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W NAJNOWSZYM NUMERZE

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego                83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego                  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa              83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 387
•	O/Z w Terespolu   83 35 11 382

•	 Wydział Komunikacji
•	 Rejestracja pojazdów   83 35 11 317
•	 Wydawanie praw jazdy   83 35 11 314
•	 Organizacja ruchu drogowego  83 35 11 321
•	 O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  8335 11 384

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
    telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

•	 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Białej Podlaskiej    83 34 47 200

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

•	 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   
w Białej Podlaskiej    83 34 44 160

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

•	 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                  83 341 64 60
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WSPOMNIENIA
Jan Bajkowski urodził się 26 marca 1959 r. 
w Kopytniku w gminie Łomazy. Po ukończe-
niu Szkoły Podstawowej uczył się w Tech-
nikum Rolno-Suszarniczych w Jabłoniu, 
uzyskując dyplom technika rolnictwa. Tam 
wykazał się swoimi talentami w samorzą-
dzie szkolnym i organizacji młodzieżowej. Po 
ukończeniu szkoły w 1979 roku trafił do woj-
ska. Następnie rozpoczął pracę w Zarządzie 
Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Mło-
dzieży Polskiej w Białej Podlaskiej. W 1993 r. 
po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Kielcach na Wydziale Humanistycznym 
uzyskał dyplom magistra nauk społecznych.
Pracę społeczną i zawodową łączył z pro-
wadzeniem dużego gospodarstwa rolnego, 
które mieści się w miejscowości Kopytnik. 
Z rolnictwem był związany od dziecka, ucząc 
się jego tajników w gospodarstwie rodziców. 
Nie rozstał z nim aż do okresu choroby.
Drugą pasją Jana Bajkowskiego była dzia-
łalność społeczna swoją pasją. Do 1991 r. 
związany był z ruchem młodzieżowym ów-
czesnego okresu. To w tym czasie rozwinęły 
się w nim wybitne zdolności organizacyjne 
i talent polityczny, który z powodzeniem 
przeniósł i wykorzystywał w demokratycz-
nej Polsce. 
W 2000 roku, krótko po powstaniu Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Jan Bajkowski objął 
funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej 
SLD w Białej Podlaskiej. Wielokrotnie był on 
kandydatem tej partii do samorządu powia-
towego, w którym reprezentował mieszkań-
ców gmin: Łomazy, Piszczac i Rossosz. 
19 listopada 2002 r. został po raz pierwszy 
wybrany na wicestarostę bialskiego. Kolejny 
raz Rada Powiatu wybrała Jana Bajkowskie-
go na wicestarostę 4 grudnia 2006 r. oraz 30 
listopada 2010 r. Funkcję tę pełnił również 
po wyborach samorządowych w 2014 roku. 
Niestety, w marcu 2016 roku choroba prze-
rwała jego pracę i wykluczyła z działalności 
publicznej. 
W sumie funkcję wicestarosty pełnił przez 14 
lat. W tym czasie z zaangażowaniem współ-
tworzył samorząd powiatu bialskiego, m.in. 
poprzez budowanie dobrej współpracy z sa-
morządami gminnymi, nawiązywanie relacji 
międzynarodowych oraz nawiązywanie i za-
cieśnianie kontaktów z Unią Europejską. 
Mariusz Filipiuk, starosta bialski: - Janek był 
dobrym samorządowcem, niezwykle odda-
nym sprawom społeczeństwa lokalneg. Był 
osobą niezwykle przyjazną ludziom, absolut-
nie niekonfliktową, nastawioną na niesienie 
pomocy. Dzięki swojemu charakterystyczne-
mu urokowi i wielkiej życzliwości zjednywał so-
bie każdego, kogo spotkał. Nikogo nie dyskry-
minował ani nie odrzucał. Potrafił rozmawiać 
z każdym niezależnie od poglądów i sposobu 
życia. Zawsze mogłem liczyć na nieocenione 
wsparcie Janka.
Franciszek Jerzy Stefaniuk, były poseł na 
Sejm RP: Po raz pierwszy spotkaliśmy się z Jan-
kiem na wydziale zaocznym UMCS, później na-
sze drogi znów się spotkały. Fakt, że przez tyle 
kadencji wybierany był do pełnienia funkcji wi-

cestarosty bialskiego, dobitnie świadczy o jego 
wielkości. Był to ogromnie życzliwy, otwarty na 
ludzi, a jednocześnie niezwykle skromny czło-
wiek. To budziło podziw. Wszelkie różnice, czy 
to polityczne, czy światopoglądowe, nigdy nie 
były dla nas barierą nie do przejścia. Janek za-
wsze zwracał uwagę na ludzi. Zawsze ogrom-
nie go za to ceniłem. 
Przemysław Litwiniuk, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubelskiego: Jan Baj-
kowski był - jakże przykro mówić o Nim w cza-
sie przeszłym - najbardziej przyjazną postacią 
bialskopodlaskiego samorządu. Zawsze pełen 
życzliwości, uśmiechu... Mocno angażował się 
w pomoc ludziom potrzebującym, prowadził 
mieszkańców powiatu przez trudności postę-
powań administracyjnych, był takim poży-
tecznym wicestarostą. Ludzie często mówili, że 
aby rozwiązać problem w powiecie wystarczy 
pójść do Janka, że nigdy nie odmawia pomocy. 
Poznałem go w 2002 roku, gdy po raz pierwszy 

zostałem radnym, a on wicestarostą. Przez tyle 
lat niezmienne dowodził swej wartości mery-
torycznej, zaangażowania społecznego, bu-
dował kapitał ludzkiego zaufania, bo o sprawy 
swoje jakoś nigdy specjalnie się nie troszczył. 
W 2014 roku sam jeden wszedł do rady powia-
tu z listy swojego komitetu i w normalnych re-
aliach politycznych nie miałby szansy na trzeci 
z kolei wybór na stanowisko wicestarosty. Jed-
nak wtedy radni powiatu dali dowód swojego 
uznania dla Jego indywidualnych cech i do-
robku społecznego i go wybrali. Aż przyszła 
choroba i zabrała nam Janka. Odchodził po-
woli, z właściwą sobie godnością, ale nawet 
przez ten dłuższy czas nie zdołał nas od siebie 
odzwyczaić. Jego śmierć zubożyła nas wszyst-
kich, całą bialskopodlaską wspólnotę.

Pogrzeb Jana Bajkowskiego obył się 4 
maja w kościele Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. 

Zmarł Jan Bajkowski
1 maja po ciężkiej i długiej chorobie zmarł Jan Bajkowski, wicestarosta bial-

ski w latach 2002-2016. 

Jan Bajkowski
(1959-2018)
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SAMORZĄD
19 kwietnia w siedzibie Państwowej 
Straży Pożarnej odbyła się 45. sesja 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Przed otwarciem sesji nastąpiło wręcze-
nie wyróżnienia Marszałka Województwa 
Lubelskiego płk. Dyrektorowi Aresztu 
Śledczego w Lublinie Leszkowi Wojcie-
chowskiemu. Następnie radni przeszli do 
rozpatrzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej za rok 2017, któremu 
towarzyszyła cena zasobów pomocy spo-
łecznej w powiecie bialskim stanowiąca 
załącznik do sprawozdania oraz spra-
wozdania z efektów pracy koordynato-
rów rodzinnej pieczy zastępczej Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, jako 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
w powiecie bialskim. W sprawozdaniu 
znalazł się m.in. opis zadań realizowa-
nych przez PCPR. Jednym z podstawo-
wych jest zapewnienie dzieciom pieczy 
zastępczej w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych. Według stanu na ko-
niec grudnia 2017 roku w placówkach na 
terenie naszego powiatu przebywało 73 
wychowanków. Wcześniej sprawozdanie 
zostało rozpatrzone przez Komisję Spraw 
Społecznych.

Zmiany dla nauczycieli 
Podczas sesji Rada jednogłośnie przyję-
ła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie za-
ocznej, nauczycieli realizujących w ra-
mach stosunku pracy obowiązki określo-
ne dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pe-
dagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych prowadzących 
zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu w celu wspomaga-
nia uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych oraz za-
sady zaliczania do wymiaru godzin po-
szczególnych zajęć w formie zaocznej. 
W związku ze zmianami w przepisach 
prawa, które zaczną obowiązywać od 1 
września, tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin zajęć pedagogów, psycho-
logów, logopedów, terapeutów pedago-
gicznych (dotychczas 23 godziny) oraz 
doradców zawodowych (dotychczas 30 
godzin) nie może przekraczać 22 godzin. 
Radni przyjęli również uchwały w spra-
wach zmian w budżecie Powiatu Bial-
skiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Bialskiego na lata 2018 
– 2025. 

Sprawy bieżące, wnioski  
i oświadczenia

Na poprzedniej sesji  wpłynęły dwa 
wnioski skierowane do Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki i Infrastruktury. Wnio-
sek w sprawie wyrażenia poparcia przez 
Radę Powiatu Postulatów Komitetu Pro-
testacyjnego Rolników został skierowany 
do dalszych prac w Komisji. Drugi wnio-
sek w sprawie stanowiska Rady Powiatu 
wyrażającego sprzeciw wobec projektu 
uchwały Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia programu wieloletniego pod 
nazwą „Program budowy zapory zapo-
biegającej przemieszczaniu się dzików 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu zwalczania afrykańskiego po-
moru świń na lata 2018-2022” został za-
opiniowany pozytywnie przez Komisję 
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury.  
W głosowaniu, przy obecności 17 rad-
nych Rada Powiatu przyjęła stano-
wisko wyrażające sprzeciw wobec 
projektu uchwały Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą „Program 
budowy zapory zapobiegającej prze-
mieszczaniu się dzików na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwal-
czania afrykańskiego pomoru świń na 
lata 2018-2022” większością głosów (12 
głosów za, 5 przeciw).

XLV sesja Rady Powiatu
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SAMORZĄD

Patronat Prezydenta na Stulecie Niepodległości 
Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej informuje, że staraniem sta-
rosty bialskiego Mariusza Filipiuka 
wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia 
w ramach Roku Niepodległości w Po-
wiecie Bialskim uzyskały Patronat 
Narodowy Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy w Stule-
cie Odzyskania Niepodległości. 

Patronat ten ustanowiony został przez 
Prezydenta RP nad projektami, któ-
re wpisują się w rocznicowe obchody 
Stulecia Odzyskania Niepodległości 
i służą godnemu upamiętnieniu oraz 
upowszechnieniu patriotycznych po-
staw, dokonań i aspiracji Polaków. 
Przypominamy, że 6 lutego br. Rada 

Powiatu w Białej Podlaskiej wystoso-
wała stanowisko w sprawie ustanowie-
nia Roku 2018 Rokiem Niepodległości 
w Powiecie Bialskim. Na zaproszenie do 
włączenia się w owe przedsięwzięcie 
odpowiedziało 80 podmiotów (samo-
rządów, instytucji, organizacji porząd-
kowych) z organizacją lub współorga-
nizacją różnorodnych imprez. Każde 
z przedsięwzięć odbędzie się pod pa-
tronatem Prezydenta. 
Wraz z decyzją głowy państwa doty-
czącej patronatu, do Starostwa Powia-
towego w Białej Podlaskiej przesłany 
został również specjalny prezydencki 
dyplom przygotowany z okazji Stulecia 
Odzyskania Niepodległości. 

Materiał: Anna Jóźwik 

gm. Wisznice 

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możemy mieć na nie wpływ”
30 kwietnia w Urzędzie Gminy Wisz-
nice odbyła się debata społeczna 
pod hasłem: „Porozmawiajmy o bez-
pieczeństwie - możemy mieć na nie 
wpływ” zorganizowana przez Komisa-
riat Policji w Wisznicach. 

Była to akcja informacyjno - edukacyjna, 
w której udział wzięli mieszkańcy gminy 
Wisznice, przedstawiciele policji, przed-

stawiciele samorządu w tym wójtowie 
z gmin sąsiednich wchodzących w obszar 
dozoru komisariatu, radni gminy Wiszni-
ce oraz sołtysi. Poruszono ważne kwestie 
różnego rodzaju zagrożeń oraz oszustw 
popularnymi dziś metodami «na wnucz-
ka» czy «wirtualnego pieniądza». Komen-
danci Komisariatu Policji w Wisznicach 
w swoim przemówieniu przedstawili 
wyniki dotychczasowej pracy placówki. 

Wspomniano również o darmowej apli-
kacji komórkowej «Moja Komenda», któ-
ra ułatwia kontakt z Komisariatem oraz 
z funkcjonariuszami właściwymi dla spra-
wy, którą zainteresowany zgłasza. Na ko-
niec odbyła się debata z mieszkańcami, 
którzy w rozmowie z funkcjonariuszami 
mogli wnieść swoje postulaty w zakresie 
poprawy jakości bezpieczeństwa.

Materiał: UG w Wisznicach

gm. Biała Podlaska
           Nowa nawierzchnia w Łukowcach 

Mieszkańcy Łukowców mogą korzy-
stać już z drogi o nowej nawierzchni. 
Jest to drugi wyremontowany odcinek 
drogi powiatowej nr 1018 L.

Na odcinku o długości 500 m, od remi-
zy strażackiej do kościoła w Łukowcach, 

została położona nowa nawierzchnia as-
faltowa. Droga ta na skutek długoletniej 
eksploatacji była bardzo zniszczona. Dro-była bardzo zniszczona. Dro-
ga ta została wskazana jako priorytetowa 
do wykonania przez Komisję Rolnictwa, 
Gospodarki i Infrastruktury podczas ob-
jazdu wszystkich dróg powiatowych. 

Tekst: UG w Białej Podlaskiej

Komentarz
Czesław Pikacz, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

Droga była w złym stanie i wymagała 
gruntownego remontu. Była to bardzo 
istotna inwestycja z punktu widzenia 
mieszkańców gminy Biała Podlaska, bo 
jest to często uczęszczana trasa. Dobrze, 
że radni powiatu i starosta Mariusz Filipiuk 
zaangażowali się w ten projekt. Słowa po-
dziękowania należą się również dyrektor 
Rejonu Dróg Powiatowych Krystynie Beń 
za sprawną realizację inwestycji.
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AKTUALNOŚCI

Spotkanie przedstawicieli branży turystycznej 
Ruch bezwizowy na Białorusi był jed-
nym z tematów spotkania, w którym 
udział wzięli przedstawiciele branży 
turystycznej z powiatu bialskiego i Re-
jonu Brzeskiego.

Celem spotkania, które odbyło się 25 
kwietnia, była wymiana dotychczaso-
wych doświadczeń oraz omówienie per-
spektyw i możliwości rozwoju wymiany 
turystycznej miedzy naszymi państwami 
w obliczu wprowadzonej na Białorusi po-

lityki bezwizowej. Powiat bialski repre-
zentował Zarząd i członkowie Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Między Bugiem 
a Krzną” oraz przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury 
Marek Sulima, a w skład delegacji bia-
łoruskiej weszli członkowie Komitetu 
Kształcenia Obwodu Brzeskiego. 
- Jestem przekonany, że to spotkanie za-
owocuje nawiązaniem współpracy miedzy 
poszczególnym podmiotami i stanie się po-
czątkiem dla wieloletniego partnerstwa nie 

tylko w kontekście współpracy turystycznej 
– powiedział po spotkaniu starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, który był pomysłodaw-
cą spotkania. 
Nawiązanie kontaktów między przedstawi-
cielami branży turystycznej może zaowoco-
wać wypracowaniem bazy godnych zaufa-
nia touroperatorów na Białorusi, ciekawych 
miejsc oraz przybliżeniem turystom jasnych 
zasad pozyskania pozwoleń na wjazd do na-
szych wschodnich sąsiadów. 

Materiał: Grzegorz Panasiuk 

Konferencja szkoleniowa pt.  
„Nauczyciel promotorem zdrowia dzieci i młodzieży”
24 kwietnia odbyła się konferencja 
szkoleniowa pn. „Nauczyciel promoto-
rem zdrowia dzieci i młodzieży” zorga-
nizowana przez Starostwo Powiatowe 
we współpracy z Akademią Wychowa-
nia Fizycznego im. J. Piłsudskiego Filia 
w Białej Podlaskiej. 

Konferencja skierowana była do nauczy-
cieli z powiatu bialskiego i miasta Biała 
Podlaska, pracowników samorządowych 
zajmujących się profilaktyką i promocją 
zdrowia, studentów oraz mieszkańców 
naszego powiatu. Zgromadziła około 120 
osób zainteresowanych tematyką, która 
dotyczyła uczniów z chorobą przewlekłą, 
nowotworową oraz cukrzycą i ich funkcjo-
nowaniem w szkole. Ponadto poruszona 
została problematyka uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży, sposobów radzenia so-
bie z nimi oraz rola aktywności fizycznej 
w życiu młodego człowieka. Konferencję 
w imieniu starosty bialskiego Mariusza Fi-
lipuka otworzył przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Arka-
diusz Maksymiuk, który złożył szczere gra-
tulacje organizatorom niniejszego przed-
sięwzięcia oraz wręczył drobne upominki 

i okolicznościowe podziękowania prele-
gentom za ich zaangażowanie i aktywny 
udział.
W części merytorycznej konferencji wy-
powiadali się specjaliści zajmujący się 
następującymi zagadnieniami: Anna 
Bochenek – mgr pedagogiki, dr nauk 
o kulturze fizycznej, Kierownik Zakładu 
Pedagogiki i Psychologii Wydziału Wy-
chowania Fizycznego i Sportu w Białej 
Podlaskiej, która zajmuje się badaniami 
dotyczącymi kompetencji nauczyciela wy-
chowania fizycznego oraz uczestnictwem 
w różnych formach kultury fizycznej dzieci 
z chorobami przewlekłymi. Wystąpiła ona 
z prelekcją pt. „Aktywność fizyczna dzieci 
z chorobą przewlekłą – czyli teoria błęd-
nego koła”. W bardzo pozytywny sposób 
o trudnym temacie nowotworów wśród 
dzieci mówiła Monika Drogosiewicz – dr 
nauk medycznych, pediatra, onkolog, he-
matolog, która pracuje w klinice Onkologii 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawskim 
Międzylesiu. Dr Drogosiewicz specjalizuje 
się w neuroonkologii, na co dzień zajmu-
je się leczeniem przede wszystkim dzieci 
z guzami mózgu. Dr Dorota Różańska – 
pracownik Wydziału Wychowania Fizycz-

nego i Sportu AWF Filia w Białej Podla-
skiej wygłosiła prelekcję pt.: „Aktywizacja 
dziewcząt do uczestnictwa w kulturze 
fizycznej, jako istotny czynnik przygoto-
wujący do pełnej i świadomej całożycio-
wej troski o zdrowie”. O różnych formach 
uzależnienia i sposobach radzenia sobie 
z nimi mówił mgr Robert Leśniak – tera-
peuta, prezes Fundacji Pomocy Osobom 
Uzależnionym i Ich Rodzinom w Dołdze, 
który wystąpił z prelekcją pt.: „Problem 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży” – 
przyczyny powstawania, wpływ na zdro-
wie, sposoby radzenia”. Na zakończenie 
konferencji wystąpiła mgr Anna Wiącek, 
która pracuje w Instytucie Medycyny Wsi 
w Lublinie na oddziale diabetologii. Jest 
pielęgniarką diabetologiczną, edukato-
rem w diabetologii i mamą chorego dziec-
ka na cukrzycę typu 1. Założyła ze swoim 
mężem Stowarzyszenie ,,Wesoły Diabe-
tyk” i pomaga innym dzieciom i ich rodzi-
com w walce z tą choroba. Temat  „Dziec-
ko z cukrzycą w środowisku szkolnym” 
przedstawiła w sposób bardzo wnikliwy, 
praktyczny i ciekawy, a w przerwie doko-
nywała pomiaru poziomu cukru we krwi.

Tekst: Anna Jureczek/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka 
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Zdobywali doświadczenie zawodowe w Grecji
Sześćdziesięciu trzech uczniów Zespołu 
Szkół im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Małaszewiczach 28 kwietnia 
powrócili z trzytygodniowych praktyk 
zawodowych w Grecji realizowanych 
w ramach projektu „Europejskie prak-
tyki drogą do sukcesu zawodowego” , 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach projektu POWER.

Uczniowie klas technikum o profilach: 
technik transportu kolejowego, technik 
informatyk i technik pojazdów samocho-
dowych odbywali praktyki w greckich 
przedsiębiorstwach, poznawali specyfikę 
funkcjonowania lokalnych firm oraz przy-
gotowywali się do egzaminów z kwalifika-
cji zawodowych.
Umiejętności uczniów, które zdobyli pod-
czas stażu, zostały potwierdzone przez 
dokumenty i certyfikaty uznawane w Eu-
ropie w ramach Europejskiego Systemu 
Transferu Osiągnięć w kształceniu i szko-
leniu zawodowym ( ECVET). Będą one 

tym młodym ludziom istotnym punktem 
w CV podczas poszukiwania w przyszło-
ści interesującej pracy. Pobyt uczniów był 
urozmaicony bogatą ofertą zajęć kultu-
rowych i wyjazdów krajoznawczych do 
unikatowych miejsc w Grecji, na przykład: 
na Meteory, wyspę Skiathos, do Litocho-
ro i kanionu rzeki Enipea, doliny Tembii, 

Starego Pandelejomnu czy miasta Thes-
saloniki. Doświadczenia zawodowe i wra-
żenia z poznanych miejsc, jak twierdzą 
sami uczniowie, są niesamowite, a pobyt 
w hotelu „Golden Sun” położonym nad 
samym Morzem Egejskim w cudownym 
śródziemnomorskim klimacie uczyniły ten 
czas niezapomnianym.

Materiał: ZS w Małaszewiczach 

W  Liceum Ogólnokształcącym im. 
Władysława Zawadzkiego w Wiszni-
cach odbył się Dzień Otwarty. Szko-
ła gościła ponad stu pięćdziesięciu 
uczniów z  gimnazjów w  Rossoszu, 
Sławatyczach, Radzyniu Podlaskim, 
Parczewie, Białej Podlaskiej, Jabłoniu, 
Sosnówce, Wohyniu, Dębowej Kłodzie, 
Łomazach, Hannie, Komarówce, Urszu-
linie i Wisznicach. Gimnazjaliści zostali 
zapoznani z ofertą edukacyjną. 

Młodzież liceum pod okiem nauczycieli 
przygotowała dla młodszych koleża- młodszych koleża- koleża-

nek i  kolegów wiele atrakcji. Odbyły 
się konkursy przedmiotowe z  języka 
angielskiego, matematyki, chemii, bio-
logii, geografii i fizyki. Goście obejrzeli 
pokazy samoobrony i musztry. Następ-
nie wystąpili absolwenci wisznickiego 
liceum. Ppor. Daniel Pałka, żołnierz 2. 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
opowiedział gimnazjalistom, na czym 
polega jego praca oraz jakie warunki 
należy spełnić, by stać się zawodowym 

żołnierzem. Następnie obejrzano pokaz 
kulturystyczny mistrza Europy juniorów 
Jakuba Szczerby. Ponadto przedstawi-
ciele służb mundurowych zademonstro-
wali specjalistyczny sprzęt i zapoznali 
uczniów ze specyfiką pracy w  straży 
granicznej i policji. W wisznickim liceum 
funkcjonują klasy: akademicka, straż 
graniczna i edukacja policyjna. W roku 
szkolnym 2018/2019 zaplanowano utwo-
rzenie klasy wojskowej.

Materiał: LO w Wisznicach 

Dzień Otwarty w LO w Wisznicach
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E u r o p e j s k i e  Ce n t r u m  K s z t a ł c e -
nia i   Wychowania OHP w  Rosko -
szy, Landkreis Oberhavel i Vilniaus 
technologijų, verslo ir žemės ūkio 
mokykla uczestniczyli w II międzyna-
rodowym spotkaniu projektu „Ginące 
zawody na europejskim rynku pracy” 
Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na 
rzecz kształcenia i szkoleń zawodo-
wych programu Erasmus+, które od-
było się w Starostwie Powiatu Obe-
rhavel w Oranienburgu w Niemczech. 

Głównym celem spotkania było zapo-
znanie się ze specyfiką występowania 
rzemieślników i funkcjonowania róż-
nych podmiotów związanych z ginący-
mi zawodami i szkoleniem zawodowym 
młodzieży w Niemczech, zapoznanie 
uczestników spotkania z funkcjonowa-
niem organizacji partnerskiej, spotkanie 
z lokalnymi interesariuszami projektu, 
wymiana spostrzeżeń, pomysłów, do-
brych praktyk, prezentacja przygotowa-
nych materiałów, dzielenie się swoimi 
doświadczeniami. 
W spotkaniu wzięły udział osoby za-
rządzające organizacjami partnerskimi 
z Niemiec, Litwy i Polski, koordynatorzy 
projektu, dyrektorzy szkół i ośrodków 
szkoleniowych, instruktorzy praktycz-
nej nauki zawodu, pracownicy związani 
z kształceniem i szkoleniem zawodo-
wym młodzieży, rzemieślnicy ginących 
zawodów.
Pierwszym punktem wizyty było spo-
tkanie w Starostwie Oberhavel, pod-
czas którego starosta powiatu Ludger 
Weskamp przywitał przedstawicieli or-
ganizacji partnerskich i zaproszonych 
gości oraz wprowadził w poszczególne 
zagadnienia dotyczące spotkania pro-
jektowego. Ważnym punktem spotka-
nia było przybliżenie funkcjonowania 
poszczególnych organizacji partner-
skich, koordynacja i zarządzanie projek-
tem, podsumowanie dotychczasowych 
działań, bieżące ustalenia dotyczące 
realizacji projektu przez poszczególne 
organizacje partnerskie. 
Następnie delegacje udały  s ię  do 
Ośrodka Kursów i Dokształcania Do-
rosłych i Młodzieży TÜV Rheinland 
Akademie, gdzie zostały podjęte przez 
kierownika Ośrodka Rene Winderlich. 
Po zwiedzeniu obiektu manager pro-
jektów w Spółce Wspierania Gospodar-
ki, Innowacji i Turystyki w Oberhavel 
WINTO Dirk Thanhäuser przedstawił 

aktualną sytuację rzemieślników i gi-
nących zawodów na niemieckim ryn-
ku pracy oraz zaprezentował system 
szkoleń w ginących zawodach i meto-
dy uznawalności nabytych kwalifikacji 
w Niemczech. Ciekawym punktem pro-
gramu było zwiedzanie rodzinnej firmy 
piekarniczej Plentz, która słynie w całej 
okolicy z wypieków na bazie natural-
nych składników w tradycyjnym piecu 
chlebowym oraz Muzeum Piecy Kaflo-
wych w Velten, gdzie na przełomie XIX 
i XX wieku funkcjonowały 43 fabryki 
pieców kaflowych. 
W kolejnych dniach pobytu w powie-
cie Oberhavel uczestnicy spotkania 
zapoznali się z systemem szkolnictwa 
w Brandenburgii, odwiedzając Ośrodek 
Zawodowego Kształcenia Praktycz-
nego Lehrbauhof , po którym opro-
wadził kierownik Dirk Hagemann oraz 
Zespół Szkół Zawodowych im. Eduarda 
Mauera w Hennigsdorf.
Niezwykłym doświadczeniem okaza-
ła się wizyta w rodzinnym warsztacie 
kowalskim Olafa Petera w Gransee. Po 
wizycie w warsztacie kowalskim partne-
rzy udali się z wizytą do Muzeum Tech-
niki Cegielniczej w Mildenberg, jednego 
z największych niegdyś zagłębi cegiel-
nianych w Europie, gdzie w XIX wieku 
wyprodukowano miliardy cegieł, z któ-

rych zbudowano m.in. Berlin.
Po ewaluacji spotkania, podczas której 
zostały również omówione kolejne eta-
py realizacji projektu, odbyła się uroczy-
sta kolacja pożegnalna z udziałem wi-
cestarosty powiatu Oberhavel Egmonta 
Hamelow.
Międzynarodowe spotkanie projekto-
we w Niemczech było okazją do wy-
miany doświadczeń i dobrych praktyk 
związanych ze szkoleniem zawodowym 
młodzieży, przyjrzeniu się pracy i funk-
cjonowaniu organizacji partnerskich, 
poznaniu lokalnych interesariuszy pro-
jektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję 
rozwijać swoje kompetencje i umiejęt-
ności zawodowe na rzecz młodzieży, 
budować więź między swoimi orga-
nizacjami, planować wspólne przed-
sięwzięcia, przezwyciężać swe obawy 
i uprzedzenia, rozwijać sieć współpracy, 
przekazywać i porównywać wzajemnie 
swoje pomysły, praktyki a także pozna-
wać język, kulturę i tradycję zwiedzając 
stolicę Niemiec.

Materiał: Małgorzata Zając, ECKiW OHP w Roskoszy

W Oberhavel o ginących zawodach 
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                „Dąb Niepodległości” zasadzony
27 kwietnia w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach miała miejsce uroczystość upamiętniająca 227. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ceremonia sadzenia „Dębu Niepodległości”. Uroczystość odbyła się w ramach 
obchodów Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a także w związku z włączeniem się szkoły w akcję Wojewody Lubel-
skiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych sadzenia Dębów Niepodległości.

W obchodach wzięli udział liczni goście: 
proboszcz parafii pod wezwaniem św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewi-
czach ks. Bogusław Mich, przewodni-
czący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński, 
wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów Piotr 
Musiał, przewodnicząca Rady Rodziców 
Ewa Denesiuk. Zgromadzonych powita-
ła dyrektor Zespołu Małgorzata Sowa. 
Montaż słowno-muzyczny pt. „Leć, Orle 
Biały” wykonany przez uczniów klasy IV 
pod opieką Marii Mikołajczak przypo-
mniał historię i znaczenie tego szczegól-
nego dla każdego Polaka święta. Artyści 
z klasy III pod kierunkiem Elżbiety Kijuk 
z przejęciem i zaangażowaniem zaprezen-
towali inscenizację legendy o początkach 
państwa. Patriotyczny charakter uroczy-
stości podkreślały także wykonane przez 
uczniów biało-czerwone chorągiewki, 
kotyliony i godła. Cała społeczność szkoły 
i przedszkola włączyła się w uczczenie ma-
jowego święta. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było sadzenie „Dębu Nie-
podległości”. Na placu przed budynkiem 

szkoły zebrani gście w asyście pocztu 
sztandarowego, uczniów, przedszkolaków 
i nauczycieli zasadzili to „niezwykłe drzew-
ko”. Na pamiątkowej tablicy umieszczono 
napis: „Niech rośnie jako symbol wdzięcz-
ności przodkom za przywróconą Niepod-
ległość Polski, a dla kolejnych pokoleń 

niech będzie wymownym świadectwem 
ocalenia od zapomnienia ważnych wyda-
rzeń z dziejów naszego narodu”. Tę piękną 
lekcję patriotyzmu zakończył przemarsz 
ulicami Małaszewicz młodych obywateli, 
dumnie prezentujących biało-czerwone 
chorągiewki.

Materiał: Gmina Terespol

Rozpoczęli sezon motocyklowy i oddali krew
28 kwietnia na Placu Jana Pawła II 
w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się 
oficjalne rozpoczęcie sezonu moto-
cyklowego. Piknik połączony był ze 
zbiórką krwi pod hasłem „Moto Krew”. 
Wydarzenie zorganizowało Między-
rzeckie Stowarzyszenie Motocyklowe.

Podczas tegorocznej akcji organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji dla miesz-

kańców miasta. Zagrały zespoły rocko-
we „Merkfolk”, „Blue Orange” i „Nada Hu”. 
Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać 
z poczęstunku, zjeść grochówkę i żurek 
z kotła wojskowego oraz pączki. Nie za-
brakło parady motocyklowej ulicami 
miasta oraz pokazów umiejętności stra-
żackich. W intencji motocyklistów odpra-
wiona została również msza święta.
Przy różnych okazjach od wielu lat 

w Międzyrzecu Podlaskim organizowana 
jest akcja zbierania krwi. Nie inaczej było 
i tym razem. Tym samym zainaugurowa-
na została pierwsza w powiecie bialskim 
akcja zbiórki pod nazwą „100 litrów krwi 
na 100-lecie Niepodległości”. Akcja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem wśród 
zgromadzonych. Następne odbędą się na 
przestrzeni kolejnych tygodni w różnych 
miejscach powiatu. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Co warto wiedzieć przed wyjazdem na wakacje?
Rozpoczął się sezon wyjazdów. Niestety nie każdy wyjazd będzie dobrze wspominany czy to z powodu złego standardu hotelu, 
czy nieodpowiedniej organizacji wyjazdu. Problemem stają się coraz częściej zmiany godzin wylotu bądź przylotu, przez co 
wycieczka trwa krócej nawet o dwa dni.

Urlop wymaga przygotowań, bez wzglę-
du, czy będą to krajowe wczasy, czy zagra-
niczne należy być świadomy swoich praw. 
I aby się to udało należy pamiętać o kilku 
zasadach. 
Po pierwsze sprawdźmy biuro podróży 
z którym wybieramy się na wczasy; moż-
na to uczynić wchodząc na stronę: www.
turystyka.gov.pl 
Jeśli już wybraliśmy biuro i miejsce pobytu, 
jasno sprecyzujmy na czym nam zależy np.: 
bliskość do plaży, zaciszna okolica, spokojny 
hotel. Dla konsumenta i biura podróży 
mogą to być zupełnie inne określenia.
Następnie przeczytajmy umowę gdzie 
prócz sprawdzenia ceny patrzmy też na 
godziny wylotu i przylotu, standard i po-
łożenie hotelu, wycieczki fakultatywne, 
ubezpieczenie. Gdy się zmienią, można 
zrezygnować z wyjazdu i odzyskać wpła-
cone pieniądze.
Jeżeli jednak biuro podróży nie wywiąza-
ło się z umowy np. niższy standard hote-
lu, należy te nieprawidłowości zgłosić już 
na miejscu rezydentowi lub w ciągu 30 
dni od powrotu, organizatorowi wyjazdu. 
Najlepszą formą będzie pismo (list, email), 
w którym zawsze należy podać nasze rosz-
czenie, zazwyczaj jest to obniżenie ceny. 
Jeżeli nie wiemy, o jaką obniżkę należy 
się ubiegać, skorzystać można z tabeli 
frankfurckiej. Przykładowo za brak bal-
konu możemy żądać do 10 proc., za hałas 
w nocy do 40 proc., a za brak wyżywienia 
do 50 proc. niższej ceny. Tabela frankfurc-
ka nie jest jednak dokumentem oficjalnym, 
ale jedynie pomocnym. Pamiętajmy o ze-
braniu dowodów na potwierdzenie sowich 
racji (zdjęcia, świadkowie, nagrania).
Urząd Antymonopolowy (UOKiK) prowa-
dził w 2017 roku 12 postępowań doty-
czących usług turystycznych. Wątpliwości 
budziły kwestie takie jak: w jaki sposób 
biura podróży informują o zmianie godzi-
ny wylotu, bądź przylotu i jak rozpatrują 
reklamacje w tym zakresie (Neckerman 
Polska, Nowa Itaka, Rainbow Tours, Tui Po-
land). Ponadto, UOKiK wyjaśnia zasady po-
trącania ceny wtedy, gdy klient rezygnuje 
z wyjazdu. Zgodnie z ustawą o usługach 
turystycznych, powinna ona odpowiadać 
rzeczywiście ponoszonym kosztom (Rain-
bow Tours, Nowa Itaka). UOKiK sprawdzał 
też, czy foldery reklamowe spółki Nowa 
Itaka mogą wprowadzać klientów w błąd, 
sugerując wyższy standard pokoju.
Urząd analizował również praktyki pośred-
nika sprzedającego bilety. Wątpliwości 
budzą m.in. działania esky.pl. Ze zgło-
szeń konsumentów wynika, że portal 
esky.pl może stosować niejasne zasa-

dy dotyczące kosztu bagażu w trakcie 
rezerwacji biletu. Dodatkowo zastrze-
żenia wzbudza to, że do ceny biletu auto-
matycznie doliczane jest ubezpieczenie, 
a klient, który nie jest tym zainteresowany, 
musi samodzielnie odznaczyć tę opcję.
Niektóre biura podróży mogą utrudniać 
konsumentom złożenie reklamacji. Dzieje 
się to w ten sposób, że biura wprowadzają 
warunki formalne – np. wymóg złożenia 
reklamacji na piśmie i wysłania jej pod 
konkretny adres listem poleconym. Gdy 
klient tego nie zrobi, reklamacja nie jest 
rozpatrywana. 

Akcja „Przed wakacjami – co warto 
wiedzieć?” 

W 2017 roku w ramach wspólnej akcji 
„Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” 
Urząd radził o czym pamiętać, wybierając 
się na urlop. Brało w niej udział ponad 40 
instytucji, które wspólnie informowały 
m.in. o użytecznych aplikacjach, rodzajach 
ubezpieczeń, bezpieczeństwie, prawach 
i obowiązkach kupujących. Z uwagi na ak-
tualny przekaz i w tym roku, przydatnych 
informacji znaleźć można na stronach 
uczestników projektu m.in.:
o  czym pamiętać podpisując umowę 
z  biurem podróży –  Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów; narzędzia 
internetowe, które umożliwią każdemu 
należyte przygotowanie się do wyjaz-
du za granicę –  Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych; informacje o obozach, 
koloniach i innych rodzajach wypoczyn-
ku – Ministerstwo Edukacji Narodowej; 
Centralna Ewidencja i wykazy w turysty-
ce, niezbędne informacje dla turystów 
– Ministerstwo Sportu i Turystyki; sprawy 
podatkowe i celne na wakacjach oraz 
to, co wolno przywieźć z zagranicznej 
podróży – Ministerstwo Finansów; urlop 
przez Internet? O czym warto pamiętać 
– Europejskie Centrum Konsumenckie; jak 
wybrać odpowiednie ubezpieczenie tu-
rystyczne – Rzecznik Finansowy; alfabet 
bezpiecznych wakacji – Rzecznik Praw 
Dziecka; jak sprawdzić czystość kąpieli-
ska i jego infrastrukturę, np. możliwość 
cumowania sprzętu wodnego, miejsca do 
kąpieli dla małych dzieci, wyprowadzania 
psa i in. –  Główny Inspektorat Sanitarny; 
pytania i odpowiedzi, dotyczące odżywia-
nia się oraz aktywności fizycznej w cza-
sie wakacji – Instytut Żywności i Żywienia; 
zabezpieczenie mieszkania podczas 
naszej nieobecności, bezpieczna podróż 
autokarem – Komenda Główna Policji; 
bezpieczeństwo podczas uprawiania ak-
tywnej turystyki oraz niektórych dyscyplin 

sportowych – Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; 
bezpieczna kąpiel – Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe; na jakich zasadach 
mogę biwakować w lesie? Co zrobić, gdy 
spotkam zwierzę w lesie? Czy mogę wje-
chać samochodem do lasu? – Dyrekcja Ge-
neralna Lasów Państwowych; postępowa-
nie w czasie upału – Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Insty-
tut Badawczy; jak chronić dane osobowe 
w czasie wakacji – Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych; informacje 
o nowych zasadach w roamingu. Numery 
alarmowe i społeczne, pod którymi na te-
renie całej Unii Europejskiej można uzyskać 
pomoc – Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Materiał: Ewa Tymoszuk; w oparciu o dane UOKIK

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumen-
tów Ewa Tymoszuk przyjmuje intere-
santów w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Białej Podlaskiej przy ul. 
Brzeskiej 41 codziennie w godzinach 
pracy urzędu. Z Rzecznikiem można 
kontaktować się telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer: 83 35 11 367
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ROLNICTWO

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 11 maja 2018 r. r.

Termin składania wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony

Komisja Europejska opublikowała 14 
maja, rozporządzenie upoważniające 
państwa członkowskie UE do prze-
dłużenia w 2018 r. terminu składania 
wniosków o przyznanie płatności do 
15 czerwca.

Krajowe rozporządzenie przedłużające 
ten termin do 15 czerwca br. podpisał 
14 maja minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztof Jurgiel. Zostało ono już skiero-
wane do publikacji. przedłużony termin 
składania wniosków dotyczy zarówno 
płatności bezpośrednich jak i płatności 
obszarowych w ramach PROW 2014-2020 
oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rol-
no-środowiskowo-klimatycznych, ekolo-
gicznych, ONW, zalesieniowych oraz rol-
nośrodowiskowych). 
Do 15 czerwca br. rolnicy będą również 
mogli dokonywać zmian we wniosku bez 
narażania się na sankcje. Do 13 maja rol-
nicy złożyli 650,4 tys. wniosków przez 
Internet. Najwięcej jest ich w wojewódz-
twach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, 
wielkopolskim, małopolskim i podkar-
packim. 
Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa 
mogli do 14 marca złożyć oświadcze-
nia o braku zmian we wniosku o przy-
znanie płatności za 2018 rok w  po-
równaniu z tym złożonym w ubiegłym 
roku. Złożenie takiego oświadczenia 
było równoznaczne ze złożeniem wnio-
sku o przyznanie tegorocznych dopłat 
bezpośrednich. Skorzystało z tego ok. 
431 tys. rolników. Kto nie zdążył złożyć 
oświadczenia do 14 marca, a chce otrzy-
mać należne mu dopłaty, musi wypełnić 
wniosek o przyznanie dopłat za pośred-
nictwem aplikacji eWniosekPlus. 
Rolnicy, którzy posiadają już konto 
w aplikacji e-Wniosek, mogą z niego ko-
rzystać przy logowaniu się do aplikacji 
eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik 

nie posiada takiego konta, analogicznie 
jak w roku 2017, może uzyskać kod do-
stępu do aplikacji po podaniu trzech da-
nych weryfikacyjnych: 
•	 swojego numeru identyfikacyjnego 

(numer EP), 
•	 8 ostatnich cyfr numeru rachunku 

bankowego (numer rachunku ban-
kowego zgodny z numerem w ewi-
dencji producentów), 

•	 kwoty z ostatniego przelewu otrzy-
manego z ARiMR, zrealizowanego 
w  roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok złożenia wniosku - tj. 
w roku 2017 (w przypadku braku 
płatności w roku 2017 należy wpro-
wadzić wartość 0). 

Przez cały proces wypełniania wniosku 
rolnik jest prowadzony za pomocą kre-
atora. Aplikacja porównuje dane dekla-
rowane przez rolnika z danymi referen-
cyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego 
kwalifikowanego obszaru (MKO), jak rów-
nież przeprowadza kontrolę krzyżową 
między danymi deklarowanymi przez 
innych rolników oraz inne sprawdzenia 
w zakresie kompletności wniosków. Pre-
zentowane dane z bazy referencyjnej 
oraz wszelkie sprawdzenia odbywają się 
w oparciu o najbardziej aktualny stan 
bazy referencyjnej.

Jak działa aplikacja eWniosekPlus?
Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rol-
nika przez cały proces składania wnio-
sku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna 
się od wyrysowania upraw na działkach 
referencyjnych (ewidencyjnych) sper-
sonalizowanych na podstawie wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2017 lub 
na dodanych nowych działkach referen-
cyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik 
zaznacza płatność, o którą ubiega się do 
danej uprawy. Może dodać niezbędne 
załączniki, a pozostałe dane we wniosku 

wypełniane są automatycznie przez apli-
kację.
Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolni-
kom dane wygenerowane na podstawie 
danych z roku 2017. Personalizacji pod-
legają wnioskowania o płatności (poza 
płatnością do bydła), dane dotyczące: 
działek referencyjnych, działek rolnych 
oraz powierzchni niezgłoszonych do 
płatności, zatwierdzone/wyrysowane w 
roku 2017. Na podstawie wyrysowanych 
przez rolnika w kampanii 2017 geometrii 
działek rolnych w eWniosekPlus zostaną 
utworzone geometrie upraw, które do-
datkowo będą ograniczone automatycz-
nie do granic maksymalnego kwalifiko-
wanego obszaru – MKO. Prezentowana 
jest także informacja, czy dany rolnik 
uczestniczy w systemie dla małych go-
spodarstw.
W aplikacji eWniosekPlus możliwe jest 
wypełnienie wniosku w trybie uprosz-
czonym oraz trybie pełnym.

Kiedy można złożyć wniosek w wersji 
papierowej?

Wniosek w formie papierowej będą mo-
gli złożyć jedynie ci rolnicy, którzy nie są 
w stanie złożyć wniosku w wersji elektro-
nicznej i jednocześnie nie mogą skorzy-
stać z pomocy technicznej zapewnionej 
przez biuro powiatowe ARiMR. W takim 
przypadku wniosek należy złożyć w biu-
rze powiatowym ARiMR właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę rolnika. 

Materiał: arimr.gov.pl



13

16-30.04.2018 Gościniec Bialski Nr 08

WYDARZENIA
gm. Międzyrzec Podlaski

 „Jak to na wsi niegdyś bywało…” w Zaściankach
W niedzielę 29 kwietnia w Domu Lu-
dowym w Zaściankach odbyła się III 
Powiatowa inscenizacja pod hasłem 
„Jak to na wsi niegdyś bywało…”. Or-
ganizatorami wydarzenia byli: Staro-
stwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
Gmina Międzyrzec Podlaski, Gminny 
Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Pod-
laskim, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Halasach 
oraz zespół „Leśne Echo”. 

W  roku 2018 obchodzimy jubileusz 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a  w  gminie Między-
rzec Podlaski rok ten został ogłoszo-
ny rokiem „Dla Niepodległej”.  Dla-
tego tematyka spotkania w  dużej 
mier ze nawiąz y wała  do patr iot y-
zmu, niepodległości oraz wolności. 
Uroczystość rozpoczęła się od wspól-
nego odśpiewania „Roty”. Następnie 
Justyna Świerczewska, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim przywitała wszystkich zapro-
szonych gości. Na scenie zaprezentował 
się dziecięcy zespół ludowy „Hreczka” 
z Zaścianek, który wykonał następujące 
utwory: „Na nowej górze jadą żołnierze”, 
„Wisło moja Wisło stara”, „Jesteśmy polką 
i polakiem”. Kolejnym punktem był wy-
stęp dzieci i młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Ha-
lasach w programie „Śpiewająca droga 
do niepodległej”. Występ przygotowany 
został przez Małgorzatę Olech, Annę 
Muszyńską i Joannę Pawluk. Podczas 
uroczystości został rozstrzygnięty rów-
nież konkurs plastyczny pod hasłem 
Ostatni Level- „100 lat dla Niepodległej” 
organizowany przez Szkołę Podstawo-
wą w Halasach. Wyniki przedstawiła 
Katarzyna  Radzikowska,  dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Hala-
sach. Wójt gminy Międzyrzec Podlaski 
Krzysztof Adamowicz wraz z posłem 
na Sejm Stanisławem Żmijanem wrę-
czyli laureatom pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody.
Po ogłoszonych wynikach przyszedł 
czas na barwną i humorystyczną insce-
nizację pod tytułem „A jak poszedł Stach 
na boje” wykonaniu członków zespołu 
„Leśne Echo”.
Na scenie prezentowały się również za-
proszone zespoły: „Echo” z Przychód, 
„Ale Baby” z kapelą z Berezy, „Sami 
Swoi” z Tłuśćca, „Jutrzenka” z kapelą 
z Rogoźnicy, „Kaczeńce” z Czosnówki, 
„Kalina” z Wygnanki, „Brzozowianki” 
z Brzozowicy Dużej, Zespół śpiewa-

czy z Szóstki, „Harmonijkowe Echo”, 
„Lubartowiacy” z  Lubartowa, „Na 
swojską Nutę” z Zahorowa, „Jarzębi-
na” z Zabłocia.
W uroczystości oprócz licznie przybyłych 
mieszkańców Zaścianek i okolic wzięli 
udział: wójt gminy Międzyrzec Podlaski 
Krzysztof Adamowicz, Stanisław Żmi-
jan – poseł na Sejm, Mariusz Filipuk 
– starosta bialski, Mariusz Kostka – wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Bial-
skiego, radni powiatu – Jolanta Zbuc-
ka i Arkadiusz Maksymiuk, Andrzej 
Pietruk – przewodniczący Rady Gminy, 
Agnieszka Miłosz-Tusz – skarbnik gmi-
ny Międzyrzec Podlaski, radni gminy: 
Jarosław Czapski, Piotr Siłaczuk, Sła-
womir Zaniewicz, Katarzyna Radzi-
kowska – dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 

w Halasach, Dorota Herda – dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Kusocińskiego w Rogoźnicy, Magda-
lena Chodzińska – dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Wysokim, Czesław 
Węgrzyniak – przewodniczący Rady 
Kultury, Henryk Semeniuk – sołtys wsi 
Zasiadki, Adam Zaniewicz - sołtys wsi 
Halasy, Przemysław Skopiński – sołtys 
wsi Zaścianki.
Na mieszkańców czekał ponadto trady-
cyjny poczęstunek (m.in. grochówka, 
marchwiak, deska wędlin, kompot) przy-
gotowany przez gospodarzy z Zaścianek.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci 
i młodzieży – gry i zabawy poprowadziły 
animatorki Gminnego Ośrodka Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz sołtys 
Zaścianek Przemysław Skopiński.

Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim/ Zdjęcia: międzyrzec.info
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AKTUALNOŚCI
Jednostka OSP w Sitniku ma bardzo 
duży dorobek strażacki, a tradycja, 
sztandar, mundur, dyscyplina, bezinte-
resowna pomoc i poświęcenie w obliczu 
zagrożenia to wartości nieprzemijające, 
które są źródłem uznania i szacunku 
społecznego. W tym roku przypada ju-
bileusz 95-lecia jej istnienia.

Uroczystości w Sitniku połączone z ob-
chodami Gminnego Dnia Strażaka odbyły 
się 3 maja i rozpoczęły się zbiórką, w któ-
rej uczestniczyły dęta orkiestra strażac-
ka z Łomaz, wszystkie strażackie poczty 
sztandarowe wraz z pododdziałem pro-
wadzone przez gminnego Komendanta 
Oddziału Związku OSP RP druha Mar-
ka Maleńczuka oraz zaproszeni goście 
i miejscowa społeczność
Mszę św. w intencje strażaków celebrował 
ksiądz kapelana Roman Sawczuk. Na-
stępnie strażacy i goście przemaszerowali 
na główny plac uroczystości przed remizą. 
Z okazji jubileuszu na tym placu został zbu-
dowany podest estradowy wraz z zadasze-
niem a przed nim ułożono kostkę. 
Po przyjęciu meldunku, który złożył gmin-
ny komendant prezesowi Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP RP w Białej Pod-
laskiej wójtowi Wiesławowi Panasiukowi, 
wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu 
hymnu państwowego, odbyła się prezen-
tacja samochodów strażackich będących 
w posiadaniu jednostek OSP. Następnie 
przywitano gości i uczestników imprezy. 
Druh Eugeniusz Sidoruk przedstawił mo-
nografię jednostki, a następnie wręczono 
medale i odznaczenia wyróżniającym się 
strażakom i działaczom z OSP Sitnik.
Przez Prezydium Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej druhowi Bogdanowi 
Liniewiczowi został nadany Medal Hono-
rowy im. Bolesława Chomicza. Przez Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Lubelskiego zostały nadane:
ZŁOTE Medale Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa druhom: Krzysztofowi Liniewiczowi, 
Marcinowi Liniewiczowi, Arkadiuszowi 
Adamiukowi, Piotrowi Sidorukowi, Ada-
mowi Sęczykowi, Pawłowi Sidorukowi 
i Danielowi Sidorukowi.
SREBRNE Medale Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa druhom: Piotrowi Siwkowi, Piotrowi 
Liniewiczowi, Sebastianowi Furmanko-
wi, Wojciechowi Waszkiewiczowi, Adria-
nowi Ceniukowi, Januszowi Wolskiemu 
i Czesławowi Pikaczowi. 
BRĄZOWE Medale Za Zasługi Dla Pożarnic-
twa druhom: Michałowi Adamiukowi, Ra-
dosławowi Liniewiczowi, Marcinowi Mi-
kulskiemu i Bartłomiejowi Samociukowi.
Przez Prezydium Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Białej Podlaskiej woj. Lu-
belskie zostały nadane odznaki „Strażak 
Wzorowy” druhnie Renacie Adamiuk 
i druhom: Mateuszowi Lubańskiemu, 
Sylwestrowi Sidorukowi, Józefowi Sto-
larczyk, Mateuszowi Pieńkowskiemu, 
Danielowi Ussowi, Rafałowi Jakimiu-
kowi, Łukaszowi Adamiukowi, Emilowi 
Bazylczukowi, Ernestowi Sidorukowi, 
Łukaszowi Adamiukowi i Patrykowi 
Pawłowiczowi. Odznaki „ Za Wysługę 
Lat” wręczono drugom: Tadeuszowi Gro-
dzickiemu Romanowi Goławskiemu, Sta-
nisławowi Waszczukowi i Władysławowi 
Adamiukowi, Kazimierzowi Burdzie, Śp. 
Czesławowi Zającowi, Eugeniuszowi Si-
dorukowi, Zbigniewowi Chwedczukowi, 
Stanisławowi Kutasiewiczowi i Tade-
uszowi Sidorukowi, Markowi Siwkowi, 
Zbigniewowi Sęczykowi, Kazimierzowi 
Łochinie i Jerzemu Szołucha, Józefowi Ja-
sakowi, Stanisławi Liniewiczowi, Bogda-
nowi Liniewiczowi i Sławomirowi Sidoru-
kowi, Mirosławowi Litwiniukowi, Arturowi 
Pawłowiczowi, Waldemarowi Pieńkow-
skiemu, Henrykowi Litwiniukowi i Janu-
szowi Wolskiemu, Zbigniewowi Burdzie, 

Sławomirowi Burdzie, Mariuszowi Sido-
rukowi i Arturowi Goławskiemu, Piotrowi 
Siwowik, Adamowi Sęczykowi, Marcinowi 
Liniewiczowi, Krzysztofowi Liniewiczowi, 
Sebastianowi Furmankowi, Danielowi Si-
dorukowi, Piotrowi Sidorukowi, Arkadiu-
szowi Adamiukowi, Pawłowi Sidorukowi 
i Arturowi Oksiucie. 
Na zakończenie wójt Wiesław Panasiuk 
wręczył prezesowi OSP Sitnik Bogdanowi 
Liniewiczowi puchar z dedykacją.
Następnie były wystąpienia okolicznościo-
we. W imieniu komendanta PSP list gratula-
cyjny wręczył zastępca komendanta miej-
skiego PSP w Białej Podlaskiej bryg Marek 
Chwalczuk. Były również listy gratulacyjne 
od najwyższych władz Związku OSP: pre-
zesa Zarządu Głównego Związku OSP RP 
Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Mariana 
Starownika i prezesa Zarządu Powiato-
wego Związku OSP RP starosty bialskiego 
Mariusza Filipiuka. 
Wystąpiły również gminne zespoły ludowe 
„Sitniczanie” z Sitnika i „Zorza” z Cicibora 
Dużego.

Materiał: Czesław Pikacz, Gminny Inspektor ds. 
Ochrony P-Poż

95 – lecie OSP Sitnik
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gm. Kodeń

 „Perły Życia” z wizytą w Zakładzie Karnym
25 kwietnia w  ramach współpracy 
Środowiskowego Domu Samopo -
mocy w Kodniu z Zakładem Karnym 
Oddział Zewnętrzny w Zabłociu gru-
pa teatralna Perły Życia składająca 
się z uczestników ww. placówki za-
prezentowała spektakl teatralny pt. 
„Chata za wsią” na podstawie powie-
ści Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Było to przedłużenie jednej z  idei II 
Przeglądu Teatrów „W świecie niepeł-
ności” – integracja niepełnospraw-
nych z innymi środowiskami. Nie jest 
to pierwsza tego rodzaju inicjatywa, 
ponieważ w przeszłości podejmowane 
były takie działania artystyczno - literac-
kie. Spotkanie osób z niepełnosprawno-
ścią z osadzonymi miało spełnić ważne 
cele, do których należą: ukazanie moż-
liwości i zdolności artystycznych uczest-
ników ŚDS, wzmocnienie ich poczucia 
wartości, podniesienie własnej samo-
oceny oraz próbę poznania środowi-
ska niepełnosprawnych, wzbudzenie 
uczucia empatii, skłonienie do reflek-
sji nad własnym życiem, a także naby-
cia umiejętności wyobrażenia sobie 
sposobu widzenia danej rzeczy przez 
inną osobę, przyjęcia czyjegoś punktu 
widzenia. Ponadto wystawienie sztuki 
na podstawie dzieła literackiego zna-
nego na Podlasiu pisarza z Romanowa, 
miało służyć szeroko pojętej potrzebie 
uwrażliwiania środowiska osadzonych 
na ograniczenia niepełnosprawnych, 

na które bardzo często nie mają wpły-
wu. Na niemożność, która skłania ich 
do angażowania się w pracę teatralną 
sprawiającą, że zwykła codzienność 
może stać lepsza i niezwykła, jeśli choć 
trochę ofiarują siebie innym. 
Od początku istnienia Oddział  Ze -
wnętrzny w  Zabłociu współpracuje 
z gminą Kodeń oraz Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Kodniu. Osa-
dzeni wykonują prace społeczne na 
rzecz ww. instytucji w  tym na rzecz 
osób z niepełnosprawnością, co słu-
ży długofalowemu procesowi reso-
cjalizacji. Ci pierwsi zaangażowali się 
w tworzenie statuetek na II Przegląd 

Teatrów „W świecie niepełności” wy-
konując drewniane podstawy, które 
podk reśl i ły  estetyczne walor y  na-
gród wręczanych wszystkim artystom 
podczas uroczystości. Jesteśmy prze-. Jesteśmy prze-
konani, że rozpoczęta i kontynuowana 
współpraca naszych jednostek przynie-
sie wymierne korzyści dla samych nie-
pełnosprawnych, osadzonych, a także 
kadry poszczególnych instytucji. Bę-
dziemy włączać się w inicjatywy, któ-
rych celowość służy humanitarnemu 
i praworządnemu traktowaniu zarówno 
jednych, jak i drugich poszukujących 
dla siebie nowych życiowych dróg. 

Materiał: Beata Kupryś

gm. Terespol 

Gminny sprawdzian wiedzy prewencyjnej 
25 kwietnia w  sali  konferenc yj -
nej Urzędu Gminy Terespol odbył 
się etap gminny Konkursu Wiedzy 
Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” 
organizowanego przez Komisariat 
Policji w Terespolu. 

W konkursie wzięły udział 3 drużyny: 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Kobylanach, Zespołu Szkół im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Małaszewi-
czach oraz Szkoły Podstawowej im. J. 
U. Niemcewicza w Neplach. 
Etap gminny wygrała drużyna ze Ze-
społu Szkół w Małaszewiczach w skła-
dzie: Weronika Beniuk, Zofia Kurko-
wiak, Gabriela Wowczeniuk. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Nepli: Michał 
Jakub Sylwesiuk, Wiktoria Wawry-
siuk, Olga Szczypińska. Natomiast III 
miejsce zajęła szkoła w Kobylanach: Adam Chaber, Kazimierz Daniuk, Mikołaj Dac. 

Materiał: Gmina Terespol 
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gm. Sosnówka, gm. Sławatycze 

Eliminacje gminne 37. Małego Konkursu Recytatorskiego
Na początku kwietnia Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie już po raz 
37. ogłosił Mały Konkurs Recytatorski 
skierowany do uczniów szkół podsta-
wowych województwa lubelskiego. 
Eliminacje gminne do konkursu odby-
ły się m.in. w Sosnówce i Sławatyczach.

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek 
Kultury w Sosnówce zorganizował elimi-
nacje gminne, w których wzięło udział 29 
uczniów ze szkół podstawowych z terenu 
gminy. 
„Małych” recytatorów oceniała powołana 
komisja konkursowa w składzie: Anna 
Czobodzińska – Przybysławska – prze-
wodnicząca komisji oraz członkowie: Elż-
bieta Sokołowska i Teresa Harasimiuk. 

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
w dwóch kategoriach wiekowych komi-
sja wyróżniła i zakwalifikowała do kolej-
nego etapu cztery osoby. 
W grupie młodszej - uczniowie klas I-III, 
wyróżnienie otrzymali: Gabriela Skrzyń-
ska ze Szkoły Podstawowej w Motwicy 
oraz Mieszko Dziabas ze Szkoły Podsta-
wowej w Sosnówce. W grupie starszej, 
kl. IV-VI: Daria Jeruzalska i Mateusz 
Dźwigała, oboje ze Szkoły Podstawowej 
w Sosnówce.
Na zakończenie, wszyscy uczestnicy re-
cytatorskich zmagań otrzymali dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez GOK w Sosnówce, natomiast wy-
różnione osoby reprezentowały gminę 
Sosnówka na eliminacjach powiatowych 

w Międzyrzecu Podlaskim.
W Sławatyczach komisja w składzie: 
Małgorzata Walczuk, Elżbieta Grusz-
kowska, Magdalena Świątkowska wy-
słuchała 26 uczestników. Udział wzięły 
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Sławatyczach. Zgodnie z założeniami 
recytatorzy zostali ocenieni pod wzglę-
dem poprawności dykcyjnej, doboru 
repertuaru, ogólnego wyrazu artystycz-
nego i interpretacji utworów. Decyzją 
komisji do eliminacji powiatowych za-
kwalifikowały się następujące osoby: Ka-
tegoria klas I – III: Julia Matczuk i Laura 
Tyszczuk; Kategoria klas IV – VI: Karolina 
Wojciechowska, Gabriela Korzeniew-
ska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe podziękowania. 

Materiał: GOK w Sosnówce, GOK w Sławatyczach 

gm. Sławatycze

 Nominowani na finał wojewódzki
28 kwietnia w  sali  widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sławaty-
czach obyły się eliminacje powiatowe 
do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający 
Słowik” 2018.

Jury konkursu w składzie: Mariusz Polak 
– przewodniczący, Monika Szczepańska 
Kozielska – członek, Piotr Gierulski – 
członek po wysłuchaniu 19 uczestników 
zgłoszonych do konkursu postanowiło 
nominować do Festiwalu Wojewódzkie-
go następujące osoby:
1. Paulina Buraczyńska – gr. wiekowa 
6-10 lat; 2. Weronika Osypowicz –  gr. 
wiekowa 11-13 lat; 3. Zuzanna Wic- gr. 
wiekowa 14-16 lat; 4. Karolina Cegłow-
ska – gr. wiekowa 14-16 lat; 5. Weronika 
Michalczuk - gr. wiekowa 17-20 lat.
W/w będą reprezentowały powiat bial-
ski na Wojewódzkim Festiwalu w Rykach 
23-24 maja. Organizatorem eliminacji po-

wiatowych był Gminny Ośrodek Kultury 
w Sławatyczach. Patronat nad festiwalem 
sprawowali: starosta bialski Mariusz Fili-
piuk, wójt gminy Grzegorz Kiec. Impre-

za została zorganizowana przy wsparciu 
finansowym powiatu bialskiego i gminy 
Sławatycze.

Materiał: Bolesław Szulej 
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19 kwietnia po raz drugi odbył się 
Przegląd Teatrów „W  świecie nie -
pełności” zorganizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe, Gminę Kodeń, 
Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kodniu. Organiza-
torom zależało na tym, by przegląd 
odbył się w Kodniu z kilku ważnych 
powodów.

Po pierwsze: Historyczna przeszłość 
Kodnia - osady, dawnego miasta, zało-
żonego na prawie magdeburskim przez 
Jana Sapiehę, którego początki sięgają 
1511 roku. Po drugie: Różnorodność 
religijnego dziedzictwa tego miejsca 
pozostającego do dziś w zainteresowa-
niu przez niezliczone rzesze pielgrzy-
mów pragnących zaznać duchowego 
pokrzepienia. Po trzecie: Na terenie 
Kodnia działają dwie placówki dla osób 
z niepełnosprawnością - Środowiskowy 
Dom Samopomocy, Warsztat Terapii 
Zajęciowej oraz dwa Domy Pomocy 
Społecznej. To wydarzenie kulturalne 
skierowane było do uczestników za-
jęć teatralnych w  szkołach, domach 
kultury, WTZ i ŚDS. Braliśmy udział w  
przeglądzie różnorodnych środowisk 
na scenie, ale przede wszystkim stała 
się możliwa integracja i uczestnictwo 
w sztuce z udziałem niepełnospraw-
nych. Przewodnia myśl tego niezwy-
kłego spotkania wyrosła z potrzeby 
uświadomienia i dookreślenia idei 
bliskiej wszystkich zainteresowanym 
występami na scenie. 

Teatr to bardzo ciekawa forma arty-
stycznego wyrazu, dzięki której oso-
by w nią zaangażowane przenoszą się 
w świat wyobrażony, bajkowy, baśnio-
wy, literacki.  Doświadczają udziału 
w tworzeniu kreacji postaci bliskich 
ludzkiej naturze. Mogą ‘wejść’ w role 
podobne do pełnionych w życiu lub 
zupełnie im obce. Stanowi to dla nich 
wyzwanie, gdyż mierzą się ze swoimi 
słabościami i ograniczeniami. W II Prze-
glądzie wzięły udział grupy artystyczne, 
grupy teatralno – muzyczne, zespoły te-
atralne oraz indywidualni wykonawcy 
z ośrodków dla osób z niepełnospraw-
nością, gimnazjów, szkół specjalnych 
z  terenu powiatu bialskiego i  woje-
wództwa lubelskiego.
Uczestnicy grupy teatralnej „Perły 
Życia” ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kodniu zaprezento-
wali spektakl teatralny na podstawie 
powieści Józefa Ignacego Kraszewskie-
go pt. „Chata za wsią”. Ukazano w nim 
tragiczne dzieje małżeństwa Cygana 
Tumrego i chłopki Motruny. Przesłanie 
utworu sprowadzało się m.in. do tego, 
jak bardzo staramy się być hermetyczni 
w swoich grupach społecznych i nie-
chętnie akceptujemy inność pod swoim 
dachem. 
W świat wrażeń inspirowanych muzyką 
wprowadził zebranych zespół taneczny 
CH- 13 z Zespołu Placówek Oświato-
wych im. Tadeusza Kościuszki w Choty-
łowie, który istnieje od 2001 r. W obec-
nym składzie występuje od trzech lat. 
Swoimi występami uatrakcyjnia uro-

czystości i imprezy szkolne, a w prze-
glądzie. 
„W świecie niepełności” brał udział po 
raz drugi. Założycielem i instruktorem 
grupy jest dyrektor Zespół Placówek 
Oświatowych w Chotyłowie Magdalena 
Artecka. Zaprezentowali układ taneczny 
w stylu dance/ hip hop.
„Samotność, to miejsce, które warto od-
wiedzić, ale nie warto tam zostać na dłu-
żej” - w ten ciekawy temat wprowadziły 
uczestników Przeglądu „Anioły Cari-
tas” – grupa artystów działająca przy 
Caritas Diecezji Siedleckiej, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Parczewie. Reper-
tuar, który obejrzeliśmy to: „ Mały Sa-
motny Król ’’ Bruno Ferrero. Pantomima 
ze słownym opisem narratora i tłami 
muzycznymi, opowiadająca historię 
o królu i jego życiowych zmaganiach. 
To niezwykła historia, która poruszała 
problem samotności ,z jakim się często 
spotykamy: potrzebie dbałości o kon-
takty międzyludzkie.
Swoją obecnością zaszczycił nas Janusz 
Pruniewicz ze Sławatycz, który na co 
dzień razem ze swoją żoną Iwoną wy-
chowują niepełnosprawną córeczkę, Dla 
wielu są przykładem, jak można radzić 
sobie w licznych obowiązkach rodzin-
nych i jednocześnie przejawiać pogodę 
ducha, pozytywne nastawienie i radość 
życia, ofiarując innym swoje zdolności 
wokalne i czas. 
Grupa teatralna „Szok Dance” z Dzien-
nego Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Radzyniu Podlaskim pokazała 
się jako kolejna na scenie kodeńskiego ►

gm. Kodeń
 II Powiatowy Przegląd Teatrów „W świecie niepełności”
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Domu Kultury. Zaprezentowała się w re-
pertuarze pt. „Nasz Dom” – przedstawie-
niu własnego autorstwa, które powstało 
na XX - lecie placówki. Miało ono na celu 
podkreślenie, że to ludzie tworzą dom 
i że od nich zależy jaki on jest. Jako ko-
lejna pojawiła się grupa wokalna „Ach 
to my” działająca przy Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Świdniku. Aranża-
cje wokalno – muzyczne do utworów: 
„Rodzina” i „Wszystkie serca ruszą w tan” 
przygotował Dariusz Tokarzewski. 
Po raz pierwszy na Przeglądzie Teatrów 
„W świecie niepełności” wystąpił miesz-
kaniec Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zuli – Grzegorz Przybysz. W jego wy-
konaniu usłyszeliśmy piosenki: „W perły 
zamienić deszcz”, „Milion białych róż” 
i „Que sera”. 
Następnie mogliśmy obejrzeć występ 
uczestników Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w  Kodniu działającego przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Uczestnicy wcielili się w bohaterów wier-
sza pt. „Żabie kłopoty’’ Mariusza Niem-
czyckiego, by przedstawić pełną humoru 
i z przymrużeniem oka historię o zmaga-
niach z rutyną dnia codziennego.
Pierwszy raz gościła w Kodniu grupa te-
atralna „Anielinki” ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Anielinie. Ukazali 
nam przejmującą opowieść o trudnych 
życiowych wyborach i wynikających z nich 
konsekwencjach na motywach „Małego 
Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. 
„Dla całego świata możesz być nikim, dla 
kogoś możesz być całym światem”.
W wydarzeniu udział wzięła również 
grupa ar tystyczna „Kazamatti”  ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Modryniu. Prezentowali się w po-
przednim roku, a w tym wystawili pan-
tomimę pt. „Drzewo”. Z Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Janowicy na II Przegląd 
Teatrów przybyli uczestnicy, którzy 
tworzą zespół „Bębnoludy”, grupę te-

atralną „Figiel” oraz indywidualny wy-
konawca Łukasz Lisek. 
Z przyjemnością obejrzeliśmy goszczącą 
po raz pierwszy w Kodniu grupę teatralną 
uczestników ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laskach. Na Przegląd 
Teatrów „W świecie niepełności” przy-
gotowali dwie sceny z musicalu „Romeo 
i Julia’’ Wiliama Szekspira. Uczestnicy 
placówki wcielili się w rolę zakochanych 
z Verony oraz zatańczyli do piosenki 
„Królowie Świata’’. „Miłość, przyjacielu, To 
dym, co z parą westchnień się unosi; To żar, 
co w oku szczęśliwego płonie; Morze łez 
w którym nieszczęśliwy tonie. Czymże jest 
więcej? Istnym amalgamem, żółcią trawią-
cą i zbawczym balsamem”.
Cieszy nas, że w tej uroczystości wzięli 
udział uczniowie ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego w Za-
lutyniu. Wystąpili w urokliwym przed-
stawieniu o tematyce wiosennej. Taniec 
kwiatów. Zachwycały bogactwem kolo-
rów i zapachów. Wiosennej radości to-
warzyszyła piękna muzyka. Swoje umie-
jętności aktorskie ukazała również grupa 
teatralna ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzylesiu. Zmierzyła 
się z wierszem „Dziad i baba” Józefa Igna-
cego Kraszewskiego. To rymowana opo-
wieść na temat instynktu życia, który nie 
opuszcza ludzi nawet w późnej starości. 
Mówi ona również o tym, że w ostatecz-
nych sytuacjach odsłania się prawdziwe 
oblicze człowieka, często skrywane za 
maską pozorów.
Na II Przegląd przybyła również po raz 
pierwszy z Włodawy grupa teatralna 
„Iskra” z Powiatowego Ośrodka Wspar-
cia „Przystań”. Jest nową formą pracy 
twórczej w ramach prowadzonych zajęć 
wspierająco - aktywizujących. Uczestni-
cy placówki przedstawili skecz pt. „Smok 
Wawelski” z repertuaru kabaretu „Potem”. 
Każda grupa czy indywidualny solista 
otrzymywali okolicznościowe dyplo-
my, reprint będący fragmentem pu-
blikacji pt. „Obrazy z życia i podróży” 

Józefa Ignacego Kraszewskiego do-
tyczący Kodnia nad Bugiem oraz spe-
cjalne statuetki. Te ostatnie wykonano 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Kodniu, ale podstawy do nich zostały 
przygotowane przez osadzonych w Za-
kładzie Karnym Oddział Zewnętrzny 
Zabłocie. 
My, organizatorzy wyrażamy swoją ra-
dość z faktu zainteresowania II Powia-
towym Przeglądem Teatrów „W świecie 
niepełności” odbywającym się w Kod-
niu. Realizowanie celów spotkania, 
w  tym dawanie szansy niepełno -
sprawnym na osobisty rozwój arty-
styczny, możliwości doświadczania 
pozytywnych emocji, stawanie się 
cząstką niesamowitego, teatralne-
go świata – to zaledwie początek 
naszych perspektyw. Integrowanie 
się różnych środowisk, osób niepeł-
nosprawnych z lokalną społecznością, 
uczenie się od siebie nowych umiejęt-
ności teatralnych, poszukiwanie inspi-
racji, wymiana doświadczeń – są kolej-
nymi, wymiernymi celami, które nam 
przyświecają. I najważniejsze: kształto-
wanie wrażliwości na sztukę osób z nie-
pełnosprawnością i ludzką niedoskona-
łość, wzmacnianie poczucia wartości 
oraz akceptacji tych jednostek w spo-
łeczeństwie, tworzenie nowych zjawisk 
kulturalnych, mierzenie się z własnym 
ja, ograniczeniami, chorobami. „Doty-
kanie” teatru i ról teatralnych samym 
sobą przenosiło w intrygującą atmos-
ferę niecodzienności, tajemniczości, 
nieprawdopodobności, która roztacza-
ła się pośród uczestników II Przeglądu 
Teatrów i miała oczyszczający wpływ na 
psychikę człowieka. Pragnienie zaspo-
kojenia potrzeb kulturalnych wśród nie-
pełnosprawnych uświadamia, że należy 
dbać o tę sferę życiową, która może na 
moment, a nawet na dłużej przyczynić 
się do uczynienia ich istnienia piękniej-
szym, radośniejszym i bogatszym.

Materiał: Beata Kupryś, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kodniu
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Druhowie z OSP zmierzyli się w zawodach sportowo-pożarniczych
29 kwietnia odbyły się XXVIII   miej-
sko-gminne zawody sportowo-pożar-
nicze dla druhów z OSP z miasta i gmi-
ny Międzyrzec Podlaski oraz gminy 
Drelów. Z gminy Międzyrzec Podlaski  
w zawodach wzięło udział 13 jedno-
stek OSP oraz 2 żeńskie Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze.

Celem zawodów jest sprawdzenie wy-
szkolenia druhów, ocena stanu przygoto-
wania sprzętu p. poż. i popularyzowanie 
wśród społeczeństwa zagadnień ochrony 
przeciwpożarowej.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 10:00 
złożeniem meldunku przez druha Ma-
teusza Włodarczyka prezesowi Zarzą-
du Gminnego OSP w gminie Drelów dh 
Piotrowi Kazimierskiemu. Prezes Za-
rządu przywitał zebranych gości, wśród 
których znalazł się m.in. starosta bialski 
Mariusz Filipiuk oraz strażaków ochot-
ników. Współorganizatorami zawodów 
przygotowanych w bieżącym roku przez 
gminę Drelów byli: wójt gminy Między-
rzec Podlaski Krzysztof Adamowicz 
oraz burmistrz miasta Międzyrzec Podla-
ski Zbigniew Kot. Następnie głos zabrał 
przewodniczący składu sędziowskiego, 
który przypomniał jednostkom OSP re-
gulamin zawodów. Zawody składały się 
z 2-ch dyscyplin:  sztafety oraz „bojówki”.
Sztafeta pożarnicza jest to czas wyko-
nania mierzony od sygnału rozpoczęcia 
biegu do momentu przekroczenia przez 
ostatniego zawodnika linii mety.  Szta-
fetę wykonuje 7 strażaków ochotników, 
osiągnięty czas przelicza się na punkty, 
przyjmując 1 s=1 pkt. Ćwiczenia bojowe 
polegają na ułożeniu sprzętu, zbudowa-
niu linii: ssawnej, głównej i gaśniczej, 
uruchomieniu motopompy oraz podaniu 
2 prądów wody ze stanowiska.
Zakończeniem zawodów było odzna-

czenie uczestników, którzy otrzymali 
pamiątkowe puchary, medale i dyplo-

my wraz z nagrodami.
Tekst: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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gm. Sosnówka

 Po raz 25. maszerowali na orientację
20 i 21 kwietnia już po raz XXV odby-
ły się na terenie Sosnówki, Romano-
wa i Żeszczynki Wiosenne Marsze na 
Orientację „WIOSnO 2018” o Puchar 
Starosty Bialskiego.

Historia tej imprezy rozpoczęła się, kiedy 
po raz pierwszy w naszych okolicach zor-
ganizowano marsze na orientację w Do-
łholisce. Po krótkiej przewie impreza na 
orientację została wznowiona wspólnie 
przez Szkolne Koła Krajoznawczo – Tury-
styczne z Żeszczynki, Wisznic i Polubisz, 
nadając jej nazwę Wiosenne Marsze na 
Orientacje ”WIOSnO”. W kolejnym roku 
imprezę przeniesiono do Żeszczynki, 
gdzie powstał Uczniowski Klub Sportowy 
„Orientalik”. Przez wiele lat bazą impre-
zy była szkoła w Żeszczynce, a okoliczne 
lasy miejscem maszerowania i biegania 
na orientację. Kiedy jednak szkoła zosta-
ła zlikwidowana, bazę imprezy przenie-
siono do gimnazjum w Sosnówce, gdzie 
wspólnie ze Szkolnym Kołem Turystycz-
no – Krajoznawczym „Włóczykij” impreza 
jest organizowana nadal. Organizacją 
imprezy zajmują się nauczyciele, a także 
nauczyciele emeryci związani kiedyś ze 
szkołą w Żeszczynce i Gimnazjum w So-
snówce, często przy wsparciu absolwen-
tów tych szkół.
Tegoroczne zawody odbyły się przy 
wsparciu finansowym Starostwa Powia-
towego  w Białej Podlaskiej oraz Urzędu 
Gminy w Sosnówce, a także okolicznych 
prywatnych sponsorów.
W uroczystym otwarciu tegorocznej im-
prezy w Publicznym Gimnazjum w So-
snówce udział wzięli: przewodniczący 
Rady Powiatu Mariusz Kiczyński, wójt 
gminy Sosnówka Marek Korpysz, pre-
zes oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim 
Bogdan Fijałek, prezes Stowarzyszenia 
Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Kazi-
mierz Halczuk, dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Sosnówce Henryk Wyszyński, 
była dyrektor Publicznego Gimnazjum 
w Sosnówce Danuta Marek oraz obec-
ny dyrektor szkoły Mirosław Dawidiuk. 
Wśród uczestników imprezy obecni 
byli przedstawiciele 18 szkół z: Biłgo-
raja,  Radzynia Podlaskiego, Woli Oso-
wińskiej, Woli Chomejowej, Czemiernik, 
Leszkowic, Wisznic, Rossosza, Motwicy 
i Sosnówki. Liczba uczestników, opie-
kunów, gości i organizatorów wynosiła 
182 osoby.
Po uroczystym otwarciu, na którym nie 
zabrakło jubileuszowego tortu, uczest-
nicy udali się do Muzeum Józefa Ignace-
go Kraszewskiego w Romanowie, gdzie 
mieli okazję zwiedzić muzeum oraz 
wziąć udział w konkursie wiedzy o życiu 
i twórczości pisarza a także w wieloboju 
turystyczno – krajoznawczym o puchar 
Wójta Gminy Sosnówka odbywającym 
się w romanowskim parku. Po powrocie 
natomiast, wzięli udział w konkursach 
„Czy znasz Polskę?” oraz „Ciekawe bo 
Bialskie”.
Sobotni dzień upłynął pod znakiem 
marszów na orientację o Puchar Sta-
rosty Bialskiego. Młodzi turyści mie-
li do pokonania 2 etapy marszów na 
orientację, które odbywały się w okoli-
cach Żeszczynki. Po  zakończonych eta-
pach uczestnicy udali się do byłej Szkoły 
Podstawowej w Żeszczynce a obecnie 
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, 
gdzie mogli upiec kiełbaski na ognisku 
oraz zwiedzić Izbę Tradycji, a także Izbę 
Mleczną sąsiadującą ze Stowarzysze-
niem. Na koniec pobytu w Żeszczynce 
odbyła się msza święta w miejscowym 
kościele, którą odprawił miejscowy pro-
boszcz ks. Robert Bartosik.
Na uczestników czekała jeszcze obiado-
kolacja w Gimnazjum w Sosnówce oraz 
uroczyste zakończenie imprezy i wręcze-
nie nagród przez wójta gminy Sosnów-

ka Marka Korpysza, dyrektora Muzeum 
w Romanowie Krzysztofa Bruczuka oraz 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w So-
snówce Mirosława Dawidiuka.
Wszystkie konkurencje rozgrywane były 
w 3 kategoriach wiekowych TD – szkoły 
podstawowe, TM – gimnazja i TJ – szkoły 
średnie. W poszczególnych konkuren-
cjach najlepsi okazali się:
Marsze na orientację o Puchar Starosty 
Bialskiego: TD – Rafał Cholewa, Da-
mian Jesionek z Czemiernik; TM – Ga-
briela Zielant, Marcin Krasucki z Woli 
Osowińskiej; TJ – Arkadiusz Wójtowicz 
z Czemiernik oraz Maksymilian Kurow-
ski, Sebastian Maj z ZSP nr.2 w Radzyniu 
Podlaskim
Wielobój turystyczno – krajoznawczy 
o Puchar Wójta Gminy Sosnówka: TD 
– Kacper Krasucki, Kacper Zabielski, 
Wiktoria Skowron z Woli Osowińskiej; 
TM – Julia Żurawska, Dawid Cieślak, 
Gabriela Zielant, Marcin Krasucki, 
Izabela Skowron, Mateusz Wierz-
chowski, Wojciech Adamowicz z Woli 
Osowińskiej; TJ – Sebastian Maj, Mak-
symilian Kurowski z ZSP nr.2 w Radzy-
niu Podlaskim i  Arkadiusz Wójtowicz 
z Czemiernik.
Konkurs krajoznawczy: Benedykt Bu-
czek ze Szkoły nr.1 W Biłgoraju, Marty-
na Szypuło z Gimnazjum w Sosnówce, 
Ewelina Karpiuk i Maciej Burzec z LO 
w Wisznicach.
Konkurs o powiecie bialskim: Mikołaj 
Szypiło ze Szkoły Podstawowej w So-
snówce, Patrycja Kuźmiuk z Gimna-
zjum w Sosnówce oraz Ewelina Karpiuk 
i Maciej Burzec z LO w Wisznicach. Kon-
kurs o życiu i twórczości J. I. Kraszew-
skiego: Monika Nowicka ze SP w  Woli 
Chomejowej, Julia Żurawska z Gimna-
zjum w Woli Osowińskiej, Maciej Burzec 
z LO w Wisznicach.

Materiał: Sabina Sakowicz
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Wychowankowie z Komarna zwycięzcami turnieju piłkarskiego
1 maja odbył się XXIV Ogólnopolski 
Turniej Domów Dziecka w Halowej Pił-
ce Nożnej im. K. Deyny, organizowany 
tradycyjnie przez Fundację Pomocy 
Społecznej „Eva” na obiektach OSiR 
Warszawa Ochota. 

Wśród 13 drużyn uczestniczących w tur-
nieju najlepsi okazali się wychowankowie 
Domu Dziecka w Komarnie. II miejsce za-
jęła drużyna z Domu Dziecka w Kołacz-
kowie, a III miejsce zajął Dom Dziecka 
w Sosnowcu. Chłopcy z Komarna w na-
grodę otrzymali złote medale, puchary 
ufundowane przez PZPN i Fundację „Eva” 
oraz otrzymali nagrodę w wysokości 500 
funtów, którą ufundowała angielska liga 
piłkarskich piątek „Sami Swoi”. 
Najlepszym zawodnikiem okazał się 
Filip Stankiewicz z Komarna, najlep-
szym strzelcem Patryk Sznajder, naj-
lepszym bramkarzem Bruno Walicki 
z Kołaczkowa. 
Wychowankowie Domu Dziecka w Ko-
marnie na swojej drodze do finału Tur-
nieju rozegrali kolejno mecze z drużyną 
z Daleszyc (10-0), zremisował z ekipą 

z Lublina (2-2) i pokonał drużynę z Gru-
dziądza (1-0). W półfinale zwycięstwo 
nad Sosnowcem (5-0) otworzyło szansę 
na finał. W decydującym spotkaniu Ko-
marno pokonało Dom Dziecka z Kołacz-
kowa (2-1). 

Turniej został objęty patronatem Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, PZPN, Polska 
Liga Piątek Piłkarskich z Londynu „Sami 
Swoi”, Urząd Dzielnicy Ochota, Fundacja 
Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia”.

Materiał: Piotr Malesa

Od 29 kwietnia do 3 maja dziesięcio-
osobowa grupa najlepszych spor-
towców wraz z dwoma opiekunami 
Europejskiego Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP z Roskoszy wzięła 
udział w projekcie „Deutsch-Polnische 
Jugendbegegnung anlässlich des 51. 
Sachsenhausen-Gedenklaufes”, dofi-
nansowanym przez program Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Uczestnicy Centrum zostali zaproszeni 
przez Starostwo Powiatowe Oberhavel, 
które już po raz 51. był współorganiza-
torem „Biegu Pamięci Sachsenhausen”. 
Bieg, który każdego roku odbywa się 1 
maja w Oranienburgu, poświęcony jest 

pamięci ofiar obozu Sachsenhausen.
Młodzi sportowcy z Niemiec i Polski spo-
tykają się, żeby Biegiem Pamięci Sach-
senhausen oraz wspólnymi rozgrywkami 
sportowymi uczcić pamięć ofiar nazizmu. 
Wspólnie składają także hołd zgładzo-
nym w obozie koncentracyjnym podczas 
II Wojny Światowej.
Uczestnicy ECKiW OHP wzięli udział 
w sztafecie międzynarodowej 5 razy 1,5 
km oraz w biegu głównym na dystansie 
7,5 km. W sztafecie międzynarodowej na 
podium ze swoją drużyną stanęli bra-
cia Piotr i Andrzej Głowaccy, zajmując 
I miejsce. 

W biegu głównym brało udział ponad 
300 osób i w tej konkurencji uczestnicy 
Kacper Zieniuk i Oliwia Płandowska, 
którzy zajęli III miejsca, każde w swojej 
kategorii wiekowej oraz w rozróżnieniu 
na kobiety i mężczyzn. 
Podczas wyjazdu młodzież mieszkała 
w  ośrodku wypoczynkowym w  miej-
scowości Neuendorf niedaleko Berlina. 
Zapewniono im liczne atrakcje, m.in. za-
jęcia integracyjne z młodzieżą z Niemiec 
i zwiedzanie Berlina. Uczniowie zwiedzili 
także Muzeum Sachsenhausen w Ora-
nienburgu, będące jednym z ważniej-
szych miejsc pamięci w Niemczech.

Materiał: Małgorzata Zając ECKiW OHP w Roskoszy

Bieg Pamięci Sachsenhausen
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Dwa dni trwał VII Międzynarodowy 
Turniej Eisstocka w Terespolu. 29 i 30 
kwietnia 14 drużyn z Litwy, Białorusi, 
Ukrainy, Rosji i Polski grało na parkin-
gu przy ul. Wojska Polskiego oraz na 
boisku ALO. 

Dopisała pogoda, w związku z tym zawo-
dy były wielkim świętem dla zawodników 
i kibiców. Organizatorem Turnieju był 
UKS „Młodzi” i Klub Olimpijczyka. W ce-
remonii otwarcia uczestniczył burmistrz 
miasta Terespol Jacek Danieluk oraz 
Udo Raicheneker, przedstawiciel eis-
stocka na Europę. Rywalizacja była bar-
dzo zacięta i stała na wysokim poziomie. 
Tym razem gospodarze okazali się bar-
dzo gościnni i pozwolili wygrać rywalom. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Litwy 
U19, przed Brześciem U19. Na najniż-
szym podium uplasowała się również 
drużyna z Brześcia U23. Z naszych najle-
piej zaprezentowała się drużyna senio-
rów w składzie: Andrzej Korbal, Marek 
Czerwiński, Zdzisław Wołoszko, To-

masz Czapski i Jacek Wiśniewski, któ-
rzy zajęli 6 miejsce. U19 zajęła 10 miej-
sce, a U16 uplasowała się na 11 miejscu. 
Wszystkie drużyny otrzymały okazałe pu-

chary i dyplomy, a trzy najlepsze drużyny 
medale. Sponsorem zawodów był Urząd 
Miasta Terespol i Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej.

Materiał: Krystyna Pucer

MOSiR Międzyrzec Podlaski oraz KS MO-
SiR Huragan w Międzyrzecu Podlaskim 
zaprosili na VII Memoriał Leszka Dul-
skiego w Tenisie Stołowym. 

Zmagania tenisistów odbyły się 29 kwiet-
nia w hali ZPO nr 2. Przy stołach teniso-
wych spotkało się około 70 zawodników. 
Rozgrywki rozpoczęły się od minuty ciszy 
poświęconej pamięci Leszka Dulskiego. 
Zastępca burmistrza Międzyrzeca Podla-
skiego Grzegorz Łubik: – Leszek Dulski to 
prekursor tenisa stołowego w Międzyrzecu 
Podlaskim. Sam u niego zaczynałem. Pasjo-
naci tego sportu dokładnie Leszka pamięta-
ją. Mieliśmy to szczęście, że graliśmy razem 
z nim i pod jego okiem trenowaliśmy. Po dzie-
siejszym dniu widać, że momoriał Leszka 
Dulskiego znany jest w cały województwie. 
Marek Rocki, opiekun sekcji tenisa stołowe-
go: – Leszek Dulski był promotorem tenisa 
stołowego w naszym mieście. Sięgam pamię-
cią do lat 1985 – 1990. Nasi zawodnicy treno-
wali w takich klubach, jak AZS Gdańsk. Dzięki 
burmistrzowi i dyrektorowi MOSiR w Między-
rzecu, Arkadiuszowi Myszka, staramy się 
kontynuować to co rozpoczął Leszek Dulski. 
Memoriał jest doskonałym momentem aby 
wspomnieć tego zasłużonego dla naszego 
środowiska sportowca i kontynuować pa-
mięć o nim. 
Puchary i nagrody dla zawodników spon-
sorowali m.in. starosta bialski Mariusz Fi-
lipiuk, burmistrz miasta Międzyrzec Pod-
laski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim.
Wyniki memoriału przedstawiają się nastę-

pująco: szkoła podstawowa dziewczęta:
1. Zieniewicz Kinga, 2. Korza Kinga, 3. 
Tymoszuk Karolina, 4. Rocka Maja; szk. 
podst. chłopcy: 1. Trochim Daniel, 2. 
Wawryniuk Mateusz, 3. Tymoszuk Ro-
bert, 4. Nakaziuk Aleksander; Gimnazjum 
dziewczęta: 1. Paczuska Paulina, 2. Piłat 
Julita; Gimnazjum chłopcy: 1. Bernat Ad-
rian, 2. Kusznieruk Adrian; Open Kobiety: 
1. Socha Renata, 2. Tarapata Paulina, 3. 
Lewkowicz Urszula, 4. Kalinowska Moni-
ka; Mężczyźni Open: 1. Hryciuk Tomasz, 
2. Ochnik Mariusz, 3. Lipiński Janusz, 4. 
Trochim Sławomir, 5-6 Bondarzewski 
Andrzej, Szot Andrzej, 7-8 Domański 
Jerzy, Trochim Mariusz, 9-12 Skrzynec-
ki Wojciech, Dołęga Roman, Mateusiak 
Krystian, Płusko Wiesław, 13-16 Socha 
Renata, Pietruszewski Jarosław, Burdzic-
ki Zbigniew, Wawryniuk Wiesław, 17-24 
Lewkowicz Urszula, Ciołek Dariusz, Mak-

symiuk Roman, Cyburt Tomasz, Karpiuk 
Jerzy, Koprianiuk Marek, Sawicki Daniel, 
Nakaziuk Konstanty, 25-32 Bernat Ad-
rian, Tarapata Stanisław, Dyrda Henryk, 
Tarapata Paulina, Melaniuk Piotr.
Zawodnicy posiadający licencję PZTS: 1. 
Litwiniuk Marcin, 2. Trochim Marcin, 3. 
Bernat Łukasz, 4. Baran Robert, 5-6 War-
dzyński Marian, Hryciuk Tomasz, 7-8 
Wawryniuk Wiesław, Ochnik Mariusz, 
9-12 Trochim Mariusz, Mateusiak Kry-
stian, Nowosielski Jarosław, Karpiuk Je-
rzy, 13-16 Bondarzewski Andrzej, Maksy-
miuk Roman, Ciołek Dariusz, Domański 
Jerzy, 17-24 Pietruszewski Jarosław, Do-
łęga Roman, Dyrda Henryk, Szot Andrzej, 
Skrzynecki Wojciech, Lipiński Janusz, 
Płusko Wiesław, Paluch Wojciech,
25-32 Tarapata Stanisław, Koprianiuk Ma-
rek, Burdzicki Zbigniew, Sawicki Daniel.

Materiał: Radio Biper

VII Turniej Eisstocka w Terespolu

VIII Memoriał im. Leszka Dulskiego
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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 for-

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

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

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

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

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

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

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

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

nie pojawi 
się film!

Pomiędzy Niebem a Ziemią - uroczystości  
w Szkole w Komarnie

Dzień otwarty w ZSE w Międzyrzecu 
Podlaskim

Oficjalne przekazanie samochodu  
dla OSP Cełujki

Starosta Bialski o inwestycjach  
w Powiecie

Integracyjny Rajd Rowerowy  
“W poszukiwaniu wiosny”

Dzień Otwarty ALO w Terespolu
Międzyszkolny Konkurs Piosenki  

Obcojęzycznej w Dołdze

X Katyńskie Powiatowe Biegi Przełajowe  
w Terespolu

Certyfikat Akredytacyjnego Ministra Zdrowia  
dla SPOZ w Międzyrzecu Podlaskim

KMP Biała Podlaska w 2017 roku  
– podsumowanie
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