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Wspomnienie o Romualdzie Kulawcu
"Czy powinniśmy zabrać głos w tej sprawie? Czy też nie powinniśmy zajmować
stanowiska - czyli dać przyzwolenie na
decydowanie o nas bez nas...?" W tym
zdaniu wypowiedzianym przez Pana Romualda Kulawca na jednej z sesji Rady
Powiatu zawarta jest istota Jego postawy
jako samorządowca i społecznika.
Pan Romuald Kulawiec po raz pierwszy
został wybrany do Rady Powiatu Bialskiego w 2002 roku. Będąc na emeryturze zawodowej i w wieku, w którym
wielu myśli już tylko o odpoczynku, rozpoczął swoją działalność samorządową,
dwunastoletnią - bowiem mieszkańcy
jeszcze dwukrotnie obdarzyli Go zaufaniem, w wyborach w 2006 i 2010 roku na
dwie następne kadencje Rady Powiatu.
Nie zawiódł swoich wyborców. Pracował
niestrudzenie, przedkładając władzom
powiatowym i państwowym sprawy zgłaszane przez mieszkańców lub dostrzeżone przez siebie. Każdą sprawę traktował
uważnie, żadnej nie lekceważył, ponieważ rozumiał, że to, co jednemu wydaje się błahostką, dla drugiego może być
źródłem życiowego dramatu. Nie sposób
wymienić wszystkich spraw zgłoszonych
przez Pana Romualda Kulawca w czasie

Jego pracy w Radzie, najczęściej miały
one charakter publiczny, ale też wiele interpelacji wypływało z osobistej
wrażliwości Pana Radnego na problemy
pojedynczych ludzi. Między innymi postulował o poprawę sytuacji rolników,
o przyznanie gratyfikacji sołtysom, interesował się stanem dróg, formami pomocy osobom bezrobotnym, ale też potrafił
poprosić w imieniu pensjonariuszy domu
pomocy o zorganizowanie sklepiku,
który ułatwi im ich codzienność. Z racji
pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki szczególnie zabiegał o sprawy szkół,
bibliotek, placówek sportowych. Angażował się prawdziwie, i konsekwentnie
domagał od władz czy od kierujących instytucjami, by udzielili pomocy, poszukali rozwiązania. Niekiedy z pyszna mieli się
ci, którzy zlekceważyli zgłoszony wniosek
- udowadniał wtedy Pan Radny skuteczność ciętego języka, ale nie raniąc przy
tym i nie upokarzając nikogo.
Był autentycznym, nie na pokaz, patriotą, także lokalnym, dumnym z miejsca, w którym mieszkał. Cechowały Go
skromność i poczucie sprawiedliwości.
Siłę dawała Rodzina.

W pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy, 16
kwietnia 2017 roku ze smutkiem dowiedzieliśmy się, że Pan Romuald Kulawiec
odszedł od nas. Zapamiętamy Go jako
człowieka wyjątkowego, życzliwego, ale
też bezkompromisowego i odważnego
wtedy, kiedy chodziło o sprawy ludzkie.
Swoim następcom samorządowcom pozostawił szlachetny drogowskaz.
Tekst: Łukasz Ciołek/Joanna Pieńkowska Kulhawczuk

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp.

ROMUALDA KULAWCA

Radnego Powiatu Bialskiego II, III i IV kadencji
Łącząc się w żałobie po dotkliwej stracie
Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składają
Władze Powiatu Bialskiego
oraz Radni Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Pani Joannie Goś
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Wicestarosta Bialski
Starosta Bialski
Janusz Skolimowski
Mariusz Filipiuk
oraz zespół redakcyjny „Gościńca Bialskiego”
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Inwestujemy w oświatę

Środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwoliły powiatowi bialskiemu na rozwinięcie się w wielu dziedzinach. Namacalnym dowodem płynącym z wykorzystywania unijnego budżetu jest stała poprawa jakości
infrastruktury drogowej, technologii ICT, wyposażenia jednostek medycznych w wysokiej klasy sprzęt itd.
Priorytetem jest również inwestycja w edukację.
Na przestrzeni ostatnich lat powiat
bialski pozyskał znaczne kwoty, które pozwoliły na zrealizowanie tzw.
projekty miękkie oraz twarde (infrastrukturalne). Pierwsze to przede
wszystkim nabywanie dodatkowej
wiedzy oraz wzrost kompetencji przez
uczniów oraz nauczycieli poprzez odpowiednie kursy doszkalające, kursy
językowe, szkolenia. Pojęcie projektów twardych to nic innego jak re monty dróg, budynków, rozbudowa,
przebudowa, adaptacja pomieszczeń
budynków czy też w uzasadnionych
prz ypadkach wznoszenie nowych
zabudowań czy obiektów infrastrukturalnych. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 powiat
bialski będzie również intensywnie inwestował w oświatę. Planuje się realizację dwóch projektów twardych oraz
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projekt miękki. Ten ostatni uzyskał już
uznanie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego, zostając
pozytywnie ocenionym.
W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa o dofinansowanie
projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” – jest to
projekt skierowany do uczniów oraz
nauczycieli trzech szkół zawodowych
prowadzonych przez powiat bialski.
Należą do nich Zespół Szkół Eko nomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międz yrzecu Podlaskim, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim
oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim. Jest to projekt
współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12
Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1
499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł,
natomiast wartość dofinansowania
z budżetu Unii Europejskiej wynosi
1 349 683,56 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost
kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w trzech
Zespołach Szkół Zawodowych z powiatu bialskiego co z kolei przełoży się na wzrost szans zatrudnienia
uczniów z powyższych szkół.
Uczniowie zdobędą dodatkowe
uprawnienia, uzyskają dodatkową
wiedzę i umiejętności zawodowe
dzięki udziałowi w zajęciach specjali-
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stycznych, wzbogacą swoje doświadczenie stażami zawodowymi u pracodawców, będą mieli możliwość
pracować w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych.
N a u c z yc i e l e d z i ę k i d o d a t k ow y m
kompetencjom i doświadczeniu zapewnią uczniom większe szanse na
zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
W wyniku realizacji projektu nastąpi
intensyfikacja współpracy z pracodawcami, szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli,
zdobywanie dodatkowych uprawnień
przez uczniów, uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych. W ramach przedsięwzięcia
założono realizację pięciu zadań których wykonanie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów projektu.
Pierwsze to zwiększenie współpracy
z pracodawcami – w ramach tego
zadania przewiduje się: staże zawodowe dla uczniów, staże zawodowe
dla nauczycieli, (dla zawodów takich
jak; technik budownictwa, technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
techniko hodowca koni, technik informatyk itd.)
Zadanie 2 – Współpraca szkół ze szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy nauczycieli – będą to szkolenia
dla nauczycieli we wszystkich trzech
Zespołach Szkół oraz dodatkowo
przewidziane są studia podyplomowe dla nauczycieli z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu
Podlaskim, ( wszelkiego rodzaju kursy m.in.: kurs instruktora PZJ, kurs

sędziowski, kurs hipoterapii, kurs
uprawniający do prowadzenia kursów prawa jazdy, kurs j. angielskiego
w nauczaniu przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z automatyki,
mechatroniki, szkolenie z AutoCad )
Zadanie 3 – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia specjalistyczne
dla uczniów w Technikach przedmio-

i nowoczesne formy modelingu, operator wózków widłowych, kurs prawa
jazdy kategorii T, obsługa kombajnów
zbożowych,, uprawnienia SEP do 1kV,
powszechna odznaka jeździecka).
Zadanie 5 – Wyposażenie pracowni
przedmiotów zawodowych – zostanie
wyposażonych w środki trwałe dziewięć pracowni zawodowych: pracownia mechaniczna, pracownia usług

towych w Zespołach Szkół ( np. wykańczanie wnętrz, stawianie ścian,
kładzenie płytek, język angielski zawodowy, grafika komputerowa, obsługa kas fiskalnych, księgowość, hipoterapia, doskonalenie umiejętności
jeździeckich, masaż koni, lonżowanie,
naturalne metody pracy z koniem itp. )
Zadanie 4 – Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień – dodatkowe uprawnienia dla
uczniów ( spawacz, badanie włosów

fryzjerskich, pracownia komputerowa
Technik Mechanik i Technik Budownictwa, pracownia kosztorysowania
Technik Budownictwa, pracownia
ślusarska Technik Mechanizacji, pracownia przepisów ruchu drogowego,
pracownia agrotroniki, pracownia hodowli i użytkowania koni dla technika
hodowcy koni.Okres realizacji projektu przewiduje się na kwiecień 2017 –
grudzień 2018 roku.
Tekst: Michał Krasa
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Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Wiek, wykształcenie, rodzina
Mam 47lat. Z żoną Bogumiłą wychowujemy pięciu synów. Najstarszy syn Bartek ma 23 lata jest absolwentem SGGW
w Warszawie. Daniel ma 19 lat, studiuje
na wydziale Weterynarii na SGGW w Warszawie. Michał ma 18lat i jest uczniem ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim na kierunku
technik informatyk. Rafał i Konrad lat 17,
uczniowie ZSE w Międzyrzecu Podlaskim,
Konrad na kierunku technik logistyk, a Rafał na kierunku technik informatyk. Ja
posiadam wykształcenie średnie i wraz
z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne
w miejscowości Zasiadki.
Kiedy i dlaczego zostałem radnym ?
Z działalnością społeczną byłem związany
od młodych lat jako członek Ochotniczej
Straży Pożarnej, wiele lat jako przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Maniach. W 2002 roku zostałem
radnym gminy i przewodniczącym tej rady.
Obecnie jestem pierwszą kadencją w Radzie Powiatu. Zawsze ceniłem sobie współpracę z mieszkańcami i angażowałem się
w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które
polepszały ich codzienne życie. Ta współpraca inspirowała mnie i dawała mi wiele
satysfakcji.
Będąc radnym udało się
Przede wszystkim nawiązać dobre kontakty z kolegami i koleżankami z Rady, co
umożliwia dobrą współpracę w osiąganiu
celów jakie każdy z radnych sobie stawia.
W życiu staram się być obiektywny i patrzeć szerzej na potrzeby innych. Myślę,
że największym osiągnięciem w moim
okręgu wyborczym jest budowa drogi od
Zawadek przez Rogoźnicę, Puchacze do
Szach, ale także budowa drogi Misie - Przychody, chodnik w Krzewicy, dokończenie
chodnika w Berezie, zagospodarowanie
budynków po nieistniejących już szkołach
w Maniach i w Łózkach. Udało się wykonać
wiele remontów i dobrze realizować zadania związane z bieżącym utrzymaniem
dróg powiatowych. Aktywnie wspieram
też inwestycje dotyczące Szkół Ponadgimnazjalych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Wszystkie te cele są realizowane
dzięki bardzo dobrej współpracy z wójtem
i radnymi z gminy Międzyrzec Podlaski
i gminy Drelów.
Obecnie pracuję nad
W obecnej Radzie pracuję w dwóch komisjach: komisji Budżetu i Finansów i komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury,
której jestem przewodniczącym. Komisja,
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w której jestem przewodniczącym jest jedną z ważniejszych komisji, która wymaga wiele pracy i czasu z racji zadań jakie
są jej przypisane. Komisja skupia się na
tym, żeby wspomóc rolników z naszego
powiatu, których dotknął wirus ASF, borykają się z problemem szkód łowieckich
i ogólnie złą sytuacją ekonomiczną naszych gospodarstw. Wystosowaliśmy wie-

wania swojego mandatu i rozwiązywania
wszelkich problemów, a także osiągania
w różnych sprawach konsensusu.
Dwa zdania o współpracy z Zarządem
Powiatu
Obecny Zarząd to wieloletni, doświadczeni
samorządowcy. Pan starosta jak i Zarząd
biorą pod uwagę wiele naszych wskazówek, przekładają je na konkretne rozwiązania. Starosta Mariusz Filipiuk zasługuje
na szczególne uznanie za to, że poświęcił
bardzo wiele czasu na sprawy związane
z rolnictwem, ale także za aktywną współpracę z naszymi sąsiadami: Białorusią,
Ukrainą, Niemcami, Litwą a ostatnio również z Węgrami.
Polecam
Gorąco polecam, żeby mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w sesjach Rady Powiatu.
Polecam również udział w dożynkach powiatowych, które są organizowane na wysokim poziomie, wielu imprezach sportowo-rekreacyjnych, jak też różnego rodzaju
spotkaniach ludowych.

Marek Sulima reprezentuje mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski i gminy Drelów. W Radzie Powiatu należy
do klubu radnych PSL.

le apelów do najwyższych władz w Polsce,
zorganizowaliśmy wiele posiedzeń i sesji
dotyczących różnych problemów wsi. Jeżeli chodzi o infrastrukturę opiniujemy,
opracowujemy i zatwierdzamy projekty
budowy dróg na terenie całego powiatu oraz rozwiązujemy bieżące problemy
w sprawach dotyczących naszych mieszkańców. Przykładem niech będzie sprawa
przejęcia przez powiat PKS-u w Międzyrzecu Podlaskim. Obecność w drugiej komisji
pozwala na bieżąco śledzić, czy wszystkie
te prace mają pokrycie w budżecie i są realne do wykonania.
W przyszłości ważne będzie
Myślę, że z pewnością ważnym aspektem
będzie to, co zaplanujemy i wykonamy
w obecnej kadencji. Trafność tych decyzji
będzie rzutować na rozwoju naszego powiatu.
Dwa zdania o obecnej Radzie Powiatu
Obecna Rada to wspaniałe połączenie doświadczenia, jakie reprezentuje najstarszy,
wieloletni radny Ryszard Boś z najmłodszym, pomysłowym, świetnie przygotowanym do tej roli radnym Mateuszem Majewskim. Doświadczenie i młodość w tej
Radzie daje możliwość dobrego realizo-

Dlaczego warto odwiedzić powiat
bialski?
Powiat bialski to wspaniali ludzie, wspaniała przyroda, a wszystko co oferuje jest
„dobre, bo bialskie”.
Dlaczego warto, gdzie i w co
inwestować?
Położenie powiatu między Berlinem a Moskwą z połączeniem kolejowym i portem
przeładunkowym w Małaszewiczach
dają gwarancję, że inwestycje w naszym
powiecie przyniosą sukces. Przeszkodą
może być tylko polityka historyczna, w której do Wisły się „nie inwestowało”, a wszelkie inwestycje powstawały na zachód od
Wisły. Miejmy nadzieję, że ta geopolityka się zmieni i bardzo wielu inwestorów
pokocha wschodnią Polskę i zainwestuje
tu pieniądze.
Radny prywatnie
Moja żona to wspaniała kucharka
i wszystko co ugotuje „pochłaniam”, co po
mnie widać. Uwielbiam turystykę motocyklową, zimą jazdę na nartach a latem
żegluję wraz z rodziną po wspaniałych jeziorach mazurskich. Chciałbym na pewno
więcej czasu spędzać z bliskimi, ale polityka ma swoje realia, które rodzina musi
zaakceptować.
Kontakt do radnego:
602-266-953
marek_sulima@wp.pl
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Promocja mobilności zawodowej dla młodych
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Filia w Białej Podlaskiej był organizatorem konferencji „Partnerstwo
Lokalne na rzecz promocji mobilności zawodowej na rynku pracy”, która
odbyła się 20 kwietnia w Sławacinku
Nowym. Podczas konferencji podpisane zostało Porozumienie w tej
sprawie. Jego sygnatariuszami są:
starosta bialski Mariusz Filipiuk i starosta radzyński Lucjan Kotwica.
Celem podpisanego porozumienia jest
m.in. wypracowanie platformy informacyjnej, z której będą mogły korzystać osoby poszukujące pracy. Jest to
ważne z punktu widzenia wciąż zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.
Partnerstwo kładzie nacisk na promocję
mobilności rozumianej w wielu aspektach: edukacyjnym, społecznym i zawodowym, a nie tylko przestrzennym.
Promowana będzie mobilność kompetencji, umiejętności i wiedzy, a nie tylko mobilność w sensie przemieszczania
się i zmiany miejsca zamieszkania.
Ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie
młodych ludzi, którzy uczą się i studiują
w powiecie bialskim, żeby po zakończeniu edukacji nie wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy, a wiązali swoją zawodową
przyszłość właśnie z tym terenem i tu
lokowali swój potencjał. Informować
i przygotowywać do tego miałyby już
szkoły i uczelnie. Ze względu na ważną
rolę edukacyjną środowisk wychowujących młodzież w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele takich
instytucji z terenów zainteresowanych
powiatów jak: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej i Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
Podczas konferencji wielokrotnie podkreślana była konieczność zespołowego działania różnych instytucji – szkół,
organów zajmujących się zatrudnianiem, doradców zawodowych, służb
i jednostek samorządowych – w celu
likwidacji bezrobocia w środowisku lokalnym. Sprzyjać ma temu podpisane
partnerstwo. Konferencja była objęta
honorowym patronatem Starosty Bialskiego, Prezydenta Miasta Biała Podlaska i Starosty Parczewskiego.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Rozmawiali o prawie łowieckim i ASF
Na zaproszenie starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka na spotkanie z rolnikami i samorządowcami do siedziby
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przyjechał Poseł na sejm RP dr
Jarosław Sachajko, przewodniczący
sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Tematem spotkania były proponowane zmiany w ustawie o prawie łowieckim i kwestie związane z występowaniem wirusa Afrykańskiego Pomoru
Świń w powiecie bialskim. W dyskusji
uczestniczyli m.in. wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, Powiatowy
Lekarz Weterynarii Radomir Bańko,
a także radni powiatowi, wójtowie,
sołtysi i przedstawiciele związków zawodowych rolników.
Tematy poruszane podczas spotkania są
wciąż aktualne i nieustannie wzbudzają
w rolnikach wielkie emocje. Producenci
trzody chlewnej, którzy byli zmuszeni
zrezygnować z hodowli w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń i dodatkowo borykają się ze skutkami źle prowadzonej
gospodarki łowieckiej, zarzucają rządzącym lekceważące podejście w stosunku
do ich trudnej sytuacji i brak konkretnych
rozwiązań ich problemów. W związku
z tym padało wiele pytań m.in. odnośnie
tego kiedy można spodziewać się wypłat
rekompensat z tytułu skupu interwencyjnego, kiedy nowe prawo łowieckie
wejdzie w życie i jak na dzień dzisiejszy
wygląda sytuacja dzierżawy obwodu
łowieckiego nr 19 w gminie Międzyrzec
Podlaski. Ta ostatnia kwestia w dalszym
ciągu nie została rozwiązana. Według
Zarządu Głównego Polskiego Związku
Łowieckiego obwód ten powinien być
wydzierżawiony dotychczasowemu
dzierżawcy – kołu łowieckiemu nr 193
„Diana” ze Stężycy. Nie zgadzają się z tym
mieszkańcy terenów położonych w rejonie obwodu łowieckiego nr 19, według
których koło nie wywiązywało się ze swoich podstawowych obowiązków. Rolnicy
wielokrotnie skarżyli się na niedostateczne i nie terminowe szacowanie szkód łowieckich oraz opieszałość w wypłacaniu
odszkodowań. Z tego też powodu koło
„Diana” nie otrzymało pozytywnych opinii wójta gminy Międzyrzec Podlaski i Lubelskiej Izby Rolniczej. O wydanie takich
opinii przez wójtów gmin w odniesieniu
do wszystkich kół łowieckich, które zarządzały obwodami na terenie powiatu
bialskiego wystąpił starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Poseł Jarosław Sachajko przedstawił
8

uczestnikom spotkania propozycje poprawek do ustawy regulującej prawo
łowieckie, która aktualnie jest procedowana w Sejmie. Na zakończenie apelował
do rolników, by działali wspólnie, informowali na bieżąco o swoich problemach

jego samego i lokalnych parlamentarzystów oraz mobilizowali ich do podjęcia
działań zmierzających do poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej z powiatu bialskiego.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Wnioski o dopłaty do 15 maja
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017
z wymaganymi załącznikami, można
składać się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2017 r.
Wniosek o przyznanie płatności wraz
z załącznikami może być także złożony
w terminie 25 dni kalendarzowych po
terminie składania wniosków, tj. do dnia
9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień
roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16

maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Jednocześnie ARiMR
informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków
o przyznanie płatności w 2017 roku.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017
r. Złożenie zmiany do wniosku w tym
terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której
dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie
braków we wniosku od dnia 1 czerw-

ca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje
zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.
Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie
braków, w tym złożenie załączników
oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku
z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana
do wniosku”.
Wnioski o przyznanie płatności złożone
do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą
rozpatrywane.
Materiał: ARiMR

Niszczycielskie przymrozki
Sadownicy i plantatorzy apelują do
ministra rolnictwa o wdrożenie mechanizmów pomocowych. Wszystko
przez mrozy, które w ostatnim czasie nawiedziły Polskę i wyrządziły
spore zniszczenia. Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej wysłał
w tej sprawie dwa pisma do ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa
Jurgiela.
Pierwsze z pism dotyczy strat jakie wyrządziły przymrozki z 16 i 17 kwietnia
na terenie całego kraju. W ich wyniku
ucierpiały rejony sadownicze. Zniszczenia odnotowano niemal we wszystkich
gatunkach upraw ogrodniczych. Dokument zawiera apel o „szybką reakcję
i uruchomienie mechanizmów pomocowych”.
Zarząd Główny ZSRP zwraca uwagę na
fakt, że wiele gospodarstw straciło całe
plantacje i grozi im teraz bankructwo.
Problem dotyczy także ubezpieczeń
upraw. Jak twierdzi prezes Zarządu

Głównego ZSRP Mirosław Maliszewski,
ubezpieczyciele odmówili sadownikom ubezpieczenia upraw, tłumacząc
się brakiem podstaw prawnych i dokładnych wytycznych. Miało to nastąpić w pierwszej połowie kwietnia, kiedy

wystąpiły przymrozki. Prezes Mirosław
Maliszewski podkreśla, że w przypadku upraw obowiązuje dwutygodniowy
okres karencji. Niestety okres ten nie
jest uwzględniany przez ubezpieczycieli.
Opracowanie: Grzegorz Panasiuk

ARiMR: 100 tys. dla młodych rolników
Od 27 kwietnia do 26 maja młodzi
rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii
na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014
- 2020.
Wnioski o pomoc można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub
wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Pol-

skiej. O takie wsparcie może ubiegać
się osoba, która m.in. ma nie więcej
niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma,
musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co
najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Materiał: ARiMR /Opracowanie: Grzegorz Panasiuk
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Informacja dla hodowców świń
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że posiadacz trzody chlewnej jest obowiązany do oznakowania świni w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę
uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Zaś w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
Oznacza to, że wszystkie świenie przed sprzedażą, a tym samym przed wyjazdem z gospodarstwa,
muszą być oznakowane kolczykiem.
Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej

Obwód nr 19 z nowym dzierżawcą
starosty Mariusza Filipiuka oraz mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski
obecny dzierżawca – Koło Łowieckie
Nr 12 „Ogar” może prowadzić gospodarkę łowiecką, mając na względzie
ochronę i zachowanie różnorodności
zwierząt łownych przy jednoczesnym
spełnianiu potrzeb społecznych.
Obwód łowiecki, o którym mowa położony jest na terenie gminy Międzyrzec
Podlaski i zajmuje obszar o powierzchni całkowitej 7 011 ha, w tym 1 645
gruntów leśnych i 5 366 ha gruntów
rolnych.

21 kwietnia w Białej Podlask iej
podpisana została umowa dzierżaw y obwodu łowieckiego polnego nr 19 pomiędzy wykonującym w tym przedmiocie zadania
z zakresu administracji rządowej
Starostą Bialskim, a Kołem Łowieckim Nr 12 „Ogar” z siedzibą w Białej
Podlaskiej.
Umowę zawarto na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2027 r. Przed
jej podpisaniem swoją opinię wydali
wójt gminy Międzyrzec Podlaski oraz
Lubelska Izba Rolnicza w Lublinie.
Obwód łowiecki polny nr 19 został
wydzierżawiony kołu łowieckiemu
Polskiego Związku Łowieckiego jako
ostatni spośród 33 obwodów położonych na terenie powiatu bialskiego.
Dzięki konsekwentnym działaniom

Tekst: Przemysław Bierdziński

Koło Łowieckie „Ogar” nr 12 w Białej Podlaskiej
Ul. Willowa 23
21-500 Biała Podlaska
Tel. 606 956 103
www.ogar12.pl

Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)
Punkt skupu

Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska

4,50

ZM Wierzejki - Łuków

5,10

ZEMAT Wohyń - Radzyń

4,40

ZM ŁMEAT - Łuków

4,30

Januszówka - Łęczna

-

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Wisznice

1,00-1,50

Piszczac

1,00-2,00

Biała Podlaska

Ziemniaki
(kg)

60-65

80

60

60

2,50-3,00

1,00

Radzyń Podl.

50-55

55-60

70

60

65

1,50-2,00

0,5 -0,70

Łuków

50-55

50

70

60

60

1,50-3,00

0,6-0,8

1,30-2,00

0,65

1,00-2,00

0,60-0,80

Elizówka
Łęczna

52-55

45

45-50

62-65

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 26 kwietnia 2017 r.
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Jabłka

54-55
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Będą zatrudniać młodzież z Białorusi
W środę 19 kwietnia w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej przedstawiciele zarządów organizacji młodzieżowych
z terenu Obwodu Brzeskiego i miasta Brześcia Viktor Ivanov i Denis
Silivonik podpisali umowę o współpracy z bialską agencją pracy tymczasowej Modus Operandi.
Zgodnie z założeniami umowy osoby w wieku od 18 do 31 lat, należące
do białoruskich związków młodzieży
będą przyjeżdżać do pracy w Polsce.
Zatrudniać ich mają właściciele firm
i zakładów budowlanych oraz właściciele gospodarstw rolnych i zakładów sadowniczych z terenu powiatu bialskiego. W projekcie może
wziąć udział nie więcej niż 500 osób,
a maksymalny okres zatrudnienia to
6 miesięcy. W spotkaniu uczestniczyli także starosta bialski Mariusz Filipiuk, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Białej Podlaskiej Edward Tymoszyński i zastępca dyrektora PUP
Ewa Czerska.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

O pograniczach w obliczu dzisiejszych wyzwań
W dniach 19 - 20 kwietnia w Zespole
Dworsko – Parkowym w Roskoszy k/
Białej Podlaskiej, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.
„Pogranicza w perspektywie wyzwań
współczesności”.
Konferencja została zorganizowana przez
Zakład Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej oraz Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza
Uniwersytetu Wrocławskiego, a jednym
z patronów Konferencji był Powiat Bialski.
W otwarciu konferencji uczestniczył m.in.
uświetnił wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, a w skład Komitetu Naukowego
weszli: prof. zw. dr hab. inż. Sławomir
Partycki – przewodniczący, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła
II w Białej Podlaskiej, prof. zw. dr hab.
Zbigniew Kurcz – wiceprzewodniczący,
Uniwersytet Wrocławski, prof. zw. dr hab.
Leszek Gołdyka – Uniwersytet Zielonogórski, prof. zw. dr hab. Irena Machaj –
Uniwersytet Szczeciński, prof. ndzw. dr
hab. Tadeusz Popławski – Politechnika

Białostocka, prof. zw. dr hab. Andrzej Sadowski – Uniwersytet w Białymstoku, prof.
dr hab. Elena Wankiewicz – Witebski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, dr
hab. Adam Bobryk – Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, dr hab.
prof. UZ Stefan Durda – Uniwersytet Zielonogórski, dr hab. Adam A. Szafrański –
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dr hab.
Julita Makaro – Uniwersytet Wrocławski, dr Elżbieta Opiłowska – Uniwersytet
Wrocławski.
Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in.
przemianach kultury, kapitałach i wielokulturowości na pograniczach, społeczności
pograniczy, roli europeizacji i nacjonalizacji, a także euroregionach i samorządach
we współpracy transgranicznej.

Materiał: Grzegorz Łukomski
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W Woskrzenicach Dużych powstanie miejsce pamięci
Na 7 maja w Woskrzenicach Dużych
zaplanowana została uroczystość odsłonięcia i poświęcenia dwóch krzyży
upamiętniających pomordowanych
w czasie II wojny światowej jeńców
z Białorusi, których masowe groby
znajdują się na terenie powiatu bialskiego.

żołnierzy radzieckich zamordowanych
w obozach jenieckich na terenie powiatu
bialskiego. W największym obozie „Frontstalag 307” w Kaliłowie zamkniętych było
blisko 450 tys. ludzi. Ok. 115 tys. zosta-

ło pochowanych w okolicznych lasach.
W największej egzekucji w historii powiatu, w lesie w Husince w ciągu 2 tygodni,
Niemcy rozstrzelali 26 tys. osób.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

W związku z tym wydarzeniem 19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Białej
Podlaskiej odbyło się spotkanie organizacyjne. Uczestniczyli w nim starosta
bialski Mariusz Filipiuk, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Marianna Tumiłowicz, radny powiatowy Czesław Pikacz
oraz delegaci białoruscy. W przygotowaniach do majowej uroczystości i samych
obchodach udział wezmą reprezentanci
Białoruskiego Republikańskiego Związku
Młodzieży. Pomagać im będą podopieczni z Europejskiego Centrum Kształcenia
i Wychowania Ochotniczych Hufców
Pracy w Roskoszy oraz uczniowie klas
mundurowych z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim.
Krzyże, które staną w Woskrzenicach Dużych będą kolejnym miejscem pamięci

Konferencja w Janowie Podlaskim
20 kwietnia w pensjonacie „Uroczysko
Zaborek” odbyła się konferencja pn.
„Rola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we wspomaganiu Szkół
i Placówek”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele powiatów: bocheńskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, lubaczowskiego,
łańcuckiego, nowosolskiego i bialskiego,
który był gospodarzem konferencji i który reprezentowali wicestarosta bialski
Janusz Skólimowski, dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim Arkadiusz
Stefaniuk.
Podczas konferencji dyrektor Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej Agnieszka Krasuska
zapoznała zebranych z pracą kierowanej
przez nią placówki. Następnie uczestnicy
spotkania przedstawili specyfikę działania pracowni na ich terenie oraz omówili
dobre praktyki w tym zakresie.
W ramach konferencji goście odwiedzili
Zespół Szkół im. A. Naruszewicz w Jano12

wie Podlaskim, w którym mogli zapoznać
się z ofertą edukacyjną, a uczniowie klas
mundurowych zaprezentowali pokaz
sztuk walki. W Stadninie Koni w Janowie
Podlaskim, która od 10 lat ściśle współpracuje z Zespołem mogli obejrzeć pokaz ujeżdżania koni arabskich w wykonaniu uczniów technikum kształcącego
w zawodzie technik hodowca koni. Na
koniec roboczej wycieczki po Janowie
uczestnicy konferencji obejrzeli odrestaurowany Zamek Biskupi.

Materiał: Grzegorz Łukomski
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12 kwietnia w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Roskoszy zakończono realizację projektu „Obudź swój potencjał – YEI” w którym udział wzięło
30 beneficjentów w wieku 18 – 24
lata, projekt współfinansowany był
ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Młodzież w trakcie realizacji projektu
uczestniczyła w kursie komputerowym ECDL, który zakończył się uzyskaniem certyfikatu uznawanego we
wszystkich państwach Unii Europejskiej, kursie języka angielskiego, czy
też zajęciach z zakresu poruszania
się po rynku pracy, które prowadzili

Rok 2017 jest wyjątkowy dla Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, bo
w tym roku obchodzi swój wielki jubileusz 200-lecia istnienia. Z tej okazji zaplanowanych zostało szereg
wydarzeń, które odbywać się będą
aż do grudnia.
Uroczyste otwarcie obchodów 200-lecia stadniny odbędzie się 13 maja.
Wtedy to nastąpi m.in. odsłonięcie
tablicy upamiętniającej jubileusz. Kalendarz imprez związanych ze świętem
stadniny jest bardzo bogaty i znaleźć
w nim można zapowiedzi takich jak
w ydar zeń jak Zawody Regionalne
w WKKW (wszechstronny konkurs ko-

OHP w Roskoszy: Projekt
zakończony
doradcy zawodowi, ponadto młodzi
ludzie zdobyli kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe poprzez
udział w kursach zawodowych.
Ostatnim bardzo ważnym etapem
dla uczestników projektu były trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców, podczas których beneficjenci mieli możliwość wykorzystania
posiadanej wiedzy, a także nabycia
nowych umiejętności specyficznych
dla danego zawodu. Staże realizowane były u lokalnych przedsiębiorców

w zawodzie: magazynier z obsługą
wózka jezdnego, spawacz, kosmetyczka oraz barman – kelner.
W ramach projektu młodzież miała
zapewnione wyżywienie, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia jak
również ubezpieczenie.
Celem głównym realizowanego projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, uzyskanie
kwalifikacji zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia.
Materiał: Katarzyna Bancarzewska OHP w Roskoszy

200 lat janowskiej stadniny
nia wierzchowego) połączone z Zawodami Kawaleryjskimi, które odbędą
się jeszcze w maju. Przed miłośnikami koni są również Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Sportowych Koni
Arabskich, konferencja naukowa na
temat koni arabskich i małopolskich
oraz pokaz najlepszych koni XXXIX
Narodowego Pokazu Koni Arabskich.
Organizatorzy szczególnie zapraszają do udziału w sierpniowym Święcie
Konia Arabskiego, którego głównym
punktem będzie XLVIII Aukcja Pride of
Poland.
Tekst: Wioletta Bielecka
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Z posiedzenia Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP
19 kwietnia w świetlicy KM PSP odbyło
się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, któremu
przewodniczył prezes Mariusz Filipiuk
starosta bialski. W posiedzeniu udział
wzięli: ks. kapelani Roman Sawczuk
i Andrzej Biernat, komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk, z-ca Komendanta Miejskiego mł. bryg. Marek
Chwalczuk, wójtowie gmin i komendanci gminni SP.
Podczas Posiedzenia podsumowano
kampanię walnych zebrań sprawozdawczych w OSP za rok 2016, która trwała
w styczniu i lutym. Z otrzymanych zbiorczych informacji z przebiegu walnych
zebrań stan społecznej ochrony przeciwpożarowej w powiecie bialskim na dzień
31 grudnia 2016 roku przedstawia się
następująco:
– ogólna liczba jednostek OSP – 146
(ubyła 1 OSP Kolonia Witulin gm. Leśna
Podlaska),
– 25 OSP włączonych jest w struktury
KSRG,
– w 76 jednostkach znajdują się punkty
alarmowania,
– w 4 OSP mieści się gminne centrum zarządzania kryzysowego,
– szeregi OSP skupiają ogółem 5.643 druhów – przybyło 98 (w tym kobiet 358 –
przybyło 69),
– prowadzi działalność 10 kobiecych drużyn pożarniczych – przybyło 4,
– na terenie powiatu działają 23 sekcje
młodzieżowych drużyn pożarniczych –
ubyła 1 sekcja,
– drużyny skupiają 233 dziewcząt i chłopców – ubyło 38,
– na terenie powiatu prowadzą działalność 2 strażackie orkiestry (Łomazy, Rossosz), w których gra 63 muzyków,
– w 2 jednostkach działają zespoły artystyczne, które skupiają 21 członków,
– 41 jednostek prowadzi kroniki,
– w 11 strażnicach znajdują się izby pamięci,
– 54 jednostek posiada sztandary.
Na wyposażeniu OSP posiadają m.in.:
– 20 samochodów ciężkich, 73 średnich,
83 lekkie,
– podnośników hydraulicznych 3,
– samochodów technicznych z wyposażeniem 2,
– 7 OSP posiadają łodzie na przyczepach,
dwie ponton na przyczepie,
– 216 motopomp o dużej wydajności, 62
14

szlamowych, 62 pływających,
– 32 zestawy do ratownictwa technicznego,
– 100 pilarek do drewna, 30 pił do betonu i stali,
– 82 agregaty prądotwórcze,
– 143 aparaty oddechowe, 48 zestawów
ratownictwa medycznego,
– 14 sań lodowych,
– 57 jednostek posiada zestawy komputerowe,
– w 23 strażnicach możliwy jest dostęp
do Internetu.
Samorządy w roku 2016 na ochronę przeciwpożarową wydatkowały 4.068.720 zł,
a na rok 2017 zaplanowały środki w wysokości 3.808.335,00 zł.
Zarząd Oddziału Powiatowego dziękuje
wszystkim druhnom i druhom za sprawne przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej.
Podczas posiedzenia zaakceptowano pozytywnie sprawozdanie finansowe ZOP
za rok 2016, zostały przekazane zaproszenia na XVIII Powiatową Pielgrzymkę
Strażaków do Pratulina połączoną z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka,

która odbędzie się 14 maja o godz. 10:00
oraz omówiono sprawy organizacyjne
związane z zawodami sportowo – pożarniczymi MDP i OSP. Odbędą się one
w pierwszej kolejności na szczeblu gminnym, a następnie powiatowym w dniach:
8 czerwca drużyny MDP, 18 czerwca OSP
na stadionie w Międzyrzecu Podlaskim.
Komendant Miejski przekazał także informację na temat zasad przydzielania
dotacji w roku 2017 dla jednostek OSP
włączonych w struktury KSRG. Zwrócił
się także z prośbą o przestrzeganie regulaminu umundurowania przez członków
OSP podkreślając, że mundur to zaszczyt,
a nie obowiązek.
Na zakończenie posiedzenia prezes
ZOP Mariusz Filipiuk przypomniał, że 21
kwietnia w Lubelskim Parku Naukowo
Technologicznym w Lublinie odbędzie
się zjazd wojewódzki Związku OSP RP
woj. lubelskiego, poprosił wszystkich
delegatów i przedstawicieli z naszego
powiatu wybranych na zjeździe powiatowym o udział w obradach.

Tekst: Bożena Krzyżanowska ZOP ZOSP RP Biała Podlaska/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Sprawdzili się w zawodach sportowo-pożarniczych
23 kwietnia na stadionie miejskim
przy ul. Pszennej w Miedzyrzecu Podlaskim odbyły się miejsko-gminne
zawody sportowo-pożarnicze dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych
z miasta i gminy Międzyrzec Podlaski
oraz gminy Drelów.
Do rywalizacji stanęło 27 drużyn męskich i 5 drużyn damskich, które zaprezentowały bardzo dobrą formę. Zawody
rozpoczęły się od raportu Komendanta placu. Następnie wciągnięto flagę
państwową na maszt, odegrano hymn
państwowy, przywitano wszystkie zgromadzone jednostki strażackie biorące
udział w zawodach oraz zaproszonych
gości. Zawodnicy rywalizowali w sztafecie pożarniczej i tzw. „bojówce”. W mieście najlepsza była drużyna damska
z OSP Stołpno, na drugiej pozycji uplasowały się druhny z OSP Śródmieście.
W gminie Międzyrzec Podlaski I miejsce
zajęła jednostka OSP Krzewica, a II OSP
Jelnica. W gminie Drelów I miejsce zajęły
druhny z OSP Dołha.
Z drużyn męskich z miasta Międzyrzec

Podlaski na podium stanęły: OSP Zawadki, OSP Stołpno, OSP Śródmieście.
W gminie Międzyrzec Podlaski I miejsce
wywalczyła jednostka OSP Rogoźnica, II
miejsce OSP Halasy, zaś III OSP Krzewi-

ca. W gminie Drelów najlepsza była jednostka OSP Kwasówka, tuż przed OSP
Dołha i OSP Szachy. Zwycięzcy otrzymali
puchary i nagrody finansowe.
Materiał: Grzegorz Panasiuk
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gm. Międzyrzec Podlaski

Jak to na wsi niegdyś bywało…

W n i ed z i e lę 23 k w iet n ia 2 0 1 7 r.
w Domu Ludowym w Zaściankach
o d b y ł a s i ę i m p r e z a t e m a t yc z n a
„Jak to na wsi niegdyś by wało…
-sianie owsa". Organizatorami wydarzenia byli: Zespół „Leśne Echo"
z Zaścianek, Gmina Międzyrzec
Po d l a s k i , G m i n ny O ś r o d e k Ku l t u r y w M i ę d z y r z e c u Po d l a s k i m
oraz Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej.
Uroczystość rozpoczęła się od barwnej
i humorystycznej inscenizacji nawiązującej do tradycji związanych z sianiem
owsa na dawnej polskiej wsi w wykonaniu członków zespołu „Leśne Echo”.
Inscenizacja miała na celu przybliżenie
zanikających zwyczajów, ocalenie od
zapomnienia zwyczajów południowego
Podlasia. Następnie gospodarze przy
akompaniamencie akordeonu Aleksandra Szmidta wykonali kilka utworów ze
swojego repertuaru. Na scenie zaprezentował się ponadto dziecięcy zespół
ludowy „Hreczka” z Zaścianek. Następnie
przyszedł czas na prezentację zaproszonych zespołów. Na scenie pojawiły się
zespoły: „Jutrzenka” z Kapelą z Rogoźnicy, „Ale Baby” z Kapelą z Berezy, „Sami
Swoi” z Tłuśćca, „Echo” z Przychód, „Kalina” z Wygnanki oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Borsuk.
Podczas występów zespołów ludowych
Komisja Konkursowa w składzie: Marta
Chwedoruk (Gminny Ośrodek Kultury),
Iwona Petruczynik (Ośrodek Doradztwa Rolniczego) i Marek Lewandowski
(Ośrodek Doradztwa Rolniczego) dokonała degustacji i oceny potraw przygotowanych na konkurs pt.: „Tradycyjne
potrawy z owsa”. W konkursie wzięło
udział 11 potraw. Pier wsze miejsce
przyznano Barbarze Kamińskiej (ciasto
z rożna na mące owsianej), 2 miejsce Joannie Osiej (chlebek owsiany), 3 miejsce Irenie Nikończuk (ołunki owsiane).
Nagrody pieniężne w wysokości 200,
100 i 50 zł wręczyli radni powiatu bialskiego Mariusz Kostka i Marek Sulima
wraz z p.o. dyrektora GOK- u Michałem
Teofilskim.
Zgromadzeni w Domu Ludowym mieszkańcy powiatu bialskiego mieli okazję
zapoznać się z działalnością Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Grabanowie, który przygotował stoisko
informujące o swojej działalności, jak
również uprawie owsa. Na mieszkańców
czekał ponadto tradycyjny poczęstunek
przygotowany przez gospodarzy z Za16

ścianek. Nie zabrakło również atrakcji
dla dzieci i młodzieży - gry i zabawy prowadziły animatorki Gminnego Ośrodka
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
W uroczystości prócz licznie przybyłych
mieszkańców Zaścianek i okolic wzięli
udział: wójt gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz, radni powiatu bialskiego Mariusz Kostka i Marek

Sulima, kierownik filii Powiatowego
Urzędu Pracy w Międzyrzecu Podlaskim Marek Tichoruk, radny gminy
Jarosław Czapski, komendant gminny
OSP Józef Daniluk, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy Dorota Herda oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej w Halasach Katarzyna
Radzikowska.
Materiał: GCK w Międzyrzecu Podlaskim
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„Igłą malowane” – konkurs rozstrzygnięty
23 kwietnia w Pracowni Koronkarstwa
w Sitniku odbyła się gala wręczenia
nagród dla uczestników IX Konkursu
Rękodzieła Artystycznego „Igłą malowane”. Uroczystości towarzyszyła wystawa pokonkursowa prac.

Halina Bandzerewicz, Danuta Bandzerewicz, Agnieszka Charko, Danuta
Daniłko, Janina Gryczko, Stanisław
Gryczko, Aleksandra Omelaniuk, Teresa Misiaczkiewicz, Henryka Morchonowicz, Kinga Neścioruk, Anna Niczy-

poruk, Katarzyna Niczyporuk, Bożena
Nitychoruk, Justyna Osielska, Danuta
Paszkiewicz, Danuta Przekorzyńska,
Halina Stanisława Pyrka, Alena Shelekhava, Krystyna Weremczuk.
Materiał: Radio Biper

W konkursie wzięło udział 45 osób, trzynaścioro dzieci i młodzieży oraz 32 osoby
dorosłe. Celem konkursu było propagowanie rękodzieła ludowego z zakresu koronkarstwa oraz promocja regionalnych
technik koronkarskich i hafciarskich.
Komisja w składzie: Anna Karwacka –
Kosińska – przewodnicząca, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Joanna
Szpura – twórczyni ludowa, Agnieszka
Borodijuk – instruktor GOK w Białej Podlaskiej, wzięła pod uwagę przy ocenie:
trudność, dokładność i estetykę wykonania oraz zastosowanie dawnych wzorów.
W grupie wiekowej do 15 lat przyznano dwa wyróżnienia w kategorii
haft krzyżykowy: Aleksandra Nitychoruk z Konstantynowa i Julia Teodoruk
z Sitnika.
Nagrody za udział w tej grupie wiekowej
otrzymali: Maja Adamiuk, Olivia Adamiuk, Sylwia Adamiuk, Klaudia Burda,
Wiktoria Derkacz, Nikola Derkacz, Alicja Jaroć, Weronika Litwiniuk, Oliwia
Paszkiewicz, Małgorzata Golian, Kinga
Weresa.
W grupie wiekowej dorośli przyznano
nagrody w kategoriach:
Haft krzyżykowy: I miejsce – Anna Neścioruk z Piszczaca, II miejsce – Zofia Kaliszuk z Janowa Podlaskiego, III miejsce
– Zofia Zalewska z Rakowisk gm. Biała
Podlaska. Wyróżnienie otzrymała Maria
Harwacka z Hruda gm. Biała Podlaska.
W kategorii – Haft płaski: I miejsce
– Teresa Charko z Z a k a l i n e k gm .
K o n s t a nt y n ów, I I m i e j s ce – Hele na Perkowska z Knurowa woj. śląs k i e, I I I m i e j s c e – n i e p r z y z n a n o.
W kategorii – Koronka: I miejsce – Henryka Bedlińska z Perkowic gm. Biała Podlaska, II miejsce – Teresa Demidowicz z
Ortela Książęcego gm. Biała Podlaska,
III miejsce –Teresa Kosińska z Kornicy
gm. Kornica. Nagrodę specjalną przyznano Marii Sikorskiej z Bobowej woj.
małopolskie za precyzję, oryginalność i
technikę wykonania.
W kategorii – Torby, torebki, koszyczki
w hafcie lub koronce: I miejsce – Teresa
Bartosiewicz z Konstantynowa, II miejsce – Ilona Sikorska z Bobowej woj.
małopolskie, III miejsce – Helena Pawluczuk z Janowa Podlaskiego.
Pozostałe osoby otrzymały dyplomy:
17
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22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W związku z tym
dniem każdej wiosny na całym świecie prowadzone są akcje, których celem jest promowanie ekologicznych
postaw w społeczeństwie. Nie inaczej
jest w Polsce. Przykład tego jak możemy pomóc dały m.in. dzieci i młodzież
z gminy Sławatycze, które chętnie
sprzątały śmieci zalegające w lasach
i przy drogach.

gm. Sławatycze

Sprzątali świat

tyczach oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Krzywowólce.
Kolejną akcję sprzątania świata przeprowadziła Gminna Biblioteka Publiczna
w Sławatyczach wraz z Filią w Jabłecznej.
5 kwietnia grupa dzieci i młodzieży zbierała śmieci w Lisznej, wzdłuż drogi prowadzącej do Mościc Dolnych.
Po drodze uprzątnęli także przystanek au-

tobusowy. Później troszkę zmęczeni, ale
za to w doskonałych humorach udali się
do świetlicy w Mościcach Dolnych, by spędzić resztę dnia na zabawach na świeżym
powietrzu. Dla uczestników przygotowano także kiełbaski z grilla oraz słodkie drobiazgi ufundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach.
Materiał: Dorota Sobczuk/ GOK w Sławatyczach

Wielkie sprzątanie na terenie gminy rozpoczęło się już na początku kwietnia,
kiedy to Filia Biblioteki Publicznej w Krzywowólce wzorem poprzednich lat zorganizowała akcję, w której udział wzięli
najmłodsi, osoby dorosłe, radni i sołtysi
z Krzywowólki, Zańkowa i Sajówki. Efektem ich pracy było czyste otoczenie i około pięćdziesiąt worków zebranych śmieci.
Po kilku godzinnej pracy wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia spotkali się na placu
przy Świetlicy Wiejskiej w Krzywowólce,
gdzie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowały kiełbaski z grilla, napoje
i słodkie pączki, które ufundował Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sława-

„Supermatematyk” w SP w Rossoszu
6 k w i e t n i a w S z k o l e Po d s t a wowej w Rossoszu odbył się XI
M i ę d z ys z ko l ny Ko n k u r s Wi e dzy „Supermatematyk” dla
uczniów nauczania zintegrowanego. Konkurs cieszy się dużym
powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli szkół powiatu bialskiego
i radzyńskiego.
W tym roku konkurs zorganizowano po raz jedenasty
i wzięło w nim udział jedenaście szkół. Konkurs odby wa się
w dwóch etapach. Pierwszy etap
przeprowadzony był w szkołach
macierzystych, drugi w Szkole Podstawowej w Rossoszu. Uczniowie
przystąpili do konkursu w trzech
grupach: klasa pierwsza, druga i trzecia. W konkursie finałowym wzięło
udział 26 uczniów, którzy zmierzyli
się z zadaniami matematycznymi.
Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła finalistów w każdej z grup wiekowych i prz yznała nagrody, które ufundował
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
i Bank Spółdzielczy w Wisznicach.
A oto zwycięzcy. Klasa I: pierwsze
18

miejsce - Julia Hryńczuk z Ostrówek, drugie miejsce - Rafał Bartkows k i z H o ro d y s zc z a , t r ze c i e
miejsce - Magdalena Gurynowicz
z Łomaz. Klasa II: pierwsze miejsce
- Martyna Furman z Komarówki
Podlaskiej, drugie miejsce - Amelia
Makaruk z Polubicz, trzecie miejsce
- Wojciech Pajnowski z Rossosza.
Klasa III: pierwsze miejsce - Michał

Klimiuk z Walinny, drugie miejsce Piotr Domański z Ostrówek, trzecie
miejsce - Michał Milaniuk z Komarówki Podlaskiej.
Organizacją konkursu zajęły się: nauczyciel nauczania zintegrowanego
Elżbieta Żelazowska i nauczyciel
zajęć komputerowych Joanna
Przychodzień.
Materiał: Urszula Tomczak SP w Rossoszu
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21 kwietnia w Pałacu Platerów w Konstantynowie miała miejsce promocja
najnowszego VII tomu Rocznika Konstantynowskiego.

Konstantynów

Jest już kolejny tom Rocznika

W najnowsz ym Roczniku Konstantynowskim przeczytamy o ważnych
w ydarzeniach, jak ie miały miejsce
w gminie Konstantynów na przestrzeni
ostatniego roku. Kontynuowane są również
tematy historyczne m.in. dalsza historia ulic Konstantynowa. W VIII tomie
znajdziemy także artykuły o pasjach
młodzieży konstantynowskiej, pracach
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej i o innych tematach związanych z lokalną społecznością.
- Bardzo konsekwentnie realizujemy
od siedmiu lat nasze działania związane
z wydawaniem naszego Rocznika. Jest to
nie ukrywam bardzo dużo pracy, jednak
dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu
osób, udaje się ten periodyk rokrocznie
wydawać. To co u wielu jest w pamięci,
zostaje przełożone na papier – powiedział
wójt gminy Konstantynów Romuald
Murawski.
Materiał: Radio Biper

22 kwietnia odbył się już po raz drugi
Babiniec w Gminie Rokitno.

Babiniec w Rokitnie

Panie z terenu gminy działające w Kołach
Gospodyń Wiejskich, w radach sołeckich,
radne gminy, sołtyski i inne panie, które
aktywnie działają w życiu społecznym na
naszym terenie, na zaproszenie Gminnej
Instytucji Kultury w Rokitnie spotkały
się w sobotnie popołudnie, żeby zintegrować się i zaplanować wspólnie nowe
inicjatywy kulturalne na dalsze lata.
Wszystkie panie brały udział w tańcach,
śpiewach i konkursach przygotowanych
przez pracowników GIK. Taka inicjatywa
na stałe wpisała się w kalendarzu imprez
Gminy Rokitno. Jest ona niewątpliwie dobrym sposobem na wzbudzenie jeszcze
większej aktywności lokalnej.
Materiał: UG w Rokitnie
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Drelowska Droga Krzyżowa
9 kwietnia, w Niedzielę Palmową,
mieszkańcy Drelowa i okolic, po raz
czwarty wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami Drelowa połączonej z Misterium Męki Pańskiej.
Droga krzyżowa w Kościele katolickim to
nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.
Tradycja odprawiania drogi krzyżowej
powstała w średniowieczu w Jerozolimie,
a zapoczątkowali ją franciszkanie, którzy
oprowadzając pątników, zatrzymywali się
przy stacjach przedstawiających historię
śmierci Jezusa. Dlaczego dzisiaj uczestniczymy w drodze krzyżowej? Na to pytanie
jest wiele odpowiedzi. Taka tradycja, bo
tak trzeba, co inni powiedzą jak mnie nie
będzie. Dla większości nabożeństwo to
jest przede wszystkim okazją do głębokiej modlitwy oraz zastanowienia się nad
sobą i swoim życiem.
Tegoroczną drogę krzyżową rozpoczęliśmy w Kościele Parafialnym w Drelowie
zaczynając od ostatniej wieczerzy Jezusa
z apostołami, zdrady Judasza oraz modlitwy w Ogrójcu. W trakcie kolejnych stacji
drogi krzyżowej rozważaliśmy mękę naszego Zbawiciela. Rozważania przygotował ks. Sebastian Mućka, zaś aranżacją
poszczególnych stacji, które miały odsłonę tradycyjną, wierną ewangelii, przygotowała Grupa Teatralna „Tu i Teraz” działająca przy Gminnym Centrum Kultury
w Drelowie. Podobnie jak w latach ubiegłych w drodze krzyżowej wzięli udział
aktywnie działający mieszkańcy Gminy
Drelów: dzieci, młodzież i dorośli, łącznie
70 osób. O oprawę muzyczną między stacjami w tym roku zadbała schola z Witoroża pod kierunkiem Jerzego Michaluka
oraz schola z Drelowa pod kierunkiem
ks. Sebastiana. Dziękujemy wszystkim
za wspólną modlitwę oraz tym, którzy
idąc za Chrystusem z zaangażowaniem
włączyli się w przygotowania i realizację
Misterium Męki Pańskiej. Szczególne podziękowania kierujemy do Ochotniczej
Straży Pożarnej z Drelowa, która po raz
kolejny zadbała o bezpieczeństwo na drodze podczas przejścia ulicami Drelowa.
W drodze krzyżowej udział wzięli:
Stacje drogi krzyżowej - ks. kan. Wiesław
Matczyna; rozważania: ks. Sebastian
Mućka, Franciszek Jerzy Stefaniuk, Mateusz Matejko, Michał Nestoruk (Jezus),
Małgorzata Olesiejuk (Matka), Krzysztof Kubik (Piłat), Jakub Lewczuk (chłopiec z wodą), Andrzej Lewczuk (Setnik),
Waldemar Pepa, Janusz Jaroszewski,
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Grzegorz Oksejuk (żołnierze), Dariusz
Włodarski (Barabasz), Zbigniew Steszuk (Szymon z Cyreny), Maria Steszuk
(Weronika), Renata Kalinka-Marczuk,
Marcjanna Marczuk, Kornelia Marczuk,
Helena Steszuk, Alicja Wawrysiewicz,
Beata Lewczuk, Joanna Stepaniuk,
Maja Prokopiuk (Niewiasty płaczące),
Nikola Weresińska (Maria Magdalena),
Andrzej Chodźko, Michał Kołkowicz
(Faryzeusze), Franciszek Jerzy Stefaniuk (Józef z Arymatei), Damian Goś,
Zygmunt Szabaciuk, Kamil Sawczuk,
Arkadiusz Milaniuk (strażnicy), Aleksander Goś, Mateusz Matejko, Rafał
Matejko, Tomasz Opalko, Kamil Daciuk, Kamil Piesta, Przemysław Olesiejuk, Karol Sidorczuk – Oksejuk, Filip
Szabaciuk, Piotr Szabaciu, Mateusz

Rogulski, Piotr Prokopiuk (Apostołowie) oraz Schola z Witoroża pod kierunkiem Jerzego Michaluka – gitara i śpiew
i Schola z Drelowa w składzie: Marta
Michalska, Marta Sitarczuk, Maja Konaszewska, Laura Szaroń, Natalia

Olesiejuk, Emilia Zgorzałek, Natalia
Zgorzałek, Anna Steszuk, Patrycja Litwiniuk, Wioletta Semeniuk, Weronika Jałtuszyk oraz ministranci z Parafii
Drelów.
Tekst: GCK Drelów/ Zdjęcia: Aleksandra Lewczuk
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22 kwietnia w Zalutyniu odbyła się impreza turystyczno-sportowa pt. „Piszczac – Orienteering”. Uczestnicy rajdu
na orientację zmagali się na czterech
przygotowanych trasach – 3 pieszych
(po 6 km, 9 km, 12 km) oraz na trasie
rowerowej na dystansie 15 km.
Uczestnikami gry terenowej były głównie dzieci ze szkoły z Piszczaca oraz Zalutynia. Oprócz rywalizacji czysto sportowej między uczestnikami cała impreza
była niewątpliwe świetną zabawą na
świeżym powietrzu, do której potrzebny był jedynie kompas i mapa. Młodzi
zawodnicy rajdu przygotowywali się do
startu - jak zapewniali ich opiekunowie
10 kwietnia o godz. 11.00 na ulicy
Lecha Kaczyńskiego odbył się IV Bieg
Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Bieg
był częścią uroczystych obchodów VII
rocznicy katastrofy.
W tegorocznej edycji biegu, zaliczanej
do rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady
wzięło udział ponad 200 uczestników
w 6 kategoriach biegowych. Nagrody
dla zwycięzców ufundowane przez Fundację Senatora Grzegorza Biereckiego
„Kocham Podlasie”, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Nadleśnictwo
Międzyrzec Podlaski wręczał wicestarosta J. Skólimowski i z-ca burmistrza
Grzegorz Łubik. Oto jak wyglądała
końcowa klasyfikacja:
Szkoły Podstawowe – dziewczęta
(600 m)
1. Wiktoria Karwowska - SP 3 Międzyrzec Podlaski 2. Magdalena Olesiejuk
- SP 3 Międzyrzec Podlaski 3. Aneta Nowosielska - SP Łomazy.
Szkoły Podstawowe – chłopcy (600 m)
1. Damian Junkiewicz - SP 3 Piszczac, 2.
Krystian Kajaka - SP Woskrzenice, 3. Bartłomiej Matejek - SP 5 Biała Podlaska.
Gimnazja - dziewczęta (1000 m)
1. Magda Przyczyna - PG Wisznice, 2.
Daria Hordejuk - PG Łomazy, 3. Daria
Przyłucka - PG Łomazy.
Gimnazja - chłopcy (1000 m)
1. Eryk Kozłowski - PG4 Biała Podlaska,
2. Jacek Gryta - Gimnazjum Swory, 3. Jakub Lesiuk - Gimnazjum Rogoźnica.
Szkoły średnie - dziewczęta (1000 m)
1. Patrycja Buczyło - I LO Biała Podlaska,
2. Paula Siedlanowska - I LO Biała Podlaska,
3. Wiktoria Remiszewska - II LO Biała
Podlaska.
Szkoły średnie - chłopcy (1200 m)
1. Rafał Klimek - LO Wisznice, 2. Jakub
Matczuk - I LO Biała Podlaska, 3. Piotr

Piszczac

Rajd na orientację w Zalutyniu

- intensywnie już dużo wcześniej. Trasy
były wymagające i trudne technicznie
dzięki licznym przeszkodom terenowym.
Zadaniem uczestników było odnalezienie z pomocą mapy ukrytych punktów
kontrolnych z kodem, które należało zapisywać na własnej karcie startowej. Na
koniec dla uczestników zmagań rajdu
na orientację przygotowano ognisko integracyjne. Organizatorem imprezy byli:
Orient – Liga Lubelska, Zgromadzenie
Wędrownicze, SOSW w Zalutyniu oraz
GCKiS w Piszczacu.
Materiał: Radio Biper

Pobiegli w IV biegu pamięci

Demczuk - II LO Biała Podlaska.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem biegu jest wicestarosta bialski Janusz Skólimowski. Współorganizatorami
tegorocznego biegu byli: Fundacja Senatora Grzegorza Biereckiego „Kocham
Podlasie”, Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej, Nadleśnictwo Międzyrzec
Podlaski, Burmistrz Miasta Międzyrzec
Podlaski, MOSiR Międzyrzec Podlaski
i Bialski Szkolny Związek Sportowy.
Materiał: Grzegorz Łukomski
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SOPRT
W niedzielę 23 kwietnia w Terespolu
33 szachistów walczyło o zwycięstwo
w 2 rudzie VII Grand Prix Terespola.
Podczas zawodów odbyła się zbiórka
pieniędzy na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnej Kamili Tarasiuk z Terespola. Akcję charytatywną koordynowała
Fundacja ,,Spróbuj Ponownie z Nami"
z Terespola.
Wyniki 2 rundy prezentowały się następująco:
- w kategorii kobiet zwyciężyła Hanna Nurzyńska przed Martą Michalak
i Pauliną Golwiej,
- w kategorii do lat 12 wygrał Wiktor Kukawski, tuż za min byli Piotr Gołębiowski i Karol Petruczenko,
- w kategorii do lat 18 najlepszy okazał
się Jakub Niczyporuk przed Markiem
Prokopiukiem i Piotrem Pytką,
- w kategorii Open zwyciężył Mateusz
Prokopiuk pokonując Sławomira Leszka i Marka Ferensa.
Organizatorami zawodów byli: Galeria Smaków Agnieszki Drab, Fundacja
„Spróbuj Ponownie z nami” Tomasza
Niedźwiedziuka, Urząd Miasta Terespol, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu oraz klub szachowy MOK „Debiut”
Terespol.
Wszystkich zainteresowanych kontynuacją cyklu naszych turniejów zapraszamy
po wakacjach na 3 rundę VII Grand Prix.
Dzień wcześniej, w sobotę 22 kwietnia
w Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej, odbył się 6 runda Bialskiej Ligi
Szachowej. Jednocześnie było to podsumowanie całego cyklu rozgrywkowego.
W ogólnej klasyfikacji Bialskiej Ligi Szachowej wzięło udział ponad 600 uczest-

Zawody i akcja charytatywna
ników z terenu powiatu bialskiego i nie
tylko. Terespol reprezentowało łącznie
32 zawodników, głównie z Zespołu Szkół
Publicznych nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 a także I Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej.
Najlepsze wyniki w ogólnej klasyfikacji
osiągnęli:
- Kategoria ponadgimnazjalna: 1 miejsce
- Mateusz Prokopiuk (zwycięzca całego
cyklu turniejów)
- Kategoria gimnazjum chłopców:
4 miejsce - Marek Prokopiuk
9 miejsce - Mateusz Stawski
13 miejsce - Kacper Wieczorek
- Kategoria gimnazjum dziewcząt:
5 miejsce - Marta Michalak

- Kategoria szkół podstawowych chłopców klas IV – VI:
3 miejsce - Piotr Pytka
10 miejsce - Mateusz Pastuszuk
11 miejsce - Kacper Machnowski
14 miejsce - Szymon Leonienko
16 miejsce - Mateusz Osiński
- Kategoria szkół podstawowych klas I –
III:
7 miejsce Piotr Gołębiowski
10 miejsce Mikołaj Lesik
13 miejsce Filip Samociuk
16 miejsce Jakub Pastuszak
18 miejsce Jakub Machnowski
Wszyscy zawodnicy są zrzeszeni w klubie MOK „Debiut” Terespol, któr ych
opiekunami są Marek Ferens, Sławomir
Leszek i Janusz Sałtrukiewicz.

Materiał: Marek Ferens i Sławomir Leszek

Otwarte Mistrzostwa Międzyrzeca w pływaniu
22 kwietnia na pływalni w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się Otwarte Mistrzostwa miasta w pływaniu.
W zawodach wzięło udział 168 zawodniczek i zawodników z 11 klubów z naszego województwa. KS „MOSiR Huragan”
reprezentowało 32 pływaków. Zawody
zostały rozegrane w 3 kategoriach wiekowych: rocznik 2007 i młodsi, 2004-2006
i 2003 oraz starsi. Wyścigi odbywały się
na dystansie: kat. I – 50m stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym, kat. II
i III – 50m stylem motylkowym, 100m
stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym i zmiennym.
W klasyfikacji medalowej zwyciężyli gospodarze z dorobkiem 31 medali – 14
złotych 10 srebrnych i 7 brązowych. Naj22

lepszymi zawodnikami zawodów zostali
podopieczni trenera Lubańskiego: Mag-

dalena Suchota i Jakub Celiński z Huraganu.
Materiał: KS "MOSiR Huragan" Międzyrzec Podlaski

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... MAJ 2017
Przegląd Pieśni Maryjnych
7 maja, kaplica w Przychodach;
Cykliczna uroczystość co roku gromadząca kilkanaście zespołów ludowych z całego regionu. Zespoły
wykonują tradycyjne pieśni o charakterze maryjnym.
Zespół Ludowy Echo z Przychód,
Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, Michał Teofilski,
tel. 500 370 763.
Noc Muzeów
13 maja, Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie;
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Cykl imprez
prezentujących zbiory własne muzeum, koncerty, wernisaż wystawy
czasowej.
Romanów 25, 21-518 Sosnówka,
tel. 833793014, e-mail muzeum_
kraszewskiego@op.pl
Dominik Litwiniuk tel. 83 379 30 14.
Powiatowy Przegląd Chórów
i Zespołów Śpiewaczych
14 maja, Polubicze Impreza propagująca muzyczne dziedzictwo
kulturowe regionu. W programie
pieśni maryjne i ludowe. Impreza
skierowana do muzycznych zespołów amatorskich. Impreza cykliczna
organizowana przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminę
Wisznice oraz GOKiO w Wiszniach.
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty
w Wisznicach, Wygoda 10A, 21-580
Wisznice, tel. 83 378 22 38, gok@
wisznice.pl. Współorganizator: Koło
Gospodyń Wiejskich w Polubiczach
Elżbieta Sokołowska
„XI Powiatowe Prezentacje
Wokalne”
17 maja, Gminny Ośrodek Kultury
Łomazy. Impreza o charakterze konkursowym, w której udział wezmą
wokaliści ze szkół podstawowych
i gimnazjów powiatu bialskiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach Gminna Biblioteka Publiczna
w Łomazach. Arkadiusz Saczuk,
83 341 70 13.
XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej –
poezja, proza, fraszka, aforyzm
20 maja, Miejski Ośrodek Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim. Impreza
literacka adresowana do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z całej
Polski. Inicjatywa ma na celu wspieranie młodych talentów w dziedzinie literatury. Międzyrzeckie
Stowarzyszenie Teatralne i Miejski
Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim
Anna Czerwińska, tel. 83 371 39 65.

Wydarzenia sportowe:
Bieg Konstytucji 3 Maja
5 maja, Międzyrzec Podlaski.
XIX Integracyjny Turniej Siłowy
o Puchar Wójta Gminy Janów
Podlaski
7 maja, Janów Podlaski
III Ścieżka Huculska w Zalutyniu
12-13 maja, Zawody konne grupujące hodowców koni i jeźdźców z województwa lubelskiego. Odbędzie
się zarówno rywalizacja konna jak
i atrakcje dla dzieci.

Bieg na wisznicką milę
21 maja, impreza cykliczna organizowana pod patronatem Wójta
Gminy Wisznice

Dzień otwarty w międzyrzeckim
Ekonomiku
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POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie
miast i gmin Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
IV Forum Kobiet „Bądź kreatywna” w Krzewicy
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
Spotkanie autorskie z Lilianną
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działania sprawnie i kod
Fabisińską w Krzewicy
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X Koncert Noworoczny w Terespolu
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!
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Nadleśnictwo Chotyłów w akcji 1000 drzew
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XVIII Sesja Gminy Janów Podlaski
- o rewitalizacji
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Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)

