Sławomir Sosnowski, przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk, komendant miejski
PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk, radni powiatu Mariusz Kostka, Marek Sulima.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh Adrian Hołoweńko, dh Karol
Hołoweńko, dh Michał Marciniuk, dh
Zbigniew Michaluk, dh Krzysztof Sidorczyk, dh Michał Sidorczyk, dh Sebastian
Trochymiuk.

by otrzymali: dh Jan Granasiuk, dh Jerzy
Hołoweńko, dh Stanisław Nestorowicz,
dh Stanisław Struk, dh Adam Tymoszuk.
Odznakę „Za wysługę lat” za 30 lat służby otrzymali: dh Ireneusz Jamiuk, dh
Franciszek Marciszewski, dh Jan Michaluk, dh Ryszard Oleksiak, dh Mirosław
Trochymiuk, dh Mieczysław Zaniewicz.
Punktem kulminacyjnym uroczystości
było poświęcenie samochodu strażackiego i nowej strażnicy OSP przez ks. Romana Sawczuka, ks. Henryka Jakubowicza
i ks. Andrzeja Wiso. Przekazana kluczyków
druhom Naczelnikowi Grzegorzowi Tymoszukowi i kierowcy dokonali Sławomir Sosnowski i Przemysław Litwiuniuk.
Samochód ratowniczo-gaśniczy marki
IVECO został zakupiony w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa

lubelskiego poprzez zakup samochodów
ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych
Straży Pożarnych”
Prezes OSP dh Zbigniew Sidorczuk podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz
wyraził w imieniu wszystkich druhów OSP
Krzewica wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się
do pozyskania przez jednostkę samochodu strażackiego.
Po uroczystym przekazaniu samochodu,
głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego samochodu i podziękowali za całokształt pracy, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.
List wraz z gratulacjami w imieniu Mariusza Filipiuka starosty bialskiego przekazali na ręce prezesa OSP radni powiatowi.
Zwieńczeniem uroczystości był występ
artystyczny uczestniczek projektu „Mamy
moc” oraz MDP z Krzewicy. Rozstrzygnięty
został również konkurs plastyczny „Samochód dla Strażaka”, uczestnicy otrzymali
upominki za udział. Spikerem uroczystości
była druhna Katarzyna Tymoszuk.
W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli goście: przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pietruk oraz radni Gminy: Jadwiga Ilczuk, Jadwiga Tarasiuk, Zdzisław
Krzymowski, Jarosław Czapski, Sławomir Charczuk, Adam Kwiatkowski, Bogdan Bernat. W uroczystości uczestniczyli
również: dyrektor Biura Terenowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Białej Podlaskiej Bożena Krzyżanowska, dowódca
JRG w Międzyrzecu Podlaskim Waldemar
Bałkowiec, skarbnik Gminy Agnieszka
Miłosz-Tusz, kierownik Referatu Inwestycyjnego Anna Łosicka, inspektor ds. OSP
Elżbieta Elert, dyrektor Szkoły Podstawowej w Halasach Katarzyna Radzikowska,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kożuszkach Zenon Domański, druhowie z sąsiednich jednostek, prezesi stowarzyszeń,
media oraz mieszkańcy Krzewicy i okolic.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim
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X Konkurs Koronkarski rozstrzygnięty

22 kwietnia w Pracowni Koronkarstwa w Sitniku rozstrzygnięto X jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Koronkarskiego „Igłą malowane”. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu zostało powierzone Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białej Podlaskiej jako zadanie wspólne współfinansowane przez Powiat Bialski i Gminę Biała Podlaska.
Celem Konkursu „Igłą malowane” jest propagowanie ludowego rękodzieła artystycznego z zakresu koronkarstwa oraz
promocja regionalnych technik koronkarskich i hafciarskich.
Komisja konkursowa oceniła prace
55 osób w tym dwadzieściorga dzieci
w czterech kategoriach artystycznych,
w dwóch grupach wiekowych. Najwięcej prac wpłynęło z powiatu bialskiego
aczkolwiek nie zabrakło prac i innych
regionów Polski: z województwa śląskiego, lubuskiego i mazowieckiego.
W czasie wernisażu ogłoszono laureatów konkursu.
W kategorii haft krzyżykowy w grupie
wiekowej do lat piętnastu, I miejsce
przyznano Wiktorii Derkacz z Łukowców, II miejsce Wiktorii Adamiuk ze
Szkoły Podstawowej w Konstantynowie, III miejsce Julii Teodoruk z Sitnika. Wyróżnienie otrzymała Oliwia
Paszkiewicz z Łukowców. W grupie
powyżej piętnastu lat - I miejsce zajęła Maria Harwacka z Hruda, II miejsce
Teresa Warowna z Zakalinek i Magdalena Rzymowska z Julkowa, III miejsce
otrzymała Monika Jonaszka z Zakanala. W tej kategorii przyznano dwa
wyróżnienia - Monice Rudawskiej ze
Styrzyńca oraz Małgorzacie Kołpak
z Woli Dubowskiej.
W również z DPS w Konstantynowie.
W tej kategorii prz yznano nagrodę
Mariannie Kałdun za kultywowanie
techniki regionalnej i wykorzystanie
ręcznie tkanego płótna lnianego kategorii haft płaski wzięły udział tylko
osoby dorosłe; I miejsce przyznano
Halinie Bandzerewicz z Dokudowa, II
miejsce Marzenie Borysiewicz z DPS
w Konstantynowie i III miejsce Annie
Hornowskiej.
W kategorii koronka: I miejsce zajęła
Teresa Kosińska z Wólki Nosowskiej,
II miejsce Teresa Bartosiewicz z Konstantynowa, III miejsce Jadwiga Sidoruk z Łukowców. Wyróżnienia otrzymały: Anna Ostapiuk z Drelowa oraz
Jolanta Frączak z DPS w Konstantynowie.
W kategorii makatka w hafcie lub koronce, przyznano trzy I miejsca następującym
osobom: Zofii Kaliszuk z Janowa Podlaskiego, Ewie Daniluk z Białej Podlaskiej
i Annie Karwackiej – Kosińskiej z Białej
Podlaskiej. Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymała Teresa Charko z Zakalinek.
Zwycięzcom i wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Cztery panie:
Zofia Zalewska, Maria Harwacka, Da-

nuta Bandzerewicz, Stanisława Halina
Pyrka, które uczestniczą w konkursie od
jego początku otrzymały dodatkowo pamiątkowe statuetki.
Na uroczyste otwarcie wystawy i wręcze-

nie nagród przybyli licznie zaproszeni goście. Uroczystość uświetniły występy zespołu ludowego Sitniczanie oraz solistka
Wiktoria Szczepanowska ze Sławacinka
Starego.

Materiał: GOK Biała Podlaska
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Popołudnie z muzyką w nadbużańskich Sławatyczach
W niedzielę 15 kwietnia w Sali Widowiskowej GOK w Sławatyczach miało miejsce niezwykłe wydarzenie artystyczne.
Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował koncert, prawdziwą ucztę dla serc i dusz miłośników muzyki. To
miłe popołudnie należało w pełni do znakomitej uzdolnionej młodej wokalistki Izabeli Jaszczuk, która zaprezentowała swoje możliwości wokalne w całej okazałości, oczarowując swoim pięknym lirycznym głosem wszystkich gości.
Zachwycała siłą głosu i starannie dobranymi gestami scenicznymi przy interpretacji piosenek.
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W programie recitalu Izy widzowie mogli usłyszeć utwory z repertuaru Anny
Jantar, Edyty Geppert, Martyny Jakubowicz, Kory Jackowskiej, Beaty Kozidrak
jak też Margaret.
W wykonaniach udało się jej wytworzyć
odpowiedni klimat podczas tego koncertu, a nie byłoby to możliwe, gdyby
nie głęboka pasja do muzyki i radości
ze śpiewu, jakie towarzyszą jej od lat.
W podziękowaniu za wzruszając y
koncert i za osiągnięcia w dziedzinie
kultury oraz godne reprezentowanie
gminy Sławatycze w konkursach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich wójt Grzegorz
Kiec w asyście przewodniczącej Rady
Gminy Jolanty Buczek i dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury Bolesława
Szuleja wręczyli nagrodę i grawerton
młodej wokalistce.
Na zakończenie koncer tu ar tystka
podziękowała władzom gminy i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za
dotychczasowe wsparcie merytoryczne,
zorganizowanie koncertu oraz publiczności za przybycie.

rozwija pod nadzorem opiekuna artystycznego Elżbiety Gruszkowskiej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławatyczach od roku 2010. Związana jest
z grupa wokalno instrumentalną „Nadbużańskie Słowiki” gdzie do tej pory

Izabela Jaszczuk to mieszkanka miejscowości Krzywowólka - Kolonia (gmina
Sławatycze�������������������������������
). Jest słuchaczem II roku studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.
Od początku swój talent wok alny

pełni wiodącą rolę wokalistki. Z grupą
zdobyła I i II miejsce w latach 2012,
2013 i 2015 miejsce na Powiatowym
Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. W roku 2013 finalistka V edycji
Bialskiego Talentu. Mimo młodego

wieku ma już na swoim koncie wiele
znaczących sukcesów wokalnych.
Izabela jako wokalistka dwukrotnie
zdobyła III miejsce na Diecezjalnym
Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej
Podlaskiej w maju 2013 i 2015 roku.
I miejsce w Bialskim Konkursie Pieśni
Patriotycznej w 2014 roku występując w Chórze LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. W listopadzie 2014 roku zdobyła wyróżnienie
na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki
Polskiej pn. PREZENTACJE w Międzyrzecu Podlaskim. Zdobywczyni prestiżowego wyróżnienia na ogólnopolskim festiwalu „Wygraj Sukces” w maju
2016 roku w Białołęck im Ośrodku
Kultury w Warszawie. Laureatka eliminacji powiatowych i wojewódzkich
w Rykach Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik” w roku 2016. Zdobywczyni
II nagrody na Festiwalu Poezji Śpiewanej w Terespolu w roku 2017. Czynnie
udziela się wraz ze scholą młodzieżową na różnych urocz ystościach
religijnych w miejscowej parafii poprzez czuwania, koncerty, festiwale
i pielgrzymki. Swoją różnorodność
repertuarową prezentuje na różnego rodzaju prestiżowych imprezach
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Materiał: Bolesław Szulej
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Konkurs czytelniczy z Kraszewskim w roli głównej

20 marca w romanowskim muzeum odbył się finał XXXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „ Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”. Jego
głównym celem było propagowanie
wiedzy o życiu i twórczości Kraszewskiego, rozwijanie zainteresowań literackich
oraz aktywności twórczej młodzieży.
W etapie szkolnym konkursu wzięło udział
40 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych
województwa lubelskiego, a w finale 12
uczniów z 8 szkół. W roku bieżącym Honorowy Patronat nad konkursem objęli: marszałek województwa lubelskiego
Sławomir Sosnowski, lubelski kurator
óświaty Teresa Misiuk oraz starosta bialski Mariusz Filipiuk. Pytania konkursowe
dotyczyły biografii pisarza oraz znajomości wybranych 2 jego utworów. W finale
konkursu uczestnikom towarzyszyli m.in.
kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty
w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec oraz
kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego
w Białej Podlaskiej Andrzej Marciniuk.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu
zostali:
Natalia Miklewska z I LO im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, Gabriela Szewczuk
z I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
z Białej Podlaskiej oraz Julia Domańska
z LO im. Simona Bolivara w Milejowie.
Wśród wyróżnionych znaleźli się natomiast Martyna Wierzchowska z LO im.

Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,
Dominika Dzido z ZS im. Franciszka Kamińskiego w Adamowie oraz Aleksandra
Michaluk z I LO im. Mikołaja Kopernika

w Parczewie .
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wyróżnieni uczniowie nagrody
książkowe.

Materiał: Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie

Zdrowy tydzień w szkole w Wólce Dobryńskiej
W ramach realizacji Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj
Formę” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
został opracowany Projekt Edukacyjny
pod hasłem ,,Tydzień Zdrowia w Naszej Szkole”.
Jego celem było: propagowanie zdrowego stylu życia w zakresie: form aktywnego wypoczynku, właściwego

odżywiania, uświadomienie uczniom
wieloaspektowości pojęcia ,,zdrowie”
oraz możliwości wpływania na jego
stan.
W kolejnych dniach ,,Tygodnia Zdrowia”
uczniowie wzięli udział w bardzo ciekawych działaniach: ,,dzień ruchu”, ,,zdrowa
doniczka”, ,,zdrowa kanapka”, ,,wskaźnik
BMI”, spotkanie z panią dietetyk”. Ponadto uczniowie z dużym zaangażowaniem

przystąpili do udziału w ogłoszonym
konkursie pt. ,,Zdrowie na talerzu”, wykonując ciekawe prace plastyczne i literackie. Pomysłodawczynią i organizatorką Projektu ,,Tydzień Zdrowia w Naszej
Szkole” była p. Małgorzata Kuzina odpowiedzialna za profilaktykę i promocję
zdrowia w Szkole Podstawowej w Wólce
Dobryńskiej.
Materiał: SP w Wólce Dobryńskiej
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W Łomazach świętowali 50-lecie małżeństwa
14 kwietnia jedenaście par małżeńskich z gminy Łomazy świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła msza św.
w kościele parafialnym w Łomazach
pod przewodnictwem ks. Tadeusza Tomasiuka, proboszcza parafii Dokudów.
W koncelebrowanej mszy brali udział
ks. Kanonik Adam Kamecki, proboszcz
parafii Łomazy i ks. Mariusz Czyżak,
proboszcz Parafii Korczówka.
W drugiej części uroczystości, która
odbyła się w GOK Łomazy, brali udział:
radny powiatu bialskiego Mateusz Majewski, wójt gminy Jerzy Czyżewski,
przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Derlukiewicz. wiceprzewodniczący
Rady Gminy Andrzej Wiński, sekretarz
gminy Marianna Łojewska.

Zgromadzonych powitał wójt Jerzy
Czyżewski, ���������������������������
który złożył życzenia jubilatom, podkreślając znaczenie rodziny
dla obecnego pokolenia. Stwierdził, że
stanowią oni wzór do naśladowania pokazując, że mimo różnych trudności jakie
zdarzyły się w ciągu tak długiego czasu,
można wspólnie wytrwać i stworzyć
piękną rodzinę.
Następnie wręczył jubilatom przyznane
przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne
Wojewody Lubelskiego. Radny Powiatu
wręczył listy gratulacyjne starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, przewodnicząca Rady Gminy wraz z wiceprzewodniczącym wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne.
Swoje złote gody świętowały następujące pary małżeńskie: Helena i Eugeniusz
Bańkowscy, Aniela i Zbigniew Buczyń-

scy, Sabina i Józef Dymowscy, Jadwiga i Ryszard Chyziakowie, Aniela i Jan
Józefaciukowie, Krystyna i Ryszard
Jaroccy, Bronisława i Czesław Kobylińscy, Marianna i Tadeusz Kobylewscy,
Urszula i Zbysław Lesiukowie, Krystyna i Eugeniusz Kukawscy oraz Franciszka i Józef Popielewiczowie.
Następnie po symbolicznej lampce szampana odbyło się wspólne śpiewanie oraz
tańce. Spotkanie sprawiło ,że powróciły
dawne wspomnienia. Jubilaci potwierdzili, że wzajemna miłość i rodzina to najlepszy lek na wszystkie trudności życia.
Materiał: UG w Łomazach

Komentarz

Mateusz Majewski, przewodniczący
Komisji Samorządowej i Spraw
Radnych:

Jeszcze raz gratuluję wszystkim
Jubilatom i życzę kolejnych długich
lat wspólnego życia. Taka rocznica to
prawdziwy powód do radości i dumy, bo
taki staż osiągają nieliczni. Pary, które
mogą poszczycić się tym osiągnięciem
są skarbnicą wiedzy i doświadczeń,
ale przede wszystkim przykładem
wytrwałości i wzajemnego szacunku.

„Okno czasu” do obejrzenia w Drelowie
14 kwietnia nastąpiła inauguracja
piątej odsłony cyklu wystaw regionalnych pod hasłem „Mamo, tato – nie
pal!!! Ocalić od zapomnienia…”.
Wystawa „Okno czasu” przygotowana przez instruktorki Annę Ostapiuk
i Beatę Lewczuk, została poświęcona
przede wszystkim dekoracjom okiennym z babcinego kuferka, czyli firanom
i zazdrostkom, a towarzyszyły im pięknie tkane i haftowane różnorodnymi
technikami obrusy. Klimat dawnych
czasów podkreślały ciekawie wkomponowane w okna drewniane okiennice.
Wystawa nie była by możliwa, gdyby nie
zaangażowanie i czynny udział mieszkańców Gminy Drelów, którzy z zapałem
dostarczali nam kolejne skarby przecho16

wywane w przepastnych kufrach i szafach oraz służyli informacjami na temat
dawnego wnętrza wiejskiej chaty. Około
160 eksponatów, w tym firany, zazdrostki i obrusy, pozwoliło ukazać niezwykłą
pieczołowitość i talent naszych przodków. Bogactwo technik zdobienia ręcznych wyrobów zapiera dech w piersi
i daje nieograniczone możliwości podpatrywania i przekazywania tajników
rękodzielniczych przyszłym pokole niom. Wyroby szydełkowe i druciane,
klasyczne koronki siatkowe z haftem
koszykowym i płóciennym, również te
oparte o osnowę siutarzową, haft richelieu, płaski i krzyżykowy, mereżki…
osiem różnorodnych okiennic i drewniane sztukaterie nadokienne, starodawne
fotografie…

Wszystkiemu temu można się przyjrzeć
z bliska w wystawie, która będzie trwała
co najmniej do końca maja 2018 r.
Materiał: GCK w Drelowie
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„Romeo i Julia” w Międzyrzecu Podlaskim
24 marca Szkolne Koło Teatralne Zespołu Szkół Ekonomicznych wystawiło na deskach kina Sława spektakl
muzyczny „Romeo i Julia”.
Tematem musicalu „Romeo i Julia” są
losy dwójki młodych ludzi, którzy doznają pierwszej, prawdziwej miłości.
W warstwie fabularnej zostały zachowane oryginalne treści z XVI-wiecznego dramatu Szekspira, który w elżbietańskiej Anglii poruszał problem
aktualny również dzisiaj. Któż z nas
nie doświadczył pierwszej miłości?
Historia tragicznego uczucia Romea
i Julii stała się archetypem romantycznych kochanków. Akcja dramatu
toczy się w Weronie i Mantui, spokojnych włoskich miasteczkach. Musical
jest wierny tym miejscom i postaciom, ale wprowadza wiele współczesnych treści. W roli głównej wokalistki,
śpiewającej dla mieszkańców Werony,
wystąpiła Sylwia Kieczka, bardzo utalentowana tegoroczna maturzystka.
Na uwagę zasługuje wspaniała choreografia, od współczesnych tańców
dyskotekowych, po klasycznego walca. W spektaklu zatańczyli uczniowie
- Dominika Chalimoniuk i Patryk
Zbucki, którzy na co dzień trenują
taniec towarzyski i posiadają liczne
sukcesy, także ogólnopolskie. W ich
wykonaniu zobaczyliśmy rock’n’rolla,
któr y zachwycił szczególnie młodszą publiczność. Nie mniejszy aplauz
w y wołał Jakub Wachowicz, któr y
dał popis breakdance’a. Główne postacie musicalu - Romeo i Julia, były
niezwykle autentyczne w odegraniu
rodzącego się uczucia, zauroczenia
oraz tragicznego finału ich miłości.
Na uwagę zasługują także postacie
drugoplanowe - Pani Kapulet, Pan
Kapulet oraz ich służąca, niania Julii Marta. Młodzieży spodobał się także
Ojciec Laurenty - wyluzowany ksiądz,
który błogosławi miłość bohaterów,
chociaż wie, że przyniesie ona same
kłopoty.
Głównym motywem scenografii była
czerwona róża - symbol miłości. Cała
scena zdawała się być posypana kwiatami, dzięki lekkiej, powiewnej dekoracji z motywami florystycznymi i legendarnym balkonem w centrum.
Twórcy zadbali także o tych, którzy
niezbyt dobrze orientują się w treści oryginału Szekspira - dla nich
wyświetlano obrazy miejsc, w których aktualnie dzieje się akcja. Było

to dodatkow ym elementem pr z yciągającym wzrok i działającym na
widza. Spektakl w ciekawy sposób
przybliża treść lektury szkolnej. W tę
przedświąteczną sobotę do sali widowiskowej międzyrzeckiego MOK
prz ybyło wiele osób. Z pewnością
wyszli pełni wrażeń i podziwu dla
młodych, utalentowanych aktorów
Szkolnego Koła Teatralnego w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu
Podlaskim.
Obsada spektak lu: PARYS - Kuba
Koprianiuk, KAPULET - Adrian
Kalniuk/ Kacper Kieruczenko, ROMEO MONTEKI - Marcin Kaczanowicz/ Mikołaj Syryjczyk, MERKUCJO
– Kuba Wachowicz, BENWOLIO –
Karol Karolczuk, DJ – Gabriel Dańkowski, TYBALT – Bartek Chmielewski, LAURENTY – Konrad Wasiluk,
PANI KAPULET – Eliza Korneluk/
Patrycja Nurzyńska, JULIA KAPULETI – Weronika Hawr yluk/ Kinga Ignaciuk, MARTA – Katarzyna
Chmielewska/ Klaudia Kołtun,
DILER - Adrian Brodawka, SPRZEDAWCZYNIE – Natalia Frankiewicz/
Weronika Włoszek, KELNER – Benedykt Lewandowski, NIEWIDOMY –
Mateusz Łaski
Scenografia: Monika Charczuk, Aleksandra Wiercińska, Natalia Boguta.
Obsługa techniczna: Jakub Kiryluk,
Bartek Prokopiuk. KOORDYNCJA:
Weronika Hawryluk.
Tekst: ZSE w Międzyrzecu Podlaskim/ Zdjęcia:
24wspolnota.pl

Komentarz

Jolanta Zbucka,
radna powiatu bialskiego:

Szkolne Koło Teatralne Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim przygotowało w tym roku premiery dwóch spektakli. 24 lutego odbyła
się premiera sztuki kryminalnej „Upiór
w kuchni”, natomiast 21 marca premiera spektaklu muzycznego opartego na
dramacie Wiliama Szekspira „Romeo
i Julia”. W oba projekty zaangażowały
się 34 osoby. Koło pracowało w dwóch
grupach od września 2017 roku. Oba
spektakle spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego. Zaproszeni zostali uczniowie gimnazjów
z Międzyrzeca Podlaskiego i okolic oraz
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Przedstawienia obejrzeli także rodzice,
sympatycy szkoły oraz mieszkańcy Międzyrzeca i okolic. Uczniowie mieli okazję
rozwijać swoje zdolności i pasje, poprawiać dykcję i artykulację, pracować
w grupie. Bardzo ciepłe przyjęcie przez
publiczność obu sztuk dało młodym ludziom wiele satysfakcji i zmotywowało
do dalszej pracy.
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Tam wojna odcisnęła potężne piętno
O jeńcach radzieckich zamordowanych
przez hitlerowców podczas II Wojny
Światowej mało kto już pamięta. Mówi
się, że na ziemiach powiatu bialskiego
pochowanych jest nawet 124 tys. osób.
Jednym z takich miejsc jest las we wsi
Kaliłów (gm. Biała Podlaska).
Na polach Kaliłowa i Woskrzenic Dużych
w 1941 roku znajdował się sektor „C” obozu jenieckiego Frontstalag 307. Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy by przez
te tereny „przewinęło się” około 250 tys.
więźniów.
W obozie umieszczano jeńców Armii
Czerwonej, ale także wielu cywili, a wśród
nich kobiety i dzieci. Ludzie wobec ofensywy wojsk niemieckich uciekali na
wschód wraz z armią. Cześć tych osób to
Polacy, przedwojenni mieszkańcy Brześcia i okolic.
Jeśli chodzi o Kaliłów, tam pochowano
około 40 tys. takich osób. Ale to nie jedyny cmentarz jeniecki w tym regionie
– nie należy zapominać o zbiorowych
mogiłach w Holi, Husince czy na polach
Woskrzenic Dużych, gdzie również zginęły dziesiątki tysięcy ludzi.
Większość jeńców umierała z wycieńczenia, głodu i chorób. Innych po prostu zamordowano podczas likwidacji obozów.
Setki osób zastrzelono w czasie licznych
prób ucieczek z obozów. Sposób traktowania jeńców radzieckich, czyli głodzenie
i trzymanie pod gołym niebem było zaplanowaną metodą eksterminacji.
W 2012 roku Związek Młodzieży Wiejskiej
w Białej Podlaskiej podjął współpracę
z Białoruskim Republikańskim Związkiem
Młodzieży. Grzegorz Siemakowicz, prezes
ZMW wyjaśnia, że chwilę po reaktywowaniu organizacji chciał nieco uporządkować
mogiły jenieckie, pozostałe na terenie
bialskiej gminy, po wcześniej wspomnianych obozach Frontstalagu 307.
Warto również wspomnieć, że prezes
ZMW w 2011 roku obronił pracę magisterską, w której poruszył temat obozów
jenieckich w powiecie bialskim. Podczas
zbierania materiałów do pracy odwiedzał
wszystkie miejsca pochówku jeńców.
Wtedy obiecał sobie, że doprowadzi je
do należytego stanu.
Grzegorz Siemakowicz zwrócił się do
włodarza gminy z pytaniem o możliwość
rozpoczęcia prac porządkowych. Wkrótce okazało się, że identyczną prośbę do
wójta wystosował Białoruski Republikański Związek Młodzieży (BRSM) z Brześcia.
Zorganizowano specjalne spotkanie.
Wzięli w nim udział wójt gminy Biała
Podlaska Wiesław Panasiuk, prezes
18

ZMW Grzegorz Siemakowicz, prezes
BRSM Wiktor Iwanow oraz Konsul Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej Aleksander Łozicki . Wspólnie ustalono, że
porządki na cmentarzach rozpoczną się
od tego znajdującego się w kaliłowskim
lesie.
W pracach uczestniczyło po kilkanaście
osób ze strony białoruskiej i polskiej.
W porządkowaniu pomagał też Józef Litwiniuk z Woskrzenic Dużych, który będąc
16-letnim młodzieńcem został zatrudniony przez Niemców do wywożenia zwłok
z obozu.
Na tym nie zakończyła się współpraca
pomiędzy ZMW a BRSM. Jeszcze w tym
samym roku wspólnie rozpoczęto prace
przy masowych mogiłach w lesie husińskim. Oprócz tego obie strony – białoruska i polska – uczestniczyły w rekonstrukcji obrony Twierdzy Brzeskiej.
Na kolejnym spotkaniu ustalono, że
w maju 2013 roku w Kaliłowie przy drodze prowadzącej do cmentarza zostanie
ustawiona para 5-metrowych stalowych
krzyży – prawosławny i katolicki. A przy
nich pamiątkowa tablica. Podobne symbole ustawiono także w Husince przy
drodze pomiędzy grobami, a także w Woskrzenicach Dużych.
– Co roku koledzy z Białorusi przyjeżdżają
do nas w kwietniu. Odkąd współpracujemy
porządkujemy któryś z tych cmentarzy. Po
uporządkowaniu zawsze mamy spotkanie
organizacyjne. Później jeździmy na Białoruś, gdzie odwiedzamy polskie cmentarze
– wyjaśnia Grzegorz Siemakowicz, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej. – Dzięki temu, że u nas dbamy o groby jeńców
radzieckich, bez problemu możemy odwiedzać i dbać o groby polskich żołnierzy
w Brześciu czy okolicach.
W tym roku na początku kwietnia również

polska i białoruska młodzież wzięła się
za porządki. Tym razem prace odbywały
się przy masowej mogile w lesie w Kaliłowie. – Jesteśmy w miejscu, gdzie wojna
odcisnęła potężne piętno. W naszej gminie
takich miejsc jest kilkanaście. Od kilku lat
my, jako administracja, umożliwiamy czy
też włączamy się we wszystkie prace porządkowe. Wszystko po to, by zachować
pamięć o miejscach, gdzie pochowanych
jest tysiące ludzi – mówi Waldemar Danieluk z Urzędu Gminy Biała Podlaska.
– Chcemy, by te miejsca zostały miejscami
pamięci dla wszystkich pokoleń.
– Kiedy zaczynaliśmy współpracować sześć
lat temu, nie było nas tak wielu. Z czasem
jednak to wszystko się rozwijało, a teraz
działamy już w 30 osób. Pomimo tego, że
na pomniku nie ma wymienionych imion
i nazwisk, myślę, że dalej będziemy działać
razem by zachować pamięć o tych ludziach
– tłumaczy Wiktor Iwanow, prezes Białoruskiego Republikańskiego Związku
Młodzieży. – Tutaj pochowano 40 tys. osób.
Każda z nich miała swoją rodzinę, swoje życie i plany na przyszłość. To wszystko przerwała wojna i dzicz hitlerowska.
Głos zabrał również Marek Sulima, radny
powiatu bialskiego. – Historie są trudne,
ale śmierć dotyka każdego z nas. Ludzie,
którzy tutaj polegli są na obcej ziemi. Oni
tego nie wybierali, tak ich posłał los. Po
śmierci jest bardzo ważne by czcić tych ludzi, bohaterów. Na ziemi bialskiej odbyła
się wielka tragedia. Zginęło ponad 120 tys.
osób. To niewyobrażalne.
Jako ciekawostkę załączamy formularz
obozowy jeńca z Frontstalagu 307. Andrzej Paszkiewicz był Polakiem, cywilnym mieszkańcem Brześcia. Do niewoli
trafił 24 czerwca 1941 roku. Takich kart
zachowało się około 8-9 tysięcy.
Materiał: biala24.pl
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I Mistrzostwa Powiatu Bialskiego Juniorów
w Szachach Szybkich
W niedzielę 15 kwietnia w gościnnych
progach Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
przeprowadzono po raz pierwszy Mistrzostwa Powiatu Bialskiego Juniorów
do lat 19 w Szachach Szybkich, pod Patronatem Starosty Bialskiego i Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.
Patronatem medialnym objęły imprezę: Katolickie Radio Podlasie, Wspólnota Bialska, RadioBiper.info, Miedzyrzec.
info. Organizatorami zawodów były kluby zrzeszone w Bialskim Regionalnym
Związku Szachowym – Międzyszkolny
Uczniowski Klub Szachowy w Międzyrzecu Podlaskim i Klub Szachowy MOK
Terespol.
W trzech rozgrywanych równolegle turniejach – dziewcząt do lat 10, chłopców
do lat 10 oraz juniorek i juniorów w wieku 11 – 19 lat rywalizowało 50 młodych
szachistów i szachistek. Dodatkowo wyodrębniono grupy wiekowe do lat 8 i 14.
W turnieju juniorów, zgodnie z oczekiwaniami, zwyciężyła z kompletem punktów
reprezentantka MUKS „Gambit” w Międzyrzecu Podlaskim Patrycja Waszczuk,
która jest aktualną Mistrzynią Polski Juniorek do lat 14 w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych. Mistrzem Powiatu Bialskiego Juniorów do lat 14 został Wiktor
Kukawski, kolega klubowy Patrycji, który
zajął 2 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Trzecie miejsce w turnieju i pierwsze
w kategorii juniorek do lat 14 zajęła
Karolina Sacharczuk z Uczniowskiego
Ludowego Klubu Szachowego w Sarnakach. Czwarte miejsce w klasyfikacji
generalnej i pierwsze wśród juniorów
do lat 19 zajął Jakub Niczyporuk z Konstantynowa. Warto wspomnieć, iż w tym
turnieju uczestniczyło dwóch ośmiolatków: Szymon Suska ze Stowarzyszenia
Szachistów „Szachpol” Łuków i Aleksander Nakaziuk z międzyrzeckiego klubu.
Chłopcy zajęli odpowiednio 5 i 6 miejsce
w stawce 21 zawodników.
Mistrzem Powiatu Bialskiego Młodzików
do lat 10 w Szachach Szybkich został
Bartosz Walaszek z Radzynia Podlaskiego, natomiast w grupie ośmiolatków
Maciej Waszczuk, przedszkolak z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Mistrzynią powiatu
młodziczek do lat 10 została Karolina
Tymoszuk z MUKS „Gambit” w Międzyrzecu Podlaskim, a w grupie ośmiolatek
Magdalena Kaniuch, również z Międzyrzeca Podlaskiego.

Trofea sportowe oraz nagrody wręczyli
wiceburmistrz miasta Międzyrzec Podlaski Grzegorz Łubik����������������������
i reprezentująca starostę bialskiego radna powiatu Jolanta
Zbucka.
Zarząd Bialskiego Regionalnego Związku
Szachowego składa serdeczne podziękowania Staroście Bialskiemu Mariuszowi
Filipiukowi, Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniewowi Kotowi

za życzliwość i ufundowanie trofeów oraz
nagród rzeczowych. Redakcjom Katolickiego Radia Podlasia, Wspólnoty Bialskiej,
Radia Biper i Międzyrzec.info za zaangażowanie i promocję wydarzenia.
Pragniemy również podziękować dyrektorowi szkoły Jolancie Wolanin za życzliwość i umożliwienie przeprowadzenia
zawodów w pomieszczeniach szkoły.
Materiał: BSZS/ Zdjęcia: MOSiR Międzyrzec Podlaski
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m. Międzyrzec Podlaski

Pobiegli w biegu pamięci

10 kwietnia w Międzyrzecu Podlaskim
odbył się kolejny Bieg Pamięci Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Poza uczczeniem pamięci 96 osób, którzy zginęli w katastrofie lotniczej, młodzież zdobywała
punkty w rywalizacji Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego. Pomysłodawcą biegu jest wicestarosta bialski
Janusz Skolimowski.
Bieg cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród młodych mieszkańców powiatu
bialskiego. Zostali oni podzieleni na kategorie, w których zwycięzcami okazali się:
dziewczęta – Igrzyska Dzieci: 1. Natalia
Nestorowicz (SP Piszczac), 2. Tamara Paczuska (SP Dołha), 3. Kinga Huk (ZSP 1
Terespol); chłopcy – Igrzyska Dzieci: 1. Hubert Krzyżanowski (SP Piszczac), 2. Wiktor Bobrowski (SP Łomazy), 3. Dawid Zaziuk (ZSP 1 Terespol); dziewczęta – Igrzyska
Młodzieży Szkolnej: 1. Magdalena Olesiejuk (ZPO 3 Międzyrzec Podlaski), 2. Wiktoria Karwowska (ZPO 3 Międzyrzec Podlaski), 3. Justyna Bajkowska (Gimnazjum

Łomazy); chłopcy – Igrzyska Młodzieży
Szkolnej: 1. Jakub Lesiuk (SP Rogoźnica),
2. Jakub Ciok (ZPO 3 Międzyrzec Podlaski), 3. Adrian Kusznieruk (SP Rogoźnica);
dziewczęta – Licealiada: 1. Alicja Lipka (ZS
Janów Podlaski), 2. Marzena Kaliszuk (ZS

Janów Podlaski), 3. Monika Michałowska
(ZS Janów Podlaski); chłopcy – Licealiada:
1. Rafał Klimek (LO Wisznice), 2. Kamil
Tokarski (ZS Janów Podlaski), 3. Wojciech
Jankowski (ZS Janów Podlaski).
Tekst: MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim
Zdjęcia: Radio Biper

Policjanci rozegrali „Mecz Przyjaźni”
20 kwietnia na stadionie miejskim
w Międzyrzecu Podlaskim rozegrany
został „Mecz Przyjaźni” między drużynami Komendy Miejskiej Policji
w Białej Podlaskiej i Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.
Spotkanie wynikiem 3:1 wygrali policjanci z Białej Podlaskiej. Autorem
pierwszej bramki był sierż. szt. Dariusz Gromadzki z Komendy Miejskiej
Policji w Białej Podlaskiej. Nagrody
otrzymali najmłodszy, st. post. Dawid
Małoszuk z Komisariatu Policji w Mię-
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dzyrzecu Podlaskim oraz najstarszy zawodnik meczu Komendant Powiatowy
Policji w Radzyniu Podlaskim insp. Zbigniew Krzos. Najlepszym zawodnikiem
został I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp.
Jerzy Czebreszuk. Puchary za udział
drużyn w meczu otrzymali także kapitanowie druż yn – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej
Podlaskiej mł. insp. Robert Winiarek
i I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Radzyniu Podlaskim kom. Mariusz Kononiuk. Pamiątkowe grawer-

tony drużynom wręczył starosta bialski
Mariusz Filipiuk, któremu towarzyszyli
radni powiatu Marek Sulima i Mateusz
Majewski.
Głównym celem „Meczu Pr z yjaźni”
było propagowanie zasady „fair play”
oraz bezpiecznego i k ulturalnego
kibicowania w trakcie imprez sportowych. Mundurowi promowali
także zawód policjanta wśród
przybyłej młodzieży. W tym celu
przygotowali stoisko z policyjnymi
gadżetami.
Materiał: Wioletta Bielecka, Grzegorz Panasiuk,
KMP w Białej Podlaskiej
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Rugby to gra zespołowa wywodząca
się z Anglii. Swoją nazwę przyjęła od
miasta Rugby, w którym w 1823 roku
William Webb Ellis po raz pierwszy
przebiegł całe boisko z piłką w rękach
i położył ją w bramce zaskoczonych rywali. Ten czyn uważany jest za początek
tej dyscypliny sportu.
Dzisiaj rugby uprawiane jest na całym
świecie i cieszy się wielką popularnością.
Puchar Świata w rugby uważany jest za
trzecią imprezę sportową pod względem
oglądalności po Igrzyskach Olimpijskich
i mistrzostwach świata w piłce nożnej.
Także do Terespola zawitała „owalna piłka”. Przy współpracy Miejskiego Ośrodka
Kultury i drużyny rugby z ,,Unii” Brześć do
II Ligi w Polsce został zgłoszony zespół
seniorów jako Sekcja Rugby UNIA Brześć/
Terespol. Klub ma wsparcie Polskiego
Związku Rugby, Lubelskiego Okręgowego
Związku Rugby, władz miasta oraz klubu
KP Granica Terespol.
Pierwszy mecz rozegrany został 7
kwietnia na wyjeździe z ,,Alfą” Bydgoszcz. Spotkanie zakończyło się wynikiem 32:22 (20:10) dla gospodarzy.
Natomiast pierwszy mecz w Terespolu
odbędzie się 21 kwietnia z ,,Miedziowymi”
Lubin. Na który organizatorzy serdecznie
zapraszają kibiców. Kolejne spotkania
rugbiście z Terespola i Brześcia rozegrają
z drużynami: ,,Chaosu” Poznań, ,,Mazovii”
Mińsk Mazowiecki oraz z ,,Rugby” Białystok. Wszystkie koszty związane z udziałem w rozgrywkach ponosistrona Unii
7 kwietnia na terenie Międzyrzeckich
Jeziorek odbył się pierwszy „Bieg z Jajem”, zorganizowany przez Fundację
„W te pędy”. Dopisała pogoda, dopisała
frekwencja, dzięki czemu atmosfera premierowego biegu była doskonała.
W Międzyrzecu zebrało się blisko 200 miłośników biegów i Nordic Walking. Zawodnicy wybierali spośród trzech konkurencji:
biegu na 5 lub 10 km oraz 5 km NW. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal,
a najlepsi w swoich kategoriach uhonorowani zostali pucharami.
Szczególne wyróżnienia otrzymały osoby
startujące w zawodach w strojach nawiązujących do „Biegu z Jajem”. Można było
zobaczyć m.in. kury, koguty oraz jajka,
startujące zarówno w biegach jak i w Nordic Walking.
Bieg na 10 km zwyciężył Jacek Chruściel
z Międzyrzeca Podlaskiego i Monika Osińska z Łukowa. Trasę 5 km najszybciej pokonał Tomasz Skraburski ze Styrzyńca
i Jolanta Żebrowska z Puław. W marszu
Nordic Walking (5 km) pierwsze miejsce
zajął Paweł Jagieła z Białej Podlaskiej

W Terespolu grają w rugby

Brześć przy wsparciu lokalnych sponsorów.
W Terespolu gościli przedstawiciele Lubelskiego Okręgowego Związku Rugby,
którzy zaproponowali promocję bezkontaktowej odmiany rugby dla dzieci. 9
kwietnia odbył się pokaz dla uczniów terespolskich szkół. Było to wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej dla młodzieży
z Terespola z możliwością udziału w turniejach w całej Polsce. Kosztywyposażenia
szkół w sprzęt pokrywa LOZR, który także
zobowiązał się dopartycypowania w kosztach udziału w zawodach. Zapraszamy
mieszkańców na mecz ligowy, a dzieci do

spróbowania swoich sił wnowej dla naszego środowiska grze - rugby.
Rugby jest kolejną inicjatywą mieszkańców Brześcia, która została przyjęta w naszym mieście z entuzjazmem. Poprzednie
to m.in. to zawody sportowe ,,Bug Rzeką
Przyjaźni, Bieg Przyjaźni Brześć-Terespol,
letnie Koncert Piosenki Białoruskiej w
parku miejskim, koncerty białoruskich zespołów rockowych, gra w eisstock czy też
wspólne rajdy rowerowe po polskiej i białoruskiej stronie. Nasze miasto od wielu lat
lideruje w regionie pod kontem współpracy transgranicznej.
Materiał: MOK Terespol

Międzyrzecki „Bieg z Jajem”

i Dagmara Timoszuk z Dęblina.
Po zakończeniu zmagań dorosłych swoją
szansę dostały także dzieci, które po przejściu wyznaczonej trasy zostały nagrodzone
pamiątkowym medalem oraz upominkami.
W zmaganiach dla najmłodszych udział
wzięło 20 dzieci.
Wydarzenia zostało objęte patronatem honorowym przez starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, burmistrza miasta Między-

rzec Podlaski Zbigniewa Kota, dyrektora
SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Wiesława Zaniewicza oraz wójta gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza.
Podczas zawodów obecny był również
Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym krew
oddało 17 osób. Nie zabrakło oczywiście
gratulacji i pamiątkowych zdjęć.
Materiał: Fundacji „W te pędy”
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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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Konkurs wielkanocny w Worońcu
rozstrzygnięty!

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Kiermasz wielkanocny w

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Dzień Kobiet w Wisznicach

QR
CODE
Wygenerowano

na www.qr-online.pl

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
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
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
działania sprawnie i kod
Właściciele lasów UWAGA
QR CODE
będzie wyraźny do
Wygenerowano na www.qr-online.pl
kornik ostrozębaty atakuje!
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Sportowe Stypendia
na www.qr-online.pl
Starosty Bialskiego przyznane

QR CODE

QR
CODE
Wygenerowano

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

IX Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego

QR
CODE
Wygenerowano

na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Zostawmy konie z Janowa w spokoju!

QR
CODE
Wygenerowano

QR CODE

PSP Biała Podlaska w 2017 roku
- podsumowanie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano
QR
CODE

na www.qr-online.pl

Niedziela Palmowa w Żerocinie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Musical "Romeo i Julia" w wykonaniu
na www.qr-online.pl
uczniów ZSE w Miedzyrzecu

QR CODE

QR
CODE
Wygenerowano

Wygenerowano na www.qr-online.pl

