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Wspólnoty Gruntowe na wsi
Informacja Starosty Bialskiego
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(tj.Dz.U. z 2016 r. poz 703). Starosta Bialski informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych
przez nich posiadanych i wysokości przysługujących im udziałów we wspólnocie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku pod rygorem utraty uprawnień.
W przypadku złożenia wniosku po
terminie postępowanie zostanie
umorzone, jako bezprzedmiotowe.

uprawnień, jeżeli spowodowane
było klęską żywiołową, wypadkami
losowymi lub innymi szczególnymi
względami.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna, która:
- posiada gospodarstwo rolne,
- od dnia 05.07.1962 r. do dnia
05.07.1963 r. faktycznie korzystała
z gruntów wspólnoty.

Wniosek może również złożyć następca prawny osoby, o któr ych
mowa wyżej.

Jeżeli wspólnotą gruntową są
lasy, grunty leśne albo nieużytki
przeznaczone do zalesienia wniosek może złożyć osoba fizyczna
lub prawna, która:
- posiada miejsce zamieszkania lub
siedzibę na terenie miejscowości,
w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub posiada miejsce zamieszkania na terenie innej
miejscowości a prowadzi gospodarstwo rolne w tej miejscowości,
- od dnia 05.07.1958 r. do dnia
05.07.1963 r. faktycznie korzystała
z gruntów wspólnoty.
Niekorzystanie z gruntów wspólnoty gruntowej w okresach wymienionych wyżej nie powoduje utraty
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Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko osoby fizycznej
albo firmę osoby prawnej składającej wniosek, adres do doręczeń,
- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne
osoby składającej wniosek,
- określenie nieruchomości, która
stanowi wspólnotę gruntową,
- wskazanie dowodów świadcząc ych, że wnioskodawca spełnia
warunki do nabycia uprawnień do
udziału we wspólnocie gruntowej.
W przypadku, gdy we wniosku nie
zostanie wskazany adres Wnioskodawcy wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał
pozostałych wymogów wnioskodawca zostanie wezwany do jego
uzupełnieina w terminie 7 dni pod

rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.
Wnioski adresowane do Starosty
Bialskiego można składać:
- osobiście w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej,
- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska.
Zasady powyższe dotyczą wyłącznie
sytuacji, gdy stan prawny wspólnoty gruntowej dotychczas nie został uregulowany tzn., gdy od dnia
wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(05.07.1963 r.) nie zostały wydane
dec yzje zat wierdzające w yk az y
osób uprawnionych do udziału we
wspólnocie wraz z wykazem obszarów gospodarstw rolnych osób
uprawnionych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
Dodatkowe informacje udzielane są
w Starostwie Powiatowym w Białej
Podlaskiej, III piętro, pok. 320 lub
pod nr tel. (83) 351 13 71.
Materiał: Starostwo Powiatowe
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Debata rolnicza podczas 27. Sesji Rady Powiatu
W dniu 18 października 2016 r. odbyła się XXVII sesja
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, której głównym tematem była debata na temat trudnej sytuacji rolnictwa
w Powiecie Bialskim. Wśród zaproszonych gości pojawili
się m.in. przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiciele instytucji
związanych z rolnictwem, wójtowie i radni gmin z obszaru
powiatu bialskiego, sołtysi oraz producenci rolni.
Debatę otworzył Starosta Bialski Mariusz
Filipiuk dziękując wójtom gmin i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, wspólnie, z którymi wypracowywane były
istotne decyzje mające znaczący wpływ
na dalszy przebieg wydarzeń. Następnie
poinformował, że współpraca pomiędzy
jednostkami i samorządowcami układała
się i układa bardzo dobrze oraz zapewnił
o gotowości pomocy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej trudnej sytuacji,
w jakiej obecnie się znajdujemy, tym
bardziej, że powiat bialski jest powiatem
typowo rolniczym i głównym motorem
jego rozwoju jest właśnie rolnictwo.
W wyniku ponad 3 godzinnej debaty,
Rada Powiatu w Białej Podlaskiej podjęła apel w następującej treści:
"Rada Powiatu w Białej Podlaskiej wnio-

skuje do rządu o przyspieszenie działań,
mających na celu rozwiązanie trudnej
sytuacji rolnictwa w powiecie bialskim.
Obszary wiejskie stanowią znaczną cześć
powiatu bialskiego, a rolnictwo silną gałąź gospodarki i jej główną specjalizację.
Obecna sytuacja, w szczególności spowodowana stwierdzeniem kolejnych
ognisk wirusa ASF u świń domowych
doprowadziła, że gospodarstwa znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej, a rolnikom grozi utrata płynności
finansowej.
W związku z powyższym Rada Powiatu
w Białej Podlaskiej apeluje o:
1. wprowadzenie działań zabezpieczających hodowców trzody chlewnej przed
spadkiem opłacalności produkcji i rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń,

2. wykup trzody
z gospodarstw
położonych na
terenie powiatu
bialskiego, zagrożonych wirusem ASF niespełniających zasad programu bioasekuracji i wypłaty odszkodowań
w związku z wygaszeniem produkcji,
3. zwiększenie limitu trzody chlewnej
przydzielanego na powiat bialski dla wytypowanego zakładu mięsnego,
4. wytypowanie kolejnego zakładu mięsnego na terenie powiatu bialskiego lub
w innym miejscu,
5. znaczne zmniejszenie populacji
dzików,
6. pomoc dla producentów mleka, owoców i warzyw w celu ustabilizowania
sytuacji na rynku, w tym wprowadzenie
cen minimalnych,
7. stworzenie programu wsparcia finansowego na szczeblu
k r a j o w y m d l a p ro d u c e n t ów owo c ów
i warzyw,
8. skup zbóż przez powołane do tego celu
podmioty państwowe."
Apel przesłany został
do następujących osób:
1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
3. Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Beata Szydło – Prezes
Rady Ministrów
5. Krzysztof
Jurgiel – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
6. Jan Szyszko
– Minister Środowiska
7. Grzegorz
Bierecki – Senator Rzeczy-

pospolitej Polskiej
8. Adam Abramowicz – Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
9. Marcin Duszek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
10. Jan Szewczak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

11. Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst: Łukasz Ciołek Starostwo Bialskie / zdjęcia:
Grzegorz Panasiuk Starostwo Bialskie / opracowanie:
Małgorzata Mieńko
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Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół
im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowania pracownikom oświatowym, a szczególnie nauczycielom za ich
wkład w kształtowanie młodego pokolenia. W powiatowej
rodzinie odbyło się to w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim
13 października. Po krótkiej przemowie dyrektora szkoły Jarosława Dubisza, uroczystość oficjalnie otworzył i gości powitał
starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Starosta Filipiuk w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom za trud wychowawczy i przekazywanie wiedzy, a także
działania dydaktyczne i oświatowe. Słowa podziękowania skierowane zostały
do dyrektorów za stwarzanie dobrych
warunków do tego, by uczniowie mogli
wiedzę zdobywać na najlepszym poziomie, w ciekawych, potrzebnych na rynku
pracy profilach, w dobrych warunkach,
przy wsparciu bardzo dobrej kadry pedagogicznej. Podziękował pracownikom administracji i obsługi za ich pracę na rzecz
placówek oświatowych, a do zgromadzonych uczniów zwrócił się, by szanowali
pracę wszystkich zaangażowanych w ich
edukację. Na koniec wyraził życzenia: - Życzę wszystkim pracownikom oświatowym
satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania
i szacunku wychowanków, a także ich rodziców. Wszystkim pedagogom, pracownikom
administracyjnym służącym swoją pracą
młodzieży życzę wytrwałości w pełnieniu
swojej misji, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Swoje gratulacje pracownikom oświatowym i życzenia złożyli także zaproszeni
goście m.in.: w imieniu Wojewody Lubelskiego Małgorzata Bogusz – kierownik
Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu
Marszałka Województwa Lubelskiego
Andrzej Marciniuk – kierownik Filii w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego, a w imieniu
Lubelskiego Kuratora Oświaty Marek Żelisko – starszy wizytator Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium
Oświaty w Lublinie, a także wiceprezydent
miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk.
W tym roku w uroczystości uczestniczyła
również kilkuosobowa delegacja dyrektorów szkół z departamentu Deux – Sevres
we Francji. Za gościnność i możliwość
współpracy podziękowała i okolicznościowe życzenia złożyła Anne-Marie Vrigneau przedstawiciel tamtejszego kuratorium
oświaty.
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
to bardzo dobra okazja, by podziękować
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nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat bialski za
szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. W tym roku listy gratulacyjne
potwierdzające przyznanie nagrody
organu prowadzącego
z rąk starosty
Mariusza
Filipiuka
i wicestarosty Janusza
S kó l i m o w skiego otrzymało 10 nauczycieli. Byli
to: Jadwiga
Wasiluk – nauczyciel chemii i podstaw
przedsiębiorczości Zespołu Szkół w Małaszewiczach,
Małgorzata
Krzemionka
– logopeda
i kierownik
Filii w Wisznicach Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej,
Marta Jaroszewicz
– nauczyciel
języka rosyjskiego Liceum Ogólnokształcącego
w Wisznicach, Monika Władyczuk – Pakuła – nauczyciel matematyki Liceum
Ogólnokształcącego w Wisznicach, Barbara Dybała – nauczyciel biologii Liceum
Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Janusz Stefaniuk – nauczyciel
przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Leszek Zdanowski – nauczyciel
przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół
w Janowie Podlaskim, Andrzej Stachnio
– wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicz-

nych w Międzyrzecu Podlaskim, Arkadiusz Stefaniuk – dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, a także Jarosław Dubisz – dyrek-

tor Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim.
Po tym wyróżnieniu Andrzej Stachnio,
jeden z nagrodzonych podziękował włodarzom powiatu za docenienie pracy oraz
bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju edukacji w powiecie bialskim.
Na koniec uczniowie Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim pod kierunkiem Urszuli
Majewskiej-Chilkiewicz przedstawili
obecnym okolicznościowy program słowno – muzyczny.
Materiał: Powiat Bialski / tekst: Anna Jóźwik Starostwo
Powiatowe / Małgorzata Mieńko / zdjęcia: Radiobiper
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Komórkomania w wisznickim liceum
Komórkomania to akcja jaka w dniu 19
października 2016r. przeprowadzona
została w Liceum Ogólnokształcącym

rek macierzystych w bazie Fundacji DKMS,
działającej na rzecz walki z nowotworami

w Wisznicach. Komórkomania to przedsięwzięcie mające na celu rejestrację potencjalnych dawców krwiotwórczych komó-

krwi. Koordynatorem działań prowadzonych w LO była mgr Urszula Parchomiuk,
której pomagały uczennice wolontariusz-

ki. W akcji licznie wzięli udział nauczyciele
i pełnoletni uczniowie. Brawo Wisznice!!!

Materiał: Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach

Terespol

Święto Pieczonego Ziemniaka w Klubie Seniora w Małaszewiczach

Członkowie Klubu Seniora „Złoty
wiek” w Małaszewiczach pielęgnują
i ocalają od zapomnienia wiele polskich obrzędów oraz świąt. Nadejście jesieni stało się pretekstem do
wspólnych obchodów Święta Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się
18 października w świetlicy wiejskiej
w Małaszewiczach.
Seniorzy z tej okazji przygotowali

stół pełen smaków jesieni, na którym
oczywiście królował ziemniak: aromatyczna babka ziemniaczana, pierogi
z farszem ziemniaczanym, placuszki
z ziemniaków i cukinii. Ponadto sałatki z kapusty i marchewki, szarlotka to
tylko niektóre z pysznych potraw, jakie
przygotowali członkowie klubu. Kolorowe, pełne smaków i zapachów dania
pokazały niezwykłe zdolności kulinarne

seniorów, którzy z prostych produktów
wyczarowali prawdziwą ucztę dla podniebienia.
Niezwykłą niespodziankę dla uczestników spotkania przygotowała Zdzisława
Markowska, która zaproponowała seniorom udział w wielu konkurencjach
sportowych, oczywiście z wykorzystaniem ziemniaków. Emeryci biegali
więc w slalomie z ziemniakami, zbierali
i sadzili ziemniaki,
rzucali nimi do celu
czy robili przysiady
z ziemniakiem na
głowie. Konkurencje wywołały wiele
pozytywnych emocji, wprawiając seniorów w doskonały
humor.
Obchody Święta
Pieczonego Ziemn i a k i c z ł o n k ow i e
Klubu Seniora zakończyli wspólnym
śpiewaniem piosenek, których motywem przewodnim
była jesień.
Materiał: Terespol Gmina /
tekst i zdjęcia: Kamila Korneluk
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Gala wręczenia stypendiów starosty
Już po raz 10. wręczono stypendia starosty bialskiego za tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej dotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz za wyniki
w nauce. Te ostatnie przyznawane są uczniom, którzy w roku
szkolnych 2015/2016 uzyskali średnią ocen 4,5, posiadają co
najmniej dobrą ocenę z zachowania, wyróżniają się działalnością na rzecz społeczności szkolnej, jak również powiatowej,
wojewódzkiej i krajowej. W obecnym roku szkolnym stypendium otrzymywać będzie 123 uczniów. Najwięcej w Zespole
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, bo aż 30.
Uroczysta gala wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie
stypendium odbyła się 17 października w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka uroczystość swoją obecnością zaszczycili: radni powiatowi – Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej, Janusz Skólimowski – wicestarosta
bialski, Jolanta Zbucka –wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, a także Ewa Kwaśniewska
– starszy wizytator Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej
Kuratorium Oświaty w Lublinie, Andrzej Marciniuk – kierownik
Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej
Podlaskiej, Michał Litwiniuk – wiceprezydent Miasta Biała Podlaska, Zbigniew Kot – burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, jak
również mł. inspektor Janusz Michaluk – komendant Komisariatu
Policji w Międzyrzecu Podlaskim, Wiesław Zaniewicz – dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Nie mogło zabraknąć dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialskich, z których pochodzą stypendyści, samych wyróżnionych i ich rodziców
oraz opiekunów.
Stypendium Starosty Bialskiego za tytuł laureata lub finalisty:
1. Magdalena Klaudia Linkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego
w Wisznicach za uzyskanie tytułu finalisty w XLVII (47) Olimpiadzie
Języka Rosyjskiego.
2. Radosława Mikołajczuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim za uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Logistycznej.
Stypendia Starosty Bialskiego za wyniki w nauce, Zespół Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim:
1. Benedykt Lewandowski, 2. Malwina Lewandowska, 3. Rafał Wasiluk, 4. Kacper Starzyński, 5. Szymon Łukaszuk, 6. Radosław Mikołajczuk, 7. Angelika Wnukowicz, 8. Diana Gmurkowska, 9. Marcin
Bełkot, 10. Karol Zarzycki, 11. Karolina Uchaniuk, 12. Klaudia Sidorczuk, 13. Angelika Mironiuk, 14. Wojciech Szkodziński, 15. Magda
Stepulak, 16. Piotr Semeniuk, 17. Monika Biernacka, 18. Julia Korolczuk, 19. Konrad Olszewski.
Stypendia Starosty Bialskiego za wyniki w nauce, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim:
1. Katarzyna Kubalska, 2. Sebastian Jarmosiewicz, 3. Łukasz Sławomir Gregorowicz, 4. Mariola Adamowicz, 5. Piotr Marczuk, 6.
Marcin Gierełło, 7. Anna Chmielewska, 8. Dawid Turyk, 9. Izabela
Konstanty, 10. Agata Sokólska, 11. Piotr Kusznieruk.
Stypendia Starosty Bialskiego za wyniki w nauce, Liceum
Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim:
1. Serhei Turchanka, 2. Aleksandra Beata Domańska, 3. Dominika
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bialskiego w Międzyrzecu Podlaskim
Poręba, 4. Grzegorz Poręba, 5. Iga Łukasiewicz, 6. Damian Korólczyk, 7. Aleksandra Maria Kaczmarczyk, 8. Alicja Karolina Kowal, 9.
Magdalena Męczyńska, 10. Michał Bogucki, 11. Anita Ewa Celińska,
12. Anna Korniluk, 13. Piotr Józef Maksymiec, 14. Magdalena Kawęcka, 15. Paulina Pożarycka, 16. Maria Steszuk, 17. Kinga Świeca,
18. Weronika Matysiak, 19. Aleksandra Lachowska, 20. Wiktor Lewandowski, 21. Oliwia Pocztarska, 22. Patrycja Sosnowska, 23. Paulina Kubik, 24. Dominika Domańska, 25. Angelika Edyta Leszczuk,
26. Bartosz Sierpień, 27. Maja Lipniacka, 28. Monika Wierzchoś.
Stypendia Starosty Bialskiego za wyniki w nauce, Zespół Szkół
w Małaszewiczach:
1. Mateusz Artemuk, 2. Julia Maria Klamerek, 3. Marek Marchlewski, 4. Grzegorz Bielecki, 5. Paweł Malczuk, 6. Diana Marczak, 7.
Dorota Gołoś, 8. Paulina Mróz, 9. Agnieszka Sobieszuk, 10. Marek
Sprychel.
Stypendia Starosty Bialskiego za wyniki w nauce, Liceum
Ogólnokształcące w Wisznicach:
1. Magdalena Klaudia Linkiewicz, 2. Sylwia Gromysz, 3. Katarzyna
Domuradzka, 4. Aleksandra Władyczuk, 5. Ewelina Karpiuk, 6. Katarzyna Anna Karpiuk, 7. Kornelia Osipiuk, 8. Milena Bandzerewicz, 9.
Klaudia Mazuryk, 10. Magdalena Jaszczuk, 11. Diana Szpruch, 12.
Wiktor Norbert Łobejko, 13. Martyna Kotiuk, 14. Weronika Dymowska, 15. Oliwia Iwaniuk, 16. Daria Weronika Wołodko, 17. Karolina
Kajszczak, 18. Paweł Zbigniew Cybulski, 19. Anna Klaudia Klimek,
20. Agnieszka Trojak, 21. Maciej Burzec, 22. Magdalena Tokarska,
23. Karolina Kwas, 24. Gabriela Mirończuk.
Stypendia Starosty Bialskiego za wyniki w nauce, Zespół Szkół
w Janowie Podlaskim:
1. Barbara Ewa Pniok, 2. Katarzyna Paśnik, 3. Katarzyna Artyszuk, 4.
Karolina Rogulska, 5. Paulina Rogulska, 6. Kamil Maciej Jasiński, 7.
Magdalena Krzymowska, 8. Natalia Katarzyna Cegiełko, 9. Dominik
Górski, 10. Natalia Łepecka, 11. Anna Osior, 12. Alicja Lipka, 13.
Błażej Stasiak, 14. Weronika Nieścioruk, 15. Aleksandra Sacharczuk,
16. Błażej Sacharczuk, 17. Magdalena Jakoniuk, 18. Martyna Górska, 19. Jan Kociubiński, 20. Paulina Iwaniuk, 21. Martyna Wiktoria
Daniluk, 22. Anna Tomczewska, 23. Gabriela Wiktoria Kutnik, 24.
Justyna Masztalerz, 25. Natalia Szewczuk, 26. Przemysław Najdyhor, 27. Mateusz Stanisław Sacharczuk, 28. Bernadeta Elżbieta
Lewczuk, 29. Sonia Patrycja Dymna, 30. Magdalena Omelańczuk.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk w swoim wystąpieniu pogratulował stypendystom, rodzicom i nauczycielom za ich trud i sukcesy, które składają się na rezultat, jakim są wręczane stypendia.
Zwracając się do nagrodzonych, podkreślił: Mam nadzieję, że stypendium, będzie Was motywować do dalszej pracy i rozwoju. Życzę
Wam kolejnych sukcesów na niwie naukowej, ale również kulturalnej,
społecznej czy sportowej. Wykorzystajcie to stypendium nie tylko jako
nagrodę, ale jako szansę na rozwój, czego Wam serdecznie życzę.
Dyplomy stypendystom wręczał starosta bialski, natomiast podziękowania rodzicom i opiekunom za ich trud wychowawczy
przewodniczący rady powiatu Mariusz Kiczyński. Między wręczeniami dyplomów pięknie zaprezentowała się młodzież z ZSE i LO
w Międzyrzecu Podlaskim, która przygotowała występy muzyczne
i taneczne.
Materiał: Powiat Bialski / tekst: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Małgorzata
Mieńko / zdjęcia: Radiobiper
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POWIAT

Finał IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym!
Olimpiada adresowana jest do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
z terenu powiatów: bialskiego, radzyńskiego, ryckiego, parczewskiego,
włodawskiego i lubartowskiego. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie
wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także
poszerzenie wiedzy o konieczności
wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia
psychicznego.
Uczniowie, którzy przystąpili do olimpiady i pisania testów w trzech etapach:
szkolnego, powiatowego i regionalnego,
nie mieli łatwego zadania. Aby się przygotować musieli zmierzyć się z trudnym
i obszernym materiałem teoretycznym,
obejmującym wiele zagadnień.
Olimpiada składała się z trzech etapów,
tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego 21 października, w którym

ponad 500-et uczniów.
W ostatecznej rywalizacji zwyciężyła: Wiktoria
Pacek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie,
II miejsce przypadło Miłoszowi Zyga z Zespołu
Szkół nr 2 im. Księcia
Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, zaś III
Annie Lipskiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Rykach.
Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody: laptop, wysokiej, jakości smartfon
i tablet ufundowane wspólnie przez
wszystkie 6 powiatów a które wręczał gospodarz Olimpiady Starosta Lubartowski
Fryderyk Puła oraz przedstawiciele pozostałych samorządów.
Patronatem Honorowym wydarzenie ob-

gogiki i Psychologii dr hab. Marian Stepulak. Uczestnicy Olimpiady odwiedzili też
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie gdzie czekały na nich warsztaty z udziałem uczestników ŚDS. Podczas

gali wręczenia nagród uczestnicy i zaproszeni gości mogli wysłuchać wykładu
dr Małgorzaty Sitarczyk z Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji w Lublinie zatytułowanego „Efekt motyla, czyli o roli motywacji w osiąganiu celów życiowych”.
Zapraszamy do udziału w V Regionalnej
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której głównym koordynatorem
w roku 2017 będzie Starostwo Powiatowe w Rykach.
uczestniczyło 18 laureatów etapów powiatowych. Łącznie wzięło w nich udział
Konstantynów

Złote Gody w Konstantynowie

Kolejny już raz par y małżeńsk ie
z Gminy Konstantynów świętowały
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, który obchodziło 10 par
małżeńskich. Uroczystości w dniu 20
października br. rozpoczęły się Mszą
Św., w intencji Jubilatów pod celebrą
Księży Waldemara Tkaczuka Proboszcza Parafii Konstantynów. W czasie
Mszy Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.
Następnie w Gminnym Centrum Kultury
w Konstantynowie odbyło się okolicznościowe spotkanie, w trakcie, którego Wójt
Gminy Romuald Murawski dokonał aktu
dekoracji Dostojnych Jubilatów Medala8

jęła Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie oraz Dziekan Wydziału Peda-

mi Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
przyznanymi przez Prezydenta RP. Wręczono również dyplomy oraz upominki.
Nie zabrakło również życzeń długich jeszcze lat w zdrowiu
i szczęściu, kwiatów oraz wspólnego toastu.
Złote Gody ob chodziły nastę pujące pary:
Andrzejuk Alicja
i Stanisław, Franczuk Maria i Tadeusz, Ignaciuk Zofia
i Marian, Jurkow-

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej /
tekst i zdjęcia: Anna Jureczek

ska Franciszka i Marian, Nitychoruk Irena
i Tadeusz, Oksiuta Halina i Jan, Sobkiewicz Kazimiera i Eugeniusz, Szymczuk
Jadwiga i Józef, Trochonowicz Marianna
i Jan, Zwirkowska Teresa i Zenon.
Materiał: Urząd Gminy w Konstantynowie
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Terespol

Akcja Honorowego oddawania krwi w ZS im. W. Reymonta w Małaszewiczach

W dniu 8 września 2016 odbyła się akcja oddawania krwi w Zespole Szkół
w Małaszewiczach pod hasłem „Nasza
Krew Nasza Ojczyzna”. Akcje zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża przy
Placówce Straży Granicznej w Terespolu wspólnie z Dyrektorem Zespołu
Szkół w Małaszewiczach.
Akcja miała na celu promocje oddawani krwi wśród młodzieży. W akcji udział
wzięli funkcjonariusze PSG w Terespolu
i licealiści. W akcji wzięło udział 20 osób
z czego do donacji zakwalifikowano
9 osób. Z czego 3 osoby oddały krew
pierwszy raz. Łącznie zebrano 4,050 litrów krwi. Akcja została ogłoszona na
stronach internetowych Miasta i Gminy
Terespol. Za udział i wsparcie wszystkim
dziękujemy.
Materiał: Terespol / ZS im. W. Reymonta w Małaszewiczach

Międzyrzec Podl.

Jubileusz stulecia Szkoły Podstawowej w Tuliłowie

W piątek 4 listopada Szkoła Podstawowa w Tuliłowie obchodziła uroczystość związaną z jubileuszem stuletniej działalności placówki. Wydarzenie
miało miejsce w remizie OSP Tuliłów.
Organizatorem jubileuszu była Szkoła
Podstawowa w Tuliłowie wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Pościsze
i Tuliłów.
Uroczystość rozpoczęła się mszą odprawioną przez ks. dziekana Józefa Brzozowskiego oraz ks. Michała Wawerskiego

z parafii pw. św. Mikołaja w Międzyrzecu
Podlaskim. Po mszy dyrektor szkoły Agata Chołodzińska Zgorzałek przywitała
przybyłych gości, po czym uczniowie
szkoły zabrali zgromadzonych w podróż
w czasie po stuletniej historii szkoły.
Inscenizacja, w którą zaangażowana była
solidna reprezentacja dzieci, przybliżyła
uczestnikom wydarzenia jak bogatym
dorobkiem historycznym może pochwalić się tuliłowska szkoła. Specjalnie na
potrzeby jubileuszu przygotowana została prezentacja multimedialna, która

za pomocą zdjęć i barwnych komentarzy
zaprezentowała kalendarium życia szkoły, począwszy od pierwszych lat jej działalności. Szczególną wartość historyczną
miały te najstarsze zdjęcia z pierwszej
połowy XX wieku oraz wywiady nakręcone z Barbarą Daniluk i Józefem Wieliczko,
jednymi z pierwszych uczniów szkoły
w Tuliłowie.
Po inscenizacji był czas na zabranie głosu przez przybyłych oficjeli. Następnie na
sali pojawił się jubileuszowy tort, którym
zostały poczęstowane wszystkie dzieci
oraz chętni goście.
Na ręce dyrektora placówki Agaty Chołodzińskiej
Zgorzałek zostały
także wręczone
pamiątkowe listy
gratulacyjne od
przedstawicieli
władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Uczestnicy
jubileuszu mogli
z wiedzić szkołę,
obejr zeć k ronik i
ze zdjęciami z życia placówki i wpisać się do księgi
pamiątkowej. Do
dyspozycji uczestników był też poczęstunek.
Matriał: Urząd Gminy
Międzyrzec Podlaski
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XII Powiatowe Kodeńskie Spotkania z Poezją i Pieśnią Maryjną
Dnia 23 października 2016r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu odbyły się XII Powiatowe Kodeńskie Spotkania z Poezją
i Pieśnią Maryjną poświęcone pamięci
Świętego Jana Pawła II. W atmosferę
spotkań wprowadził dyrektor GCKSiT
Piotr Skolimowski witając przybyłych
uczestników, opiekunów i gości. Gościliśmy przedstawicieli władz powiatu na czele z przewodniczącym Rady
Powiatu Mariuszem Kiczyńskim oraz
radnym powiatu Tomaszem Andrejukiem, wójta Jerzego Trocia, przewodniczącą Rady Gminy Barbarę Radecką,
przedstawicielkę Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie - główną inst. Izabelę Żukiewicz, proboszcza Parafii Św.
Anny w Kodniu - o. Damiana Dybałę,
dyrektora BS Łomazy - Krzysztofa Łojewskiego z żoną.
Licznie przybyli uczestnicy z Powiatu Bialskiego: miasto i gm. Międzyrzec
Podl., miasto i gm. Terespol, gm. Tuczna,
gm. Sosnówka, gm. Łomazy oraz gm. Kodeń, spotkali się u boku Królowej Podlasia gdzie poezją i pieśnią oddawali Jej
cześć i czcili wyjątkowy czas pontyfikatu
naszego Rodaka Świętego Jana Pawła II
sięgając po piękne teksty różnych autorów którzy to w swojej twórczości dali
wyraz uczuciom, czci, podziwu ale również żalu, zadumy. W ciągu tych wielu
lat swojego pontyfikatu nasz Papież stał
się dla nas symbolem wielkości człowieczeństwa.
Dla wielu to człowiek obdarzony ogromnym autorytetem jednocześnie tak bliski
sercu. Wśród wielu wybitnych dokonań
naszego Świętego Jana Pawła II był obszar wychowywania młodych, który był
dla papieża dziedziną wyjątkowej odpowiedzialności przed Bogiem. Jan Paweł

10

II nieustannie kształtował młode
pokolenie.
Apelował do
młodych, aby
nie lękali się
młodości, głębokich pragnień szczęścia, prawdy
i piękna, aby
własne powołanie życiowe budowali na
poszanowaniu prawdy, godności i praw
osoby ludzkiej. Dlatego najpiękniejszym
wyrazem pamięci i hołdem jaki mogą
złożyć te młode i te starsze pokolenia
naszemu Papieżowi jest rozważanie
Jego słów i tych z bogatej twórczości literackiej. Twórczość która pozostała po
Wielkim naszym Papieżu jest dla wykonawców naszych spotkań inspiracją do
sięgania po nią.
Spotkania nasze nie mają charakteru konkursowego, wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe upominki i dyplomy. Natomiast dla wyróżniających
się występów przewidziane były nagrody specjalne. I tak przewodniczący
Rady Powiatu Mariusz Kiczyński swoje
nagrody przekazał na ręce najmłodszej
uczestniczki 5 letniej Marysi Sacharczuk
z Kodnia, Gabrieli Dębkowskiej z gm.
Międzyrzec Podl., Aleksandry Sacharczuk z Kodnia oraz Natalii Drobczuk z Zabłocia. Maciej Golba ze Studzianki gm.
Łomazy otrzymał nagrodę z rąk wójta
Gminy Jerzego Trocia, przewodnicząca
RG Kodeń Barbara Radecka przekazała
nagrody na ręce Dawida Dobrowolskiego z WTZ Kodeń, Weroniki Myszki z Międzyrzecz Podl. oraz Natalii Szołoniuk
z Terespola, radny powiatu Tomasz Andrejuk swoją nagrodę przekazał Katarzy-

nie Huk z Okczyna, proboszcz o. Damian
Dybała nagrodził Tomasza Winiarka z kol.
Kopytów zaś nagroda dyrektora GCKSiT
Piotra Skolimowskiego przypadła Scholi
i Chórowi Parafii Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Łomazach.
Po zakończonych prezentacjach wszystkich uczestników wszyscy spotkali się na

wspólnym poczęstunku przygotowanym
przez pracowników Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu.
Materiał: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu - Agnieszka Nowacka
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Nowo powstały plac zabaw czeka już na dzieci
Latem tego roku pisaliśmy o sukcesie,
jaki osiągnęła Leśna Podlaska w ogólnopolskim konkursie "Podwórko Nivea". Po dwóch miesiącach głosowania, ogromnego zaangażowania wielu
mieszkańców i sympatyków gminy, ich
rodzin, znajomych i ludzi dobrej woli,

Konstantynów

Leśna Podlaska zajęła 6 miejsce w II turze konkursu. Nagrodą było wybudowanie w miejscowości, nowoczesnego
placu zabaw.
Dziś, gotowe już miejsce do zabaw przy
Zespole Placówek Oświatowych czeka na
wizyty dzieci. To prawda, że obiekt wybu-

dowany został dość późno, tak ułożony
został harmonogram konkursu, ale to nie
przeszkadza w tym żeby już od wiosny
przyszłego roku "Podwórko Nivea" powodowało największe uśmiechy dzieci
i zadowolenie rodziców. Zapraszamy do
Leśnej Podlaskiej!! Materiał: Leśna Podlaska
gmina / zdjęcia i tekst: Małgorzata Mieńko

Ćwiczenia strażaków PSP i OSP w Konstantynowie

Na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz przy jednym ze skrzyżowań w Konstantynowie, 8 listopada,
odbyły się ćwiczenia zgrywające sił
i środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego powiatu bialskiego. Przybyłe na miejsce jednostki musiały zabezpieczyć miejsca zdarzenia,
zrobić dobry dostęp do poszkodowanych, dokonać segregacji uczestników
wypadku oraz udzielić kwalifikowanej
pierwszej pomocy.

Pier wsze ć wiczenia miały miejsce
w szkolnej szatni, gdzie zauważono zadymienie. Pierwszą reakcją na zagrożenie, było polecenie Dyrektora Szkoły
o ewakuacji uczniów i pracowników
w wyznaczone miejsce. Chwilę później na miejsce zdarzenia dojechały siły
i środki KSRG. Strażacy musieli zlokalizować i zlikwidować źródło pożaru. Zastępy
miały również za zadanie zlokalizowania
na terenie szkoły dwójki zagubionych
uczniów. Strażacy w aparatach ochrony
dróg oddechowych przeszukiwały w tym celu pomieszczenia szkoły. Akcję zakończono,
ewakuując się z piętra z wykorzystaniem podnośnika. Drugi
scenariusz dotyczył wypadku
komunikacyjnego, którzy miał
miejsce przy jednym ze skrzyżowań. Zdarzenie zauważył
przejeżdżający kierowca, który
zadzwonił pod nr 998.
Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania sił
Krajowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego a w szczególności sprawdzenie poziomu wyszkolenia strażaków

oraz gotowości operacyjno – technicznej
sił i środków jak również sprawdzenie zasad ewakuacji szkoły.
- W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP
i OSP KRSG (Kijowiec, Rokitno, Olszyn, Worgule, Leśna Podlaska, Hrud, Janów Podlaski, Konstantynów, Sławacinek Stary) z terenu powiatu. - podsumowania dokonał
z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białej
Podlaskiej mł.bryg. Marek Chwalczuk.
Materiał: Państwowa Straż Pożarna w Białej
Podlaskiej / tekst: mł.bryg. Grajcar Witold / zdjęcia:
Małgorzata Mieńko Radiobiper
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„Razem dla kultury w Sławatyczach”
Seniorzy w kabarecie, wielopokoleniowa grupa teatralna,
doskonalenie orkiestry dętej, warsztaty taneczne i warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, to pomysły naszych mieszkańców, które zostały przyjęte do projektu Razem dla kultury w Sławatyczach, Inicjatywy lokalne 2016. Wszystko
to dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury, Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016, do którego zakwalifikował się Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach.
Głównym celem projektu jest poszerzenie dostępu do kultury,
stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju współpracy,
oraz edukacji kulturalnej i artystycznej. Działania rozpoczęły się od przeprowadzenia i opracowania diagnozy spotkań
konsultacyjnych odpowiadających na potrzeby mieszkańców
gminy w zakresie kultury. Następnie zorganizowano konkurs
na najciekawsze inicjatywy z których wybrano 6.. Realizacja
inicjatyw rozpoczęła się 15 sierpnia 2016 r. Na realizację inicjatywy GOK pozyskał z Narodowego Centrum Kultury 21150,00
zł, pozostałe koszty to wkład własny instytucji. Dzięki dofinansowaniu zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne.

Teatr wielopokoleniowy
Realizacja pierwszych inicjatyw mieszkańców rozpoczęła się
w połowie sierpnia gdzie przeprowadzono nabór do grupy
teatralnej projektu „Koło Teatralne Dowolnego Wieku”, który
był pomysłem Jolanty Barańskiej. Założeniem inicjatywy było
stworzenie przy GOK grupy teatralnej, złożonej z uczestników
w różnym wieku. Chęć współpracy zadeklarowali dzieci i osoby starsze. Warsztaty potrwają do 20 listopada. Zajęcia odbywają się w ośrodku kultury raz w tygodniu. Ważnym aspektem
tej inicjatywy jest odkrycie w ludziach ich twórczego potencjału, rozwoju nieuświadomionych talentów i umiejętności
artystycznych jak i praktycznych. Uczestnicy projektu biorą
udział w cyklu zajęć prowadzonych przez edukatora z dzie-

Taniec łączy pokolenia
Kolejną inicjatywą był „Taniec łączy pokolenia” autorstwa Grażyny Kuniewicz. Realizowany jest od 23 września. Dzięki realizacji tego projektu prawie 80 osób w różnym wieku i o różnym

dziny teatru uczą się umiejętności aktorskich, zapoznają się
z ciekawymi technikami teatralnymi jak teatr światła, gesty
mimowe. Wspólnie przygotowują 3 spektakle, które zostaną
zaprezentowane w „Wieczorze z Teatrem” w sali widowiskowej
GOK w Sławatyczach 20 listopada 2016 roku.
doświadczeniu tanecznym może wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczoną tancerkę i instruktorkę Panią

Ninę Litwiniec. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w trzech
grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają
podstawowe kroki tańca ludowego i towarzyskiego. W grupa
dorosłych odbywają się zajęcia ruchowe wraz z ćwiczeniami
fizycznymi przypominające ruchy tańca pozwalające w sposób kontrolowany wykonywać ćwiczenia w celu zachowania
prawidłowej postawy na co dzień. Podczas warsztatów prowadzone są spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w celu
poznania tańców ludowych naszego regionu, w grupie starszej taniec i ruch a zasady zdrowego trybu życia..

12

Warsztaty rękodzielnicze
Warsztaty rękodzielnicze były pomysłem liderki Moniki Tyszczuk. Spotkania rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do połowy listopada. Zajęcia odbywają raz w tygodniu w soboty
skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, ale na spotkaniach biorą udział również rodzice. Podczas warsztatów doskonalą zdolności manualne, poznają różne techniki zdobnictwa artystycznego, uczestnicy mogą wspólnie zgłębiać
historię lokalnej twórczości artystycznej. Zdobywają podstawową wiedzę pod okiem instruktorów z dziedziny rzemiosła
artystycznego a przede wszystkim mają możliwość stworzenia własnych prac z wykorzystaniem różnych technik jak
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– trwa realizacja inicjatyw lokalnych
Gotowanie atrakcją Jabłecznej – warsztaty kulinarne
Projekt powstał z inicjatywy Pani Agnieszki Sawościuk. Głównym
celem projektu jest kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz

malarstwo, dekoracja szkła, drewna, wykonywanie kwiatów
i ozdób z krepiny i inne. Projekt zakończy wystawa prac.
Doskonalenie umiejętności muzycznych orkiestry dętej
Inicjatywa była pomysłem Pana Ludwika Sławińskiego miejscowego organisty. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa od roku
orkiestra dęta. Wszyscy członkowie orkiestry to amatorzy wykazujący duże zaangażowanie. Realizacja powyższej inicjatywy odbywa się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i piątki od 1 września
do 20 września. Pod okiem muzykologa i dyrygenta prowadzone są warsztaty muzyczne dla całej orkiestry dętej oraz indywidualne lekcje wspierające. Ponadto prowadzone są zajęcia dla

młodego pokolenia z nauki gry na instrumentach dętych celem
wyszukania nowych talentów do orkiestry. Orkiestra zaprezentuje się miejscowej społeczności w różnorodnym repertuarze
podczas organizowanych imprez.

aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania
nadbużańskiego dziedzictwa kulinarnego pogranicza. Realizacja
powyższej inicjatywy odbywa się 1x na 2 tygodnie od 1września
do 20 listopada. W czasie warsztatów prowadzonych przez szefa
kuchni panie przygotowują różnorodne potrawy przy wykorzystaniu tradycyjnych produktów pochodzących z naszego regionu. Swoje smaczne potrawy przygotowują również do degustacji
na imprezy organizowane na terenie miejscowej gminy; między
innymi (4września br. podczas Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej). W czasie warsztatów uczestniczki uczą się również zasad
nakrywania i dekoracji stołu. Z przepisów zgromadzonych podczas warsztatów wydana zostanie mini książka kucharska w wersji
tradycyjnej i elektronicznej. Zajęcia z inicjatywy zakończą się prezentacją i degustacją przygotowanych potraw.
„Sami Swoi” czyli Seniorzy w kabarecie oraz warsztaty w zakresie zastosowania sprzętu nagłaśniającego i estradowego
Warsztaty z inicjatywy autorstwa Pani Jadwigi Nastałek rozpoczęły
się z początkiem września z częstotliwością 1x w tygodniu. Zajęcia
odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury
w 2 wcześniej utworzonych grupach seniorów:
wokalnej i teatralno-kabaretowej. Zajęcia z seniorami w powyższych
grupach prowadzi instruktor miejscowego
GOK Pani Elżbieta Gruszkowska. W związku z faktem iż nagłośnienie i odpowiednia obsługa sprzętu muzycznego sprawia duże
problemy prowadzone są warsztaty z obsługi sprzętu nagłaśniającego zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia prowadzi Pan Jacek
Kozielski na sprzęcie własnym i GOK. Usługa nagłośnienia jako zajęcia praktyczne odbędzie się podczas prezentacji grup. Pierwszy
występ poszczególnych grup seniorów dla miejscowej społeczności planuje się w dniu 5 listopada. Zwieńczeniem warsztatów będą
prezentacje grup podczas Dnia Seniora ok.15 listopada 2016 roku.
Powyższy projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców gminy
zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych, poparte wynikami
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
ankiety diagnozującej.
Tekst B. Szulej / foto: GOK Sławatycze
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Spotkali się strażacy Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej
W świetlicy Komendy Miejskiej PSP
20 października 2016 r. pod przewodnictwem Prezesa ZOP druha Mariusza Filipiuka z udziałem Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Artura
Tomczuka, Zastępcy Komendanta mł.
bryg. Marka Chwalczuka odbyło się
posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Białej
Podlaskiej. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone materiały sprawozdawcze Zarządu Powiatowego
i Powiatowej Komisji Rewizyjnej na V
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej jaki odbędzie się w dniu 29 listopada br. Podsumowano również kampanię zjazdów
oddziałów gminnych jakie odbyły się
w okresie kwiecień – czerwiec 2016r.
w powiecie bialskim.
W trakcie dyskusji jaka była prowadzona
podczas obrad, Komendant Miejski PSP
mł. bryg. Artur Tomczuk zaproponował
aby na zjeździe powiatowym poddać
pod dyskusję propozycję organizacji
powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych OSP zgodnie z regulaminem
tj. co 2 lata. Rozważyć także możliwość
organizowania zawodów na obiektach
sportowych na terenie powiatu mając na uwadze dobre warunki startu,
a przede wszystkim bezpieczeństwo
zawodników. Poinformował o zmianach jakie weszły w 2016 roku odnośnie
udzielania dotacji z MSWiA dla OSP oraz
propozycjach obowiązywania w latach
Kodeń

Powstaje Lubelska Brygada Obwodowa i Pluton Ratowniczy
Mł. bryg. Marek Chwalczuk Zastępca Komendanta M iejsk iego PSP
omówił zasady szkoleń
dla członków OSP jakie
obowiązują od 01.01.16 r.
Poinformował o zorganizowanych w 2016 r. i planowanych 2017 kursach
dla OSP. Omówił zasady
tworzenia Lubelskiej Brygady Obwodowej i Plutonu Ratowniczego w skład
którego wejdą OSP: Krzewica, Chotyłów, Wisznice,
Rossosz.
Zasłużone podziękowania dla
strażaków
Ks. Henryk Jakubowicz Kapelan Powiatowy Strażaków poinformował o organizowanym przez księży kapelanów służb
mundurowych w dniu 6 listopada w Kościele Garnizonowym przy ul. Dokudowskiej w Białej Podlaskiej nabożeństwie
za zmarłych strażaków i funkcjonariuszy
służb mundurowych oraz o planowanej
w 2017 roku Pielgrzymce Strażaków do

Hubertus 2016

W piękny, słoneczny, pierwszy dzień
października 2016 roku po raz trzydziesty siódmy miłośnicy koni i jeździectwa spotkali się na tradycyjnym
hubertusie w Kostomłotach. Polowanie na lisa zorganizował jak zawsze
gospodarz, miłośnik koni, wielki ich
pasjonat i propagator polskich tradycji jeździeckich.
W tym roku wzięło w nim udział 13 jeźdźców z Kostomłot, Kodnia, Łosic i Ossówki.
Lisem w tym roku został Andrzej Nowak
komendant Konnej Straży Ochrony przyrody i Tradycji.
Pogoń za lisem była bardzo emocjonująca i po dosyć długiej gonitwie wygrała młoda 15 letnia Marta Seredziuk na
14

następnych. Omówił zmiany jakie wejdą
w niedalekiej przyszłości w funkcjonowania KSRG i zmianie systemu na krajowy system ratowniczy. Poinformował
o wstrzymaniu procedury w 2016 roku
zbywania pojazdów z PSP na rzecz OSP.

koniu Legenda.
Młoda amazonka z Łosic trenuje pod czujnym
okiem Waldemara Kosieradzkiego. Po zakończonym widowisku
wszyscy udali się
nad Bug gdzie
przy rozpalonym
ognisku racz yli
się pysznym bigosem, pierogami
ruskimi oraz innymi przysmakami
przygotowanymi
przez gospoda-

Sanktuarium w Pratulinie 14 maja. Podziękował wszystkim strażakom z OSP
i PSP za włączenie się i pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży jakie odbyły się latem tego roku z udziałem Papieża Franciszka w naszym kraju.
Osobne słowa podziękowania skierował do kierownictwa KM PSP za pomoc
w organizacji i zabezpieczeniu medycznym zorganizowanej w Białej Podlaskiej
„Parafiady”.
Ks. Roman Sawczuk Diecezjalny Kapelan Strażaków poprosił wszystkich aby
w trudnym okresie zmian, jakie zacho-

dzą w naszym kraju a dotyczą również
Związku OSP RP i zrzeszonych w nim
jednostek OSP zachować spokój i rozsądek. Władze Związku OSP RP monitorują na bieżąco zmiany i podejmują
odpowiednie działania. Na zakończenie
obrad druhna Bożena Krzyżanowska
podziękowała członkom ustępującego
Zarządu Oddziału Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej za społeczną
pracę w mijającej kadencji 2012-2016.
Materiał: Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska w Białej Podlaskiej

rzy. Wspólne rozmowy i śpiewy umilały
wszystkim czas… a bawiono się do późnego wieczora.
Tekst i foto: Marek Ferens
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VII Turniej Niepodległości LZS w Tenisa Stołowego - Czosnówka 2016
Po raz VII pod szyldem Powiatowego
Zrzeszenia LZS radny Powiatu Bialskiego Arkadiusz Maksymiuk zaprosił do
udziału młodzież i dorosłych w turnieju zorganizowanym z okazji Dnia Niepodległości. Turniej wsparło Starostwo
Biała Podlaska, Powiatowe Zrzeszenie
LZS, oraz życzliwi mieszkańcy Czosnówki w gm. Biała Podlaska.
Organizacją i sędziowaniem zajęli się
członkowie Rady LZS na czele z sędzią
głównym Marzeną Niedżwiedż i Markiem

Sierpatowskim.oraz Franciszkiem Szablukiem. Na zaproszenie odpowiedziało 43
zawodników naszego powiatu. Świetlica
w Czosnówce tętniła życiem sportowym
przez ponad 5 godzin. Zawodnicy przy
dopingu zgromadzonej publiczności
walczyli o tytuł najlepszego. Przeprowadzono turniej w kilku kategoriach wiekowych a wyniki są następujące:
Tenis: (może nazwiska uda się wytłuścić)
Szkoła Podstawowa Chłopcy: 1 - Matejek
Bartłomiej, 2 - Czyżak Krystian, 3 - Moszkowski Damian

Gimnazjum: 1 - Wojciuk Sz ymon,
2 - Moszkowski Bartosz, 3 - Kaliszuk
łukasz
S z k o ł y Ś re d n i e : 1 - Wi r te k K a ro l,
2 - Jarząbkowski Przemyslaw, 3 - Szutko
Patryk
Open Mężczyzn: 1 - Kukawski Grzegorz,
2 - Dyrda Henryk, 3 - Jastrzebski Piotr
Open Kobiety: 1 - Moszkowska Natalia, 2
- Jarząbkowska Magdalena, 3 - Głowacka
Klaudia
Warcaby:
Open: 1 - Szabluk Franciszek, 2 - Maksymiuk Ar k adiusz, 3 - Leśniewsk i
Andrzej
Młodzież: 1 - Korniluk Julia, 2 - Dowhun
Żaneta, 3 - Maksymiuk Marcin.
Materiał: Powiatowe Zrzeszenie LZS Biała Podlaska

Międzyrzec Podl.

Kamila Jurkowska z ZSP
w Rogoźnicy doceniona

Odznaczenia dla bialskich działaczy PTSM
Z okazji obchodów 90-lecia Ruchu
Schronisk Młodzieżowych w Polsce
oraz 85-lecia Schroniska Młodzieżowego „Oleandry” w Krakowie w dniu
17 września 2016 roku w Sali Rajeckiej Urzędu Miasta Krakowa odbyła
się uroczystość uhonorowania osób
najbardziej zasłużonych dla Towarzystwa. Patronat nad uroczystością
objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda.
Odznaczenia odebrali między innymi
działacze bialskiego oddziału PTSM:
Renata Grzybowska - Brązowy Krzyż

Zasługi; Dorota Kuczawska - Medal Komisji Edukacji Narodowej; Dariusz Sikora - Odznaka Honorowa „Za Zasługi
Dla Turystyki"; Waldemar Gnatowicz Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla
Rozwoju Schronisk Młodzieżowych;
Zbigniew Hryciuk - Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych; Mariusz Stopa
- Złota Odznaka PTSM; Marek Zagajski - Srebrna Odznaka PTSM.
Wyróżnionym gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!!

W ramach akcji profilaktycznej Wydział
Ruchu Drogowego KWP w Lublinie
ogłosił konkurs plastyczny pt. „Odblaski ratują życie”. Uczennica Kamila Jurkowska z klasy III B Gimnazjum Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy
zajęła II miejsce.
Zadaniem uczestników konkursu było
wykonanie pracy plastycznej obrazującej temat konkursu tj. ważna rola elementów odblaskowych dla pieszych

Materiał: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Biała Podlaska

uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy konkursu mieli do dyspozycji dowolne
techniki wykonania na papierze, a format
prac musiał zawierać się w przedziale od
A3 do A2. W nagrodę uczennica otrzymała:
maskotkę, power bank, plecak, pokrowiec
na telefon, odblaski oraz mapy rowerowe.
Praca została wykonana pod opieką Anny
Kalinowskiej. Materiał i tekst: Anna Matwiejuk
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy
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Afrykański Pomór Świń tematem zebrania
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W rozszerzonym składzie odbyło się
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Starosta bialski Mariusz Filipiuk zaprosił bowiem na
nie również wójtów i burmistrzów z powiatu bialskiego. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej
24 października dotyczyło afrykańskiego pomoru świń. W ubiegły czwartek
powiatowy lekarz weterynarii Radomir
Bańko potwierdził pierwszy przypadek
wystąpienia tej choroby u dzika w pobliżu Lachówki Małej, gm. Zalesie.

cych z tego obszaru zagrożenia.
Radomir Bańko zwrócił się do wójtów
o wyznaczenie w każdej gminie osób,
które będą współpracować z powiatowym
lekarzem weterynarii i pomogą w załadunku martwego dzika w przypadku po-

dejrzenia wystąpienia ASF. Poprosił także
o informację uzyskaną od wszystkich hodowców trzody chlewnej niezależnie od
wielkości hodowli, ile w danej gminie jest
sztuk trzody chlewnej i o jakiej wadze.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk

Rozmawiano o działaniach podejmowanych przez zespolone służby w związku
z wystąpieniem choroby na terenie powiatu. Starosta zaapelował za pośrednictwem obecnych włodarzy do hodowców
trzody chlewnej ze strefy żółtej, aby sprzedawali zdrowe sztuki, ponieważ istnieje
zagrożenie objęcia kolejnych terenów
powiatu bialskiego strefą niebieską, a co
za tym idzie niemożności wywozu świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodząMiędzyrzec Podl.

Międzyrzec Liderem Rozwoju Regionalnego

Międzyrzec Podlaski otrzymał tytuł
Lider Rozwoju Regionalnego 2016 za
sukcesy w pozyskiwaniu inwestorów
oraz wkład w rozwój przedsiębiorczości i inwestycyjny miasta. Bur-

mistrz Zbigniew Kot odebrał wyróżnienie podczas Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości, który odbył się
16

w dniach 27-28 października w Lublinie.
Kongres zgromadził kilkuset przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki
oraz administracji publicznej z całego

kraju. Jego ideą było stworzenie forum
wymiany myśli i poglądów dla polskich
przedsiębiorców, naukowców i polity-

ków, którzy mieli okazję wymienić się
swoimi doświadczeniami oraz spotkać
potencjalnych partnerów biznesowych.
Zwieńczeniem forum była uroczysta
gala, podczas której najprężniejsze
polskie firmy, instytucje i samorządy
uhonorowane zostały przez Polsk ą
Agencję Przedsiębiorczości. Międzyrzec
Podlaski został nagrodzony za działania
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Burmistrz Kot wziął także udział w konferencji pt. Instrumenty finansowe rozwoju miast do 2020 r. podczas której
wystąpił jako prelegent.
Materiał: Marta Muszyńska Urząd Miasta Międzyrzec
Podlaski
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Spotkanie podsumowujące
Światowe Dni Młodzieży

12 października na plebanii w Parafii Chrystusa
M iłosiernego
w Białej Podlaskiej odbyło
się spotkanie
podsumowujące Światowe
Dni Młodzieży
na etapie diecezjalnym. Na
sali zgromadzili się biorących udział w pomocy i przygotowaniach
przy realizacji „Światowych Dni Młodzieży 2016” w Rejonie Biała Podlaska. Z tej okazji ksiądz biskup Kazimierz
Gurda złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
podali pomocną dłoń przy organizacji ŚDM oraz wręczył
pamiątkowe medale za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Terespol

Starosta z roboczą wizytą
w Gminie Terespol

4 października br. z pierwszą roboczą wizytą w gminie Terespol przebywał Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. Podczas
spotkania z Wójtem gminy Terespol Krzysztofem Iwaniukiem i po wizycie w terenie zostały podjęte wstępne usta-

Materiał: Światowe Dni Młodzieży 2016

lenia dotyczące ewentualnej realizacji inwestycji na terenie
gminy Terespol w 2017 roku, mianowicie o wykonaniu ścieżki
rowerowej na brakującym odcinku od przejazdu kolejowego
do drogi w kierunku Małaszewicz i o nawiązaniu komunikacji
ze ścieżki przy drodze powiatowej do budynku Urzędu Gminy
Materiał: Starostwo Powiatowe / Terespol gmina
Terespol.

Podsumowanie sezonu Twierdza Kobylany
Ostatni już mecz tej rundy jesiennej odbył
się 23 października 2016 r. na Stadionie
przy ul. Polnej w Sławatyczach. W pierwszej połowie, w 11 minucie z rzutu rożnego padła pierwsza bramka. Napastnik
Twierdzy Kobylany Sebastian Piasecki
wyprzedził obrońcę drużyny przeciwnej
i strzałem po długim rogu umieścił piłkę
w bramce. Zacięta walka obu drużyn doprowadziła do wyrównania w 18 minucie,
po kontrze drużyny ze Sławatycz.
W drugiej połowie między 45 a 60 minu-

tą meczu drużyna ze Sławatycz przejęła
inicjatywę, ale to nie przeszkodziło Naszej
drużynie i po prostopadłym podaniu Kamila Poczynajło do Karola Nowickiego padła
druga bramka. SRG Sławatycze rzuciły się do
ataku, jednak obrona KS Twierdzy Kobylany
skutecznie uniemożliwiała przeciwnikom
strzelenie bramki. Pomimo wielu niewykorzystanych 100 % okazji Twierdza ostatecznie
wygrała spotkanie!
Ostateczny wynik meczu: SRG Sławatycze KS Twierdza Kobylany 1 : 2

Kończąc rundę jesienną KS Twierdza Kobylany znalazła się w górnej części tabeli z wynikiem 17 punktów.
Skład podstawowy niedzielnego meczu:
99 Karol Gręziak, 2 Bartosz Kukawski, 16
Grzegorz Markowski, 10 Adrian Nowicki, 11
Karol Nowicki, 20 Krzysztof Piasecki, 21 Sebastian Piasecki, 14 Kamil Poczynajło, 9 Kacper
Szymański, 7 Kamil Wereda (82'), 18 Marek
Zbiciak
Skład rezerwowy: 12 Karol Mincewicz, 8 Przemysław Jóźwik (82'), 19 Bartłomiej Klekotka,
6 Kamil Krawczyk, 17 Dawid Mularewicz, 5
Grzegorz Sawczuk.
Materiał: Terespol gmina
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Święto Niepodległości
Gmina Biała Podlaska 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości świętowała w sumie przez trzy
dni. Już w przeddzień 11 listopada, w Sitniku przed odnowionym pomnikiem, upamiętniającym obecność
w tej miejscowości Legionów marszałka J. Piłsudskiego, pojawiły się narodowe flagi oraz poczty sztandarowe, wieńce i znicze. Dzień później, już w samo Święto Niepodległośc, uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne „Taki kraj”. Z inicjatywy druhów jednostki OSP w Sworach po raz piąty świętowano i w tej miejscowości rocznicę odzyskania
przez Polskę upragnionej wolności.

Sitnik
W przeddzień święta w Sitniku miała miejsce podniosła
uroczystość. Przed odnowionym pomnikiem, upamiętniającym obecność w Sitniku Legionów marszałka J. Piłsudskiego, pojawiły się narodowe flagi oraz poczty sztandarowe miejscowej jednostki OSP i SP im. Jana Brzechwy.
- Jedenasty listopada, obok trzeciego maja jest naszym
najważniejszym świętem narodowym. - mówił podczas
wystąpienia zastępca wójta gminy Adam Olesiejuk. - To
czas, aby uczcić tych wszystkich, którzy z bronią w ręku
walczyli i ginęli za niepodległość. Po to abyśmy my mogli dziś żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Takie uroczystości są bardzo ważne. To prawda, że cieszymy się
wolnością, ale Święto Niepodległości przypomina nam,
że ta wolność nie jest dana raz i na zawsze. Pamiętajmy
o tym. Wieńce i kwiaty przed pomnikiem złożyły delegacje: władz samorządowych, Gminnego Ośrodka Kultury, sołectwa Sitnik, sołectwa Łukowce oraz Szkoły Podstawowej. Po apelu przed pomnikiem dzieci wystawiły
w szkole widowisko patriotyczne, przygotowane pod kierunkiem Alicji Kondraciuk i Justyny Sikorskiej. Uczniowie

przypomnieli burzliwe dzieje Polski od czasów pierwszego
rozbioru do pierwszej wojny światowej. Recytacje i piosenki uzupełniał film obrazujący podejmowane przez rodaków wysiłki zbrojne.

Cicibór Duży
W 98. rocznicę odzyskania przez Ojczyznę niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ciciborze Dużym przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne „Taki kraj”, nawiązujące do utraty polskiej państwowości oraz licznych prób zrzucenia kajdan niewoli.
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Przedstawili je 11 listopada w świetlicy wiejskiej. Na tle patriotycznej scenografii z płonącymi zniczami dzieci przypomniały najistotniejsze momenty ze 123-letniej niewoli oraz
próby walki o wolność. Była to wspaniała lekcja dziejów,
podkreślająca, iż wysiłki przodków nie poszły na marne. Widowisko oklaskiwało liczne gremium
z udziałem m.in. wójta Wiesława Panasiuka i ks. prałata Janusza Onufryjuka.
– Dziś jest to dla nas dzień zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości,
z drugiej zaś dzień radości i ogromnej
odpowiedzialności za przyszłość. Walczmy zatem o niepodległą Polskę każdego
dnia, zgodną z przykazaniami Boga –
mówił w swym wystąpieniu przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk.
Z koncertem pieśni patriotycznych zaprezentowali się zespół młodzieżowy
z Hruda i zespół Zorza z Cicibora Dużego. Na finał wieczornicy licznie przybyła publiczność odśpiewała wspólnie
osiem chwytających za serce pieśni.
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w gminie Biała Podlaska

Swory

Z inicjatywy druhów jednostki OSP w Sworach po raz
piąty świętowano w tej miejscowości rocznicę odzyskania przez Polskę upragnionej wolności. Z satysfakcją
podkreślić wypada, że ta wielowątkowa uroczystość
angażuje od kilku lat liczne grono mieszkańców w różnym wieku, dających wyraz patriotycznego przywiązania i poszanowania tradycji przodków. Święto Niepodległości, fetowane w sobotę 12 listopada, rozpoczęło
się nabożeństwem za Ojczyznę celebrowanym przez
proboszcza parafii Swory ks. Jana Mroczka. Po mszy
odziały strażackie w towarzystwie władz samorządowych, radnych, sołtysów, młodzieży i mieszkańców okolicznościowych miejscowości przeszły w pochodzie pod
przedwojenny pomnik w centrum Swór, nawiązujący do
niepodległościowych tradycji. Towarzyszyła im orkiestra strażacka z Łomaz pod batutą Wojciecha Lesiuka.
Pod pomnikiem z honorową asystą harcerzy zapłonęły
znicze pamięci, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
W imieniu władz samorządowych wystąpił przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk. Stwierdził w nim
m.in. –Na ten dzień czekali pradziadowie, modląc się
ze łzami w oczach do Boga „Ojczyznę wolną racz nam

wrócić Panie”. To, co wydawało się niemożliwością, stało
się w końcu faktem. Przyszła nagle, pełna wiary, wolna
i niepodległa Polska. Wydarzenie sprzed 98 lat miało
ogromne znaczenie dla pokoleń patriotów, podejmujących działania zbrojne za Rzeczpospolitą. Ich bohaterska śmierć wpisuje się w ciąg zdarzeń prowadzących do
odzyskanie niepodległości.
Manifestacja patriotyczna przed pomnikiem kontynuowana była w klubie kultury GOK. Grupa 60 uczniów
Szkoły Podstawowej zaprezentowała efektowny montaż
słowno – muzyczny „Polskie drogi do wolności”, przygotowany przez nauczycielki: Violettę Więckowską, Iwonę
Gałamagę i Barbarę Konkol. Miał on wiele dramatycznych momentów. Oprócz kilkudziesięciu młodych wykonawców na scenie pokazał się zespół śpiewaczy Chodźta do Nos, wspomagany przez kapelę Andrzeja Stępki.
Wzorem lat poprzednich organizatorzy przygotowali
listopadowe biegi przełajowe z udziałem dzieci i dorosłych. Obchody listopadowego święta zakończył poczęstunek grochówką przygotowaną przez strażaków.
Materiał: Biała Podlaska Gmina / tekst i zdjęcia: Istvan Grabowski / opracowanie:
Małgorzata Mieńko
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Warsztaty kodowania w bibliotece w Wysokim i Tłuśćcu

3 listopada w bibliotece w Wysokim
i Tłuśćcu odbyły się warsztaty z kodowania, realizowane w ramach
projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Warsztaty poprowadziła Anna Trelińska –
specjalista w zakresie kodowania.
W warsztatach wzięło udział 39
dzieci i młodzieży z Gminy Międzyrzec Podlaski.

wszędzie, a rynek pracy w tym zakresie „bije się” o pracowników. Warsztaty
te nie są jednorazową przygodą z kodowaniem w bibliotekach gminnych.
Od stycznia ruszają lokalne kluby ko-

dowania w Wysokim i Tłuśćcu. Zapisało się do nich wielu zachwyconych kodowaniem młodych ludzi, być może
przyszłych programistów.
Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna Międzyrzec Podlaski

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się
czym jest kodowanie. Zanim jednak
zaczęli zabawę z kodowaniem w języku scratch z wykorzystaniem robotów Finch, wspólnie zaprogramowali
do konkretnej „misji” swojego pierwszego „robota”. Finalnie odbyły się wyścigi zaprogramowanych przez dzieci
i młodzież robotów. Kodowanie to
przyszłość, to wartościowa alternatywa dla wielogodzinnego, często bezwartościowego przesiadywania przed
komputerem, to szansa dla młodych
ludzi, to może być też sposób na godne życie. Specjalista z dziedziny robotyki podkreślał, że kodowanie jest
Terespol

Kacper Bogusz brązowym medalistą Mistrzostw Polski!!!

W dniach 20-23 października
w hali biłgorajskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyły się IV
Mistrzostwa Polski Młodziczek
i Młodzików do 15 lat w podnoszeniu ciężarów. Bardzo dobrze
zaprezentowali się w nich najmłodsi zawodnicy GCK Kobylany.
Z brązowym medalem do Małaszewicz powrócił Kacper Bogusz.
Występujący w najniższej kategorii
wagowej „Szogun” uzyskał w dwuboju 112 kg i złotemu i srebrnemu
medaliście ustąpił o dwa kilogramy. Piątą pozycję wywalczyła Julia
Popis w kat. 63 kg z wynikiem 99
kg, szóstą Natalia Dołęga w kat.
58 kg – 103 kg. Miejsca pozostałych zawodników GCK Kobylany:
VIII - Kinga Ciura (kat. 48 kg / 70 kg
w dwuboju), IX - Krzysztof Żuk (kat.
77 kg / 166 kg), X - Sebastian Kłos
(kat. 62 kg / 155 kg), XI - Łukasz Bogusz (kat. 45 kg / 70 kg), XIII - Hubert Myć (kat. +85 kg / 180 kg). Wyniki indywidualne uzyskane przez
naszych zawodników pozwoliły
na zajęcie IV lokaty w klasyfikacji
klubowej wśród 68 występujących
zespołów!!!
Materiał: Terespol / tekst i zdjecia: GCK Kobylany
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Zalesie

Niesamowity rok Franciszka Szabluka. Trzy rekordy pobite!!!

O takim sezonie jaki właśnie trwa
w karierze Franciszka Szabluka marzy
każdy sportowiec. Zawodnik ULPKS
Gaj Zalesie pobił w tym roku wszystkie trzy najważniejsze rekordy świata
w trzech ogólnoświatowych Federacjach w których startuje. A więc: GTC,
WUAP, WPA.
Na koniec sezonu startowego Franek
Szabluk, wystartował w Mistrzostwach
Europy federacji WPA na Ukrainie w miejscowości Łuck. Rywalizował z kilkuset
zawodnikami w dniach 29 - 30 października 2016 r. zdobywając I miejsce w kat.
Masters 60-64 kat. wag 100kg z wynikiem 210kg!!! Tym samym poprawił rekord świata o 7,5 kg! To z tego rekordu
jest najbardziej zadowolony. Nie zwalnia,
już zabrał się do pracy. Od noweg roku

ruszają przecież przygotowania do organizacji Międzynarodowych Mistrzostw
Polski w dniach 1-2 kwiecień w Zespole
Szkół w Zalesiu oraz Mistrzostwa Europy

federacji GPC w dniach 25 czerwca do 1
lipca 2017 w trójboju siłowym, wyciskaniu sztangi oraz martwym ciągu i przysiadzie.Materiał: Zalesie / ULPKS Gaj Zalesie / tekst
i zdjęcia F. Szabluk

Chłopaki z Piszczaca Mistrzami Rejonu Bialskiego w Biegach Sztafetowych
13 października w Adamowie odbyły
się zawody Finału Rejonu Bialskiego
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Do tego etapu zajmując dwie
czołowe lokaty w Finale Powiatu
w Wisznicach, zakwalifikowały się
dwie szkoły z powiatu ziemskiego
Gimnazjum Nr1 w Terespolu i Gimnazjum Nr1 w Piszczacu. Zawodnicy
z Gimnazjum w Piszczacu zajęli I miejsce w zawodach rejonowych w Adamowie i zostali Mistrzami Rejonu
Bialskiego w Biegach Sztafetowych
w roku szkolnym 2016/17.
Chłopaki z Piszczaca pokonali takie
sportowe szkoły powiatu grodzkiego
jak PG6 i PG4 Biała Podlaska, oraz najlepsze gimnazja z pozostałych trzech
powiatów Rejonu Bialskiego z Łukowa,

Parczewa i Radzynia Podlaskiego. Skład
zwycięskiej sztafety 10x1000 metrów
to: (Mateusz Dowhun, Gabriel Olichwiruk, Bartłomiej Chalimoniuk, Kacper
Kozłowski, Marek Wajszczuk, Sebastian
Patrejko, Szymon Wójtowicz, Tomasz
Wężowski, Patryk Krzyżanowski, Damian
Neścioruk, Miłosz Pawlak – opiekun Artur Wiśniewski).
W finałach Rejonu wśród dziewcząt
udział wzięły reprezentacje gimnazjów
z Rossosza i Wisznic. Szkoły Podstawowe reprezentowali młodzi sportowcy ze
szkoły w Rossoszu (dziewczyny) oraz ze
SP nr 1 w Terespolu (chłopaki).
Zawodnicy z Gimnazjum w Piszczacu
dzięki zwycięstwie w Rejonie reprezentowali powiat bialski ziemski w Finale
Wojewódzkim w Tomaszowie Lubelskim
w dniu 25.10.2016r. W zawodach tych

startowało 12 najlepszych gimnazjów
z całego województwa lubelskiego. Poziom tych zawodów był bardzo wysoki

i zawodnicy pokonując ponad 200km
wypadli w tych zawodach trochę gorzej
zajmując dopiero IX miejsce.
Materiał: Urząd Gminy Piszczac

21

01.11-15.11.2016 Gościniec Bialski
MIEDZYRZEC PODLASKI

„Bieg po zdrowie” i „Rodzina sportem silna” w Rzeczycy
Jesienna aura w niedzielę 23 października okazała się sprzyjająca
uczestnikom sportowych zmagań
„Biegu po zdrowie” oraz imprezy
rodzinnej „Rodzina sportem silna”
w Rzeczycy. Plac przy szkole podstawowej oraz ulice Rzeczycy wypełniły
się biegaczami i pasjonatami aktywności fizycznej. Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej wraz ze Starostą
Bialskim Mariuszem Filipiukiem, Wójt
Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof
Adamowicz, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim oraz
Stowarzyszenie Moja Gmina. Celem
sportowego spotkania była profilaktyka i promocja zdrowia, która ma
służyć zmniejszeniu zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób
układu krążenia wśród mieszkańców
powiatu bialskiego.
„Bieg po zdrowie” oficjalnie rozpoczął
się o godz. 13:00. Wszystkich uczestników gorąco powitał Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk oraz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.
Biuro zawodów funkcjonowało od godz.
12:15, prowadzone przez członków Klubu Seniora z Rzeczycy. Warto podkreślić,

że w biegach brały również udział osoby niepełnosprawne. Rywalizacja biegowa odbyła się na pięciu dystansach:
szkoły podstawowe kl. I-III dziewczęta
i chłopcy – 400 m, szkoły podstawowe
kl. IV-VI dziewczęta i chłopcy – 1000 m,
gimnazjum dziewczęta i chłopcy – 1500
m, szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta i chłopcy – 2000 m, dorośli kobiety
i mężczyźni – 5000 m.
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Zwycięzcy przedstawiają się następująco:
400 m – I miejsce w kat. dziewcząt
Adrianna Osak, w kat. chłopców Maciej
Kiryluk.

oraz pomiaru ciśnienia krwi, do dyspozycji zgromadzonych było również
stoisko ze zdrową żywnością cieszące
się wielkim zainteresowaniem i zdrowe
przekąski firmy „Miód Malina”. Najmłodsi

1000 m – I miejsce w kat. dziewcząt
Nina Matejko, w kat. chłopców Aleksander Karwowski.
1500 m – I miejsce w kat. dziewcząt
Wiktoria Kopeć, w kat. chłopców Jakub
Lesiuk.
2000 m – I miejsce w kat. dziewcząt
Paula Siedlanowska, w kat. chłopców
Tomasz Łaziuk.
5000 m – I miejsce w kat. kobiet Beata
Chruściel (czas 0:18:58), w kat. mężczyzn Sławomir Panasiuk (czas 0:16:01)

korzystali z zabaw edukacyjnych i konkursów o zdrowym odżywianiu dzieci.
Firma Liquid Systems oferowała na swoim stoisku kawę, przy której można było
porozmawiać o ofercie i nowych rozwiązaniach technologicznych dot. internetu
i telewizji.

To jednak nie jedyne atrakcje, z których
uczestnicy niedzielnego wydarzenia
mogli skorzystać. Fundacja „W te pędy”
przygotowała uczestnikom warsztaty
i trening nordic walking. Stowarzyszenie Moja Gmina, w ramach przyznanego przez gminę dofinansowania zadania
publicznego, przeprowadziło animacje
dla dzieci i dorosłych w ramach imprezy „Rodzina sportem silna”. Dzieci mogły poddać swoją sprawność próbie na
dwóch torach przeszkód. Symboliczna
„przeprawa przez rzekę” była konkurencją dla rodzinnych drużyn 5-osobowych.
Ten konkurs wygrała grupa pod nazwą
Orły. Drugi tor składał się z różnych stacji do pokonania w parach w jak najkrótszym czasie. Tę rywalizację zwyciężyły Natalia Wsół i Emilia Komińczyk.
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody
rzeczowe. Pozostałe nagrody zostały rozlosowane pomiędzy wszystkich
uczestników wydarzenia. Każdy kto brał
udział w biegach, treningu nordic walking bądź w konkurencjach rodzinnych
wziął udział w losowaniu nagród.
W trakcie biegów sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Rzeczycy zamieniła
się w Miasteczko Zdrowia. Uczestnicy
wydarzenia mogli skorzystać z konsultacji dietetycznych, analizy składu ciała

Organizatorzy pragną złożyć gorące podziękowania wszystkim życzliw ym osobom zaangażowanym
w wydarzenie, a w szczególności:
studentom Koła Naukowego Dietetyków Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za przygotowanie
bogatego stoiska ze zdrową żywnością
pod kierownictwem Agnieszki Decyk-Chęcel, Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Januszowi
Oksiejukowi, nauczycielom wychowania fizycznego, radnemu Adamowi
Jowikowi, Klubowi Seniora w Rzeczycy, sponsorom: firmie Liquid Systems
oraz sklepowi „Grosik” w Międzyrzecu
Podl., Fundacji „W te pędy”, firmie cateringowej „Miód Malina”, pracownikom
szkoły w Rzeczycy oraz wszystkim tym,
którzy wsparli tę inicjatywę. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom
i zachęcamy do dalszych sportowych
zmagań.
Materiał: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim

CO, GDZIE, KIEDY...
19 listopada, godz. 13:00,

IX Międzynarodowy Puchar im. Stefana Polaczuka w Podnoszeniu Ciężarów, Terespol hala MOK

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
ul. Szkolna 18 A 21-532 Łomazy, tel.
833417013, e-mail: goklomazy1@op.pl

Kiermasz Bożonarodzeniowy. Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu, tel. 83 3754137
kom. 519728510, e-mail: gcksit@
o2.pl

2 grudnia, godz. 10.00

18 grudnia, godz. 16.00,

19 listopada, godz. 18.00,

Konkurs Rec ytatorsk i im. Jana
Brzechwy "Poeci dzieciom". Miejski
Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim, tel. 833717807, e-mail:
kultura@miedzyrzec.pl

20 listopada, godz. 15.00,

6 grudnia, godz. 16.00,
Spotkanie z Mikołajem dla Dzieci
z gminy Terespol. Sala konferencyjna Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach. Gminne Centrum Kultury,
Kobylany, tel. 834112060, e-mail:
biurogck@gminaterespol.pl

Szanujmy Wspomnienia /wspomnienie Anny German, Romualda
Czystawa/, sala widowiskowa GOK
Sławatycze

XVIII Powiatowy Przegląd Poezji
Śpiewanej. Główną gwiazdą będzie
aktor i piosenkarz - Lech Dyblik,
restauracji Galeria Smaków w Terespolu

25 listopada, godz. 13.00,

25 - lecie chóru Polesie z Horodyszcza, Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu

26 listopada, godz. 17.00

Andrzejkowe Spotkania z Folklorem w Worgulach. Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, tel.
833450745, e-mail: gok@lesnapodlaska.pl

listopad / grudzień

Konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy„ i „Ozdobę Choinkową”. Gminny
Ośrodek Kultury w Sławatyczach,
Bolesław Szulej tel.833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl

listopad / grudzień

Gminny Konkurs Plastyczny „Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe”,

18 grudnia

Przedstawienie teatralne "Opowieść
wigilijna". Sala konferencyjna Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach.
Gminne Centrum Kultury, Kobylany,
tel. 834112060, e-mail: biurogck@
gminaterespol.pl

20 - 30 grudnia

Wystawa związana z konkursem
bożonarodzeniowym „Tradycja
i Współczesność”. Gminne Centrum
Kultury w Drelowie, www.gck.drelow.pl, tel. 833720154, e-mail: gck.
drelow@gmail.com

11 grudnia, godz. 9.00 - 14.00

Kiermasz Bożonarodzeniowy, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30 tel. 833450745,
e-mail: gok@lesnapodlaska.pl

11 grudnia, godz. 10.00

Kiermasz świąteczny. Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlask im, ul. Warszawsk a 37, tel.
833717807, e-mail: kultura@miedzyrzec.pl

18 grudnia

Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wójt
Gminy Rokitno, Gminna Instytucja
Kultury w Rokitnie, 21-504 Rokitno
37 B, e-mail: gikrokitno@o2.pl, tel.
833453120

Jeśli chcesz, aby informacja o imprezie, wydarzeniu, spotkaniu,
które organizujesz znalazła się
na łamach Gościńca Bialskiego
napisz do nas e-mail na adres:
gosciniec@powiatbialski.pl
Sprostowanie

Redakcja Gościńca Bialskiego
przeprasza za pomyłkę w tekście "Wizyta na Wołyniu" jaki
ukazał się w numerze 15(155)
2016. W tekście wkradł się błąd.
Dyrektorem Wojewódzkiej Uniwersyteckiej Naukowej Biblioteki
w Równem na Ukrainie jest pani
WALENTYNA Jaroszczuk. Za pomyłkę w imieniu, przepraszamy.

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Emilia Litwiniuk, Anna Ostapiuk, Renata Kaczmarek, Łukasz Pogorzelski, Natalia Sokołowska, Marta Muszyńska, Sylwia Hubica, Dorota Demianiuk,
Krystyna Pawlik, Agnieszka Typa, Anna Filipiuk, Katarzyna Nowik, Beata Kupryś, Kamila Korneluk, Marek Ferenc, Małgorzata Walczuk, Małgorzata
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POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH VIDEO
Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów QR.
Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie miast i gmin
Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony z systemami
Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, Nokia i innymi. Są to aplikacje
bezpłatne do pobrania online za pomocą.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz skierować swoje urządzenie (telefon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet) w kierunku kodu
QR. Kod powinien znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje
na ekranie urządzenia po włączeniu aplikacji. Jeśli wykonasz te działania
sprawnie i kod będzie wyraźny do odczytania automatycznie na twoim
telefonie pojawi się film!

Kolejne spotkanie Gmin Aktywnego
Pogranicza

QR CODE

Organizacja „Podaj dziecku pomocną
dłoń” w Międzyrzecy Podlaskim ma
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
własny sztandar

"Bieg po zdrowie” i „Rodzina sportem
silna w Rzeczycy”

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Międzyrzec Podlaski Liderem Rozwoju
Regionalnego 2016

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Rolnicy znowu wyjechali na DK2

Wygenerowano na www.qr-online.pl

III Gminny Festiwal Poezji i Piosenki
Patriotycznej w Janowie Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
w Janowie Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)

Gala wręczenia stypendiów starosty
bialskiego w Międzyrzecu Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXVIII sesja Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Nowe eksponaty w Muzeum J.I.
Kraszewskiego w Romanowie

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

