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Spotkanie w sprawie PKS Międzyrzec Podlaski
11 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło
się spotkanie, którego tematem była
kwestia przejęcia przez samorząd
powiatowy Przedsiębiorstwa PKS sp.
z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim.
Uczestnicy spotkania, wśród których
znaleźli się przedstawiciele samorządów gminnych, reprezentanci Spółki

Lubelskie Dworce oraz międzyrzeckiego PKS dyskutowali na temat perspektyw funkcjonowania przedsiębiorstwa
w prz yszłości, roz wiązań prawnych
i roli samorządu w kontekście zmian
w ustawie o transporcie zbiorowym.
Gospodarzem spotkania był starosta
bialski Mariusz Filipiuk.

Komentarz

Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

Materiał: Wioletta Bieleck

Wciąż jesteśmy na etapie rozmów o przyszłości międzyrzeckiego PKS. To trudna i wymagająca sprawa, która wymaga czasu
i zaangażowania wielu osób. Nie mniej uważam, że warto zawalczyć i utrzymać przedsiębiorstwo przy życiu. Myślimy nie tylko
o losie samego PKS-u, ale również o interesie mieszkańców powiatu, którzy w pewnym
momencie mogą być zdani tylko i wyłącznie
na warunki dyktowane przez prywatnych
przewoźników. Lokalne samorządy najlepiej
wiedzą, jakie są potrzeby mieszkańców, dlatego tak ważna jest współpraca poszczególnych gmin i powiatu w kwestii transportu
zbiorowego.

OSA dla Międzyrzeca, pięć dla gminy
Za każdą Otwartą Stefą Aktywności
(OSA) stoi 50 tys. zł dofinansowania od
Ministerstwa Sportu. Drugie tyle dokłada samorząd. Mieszkańcy dostają miejsce spotkań, zabawy i wypoczynku.
OSA to miejsce rekreacji oraz odpoczynku
dla młodszych i starszych mieszkańców
miejscowości, w których powstaje. Są
w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Międzyrzecka powstanie
w parku Potockich. Zostanie tam zamontowana siłownia zewnętrzna złożona z 9
elementów (biegacz, twister, wahadło, orbitrek, steper, wioślarz, koła tai chi, pajacyk,
podciąg nóg) plac zabaw składający się z 3
elementów i strefa relaksu, w skład której
wejdą 4 ławki oraz stolik do gry w szachy
i chińczyka. Teren będzie ogrodzony, a jego
powierzchnia wyniesie blisko 330 m².
Gmina sięgała po więcej
Ponad 200 tys. zł dofinansowania otrzyma gmina Międzyrzec Podlaski, w której
powstanie aż pięć Otwartych Stref Aktywności - jedna (w Puchaczach) w niepełnym
wymiarze jednak samorząd ma zamiar dołożyć w tym wypadku do dofinansowania
więcej, aby poszerzyć zakres realizowanego zadania.
W gminie Międzyrzec po fundusze zewnętrzne sięga się z rozmachem i skutecz-

nie. Miejsca aktywności, które się tu niebawem pojawią to jeden z wielu dowodów.
Zlokalizowane będą w Puchaczach, Tłuśćcu, Zaściankach, Rzeczycy i Przychodach.
Siłownie w Puchaczach, Tłuśćcu i Zaściankach
W pierwszej z wymienionych miejscowości pojawi się plenerowa siłownia zewnętrzna. Będzie ona wyposażona w dziewięć urządzeń (biegacz, twister, wioślarz,
drążki do podciągania, wahadło, orbitrek,
stepper, pajacyk oraz sztangę z wyciągiem
dla osób niepełnosprawnych). Dodatkowo
dla mieszkańców Puchacz dostępna będzie „strefa relaksu”, w której stanie stolik
do gry w szachy lub warcaby oraz urządzenie „kółko-krzyżyk”. Pojawi się również
tablica informacyjna, ławeczki z oparciem,
stojak na rowery i kosze na śmieci.
Ponadto, z własnych pieniędzy, gmina
zamierza zakupić dodatkowe urządzenia.
W Tłuśćcu również powstanie siłownia
zewnętrzna, która będzie uzupełnieniem
dotychczasowych planów zagospodarowania istniejącego tam ogródka jordanowskiego.
Od strony budynków oraz od strony drogi
pojawią się nowe nasadzenia, które otoczą park siłowni. Na placu staną urządzenia: biegacz, twister, sztanga – wyciąg dla
osób niepełnosprawnych, wahadło, orbitrek, stepper, koła Tai Chi, podciąg nóg

oraz prasa nożna.
Powstanie też strefa relaksu na wzór tej
z Puchacz. Dobra wiadomość dotyczy
mieszkańców miejscowości Zaścianki.
OSA identyczna jak w Tłuśćcu w ma powstać tutaj na działce od strony drogi, na
terenie pomiędzy budynkiem świetlicy,
a granicą z działką 310.
W Rzeczycy i Przychodach z placem
zabaw
Siłownia zewnętrzna, strefa relaksu i plac
zabaw powstaną w Rzeczycy na terenie
istniejącego parku przed budynkiem domu
ludowego. Prace obejmą zagospodarowanie i uzupełnienie zieleni, montaż ogrodzenia placu zabaw, na którym pojawi się
równoważnia, huśtawki, pajęczyna tzw. pajęczyna sześciokąt oraz zestaw typu Action
ze zjeżdżalnią i drabinkami. Siłownię plenerową stworzą urządzenia: biegacz, twister,
wioślarz, wahadło, orbitrek, stepper, koła
Tai Chi, drążki do podciągania, pajacyk/rowerek, sztanga – wyciąg dla osób niepełnosprawnych.
W Przychodach plac zabaw powstanie
w ramach rozbudowy i modernizacji starego, ogrodzonego placu zabaw. Siłownia plenerowa będzie zlokalizowana przy
nowopowstałej altanie (wyposażenie placu zabaw, siłowni i strefy relaksu takie jak
w Rzeczycy).
Materiał: 24wspolnota.pl

3

01-15.06.2018 Gościniec Bialski Nr 11
SAMORZĄD

m. Międzyrzec Podlaski

Będzie hala przy „jedynce”

Wiemy już jak ma wyglądać hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Placówek
Oświatowych nr 1. Już został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu
budowalnego.
Nowa hala ma mieć ponad 500 miejsc siedzących i pełnowymiarowe boisko do piłki
siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki i halowej
piłki nożnej (wymiary 40 na 20 metrów oraz
2,5-metrowa strefa bezpieczeństwa). Dodatkowo będzie możliwość podzielenia hali na
trzy mniejsze boiska do minisiatkówki i minikoszykówki. Powstaną też dodatkowe sale
z przeznaczeniem na siłownię, fitness i tenis
stołowy oraz szatnie, pokój nauczycielski,
pokój trenerów, pomieszczenie dla pomocy medycznej i biuro. Przy budynku znajdzie
się 80 miejsc parkingowych (od strony ulicy
Wiejskiej i ośrodka zdrowia). – Chcemy mieć
jeszcze w tym roku gotowy projekt hali i po-

zwolenie na budowę – informuje burmistrz
Zbigniew Kot. – To pozwoli nam złożyć w
przyszłym roku wniosek o dofinansowanie
inwestycji w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Mam nadzieję, że pan minister przychylnie się

do tego odniesie, tak jak było w przypadku
rozbudowy zaplecza na stadionie MOSiR. Na
wykonanie projektu hali w budżecie miasta
przeznaczono 300 tys. zł.
Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Powiat bialski na Brandenburskich
Dniach Otwartych Rolnictwa
W dniach 9-10 czerwca na terenie partnerskiego powiatu Oberhavel przebywała delegacja, w składzie Przemysław
Bierdziński – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Andrzej
Krywicki – zastępca wójta gminy Kodeń
i jednocześnie wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem
a Krzną”.
W drugi weekend czerwca gospodarstwa
rolne, ośrodki jeździeckie i gospodarstwa
agroturystyczne współorganizują Brandenburską Wycieczkę na Wieś. W całej
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Brandenburgii oznacza to tyle, co: „Odkrywaj, poznawaj, posmakuj”. W XXIV
Brandenburskiej Wycieczce na Wieś, która
odbyła się w dniach 9 i 10 czerwca, uczestniczyło łącznie 240 gospodarstw i zakładów. Na szczególne zaproszenie, udział
w tegorocznym wydarzeniu wziął powiat
bialski wspólnie z powiatem siedleckim.
Dzięki wyjątkowej współpracy pomiędzy powiatem bialskim a powiatem
Oberhavel, goście z Polski mieli możliwość zapoznać się z techniką rolniczą
oraz doświadczyć różnorodności obszarów wiejskich panujących w Brandenburgii. Jednocześnie wizyta w partner-

skim powiecie stała się bardzo dobrą
okazją zaprezentowania walorów przyrodniczych i kulturowych ziemi bialskiej
na specjalnie przygotowanych w tym
celu stanowiskach w miejscowości Vehlefanz i Kremmen.
Na koniec pobytu delegacje z Polski wizytowały Starostwo w Oranienburgu, w tym
m.in. komórkę realizującą zadania z zakresu rolnictwa i środowiska oraz komunikacji – co jest świadectwem konsekwentnie
zacieśniającej się, wielopłaszczyznowej
współpracy pomiędzy powiatem bialskim
i powiatem Oberhavel.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim
Celem głównym projektu „Aktywne
szkoły zawodowe w powiecie bialskim”
jest wzrost kompetencji i kwalifikacji
zawodowych uczniów i nauczycieli w 4
szkołach (w trzech zespołach szkół zawodowych) z powiatu bialskiego do
31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.
Cel ten jest realizowany nie tylko poprzez
liczne zajęcia i staże dla uczniów oraz nauczycieli, ale także poprzez zakupione
w ramach projektu materiały dydaktyczne
do zajęć, pomoce naukowe, a w przypadku
staży zawodowych także odzież roboczą,
jeśli wymaga tego specyfika pracy.
W ramach projektu dokonano wyposażenia pracowni zawodowych w nowy
sprzęt umożliwiający uczniom realizację
zajęć specjalistycznych. Prace na nowych
maszynach wpływają na podwyższenie
efektywności nauczania. Dodatkowo umiejętność obsługi m.in. specjalistycznych programów komputerowych, takich urządzeń
jak: tokarka czy frezarka precyzyjna, promiennik, stanowiska robocze 1 i 3-fazowe,
inwerter spawalniczy MMA/TIG to duży
atut na rynku pracy. Nie mówiąc już o możliwości pracy i nauki na materiałach zakupionych w ramach projektu, współcześnie
wykorzystywanych przez pracodawców
w działalności usługowej.
Podkreślić należy, że w ramach projektu
wyposażono pracownie mechaniczną,

hodowli i użytkowania koni, usług fryzjerskich oraz informatyczną, a także agrotechniki i ślusarską. Pracownie te służą
uczniom w Zespole Szkół im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole
Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie
Podlaskim. Zajęcia prowadzone w takich
pracowniach są bardziej atrakcyjne dla
ucznia, który swoją dalszą drogę życiową wiąże z danym zawodem i są sporym
atutem w wyborze przez młodzież szkoły
zawodowej.
A to wszystko dzięki projektowi „Aktywne

szkoły zawodowe w powiecie bialskim”
prowadzonym przez powiat bialski współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość 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 i Budżetu Państwa
wynosi 1 349 683,56 zł.
Materiał: Anna Jóźwik

Staż obserwacyjny pracowników pomocy społecznej z Francji
Od 11 do 16 czerwca odbywa się staż
obserwacyjny pracowników domów
pomocy społecznej z Departamentu
Deux-Sèvres w placówkach Powiatu
Bialskiego. Francuscy stażyści wymieniają doświadczenia zawodowe
z pracownikami DPS w Kozuli, Konstantynowie, Kodniu i Kostomłotach.
Poznają również formy wsparcia dla
osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Pomocy w Międzylesiu.
Francuski personel reprezentują pielęgniarka, opiekunki oraz kucharz. Delegacji towarzyszy Pan Jérôme Lemaire,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Lezay od wielu lat współpracującego
z naszymi placówkami. Staż odbywa się
w ramach podpisanej w 2002 roku umowy o współpracy. Obejmuje staże obserwacyjne i wizyty studyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników pomocy
społecznej. Wieloletnia współpraca pozwala naszym pracownikom na poznanie specyfiki pracy z osobami starszymi
i niepełnosprawnymi we Francji, na wy-

mianę doświadczeń oraz innowacyjnych
rozwiązań, które są wdrażane zarówno
w placówkach Powiatu Bialskiego jak
i Departamentu Deux-Sèvres.

Ośmioosobowa delegacja spotka się
również ze starostą bialskim Mariuszem
Filipiukiem.
Materiał: PCPR w Białej Podlaskiej
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Diecezja siedlecka ma już 200 lat
W ramach obchodów 200-lecia zaplanowano wiele wydarzeń, koncertów
i różnego typu imprez towarzyszących.
Uroczystości rozpoczęła Konferencja
Episkopatu Polski, a ich zwieńczeniem
będzie tzw. marsz dla życia i rodziny.
Istotnym elementem będzie również
msza św. w intencji wiernych i diecezji
w siedleckiej katedrze.
Diecezja siedlecka, dawniej janowska, została utworzona w 1818 roku i obecnie liczy
247 parafii. Od czterech lat jej pasterzem
jest ks. biskup Kazimierz Gurda, doktor
nauk teologicznych i patrystycznych.
Diecezję powołał papież Pius VII. Miało to
miejsce dokładnie 30 czerwca 1818 roku.
Wówczas siedzibą biskupów był Janów
Podlaski. W 1867 roku została ona skasowana bez porozumienia z Rzymem przez
cara Aleksandra II, a jej terytorium przyłączono do diecezji lubelskiej. Dopiero pod
koniec 1889 roku papież Leon XIII przyłączył diecezję janowską do lubelskiej.
Sześć lat po zakończeniu I Wojny Światowej papież Pius XI przeniósł stolicę biskupią
z Janowa Podlaskiego do Siedlec. Diecezja
janowska czyli podlaska otrzymała nową
nazwę – siedlecka czyli podlaska.
W roku 1992 zmianie uległy granice diecezji. Jan Paweł II zmienił nazwę diecezji
na siedlecką. Włączył ją do utworzonej
metropolii lubelskiej i zmniejszył jej terytorium o kilka dekanatów – sokołowski,
sterdyński i węgrowski. Pomniejszono jej
teren również o część dekanatu janowskiego, łosickiego i liwskiego.
Diecezja siedlecka w swojej historii ma
wiele bardzo istotnych wydarzeń takich
jak wizyta papieża Jana Pawła II na Błoniach Siedleckich, Beatyfikacja Męczenni-

ków Podlaskich czy zakończenie II Synodu
Diecezji Siedleckiej.
7 czerwca w zamku biskupów łuckich
i janowskich w Janowie Podlaskim rozpoczęło się 379. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi rozpoczęli obrady, a następnie uczestniczyli we
mszy św. w janowskiej Kolegiacie Świętej
Trójcy miejscu spoczynku m.in. bp. Adama
Naruszewicza, której tego dnia nadano
tytuł bazyliki mniejszej. Eucharystii przewodniczył abp Salvatore Pennacchio,
nuncjusz apostolski w Polsce. Natomiast
homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki,
metropolita poznański i przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski.
Wieczorem odbył się również koncert
z okazji 200-lecia Diecezji Siedleckiej
i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Składał się on z dwóch części.
Pierwszą z nich była prezentacja multi-

medialna połączona z muzyką na żywo,
natomiast druga to „Magnificat” Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej Miasta Siedlce, solistów
i Chóru Miasta Siedlce.
8 czerwca był kolejnym dniem obrad Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim. Biskupi złożyli także wizytę w Pratulinie, gdzie poświęcony został nowy dom
pielgrzyma.
9 czerwca uroczystości jubileuszowe przeniosły się do Siedlec. Przed uroczystą mszą
św. w Katedrze Siedleckiej odbyło się podpisanie dokumentów II Synodu Diecezji
Siedleckiej.
Ostatnim dniem obchodów była niedziela
10 czerwca. Zwieńczeniem był „Marsz dla
życia i rodziny”, który odbędzie się pod
hasłem „Polska rodziną silna”. Rozpocznie się on o 14.30 pod pomnikiem Jana
Pawła II w Siedlcach.
Tekst: bp.24.pl
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk, podlasie24.pl, episkopat.pl

Policja zachęca do korzystania z aplikacji mobilnych
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej przypomina i zachęca do korzystania z aplikacji mobilnych „Moja
Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Są to narzędzia,
które zostały wdrożone w 2016 roku.
Ich zadaniem jest ułatwienie kontaktu
obywateli z policjantami.
Aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to innowacyjne narzędzie,
mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców?. Obsługa mapy
została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej
skorzystać każdy obywatel. Za pomocą
interaktywnej strony można przekazywać
informacje o zagrożeniach wy stępują6

cych w swojej okolicy.
Z kolei aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego
w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać
np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba
o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże,
w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich
imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się
z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi
mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć
swojego dzielnicowego.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także
bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodat-

kowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych
oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji.
Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne
obiekty. Po przejściu w tryb Online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę
do najbliższej komendy lub komisariatu.
Równie sprawnie połączy nas z operatorem stanowiska kierowania wybranej
jednostki. Dodatkowo „Moja komenda”
umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
Zarówno aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jak też „Moja Komenda” mają na celu zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.
Materiał: KMP w Białej Podlaskiej
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XX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP w Łomazach
W upalną niedzielę 17 czerwca na
stadionie sportowym w Łomazach
odbyły się XX Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu bialskiego, których organizatorami byli Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP i Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej,
a gospodarzem gmina Łomazy.
Uroczystego otwarcia zawodów oraz
powitania zawodników i gości dokonali druh Mariusz Filipiuk, prezes ZOP
ZOSP RP jednocześnie starosta bialski,
komendant miejski PSP bryg. Artur
Tomczuk i sekretarz gminy Łomazy
Marianna Łojewska. Zawody poprzedziła msza św. w intencji zawodników
i ich rodzin, którą odprawił kapelan powiatowy strażaków ks. kanonik Henryk
Jakubowicz.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska pod
przewodnictwem bryg. Witolda Grajcara z KM PSP w Białej Podlaskiej.
W zawodach udział wzięli laureaci
szczebla gminnego i zwycięzcy zawodów powiatowych roku 2017 (męska
OSP Cicibór Duży, kobieca OSP Krzewica) – ogółem 26 drużyn (8 kobiecych
i 18 męskich). W wyniku sportowej rywalizacji w 2 konkurencjach tj. w sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych miejsca na
podium zajęli:
W grupie kobiecych drużyn pożarniczych: I miejsce – OSP Krzewica, gm.

Miedzyrzec Podlaski z wynikiem 116,29
pkt.; II miejsce – OSP Horodyszcze,
gm. Wisznice z wynikiem 116,61 pkt.;
III miejsce – OSP Tuczna z wynikiem
135,39 pkt.; IV miejsce – OSP Kożanówka, gm. Rossosz z wynikiem 135,57
pkt.; V miejsce – OSP Dołha, gm. Drelów z wynikiem 141,40 pkt.
W grupie męsk ich druż yn pożarniczych: I miejsce – OSP Kodeń z wynikiem 105,50 pkt,; II miejsce – OSP
Kwasówka, gm. Drelów z wynikiem
105,77 pkt.; III miejsce – OSP Tuczna
z wynikiem 107,35 pkt.; IV miejsce
– OSP Worgule, gm. Leśna Podlaska
z wynikiem 107,75 pkt.;
V miejsce – OSP Halasy, gm. Międzyrzec Podlaski z wynikiem 109,58 pkt.
Podobnie jak w roku 2017 laureaci 5
pierwszych miejsc zawodów w grupie
kobiet i mężczyzn, dzięki wsparciu samorządów naszego powiatu, otrzymali
bony wartościowe w ramach, których
będą mogły zakupić asortyment przez
siebie wybrany. Ogółem wartość przekazanych bonów wartościowych wyniosła – ponad 9.000,00 złotych.
Ponadto członkowie druż yn w obu
grupach, którzy zajęli pierwsze trzy
miejsca otrzymali puchary i nagrody
indywidualne ufundowane przez: starostę bialskiego Mariusza Filipiuka,
wójta gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, Komendę Miejską PSP i Zarząd
Powiatowy Związku OSP RP. Wszystkie
startujące drużyny otrzymały dyplomy
i upominki za udział.
Tekst: Bożena Krzyżanowska/ Zdjęcia: bp.24.pl

Komentarz

Czesław Pikacz, przewodniczący
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

Każde zawody sportowo-pożarnicze są
sprawdzianem wyszkolenia bojowego strażaków i umiejętności działania w zespole. Fakt, że na zawody powiatowe stawiło
się tak dużo drużyn świadczy o wielkim
zaangażowaniu gmin powiatu bialskiego
w ochronę przeciwpożarową. Było na co
popatrzeć. Solidne wyszkolenie i dobra organizacja to powód do satysfakcji. Drużyny
spotkały się, żeby wspólnie rywalizować
o miano najlepiej wyszkolonego zespołu.
Zaproszeni goście byli zauroczeni wysoką
sprawnością bojową strażaków. Uroczystość na długo zapadnie w pamięci druhów
i mieszkańców Łomaz. Przesyłam gratulacje zwycięzcom, podziękowania drużynom
za dobre przygotowanie się do zawodów,
podziękowania również organizatorom oraz
sędziom z Państwowej Straży Pożarnej za
sprawne ich przeprowadzenie. Życzę, by
służba była bezpieczna, by był czas na
sprawy rodzinne i osobiste, na realizację
własnych planów i marzeń. Bezpiecznych
powrotów z akcji, przyjaciół i poczucia
oparcia w zespole, pomyślności i strażackiego szczęścia. Do spotkania za rok.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

Jak korzystać z uprawnień rękojmi? cz. 3
Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – najlepiej ją
zgłosić zaraz po zauważeniu. Warto podkreślić, że nie skraca to
w żaden sposób okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który
wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.
Oznacza to również, iż jeśli wada towaru ujawni się np. w 20 miesiącu jego użytkowania, to konsument nadal ma prawo złożyć
reklamację w ciągu roku od stwierdzenia tego faktu. Tym samym
wydłuża się okres rękojmi (tu: o 8 miesięcy). Jest to możliwe, gdyż
wada została dostrzeżona w okresie odpowiedzialności sprzedawcy i zgłoszona mu w odpowiednim czasie.
Przykład: 30 lipca 2015 r. Marek kupił laptop w sklepie internetowym. Wada w postaci nieprawidłowo działającej karty graficznej
ujawniła się 20 czerwca 2017 r., a zatem po prawie 23 miesiącach
od wydania towaru. Marek może złożyć reklamację do 20 czerwca
2018 r., czyli nawet po okresie trwania odpowiedzialności sprzedawcy (Podstawa prawna: art. 568 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego).
Terminy reklamacyjn
Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy
naprawy towaru, wymiany towaru na nowy bądź obniżenia ceny
towaru, to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Sprzedawca nie może
po jego upływie odmówić spełnienia żądania konsumenta.
Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się konsumenta ze stanowiskiem przedsiębiorcy. Nie jest więc
wystarczające wysłanie przez sprzedawcę odpowiedzi na reklamację przed upływem 14 dni, jeżeli dojdzie ona do konsumenta po
upływie tego terminu.
Odpowiedź przedsiębiorcy na reklamację powinna jednoznacznie
wskazywać, czy zgłoszone żądanie konsumenta zostało rozpatrzone pozytywnie, czy negatywnie, zatem czy reklamacja zostanie
rozpatrzona, czy też odrzucona. Ponadto sama informacja, że reklamacja została rozpatrzona, nie będzie wystarczająca (Podstawa
prawna – art. 5615 Kodeksu cywilnego).
Jednak bardzo często konsumenci wpisują jako swoje roszczenie reklamacyjne - najwyższą z możliwych hierarchicznie żądań,
a mianowicie zwrot gotówki. W takim wypadku należy pamiętać
że termin 14 dniowy nie ma zastosowania. Niestety nie mamy na to
wpływu ale ustawodawca pominął co w takich wypadkach należy
robić.
Proponuję, że jeżeli sprzedawca w tym czasie nie odezwał się do
nas, to my musimy zareagować i najlepiej na piśmie wnieść o zwrot
gotówki z uwagi na fakt że – sprzedawca jako profesjonalista - nie
zareagował na reklamację ani nie zaproponował innej formy rozpatrzenia reklamacji - bo być może nasze roszczenie było wygórowane i np. naprawa zakończyła by sprawę.
Koszty reklamacji
Konsument składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy
dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli
tego miejsca nie określono, tam gdzie została mu wydana). Jeżeli
ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, konsument
musi udostępnić mu towar w miejscu, w którym się znajduje.
Pamiętajmy jednak o tym by nie wysyłać towaru za pobraniem.
W praktyce wygląda to następująco- konsument wysyła towar,
8

ponosi tego konsekwencje finansowe a dopiero po zakończeniu
procesu reklamacyjnego te koszty są mu zwracane– chyba że się
wcześniej inaczej umówił ze Sprzedawcą.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca (w przypadku
uwzględnienia reklamacji). W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz
ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa cenę kupionego towaru,
to konsument jest zobowiązany ponieść koszty przewyższające
wartość zakupionego towaru lub ma prawo żądać od sprzedawcy
pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania – do wysokości ceny kupionego towaru (Podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 2,
art. 5613, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego).
Reklamacja montażu
Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwy towar dotyczy również nieprawidłowego montażu, jeżeli został on wykonany przez
sprzedawcę lub osoby trzecie, za które ponosi on odpowiedzialność (np. przez wynajętą przez przedsiębiorcę firmę zajmującą się
montażem), a także jeżeli konsument samodzielnie dokonał montażu, postępując według instrukcji przekazanej przez sprzedawcę.
W takiej sytuacji konsument ma prawo żądać demontażu i ponownego zamontowania po wymianie towaru lub usunięciu wady. Jeżeli sprzedawca uchyla się od tego obowiązku, konsument może
wynająć innych wykonawców – na koszt przedsiębiorcy.
Jeżeli koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa cenę
kupionego towaru, to konsument jest zobowiązany ponieść koszty
przewyższające wartość zakupionego towaru
lub ma prawo żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów montażu
i ponownego zamontowania – do wysokości ceny kupionego towaru (Podstawa prawna: art. 5611 Kodeksu cywilnego).
Materiał: Ewa Tymoszuk, źródło: prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 codziennie w godzinach
pracy urzędu. Z Rzecznikiem można kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 83 35 11 367
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Usuwanie azbestu – co warto wiedzieć?
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej
do 2032 roku Polska powinna usunąć
wyroby zawierające rakotwórczy azbest.
Co powinniśmy wiedzieć o tym niebezpiecznym składniku eternitu - niegdyś
tak popularnego materiału budowlanego?
Azbest to nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych. Jego właściwości, czyli
duża odporność na wysokie temperatury,
niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników chemicznych
sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany w budownictwie, ale także
energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym.
Szacuje się, że w skali kraju ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest
stanowią płyty azbestowo-cementowe
(faliste i płaskie). Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest zakazano wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz obrotu azbestem
i wyrobami zawierającymi azbest.
Badania udowodniły, że włókna azbestu, które są zawieszone w powietrzu
i razem z nim trafiają do naszego organizmu, mają działanie rakotwórcze. To,
jak duże jest to zagrożenie dla zdrowia człowieka zależy od rodzaju azbestu, wielkości
włókien i ich stężenia w powietrzu, a także
czasu narażenia. Według szacunków województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce
w Polsce (po województwie mazowieckim)
pod względem ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach
budowlanych. Jest to około 2 mln ton.
Nie bez znaczenia jest fakt, że na obszarze
województwa lubelskiego funkcjonowały
niegdyś 4 zakłady wykorzystujące azbest
w produkcji. Materiały tego typu były więc
łatwo dostępne. Dziś należy się ich pozbyć.
14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Program zastępuje dotychczasowy „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest, stosowanych na terytorium Polski”.
Proces usuwania wyrobów zawierających
azbest zgodnie z zapisami programu powinien być zakończony w 2032 r.
Główne cele Programu to usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych
skutków zdrowotnych spowodowanych
obecnością azbestu na terytorium kraju
oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu oczyszczania kraju powinny być realizowane m. in. przez samorząd
gminny, do którego zadań w szczególności

należy: przygotowywanie i aktualizacja
programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków
usuwania wyrobów zawierających azbest,
właściciele lub zarządcy obiektów i urządzeń budowlanych powinni dokonać identyfikacji i oceny technicznej zabudowanych
wyrobów z azbestem każdego roku do 31
grudnia. Dane o skali zjawiska zbierają gminy i starostwa.
Usuwać azbest mogą wyłącznie firmy, które
mają odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac, to znaczy
posiadają narzędzia wyposażone w odciągi pyłów, odkurzacze przemysłowe z filtrami Hepa, namioty i przesłony foliowe
do izolacji od otoczenia miejsc pracy, a co
najważniejsze zatrudniają pracowników
odpowiednio przeszkolonych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy z tym trudnym materiałem. Szkolenia takie prowadzi
m.in. przez Instytut Gospodarki Odpadami
w Katowicach.
Do prac przy usuwaniu wyrobów z azbestem należy się odpowiednio przygotować,
a plany takie zgłosić właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego.
Należy również sporządzić ewidencję jakościową i ilościową przewidzianych do
usunięcia materiałów oraz opracować plan
prac z określeniem m.in.: harmonogramu
prac z podaniem ich lokalizacji i ilości powstających odpadów na poszczególnych
etapach, czy opisu sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadów. Za granicą,
podobnie jak w Polsce, szczególny nacisk
kładzie się szczególnie na hermetyzację
odpadów z azbestem w transporcie i składowania, odpowiednie oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest,
ich ewidencję ilościową i jakościową na
wszystkich etapach od wytworzenia do
zdeponowania.
Składowanie odpadów zawierających
azbest na składowiskach pozostaje do-

tychczas podstawową technologią ich
unieszkodliwiania. Powodem tego jest
brak możliwości utylizowania takich materiałów. W województwie lubelskim odpady azbestowe są przyjmowane na kilku
składowiskach: w Poniatowej Wsi, Kraśniku (Piaski, zarzecze II) i m. Srebrzyszcze (powiat chełmski). Składowiska azbestu powinny być tworzone w specjalnie
wykonanych zagłębieniach w gruncie,
ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi
przed osypywaniem. Odpady powinny
być składowane w opakowaniach, a każda
warstwa opakowań musi być zabezpieczona folią lub warstwą gruntu.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
w latach 2009-2032 realizowany jest przez
Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska, wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. Bardzo ważną
rolę w procesie odgrywają sołtysi. To oni
zajmują się inwentaryzacją zagrożeń związanych z azbestem. Na tej podstawie gminy tworzą programy usuwania azbestu,
następnie uzyskują dofinansowanie
na usuwanie wyrobów zawierających
azbest i ogłaszają przetarg.
W pierwszej kolejności należy zgłosić się
do gminy i sprawdzić, czy ma ona już gotowy plan usuwania azbestu. Następnie, czy
w sporządzonej inwentaryzacji znajduje się
np. dach z eternitu, który chcemy usunąć.
W chwili obecnej w centralnej, tzw. azbestowej bazie, figuruje już 1650 gmin. Jeśli
dach, który mamy do usunięcia nie został
ujęty w inwentaryzacji, powinniśmy złożyć
wniosek w gminie o jego uwzględnienie
w programie. Dofinansowanie w całości
pokrywa utylizację niebezpiecznego odpadu, czyli prawidłowe zdjęcie eternitu z dachu, jego zapakowanie i przetransportowanie na autoryzowane składowisko. Azbest
ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku,
i aż do tego terminu będą udzielane bezzwrotne dotacje na jego usuwanie. Mając
na uwadze nasze zdrowie nie należy jednak zbyt długo czekać z jego likwidacją.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędach Gmin.

Tekst: Wioletta Bielecka
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Materiał: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
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ASF: Są nowe ogniska wirusa
Powiatowy lekarz weterynarii w Białej
Podlaskiej Radomir Bańko poinformował o stwierdzeniu nowych ognisk
wirusa afrykańskiego pomoru świń
w gospodarstwach na terenie powiatu
bialskiego.
Pierwsze w tym roku ognisko pojawiło
się w miejscowości Nowosiółki w gminie
Sławatycze. Drugie potwierdzone ognisko
znajduje się w miejscowości Rozwadówka w gminie Sosnówka. W chwili obecnej
przygotowywane jest rozporządzenie Wojewody Lubelskiego określające obszary,
które objęte zostaną strefami zapowietrzoną i zagrożoną oraz, co za tym idzie,
określonymi restrykcjami.
W przypadku ogniska w Nowosiółkach
strefą zapowietrzoną, którą wyznacza się
w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia
choroby objęte będą miejscowości gminy
Sławatycze: Jabłeczna, Parośla, Terebiski, Nowosiółki, Mościce Dolne i Liszna.
Natomiast w strefie zagrożonej (w każdym
przypadku rozciąga się w promieniu 7 km
od obszaru zapowietrzonego, czyli 10 km
od ogniska) będą: Krzywowólka Kolonia,
Kuzawka Kolonia, Sajówka, Sławatycze,
Sławatycze Kolonia, Zańków (gmina
Sławatycze); Szostaki, Zabłocie, Zabłocie Kolonia, Zalewsze (gmina Kodeń);
Rozbitówka, Wólka Zablocka, Wólka
Zabłocka Kolonia (gmina Tuczna).
Jeśli chodzi o ognisko w Rozwadówce
w strefie zapowietrzonej znajdą się miejscowości Rozwadówka i Motwica (gmina Sosnówka), a w strefie zagrożonej:
Czeputka, Dębów, Lipinki, Pogorzelec,
Przechód, Romanów, Rozwadówka
– Folwark, Sapiehów, Sosnówka, Wygnanka, Żeszczynka (gmina Sosnówka);
Kalichowszczyzna (gmina Tuczna); Wisznice i Wisznice Kolonia (gmina Wisznice).
Przypomnijmy, że w obszarze zapowietrzonym obowiązuje bezwzględny zakaz
handlu żywcem oraz wyprowadzania świń
z gospodarstw przez okres 40 dni. Każde
przemieszczenie zwierząt z gospodarstw
położonych na tym terenie należy zgło-

sić do powiatowego lekarza weterynarii.
Wszelkie próby wywożenia zwierząt, które
nie zostały uprzednio zgłoszone będą surowo karane.
W obydwu gospodarstwach, w których
stwierdzono ogniska ASF wdrożone zostały procedury związane z likwidacją
choroby. Następnym działaniem będzie
wybicie i utylizacja trzody chlewnej hodowanej w obszarze zapowietrzonym. Ilość
wybitych świń nie będzie tak duża, jak
w roku ubiegłym. Powodem tego jest fakt,
że większość rolników zmuszonych trudną
sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem
się wirusa przystąpiła do programu bioasekuracji. Zgodnie z jego wymogami
rolnicy do 14 sierpnia 2017 r. hodowcy
mięli czas na dostosowanie gospodarstwa
do wymagań Programu lub likwidacji hodowli. Wówczas wprowadzono dla rolników specjalne programy pomocowe.
W związku ze stwierdzeniem nowych
ognisk konieczne było uruchomienie
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego posiedzenie odbyło
się 21 czerwca w Starostwie Powiatowym
w Białej Podlaskiej. W spotkaniu, któremu
przewodniczył starosta bialski Mariusz
Filipiuk uczestniczyli również: wicestarosta Janusz Skólimowski, przedstawiciele
władz gmin Sosnówka, Tuczna, Kodeń,
Sławatycze oraz policji, straży pożarnej,
służb sanitarnych, Zarządu Dróg Powiato-

wych i reprezentanci Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Podczas posiedzenia PZZK powiatowy
lekarz weterynarii Radomir Bańko stwierdził, że nadal są tacy rolnicy, którzy wciąż
nie przystąpili do programów i hodują
świnie, nie zachowując wymaganych
zasad ��������������������������������
bioasekuracji i ryzykując wystąpienie nowych ognisk. Apelował on do
wójtów, żeby mobilizowali rolników do
odpowiednich działań i przystępowania
do dostępnych programów.
Przenoszeniu się wirusa ze strefy zagrożenia i rozprzestrzeniania go za pośrednictwem samochodów mają służyć maty
dezynfekujące na drogach prowadzących
do obszarów wraz z odpowiednim oznakowaniem. PLW przypomniał również,
że powodem rozprzestrzeniania się wirusa może być sam człowiek, zwłaszcza
w obecnym czasie, kiedy z łąk, na których
niejednokrotnie znajdowane są truchła
padłych dzików, zwożone jest siano do
gospodarstw.
Przypominamy rolnikom o konieczności
bezwzględnego przestrzegania zasad
bioasekuracji.
Szczegółowych informacji na temat obecnej sytuacji można uzyskać u Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej
Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 1 lub
pod numerem telefonu 83 343 20 41.
Materiał: Wioletta Bielecka

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

65

60

55

70

70

2,0-3,5

2,5-4,0

Piszczac

65

60-65

55

70

65-70

2,0-3,5

2,7-3,5

Biała Podlaska

70

-

50-60

75-80

60-65

3,0-4,0

1,5-2,5

Radzyń Podl.

70-75

60-65

55-60

70-80

60-70

-

1,5

Łuków

70

65

70

70

70

2,0-3,0

1,5-2,0

Łęczna

55

-

45

60-62

50

-

-

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 15 czerwca 2018 r.
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Przy pięknej aurze, w plenerze – na
terenie Gminnego Centrum Kultury
w Drelowie, odbył się Dzień Działacza
Kultury. Uroczystość, mająca docenić
pracę wielu środowisk i osób dobrej
woli, które swoim zaangażowaniem
i talentem służą mieszkańcom powiatu
bialskiego na niwie kultury, zgromadziła samorządowców powiatu bialskiego,
dyrektorów instytucji kultury, prezesów
organizacji pozarządowych oraz osoby
nagrodzone i wyróżnione w konkursach
powiatowych.
6 czerwca na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przybyli m.in. Małgorzata Bogusz – zastępca dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Czapski
– kierownik w filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Arkadiusz Maksymiuk
– przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej, Ryszard Boś – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej, Radosław Sebastianiuk – wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej, Jolanta Zbucka – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej, Zbigniew Kot
– burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski,
Piotr Kazimierski – wójt gminy Drelów,
Jacek Szewczuk – wójt gminy Rokitno,
Marek Korpysz – wójt gminy Sosnówka,
Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
Dzień Działacza Kultury rozpoczął występ
artystyczny w wykonaniu zespołu Pieśni
i Tańca „Drelowiacy” z Drelowa. Potem
miały miejsca wystąpienia zaproszonych
osób. Starosta bialski w swoim wystąpieniu
powitał zebranych i podziękował współorganizatorom tego czasu, czyli wójtowi
Drelowa i dyrektorowi Gminnego Centrum
Kultury w Drelowie Wiesławie Zarembie.
Złożył także życzenia z okazji Dnia Działacza
Kultury wszystkim, którzy przyczyniają się
do tego, by kultura w powiecie bialskim się
upowszechniała, łączyła tradycję ze współczesnością, a przede wszystkim rozwijała
pasje i talenty mieszkańców powiatu bialskiego. Na koniec pogratulował wszystkim,
którzy tego wyjątkowego dnia otrzymają
zasłużone nagrody i życzył udanego święto-

wania Dnia Działacza Kultury – miłych wrażeń, przyjemnych odczuć i okazji do wymienienia doświadczeń wszystkim obecnym.
Podsumowanie konkursów powiatowych
rozpoczęło się od wręczenia wyróżnień
w ramach Bialskich Talentów za 2017 r.
Wyróżnioną w dziedzinie sport została
Patrycja Waszczuk z Zespołu Placówek
Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, której pasją są szachy, a co za tym
idzie wygrywa wiele turniejów i konkursów w tej dziedzinie. Kolejny wyróżniony
w sporcie Jakub Celiński z Klubu Sportowego Narwal Międzyrzec Podlaski – medalista w pływaniu, członek kadry narodowej
juniorów 15/16 letnich był tego dnia na
zgrupowaniu.
W dziedzinie nauka został wyróżnionym
Kacper Tur ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Rokitnie – laureat konkursów organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Lublinie, pasjonujący się przyrodą, językiem polskim i historią.
Kolejnymi wyróżnionymi tym razem z kultury zostali wokaliści znani z programu telewizyjnego The Voice Kids, czyli Bartosz
Peszuk ze Szkoły Podstawowej im. 30
Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabano-

wie oraz Eryk Patryk Waszczuk, uczący
się w Zespole Placówek Oświatowych nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim, który akurat
tego dnia był na festiwalu. W przerwie
można było usłyszeć zdolności wokalne
Bartka Peszuka.
Po niej podsumowano i wręczono nagrody
starosty bialskiego Bialskie Talenty za 2017
r. W dziedzinie sport otrzymał ją Jakub Jakimiak – medalista w pływaniu, członek
kadry narodowej juniorów 14/15 letnich.
Niestety był on na zgrupowaniu. Podobnie jak kolejna utalentowana w dziedzinie
sport, czyli nagrodzona na mistrzostwach
świata oraz reprezentantka Polski Juniorów
w Taekwon-do za rok 2017, czyli Aleksandra Sacharczuk.
Mikołaj Ostapiuk uczący się w Ortelu Książęcym Drugim został talentem w dziedzinie nauka. Mikołaj zwyciężył w programie
telewizyjnym The Brain Genialny Umysł.
Bialski Talent w dziedzinie kultura otrzymał
Adam Piekarki z Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – wybitny młody
fotografik, mający na swoim koncie liczne
nagrody i wystawy. Również i on nie był
tego dnia obecny.
Ostatni talent poszedł do duetu tanecz-

nego: Dominika Chalimoniuk i Patryk
Zbucki uczących się w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim. I ich można
było zobaczyć w przygotowanym układzie
choreograficznym.
Wyróżnionym i nagrodzonym w odbiorze nagród i dyplomów towarzyszyli rodzice, trenerzy, opiekunowie artystyczni
lub naukowi i wnioskodawcy, a wręczał je
oczywiście starosta bialski, wicestarosta
i przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki.
Dzień Działacza Kultury był też dobrą
okazją do wręczenia dorocznych nagród
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Przypadły one w udziale:
Zespołowi „Meritum” z Janowa Podlaskiego, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy
Miejskiej Terespol, Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim,
Grupie Rękodzielników w „Zagrodzie
Tradycji”, Kołu Aktywnych Kobiet w Zalesiu, Szczepanowi Stanisławowi Kalinowskiemu, Zofii Kaliszuk, Krzysztofowi
Edwardowi Badalskiemu oraz Andrzejowi Kurendzie.

Po wręczeniu ich przez starostę i wicestarostę, zebrani wysłuchali tradycyjnych utworów
ludowych w wykonaniu Zespołu „Bagnoszki” z Drelowa – laureata nagrody z 2015 r.
I ostatni konkurs, który tego dnia podsumowano był: “Samorząd gminny przyjazny kulturze” za 2017 r. Podziękowania za
wzięcie udziału odebrali przedstawiciele
gminy Sosnówka, Tuczna, Konstantynów,
Sławatycze, Biała Podlaska oraz miasto
Terespol. Samorządem gminnym przyjaznym kulturze w roku 2017 okazała
się gmina Międzyrzec Podlaski. Nagrodę w postaci okolicznościowego dyplomu i bonu pieniężnego na cele kulturalne
odebrała sekretarz gminy Maria Szmytko
oraz dyrektorki instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Wysokim
Magdalena Chodzińska oraz Gminnego
Ośrodka kultury w Międzyrzecu Podlaskim
Justyna Świerczewska.
Cześć oficjalną zamknął występ artystyczny w wykonaniu Marii Kossak – młodej
wokalistki z gminy Drelów, która przez kilkoma dniami została wyróżniona na Wojewódzkim Festiwalu „Śpiewający Słowik”
w Rykach.
Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Powiatowe Święto Ludowe w Szeleście

W niedzielę 17 czerwca w Szeleście odbyło się Powiatowe Święto Ludowe. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy
świętej w intencji Ojczyzny w kościele
p.w. św. Stanisława w Rossoszu.
Po mszy zebrani, na czele z pocztami sztandarowymi prowadzonymi przez radnego
powiatu bialskiego Czesława Pikacza,
udali się do Szelestu, gdzie na początku
odbyła się część oficjalna. Po odśpiewaniu hymnu Polski i Roty zgromadzonych
przywitał prezes ZP PSL Przemysław
Litwiniuk. Następnie głos zabrali marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski i starosta bialski Mariusz
Filipiuk, po których na scenie zaprezentował się chór dziecięcy z Rossosza. Wystąpienia zakończył swoim przemówieniem prezes
Honorowy ZP PSL Franciszek Jerzy Stefaniuk. Gospodarzem uroczystości był wójt
gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz.
W wydarzeniu udział wzięli również burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, radni gminni,
miejscy i powiatowi, dyrektorzy szkół z powiatu bialskiego oraz mieszkańcy gmin
z terenu powiatu. Na uczestników pikniku
czekało wiele atrakcji, wśród których znalazły się m.in. występy lokalnych zespołów,
kapel, śpiewaków ludowych oraz młodych
muzyków i solistów. Na scenie wystąpili: Zespół Śpiewaczy z Rossosza, kapela
„Rososzaki”, miejscowy chór szkolny, wokalistka Kinga Linkiewicz, a także kabaret
„Nieśmiesznie Śmieszni” z Białej Podlaskiej.
Goście mogli obejrzeć prezentacje rękodzieła ludowego oraz sprzętu strażackiego. Wszyscy goście mogli skorzystać
z bezpłatnego poczęstunku. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali
gm. Zalesie

rami wydarzenia byli: Zarząd Powiatowy
Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz
Wójt Gminy Rossosz.
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Jak nie czytam jak czytam w Wólce Dobryńskiej

8 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce
Dobryńskiej wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji
„Jak nie czytam jak czytam”.
O g o d z . 1 0 : 0 0 ws z ys c y
uczniowie, naucz yciele
i pracownicy szkoły czytali
przyniesione przez siebie
książki. Akcja miała na celu
pokazanie jak ważne jest
czytanie książek i zachęcenie do czytania w każdym
miejscu i o każdej porze.
Materiał: Szkoły Podstawowej
w Wólce Dobryńskiej
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dmuchane zamki i słodkości. Muzycznymi gwiazdami wieczoru był zespół
Fortex. Wieczór zakończył się występem
zespołu Spełnienia marzeń! Organizato-
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gm. Międzyrzec Podlaski

100 lat szkoły w Tłuśćcu

Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu to jedna z najstarszych szkół w gminie. Stulecie placówki świętowano 6 czerwca.
Wydarzenie było okazją, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć bogatą
historię, spotkać byłych i obecnych
pracowników szkoły, absolwentów
oraz przypomnieć tych, którzy odeszli.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: parlamentarzyści, władze
powiatu ze starostą Mariuszem Filipiukiem na czele, władze gminy z wójtem
Krzysztofem Adamowiczem na czele, księża, dyrektorzy szkół z pocztami
sztandarowymi, dyrektorzy instytucji
gminnych, absolwenci, rodzice, uczniowie oraz obecni i emerytowani pracownicy szkoły. Szkolne korytarze przywitały
znakomitych gości specjalnie przygotowaną na tę okazję wyjątkową dekoracją.
Historię przypominały kroniki ze zdjęciami szkolnych wydarzeń oraz wystawa
fotografii. Ze zdjęć uśmiechali się dawni
nauczyciele i uczniowie.
Jubileusz szkoły wpisuje się w gminne
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. – Od 100 lat nasza
szkoła jest świadkiem historii pisanej przez
nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także
rodziców i przyjaciół. Jubileusz uświadamia nam, że czas odmierzany latami szkolnymi łączy nas wszystkich w wielką szkolną rodzinę. 100 lat istnienia szkoły to nie
tylko suche fakty i daty. To przede wszystkim ludzie, którzy stanowią największą jej
wartość. W murach tej szkoły na zawsze
zostawiliśmy ślad po naszych radościach,
smutkach, sukcesach i porażkach. Dlatego
dzisiej sza uroczystość przywołuje nie tylko piękne wspomnienia minionych szkolnych lat, ale skłania też ku refleksji nad
mijającym czasem – mówiła Elżbieta
Demczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w ������������
Tłuśćcu podczas uroczystości.
Ze sceny padały ciepłe słowa uznania
i wdzięczności od wielu znamienitych
gości, którzy uświetnili Jubileusz swoją
obecnością. Głos zabrał również Eugeniusz Pelak, wicekurator Kuratorium
Oświaty w Lublinie. Bardzo ciepło mówił
o szkole i życzył uczniom oraz placówce
i jej pracownikom wielu przyjaciół.
Uczniowie zaprezentowali też swój dorobek artystyczny. Demonstrowali mnogość talentów, które szlifują w swojej
szkole pod okiem czujnych i zaangażowanych nauczycieli – pokazy tańca, akrobatyczne i wokalne.

Miłym akcentem wydarzenia był prezent
od Krzysztofa Adamowicza, wójta gminy
w postaci bonu na 7 tys. zł, który zostanie
wykorzystany na wyposażenie placówki
zgodnie ze wskazaniami i potrzebami
uczących się tu dzieci. Nie zabrakło tradycyjnego tortu, którym częstowano
wszystkich uczestników Jubileuszu.
W obecnym budynku SP w Tłuśćcu
pierwszy dzwonek rozbrzmiał dopiero w 1996 roku. Szkoła powstała
dzięki staraniom lokalnej społeczności. Codziennie po kilka osób w czynie
społecznym pracowało przy wznoszeniu szkolnego gmachu. To pokazuje, jak
bardzo miejscowi są ze szkołą związani.
Pamiętają czasy, gdy lekcje odbywały się
w budynku po Gminnej Radzie Narodowej, gdzie trudne warunki dawały się we
znaki i uczniom, i nauczycielom. Także te

niełatwe czasy stanowią bogatą historię
Szkoły Podstawowej w Tłuśćcu.
Dziś szkoła jest nowoczesną placówką dziewięciooddziałową – w jej skład
wchodzą dwa punkty przedszkolne
z całodzienną opieką. Uczą się tu dzieci
z Tłuśćca, Żabiec, Wólki Krzymowskiej,
Krzymoszyc. W szkole pracuje 20 nauczycieli. Do dyspozycji nauczyciele
i uczniowie mają 6 sal lekcyjnych, dwie
sale punktu przedszkolnego, pracownię internetową, pracownię językową,
bibliotekę szkolną, świetlico-stołówkę,
szatnię, pomieszczenia administracyjne,
salę gimnastyczną, salę zabaw rekreacyjnych, teren rekreacyjno-sportowy wokół
szkoły, na którym zlokalizowano boisko
wielofunkcyjne, place zabaw dla najmłodszych i boisko trawiaste.
Tekst/ zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Tłuśccu
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Moc atrakcji dla dzieci w Sosnówce
W niedzielę, 3 czerwca na placu przy
OSP w Sosnówce odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka.
To pierwsze takie spotkanie, na które
wszystkie dzieci oraz ich rodziców zaprosili: wójt gminy Sosnówka, Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Atrakcji w tym dniu nie zabrakło. Dzieci do
dyspozycji miały kolorowe dmuchańce:
zjeżdżalnię, plac zabaw i tor przeszkód,
do których ustawiały się długie kolejki.
Prowadzone były animacje, wesołe tańce
Mini Disco oraz integracyjne gry i zabawy, które również wzbudzały wśród dzieci duże zainteresowanie. Było malowanie
buziek oraz pokaz ogromnych baniek mydlanych, po którym każde dziecko mogło
spróbować swoich sił w ich tworzeniu.
Na wszystkie dzieci czekała także słodka
niespodzianka w postaci zimnych lodów,
które ufundowała Gminna Komisja ds.
gm. Łomazy

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Piękna pogoda, szereg atrakcji i super
atmosfera, to wszystko sprawiło, że to

niedzielne popołudnie było wyjątkowe,
pełne pozytywnych emocji i wrażeń.
Materiał: GOK w Sosnówce

„Wszyscy Polacy to jedna rodzina” w Huszczy

10 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej w Huszczy odbył się piknik rodzinny
„Wszyscy Polacy to jedna rodzina” zorganizowany przez Radę Pedagogiczną
i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
w Huszczy, w ramach szkolnych i gminnych kampanii„Zachowaj Trzeźwy Umysł,
Postaw na rodzinę i Reaguj na przemoc”.
Na imprezę środowiskową przybyło wielu
zaproszonych gości. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Dorota Pawłowska
serdecznie powitała radnego powiatu
bialskiego, kierownika KRUS w Białej Podlaskiej Marka Uścińskiego, sekretarz gminy
Łomazy Mariannę Łojewską, pracownicę
oświaty Janinę Olichwirowicz, Andrzeja
Wińskiego wiceprzewodniczącego oraz
radnych gminy Łomazy: Elżbietę Moszkowską, Mirosławę Hołownia, Mirosława Szutko, sołtysów wsi Huszcza Joannę
Malewicz, Tomasza Hołownię i sołtysa wsi
Kopytnik Zbigniewa Głowackiego oraz
dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiłę Wińską, dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury Ryszarda Bieleckiego i operatora
muzycznego Arkadiusza Saczuka.
Powitała również gorąco zespoły ludowe
oraz dzieci, młodzież i dorosłych z gminy
Łomazy. Opieką medyczną objęła wszystkich zaproszona gościnnie pielęgniarka
szkolna Ewa Piętka.
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom pikniku dużo atrakcji. Dla najmłodszych
dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy,
zabawy na placu zabaw oraz zabawy rytmiczno-ruchowe z animatorem Jackiem
Marczukiem. Były też rozgrywki sportowe
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dla miłośników piłki siatkowej i piłki nożnej.
Bardzo dużym powodzeniem cieszył się tor
przeszkód, który chętnie pokonywały rodziny.
Za zaliczenie wszystkich przeszkód zawodnicy otrzymywali piknikowe medale pamiątkowe. Przeprowadzono też rodzinny
konkurs plastyczny. Każda rodzina biorąca
udział w konkursie przedstawiała swoje plany wakacyjne. Wszyscy uczestnicy za swoją
twórczość plastyczną otrzymali nagrody.
Medale i nagrody zostały ufundowane
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łomazach,
w ramach prowadzonych kampanii. Piknik
uświetniły zespoły ludowe z gminy Łomazy
„Pohulanka” z Kopytnika oraz „Luteńka”
z Koszoł. Ludowe rytmy wszystkim bardzo
się podobały.
W ślad za nimi ruszyli artyści ze Szkoły
Podstawowej w Huszczy. Najmłodsi aktorzy z koła teatralnego pod kierunkiem
Danuty Nazarewicz zaśpiewali piosenki
ludowe: „Czerwone jagody”, „Głęboka stu-

dzienka”, „Zasiali Górale” oraz „Moja wesoła
rodzinka” i „Wiosna w ogródku”, recytowali
wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy,
wykonali układ taneczny „Sałatka owocowa
z polewą czekoladową”.
Starszacy, pod kierunkiem Barbary Hołownia i Katarzyny Bańkowskiej, śpiewali piosenki dla mamy i przedstawili skecz
o rodzinie. Widownia wszystkich artystów
nagrodziła gromkimi brawami. Atrakcji
nie było końca, gdyż na boisku pojawił się
wóz strażacki OSP w Huszczy.
Dzieci polewały wodą z armatki wodnej,
uruchamiały syrenę i siedziały w wozie.
Podczas pikniku każdy mógł objadać się
popcornem, watą cukrową, ciasteczkami
oraz pieczoną na grillu kiełbaską z bułeczką
i wszystko popijać napojami.
Dzień ten był wspaniały, bo nikt się nie nudził. Spędziliśmy go w gronie polskich rodzin, w naszej małej Ojczyźnie – Huszczy. Był
dla wszystkich zabawą, radością oraz nauką.
Materiał: SP w Huszczy
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Oliwia Spychel - młody talent z Leśnej

Oliwia Spychel, 13- letnia utalentowana
młoda skrzypaczka z Leśnej Podlaskiej,
laureata licznych konkursów i przeglądów została zaproszona do TVP3 Lublin, aby zaprezentować swój talent
artystyczny szerszej, telewizyjnej publiczności.
W poniedziałek 4 czerwca wystąpiła
w porannym programie na żywo ,,Poranek między Wisłą a Bugiem’’. Prowadzący
program Emilia Ziemnicka i Józef Szopiński rozmawiali z Oliwią o jej talencie,
sukcesach osiągniętych w tak młodym
wieku. Młoda artystka pięknie gra na
skrzypcach muzykę ludową. Uczy się
grać pod okiem znanego nam skrzypka – mistrza tradycji ludowej Zdzisława

Marczuka z Zakalinek. Cieszymy się, że
tak młodzi ludzie jak Oliwia chcą uczyć
się od tak znamienitych mistrzów muzyki
ludowej, a zarazem kontynuować tradycję, kulturę naszego regionu, co powinno
być dla nas przecież bardzo ważne.
Oliwia w programie zaprezentowała
utwory ludowe na skrzypce min. oberka
i polkę, a także pochwaliła się swoja twórczością poetycką, bowiem pisze również
wiersze, za które w ubiegłym roku otrzymała II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Ostrzeszowie.
W tym roku przeszła eliminacje do
52. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym, które odbędą się 24 czerwca.
Ale zanim doszła na tak wysoki szczyt

musiała przejść najpierw Powiatowy
Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Drelowie, a następnie Wojewódzki
PKiŚL w Lublinie.
Materiał: gmina Leśna Podlaska

Festyn z okazji Dnia Dziecka
Organizacja „Podaj dziecku pomocną
dłoń” w Międzyrzecu Podlaskim zorganizowała festyn z okazji „Dnia Dziecka”. Festyn odbył się 3 czerwca na placu
Jana Pawła II. Festyn rozpoczął się koncertem duetu „ASTERS” z Terespola.
W trakcie imprezy dzieci brały udział
w różnego rodzaju konkurencjach sportowych i zabawach. Za udział otrzymały
one nagrody w postaci piłek, zabawek,
słodyczy oraz talonów na lody, zjeżdżalnie, popcorn i napoje.
W trosce o bezpieczeństwo oraz żeby zapobiec w przyszłości ewentualnym kradzieżom, policjanci z Miejskiej Komendy
Policji w Międzyrzecu Podlaskim wszystkim chętnym osobom znakowali rowery.
Przy udziale międzyrzeckiej policji, straży
pożarnej (JRG Międzyrzec Podlaski i OSP
Drelów) oraz pogotowia odbyła się również inscenizacja wypadku drogowego
i akcji ratunkowej, polegającej na rozcinaniu samochodu nożycami strażackimi
i wyciąganiu osoby poszkodowanej. Wszyscy zgromadzeni na festynie byli pod wrażeniem pokazu.
Zabawę uświetniły również wystę py dwóch zespołów tanecznych: Dziecięcego Zespołu Tanecznego “Figiel”
i Młodzieżowej Grupy Tanecznej “Macierzanka”, działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Następnie wystąpił Zespół Ludowy “Leśne
Echo” z Zaścianek.
Na koniec prezes organizacji „Podaj dziecku
pomocną dłoń” Sławomir Zacharjasz, starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz Marcin
Filipiuk rozdali dzieciom cukierki i złożyli

życzenia z okazji Dnia Dziecka. Do końca
festynu przygrywał zespół „ASTERS”.
Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci pod-

czas festynu były zjeżdżalnia, trampoliny
oraz dmuchany zamek.

Tekst: Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń”
w Międzyrzecu Podlaskim/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Dzień Rodziny w Motwicy

W niedzielę 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Motwicy odbył się kolejny
Dzień Rodziny, na którym spotkali się
uczniowie z rodzinami, nauczyciele oraz
zaproszeni goście.
To rodzinne, słoneczne popołudnie
rozpoczął występ Cyrku „Luna”, były
sztuczki iluzjonistów, taniec z wężem,
połykanie ognia i wiele innych. Kolejnym
punktem programu był występ uczniów
ze szkolnego kółka tanecznego. Następnie
uczestnicy poznali bajkę o państwie zwanym „�������������������������������������
Ćwierćlandem�������������������������
” i stali się mieszkańcami jego czterech krain, gdzie wykonywali
różne zadania. Żółci, Czerwoni, Zieloni
i Niebiescy projektowali swój strój narodowy, godło, hymn, zawód i okrzyk swojej
krainy. Zabawy było co niemiara.
Jednocześnie trwała gra terenowa. W niej
dzieci i rodzice musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i sprawnością fizyczną. Po
wyczerpującym maratonie odbył się pokaz
gm. Rokitno

wy zebrani częstowali się ciastem, kawą,
herbatą, a na koniec było ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.

Materiał: Izabela Koprianiuk, Szkoła Podstawowa w Motwicy

17. Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną

14 czerwca odbyło się XVII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną
w Rokitnie. Wzięli w nim udział soliści
i zespoły dziecięce oraz młodzieżowe
z terenu powiatu bialskiego. W sumie
23. uczestników solo i w grupach. Kilkadziesiąt piosenek z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego, a wśród nich
utwory nawiązujące oczywiście do tematyki wakacji i lata.
Wśród gości spotkania z Piosenką Wakacyjną znaleźli się m.in.: Jacek Szewczuk
– wójt Rokitna, Bogusława Frańczuk –
skarbnik Gminy Rokitno, Eugeniusz Żuk
– przewodniczący Rady Gminy w Rokitnie, Zbigniew Niczyporuk – z-ca przewodniczącego Rady Gminy w Rokitnie,
Mirosława Szpyruk – dyrektor Szkoły
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baniek mydlanych, natomiast najmłodsi
rozwijali swój talent plastyczny malując na
płótnie packami na muchy. W trakcie zaba-

Podstawowej w Rokitnie.
W komisji konkursowej zasiedli: Anna
Jóźwik inspektor ds. kultury Starostwa
Powiatowego, Ewa Chwedoruk prowadzi zawodową rodzinę zastępczą w Kaliłowie, Wiesław Kukawski lider zespołu
Relax.
W kategorii szkół podstawowych na podium stanęli: I miejsce Amelia Wojdat
z Rokitna; II miejsce Wiktoria Szczepanowska ze Sławacinka Starego; III miejsce Wiktoria Suszczyńska z Rokitna.
Wśród gimnazjalistów najlep sza była Julia Stefaniuk z Rokitna,
zaraz za nią uplanowal się Sylwester
Kwiatkowski z Rokitna. III miejsce zdobyła Oliwia Siwek z Komarna.
Wśród zespołów najlepiej ocenieni zostali: I miejsce Chór “Presto” z Rossosza;

I miejsce Zespół “Śnieżynki” z Rokitna; II
miejsce Zespół “Kolorowe Nutki” z Rokitna; II miejsce Zespół “Wielka Piątka” z Rokitna; III miejsce Zespół “Perełki Sławatyckie” ze Sławatycz.
Wyróżnienie otrzymał Wiktor Klepacki
z Janowa Podlaskiego,
W konkursie udział wzieli: Michalina
Dziem z Rokitna, Nikola Siwek z Komarna, Dominika Stolarek z Konstantynowa, Hanna Czublun z Rokitna, Paulina
Buraczyńska ze Sławatycz, Wiktoria
Gruszkowska ze Sławatycz, Amelia Skibińska ze Sławatycz, Jakub Niemiński
z Rokitna, Hanna Ksiniewicz z Janowa
Podlaskiego, Jacek Kulicki z Janowa
Podlaskiego, Maja Doroszuk z Konstantynowa, Weronika Pyl z Rokitna.
Materiał: Radio Biper
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90 lat od wizyty prezydenta II RP Ignacego Mościckiego

3 czerwca w Mościcach Dolnych w gminie
Sławatycze odbyły się uroczystości związane z 90. rocznicą wizyty prezydenta
II RP Ignacego Mościckiego w dawnych
nadbużańskich olęderskich koloniach
(wsiach) Nejdorf i Nejbrow.
Choć sama wizyta miała miejsce 30 czerwca
1928 roku – wg relacji tygodnika „Polesie”
nr 1 z 1 sierpnia 1928 roku – to uroczystości i imprezy towarzyszące obchodom tejże
rocznicy odbyły się w dniu kojarzonym z lokowaniem tychże kolonii, podobnie jak ubiegłoroczne obchody czterechsetnej rocznicy
osadzenia pierwszej grupy olędrów przybyłych z Prus Królewskich i wydaniu przywileju
lokacyjnego przez hrabiego Rafała Leszczyńskiego 3 czerwca 1617 roku we Włodawie.
Przybysze osadzeni na prawie holenderskim posiadali wiele przywilejów w tym:
wolność osobistą, możliwość odsprzedaży
wartości mienia w przypadku opuszczenia
kolonii, powoływanie własnego samorządu wsi z wybieranym wójtem, podstawową
władzę sądowniczą, wolność religijną, prawo do własnej szkoły, zwolnienie od danin
i pańszczyzny które zastąpiono czynszem
dzierżawnym, oraz inne przywileje. Faktem
było również to, że nowi osadnicy dostawali
ziemie trudne do zagospodarowania i utrzymania, w tym wypadku tereny podmokłe
z występującymi corocznie powodziami lub
podtopieniami. Kolonie Nejdorf i Nejbrow
były najstarszymi koloniami olęderskimi na
terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego
stanowiącego wraz z ziemiami polskimi ówczesną Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Prezydent Ignacy Mościcki nieprzypadkowo wizytował olęderskie wsie w 10.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż po odzyskaniu wolności
ponownie w całości znalazły się w granicach
II Rzeczpospolitej i uzyskiwały bardzo dobre
wyniki w rolnictwie i hodowli bydła mlecznego, a było to możliwe dzięki działającemu
Kółku Rolniczemu„Łan” , Spółdzielni Mleczarskiej i Spółdzielni Kredytowej.
Wielką rolę w odnowie duchowej mieszkańców, krzewieniu oświaty i gospodarce wsi
w tym czasie - już po likwidacji olęderskiego
w XIX wieku - odegrali proboszczowie funkcjonujących tam parafii: ewangelicko-augsburskiej – ks. Ewald Lodwich, oraz rzymskokatolickiej – ks. Piotr Tatarynowicz.
Szczegóły dotyczące prezydenckiej wizyty
i wypływającej z niej korzyści zarówno dla
domaczewskiej gminy jak i olęderskich wsi
przedstawił w specjalnie przygotowanym
referacie potomek nadbużańskich olędrów
Antoni Chorąży.
Na wniosek księdza Ewalda Lodwicha,
wsie Nejdorf i Nejbrow - za zgodą władz
województwa poleskiego - przemianowane
zostały na cześć prezydenta odpowiednio
na Mościce Dolne i Mościce Górne już od 1
stycznia 1929 roku.

Wydarzenia wrześniowe związane z zaborem
ziem polskich w wyniku agresji radziecko-niemieckiej w 1939 roku sprawiły, że w wyniku decyzji sowieckich władz okupacyjnych
prawobrzeżne część Mościc Dolnych i całe
Mościce Górne zostały w latach 1939-1941
zlikwidowane.
Ludność o niemieckich korzeniach narodowościowych została wysiedlona do tzw.
„Kraju Warty” tworzonego na zachodnich
ziemiach Polski, a potomkowie olędrów polskich zmuszeni zostali do przeniesienia swoich domostw do wsi Kacie k. Domaczewa, ok.
2 km od rzeki Bug.
Niewielka część Mościc Dolnych leżąca na
lewym brzegu i znajdująca się pod okupacją niemiecką ocalała w całości, a znajdujące
się tu wolne domy po olędrach niemieckich
otrzymali potomkowie olędrów z prawego brzegu, pozostawiając tam wzniesione
w czasie wojny budynki i gospodarstwa.
W ten sposób lewobrzeżna część wsi Mościce Dolne, która w okresie międzywojennym
i jeszcze kilkanaście lat po wojnie funkcjonowała w strukturach gminy Zabłocie (w tym
w gromadzie Jabłeczna) powiatu bialskiego,
stała się dziedziczką wielowiekowej historii
i tradycji nadbużańskich olędrów.
Od 1959 roku na stałe weszła w skład gminy Sławatycze, powracając niejako do historycznych dziejów związanych z funkcjonowaniem olęderskich kolonii w dobrach
Leszczyńskich, później zaś w tzw. „Państwie
Sławatyckim” Radziwiłłów, Wittgensteinów
i Hohenlohe.
Dzięki wsparciu władz gminnych i samorządowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury
i środowisk potomków olędrów w kraju i rozsianych na czterech kontynentach oraz historykom, regionalistom i pasjonatom - pamięć
o nadbużańskich olędrach, ich życiu i tradycji
jest ciągle żywa i budzi zainteresowanie nie
tylko samych wspomnianych potomków olęderskich kolonistów znad Bugu.
Uroczystości związane z obchodami 90. rocznicy wizyty prezydenta Mościckiego rozpoczęła msza święta w kościele rzymskokatolickiej p.w. M.B.R. w Sławatyczach.
Następnie przed Wiejskim Centrum Ak-

tywności Społecznej w Mościcach i głazem z tablicą upamiętniającą 400. rocznicę założenia kolonii w Mościcach Dolnych
odbyła się część oficjalna uroczystości,
w tym: hymn państwowy odegrany przez
Sławatycką Orkiestrę Dętą, przemówienie
wójta gminy Sławatycze Grzegorza Kiec,
Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, ministra w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzeja Czapskiego przedstawiciela fili Urzędu Marszałkowskiego
w Białej Podlaskiej, ceremonia odsłonięcia
tablicy pamiątkowej z okazji 90. rocznicy wizyty Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego
(przecięcie wstęgi przez gości honorowych,
przedstawicieli władz gminy Sławatycze
oraz sołectwa i mieszkańców wsi Mościce
Dolne); wygłoszenie referatu okolicznościowego przez Antoniego Chorążego, potomka
nadbużańskich olędrów, przedstawiciela wsi
Mościce Dolne; przekazanie przez przedstawicieli Freundeskreis Neudorf / Neubrow
am Bug (Koła Przyjaciół Nejdorf / Nejbrow
nad Bugiem) Siegfrieda Ludwiga i Jensa Ryla
gminie Sławatycze trąbki Yamaha (YTR2330).
Prezent ufundowany przez: EKM, Diakonia
Środkowych Niemiec, Związek Socjalny Saksonii, Fundacja KWW.
W dalszej części artystycznej odbyły się prezentacje artystyczne w wykonaniu solistów,
zespołów muzycznych i tanecznych, w tym
grupy tanecznej z GOK prowadzonej przez
Ninę Litwiniec, „Sławatyckich Perełek” w repertuarze patriotycznym oraz koncert zespołu Braci P.
Ponadto imprezie towarzyszyły prywatne
wystawy Antoniego Chorążego nawiązujące
do historii, tradycji i życia codziennego życia
olęderskiej wsi, w tym wystawa planszowa
pt. „Olędry nad Bugiem” i wystawa eksponatów (stare narzędzia, wyroby i przedmioty)
pt. „W dawnym domu i zagrodzie”.
Uczestnicy uroczystości mogli też zasmakować regionalnych potraw i przekąsek (w tym
olęderskich specjałów) przygotowanych
przez gospodynie z gminy Sławatycze w ramach przygotowanej degustacji. Nie zabrakło też dobrej zabawy przy rytmach muzyki
i śpiewu miejscowych artystów.
Tekst: Antoni Chorąży
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Bataliony Chłopskie w powiecie bialskim 1939-1944 (cz.1)
Bezpośrednim skutkiem przegranej kampanii
wrześniowej 1939 r. była okupacja ziem polskich przez III Rzeszę. Działalność okupanta
zmierzająca do maksymalnej eksploatacji
ekonomicznej i zwalczenia przejawów życia
narodowego sprawiły, że to polska wieś
przez prawie sześć okupacyjnych lat była
główną bazą i ostoją ruchu oporu. „Żywią
i bronią” - stare hasło kościuszkowskie
ponownie zyskało na aktualności.
Należy zaznaczyć, że główne partie polityczne okresu II Rzeczpospolitej w powiecie
bialskim w konspiracji utworzyły organizacje
polityczne i wojskowe. Każda z tych organizacji
montowała swoje struktury i przygotowywała
się do walki z wrogiem.
Przed wybuchem II wojny światowej ruch
ludowy w powiecie był jednym z głównych
ugrupowań politycznych. Klęska militarna
przerwała legalną działalność partii i organizacji politycznych, w tym Stronnictwa Ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici”, utrudniało to podjęcia pracy w konspiracji. Poza tym znani przywódcy opuścili
własne strony i ukrywali się, ponieważ obawiali się aresztowania. Nie oznaczało to jednak
bezczynności. Wielu działaczy ludowych, nie
czekając na odgórne decyzje, zaczęło spontanicznie się organizować.
W warunkach okupacji hitlerowskiej do budowy podziemnych struktur przystąpili ludowcy bialscy. W powiecie przed ukształtowaniem
się powiatowego kierownictwa ruchu ludowego działały konspiracyjne ośrodki w tych wsiach, w których przed wojną działały silne koła
ZMW „Wici” i Centralnego Związku Młodej
Wsi „Siew”. Charakterystyczną cechą tych inicjatyw było powstanie nieoficjalnych kierownictw konspiracyjnych, których podstawowym
zadaniem było zwerbowanie byłych członków
organizacji politycznych i młodzieżowych.
Należy dodać, że konspiracja chłopska w powiecie bialskim wiele zawdzięczała osobie wybitnego działacza „Siewu” - Stefana Skoczylasa,
który już jesienią 1939 r. odbył szereg spotkań
z lokalnymi działaczami CZMW „Siew”.
Między innymi spotkał się on z Janem Oniszczukiem we wsi Litewniki Nowe; z Bronisławą
Drzasówną w Mariampolu; Eugeniuszem
Kołtanem w Komarnie; z Józefem Nowakiem
we wsi Wola Dubowska. Skłaniał ich do
podjęcia czynnej pracy konspiracyjnej. W ten
sposób – jak notuje w swych wspomnieniach
Lucjan Koć, S. Skoczylas - „We wszystkich
tych ośrodkach spotykał się z istniejącymi już
zrębami młodowiejskiej organizacji konspiracyjnej lub z ludźmi, gotowymi do założenia
takowej o charakterze wojskowym.”. (L. Koć,
Siewiarze w „Racławicach”, BCh, LZK, /w:/
Ruch młodowiejski w czasie pokoju i wojny,
pod red. R. Olbrychskiego, Warszawa 1992, s.
209-210.) Pozwoliło to S. Skoczylasowi rychło
zmontować najpierw zespoły organizacyjne,
a następnie przystąpić do tworzenia komórek
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oporu na terenie województwa lubelskiego.
Te początkowe formy konspiracji stanowiły
podstawę późniejszej pracy politycznej i wojskowej ludowców.
W lutym 1940 r. powołano konspiracyjne
kierownictwo Stronnictwa Ludowego pod
nazwą Centralne Kierownictwo Ruchu
Ludowego. W tym samym roku dla ruchu
ludowego przyjęto kryptonim „Roch”. Podstawowym zadaniem CKRL było skupienie
w swych szeregach wszystkich sił ruchu.
Do struktur SL „Roch” na Podlasiu weszło
SL, ZMW „Wici” i część działaczy z CZMW
„Siew”. Główny wysiłek organizacji w 1940
r. koncentrował się na zagadnieniach natury
organizacyjnej. Kierownictwo SL „Roch” na
powiat bialski powołano jesienią 1940 r., na
którego czele stanął Stanisław Makowiecki
jako przewodniczący. W montowaniu struktur w terenie pomagały kobiety z Ludowego
Związku Kobiet (LZK).
Ważnym wydarzeniem w walce o miejsce i rolę
ruchu ludowego w Polskim Państwie Podziemnym było powołanie samodzielnej organizacji
zbrojnej we wrześniu 1940 r. Początkowo
nosiła ona nazwę Straż Chłopska, kryptonim
„Chłostra”. Ponieważ nazwa nie zyskała aprobaty szeregowych członków chłopskiego konspiracyjnego wojska, przyjęła się inna nazwa
- Bataliony Chłopskie (BCh). Celem tej organizacji była walka z najeźdźcą hitlerowskim
o wyzwolenie kraju. Struktura terytorialna BCh
przewidywała podział na okręgi i podokręgi,
a te na obwody, rejony, gminy i gromady.
W pierwszym okresie organizowania BCh
w skład Komendy Obwodu wchodziły
następujące służby: komendant obwodu, jego
zastępca, szef łączności i kolportażu oraz szef
finansów i zaopatrzenia. Należy dodać, że obsada personalna komend obwodów była rozbudowywana w miarę rozwoju struktury organizacyjnej. W skład BCh wchodziły oddziały
taktyczne, terytorialne, specjalne oraz partyzanckie oddziały leśne. Zmiany w strukturze
organizacyjnej następowały w latach 19431944, w związku z akcją scaleniową. Oddziały
taktyczne nie uległy reorganizacji, natomiast
z oddziałów terytorialnych wyodrębniono
Państwowy Korpus Bezpieczeństwa i Straż
Samorządową, które przekazano Delegaturze
Rządu. Z pozostałych członków oddziałów
terytorialnych utworzono Ludową Straż
Bezpieczeństwa.
Powołując struktury organizacyjne BCh, kierownictwo ruchu ludowego podzieliło kraj na
10 okręgów, oznaczając je liczbami rzymskimi. Województwo lubelskie, w skład którego
wchodził powiat bialski zostało oznaczone nr
IV. Okręg ten dzielił się na 15 obwodów, które
zostały kryptonimami w postaci kolejnych
cyfr arabskich od 1 - 15. Jednostką pośrednią
między okręgiem obwodem były podokręgi,
których na obszarze Okręgu IV utworzono
dwa: Podokręg IV A - Podlaski oraz Podokręg
IV B - Zamojski. Skład osobowy poszczegól-

nych komend obwodowych był uzależniony od
przedsiębiorczości komendantów, a także od
współpracy z tzw. trójką powiatową „Rocha”.
Powiat bialski w strukturach BCh stanowił obwód nr 8. Obwód Biała Podlaska BCh, jak i SL
„Roch” pokrywał się w zasadzie z obszarem
przedwojennego powiatu. Pierwszym komendantem BCh w powiecie był Aleksander Derlukiewicz ps. „Wilk” (do sierpnia 1942 r.), po
nim zaś Bogdan Wilamowski - Korolewicz ps.
„Mirek”, a po jego odejściu Stanisław Potapczuk ps. „Sewer”. Zmiany kadrowe w komendzie obwodu Biała Podlaska trwały przez cały
okres okupacji. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że BCh zostały ściśle związane z SL „Roch”,
dowódcy z zasady wchodzili do politycznych
struktur kierowniczych poszczególnych szczebli. Skład osobowy obwodu Biała Podlaska,
według stanu na 1942 r., przedstawiał się
następująco: przew. „Roch” - Makowiecki
Stanisław ps. „Smętek”; z-ca P. „Roch” - Derlukiewicz Aleksander ps. „Szczodry”; sekr.
„Roch” - Lejwoda Stanisław ps. „Stach”;
członek „Roch” - Bancarzewski Stanisław ps.
„Sikorka”, „Góral”; członek „Roch” - Onyszczuk Jan; kom. obw. BCh - Wilamowski Bogdan ps. „Mirek”; z-ca kom. BCh - Potapczuk
Stanisław ps. „Sewer”; z-ca kom. BCh - Czuba
Julian ps. „Marian”; kom. pow. OS. LSB Horaczyński Bolesław ps. „Kamyk”; k-dt OS Korzeniowski Franciszek ps. „Chmurny”; k-dt
OS -Bancarzewski Franciszek ps. „Włóczęga”;
k-dt OS - Horaczyński Bolesław ps. „Kamyk”;
k-dt pow. LZK - Derlukiewicz Adolfina; k-ca
Kom. Pow. LZK - Drzas Bronisława ps. „Bronia”; czł. Kom. LZK - Nościbrodzka Leokadia
ps. „Lalka”; czł. Kom. Pow. LZK - Pieniek
Janina.
Kolejna część tekstu w najbliższym numerze
Gościńca Bialskiego
Tekst: dr Dariusz Sikora/ Zdjęcia: źródła internetowe
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Sportowcy z Terespola na Pikniku Olimpijskim
9 czerwca w Parku Kępa Potocka w Warszawie, odbył się jubileuszowy 20. Piknik Olimpijski. Jubileusz był okazją do
tego, żeby po raz pierwszy wprowadzić
elementy ceremoniału olimpijskiego. Moc atrakcji zamieniło ten dzień
w prawdziwe święto sportu i rekreacji.
Wszystko to za sprawą niezliczonych
atrakcji i wspaniałych uczestników.
Wielką atrakcją była możliwość spotkania ponad 150 polskich medalistów
olimpijskich. Piknik Olimpijski to impreza
o charakterze promującym aktywny styl
życia, zdrowie, sport i olimpizm, a także
stwarzająca możliwość czynnego uczestnictwa w programie sportowym osobom
w każdym wieku. Tegoroczna edycja była
poświęcona III Młodzieżowym Igrzyskom
Olimpijskim w argentyńskim Buenos
Aires i z tego względu wiele atrakcji było
przygotowanych specjalnie dla dzieci
i młodzieży. Wystawionych zostało blisko
40 stanowisk promujących dyscypliny
sportowe, nie tylko olimpijskie.
Odbyły się pokazy, konkursy, występy
na scenie oraz rozgrywki i gry. Każdy
uczestnik, który wziął udział w dowolnej konkurencji otrzymał jedną z tysięcy

nagród. Na Pikniku nie zabrakło stoisk
Polskiego Komitetu Olimpijskiego czyli:
Strefy Idei Olimpijskiej, Polskich Nadziei
Olimpijskich czy Fair Play.
Podczas tak ważnego dnia sportu nie
mogło zabraknąć Klubu Olimpijczyka
z Terespola. Terespol reprezentowała silna grupa 50 osób. Skorzystali oni z niepowtarzalnej okazji, żeby porozmawiać
z mistrzami, zaprosić ich do wspólnego
zdjęcia i otrzymać pamiątkowe autografy. Najmłodsi uczestnicy Pikniku zmierzyli
się ze sportowcami w przeciąganiu liny

i skakaniu przez gumę. Był wspólny taniec z cheerleaderkami, malowanie twarzy, «ekstremalne» skoki na eurobangee
i udział w konkursie plastycznym. Nieco
starsi strzelali na bramkę, rozgrywali mecze siatkówki i koszykówki. Uczestnicy
wydarzenia wzięli także udział w biegu
Warszawa – Buenos Aires na dystansie
12 322 km. Duża grupa „naszych” pływała
na kajakach. W przyszłym roku obędzie
się jubileusz 100-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Tekst: K.Pucer/ Zdjęcia: A. Korbal

Powiatowe Igrzyska Sportowo –Rekreacyjne LZS
10 czerwca na terenie obiektów sportowych w Zalesiu odbyły się VII Powiatowe
Igrzyska Sportowo -Rekreacyjne Ludowych Zespołów Sportowych. Uczestnicy
zmierzyli się w wielu konkurencjach zarówno indywidualnych, jak i drużynowych.
W Igrzyskach udział wzięli zawodnicy
z siedmiu gmin powiatu bialskiego. Celem
imprezy sportowej było m.in. zapewnienie
dzieciom, młodzieży i dorosłym spędzenia
wolnego czasu na sportowo, propagowanie różnych form sportowo-rekreacyjnych
oraz integracja na sportowo różnych grup
społecznych. Zawodnicy mogli pokazać
swoje umiejętności w sporcie. Tu najlepsi
okazali się zawodnicy z gminy Zalesie, natomiast samorządowcy próbowali swoich
sił w Trójboju Władz Samorządowych, gdzie
najlepszą drużyną okazał się Zespół z gminy
Rokitno. Klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
I miejsce - gm. Zalesie pkt. 380; II miejsce gm. Biała Podlaska pkt. 205; III miejsce - gm.
Łomazy pkt. 202; IV miejsce - miasto Biała
Podlaska pkt. 72; V miejsce - gm. Piszczac
pkt. 50; V miejsce - gm. Wisznice pkt. 28; VI
miejsce - gm. Rokitno pkt. 25.
Igrzyska przebiegały w sportowej atmos-

ferze i na wesoło z odrobiną tolerancji dla
wyników. Organizatorom chodziło bowiem
o integrację, rekreację i dobrą zabawę. Zawodnikom kibicowali tego dnia zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się m.in.: marszałek województwa lubelskiego Sławomir
Sosnowski, starosta bialski Mariusz Filipiuk,
radni powiatu: Mariusz Kiczyński i Tomasz
Andrejuk, Radosław Sebastianiuk oraz za-ca wojta gminy Zalesie Tomasz Szewczyk
, przewodniczący Rady Gminy Zalesie Wojciech Szymanek, samorządowcy i działacze
LZS , sędzią Igrzysk był Wiesław Rzymowski.
Wszystkim gościom i organizatorom oraz instytucjom wspierającym dziękujemy, a są to
Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-

skiego, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Gmina Zalesie. Wielkie podziękowania
za organizację i wsparcie wydarzenia należą
się działaczom sportowym oraz sponsorom
niżej wymienionym:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej prezes
Helena Wasilewska, Lev-Trans-Bank Krzysztof Lewczuk, Agencja Reklamowa TESS Teresa Uścimiuk, Dworek Jolanta Jolanta Dawidziuk, Kris-Bruk Krzysztof Hornowski, Firma
WARTA SA, BLGD Mariusz Kostka, ,,Glob-Max” Ubezpieczenia Arkadiusz Maksymiuk.
Najlepsi zawodnicy będą reprezentować
powiat na Igrzyskach Wojewódzkich
w Krzywdzie 29 lipca.
Materiał: Powiatowe Zrzeszenie LZS
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Sukces sportowców z klubu sportowego „Lutnia” w Zalutyniu

W dniach od 9 do 12 czerwca w Katowicach, Chorzowie i Mikołowie odbyły
się XI Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, w których uczestniczyło blisko 1000 niepełnosprawnych
intelektualnie sportowców reprezentujących 11 dyscyplin sportu. Ceremonię otwarcia Igrzysk, która odbyła się
w Katowickim Spodku swoją obecnością zaszczyciła Pani Anna Lewandowska – prezes Olimpiad Specjalnych
Polska.
Województwo lubelskie w piłce nożnej
reprezentowali sportowcy z Klubu Sportowego „Lutnia” działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zalutyniu .
W skład drużyny wchodzą uczniowie
i absolwenci ośrodka: Rafał Dejneka,
Sławomir Dzierżanowski, Michał Lech,
Daniel Łuciuk, Paweł Piesiak, Konrad
Sosnowski, Hubert Staszuk, Grzegorz

Szkodziński, Robert Szkuta, Stanisław Trociewicz. Podczas rozgrywek na
Stadionie Śląskim, podopieczni trenerów – Tomasza Skoczenia i Arkadiusza
Juźko zdobyli złoty medal, wygrywając
z reprezentacjami województw: wielkopolskie (Konin) 6:4, śląskie 5:1, opolskie

2:1. Po raz kolejny zawodnicy z Zalutynia
udowodnili, że ich placówka to najlepsze
miejsce w regionie do uprawiania sportu,
rozwijania swoich zainteresowań i pokonywania ograniczeń przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Materiał: SOSW w Zalutyniu

VIII edycja Bialskiej Ligi Szachowej
Turniejem w Sarnakach zakończyła
się Bialska Liga Szachowa VIII edycji.
W roku szkolnym 2017/2018 Bialski
Regionalny Związek Szachowy przeprowadził 7 turniejów w Łomazach,
Konstantynowie, Międzyrzecu Podlaskim, Rokitnie, Roskoszy, Sarnakach
i Terespolu. Turnieje mogły zostać
zrealizowane dzięki dotacji Starosty Bialskiego, życzliwości włodarzy
miejscowości i kierowników placówek
oświatowych, w których odbyły się zawody oraz osobistemu zaangażowaniu
radnego powiatu bialskiego Marka
Uścińskiego.
W turniejach wystąpiło łącznie 589 szachistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szachi-
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stów sklasyfikowano w 8 podstawowych
kategoriach uczniów i uczennic: klas I – III
i IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Odrębnie
sklasyfikowano przedszkolaków.
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Jakub Niczyporuk z LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej
Podlaskiej. Natomiast wśród dziewcząt
pierwsze miejsce zajęła Andżelika Petruczenko z LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej.
Wśród gimnazjalistów najlepszym szachistą został Marek Prokopiuk z Gimnazjum w Terespolu. Najlepszą gimnazjalistką okazała się Joanna Szymańska
z Gimnazjum w Sarnakach.
W grupie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych wygrał Wiktor Kukawski

z Gimnazjum Sportowego nr 3 w Międzyrzecu Podlaski, a wśród uczennic Hanna
Nurzyńska ze Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy.
W klasyfikacji uczniów klas I – III zwyciężył Aleksander Nakaziuk z SP nr 3 im.
Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim,
a wśród dziewcząt Aleksandra Słowikowska z SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim.
Warto wspomnieć, że w ligowych turniejach wzięło udział ośmioro przedszkolaków. Najwięcej punktów w 7 turniejach
zgromadziła Joanna Wedziuk z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.
Wyniki drużynowe szkół powiatu bialskiego dostępne są na stronie internetowej Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego w Białej Podlaskiej.
Materiał: BSZS
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