


Co, gdzie, kiedy ...
Październik

17 października (poniedziałek) godz. 12.00,Bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób, jednocześnie w 3 miejscach w Te-
respolu: hala sportowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Galeria Zacisze i Kwiaciarnia Stokrotka

18 października (wtorek) - Debata o rolnictwie - 27 sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej - sala kon-
ferencyjna siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, godz. 15:00

21 październka, godz 18:00 III Gminny Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej, sala widowiskowa Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.

23 października, otwarcie biura zawodów godz. 12.15, otwarcie imprezy godz. 13.00, Bieg po zdrowie 
wraz z piknikiem zdrowotnym boisko przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy

23 października, godz.13.00, IV Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych pn. „Jak Paciorki 
Różańca, kościół p.w. MB Różańcowej w Sławatyczach

23 października, godz. 14.00, XII Powiatowe Kodeńskie Spotkania z Poezją i Pieśnią Maryjną poświę-
cone pamięci świętego Jana Pawła II Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu

24 października, godz. 10.00-22.00, Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor Cinema, Gminny Ośrodek 
Kultury i Oświaty w Wisznicach

26 października (środa) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej oraz Młodzieżowe 
Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim, zapraszają na VII Międzyrzeckie Targi Pracy i Edukacji, 
które odbędą się 26 października w godzinach: 10:00-13:30 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Wstęp wolny!

29 października, godz. 14.00, XXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego, Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Listopad

6 listopada, 14.00 (zapisy do 3.11.2016), II Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów „Jesień 
Poezją Malowana", Sala Kolumnowa w Urzędzie Gminy w Piszczacu

9 listopada, godz. 10.00, Konkurs o zasięgu wojewódzkim "Chopin w słowach i obrazach", Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

11 listopada, obchody Dnia Niepodległości w Terespolu, złożenie wieńców pod Pomnikiem Niezna-
nego Żołnierza i wystawa okolicznościowa w terespolskiej prochowni.

11 listopada Odsłonięcie tablicy poświęconej Ks. Karolowi Wajszczukowi proboszczowi Parafii Dre-
lów i założycielowi tajnej organizacji wojskowej NASZE ORŁY oraz jej członkom. Uroczystości odbędą 
się w Drelowie, rozpocznie je msza św., poświęcenie tablicy, dalsze uroczystości w sali GCK w Drelowie.

12 listopada, godz.13.00, rozstrzygnięcie VII Przygranicznego Konkursu Tkackiego
"Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny", uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej w Klubie Kultury  
w Hrudzie

13 listopada (dzień może ulec jeszcze zmianie, trwają jeszcze rozmowy), wystawa fotograficzna 
,,Brześć wielu kultur" - zdjęcia autorstwa Aleha Malejki, Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu

13 listopada, godz. 15.00-20.00, Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Brześcia, 
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

13 listopada, godz. 13.00,  XVI Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej w Gimnazjum w Tucznej

Jeśli chcesz, aby informacja o imprezie, wydarzeniu, spotkaniu, które organizujesz znalazła się na ła-
mach Gościńca Bialskiego napisz do nas e-mail na adres: gosciniec@powiatbialski.pl 
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Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POWIATU

W okresie od 23 września dnia do 5 
października Zarząd Powiatu obrado-
wał 3 razy. Tradycyjnie już poza spra-
wami z zakresu bieżącej działalności 
powiatu. Zarząd rozpatrzył szereg 
wniosków związanych z aktywnością 
różnego rodzaju organizacji funkcjo-
nujących na obszarze powiatu. OSP 
Drelów dostanie pompę. Dwa pługi 
odśnieżające drogi zakupi Zarząd 
Dróg Powiatowych. Nie mniej uwagi 
poświęcono sprawom z zakresu spor-
tu, kultury i edukacji. Więcej pienię-
dzy będzie też na stypendia Starosty 
Bialskiego.

W ramach udzielanego wsparcia dzia-
łań na rzecz bezpieczeństwa podję-
to decyzję o dofinansowaniu zakupu 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dre-
lowie pompy pływającej typu Mamut/
Niagara2 na doposażenie samochodu 
Operacyjno-Ratowniczego z wyposa-
żeniem medycznym i sprzętem dla Gru-
py Wysokościowej. Ponadto Zarząd po 
zapoznaniu się z prośbą Zarządu Dróg 
Powiatowych w Białej Podlaskiej, wyra-
ził zgodę na zakup dwóch pługów od-

śnieżnych do odśnieżania dróg powia-
towych i chodników z przeznaczeniem 
dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Białej 
Podlaskiej i Obwodu Drogowego Nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim.
Wsparcia finansowego w kwocie 300 zł 
udzielono Związkowi Polskich Artystów 
Fotografików 
w   z w i ą z k u 
z organizacją  
V  e d y c j i 
Ogólnopol-
sk iego Ple -
n e r u  Fo t o -
graficznego 
"Duchowość 
Pogranicza". 
Z a r z ą d  d o -
f i n a n s o w a ł 
także kwotą 
2000 zł tur-
niej łucznic-
twa tradycyjnego, który odbędzie się 
22-23 października 2016 r. w Rossoszu.
Podjęto też pozytywną decyzję w spra-
wie zwiększenia budżetu poszczegól-
nych szkół w zakresie wypłaty stypen-
diów Starosty Bialskiego za okres od 

września 2016 r. do czerwca 2017 r. Łącz-
na kwota zwiększenia wynosi 120 100 zł 
w tym 48 520 zł na rok 2016 (wrzesień-
-grudzień) i 71580 na rok 2017 (styczeń-
-czerwiec). W obecnym roku szkolnym 
122 osoby otrzymuje powyższe stypen-
dium. Ponadto Zarząd przeznaczył 3000 

zł na organizację IV Regionalnej Olim-
piady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – 
Lubartów 2016, która organizowana jest 
wspólnie ze Starostwami Powiatowymi: 
w Parczewie, Lubartowie, Radzyniu Pod-
laskim, Włodawie i Rykach.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ma 
poważne plany w związku z Przedsię-
biorstwem PKS w Międzyrzecu Podla-
skim. Firmie nie można zazdrościć sy-
tuacji finansowej w jakiej się znajduje, 
nie jest ona najlepsza. Tym bardziej 
wartościowe jest zaangażowanie się 
Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Sta-
rostów Bialskich w pomoc firmie oraz 
opracowanie planu uratowania zakła-
du przed bankructwem i wyprzedażą. 
Jednym z elementów planu napraw-
czego jest ulżenie firmie w wydatkach 
bieżących. Zarząd Powiatu podjął 
właśnie decyzje o umorzeniu między-
rzeckiemu PKS-owi ponad 17 tys 600 
zł podatku z tytułu użytkowania wie-
czystego. 

Wrzesień i październik tego roku zapisze 
się w historii Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej w Międzyrzecu 
Podlaskim Spółki z o.o. jako czas w któ-
rym to firma po raz pierwszy w swojej 
historii doczekała się pomocy publicznej 
w formie umorzenia opłaty rocznej za 
2016 rok w wysokości 17647,50 zł z ty-
tułu użytkowania wieczystego nierucho-
mości Skarbu Państwa. Podatek dotyczy 
położonych w Międzyrzecu Podlaskim te-
renów o łącznej powierzchni prawie 6,5 

ha na których znajduje się baza przedsię-
biorstwa przy ul. Radzyńskiej.
Umorzenia dokonano na prośbę przed-
siębiorstwa czyli użytkownika wieczyste-
go. Zarząd Spółki uzasadnił prośbę tym, 
że przeprowadził głęboką restrukturyza-
cję ze względu na istniejące uwarunko-
wania rynkowe i panujący kryzys gospo-
darczy. Pomimo tego, Spółce nie udało 
się osiągnąć dodatniego wyniku finan-
sowego. Negatywny wpływ na działania 
Spółki ma też sytuacja międzynarodowa 
związana ze zmniejszeniem sprzedaży 
paliw dla podmiotów realizujących trans-
port towarów.

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk: - De-
cyzji o umożeniu nie podejmowałem sam. 
Podjął ją Zarząd Powiatu jako całość. Każ-
dą sprawę badamy indywidualnie. Patrzyli-
śmy na społeczną wagę działalności przed-
siębiorstwa. PKS w Międzyrzecu Podlaskim 
jest potrzebny i nie ma co do tego dwóch 
zdań. Gy możemy pomóc i uważamy, że 
taka pomoc przyniesie efekty, robimy to. 
W planach Starostwa jest przejęcie PKS-
-u w Międzyrzecu Podlaskim i stworze-
nie przedsiębiorstwa komunikacji po-
wiatowej prowadzonego przez Powiat 
Bialski i Związek Gmin i Miast Powiatu  
Bialskiego.

Więcej pieniędzy na stypendia Starosty Bialskiego!!!

Międzyrzec Podlaski: PKS z umorzeniem. To pomoc firmie, aby trwała
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XXV Sesja Rady Powiatu w Białej Podla-
skiej była sesją szczególną ze względu 
na miejsce obrad - gmach Państwo-
wej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej. Obrady rozpoczę-
ły wystąpienia przedstawicieli uczelni: 
rektora Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Pod-
laskiej prof. zw. dr hab. Józefa Bergie-
ra oraz dyrektora Centrów Badawczych 
doc. dr inż. Tomasza Grudniewskiego.

Na wstępie swojego wystąpienia rektor 
Uczelni zwrócił się do samorządowców 
powiatu bialskiego wskazując, że wyzna-
czają oni kierunki dla całego powiatu, 

w którym 17 lat temu powstała Państwo-
wa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej. Jest 
to pierwsza w historii samodzielna uczel-
nia w powiecie bialskim. Kilka tygodni 
temu podjęto decyzję o otwarciu wydzia-
łu zamiejscowego Uczelni w Terespolu. 
W dalszej części wystąpienia przedsta-
wiony został cel zaproszenia Rady Powia-
tu, którym było to spotkanie inspirujące 
współpracę gospodarki z nauką. 

Uczelnia prowadzi liczne, warte wielo-
milionów złotych projekty

Od dwóch lat prowadzone są prace nad 

projektem tuczu trzody chlewnej z wyko-
rzystaniem jabłek. Projekt ten pojawił się 
w pierwszych dniach embarga na jabłka 
w Polsce. Bierze w nim udział kilka uni-
wersytetów polskich i kilka ośrodków ba-
dawczych, a PSW w Białej Podlaskiej jest 
liderem. Uczelnia zajęła w roku obecnym 
pierwsze miejsce w rankingu Państwo-
wych Szkół Wyższych, co dobrze służy 
promocji powiatu bialskiego. Zamiarem 
władz jest powołanie w ciągu najbliż-
szych lat uczelni akademickiej, która bę-
dzie się nazywała Akademia Bialska. 

PSW - możliwość ukończenia studiów 
dla lokalnego społeczeństwa

Odnosząc się do danych 
statystycznych, Rektor 
wskazał, że 61% studen-
tów pochodzi z powiatu 
bialskiego 24% z miasta 
Biała Podlaska i 15% z in-
nych obszarów. W Uczel-
ni kształci się około 3 tys. 
studentów. Podczas 17 lat 
jej istnienia ponad 8 tysię-
cy osób ukończyło studia. 
Zdecydowana większość 
studentów na przestrzeni 
tych lat pochodziła z po-
wiatu bialskiego. Jeżeli 
dołączone do tego zosta-

nie miasto Biała Podlaska, zauważyć moż-
na pewną prawidłowość, która jest typo-
wa dla wszystkich Państwowych Szkół 
Wyższych – są to uczelnie, które stwo-
rzyły możliwość ukończenia studiów dla 
lokalnego społeczeństwa, a tym samym 
lepszego funkcjonowania młodych osób 
na rynku pracy. Kończąc swoje wystąpie-
nie, zaprosił obecnych do odwiedzenia 
jednostek naukowych, które odbędzie się 
po zakończeniu sesji Rady Powiatu. 

Laboratoria w służbie mieszkańcom
Dyrektor Centrów Badawczych doc. dr 

inż. Tomasz Grudniewski w swojej wy-
powiedzi przedstawił ośrodki badawcze 
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Pod-
laskiej, które składają się z dwóch części: 

Regionalnego Centrum Badań środowi-
ska, rolnictwa i technologii innowacyj-
nych oraz Centrum Badań nad Innowa-
cjami. Pierwsze z wymienionych Centrów 
składa się z 3 części – laboratorium analiz 
biologiczno-żywieniowych, laboratorium 
analiz środowiskowych oraz laboratorium 
mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn. 
Uczelnia dysponuje aparaturą badawczą, 
która umożliwia wykonywanie analiz na 
potrzeby mieszkańców i środowisk lokal-
nych. Zrodził się pomysł wykorzystania 
aparatury w celu analizy przenikalności 
termicznej budynków pod kątem poja-
wianiem się różnego rodzaju uszczerb-
ków, wad konstrukcyjnych czy wycieków 
wodnych. Drugim pomysłem jest bada-
nie związane z opracowaniem soundpla-
nu. Możliwe jest także przeprowadzenia 
badań dotyczących przenikania hałasu 
przez budynki lub badań służących ta-
kiemu rozplanowaniu infrastruktury, by 
hałas był jak najmniej uciążliwy. Pomysły 
te mogłyby być realizowane wspólnie 
z powiatem bialskim.

Podziękowania starosty i grawerton od 
Rady Powiatu

Po zakończonych wystąpieniach przed-

XXV Sesja Rady Powiatu Bialskiego w auli PSW
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stawicieli Państwowej Szkoły Wyższej 
w Białej Podlaskiej, starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk podziękował za możliwość 

zorganizowania sesji  Rady Powiatu 
w gmachu Uczelni, pogratulował dotych-
czasowych osiągnięć oraz życzył kolej-

nych sukcesów, po czym wraz z Prze-
wodniczącym Rady Powiatu wręczyli 
Rektorowi pamiątkowy grawerton.

Schronisko Szkolne w Międzyrzecu 
czynne dłużej

Pierwsza z nich dotyczyła zmiany uchwa-
ły w sprawie założenia Szkolnego Schro-

niska Młodzieżowego Nr 2 w Między-
rzecu Podlaskim i nadania pierwszego 
statutu. Wprowadzona zmiana miała na 
celu wydłużenie czasu funkcjonowania 
schroniska pozwalając na zaspokojenie 
potrzeb noclegowych: uczniów, których 
powrót do domu w piątek po zajęciach 
lekcyjnych jest niemożliwy z powodu 
braku komunikacji, których miejsce za-
mieszkania jest poza granicami kraju, 
którzy w soboty uczestniczą w zajęciach 
dodatkowych organizowanych przez 
szkołę oraz grup szkolnych przyjeżdżają-
cych na rozgrywki sportowe.

Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 
Międzyrzecczyzny

W  drodze uchwały dokonano także 
zmiany statutu Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim. Zmiana 
podyktowana była przede wszyst-
kim przystąpieniem do realizacji 
projektu Szpital Środowiskowy dla 
Międzyrzecczyzny, koordynowa-
nego przez Ministerstwo Zdrowia 
i współfinansowanego z Europej-
sk iego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. W związku 
z powyższym utworzono w struktu-
rze organizacyjnej SP ZOZ odrębną 
komórkę organizacyjną pn. Dzienny 
Dom Opieki Medycznej. 

Aktualizacja budżetu powiatu
Ponadto przyjęto uchwałę zmienia-
jącą uchwałę w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Powia-
tu Bialskiego na lata 2016 – 2020 

i uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Bialskiego na 2016 r. Rada rozpa-
trzyła także informacje Zarządu Powiatu 
za I półrocze 2016 rok: o przebiegu wy-

konania budżetu powia-
tu, o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy 
finansowej oraz o prze-
biegu wykonania planu 
finansowego.

Burmistrz Danieluk 
o akademickim Tere-

spolu
W sprawach bieżących 
głos zabrał m.in. bur-
mistrz Terespola Jacek 
Danieluk, który wyraził 

ogromne zadowolenie z pomysłu doty-
czącego możliwości utworzenia Wydzia-
łu Zamiejscowego Państwowej Szkoły 
Wyższej w Białej Podlaskiej. Podzięko-
wał władzom Uczelni za dotychczasową 
współpracę. Złożył także podziękowania 
dla Starosty Bialskiego, radnych powia-
towych oraz władz powiatu za przychyl-
ność.

Nie zapomniano o rolnikach
Sprawy bieżące zdominowała dyskusja 
na temat aktualnych problemów w rol-
nictwie m.in. w związku z pojawieniem 
się na terenie powiatu wirusa afrykań-
skiego pomoru świń. Zwieńczeniem 
dyskusji było podjęcie stanowiska Rady 
Powiatu w sprawie trudnej sytuacji rol-
nictwa w Powiecie Bialskim.

Podziękowanie za drogę Cicibór - Wi-
tulin i chwila ciszy dla Jana  

Bandzarewicza
W końcowej części sesji, wiceprzewod-
niczący Rady Marian Tomkowicz podzię-
kował w imieniu radnych i mieszkańców 
gminy Leśna Podlaska za realizację in-
westycji drogowej obejmującej drogę 
powiatową z Witulina do Ciciboru. Rad-
ny Czesław Pikacz poinformował nato-
miast, że zmarł Jan Bandzarewicz, daw-
ny radny wojewódzki, radny powiatowy 
pierwszej kadencji. Pamięć zmarłego 
uczczono minutą ciszy.

Wyprawa do EKO-AGRO-TECH
Po zakończeniu sesji radni oraz goście 
mieli okazję odwiedzić Halę Sportową 
Uczelni oraz zapoznać się z działalno-
ścią Centrum Badań nad Innowacja-
mi Centrum Badań nad Innowacjami, 
w  którym znajdują się nowocześnie 
wyposażone laboratoria badawcze, 
wspierające rozwój naukowy trzech kie-
runków: Budownictwa (ze specjalnością 
odnawialne źródła energii), Zdrowia Pu-
blicznego (z programem badania bore-
liozy i gruźlicy), Informatyki (elementy 
służące do optycznego przetwarzania 
obrazów, elementy telekomunikacyjne 
i półprzewodnikowe). Obecnych zapro-
szono także do Regionalnego Centrum 
Badań środowiska, rolnictwa i techno-
logii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH 
gdzie znajdują się laboratoria Analiz 
Środowiskowych, Analiz Biologiczno – 
Żywieniowych oraz Mechaniki, Budowy 
i Eksploatacji Maszyn.

Merytoryczna część sesji to 4 uchwały
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Nowy obiekt Mlekovita Hurt – Detal 
powstał w Białej Podlaskiej. Z tej oka-
zji nastąpiło jego otwarcie i poświę-
cenie 1 października. Wśród zapro-
szonych gości przez prezesa zarządu 
Grupy Mlekovita Dariusza Sapińskie-
go był również starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk. 
Podczas części oficjalnej w swoim wy-
stąpieniu złożył on gratulacje władzom 

zakładu za determinację, dynamiczny 
rozwój w przemyśle mleczarskim, wy-

soki poziom produktów oraz promocję 

marki wśród mieszkańców powiatu 
bialskiego. Wyraził także przekonanie, 
że zakład w Białej Podlaskiej będzie jak 

najlepiej służył rolnikom powiatu, któ-
rzy dostarczają wysokiej jakości mleka.
Goście mieli możliwość zwiedzenia 
nowego obiektu oraz Spółdzielni Mle-
czarskiej w Białej Podlaskiej. Łączna 
powierzchnia magazynowa hurtow-
ni wynosi 751 m2, co odpowiada 257 
miejscom paletowym. Obiekt został wy-
budowany w krótkim czasie, tj. od paź-

dziernika 2015 do sierpnia 
2016 r. Należy podkreślić, 
że czas wykonania został 
skrócony o jeden miesiąc. 
Łączne nakłady wyniosły 1 
000 000 zł.
Wśród atrakcji przygoto-
wanych dla przybyłych 
rodzin były warsztaty ku-
linarne i konkursy z nagro-
dami, atrakcje muzyczne 
oraz plac zabaw dla dzieci. 
Można było także degu-
stować przetwory mleczne 

z Mlekovity.               AJ, foto: Jarosław Gajewski

Jesienne spotkania z piosenką w Tłuśćcu

25 września w remizie OSP odbyła 
się cykliczna impreza „Jesienne 

Spotkanie z Piosenką” w Tłuśćcu, podczas 
której zaprezentowały się zaprzyjaźnio-
ne zepoły z regionu, jak również zespoły 
z gminy Międzyrzec Podlaski. W trakcie 

uroczystości wystąpiła Klaudia Baj, która 
wprowadziła wszystkich w jesienny i no-

stalgiczny nastrój. Zapraszamy do obej-
rzenia fotorelacji. Organizatorami wyda-
rzenia byli: Zespół Sami Swoi z Tłuśćcca 
wraz z  Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim.

W związku z wystąpieniem czwartego 
potwierdzonego ogniska afrykańskie-
go pomoru świń w Droblinie odbyło 
się spotkanie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Miało ono 
miejsce w gabinecie starosty bialskie-
go 27 września.

Na spotkaniu ustalono, że powstaną ko-
lejne trzy posterunki kontroli i dezynfekcji 
pojazdów obsługiwane przez ochotniczą 
straż pożarną – w kierunku na: Kornicę 
(powiat łosicki), Konstantynów oraz No-
sów. Natomiast, jeśli nie powstaną nowe 
ogniska ASF w gminie Janów Podlaski 
i Konstantynów za zgodą powiatowego 
lekarza weterynarii 7 października zosta-
ną zlikwidowane posterunki w Konstan-
tynowie i Starym Pawłowie (gm. Janów 
Podlaski). Powiatowy lekarz weterynarii 
przekazał informacje, że ok. 1 październi-

ka mają być dostarczone do powiatu bial-
skiego od 4 – 5 kontenery – chłodnie na 
przechowywanie dziczyzny. W tygodniu 
zostaną przekazane na skup 1000 sztuk 
trzody chlewnej, a w następnym tygo-

dniu 1600. Ważnym problemem w obec-
nej sytuacji jest przerost masy tuczników 
ze strefy niebieskiej i ich utrzymanie. Pro-
wadzone są negocjacje z zakładami mię-
snymi, by tę sytuację rozwiązać.

Inwestycje: Nowy obiekt Mlekovita Hurt – Detal

Spotkanie Kryzysowe. ASF atakuje w Droblinie
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Organizacja „Podaj dziecku pomocną 
dłoń” z siedzibą w Międzyrzecu Pod-
laskim dnia 25 września 2016r. zorga-
nizowała festyn z okazji „Pożegnania 
Lata” dla wszystkich dzieci, które nie 
miały możliwości spędzić wakacji poza 
miejscem zamieszkania. Wydarzenie 
miało miejsce na placu Jana Pawła II. 
W wydarzeniu uczestniczył starosta 
bialski Mariusz Filipiuk.

Festyn rozpoczął zespół „Echo”. Zaraz po 
nim dzieci mogły sprawdzić się w konku-
rencjach sportowych, za które otrzymały 
nagrody. Emocje sięgnęły zenitu pod-
czas pokazu sztuki walki zwanej muay 
thai czyli tajskiego boksu zaprezentowa-
nej przez przedstawicieli Red Lion Club. 
Pokaz wzbudził wielkie zainteresowanie 
publiczności. Kolejnym punktem progra-
mu festynu było wydawanie artykułów 
szkolnych podopiecznym Organizacji. 
Dodatkowymi atrakcjami były: zjeżdżal-
nia oraz stoisko z popcornem i zimnymi 
napojami.
Festyn nie mógłby się odbyć bez zaanga-
żowania ludzi dobrej woli oraz wsparcia 
sponsorów. Wszystkim składamy ser-
decznie podziękowania za wkład w fe-
styn z okazji „Pożegnania Lata”. Wyrazy 
wdzięczności kierujemy do: Antoniego 
Korzeniewskiego, Łukasza i Marcina Fili-
piuków, Posła Stanisława Żmijana, Kon-
stantego Nakaziuka „Adidas”, Walentyny 
Łysakowskiej – Kancelaria Radców Praw-
nych, Zbigniewa Petruka – Kancelaria No-
tarialna, Hurtowni Papierniczej „Select”, 
Rafała Kawęckiego – Usługi Budowlane, 
Gabinetu weterynaryjnego „Lek-Vet”, Ce-
zarego Wasiluka – „Dach Styl”, Joanny Mi-
chalczyk – Pizzeria „Roma” oraz firm: He-
marex, Paraffin Wax, iOgrodzenia, Elmax.

Organizacja Podaj Dziecku Pomocną Dłoń

Pożegnanie Lata w Międzyrzecu Podlaskim
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Leśna Podlaska
29 września w Leśnej Podlaskiej 
odbyła się konferencja prasowa 
i spotkanie z hodowcami trzody 
chlewnej w sprawie kryzysowej sy-
tuacji spowodowanej ASF. Podczas 
spotkania przedstawiono proble-
my walki z ASF, podkreślano nie-
wystarczające działania rządu w 
tej sprawie.

W konferencji uczestniczyli prezes 
PSL Władysław Kosiniak – Kamysz, 
marszałek województwa lubelskiego 
Sławomir Sosnowski, przewodniczą-

cy Sejmiku Województwa Lubelskie-
go Przemysław Litwiniuk, starosta 
bialski Mariusz Filipiuk, przewodni-
czący Komisji Rolnictwa, Gospodar-
ki i Infrastruktury Rady Powiatu w 
Białej Podlaskiej Marek Sulima, wójt 
gminy Leśna Podlaska Paweł Kazi-
mierski, wójt gminy Konstantynów 
Romuald Murawski oraz przedstawi-
ciele hodowców trzody chlewnej z 
terenu powiatu bialskiego. Zadecy-
dowano także o wspólnym froncie 
działań u Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, zmierzających do tego, 
aby podjął odpowiednie środki oraz 
wsparł samorządy i rolników.

Trasa E-30 
Międzyrzec - Biała
Do późnych godzin popołudnio-
wych 4 października rolnicy z po-
wiatu bialskiego protestowali na 
drodze krajowej nr 2. Kolumna kil-
kudziesięciu ciągników wolno poru-
szała się z Międzyrzeca Podlaskiego 
do Białej Podlaskiej i z powrotem. 
Był to wyraz sprzeciwu wobec nie-
wystarczających działań rządu wo-
bec bardzo trudnej sytuacji w rol-
nictwie. 

Wśród problemów, z którymi obecnie 

Rolnicze protesty w Powiecie Bialskim



9

01.10.-15.10.2016 Gościniec Bialski

borykają się rolnicy jest z pewnością 
afrykański pomór świń. Do tej pory pięć 
ognisk wystąpiło na terenie powiatu 
bialskiego. Problem wymaga nie tyl-
ko podejmowanych licznych działań 
władz samorządowych, sił weterynaryj-
nych, służb mundurowych i rolników, 
ale przede wszystkim długofalowych 
przedsięwzięć w tym względzie władz 
państwowych. Protest był zwróceniem 
uwagi opinii publicznej i rządzących na 
tę sytuację. By nie był on zbyt uciążliwy 
dla użytkowników drogi policja wpro-
wadziła objazdy.
Z rolnikami był także starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk, który zna sytuację w jakiej 
jest rolnictwo w powiecie bialskim i po-
dejmuje wszelkie działania, by na ile to 
możliwe złagodzić skutki ASF w powie-
cie bialskim.

Woroniec
Natomiast już 6 października roz-
począł się wielodniowy protest rol-
ników, którzy wyszli na drogę E-30 
(droga krajowa nr 2) w miejscowości 
Woroniec. Protestują oni w związku z 
trudną sytuacją w rolnictwie, szcze-
gólnie jeśli chodzi o konsekwencje 
pojawienia się na terenie powiatu 
bialskiego afrykańskiego pomoru 
świń.

Z rolnikami w ich trudnej sytuacji soli-
daryzują się władze samorządowe, któ-
re wraz z marszałkiem województwa 
lubelskiego Sławomirem Sosnowskim 
oraz starostą bialskim Mariuszem Fili-
piukiem przybyły, by wesprzeć rolni-

ków. Samorządowcy, w tym marszałek 
oraz starosta bialski podejmują liczne 
działania, które mają pomóc rolnikom 
w tej kryzysowej sytuacji. Jednak roz-
wiązania długofalowe muszą zostać 
podjęte przez władze państwowe oraz 
resort ministerstwa rolnictwa i rozwo-
ju wsi. W związku z tym podejmowane 
były kroki, by umówić spotkanie przed-
stawicieli rolników z powiatu bialskie-
go z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztofem Jurgielem, ale bezsku-
tecznie. Władze samorządowe z mar-
szałkiem województwa lubelskiego na 
czele mają konkretne rozwiązania, jak 
pomóc wyjść z tej patowej sytuacji, któ-
re mają do zaproponowania ministrowi.

Anna Jóźwik, Grzegorz Siemakowicz, Grzegorz Pana-
siuk, Mariusz Maksymiuk

Rolnicze protesty w Powiecie Bialskim
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GMINA TUCZNA

Od blisko dwóch miesięcy w Gminie 
Tuczna realizowany jest projekt pn. 

„Gmina Tuczna przyjazna środowisku”. 
W ramach przedsięwzięcia prowadzo-
na jest akcja „Zostaw śmieci – odbierz 
drzewko”, której inicjatorem jest Wójt 
Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk. 

W  każdy piątek mieszkańc y gminy 
mogą dostarczać swoje odpady komu-
nalne: makulaturę, metal, szkło i plastik 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, aby wymienić je na 
kupon uprawniający do odbioru sadzo-
nek drzewek. Akcja spotkała się dużym 
zainteresowaniem. Do tej pory zgroma-

dzono blisko 3,5 tony odpadów. Rekor-
dzista dostarczył ponad 500 kg surow-
ców wtórnych, głównie makulatury.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Naszym Dzieciom” zarządcą Punktu 
Przedszkolnego w Tucznej i  życzliwo-
ści Pani Dyrektor Jadwigi Jeruzalskiej 
oraz Pań Przedszkolanek w piątek, 7 
października Punkt odwiedziły dzieci. 
Przedszkolaki mogły zobaczyć jak skła-
dowane są odpady, a także sprawdzić 
swoją wiedzę z segregowania surow-

ców. Każde z nich w nagrodę otrzymało 
upominek oraz materiały informacyjne, 
aby swoją wiedzą mogło podzielić się 
z rodzicami. Dodatkową atrakcją dla 

przedszkolaków była wiz y ta druha 
Józefa Jastrzębskiego, który zapre-
zentował samochód strażacki lekki 
Ford Transit również dofinansowany 
ze środków Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, kilka lat 
wcześniej.
W ramach projektu zostaną także zor-
ganizowane konkursy na temat sposo-
bu segregacji odpadów komunalnych 

i ochrony środowiska.
Odpady w dalszym ciągu można przy-
wozić  do PSZOK- u  w  k ażdy piątek 
w godz. 9-14. Projekt dofinansowany 
został ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Lublinie.

W  dniu 8 października 2016 roku 
w  miejscowości Leniuszki na dro-
dze gminnej nr 101886L jak również 
w miejscowości Matiaszówka na dro-
dze gminnej nr 101668 rozpoczęto 
prace przygotowawcze mające na 
celu do pokrycie nawierzchni sta-
bilizacyjnych asfaltem. Wójt gminy 
Zygmunt Litwiniuk dołożył wszel-
kich starań aby pozyskać fundusze 
zewnętrzne na realizację w/w zadań 
inwestycyjnych. 

Nie da się ukryć, że są to drogi strate-
giczne dla mieszkańców miejscowości 
Leniuszki i Matiaszówka ze względu na 

dojazd do gruntów rolnych. 90% kosz-
tów położenia asfaltu pochodzi z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 2016. 
Termin zakończenia prac wyznaczono 

na dzień 25 października 2016 roku. 
Wykonawcą w/w zadania jest Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych w Białej 
Podlaskiej wyłonione w drodze przetar-
gu nieograniczonego.

Podbudowa sta-
b i l i z a c y j n a  n a 
drodze gminnej 
w  miejscowości 
Leniuszki została 
wykonana w 2012 
roku natomiast 
w   m i e j s c o w o -
ści Matiaszówka 
w  2014 roku ze 
środków Fundu-
s z u  s o ł e c k i e g o 
(zwanego fundu-
szem obywatel-
skim) miejscowości Matiaszówka i Le-
niuszki oraz Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Grono prac związanych z wyko-
naniem stabilizacji wykonali mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości w czynie 
społecznym.

Gmina Tuczna jest gminą wiejską, w któ-
rej zdecydowana większość mieszkań-
ców utrzymuje się z produkcji rolnej. 
W okresie intensywnego rozwoju tego 

sektora gospodarki a co za tym idzie, 
przyrostu ilości ciągników i samobież-
nych maszyn rolniczych jakość dróg 
dojazdowych do użytków rolnych jest 
bardzo znacząca. Pozwali to na efektyw-
niejsze wykorzystanie zarówno maszyn 
i urządzeń rolniczych jak i czasu oraz ko-

rzystnie wpłynie na ochronę środowiska 
naturalnego i przyniesie korzyści finanso-
we (płynny przejazd to mniej spalonego 
paliwa). Jesteśmy przekonani, że realiza-
cja zadania wpłynie korzystnie zarówno 
na wielkość zbiorów płodów rolnych 
ich jakość oraz stan techniczny maszyn 
i urządzeń służących do uprawy użytków 
rolnych. W efekcie budowa opisanej dro-
gi pozwoli na zmniejszenie kosztów jej 
utrzymania i eksploatacji.

Tuczna przyjazna środowisku

Nowe drogi w Leniuszkach i Matiaszówce
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Ponad 60 osób uczestniczyło w spo-
tkaniu w sprawie utworzenia lokalnej 
organizacji turystycznej (LOT) na te-
renie powiatu bialskiego. Na zapro-
szenie starosty bialskiego Mariusza 
Filipiuka przybyli do Pensjonatu „Uro-
czysko Zaborek”: władze samorządo-
we, zainteresowane organizacje po-
zarządowe, właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, biura podróży, 
firmy prowadzące działalność około-
turystyczną, zainteresowane osoby 
fizyczne.

Spotkanie informacyjne, które odbyło 
się 26 września miało na celu przybliżyć 

obecnym funkcjonowanie LOT i korzyści 
z niej wynikające oraz zaprosić do tej for-
my współdziałania na rzecz turystyki na 
Południowym Podlasiu. Celem powoła-
nia lokalnej organizacji turystycznej jest 
promocja turystyki i tworzenie produktu 
turystycznego na terenie działania. Z za-
łożenia LOT ma łączyć różne podmioty 
w tym samorządy, stowarzyszenia, osoby 
prawne i osoby fizyczne zainteresowane 
rozwojem turystyki, promocji regionu, 
zapewniając bardziej skuteczne i skoor-
dynowane wykorzystanie posiadanych 
walorów. 

W turystyce razem można więcej  
i lepiej

Mówił o tym w swoim wystąpieniu sta-
rosta bialski. Wymieniając liczne walory 
kulturowe, krajobrazowe i turystyczne 
naszego terenu, stwierdził, że tkwi w ma-
terialnym dziedzictwie i naszych miesz-
kańcach potencjał na rozwój turystyki. 

Odniósł się też do działań w ramach Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej: - Dzięki 
współpracy i partnerstwu możemy przy-
czynić się do rozwoju powiatu i wzrostu 
dochodów osiąganych z turystyki. Dlatego 
zdecydowanie 
należy działać 
razem, zwłasz-
c z a  g d y  n i e 
dysponujemy 
dużymi środka-
mi finansowy-
mi na działania 
marketingowe 
i  promocyjne. 
Lokalna orga-
n i z a c j a  t u r y-
styczna mogła-
by kumulować 
ś ro d k i  f i n a n -
sowe, skupiać 
wspólne dzia-
ł a n i a ,  z a d a -
nia, inicjatywy 
i w imieniu wszystkich podmiotów, które 
wstąpiłyby do tej organizacji, działać na 
rzecz promocji tego terenu i  tworzenia 
nowych miejsc pracy. - mówił starosta Fi-
lipiuk.

LOT poprawi skuteczność lokalnych 
działań

- W obecnych czasach nie wystarczy wy-
dać folder, prowadzić stronę internetową, 
zamieszczać ogłoszenia w prasie. Najważ-
niejsze jest, żeby z silniejszym i większym 
partnerem przebić się nawet na forum mię-
dzynarodowe. Tylko kumulacja wspólnych 
pomysłów, środków i działań pozwoli na 
lepsze dotarcie do potencjalnych klientów. 
- stwierdzał dalej starosta Mariusz Fili-
piuk. Dodał także, że uważa powstający 
LOT za bardzo skuteczną formą organi-
zacyjną, która doprowadzi do rozkwitu 
turystyki w regionie.

Specjaliści o szansach i zagrożeniach 
turytyski Powiatu Bialskiego

W ramach spotkania Jacek Janowski – 
wicedyrektor Departamentu Produktu 

Turystycznego i Współpracy Regionalnej 
Polskiej Organizacji Turystycznej przy-
bliżył korzyści wynikające z utworzenia 
lokalnej organizacji turystycznej. O dzia-
łalności Lubelskiej Regionalnej Organiza-
cji Turystycznej w Lublinie z prezentacją 
wybranych produktów turystycznych 
mówił Robert Mazur – wiceprezes LROT. 
Natomiast Mariusz Kostka jako prezes 
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Dzia-
łania przybliżył zgromadzonym szanse 
i zagrożenia funkcjonowania LOT-u w po-
wiecie bialskim. 

LOT bardzo dobrze przyjęty
Była także możliwość dyskusji i rozmów 
o konkretnej formie dla LOT-u w powie-
cie bialskim. Obecni podkreślali dobry 
pomysł na taką formę wspólnego dzia-
łania na rzecz turystyki i dziękowali sta-
roście za to spotkanie. Część z obecnych 
już na miejscu złożyła także deklaracje 
chęci utworzenia i przystąpienia do LOT. 
Ich ilość już w tym momencie umożliwia 
zorganizowanie zebrania założycielskie-
go. Jednak samorządy mogą przystąpić 
do tej organizacji po uchwaleniu w mia-
stach i gminach odpowiednich uchwał 
intencyjnych. Stąd też podmioty mają 
czas na złożenie deklaracji do 15 paź-
dziernika. Po ich otrzymaniu Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej zorganizu-
je spotkanie, na którym ukonstytuuje się 
nowa organizacja turystyczna na terenie 
powiatu bialskiego, która będzie mogła 
działać już samodzielnie.

AJ, zdjęcia: Elżbieta Głowińska

LOT w Powiecie
Czyli o tym - jak mądrze sprzedać bialskopodlaską turystykę
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VIII Tatarski Turniej Łuczniczy od-
był się w sobotę 17 września 2016 
roku, który był podsumowaniem 
t e g o r o c z n e j  a kc j i  " I n t e g ra c j a 
w Studziance" trwającej od czerw-
ca. Udział w nim wzięło ponad 20 
uczestników z województwa lubel-
skiego i mazowieckiego. Uczestnicy 
po rozgrzewce przystąpili do rywa-
lizacji. Zawodnicy strzelali z łuków 
tatarskich i  krymsko-tatarskich. 
Najmłodsi strzelali do tarczy z odle-
głości 15 metrów, a starsi z 20 me-
trów.

Warto odnotować, że w  kategorii 
OPEN w ośmioletniej historii turnieju 
po raz pierwszy zwyciężyła kobieta 
Pani Ewa Graniak – Wosinek przed Ar-
turem Wosinkiem oboje z Bordziłówki. 
Trzecie miejsce zajął Łukasz Węda ze 
Studzianki. Laureaci otrzymali pucha-
ry a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
medale.

Oto zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach:
Kategoria szkoły podstawowe:
1 miejsce - Piotr Powszuk (Studzianka)
2 miejsce - Leon Józefaciuk (Studzian-
ka)
3 miejsce - Nikodem Józefaciuk (Stu-
dzianka)
4 miejsce - Adrian Niedźwiedź
Kategoria szkoły podstawowe dziew-
częta:
1 miejsce - Klaudia Mackiewicz (Stu-
dzianka)
2 miejsce - Anna Wysocka (Studzianka)
3 miejsce - Jagoda Graniak Wosinek 
(Bordziłówka)
Kategoria kobiet:

1. Małgorzata Maksymiuk (Biała Pod-
laska)
2. Klaudia Mackiewicz (Łomazy)
3. Natalia Krasuska (Łomazy)
Kategoria OPEN:
1 miejsce - Ewa Graniak-Wosinek (Bor-
dziłówka)
2 miejsce - Artur Wosinek (Bordziłów-
ka)
3 miejsce - Łukasz Węda (Studzianka)
Zajęcia zostały zrealizowane w ramach 
zadania zleconego "Integracja w Stu-
dziance" współfinansowanego z środ-
ków Urzędu Gminy w Łomazach.

Tekst: Łukasz Węda, Foto Artur Wosinek

Łomazy

Tatarski Turniej Łuczniczy po raz ósmy w Studziance
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W dniu 30 września Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Sławatyczach odwie-
dziły dzieci z kl. IIb z wychowawcą 
Elżbietą Knap. Spotkanie odbyło się z 
racji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania, który obchodzony jest 29 
września. Z tej okazji książę pt. ,,Ba-
sia i wolność” czytał Sekretarz Urzędu 
Gminy w Sławatyczach Gerard Skalski. 
Dzieci z zainteresowaniem słuchały 
opowiadania o rodzinie rezolutnej 
Basi.

Następnie chętne osoby odpowiada-
ły  na pytania dotyczące przeczytanej 
książeczki. Kolejnym punktem spotkania 
było szukanie karteczek ukrytych wśród 
książek, na których wypisane były korzy-
ści wynikające z głośnego czytania. Póź-
niej – nawiązując do przeczytanej książki 
– rozmawialiśmy o zasadach jakie obo-
wiązują w szkole. Dzieci rozpoznawały 
także przygotowane znaki zakazu i mó-
wiły co oznaczają. 
Na koniec każdy mógł na moment wcie-

lić się w rolę króla i z koroną na głowie 
wypowiedzieć zasadę, którą chciałby 
wprowadzić w naszym państwie. Zada-
nie sprawiło wszystkim dużo radości. 

Dzieci otrzymały drobne upominki w 
postaci: zawieszek na drzwi z bohaterką 
książki tj. Basią, karty pracy dotyczące 
przeczytanej książki oraz plany lekcji. 

W dniach 20-24 września br. grupa 
tegorocznych maturzystów z Liceum 
Ogólnokształcącego w Wisznicach 
wybrała się na wycieczkę nad morze. 
Pod opieką swych wychowawców mło-
dzież miała możliwość zarówno posze-
rzenia umiejętności, jak i wypoczęcia 
przed całorocznym wyzwaniem, które 
stawia przed nimi szkoła. Uczniowie 
spacerowali brzegiem morza, ciesząc 
się wspólnymi chwilami i możliwością 
aktywnego wypoczynku. 

Mimo pogody, która nie zawsze była po 
ich myśli, udało im się zobaczyć uroki 

Słowińskiego Par-
ku Narodowego, 
a przede wszyst-

kim jego główną atrakcję - ruchome wy-
dmy. Drugiego dnia uczniowie zapoznali 
się z procedurami obowiązującymi na 
lotnisku w Gdańsku Rębiechowie i po-
znali to miejsce od strony służb mundu-
rowych: Straży Granicznej oraz Służby 
Celnej. Wspaniałą atrakcją okazała się 
przejażdżka wozem strażackim i pokaz 
gaszenia samolotu. 
Następnie młodzież udała się do Kaszub-
skiego Dywizjonu Straży Granicznej, 
gdzie miała możliwość poznać specyfikę 
pracy funkcjonariuszy chroniących wody 
terytorialne naszego państwa. Bardzo 
interesującym punktem pobytu w Gdań-

sku było podziwianie panoramy miasta 
z Wieży Mariackiej Kościoła oraz Półwy-
spu Westterplate. Prawdziwą szkołę życia 
poznano dopiero w Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Dyscyplina panują-
ca w tym miejscu wywarła na uczniach 
ogromne wrażenie. Młodzież mogła 
uczestniczyć w niektórych zajęciach, co 
sprawiło jej największą radość. 
Strzelanie do celu z broni, kierowanie stat-
kiem, a wszystko zaprojektowane tak, jak 
w prawdziwej rzeczywistości - to było coś 
wartego przeżycia. W drodze powrotnej 
przyszli studenci odwiedzili Szymbark. 
Poznali tam urywek naszej historii, przy-
pomnieli sobie tragizm wojny, a także 
wywózki na Syberię. Zaciekawiła ich tak-
że najdłuższa deska świata, największy 
fortepian czy oryginalne domy polskich 
traperów z różnych zakątków świata.
Mimo to wycieczka tego dnia nie zakoń-
czyła się na wspominaniu przeszłości. 
Strzałem w dziesiątkę okazało się zwie-
dzanie domu stojącego do góry noga-
mi. Jednakże udało się go zwiedzić tylko 
najwytrwalszym- zaburzenia grawitacji 
powodowały niezwykłe uczucia, z któ-
rymi nie każdy umiał sobie poradzić. Po 
wielu przygodach szczęśliwa młodzież 
powróciła do domu. Trzecioklasiści wró-
ciwszy do swej codzienności oznajmili, 
że było to kolejna wspaniała przygoda 
ich życia, a chwile spędzone w gronie 
swych rówieśników na zawsze pozosta-
ną w ich pamięci. 

Sławatycze: Głośne czytanie – miły sposób na czasu spędzanie

Sławatycze

Głośne czytanie – miły sposób na czasu spędzanie

Wisznice nad morzem
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W dniu 29 września 2016r. w Europej-
skim Centrum Kształcenia i Wychowa-
nia OHP w Roskoszy rozpoczęto re-
alizację kursu komputerowego ECDL 
Base. Kurs realizowany jest w ramach 
projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

W trakcie prowadzonych zajęć młodzi 
ludzie zdobywają wiedzę z zakresu: pod-
staw technik informatycznych i komu-
nikacyjnych, użytkowania komputerów, 
zarządzania plikami, przetwarzania tek-
stów, grafiki menadżerskiej oraz grafiki 
prezentacyjnej na wybranym oprogra-
mowaniu MS Office. Kurs prowadzony 
jest metodami aktywnymi poprzez re-
alizację zajęć praktycznych oraz ćwiczeń 
grupowych.
Profesjonalne szkolenie komputerowe 
zakończy się egzaminami i uzyskaniem 
przez uczestników certyfikatu ECDL Base, 
który jest uznawany we wszystkich pań-
stwach UE. Certyfikat ten w znacznym 

stopniu zwiększy możliwości znalezienia 
zatrudnienia przez uczestników projektu.
W trakcie realizacji zajęć młodzież ko-
rzysta z wyżywienia, dofinansowania 

kosztów dojazdów jak również ma za-
pewnione ubezpieczenie NNW oraz 
ubezpieczenie zdrowotne.
Katarzyna Bancarzewska sp. ds. realizacji programów

Zwycięzcą 38. PZU Maratonu War-
szawskiego został Omullo Ezekial, 
który dystans 42 km 195 m pokonał 
w czasie 02:08:55. Na podium sta-
nęli także: Chebii Douglas Kipsanai 
z czasem 02:11:26 oraz Kimwetich 
Dominic Kangor, który trasę marato-
nu pokonał w 02:11:49. Najszybszą 
kobietą 38. PZU Maratonu została 
Kibiwott Gladys (Bahrajn), która na 
metę dotarła w czasie 02:36:34. Za-
raz za nią na podium znalazły się 
Wubishet Tizita Niguse (Etiopia) z 
czasem 02:37:31 oraz Muia Jane 
Mwikali (Kenia) z czasem 02:39:11. 

Wśród biegających 25 września, trady-
cyjnie nie mogło zabraknąć mieszkań-
ców Terespola! Królewski dystans po-
konali: Katarzyna Tabulska i Krzysztof 
Maciejewicz. Podziwiamy i gratulujemy! 
Nie był to łatwy maraton. Pomimo, że 
na starcie było zimno (ok. 15 stopni), to 

z każdą chwilą robiło się coraz cieplej. 
Wraz z temperaturą rosła też wilgotność 
powietrza, więc wielu zawodników na 
mecie było mocno wyczerpanych. „Nasi” 
chwalili świetnie przygotowane punkty 
odżywiania na trasie, oraz samą trasę 
biegu, która okazała się bardzo ciekawa. 
W tym roku start odbywał się z Nowego 
Światu - spod odchodzącego 200-lecie 
istnienia Uniwersytetu Warszawskiego. 

Meta zaś na odrestaurowanym kilka lat 
temu Skwerze 1 Dywizji Pancernej Woj-
ska Polskiego, przy Wybrzeżu Gdańskim.

Biała Podlaska: Budzą swój potencjał w Roskoszy

Nasi pobiegli na królewskim dystansie
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W  niedzielę czwartego września 
w parku miejskim w Terespolu odbył 
się Jarmark Rękodzielniczy połączo-
ny z pożegnaniem wakacji. Imprezę 
kulturalno-integracyjną zorganizo-
wali: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Miejskiej Terespol, Burmistrz miasta 
Jacek Danieluk, Miejski Ośrodek Kul-
tury oraz Klub Mam działający przy 
MOK.

Organizatorzy zapewnili moc atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Rodzinny plac za-
baw, kuchnia polowa, kawiarenka, na-
miot biblioteczny to inicjatywa Klubu 
Mam. Burmistrz i MOK zapewnili we-
sołe miasteczko i artystów z Białorusi. 
Ugościli wszystkich twórców rzemiosła 
rękodzielniczego oraz wszystkie zespo-
ły śpiewacze. Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Miejskiej Terespol jako inicjator 
Jarmarku Rękodzielniczego zaprosiło 
wystawców rękodzieła z Polski i Biało-

rusi a także zespoły ludowe i solistów, 
któzy wystąpili na scenie.

Atrakcją jarmarku był pokaz pracy 
warsztatu kowalskiego z  Białorusi, 
warsztatu wikli-
ny papierowej 
z   Ł o b a c z e w a 
D u ż e g o ,  o r a z 
obrzędu kiszenia 
kapusty zapre-
z e n t o w a n e g o 
przez członków 
S t o w a r z y s z e -
nia. Na stoisku 
Stowarzyszenia, 
oprócz chleba ze 
smalcem i  tere-
spolskim ogór-
k iem, był  rów-
nież podpiwek 
i piwo domowej 
robot y.  Br ycz-
ka konna pana 
Romka i kucyk woziły dzieci wokół te-
renu imprezy.

Stowar z yszenie 
z o r g a n i z o w a ł o 
konkurs ,,Kulinar-
ne Smaki Terespol 
i Okolic’’ i zaprosił 
do udziału oko-
l icznych produ-
centów żywności. 
O d p o w i e d z i a ł o 
sześciu producen-
tów. Wśród kon-
kursowych potraw 
znalazły się: piero-
gi ze szpinakiem 
i  pierogi z  jago-
dami,  karkówka 
z grzybami, miód 

naturalny, gołąbki w liściach winogronu, 
pieremiacze i sękacz z ciasta biszkopto-

wego. Komisja konkursowa składająca 
się z radnych Miasta Terespol pod prze-
wodnictwem Jarosława Tarasiuka po 
degustacji wszystkich potraw wydała 
werdykt. Zwyciężyło danie - ,,Pieremia-

cze’’ będące dawną potrawą tatarską 
z okolic Terespola, przygotowaną przez 
Koło Aktywnych Kobie z Łobaczewa 
Małego. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali podziękowania a mieszkań-
cy mieli okazję spróbować wszystkich 
potraw.
Nagrodę Burmistrza Terespola za najlep-
sze rękodzieło otrzymała Organizacja 
Rzemieślników ,,Wspólnota’’ z Brześcia. 
Najlepszym artystą koncertu został ze-
spół ,,Leśniańskie Nutki” z GOK w Leśnej 
Podlaskiej otrzymując główną nagrodę 
Prezesa Stowarzyszenia.
Na zakończenie Jarmarku wystąpił An-
drzej Gdak grając na ,,Fletni Pana''.
Organizatorzy dziękują sponsorom: 
Urząd Miasta Terespol, PKP CARGO 
Centrum Logistyczne Małaszewicze, 
Sklep hydrauliczno-narzędziowy MAJ-
STER - Krzysztof Kwiatkowski, PHU TED 
- Edward Jakuszko, Polskie Konsorcjum 
Gospodarcze - Koroszczyn, PUH Agro-
stop Sp. z  o.o., PHU Andropol - An-
drzej Czubaszek, Firma ubezpieczenio-
wa Compennsa - Henryk Stec, Helios 
Sp.z o.o. - sklep w Terespolu, Kwiciarnia 
,,Orchidea” - Renata Demczuk, Salon 
Fryzjerski ,,Your Beuty” - Małgorzata 
Knigawka, Pizzeria Mamma Mia - Natalia 
Wierzbicka, Pizzeria Solare - Radosław 
Bancarzewski, Andrzej Jarocki.
Organizatorzy dziękują wszystkim me-
diom, twórcom rękodzieła, artystom 
sceny oraz producentom żywności bio-
rącym udział w konkursie kulinarnym. 
Do zobaczenia za rok.

Krzysztof Badalski Prezes SRGMTerespol
Zdjęcia: Łukasz Pogorzelski/Goniec Terespolski

Terespol

Jarmark Rękodzielniczy
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Przez dwa dni 24 i 25 sierpnia na te-
renie Gospodarstwie Agroturystycz-
nego „Ranczo” w Lisznej odbywały 
się warsztaty rzeźbiarsko – malarskie 
w ramach projektu „Ocalić od zapo-
mnienia – warsztaty artystyczne oraz 
XXIX Międzynarodowa Biesiada Nad-
bużańska”, współfinansowanym przez 
Fundację PZU.

Warsztaty prowadzili Jadwiga Golińska 
z malarstwa; tajniki rzeźbiarstwa prze-
kazywali uczestnikom rzeźbiarze znani 
w kraju i za granicą Jan Pawłowski i Syl-
wester Sowa z Włodawy.
W warsztatach uczestniczyło 36 osób.
Wystawy prac warsztatowych oraz wy-
tworów artystycznych zaprezentowa-
ne zostały w dniu 4 września 2016 roku 
podczas Biesiady Nadbużańskiej na sta-
dionie w Sławatyczach. Kto jednak nie 
zdążył bądź nie mógł w tym czasie być, 

informujemy, że powyższe prace można 

również obejrzeć w Sali Widowiskowej 
GOK w Sławatyczach do 31 października 
2016 roku.

Tradycyjnie co roku, uroczystości 
obchodów rocznicy wybuchu II 

wojny światowej w Terespolu rozpo-
częły się mszą świętą w kościele pod 
wezwaniem Świętej Trójcy. Następnie 
poczty sztandarowe i uczestniczący 
w uroczystościach delegacje komba-
tantów, władz miasta z burmistrzem 
Jackiem Danielukiem na czele, służb 
mundurowych, przedstawicieli róż-
nych instytucji i organizacji społecz-
nych a także mieszkańcy miasta i oko-
lic przeszli na cmentarz prawosławny.

Tam został oddany hołd oraz złożono 
wieńce i kwiaty na grobach oficerów 
i żołnierzy poległych podczas wycofy-
wania się polskich oddziałów z oble-
ganej przez Niemców Twierdzy Brześć 
(16-17 września) podczas wojny 
obronnej w 1939 roku. Uroczystość 
grą na trąbce melodię ,,Cisza” uświet-
nił Marian Buczyło.

Tekst: Łukasz Pogorzelski, Foto: Danuta Izdebska

Warsztaty rzeźbiarsko-malarskie w Lisznej

II wojna światowa – rocznica wybuchu
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Rada Miasta Terespol, w dniu 7 wrze-
śnia tego roku, podjęła uchwałę o po-
wstaniu Wydziałów Zamiejscowych 
Państwowej Szkoły Wyższej i utrzy-
maniu liceum. Radni praktycznie byli 
jednomyślni, przy glosowaniu uchwał 
tylko jedna radna wstrzymywała się od 

głosu. Wg. wstępnych terminów uczel-
nia wraz z liceum mogłaby rozpocząć 
działalność nawet od września 2017 
ale oczywiście wszystko zależy od za-
interesowania młodzieży. Radni Tere-
spola podjęli też decyzje wspólnego 
z gminami "Doliny Zielawy" ubiegania 
się o środki finansowe na cyfryzacje. 
Terespol wystąpi też o środki na ak-
tywizację bezrobotnych i wyasygnuje 
dodatkowe pieniądze na Klub Senio-
ra. Radni miejscy doprecyzowali też 
plany zagospodarowania przestrzen-
nego m.in. w okolicach ul. Sportowej, 
Kodeńskiej i Błotków.

Tym samym Rada Miasta Terespol wyraża 
pełne poparcie dla inicjatywy utworzenia 
w Terespolu Wydziałów Zamiejscowych 
Państwowej Wyższej Szkoły w  Białej 
Podlaskiej. Jednocześnie Rada Miasta 
i Burmistrz Terespola, Jacek Danieluk, 
deklarują zaangażowanie organizacyjne, 
prawne i finansowe niezbędne do utwo-
rzenia uczelni w tym nadgranicznym 
mieście. Rada Miasta wyraziła wdzięcz-
ność władzom Państwowej Szkoły Wyż-
szej w Białej Podlaskiej, które poparły 
inicjatywę utworzenia w Terespolu Wy-
działów Zamiejscowych.
Przed przyjęciem uchwały burmistrz Ja-
cek Danieluk przedstawił obecnym rad-
nym i osobom zaproszonym cel utwo-
rzenia filii szkoły wyższej. - Od kilku lat 
z różnych powodów systematycznie ma-
leje liczba uczniów chętnych do podję-
cia nauki w terespolskim liceum. Liceum 
mieści się w  budynku Zespołu Szkól 
Ogólnokształcących. W skład zespołu 
wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum 

i wspomniane liceum. Pod względem ad-
ministracyjnym część budynku (liceum) 
należy do Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej, a część pozostała do władz 
samorządowych miasta. - informował 
burmistrz zebranych na sesji radnych 
i gości.

O b i e k t  ze s p o ł u 
szkół w ostatnim 
czasie przeszedł 
g r u n t o w n y  r e -
mont, w  ramach 
m.in. trwającego 
projektu unijne-
go, spełnia wszel-
k i e  w y m a g a n i a 
edukacyjne i bez-
pieczeństwa. Nie-
stet y  z   różnych 
powodów spada 
s ys te m a t yc z n i e 
liczba uczniów li-
ceum. Ale o likwi-

dacji szkoły nie może być mowy. Przepro-
wadzony sondaż wskazuje że 99% osób 
jest zainteresowanych tą formą edukacji 
i utrzymaniem szkoły. Ponadto utrzy-
manie tej szkoły wiąże się ze zrówno-
ważonym programem rozwoju terenów 
nadgranicznych. Po głębokiej analizie 
sytuacji, władze samorządowe podjęły 
inicjatywę utworzenia wspomnianej filii 
szkoły wyższej.
W zamierzeniach perspektywicznych po-
wstanie filia szkoły wyższej oraz liceum 
społeczne z profesjonalną kadrą pedago-
giczną. Działania samorządowców spo-
tkały się z pozytywnym poparciem władz 
uczelni, starosty bialskiego, nauczycieli, 
m i e s z k a ń -
ców miasta 
i  samorządu 
miejsk iego. 
W uczelni i li-
ceum mogli-
by kształcić 
się uczniowie 
z Polski, Bia-
łorusi i Ukra-
iny.
Podczas se -
sji radna Ju-
st yna Sowa 
przedstawiła 
s w o j ą  p r o -
pozycję po-
wstania tylko 
l i c e u m .  J e j 
i n i c j a t y w a 
n i e  z n a l a -
zła poparcia. Ten temat wywołał jednak 
dyskusję. W jej trakcie wielu obecnych 
przedstawiło (w tym burmistrz, radni, 

nauczyciele) wiele faktów, z których wy-
nikało że próbowano podjąć wiele dzia-
łań mających na celu utrzymanie liceum. 
Obecna uchwała jest formą utrzyma-
nia szkoły w szerokim zakresie tzn, jako 
uczelni i szkoły średniej. W efekcie końco-
wym jako jedyna radna Sowa wstrzymała 
się od głosu nad uchwałą. Wg wstępnych 
terminów uczelnia wraz z liceum mogła-
by rozpocząć działalność nawet od wrze-
śnia 2017 ale oczywiście wszystko zależy 
od zainteresowania młodzieży.

Terespol sięga po środki unijne
Radni Terespola przyjęli też wniosek 
o staranie się o dotacje unijne wspólnie 
z gminami „Doliny Zielawy” na mobilne 
aplikacje w ramach programu cyfryzacji 
na lata 2013 -2020. Realizacja tego wnio-
sku pozwoli na załatwienie wielu spraw 
za pomocą telefonu komórkowego. Na 
przykład kwestie wnoszenia opłat za wy-
wóz odpadów. Nowe systemy pozwolą 
również obniżyć koszty opłat licencyj-
nych np. za komputery i oprogramowa-
nie.

Porządkowanie na mapach
Podjęto też decyzję o skierowanie wnio-
sków unijnych na aktywizacje bezro-
botnych z dopłatą własną, oraz dofi-
nansowanie działalności Klubu Seniora. 
W ramach studium zagospodarowania 
terenów miejskich doprecyzowano grani-
ce opracowania działek terenu studium. 
Opracowanie dotyczy terenów znajdują-
cych się w pobliżu granicy z lewej strony 
ul. 3 Maja, ul. Sportowej w pobliżu tzw. 
„świńskiego rynku”, terenu pomiędzy ul. 

Kodeńską i ul. E. Orzeszkowej oraz przy 
ul. Błotków.

Tekst i foto. Adam Jastrzębski

Historyczna uchwała Miasta Terespol - powstaje filia bialskiej PSW
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Caritas Diecezji Siedleckiej w dniach 
30 września - 1 października 2016 
roku przeprowadziła III Jesienną 

Zbiórkę Żywności pod hasłem „Po-
dziel się z potrzebującymi tym, czego 
im brakuje” na terenie Siedlec i die-
cezji siedleckiej. Zbiórka okazała się 
sukcesem – zebrano 5273 kg żyw-
ności z długim terminem ważności. 
Ostatecznie jedzenie w postaci 530 

paczek wydano najbardziej potrze-
bującym rodzinom z terenu diecezji.

W zbiórkę włączyło się 7 Parafialnych 
Zespołów Caritas, 12 Szkolnych Kół 
Caritas, wolontariusze z Centrum Wo-
lontariatu w Siedlcach oraz 1 Zespół 
Szkól Ponadgimnazjalnych „Ekono-
mik”. Podczas zbiórki swój czas na ten 
cel poświeciło w sumie 397 wolonta-
riuszy, którym należą się ogromne 
podziękowania za podjęty trud i za-
angażowanie.

Zbiórkę przeprowadzono łącznie w 39 
sklepach: sieciowych (Topaz, Stokrot-

ka, Biedronka, Kaufland, Carrefour, 
Carlos, PSS „Społem”) i prywatnych 
sklepach osiedlowych. Żywność zbie-
rano w Siedlcach, Ulanie Majoracie, 
Międzyrzecu Podlaskim, Chodowie, 
Rykach, Białej Podlaskiej, Miastkowie  
Kościelnym, Parczewie i Łukowie. Or-
ganizacja serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy włączyli się w akcję.

17 września 2016 roku Gmina Ło-
mazy uczestniczyła w  23 edycji 
„Sprzątania Świata – Polska 2016 
„Podaj dalej … drugie życie odpa-
dów”. „Sprzątanie świata – Polska” 
to akcja prowadzona w Polsce od 
1994 roku na rzecz  poszanowania 
środowiska przez Fundację Nasza 
Ziemia. Jej celem jest promowanie 
nieśmiecenia, edukacja odpadowa 
oraz inicjowanie działań, dzięki któ-
rym zmniejszy się nasz negatywny 
wpływ na środowisko. 

Sprzątanie odbyło się w miejscowo-
ściach: Szymanowo, Bielany, Krasów-
ka, Korczówka, Kozły, Łomazy ul. Spół-
dzielcza. Zebrano ponad 100 worków 
śmieci. Wójt Łomaz Jerzy Czyżewski 
dziękuje Kierownictwu Zakładu Karne-
go w Zabłociu za oddelegowanie do 
udziału w akcji 21 skazanych. Dzięku-
je również Radnym i Sołtysom, którzy 

włączyli się do akcji oraz pracowni-
kom Urzędu Gminy za przygotowanie 
i sprawne przeprowadzenie akcji. 

-  Zachęcamy nasz ych mieszkańców 
d o  u t r z y m a n i a  c z y s t o ś c i  n a  s w o -
i c h  p o s e s j a c h  i   n i e r u c h o m o ś c i a c h  

niezabudowanych.
Prosimy również osoby poruszające się 
po naszych drogach i przebywające na 
terenie Gminy Łomazy o zachowanie 
czystości i niepozostawianie zużytych 
sprzętów i odpadów w lasach i na par-
kingach. Zadbajmy o czyste środowi-
sko, to nasza przyszłość! - mówi wójt  
Czyżewski.

III Jesienna Zbiórka Żywności – podsumowanie

Sprzątanie Świata w Łomazach



19

01.10.-15.10.2016 Gościniec Bialski

Na zaproszenie Okręgowej Rady Ło-
wieckiej i Zarządu Okręgowego Pol-
skiego Związku Łowieckiego w Białej 
Podlaskiej starosta bialski Mariusz 
Filipiuk uczestniczył w imprezie my-
śliwskiej Eustachy – Hubertus 2016. 
Wydarzenie ma swoją tradycję. 

Do tej pory odbywała się ona w Jano-
wie Podlaskim i połączona była z po-
lowaniami. Jednak z uwagi na wystą-
pienie ognisk ASF w powiecie bialskim 
zmieniła ona w tym roku swój charakter 
i miejsce. W Hrudzie obchody Huber-
tusa rozpoczęły się od mszy polowej 
odprawionej za brać myśliwską i  ich 
rodziny. Następnie odbyły się zawody 
św. Eustachego o Podkowę Konia Ja-
nowskiego, Puchar Prezesa Okręgowej 
Rady Łowieckiej, Łowczego Okręgowe-
go i Przewodniczącego Komisji Strze-

leckiej ORŁ. Puchary ufundował także 
starosta bialski, który w podziękowaniu 

za wspieranie rozwoju strzelectwa my-
śliwskiego okręgu Biała Podlaska otrzy-
mał od organizatorów podziękowania 
i okolicznościowy dyplom.

Tekst: Anna Jóźwik, Foto: Jarosław Gajewski

Na zaproszenie marszałka senatu RP 
Stanisława Karczewskiego starosta 
bialski Mariusz Filipiuk uczestniczył 
w uroczystym otwarciu wystawy 
poświęconej żołnierzom Oddziału 
Zenona 34. Pułku Piechoty AK. W 
gmachu Senatu RP 21 września za-
prezentowano ekspozycję składającą 
się ze 128 zdjęć archiwalnych z lat II 
wojny światowej, a szczególnie uka-
zujących żołnierzy oddziału. 

Wystawa została przygotowana przez 
Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony i 
Tradycji im. Pierwszego Pułku Strzelców 
Konnych z siedzibą w Międzyrzecu Pod-
laskim. Ma ona na celu przybliżyć sze-
rokiemu gronu odbiorców historię i bo-
haterstwo dowodzonego przez majora 

Stefana Wyrzykowskiego, ps. „Zenon” 
oddziału partyzanckiego działającego 
na Podlasiu podczas okupacji.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć 
żołnier z y  „ Zenona” 
m j r a  Ta d e u s z a  S o -
bieszczak a ps.  Du-
dek i kpta Ryszarda 
Zaremby ps.  Sawa. 
Zostali oni uhonoro-
wani przez marszałka 
medalami – Orłami 
Senackimi. Na otwar-
cie wystawy przybyły 
także rodziny człon-
ków tego oddziału 
AK, m.in. senator Jerzy 
Fedorowicz, syn sani-
tariuszki Aliny Fedoro-

wicz ps. Marta, a także licznie przybyli 
przedstawiciele powiatu bialskiego.

Tekst: Anna Jóźwik, 
Foto: Andrzej Nowak i Alicja Kalinowska

Eustachy – Hubertus 2016

Warszawa

Wystawa poświęcona żołnierzom Oddziału Zenona w gmachu Senatu RP



20

01.10-15.10.2016 Gościniec Bialski 

...Jesteśmy wszyscy aktorami, cho-
dzi tylko o to, aby rolę swoją dobrze 
odegrać... te znamienne słowa są mot-
tem drugiej części trylogii saskiej pt. 
"Brühl" autorstwa Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Ich aktualność, zna-
czenie i ponadczasowość stanowią 
jednoznaczny dowód, że tematyka 
powieści pisarza z Romanowa zawsze 
będzie miała swoich odbiorców i zwo-
lenników, którzy będą do niej sięgać. 
Mało tego, dołożą wszelkich starań, by 
przenieść ją do zwykłej codzienności. 
Ta zaś nie będzie już taka przeciętna, 
skoro osoby z niepełnosprawnością 
mierzą się z jej bezmiarem.

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy 
zaproszenie od sołtys Chotyłowa Ewy Li-
powieckiej i dyrektor Zespołu Placówek 

Oświatowych Magdaleny Arteckiej, dla-
tego w dniu 25.09.2016 r. wystawiliśmy 
w ww. szkole spektakl pt. "Brühl, czyli 
o zawiłościach ludzkiej natury". Nasze 
Perły Życia chętnie podjęły się przygo-
towań do zaprezentowania widowiska 
opartego na powieści Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Bardzo zależało nam 
na ukazaniu zdolności, pracowitości 
i umiejętności uczestników z tej grupy 
teatralnej, a zwłaszcza jednej z nich, 
która mieszka w Chotyłowie. Dla niej 
prezentacja przed znanymi sobie oso-
bami była wyjątkowym przeżyciem. 
Podczas prób obserwowaliśmy eskala-
cję różnych emocji, ale cóż byłoby bez 
nich? Rezultat w postaci wystawionego 
spektaklu, a przede wszystkim wyrazy 
uznania i prawdziwych ludzkich uczuć 
były najcenniejszymi wartościami. Do-
wodem na to, że integracja społeczna 
również w  takim wymiarze ma naj-
głębszy i najtrwalszy sens, nie tylko dla 
samych niepełnosprawnych, ale i dla 
sprawnych, którzy mogą lepiej pozna-
wać tych pierwszych.
Odbiorcami sztuki byli członkowie Koła 

Emerytów z Chotyłowa i mieszkańcy tej 
miejscowości, którzy bardzo serdecz-
nie,  ciepło prz yjęl i 
spektakl pt. "Brühl". 
Nie szczędzili owacji 
dla aktorów z grupy 
teatralnej Perły Życia 
ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy
w Kodniu. Przyznam 
szczerze, że gościn-
n o ś ć  i   p o z y t y w n e 
emocje,  jak ie  były 
okazane przez te oso-
by na długo zapiszą 
się w naszej pamięci. 
Wy ra z y  a k ce p t a c j i 
i empatii dla tych, którzy, na co dzień 
nie mają łatwego życia przeplatały się 

z  radością, obawą, 
pokonywaniem tre-
my i   podejmowa -
n i e m  n i e ł a t w y c h 
zadań artystycznych.
Z   ws ze l k i c h  m oż -
l i w y c h  p o w o d ó w 
ośmielam się twier-
dzić, że gdyby sam 
J óze f  I gn a c y  K ra -
szewsk i  ż y ł  w  na-
szych czasach był-
by pod wrażeniem 
wpływu, jaki wywie-
ra słowo jego autor-
stwa na współcze-

snych, wrażliwych, świadomych swych 
potrzeb kulturalnych odbiorców. Kie-
dy osoby z niepełnosprawnością mają 
szansę zmierzyć się z własną naturą, 
obawami, onieśmieleniem i dostrzegają 
pełną aprobatę ich wysiłków artystycz-
nych, nie ma nic cenniejszego. Jeśli do 

swojej świadomości przyjmą okolicz-
ność, że stali się ważni i potrzebni, bo 
przecież włożyli w to przedsięwzięcie 
swój czas, pragnienie, umiejętności. 

Wtedy okaże się, że przebyli proces in-
tegracji w społeczeństwie, tak niezbęd-
nej do prawidłowego funkcjonowania 
w zwykłej codzienności.
I ta zwykła codzienność, w której nie-
pełnosprawnym okazywane jest doce-
nianie staje się często bodźcem do po-
dejmowania wysiłków artystycznych. 
Pozwala na dotknięcie takich obszarów 
w ich osobowości, które sprawiają, że 
mogą mieć poczucie satysfakcji, speł-
nienia, radości, jaką ofiaruje im kontakt 
z drugim człowiekiem. Nie zatrzaskuje 
on za nimi drzwi swego serca, nie trzy-
ma się litery prawa, nie ogranicza, nie 
zastrasza, nie udaje życzliwego i tro-
skliwego. Z otwartym umysłem idzie 
w stronę ludzkich potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością, oczekiwań. Zderza 
się z  prostą, najzwyklejszą codzien-
nością, bo zależy mu na rozjaśnieniu 
najmniejszej choćby chwili ich życia 
słowami i gestami z głębi prawdziwego 
człowieczeństwa.

Tekst i zdjęcia: Beata Kupryś Perły Życia

Perły Życia z Brühlem w Chotyłowie
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GMINA PISZCZAC

18.09.2016 odbył się w Piszczacu „Bieg 
po zdrowie” w  ramach pikniku zdro-
wotnego. W zawodach biegowych i za-
jęciach z Nordic Walking udział wzięło 

ponad 140 osób. Na początek zawodnicy 
odbierali numery startowe w biurze za-
wodów. Następnie odbyły się biegi dla 
dzieci i młodzieży. Najliczniejszą grupę 

stanowili najmłodsi w biegu na 100 me-
trów. Starterem był Jan Kulbaczyński 
maratończyk z Kodnia. Tutaj każdy był 
zwycięzcą otrzymując pamiątkowy me-
dal. W dalszej kolejności do rywalizacji 
stanęli biegacze z klas I-III na dystansie 
400 metrów. Wśród chłopców wygrał 
Jan Jarmoszewicz z Połosek przed Mi-
chałem Hodyniukiem z Siedlec i Jaku-
bem Piwoni z Białej Podlaskiej.   Wśród 
dziewcząt na tym dystansie najszybsza 
była Lena Najdychor z Janówki przed 

Małgorzatą Biernacką z Kolonii Pisz-
czac i Pauliną Pikułą z Piszczaca. Zacięta 
rywalizacja toczyła się także w kolejnej 
grupie wiekowej klas IV-VII szkół pod-
stawowych. Najszybciej dystans 
600 metrów przebiegł Dawid Jun-
kiewicz z Piszczaca przed Macie-
jem Skupem z Siedlec i Markiem 
Stubińskim  z  Piszczaca. Wśród 
dziewcząt najszybsze były zawod-
niczki z Piszczaca Natalia Nesto-
rowicz  przed Kingą Sepczuk i   
Łucją Sylwesiuk. Wśród gimnazjali-
stów wygrał Patryk Krzyżanowski 
z Piszczaca przed Michałem Mę-
czyńskim z Miś. Wśród gimnazjali-
stek najlepszą okazała się Wiktoria 
Siegień z Chotyłowa przez Emilią 
Pieniak i Kamilą Kozłowicz oraz 
Milena Stasiewską z Piszczaca. 
Wszyscy którzy ukorzyli otrzymali pięk-
ne drewniane medale.
W dalszej części Katarzyna Jendruch-
niewicz  z  Fundacji „W  te pędy” 
poprowadziła warsztaty Nordic 
Walking. Wskazała na znaczenie 
rozgrzewki jako elementu niezbęd-
nego w treningu. Zaprezentowała 
prawidłowe elementy techniki cho-
dzenia z kijkami. 
Punktem kulminacyjnym był bieg 
na 5 km ulicami Piszczaca do Za-
lutynia i z powrotem. Trasa była ty-
powo asfaltowa z niewielką ilością 
kostki brukowej i zużlu oraz trawy. 
Całość biegu zabezpieczali straża-
cy z OSP Piszczac z Jackiem Szcze-
paniakiem na czele. Od początku 
ostro ruszył do przodu tak jak rok 
temu Marek Jaroszuk z Łomaz. Wygrał 
on zdecydowanie przed Leszkiem Stu-
bińskim (Akademia Sportu Pożarnicze-
go w Piszczaca) i Jackiem Chruścielem 
z Międzyrzeca Podlaskiego. Wśród Pań 
najszybsza była Beata Chruściel z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego przed Patrycją 
Słupską (Rakowiska) i Edytą Prudaczuk 
(Przechód). Najszybszym mieszkańcem 

gminy Piszczac okazał 
się Leszek Stubiński 
pr zed Andr zejem 
Pawoniakiem i Ceza-
rym Sadowskim obaj 
z Chotyłowa. Wśród 
k o b i e t  n a j s z y b s z ą 
gminy Piszczac zo-
stała Magda Sadow-
ska przez Martyną 
Budzyńską i  Marią 
Krawczyk.
Sprawdzian Nordic 
Walking wygrał Pa-

weł Jagieła (KB BIAŁA BIEGA Biała Podla-
ska)  przed Łukaszem Wróblem ( Funda-
cja „W te pędy”) i Krzysztofem Piechem 
z AWF Biała Podlaska. Natomiast marsz 
Nordic Walking wśród kobiet wygrała 
Sylwia Sołtysiak (KB BIAŁA BIEGA Biała 
Podlaska) przed Aleksandrą Troć (Sie-

dlce) i Urszulą Grabarczyk (Zalutyń). 
W klasyfikacji mieszkanek gminy Ur-
szula Grabarczyk wyprzedziła Jolantę 

Janik i Krystynę Gruszecką z Piszczaca. 
Zwycięzcy otrzymali trofea w postaci pu-
charów statuetek oraz nagrody rzeczowe 
z rąk Wicestarosty Janusza Skólimow-
skiego oraz Arkadiusza Misztala członka 
Zarządu Powiatu Bialskiego.
W trakcie pikniku można było skorzystać 
z porad dietetyka, bezpłatnych konsulta-
cji lekarskich i badań w kierunku chorób 
układu krążenia. Opiekę medyczną nad 
uczestnikami pikniku stanowił ambulans 
z ratownikami. Uczestniczy degustowa-
li ponadto produkty zdrowej żywności. 
Najmłodsi zaś rywalizowali w grach i za-
bawach ruchowych poprowadzonych 
przez animatorów.
Działanie zostało zrealizowane w ramach 
powiatowego programu profilaktyki 
i promocji zdrowia w celu zmniejszenia 
zachorowalności i śmiertelności z powo-
du chorób układu krążenia wśród miesz-
kańców powiatu bialskiego. 

Łukasz Węda

Bieg po zdrowie w Piszczacu
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GMINA SŁAWATYCZE

XXIX edycja Międzynarodowej Biesiady 
Nadbużańskiej w br. odbyła się w dniach 
3-4 września 2016 roku. Biesiada Nad-
bużańska połączona z Dniami Sławatycz 
zorganizowana została przez Gminny 
Ośrodek Kultury, Zespół Szkół i Stowa-
rzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze. 
Honorowy patronat nad imprezą spra-
wował Wójt Gminy Sławatycze Grzegorz 
Kiec i Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.

Jest to jedna z najdłużej organizowanych 
imprez plenerowych w naszym regionie. 

Toteż nie dziwi fakt, że cieszy się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców regio-

nu nadbużańskiego woj. lubelskiego. Na 
scenie królowały śpiew, taniec i muzyka 
ludowa, zaś w specjalnie przygotowa-
nych namiotach - rękodzieło ludowe 
i potrawy regionalne. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Tegoroczne uroczysto-
ści rozpoczęły się Otwartymi zawodami 
wędkarskimi na zbiorniku Sołodownia, 
gdzie rywalizowano o Puchary ufundo-
wane przez Starostę Bialskiego.

W   s o b o t ę  n a 
s c e n i e  n a j -
pier w pojawil i 
s i ę  n a j m ł o d s i 
adepci estrady: 
„ Pe r e ł k i ” o r a z 
„Wesołe Nutki”; 
w dalszej części 
n a j m ł o d s z y c h 
uczestników za-
bawiali aktorzy 
w   p r o g r a m i e 
Akademia Pana 
Kleksa. Podczas 
sobotnich ob -

chodów Dni Sławatycz na scenie moż-
na było także obejrzeć występ zespołu 

"Nadbużańsk ie  S łowik i „ 
z GOK w Sławatyczach a tak-
że  prezentacje  wok alne 
solistów wymienionych 
grup laureatów konkur-
sów i festiwali. Dla kone-
serów muzyki lat 80-tych 
w godzinach wieczornych 
w żywiołowym koncercie 
zaprezentował się zespół 
DECK OVER z   Chełma 

z charyzmatycznym wokalistą Mariu-
szem Materą. W godzinach nocnych 

dyskotekę pod gwiazdami 
poprowadził DJ.
W  niedzielę 4 września 
odbyły się główne uro-
czystości XXIX Międzyna-
rodowej Biesiady Nadbu-
żańskiej, która rozpoczęła 
się uroczystą Mszą Świętą 
w intencji jej uczestników, 
mieszk ańców Sławat ycz 
i przybyłych gości. Po mszy 
św. motocykliści  z  k lubu 
RIDERS zaprezentowali się 
w  paradzie motocyklo-
wej ulicami z  centrum 
Sławatycz do głównego 
placu imprezy. Następnie 
oficjalnego otwarcia Bie-
siady dokonał Wójt Gmi-
ny Sławatycze Grzegorza 
Kiec.
Miłym akcentem uroczy-

stości było wręczenie grawertonów dla 
osób zasłużonych dla gminy Sławatycze 
przyznanę przez Zarząd Powiatu Bialskie-
go. Wyróżnienia z rąk Przewodniczącego 
Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego 
otrzymali: Wójt Gminy Sławatycze Grze-
gorz Kiec, Przewodnicząca Rady Gminy 
Sławatycze Józefa Buczek, Sołtys miej-
scowości Nowosiółki Nina Hasiuk, Sołtys 
Sławatycz Grażyna Kuniewicz, przedsię-
biorcy: Tomasz Łuszczewski, Grzegorz 
Trzeciak. W dalszej części odbyły się wy-
stępy zespołów folkowych, śpiewaczych, 
tanecznych, kapel, solistów z gmin nad-
bużańskich reprezentujących powiaty: 
bialski, włodawski, region brzeski i ko-
bryński.
IV edycja Smaków Regionalnych miała 
niespodziewany finał. Komisja jedno-
głośnie przyznała I miejsce wszystkim 
uczestnikom konkursu na „Najsmaczniej-
szą Potrawę Nadbużańską”. Każde stoisko 
otrzymało atrakcyjne nagrody w postaci 
sprzętu gospodarstwa domowego. Wrę-
czono również puchary zwycięzcom 
turnieju siatkówki plażowej i zawodów 
wędkarskich. W niedzielę także odbył się 
koncert dedykowany przez Gospodarzy 
Biesiady uczestnikom imprezy.
Organizatorzy dziękują sponsorom, bez 
których nie odbyłaby się tak wspaniała 
impreza a także wszystkim tym, którzy 
pomogli w organizacji Biesiady. Organi-

zatorzy składają gorące podziękowania 
wszystkim zespołom i twórcom ludo-
wym, patronom medialnym i prasowym. 
Impreza organizowana była przy wspar-
ciu finansowym Fundacji PZU i Powiatu 
Bialskiego.                                     Tekst: B. Szulej

Foto: R. Szczur

Biesiada w nadbużańskim klimacie
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W sobotę 24 września br. na terespol-
skim Orliku oraz w hali sportowej 
MOK rozegrano Międzynarodowy 
Turniej ,,Bug Rzeką Przyjaźni” w pił-
kę nożną i siatkówkę. Jest to turniej 
mający kilkuletnią tradycję, podczas 
którego rywalizują ze sobą w grach 
zespołowych (m.in. piłka nożna, siat-
kówka) dzieci oraz młodzież z Polski 
i Białorusi. W tym roku młodzi za-
wodnicy reprezentowali Terespol 
oraz Brześć i Kobryń (Białoruś).
O godz. 9.00 w hali rozegrano Turniej 
Siatkówki Drużyn Mieszanych (gimna-
zjum). Wzięły w nim udział 3 drużyny 
z Brześcia (Białoruś) oraz z Terespola: 
Podaj Piłkę  i Afera Terespol. Grano sys-

temem każdy z każdym do 3 wygra-
nych setów.

Klasyfikacja:
I m-ce - AFERA Terespol
II m-ce - BRZEŚĆ
III m-ce - PODAJ PIŁKĘ Terespol

Wyniki:
Afera - Brześć 3:2
Afera - Podaj Piłkę 3:1
Brześć - Podaj Piłkę 3:2

O godz. 12.00 rozpoczął się Halowy 
Turniej w Piłkę Nożną dla najmłodszych 

adeptów futbolu.
W rozgrywkach sześciolatków i sied-
miolatków wzięło udział 5 drużyn z Ko-
brynia (Białoruś) oraz Terespola.

Klasyfikacja końcowa:
I m-ce - Kobryń I
II m-ce - Granica Terespol
III m-ce - MOK Terespol I
IV m-ce - MOK Terespol II
V m-ce - Kobryń II.

Wyniki :
KOBRYŃ II - GRANICA Terespol 0:2
MOK Terespol I - MOK Terespol II 3:1
KOBRYŃ I - GRANICA Terespol 1:0
KOBRYŃ II – MOK Terespol I 2:2

KOBRYŃ I - MOK Tere-
spol II 3:0
MOK I - GRANICA Tere-
spol 1:1
KOBRYŃ I - MOK Tere-
spol I 1:0
KOBRYŃ II – MOK Tere-
spol II 1:2
KOBRYŃ I - KOBRYŃ II 
4:1
MOK Terespol II - GRA-
NICA Terespol 1:3

Mecze rozgrywane sys-
temem każdy z każdym 
1x10 min.

Najlepszym Zawodnikiem został Ko-
złowski Michał - MOK Terespol
Najlepszym Strzelcem został Machnow-
ski Jakub - Granica Terespol
Najlepszym Bramkarzem został - Marty-
niuk Filip – MOK Terespol
O godz. 15.00 na boisku Orlik przy MOK 
wybiegli 8, 9 i 10-latkowie. W rozgryw-
kach wzięły udział 4 drużyny z Terespo-
la i Brześcia (Białoruś).

Klasyfikacja końcowa:
I m-ce - Dynamo Brześć I
II m-ce - MOK Terespol
III m-ce - Granica Terespol

IV m-ce - Dynamo Brześć II
Wyniki:
DYNAMO Brześć I - GRANICA 3:1
MOK Terespol – DYNAMO Brześć II 2:5
DYNAMO Brześć I - DYNAMO Brześć II 
3:0

MOK Terespol – GRANICA Terespol 1:0
DYNAMO Brześć I - MOK Terespol 2:2
DYNAMO Brześć II - GRANICA Terespol 
0:2
Mecze rozgrywano systemem każdy 
z każdym 2x10 minut.

Najlepszym zawodnikiem został Moro-
zov Artiom – Dynamo Brześć I
Królem strzelców Araszkiewich Maksim 
– Dynamo Brześć I
Najlepszym Bramkarzem Maksymiuk 
Nikodem – Granica Terespol

Tekst i foto: Wojciech Machnowski

Terespol: Bug Rzeką Przyjaźni – międzynarodowy turniej piłki nożnej i siatkowej



W dniu 25 września w starej plebanii ko-
ścioła parafialnego w Wiszniach odbył się 
wernisaż podsumowujący realizację pro-
jektu „Ważne i najważniejsze, czyli mapa 
wspomnień 
i refleksji”. Projekt został sfinansowany 
w ramach Regionalnego Programu Gran-
towego „Równać Szanse 2015”, a o dotację 
w wysokości 8.500 zł wystąpiło stowarzy-

szenie „Razem dla Wisznic”. Projekt miał 
na celu pomoc młodym ludziom w wyzna-
czaniu życiowych celów oraz doskonalenie 
umiejętności społecznych. 
12 uczniów liceum wzięło udział w warszta-
tach fotograficznych i filmowych, uczestni-
czyło 
w  dyskusjach i   wychodziło w  plener,  by 
z mieszkańcami osady rozmawiać o sprawach 
„ważnych i najważniejszych”. Pracę młodzieży 
dokumentuje cykl fotografii przedstawiają-
cych życie mieszkańców Wisznic – codzien-
ność i momenty szczególnie dla nich ważne. 
Autorem i koordynatorem projektu była Edy-
ta Olesiejuk – nauczyciel języka polskiego 
w wisznickim liceum.
W najbliższych tygodniach wystawę moż-
na oglądać w Urzędzie Gminy w Wiszniach, 
natomiast film jest udostępniony na stronie 
szkoły: www.lowisznice.pl.

Wernisaż fotografii i pokaz filmu uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach


