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Z posiedzeń Zarządu Powiatu
W okresie od dnia 18 października do 31 października Zarząd Powiatu obradował 2 razy. Poza sprawami bieżącymi,
działalność Zarządu Powiatu zdominowały kwestie edukacyjne i kulturalne. Dofinansowano m.in. zakup nagród
w konkursie literackim im. Kraszewskiego oraz druk katalogów Gminy Tuczna. W Kostomłotach po gospodarsku ruszył
remont budynku administracyjnego a to dla tego, że znalazło się w budżecie Powiatu Bialskiego 40 tys zł na materiały.
Więcej czytać będą uczniowie powiatowych szkół w Janowie,
Międzyrzecu i Małaszewiczach. Powiat przystąpił bowiem do
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pchnięto też
do przodu temat przebudowy drogi Tuczna - Matiaszówka.
Zadanie to wpisano w Program Współpracy Transgranicznej
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska – Bialoruś Ukraina 2014 - 2020.
Kultura dofinansowana
Na wniosek Bialskiego Centrum Kultury przekazano 10 albumów dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. J.I. Kraszewskiego, który odbył się 29.10.2016 r. w Romanowie oraz udzielono wsparcia finansowego w kwocie 1000 zł na
druk katalogów do wystawy poplenerowej Fotoklubu Podlaskiego „Gmina Tuczna”.
Ruszył remont budynku DPS w Kostomłotach
Wyrażono zgodę na przeznaczenie ponadplanowych dochodów w wysokości ok. 40.000 zł na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu budynku administracyjno-mieszkalnego (wymiana stolarki drzwiowej i docieplenie
budynku) Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Prace
remontowe wykonywane są systemem gospodarczym przez
pracowników DPS-u i osoby osadzone w Zakładzie Karnym
w Zabłociu.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w trzech powiatowych szkołach
Zarząd na wniosek Wydziału Spraw Społecznych wyraził zgodę
na przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Powyższy program dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup
nowości wydawniczych”. Do programu przystąpią trzy szkoły:
Technikum w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół w Małaszewiczach.
Droga Tuczna - Matiaszówka zgłoszona do Programu Transgranicznego
Zarząd Powiatu w związku z trwającym naborem wniosków
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa Polska – Bialoruś - Ukraina 2014 - 2020,
Cel Tematyczny 7: Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych, Zarząd po przeanalizowaniu propozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, postanowił zgłosić do
„koncepcji projektów” zadanie drogowe polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr l051L Zalesie - Chotyłów - Piszczac
- Tuczna - Sławatycze na odcinku Tuczna - Matiaszówka.
Tekst: Łukasz Ciołek, Katarzyna Żurek-Pietruczuk Starostwo Powiatowe
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Msza św. żałobna za zmarłych
ze służb mundurowych
W dniu 6 listopada w parafii wojskowej św. Kazimierza
Królewicza w Białej Podlaskiej, została odprawiona msza
święta żałobna w intencji zmarłych ze służb mundurowych prowadzona przez ks. Henryka Jakubowicza. W eucharystii oprócz delegacji służb mundurowych regionu
bialskiego uczestniczyli również starosta bialski Mariusz
Filipiuk.

Po zakończonej mszy św. uczestnicy udali się pod Pomnik
Poległych Lotników Podlasia znajdujący się obok kościoła
garnizonowego. Uroczystość żałobna zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy oraz krótką modlitwą.
Test i foto: Grzegorz Panasiuk / opracowanie: Małgorzata Mieńko

Kodeń

Zapowiedź książki o Kodniu

3. grudnia o godz. 18:45 w Domu Pielgrzyma kodeńskiego
sanktuarium odbędzie się wieczór autorski Jarosława Onyszczuka, połączony z promocją nowej książki Jego autorstwa.
„Kodeń, od siedziby magnackiej do osady gminnej ”.
Kodeń od dawna oczekiwał na
publikacje, która przedstawiłaby bogatą i niezwykle interesującą historię tego ośrodka.
Dotychczasowa
wiedza była nader
skromna, ograniczając się w zasadzie
do ogólnych informacji o rządzących
w mieście kolejnych
przedstawicielach
znanego rodu Sapiehów, okolicznościach sprowadzenia
Obrazu Matki Bożej
Kodeńskiej oraz najważniejszych aspektów erygowania
i funkcjonowania
miejscowej parafii
rzymskokatolickiej,
co oczywiście stanowiło szczatkową
prezentacje historii tego pięknego miejsca. Książka Onyszczuka wypełnia tą lukę.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców wschodniej Polski
do zapoznania się z książka,
która stanie się ważnym źró-

dłem pozyskiwania informacji
o dziejach regionu oraz życiu
naszych przodków.
Tekst i grafika O. Mirosław Skrzydło OMI
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XXVIII sesja Rady Powiatu
XXVIII sesja Rady Powiatu odbyła się
28 października 2016 r. Sesję otworzyło wystąpienie dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk. Leszka
Wojciechowskiego, który przedstawił
zebranym informację na temat roli
samorządu w readaptacji społecznej
więźniów poprzez aktywację zawodową. Pierwsza z przyjętych uchwał
dotyczyła ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego. Rada Powiatu wyraziła też zgodę na nabycie nieruchomości w Białej Podlaskiej przy
ulicy Łomaskiej 2. Sejmik Województwa Lubelskiego sprzeda ją Powiatowi za cenę 100 tys zł. Powiat Bialski
przystąpił też do Lokalnej Organizacji
Turystycznej.

w każdej chwili bez konsekwencji przedsiębiorca może zrezygnować ze świadczenia pracy przez skazanych. Umowa
zawierana jest między kontrahentem
a dyrektorem jednostki penitencjarnej.
Skazanemu przypada urlop w wymiarze
14 dni, wynagrodzenie zaś jest naliczane
proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, bez względu na powody
nieobecności.

Najdłuższa kara, jaką odbywa osadzony
w bialskiej placówce to 12 lat. Społeczność lokalna aktywnie współuczestniczy
w procesie resocjalizacji, ale również
oczekuje zadośćuczynienia od skazanych
za popełnione przestępstwa. Najbardziej
miarodajną formą takich oddziaływań
jest świadczenie przez skazanych pracy
na rzecz wspólnego dobra.

Hala produkcyjna przy Zakładzie
Karnym w Zabłociu?
Dyrektor Zakładu Karnego poinformował, iż w kwietniu br. wiceminister
sprawiedliwości Patryk Jaki, przedstawił
założenia rządowego Programu
Zatrudnienia Skazanych. Składa się
on z trzech filarów: budowy 40 hal
produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenia możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz
samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.
W związku z rządowym programem pojawiło się prawdopodobieństwo, że również przy bialskim
zakładzie taka hala się pojawi. Miałaby ona powstać przy Oddziale
w Zabłociu. Program ten pozwoli
na wykorzystanie zewnętrznych
pieniędz y na coś, co zostanie
u nas. Żadna gmina, żaden samorząd nie
będzie do tego dokładał. Zatrudnienie
znalazłoby tam od 50 do 100 osób, czyli praktycznie wszyscy skazani osadzeni
w oddziale mogliby pracować na terenie hali. Skazani powinni pracować wewnątrz zakładu, bo jeżeli podejmuje się
decyzję o odbywaniu kary pozbawienia
wolności, to skazany ma być odizolowany od społeczeństwa i nie powinno się
go do społeczeństwa tak szybko wypuszczać. Dyrektor bialskiego zakładu karnego ppłk Leszek Wojciechowski stwierdził,
że jest to bardzo dobra idea, jak również
swego rodzaju readaptacja społeczna
poprzez wyrobienie nawyku pracy.

Aktualnie zakład karny współpracuje z 24
instytucjami, które zatrudniają skazanych. Więźniów można spotkać na budowach, przy remontach szkół, przy sprzątaniu miasta czy dbaniu o tereny zielone.
Wielu skazanych opiekuje się również
osobami niepełnosprawnymi oraz bezdomnymi zwierzętami. Obecnie pracę
wykonuje 198 skazanych. Zatrudnienie
skazanego to również korzyść dla pracodawcy, bowiem przepisy prawa pracy
stosuje się jedynie w pewnym zakresie.
Nie stosuje się okresu wypowiedzenia,

Apteki czynne dłużej
Podczas sesji Radni podjęli 5 uchwał.
Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczyła
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
bialskiego. Uchwała stanowi wykonanie
ustawowych delegacji uprawniających
radę powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
W związku z licznymi zmianami w treści załącznika dotychczasowej uchwały
opracowano tekst jednolity. Rozkład godzin został zaopiniowany przez wójtów

Na dzień 25 października br. w Zakładzie
Karnym w Białej Podlaskiej przebywało
347 osadzonych, z czego 122 w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu. Najwięcej
osób odbywających obecnie karę to
skazani za przestępstwa przeciwko rodzinie i przestępstwa komunikacyjne.

(burmistrzów) gmin z terenu powiatu,
Okręgową Izbę Aptekarską oraz Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie.
W drodze uchwały wyrażono zgodę na
nabycie zabudowanej nieruchomości
położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy
Łomaskiej 2. Sejmik Województwa Lubelskiego zdecydował się na sprzedaż tej
nieruchomości na rzecz Powiatu Bialskiego za cenę 100 000,00 zł.
Powiat w LOT
Rada wyraziła także wolę przystąpienia
do Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Celem LOT-u jest współpraca samorządu terytorialnego i szeroko rozumianej
lokalnej branży turystycznej w zakresie

promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji,
a w szczególności kreowania (tworzenia,
promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych. Możliwość założenia
LOT-u była omawiana 26 września 2016
r. na spotkaniu zorganizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
Spotkanie cieszyło się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób. Do dnia 7
października 2016 r. wpłynęły 24 deklaracje chęci utworzenia i przystąpienia do
tworzonej organizacji. Zebranie założycielskie planowane jest w drugiej połowie listopada br. Członkowie założyciele
tworzonej organizacji podczas zebrania
założycielskiego określą nazwę, uchwalą
statut, wybiorą władze oraz ustalą wysokość składek członkowskich dla poszczególnych grup członków.
Rada podjęła także 2 uchwały związane
z budżetem powiatu - uchwałę w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na
2016 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata
2016 – 2020.
Tekst: Łukasz Ciołek, Katarzyna Żurek-Pietruczuk
Starostwo Powiatowe
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Wspólny projekt: Powiat - Uniwersytet
Puszkina i białoruska straż pożarna
2 mln na scalenia
i prawie 3 mln na
drogi w Pogorzelcu
i Dębowie
W połowie października
2016 r. podpisana została
umowa między Samorządem
Województwa Lubelskiego
a Powiatem Bialskim o przyznaniu pomocy na scalenie
gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020. Umowa
dotyczy scalenia gruntów
obrębu Pogorzelec i Dębów
w gminie Sosnówka.
Całkowity koszt operacji wynosi 5 mln 037 tys 289 zł
w tym: koszty prac scaleniow ych 2 mln 224 t ys 089 zł
i koszty zagospodarowania
poscaleniowego 2 mln 813
tys 200 zł. Już w dniu 28 października 2016 r. została podpisana umowa między Powiatem Bialskim a Wojewódzkim
Biurem Geodezji w Lublinie
na wykonanie prac scaleniowych na wyżej wymienionym
obiekcie. Powierzchnia objęta scaleniem wynosi 938,26
ha a termin zakończenia prac
określono na 30 czerwca
2019 r. Po zakończeniu prac
scaleniowych i sporządzeniu
dokumentacji geodez yjno -prawnej realizowane będzie
zagospodarowanie poscale niowe w tym: budowa i przebudowa dróg.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej
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W dniu 4 listopada
w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej
odbyło się spotkanie
starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z delegacją białoruską w składzie: Aleksader Pańko
- przedstawiciel Brzes k i e g o U n i we r s y t e tu Państwowego im.
A. Puszkina oraz płk
Mikołaj Kuźmicki - naczelnik Wydziału
Brzeskiego Zarządu Regionalnego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (inaczej Straży Pożarnej)

w Brześciu. Spotkanie dotyczyło przyszłych projektów w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Bialej Podlaskiej

Polska – Białoruś

Powiat Bialski celuje w środki transgraniczne.
To miliony euro na rozwój!!!
Delegacja z powiatu bialskiego w składzie: starosta bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Marek Sulima oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz uczestniczyła w spotkaniu w Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Brześciu. Celem spotkania były uzgodnienia
związane z projektami w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś
– Ukraina 2014 -2020.

Stronę białoruską rep re ze n t ow a l i
przedstawiciele
służby zdrowia,
stowarz yszeń
z Michałem Serkowem wice przewodniczącym Brzeskiego
Obwodowego
Komitetu Wykonawczego oraz Michałem
Bacenko przewodniczącym Wydziału Gospodarki Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego na czele.
Pierwszy nabór wniosków trwa od 11 października do 31 grudnia, a jego całkowity
budżet to 80,17 mln euro. Konkurs obejmuje cele tematyczne Programu m.in.:
Promocja kultury lokalnej i zachowanie
dziedzictwa historycznego (budżet 13,535
mln euro), Poprawa dostępności regionów,
rozwoju trwałego i odpornego na klimat
transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (28,32 mln euro) oraz Wspólne
wyzwania w obszarze bezpieczeństwa

i ochrony (14,525 mln euro). Wkład własny
to tylko 10 %, jednakże jest wymagany
partner z Białorusi lub Ukrainy.
Rozmowy szczególnie dotyczyły parterów
po stronie białoruskiej, którzy braliby udział
w projektach. Władze powiatu bialskiego są
zainteresowane złożeniem wniosków aplikacyjnych w trzech obszarach tematycznych: zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa systemów komunikacyjnych
i poprawa dostępności w ochronie zdrowia.
Strona białoruska ma przedstawić konkretne rozwiązaniach i propozycje, co do partnerów w projektach.
Tekst Anna Jóźwik, foto: Marianna Tumiłowicz
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Z kraju...

Z posiedzenia sejmowej Komisj Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na temat ASF

W dniu 15 listopada 2016 r., w gmachu Sejmu w Warszawie odbyło sie posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
które w porzadku obrad obejmowało informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5
września 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z wystąpieniem afrykanskiego pomoru świn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób
zakaznych zwierzat.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał zebranym informacje na temat
mozliwości zwiekszenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów
dotkniętych ASF. W posiedzeniu uczestniczyły delegacje z obszarów dotknietych
ASF, w tym z terenu powiatu bialskiego,
na czele z wójtem Leśnej Podlaskiej – Pawłem Kazimierskim oraz wójtem Rokitna
– Jackiem Szewczukiem. Powiat Bialski
w imieniu starosty bialskiego – Mariusza
Filipiuka, reprezentował dyrektor Wydziału Rolnictwa i środowiska Starostwa

Powiatowego w Białej Podlaskiej – Przemysław Bierdziński.
Producenci trzody chlewnej, po zapoznaniu sie z informacjami przedstawionymi przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na temat ASF
włączyli sie w ożywioną
dyskusję, zarzucając brak
działań podejmowanych
przez rząd, które w praktyce łagodziłyby skutki
związane z wystąpieniem

przypadków afrykańskiego pomoru świn.

Gmina Drelów

Koło Gospodyń Wiejskich w Łózkach ma już 80 lat!
80 lat temu powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Łózkach. Z tej okazji 12 listopada odbył się
w miejscowym Domu Ludowym uroczysty jubileusz. KGW jest bardzo aktywne już od 1936
r. Kursy gotowania, wypieku, masarskie oraz garmażeryjne, kursy kroju i szycia oraz innych
form rękodzieła wyróżniały je od początku istnienia. Istotne były również spotkania połączone z odczytami i pokazami. Ale to nie wszystko.
KGW zaangażowało się w krzewienie kultur y. Organizowano
bezalkoholowe zabawy taneczne
poprzedzone przedstawieniami.
W latach sześćdziesiątych postała
grupa teatralna i zespół śpiewaczy p. Bujnika. W 2010 r. utworzył
się zespół śpiewaczy z obecnym
składem, który od 2016 r. roku
nosi nazwę „Kalina”. W 2011 r. po
raz pierwszy KGW zorganizowało
także „Święto pieczonego ziemniaka z kukurydzą w tle”. Natomiast w 2012 r. w Łózkach
postała Pracownia Rękodzieła Ludowego,
dzięki czemu ta miejscowość znana jest m.in.
z wykonywania serwet i ozdobnych poduszek
w technice siutarzu.

Na jubileusz przybyło wielu gości i mieszkańców Łózek, z członkami KGW na czele. Władze powiatu reprezentował starosta bialski
Mariusz Filipiuk, który złożył członkom koła
serdeczne życzenia i wręczył pamiątkowy
grawerton. Obecne były także władze gminy
Drelów z wójtem Piotrem
Kazimierskim
na czele i wielu
zacnych gości.
Był czas gratulacji, życzeń
i wspomnień,
a KGW z Łózek
zaprezentowało
owo c e s wo j e j
obecnej działalności.
Tekst: Anna Jóźwik,
zdjęcia Grzegorz Panasiuk, opracowanie:
Małgorzata Mieńko

Materia: Starostwo Powiatowe

Na ratunek
międzyrzeckiemu
PKS-owi
Sukces y w nie prowadzo ne są dalsze rozmow y na
temat sposobu przejęcia
spółki PK S Międz yrzec
Podlaski przez samorząd
p ow iatu . W tej sp r aw i e,
w dniu 9 listopada w Staros t w i e o dby ł o si ę sp o tkanie starosty Mariusza
Filipiuka z wicemarszałkiem województwa lubelskiego Pawłem Nako-

niecznym. Powiat Bialski
szuka rozwiązań mających
pomóc spółce w dalszym
funkcjonowaniu i uratowaniu f irmy przed bankructwem a miejsc pracy przed
likwidacją.
Tekst: Małgorzata Mieńko / zdjęcia:
Grzegorz Panasiuk
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Ambasadorowie Wschodu - Ambasadorami
Powiatu Bialskiego

Starosta bialski Mariusz Filipiuk
uczestniczył w Gali prestiżowego
konkursu „Ambasadorowie Wschodu”. Odbyła się ona w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim 29 października. To już trzecia edycja tego
projektu. Jego celem, jak podkreślają
pomysłodawcy, jest inicjowanie i pielęgnowanie relacji, które integrują
potencjał społeczności mieszkańców
polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza i przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju regionu.
Pomysłodawcy i organizatorzy cyklu
Ambasadorów Wschodu pragną pobudzać kontakty, umożliwiać wymianę
doświadczeń i wspierać wspólne przedsięwzięcia angażujące w szczególności
samorządy lokalne, przedsiębiorców,
uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz działaczy i liderów lokalnych. Celem projektu Ambasadorowie
Wschodu jest również współtworzenie
Międzyrzec Podlaski Gmina
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i promowanie spójności marketingowej regionu w oparciu
o jego spójny, intelektualnie
inspirujący wizerunek.
Statuetki są wręczane w kategoriach: samorząd, biznes, turystyka, projekt, a także nagroda
specjalna. W tym roku również
kultura i sztuka oraz społecznie odpowiedzialni. Wśród nagrodzonych pojawili się też ci
związani z powiatem bialskim.
Tegorocznym zwycięskim projektem okazał się Teatr Obrzędowy „Czeladońka” z Lubenki.
Nagrodę odbierał kierownik
zespołu Kazimierz Kusznierow.
Natomiast w kategorii kultura
i sztuka Ambasadorem Wschodu okazał się Jarosław Michaluk – prezes Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego
i dyrektor Podlasie Jazz Festival.

Tekst Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk / opracowanie: Małgorzata Mieńko

To był piękny jubileusz - 90 lat OSP Wysokie

Piękny jubileusz 90 lat istnienia obchodzi w tym roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Wysokiem. Już kolejne pokolenia służą swoim zaangażowaniem,
narażając zdrowie i życie, by ratować
mieszkańców tej miejscowości gminy
Międzyrzec Podlaski przez pożarami
oraz innymi żywiołami i klęskami. Podziękowaniem za tyle lat poświęceń
i służby była zorganizowana uroczystość, która odbyła się 23 października
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem.

Skólimowski
oraz wójt gminy Międzyrzec
Podlaski Krzysztof Adamowicz.
Wśród wystąpień okolicznościowych
ciepłe słowa do
strażaków z Wysokiego powiedział również
starosta bialski,

Rozpoczęła się ona od mszy świętej w intencji strażaków, której głównym celebransem był ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, zaś homilię wygłosił powiatowy
kapelan strażaków ks. Henryk Jakubowicz.
W dalszej części uroczystości, na którą
przybyło liczne grono zaproszonych gości
odbyło się ślubowanie nowych strażaków
ochotników. Wręczono również odznaki
za wysługę lat w OSP: siedemdziesięciu
– dh Janowi Danilukowi, sześćdziesięciu
– dh Mieczysławowi Saczukowi, dh Stanisławowi Wasilukowi, zaś pięćdziesięciu
– dh Janowi Pietrukowi. Dekoracji dokonali: członek Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Franciszek Jerzy Stefaniuk , starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz

który pogratulował tylu lat w służbie,
dziękując za trud i ofiarność oraz złożył
życzenia dalszych lat rozwoju jednostki.
Starosta wręczył także okolicznościowy
grawerton.

Na koniec złożono kwiaty i oddano hołd
pod tablicą upamiętniającą poległych
podczas II wojny światowej mieszkańców
Wysokiego.
Tekst Anna Jóźwik, foto: Grzegorz

Panasiuk / opracowanie: Małgorzata Mieńko
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Dzienny Dom Opieki Medycznej w Międzyrzecu Podlaskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, w partnerstwie z Urzędem Gminy Międzyrzec
Podlaski i Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, realizuje projekt Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia,
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs organizowany przez Ministra Zdrowia.
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach dofinansowania przyznanego przez
Ministra Zdrowia:
- ze środków europejskich: 842 784,19 zł.
- ze środków dotacji celowej: 112 978,06
zł.
- wkład własny: 44 219,00 zł
Szpital Powiatowy jest liderem projektu,
ponoszącym m. in. wszystkie koszty wkładu własnego, administracji i utrzymania
pomieszczeń. Partnerzy wnoszą wkład
w postaci wsparcia merytorycznego
(programowego) i w działaniach środowiskowych. Powstanie Dziennego Domu
Opieki Medycznej pozwoli rozbudować ofertę usług medycznych skierowanych do ludzi starszych i niesamodzielnych na terenie naszego powiatu.
Projekt ma na celu zmniejszenie liczby
i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych, a jednocześnie zapewni dalsze leczenie tych osób w ramach
dziennych pobytów. Działania te mają na
celu poprawę jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań
w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej. Realizacja projektu zapewni wypracowanie standardu DDOM w celu dalszej
kontynuacji i rozwoju szpitala dziennego.
KTO SKORZYSTA Z REALIZACJI PROJEKTU
Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób
powyżej 65 roku życia (powinny stanowić
co najmniej 75% wszystkich pacjentów),
których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, realizowanego w trybie stacjonarnym.
Szpital środowiskowy obejmie wsparciem 70 osób – pacjentów, a także ich
rodziny lub opiekunów poprzez działania edukacyjne i objęcie opieką dzienną

osób od nich zależnych.
Personel będzie mógł
przygotować rodzinę
i opiekunów do kontynuacji opieki w domu.
W placówce będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 10
i nie więcej niż 15 osób.
Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na
podstawie skierowania
oraz karty oceny stanu
klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem
skali poziomu samodzielności (skala Barthel). Skierowanie do
DDOM wydaje:
- lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej.
- lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
udzielający świadczeń w szpitalu –
w przypadku pacjentów bezpośrednio
po leczeniu szpitalnym.
Zakres świadczeń opieki zdrowotnej
w DDOM:
- opieka pielęgniarska, w tym edukacja
pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
- usprawnianie ruchowe,
- stymulacja procesów poznawczych,
- terapia zajęciowa,
- doradztwo w doborze odpowiednich
wyrobów medycznych,
- przygotowanie rodziny i opiekunów
pacjenta do kontynuacji opieki (działania
edukacyjne),
Ponadto: niezbędne badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje
lekarskie – w zakresie koniecznym do
wykonania świadczeń oraz w razie pilnej
potrzeby i w zależności od wskazania medycznego,
Inne świadczenia: odpowiednie do stanu
zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe

służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu w DDOM, w razie potrzeby, we współpracy z rodziną pacjenta,
zapewnienie transportu do i z miejsca zamieszkania.
REALIZACJA PROJEKTU
Szpital środowiskowy będzie udzielał
wsparcia osobom potrzebującym w okresie od 01.12.2016 r. do 31.05.2018 r.,
w godzinach od 08.00 do 18.00.
Ośrodek będzie funkcjonował w lokalizacji Szpitala Powiatowego w Międ z y r z e c u Po d l a s k i m p r z y u l i c y
Warszawskiej 2-4.
Czas pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie
będzie krótszy niż 30 dni roboczych
i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt
może zostać skrócony z założonych 30
dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji
pacjenta lub w sytuacji pogorszenia się
stanu zdrowia, wymagającego dalszego
leczenia szpitalnego, stacjonarnego i całodobowego innego niż szpitalne.
Materiał: Powiat Bialski
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25 – lecie chóru „Polesie” z Horodyszcza

20 listopada chór „Polesie” z Horodyszcza obchodził swoje 25-lecie. Uroczystość rozpoczęła się mszą w intencji
członków chóru. Następnie jubileusz
świętowano w Wiejskim Domu Kultury
w Horodyszczu. Horodyszcze to miejscowość o dużych tradycjach śpiewaczych. Przed laty istniał tutaj czterogłosowy chór mieszany, którego repertuar
i brzmienie pamięta się do dzisiaj.
W 1991 roku powstała inicjatywa utworzenia chóru w celu kultywowania dawnych
tradycji. Jego prowadzenie powierzono
Franciszek Klimkowicz, emerytowanemu

organiście, który kierował chórem do swojej śmierci w grudniu 1992 roku. W 2006
roku kierownictwo zespołu przejął Jakub Iwanejko. Gminny Ośrodek Kultury
i Oświaty w Wisznicach objął opieką działalność chóru zapewniając instruktora,
stroje oraz możliwość wyjazdu na różnorodne uroczystości.
Chór „Polesie” na przestrzeni lat występował wielokrotnie podczas festiwali,
przeglądów i różnych uroczystości na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz
gminnym. Szczególnie ważne wyróżnienia
i nagrody zdobywał na Podlaskim Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej,

Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej.
Chór brał udział w wielu wydarzeniach
kulturalnych, wymianie międzynarodowej, uczestniczył w wydaniu i opracowaniu zbioru pieśni regionalnych.
Działalność kulturalna i społeczna chóru
została doceniona medalem „Zasłużony
dla Powiatu Bialskiego”, który wraz z pamiątkowym grawertonem w imieniu
władz powiatu wręczyli: przewodniczący
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz
Kiczyński, przewodniczący Komisji Kultury
i Oświaty Arkadiusz Maksymiuk oraz radny powiatowy Łukasz Jaszczuk.
Tekst i zdjecia: Elżbieta Sokołowska GOK Wisznice

98. Rocznica Krwawych Dni Międzyrzeca
W dniu 16 listopada 1918 r. niemieccy
żołnierze, tzw. „huzarzy śmierci” , zaatakowali stacjonujący w Międzyrzecu
Podlaskim oddział Polskiej Organizacji
Wojskowej oraz międzyrzecki oddział
„Samopomocy”. Przez trzy dni dochodziło do strzelanin, rabunków i grabieży.
W wyniku walk zginęły 52 osoby, wojskowi
i cywile. Pogrzeb poległych był możliwy
dopiero po ucieczce Niemców. 21 grudnia 1918 roku tysiące mieszkańców mia-
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sta i okolic żegnało bohaterów miasta. Na
cmentarzu stanął krzyż, a w centrum Międzyrzeca pomnik ufundowany ze składek
mieszkańców.
By uczcić te tragiczne wydarzeniach, zwane
„Krwawymi Dniami Międzyrzeca”, od 1996
r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Nauk
i jego prezesa Ryszarda Turyka odbywa sie
Marsz – Patrol. W tym roku odbył sie juz po
raz 21-szy. W uroczystości upamiętniającej
to wydarzenie tradycyjnie od lat udział
biorą uczniowie międzyrzeckich szkół,
mieszkańcy, władze miasta,
KSOPiT, a także przedstawiciele władz powiatu, delegacje partii politycznych, Międzyrzeckiego Nadleśnictwa,
Straży Pożarnej i TPN.
Urocz ystości tradyc yjnie
rozpoczęły sie pod Pałacem
Potockich, gdzie Roman Sidorowicz przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed
98 lat. Następnie zebrani
udali się w Marszu - Patrolu

na Plac Jana Pawła II. Tam pod pomnikiem Bohaterów Miasta zostały złożone
kwiaty, zapalone znicze i odbył sie apel
poległych. Hołd poległym złożył m.in.
wicestarosta bialski Janusz Skólimowski
oraz radni powiatowi: Jolanta Zbucka,
Paweł Litwiniuk i Marek Sulima.
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Łukomski
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KODEŃ

Dzień Seniora w Kodniu
16 listopada w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu odbył
się Gminny Dzień Seniora połączony
z wręczeniem Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie (50 lat). Tegoroczni jubilaci to: Irena i Eugeniusz Jankowscy , Wiera i Szymon Charytoniuk,
Marianna i Eugeniusz Maryniuk, Irena
i Bolesław Oleksik.
Medale Jubilatom wręczał wójt gminy
Jerzy Troć wraz z przewodniczącą Rady

Po wzniesionym przez Wójta toaście i odśpiewaniu zaintonowanego przez chór
szkolny „100 lat” wszyscy zebrani jubi-

Gminy Barbara Radecką oraz zastępcą wójta
Andrzejem Krywickim.
Obecne były również
pary obchodzące 55-lecie zawarcia związku
małżeńsk iego: I rena
i Józef Szołucha oraz
pary obchodzące 60- lecie: Cecylia i Edward Majewscy oraz Marianna
i Tadeusz Sosnowscy .
laci i zacni seniorzy oraz władze gminy
i przedstawiciele powiatu obejrzeli przygotowane występy artystyczne. Przed
zgromadzonymi gośćmi zaprezentował
się chór szkolny oraz zespoły i grupy
działające przy Centrum Kultury, grupa
teatralna dziecięca, akordeonista, Zespół
„Jarzębina” z Zabłocia oraz Zespół śpiewaczy z Kodnia z widowiskiem obrzędowym „Wykopki”. Pracownicy Centrum
Kultury zadbali o swoich gości, przygotowując obfity poczęstunek.
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Nowacka GCKSiT w Kodniu

XIII Biegi uliczne po Ziemi Kodeńskiej
Uczestnikami biegu jaki zorganizowano 3 listopada, byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum powiatu
bialskiego z gmin Piszczac, Kodeń i Zalesie. Biegi zorganizowane były przez
Zespół Palcówek Oświatowych w Kodniu, Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki Kodniu przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i wójta gminy Kodeń.
Celem tej imprezy jest popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdro-

wego stylu życia, podniesienie poziomu
biegania i poszerzenie oferty sportowej
rywalizacji, integracja osób aktywnych
ruchowo oraz promocja gminy Kodeń.
Biegi odbywały się w chłodnej i wietrz-

nej aurze, co nie przeszkadzało młodym
sportowcom. Uczniowie konkurowali
miedzy sobą na poszczególnych dystansach: 500 m, 700 m i 1000 m. Nagradzane
były miejsca od I do VI. Zawodnicy wystartowali na różnych dystansach i grupach wiekowych. Za pierwsze miejsca
zawodnicy byli nagradzani pucharami. Za
pierwsze trzy - medalami, a za pierwsze
sześć dyplomami.
Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Klasa 1 – 2 dziewczęta Szkoła Podstawowa1.Sabat Maja – kl. 2 – Kodeń 2.Łyczewska Sandra – kl. 2 – Kodeń
3.Saczuk Gabriela – kl. 2 –
Kodeń
Klasa 1 – 2 chłopcy Szkoła
Podstawowa 1.Miśkowiec
Grzegorz – kl. 2 – Kodeń
2.Marczuk Hubert – kl. 2 –
Dobryń Duży 3.Roszkowski
Mateusz – kl. 2 –Kodeń
Klasa 3 – 4 dziewczęta
Szkoła Podstawowa 1.Małachowicz Maja – kol. 4 –
Kodeń 2.Sikora Aleksandra
– kl. 3 – Kodeń 3.Sabat Zofia – kl. 4 – Kodeń
Klasa 3 – 4 chłopcy Szkoła Podstawowa
1.Hermanowski Jakub – kl. 4 – Kodeń
2.Marecki Łukasz – kl. 4 – Kodeń 3.Jabkiewicz Oliver – kl. 3 –Kodeń

Klasa 5 dziewczęta Szkoła Podstawowa
1.Marczuk Izabela – Dobryń Duży 2.Borowiec Patrycja – Kodeń 3.Filimon Gabriela
– Kodeń
Klasa 5 – chłopcy Szkoła Podstawowa
1.Maciak Patryk – Kodeń 2. Toboła Jan –
Kodeń
Klasa 6 – dziewczęta Szkoła Podstawowa
1.Marecka Aleksandra – Kodeń 2.Magier
Emilia – Kodeń 3.Błaszczuk Patrycja – Dobryń Duży
Klasa 6 – chłopcy Szkoła Podstawowa
1.Saczuk Bartłomiej – Kodeń 2.Falkiewicz
Piotr – Kodeń 3.Jakimowicz Bartosz – Kodeń
Klasa I – dziewczęta Gimnazjum 1.Jaroszkiewicz Julita – Kodeń 2.Jabkiewicz Wiktoria – Kodeń klasa I – chłopcy
Gimnazjum 1.Falkiewicz Jakub – Kodeń
2.Onyszczuk Michał – Kodeń 3.Mackiewicz Adam – Kodeń
Klasy II – III chłopcy Gimnazjum 1.Marecki Karol – kl. III – Kodeń 2.Osypiuk Jakub
– kl. II – Kodeń 3.Podsiadly Kacper – kl. II
Materiał: Gmina Kodeń
– Kodeń.
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MUZEUM J.O. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

Chopin w słowach i obrazach - wojewódzki konkurs
u Kraszewskich
W dniu 9 listopada 2016 roku w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbył się konkurs
„Chopin w słowach i obrazach”, który skierowany był do uczniów szkół
gimnazjalnych z terenu województwa
lubelskiego. Konkurs był organizowany przez Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
we współpracy z Towarzystwem im.
Fryderyka Chopina w Warszawie oraz
Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk.
Celem konkursu, przeprowadzanego
w następujących kategoriach I - quiz
wiedzy dotyczącej życia i twórczości F.
Chopina, II - konkurs prac multimedialno
– filmowych, było m. in. zainteresowanie
młodzieży gimnazjalnej życiem i twórczością Fryderyka Chopina oraz bogactwem

kultury polskiej,
a także propagowanie pozaliterackich pasji
Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Do udziału
w konkursie
zgłosiło się 24
uczniów z 7
szkół. Uczestnicy bardzo
dobrze przygotowali się z zagadnień dotyczących życia i twórczości
Fryderyka Chopina oraz działalności Józefa Ignacego Kraszewskiego związanej
z muzyką.
W kategorii I - quiz wiedzy dotyczącej
życia i twórczości F. Chopina, miejsce I ex
aequo zajęły Nina Krzemińska z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława
Konarskiego we Włodawie i Martyna Wojciechowska z Publicznego Gimnazjum
im. J.I. Kraszewskiego w Sławatyczach.
Miejsce II zdobyła Wiktoria Jurga z Pu-

blicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej, a miejsce III przypadło Annie Szuciak z Zespołu
Szkół w Milanowie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego. Wyróżnienia otrzymały: Lena
Popławska z Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi Publiczne Gimnazjum nr 4
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej oraz Gabriela Szewczuk z Zespołu
Szkół nr 4 Publiczne Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej
W kategorii II - konkurs prac multimedialno – filmowych udział wzięli tylko
uczniowie z Publicznego Gimnazjum im.
J.I. Kraszewskiego w Sławatyczach. Miejsce I zajęła Ewa Jabłońska, a miejsce III Paweł Łukaszewicz. Wyróżnienia za przygotowanie prac multimedialno – filmowych
otrzymali: Sebastian Żawka i Jakub Krać.
Pozostałym uczniom wręczono podziękowania i upominki za udział w konkursie.
Finał konkursu uświetnił recital chopinowski w wykonaniu znakomitego
młodego pianisty Adama Mikołaja Goździewskiego, który wykonał oczywiście
chopinowskie utwory.
Źródło: Muzeum w Romanowie
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Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
jawy aktywności społecznej mieszkańców
Nasi przedstawiciele w powiecie:
naszego regionu. - mówi Jaszczuk.
Łukasz Jaszczuk ur. 15 czerwca 1984
r. w D u b i c y
Górnej, repre zentuje ok ręg
wyborcz y nr 5
( Wisznice, So snówka, Sławat ycze, Tuczna,
Kodeń).

* Rodzina, wykształcenie, praca
Urodził się i mieszka w Dubicy Górnej.
Rodzice to Leszek i Danuta z d. Przystupa (pochodzi z Paszenek). Rodzice od
wielu lat prowadzą gospodarstwo rolne,
w którym od zawsze pomagało im czworo
dzieci: Rafał, Łukasz, Piotr i Katarzyna. Od
2005 roku, Łukasz Jaszczuk jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 20 ha, specjalizującego się w produkcji
roślinnej. Od 2006 roku mąż Kamili, a od
miesiąca szczęśliwy tata małej Marysi.
Łukasz Jaszczuk jestem absolwentem
technikum rolniczego, a od 10 lat pracuje
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, obecnie jako inspektor terenowy w biurze kontroli na miejscu.
- Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje: obecnie studiuję w Państwowej Szkole Wyższej
im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na
kierunku rolnictwo. W swojej pracy bardzo
sobie cenię bliski i bezpośredni kontakt
z rolnikami. Mogę poznać bliżej ich bolączki i potrzeby. Umiem wysłuchać, niejednokrotnie doradzić, wesprzeć w potrzebach
i problemach. Często dotyczy to problemów
związanych z dotacjami unijnymi. - mówi
o sobie Łukasz Jaszczuk.
* Kiedy i dlaczego zostałem radnym ?
Łukasz Jaszczuk radnym został w roku
2014 (to jego I kadencja).
- Praca w terenie i kontakt z wieloma mieszkańcami w regionie uświadomiły mi, że jest
wiele spraw, wiele problemów, na które
należy szukać rozwiązań. Główne z nich
to miejsca pracy, rozwój rolnictwa, a także
potrzeba rozwoju społeczeństwa wiejskiego. To ludzie namówili mnie do startu w wyborach samorządowych i obdarzyli zaufaniem, powierzając mandat radnego. Praca
dla innych była od zawsze moim priorytetem. Tak mnie wychowano, żebym zawsze
pomagał innym i angażował się w sprawy lokalnej społeczności. - mówi Łukasz Jaszczuk.
To w sumie rodzinna tradycja. Już rodzice
angażowali się w działalność społeczną

i polityczną. Łukasz Jaszczuk jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość i Koła
Radnych PiS w powiecie bialskim. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu „OSP Jedna
Dubica”.
- Głównym celem mojej pracy w Radzie Powiatu jest pomoc przy podejmowaniu właściwych uchwał i decyzji na tym szczeblu,
które będą pozytywnie wpływały na rozwój
wsi i samego powiatu. Przede wszystkim zależy mi bardzo, aby młodzi mieszkańcy nie
wyjeżdżali i żeby mogli tutaj podjąć pracę
i realizować swoje marzenia. - opisuje młody rady.
* Będąc radnym udało się
Radny Jaszczuk od kilku lat współpracuje
z mieszkańcami przy organizacji Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów
Śpiewaczych w Polubiczach, Pikniku Historycznego w Dubicy, Orszaku Trzech
Króli. Jest członkiem grupy teatralnej
działającej przy świetlicy wiejskiej w Dubicy. Współpracował z Muzeum Józefa I.
Kraszewskiego w Romanowie przy organizacji kina plenerowego.
- Zawsze jestem z ludźmi i blisko ich spraw,
dlatego też staram się wspierać oddolne
inicjatywy społeczne. Uważam, że to są
ważne zadania, bo wpływają na rozwój
społeczności lokalnej, wspierają tożsamość
narodową i lokalny patriotyzm. To także
sposób na zachowanie i ochronę naszych
tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu.
Wpływają na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a mnie cieszy takie bezpośrednie wspólne działanie z ludźmi. Dbał będę
również o dalszą rozbudowę infrastruktury
drogowej w powiecie, przykładem tej troski
niech będzie przebudowa drogi w Polubiczach. - opisuje Łukasz Jaszczuk.
* Nad czym pracuję?
Łukasz Jaszczuk jest sekretarzem Komisji
Rewizyjnej, której zadaniem jest kontrola
podejmowanych decyzji i wydatków pod
względem legalności, celowości, gospodarności starosty. Jest także członkiem
Komisji Samorządowej do Spraw Radnych.
* W przyszłości ważne będzie?
Wiele spraw jest ważnych i wymaga uwagi. Jedną z najpilniejszych jest sprawne
i efektywne funkcjonowanie Liceum
Ogólnokształcącego w Wisznicach.
- Zależy mi na tym, żeby oferowało uczącej
się w niej młodzieży różne, atrakcyjne profile kształcenia. Dalej też będę wspierał prze-

* O obecnej Radzie Powiatu
- Zmiana na stanowisku starosty powiatu,
w którą zaangażowali się radni niosła duże
nadzieje na dobrą zmianę. Niestety słowami
niektórych radnych jestem rozczarowany.
Przykładem tego może być zaskakujące wystąpienie jednego z radnych (którego prywatnie lubię i szanuje) w czasie sesji z udziałem sołtysów. Powiedział wtedy, że to wieś
dała wygraną, „a teraz rząd tak źle traktuje
wieś i rolnictwo”. Dlatego nasuwa mi się pytanie: „W takim razie, jak traktowano rolnictwo przez minione lata?”. Afrykański pomór
świń to rzeczywisty dramat producentów
trzody chlewnej. Z jednej strony można powiedzieć, że spadł na nas niespodziewanie,
ale przecież niedawno, za poprzedniej koalicji problem ten dotyczył województwa
podlaskiego. Przecież poprzedni minister
w trosce o producentów trzody chlewnej
powinien przygotować wszystkie zarządzenia i procedury, które w aktualnej sytuacji
byłyby już sprawdzone i efektywne. - mówi
radny Łukasz Jaszczuk.
* W ciągu ostatniego pół roku utkwiło
mi w pamięci
Zmiany w Zarządzie Powiatu, które mimo
problemów mają szansę przynieść dobre
efekty, korzystne dla naszych mieszkańców.
* Dlaczego warto odwiedzić powiat
bialski oraz gdzie i w co warto w nim
zainwestować?
Powiat bialski to piękny region z ciekawą
historią, bogatymi tradycjami i przede
wszystkim wspaniałymi mieszkańcami.
Wprawdzie na naszym terenie w porównaniu z innymi regionami mamy mało
zabytków, ale są to obiekty o wielkiej
wartości historycznej, godne obejrzenia
i polecenia. Co do potencjalnych inwestycji w powiecie bialskim ostatnie decyzje
naszego rządu, sprzyjają rozwojowi gospodarczemu Polski wschodniej. - Jesteśmy regionem typowo rolniczym i uważam,
że powinniśmy wykorzystać ten potencjał.
Z powodzeniem na naszym terenie działają spółdzielnie mleczarskie i zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, jak chociażby
w Polubiczach. Wykorzystajmy współpracę
z sąsiadami: Białorusią i Ukrainą, nie tylko
w obszarze kultury czy oświaty, ale także
w gospodarce. - zachęca Łukasz Jaszczuk.
Rozmowa dla Gościńca Bialskiego.
Dziękujemy.
W następnym numerze rozmowa z Mariuszem Kiczyńskim, przewodniczącym Rady Powiatu w Białej Podaskiej.
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Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych
w Strzelectwie Sportowym
Już po raz trzeci Zespół Szkół im. Wł.
St. Reymonta w Małaszewiczach zorganizował Powiatowe Mistrzostwa Szkół
Ponadgimnazjalnych w Strzelectwie
Sportowym. Uczniowie szkół prowadzonych przez powiat bialski mogli
wykazać się na strzelnicy sportowej
w Małaszewiczach swoją sprawnością
w tym zakresie.
Na koniec zwycięzcy z rąk starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przy asyście
dyrektora ZS w Małaszewiczach Roberta
Wieczorka otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i puchary.
Dnia 16 listopada na strzelnicy pneumatycznej naszej szkoły odbyły się III
Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych
w Strzelectwie Sportowym. Uczestniczyło
w nich sześć reprezentacji szkół powiatu
bialskiego.
Klasyfikacja drużynowa:
1. ZSE im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim 228 pkt
2. LO im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim 221 pkt
3. ZS im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach 219 pkt
4. LO im. Bohaterów Warszawy w Terespolu 193 pkt
5. ZSP im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim 151 pkt
6. LO im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach 81 pkt
Klasyfikacja indywidualna:
1. Jóźwik Jakub (LO Międzyrzec Podl.) 77 pkt
2. Obroślak Norbert (ZSP) 76 pkt
3. Pawłowicz Kacper (ZSE) 72 pkt
Nagrody najlepszym drużynom i strzelcom wręczyli Starosta Bialski – Mariusz
Filipiuk i Dyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach – Robert Wieczorek.
Materiał: Zespołu Szkół w Małaszewiczach
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Delegacja powiatu bialskiego w Brześciu na Białorusi
17 listopada delegacja powiatu bialskiego składająca się ze starosty
bialskiego Mariusza Filipiuka, przewodniczącego Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Mariusza Kiczyńskiego oraz
radnych powiatowych: Marka Sulimy
i Tomasza Andrejuka wzięła udział
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych przez
Konsulat RP Brześciu. W spotkaniu
wzięło udział kilkuset gości. Przewodniczył mu Konsul Generalny Sławomir
Misiak, który w swoim przemówieniu
podkreślał rolę, jaką odgrywają Polacy

Białoruś - Polska

mieszkający poza granicami kraju oraz
ich nieustające poczucie patriotyzmu.
Niespodziewanym i miłym akcentem
dla delegacji z naszego powiatu było
spotkanie z Marią Ciechanowicz-Sulimą,
Białorusinką z polskimi korzeniami, która
prężnie angażuje się w życie społeczne
Polaków na Białorusi, pełniąc m.in. funkcję prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej
„Polesie”. Maria Sulima to organizatorka
Międzynarodowych Konferencji Naukowych o wybitnych ludziach Polesia, opiekunka chóru i poetka.

Nasi delegaci byli pod wielkim wrażeniem działalności społecznej na rzecz
podtrzymywania pamięci o Polskiej kulturze, za którą Pani Maria była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Na pamiątkę tej wizyty prezes wręczyła członkom
delegacji tomiki wierszy swojego autorstwa. Nie zapomniała również o mieszkańcach powiatu bialskiego, którym
zadedykowała wyrecytowany podczas
spotkania wiersz. Serdecznie zachęcamy
do obejrzenia materiału z tego wyjątkowego spotkania.
Tekst: Wioletta Bielecka, zdjęcia: Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej

Rewizyta Białorusinów w powiecie bialskim

19 listopada br. w Białej Podlaskiej
miała miejsce rewizyta delegacji białoruskiej z związku z aplikowaniem
o środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. W jej skład wchodzili:
Włodzimierz Bazanow – poseł na Sejm
Ziemi Brzeskiej i Wiktor Iwanow – prezes Białoruskiego Związku Młodzieży.
Stronę polską reprezentowali: starosta
bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Marek Sulima, Jarosław Gajewski – doradca starosty oraz dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz.

Samorząd powiatu bialskiego jako lider
planuje występować o środki w ramach
trzech priorytetów: 1.1 Promocja kultury
lokalnej i historii, 2.1. Poprawa i rozwój
usług transpor tow ych
i infrastruktur y, 3.1.
Wsparcie
dla roz wo ju zdrowia
i usług so cjalnych.
Sobotnie
spotkanie
było kontynuacją rozmów z wią-

zanych z wyborem parterów, którzy po
stronie białoruskiej realizowaliby zadania
w w/w priorytetach, spełniających wymogi konkursowe.

Tekst: Anna Jóźwik, zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Gmina Piszczac

Władze gminy:
Wójt – Kamil Kożuchowski, Sekretarz - Arkadiusz Misztal, Skarbnik - Danuta Gdula
Wójt: Kamil Kożuchowski, ma 35 lat, ma
dwie córki 3
i 5 lat. Mieszka
w Piszczacu. Zainteresowania
Wójta to m.in.
narciarstwo,
jazda rowerem,
podróże i dobra
książka

Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz
Panasiuk , ma 39
lat, żonaty od 12
lat, dwóch synów
5 lat i 1 miesiąc. Od
urodzenia mieszka w Chotyłowie.
Zainteresowania
Przewodniczącego:
sport, literatura, historia i turystyka.
Położenie gminy: Gmina położona jest
między Równiną Kodeńską i Zaklęsłością
Łomaską. Przez jej terytorium przebiega najważniejszy szlak kolejowy Europy,
magistrala Berlin-Warszawa-Moskwa. Na
terenie gminy znajdują się dwie stacje kolejowe: Chotyłów i Dobrynka
Ludność: Gminę zamieszkuje 7360 (dane
GUZ) mieszkańców w 21 sołectwach
Stolica gminy: Piszczac.
To dawne miasteczko zwane w źródłach
Piszczatką. Miejscowość posiada rynek,
główny plac Piszczaca z nietypowym trójkątnym zarysem ulic. Przez miejscowość
biegł Szlak Jagielloński z Wilna do Krakowa. Co tydzień w środę na placu przy
cmentarzu odbywa się targ.
Przyroda gminy: Przez teren gminy Piszczac przepływa pięć rzek: Zielawa, Werbla,

Struga, Lutnia i Czapelka. Można tu zobaczyć pomniki przyrody w postaci drzew
to: dąb szypułkowy, świerk pospolity, klon
zwyczajny, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy i największa ich ilość znajduje się
w Janówce. Połoskach i Ortelu Królewskim
Drugim.

Zabytki: Kościół Matki Bożej Różańcowej
w Ortelu Królewskim, drewniany kościół
w Kościeniewiczach, dawna drewniana
cerkiew unicka w Połoskach z II poł. XIX
wieku. Cmentarz żołnierzy poległych

I wojny światowej w Dobrynce. Dwór murowany rodziny Komorowskich w Zalutyniu i dworek Ługowskich w Kościeniewiczach.
Sławni ludzie stąd:
Bazyli Albiczuk (1909-1995) malarz, poeta, rzeźbiarz z Dąbrowicy Małej, zwany Podlaskim Nikoforem, znany z cyklu
obrazów „Ogrody”, w których przedstawiał własny ogród
kwiatowy otaczający
domek-pracownię.
W wolnych chwilach
młody Bazyli malował
węglem drzewnym.
Wycinał również figurki z drewna. Literatura odnotowuje,
że grał on również
na skrzypcach. Dzisiaj jego dzieła można
zobaczyć w izbie pamięci, znajdującej się
w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy Małej
Prof. Mikołaj Melanowicz ur. 1935
w Piszczacu wybitny znawca i tłumacz
literatury japońskiej, autor 3-tomowej

Budynek Urzędu Gminy w Piszczacu
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monografii pt.:
"Literatura ja pońska" stanowi
kanon polskiego
dorobku z zakresu japonistyki. odznaczony Orderem Świętego Skarbu – najwyższym japońskim odznaczeniem przyznawane cudzoziemcom.
Ciekawe miejsce w gminie: Stanowisko
geologiczne z bogatym nagromadzeniem
muszli ślimaków i małży położone we wsi
Ortel Królewski Drugi. Muszle pochodzą
z okresu około 400-300 tysięcy lat wstecz.
W przeszłości znajdowała się tutaj niewielka ciepła zatoka, które stwarzały wyśmienite warunki dla życia mięczaków.
Na jesień w gminie polecamy: Stajnia
Nad Lutnią w Zalutyniu - miejsce gdzie nie
tylko można zapoznać się z jeździectwem
ale także zobaczyć jak wygląda hodowla
koni i wychów młodzieży od źrebięcia aż

do konia dorosłego. Ośrodek propaguje rekreację konną jako doskonałą formy relaksu
i spędzania wolnego czasu. Zajęcia dla początkujących jeźdźców prowadzi instruktor jazdy konnej TKKF, natomiast ci którzy
chcą doszlifować swoje umiejętności mogą
szkolić się pod okiem instruktora PZJ, licencjonowanego zawodnika w dyscyplinach
ujeżdżenia i skoków przez przeszkody.
Na tą imprezę zapraszamy: Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych i rządnych błotnej przygody na VI Piknik Off
Road Dzida 4x4 Rajd w kwietniu 2017

Bieg po zdrowie 2016
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roku. Główną atrakcją będzie rajd przeprawowy z elementami sportowej rywalizacji na os-ach z pomiarem czasu
przejazdu.
Ostanie wydarzenia w gminie:
- Powołany został „Saloniku 50+”, któremu przyświecała myśl o zaktywizowaniu
starszych mieszkańców gminy Piszczac.
W czwartkowych spotkaniach bierze udział
stałe grono osób żywo zainteresowanych
poszerzeniem swojej wiedzy tak w kwestii
zdrowego żywienia, jak i nowinek literackich.
- Piknik Zdrowotny i Bieg po Zdrowie: Odbyły się warsztaty i marsz Nordic Punktem
kulminacyjnym były biegi dla dzieci oraz
rywalizacja zawodników na dystansie 5
km. W trakcie pikniku można było skorzystać z porad dietetyka, bezpłatnych konsultacji lekarskich i badań w kierunku chorób
układu krążenia w „miasteczku zdrowia”.
Najmłodsi rywalizowali w grach i zabawach
ruchowych poprowadzonych przez animatorów.
- Wasylówka. To październikowa impreza
upamiętniająca osobę i twórczość wybitnego malarza i poety Bazylego Albiczuka. Zostały złożone kwiaty na grobie artysty oraz
pod tablicą upamiętniającą. Przybliżona
została sylwetka artysty oraz udostępniona
przez Bożenę Chazan izba pamięci poświęcona artyście. Zebranym uczestnikom czas
umilały występy zespołów śpiewaczych.
Pojawiło się także mnóstwo atrakcji przeznaczonych dla dzieci.
Gmina w 2016 roku:
1. Wybudowała drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Dobrynka –
Raniewo. Wartość zadania 67 tys zł, w tym
dotacja celowa ze środków budżetu województwa lubelskiego.
2. Przebudowała boisko piłkarskie i budynek zaplecza socjalno –sanitarnego w Piszczacu. Wartość zadania 800 tys zł, w tym
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
3. Przebudowała ul. Cmentarną w Piszczacu. Została wykonana nowa nawierzchnia

asfaltowa, chodnik, zatoka parkingowa,
zmodernizowano przepust oraz utwardzono zjazdy. Koszt 367 tys zł.
4. Zbudowała ul. Górną o dł. 0,145 km
w Chotyłowie. Wartość zadania 94 tys zł.
5. Przebudowała ul. Młynarską w Piszczacu
o dł. pół km. Została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa oraz zjazdy. Wartość
zadania 232 tys zł.
6. Rozbudowała OSP w Piszczacu. Wykonano instalacje c.o., wod – kan, prace wykończeniowe. Wartość robót to 50 tys zł.
7. Zmodernizowano drogi gminne gruzem
betonowym. Wartość zadania 117 tys zł.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej
na: montaż instalacji OZE na terenie gminy
Piszczac, przebudowę targowiska w Piszczacu, budowę ul. Łąkowej w Chotyłowie
oraz ul. Widokowej i Brzozowej w Piszczacu.
Perspektywy: Władze samorządowe podjęły rozmowy z przedsiębiorcami w celu
stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców
gminy Piszczac. Podczas wizyty gospodarskiej w Chinach rozmawiano o ewentualnych inwestycjach firm Azjatyckich
w gminie Piszczac. Gmina opracowuje też
dokumentacje technicznej na montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, przebudowę targowiska w Piszczacu, budowę
ul. Łąkowej w Chotyłowie oraz ul. Widokowej i Brzozowej w Piszczacu.
Wójt o gminie: - Stawiamy na rozwój infrastruktury i OZE. Mamy bardzo uzdolnionych
mieszkańców w tym młode uzdolnione pokolenie. Ważny jest rozwój potencjału ludzkiego.
- Kamil Kożuchowski.
Realizujemy wspólnie z Powiatem:
- Budowę chodników na terenie gminy Piszczac. Wykonano chodniki w Chotyłowie,
Ortelu Królewskim Pierwszy, Piszczacu, Połoskach, Zalutyniu. Wartość prac 183 tys zł,
w tym udział Powiatu Bialskiego 39 tys zł.
- Modernizację ul. Kolejowej w Chotyłowie,
ul. Terespolskiej w Piszczacu oraz drogę przez
Połoski. Wartość zadania 224 tys zł. Zadanie
zrealizowane przy 50 % udziale środków fi-

Zajęcia Nordic Walking
Adres i kontakt: Urząd Gminy Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac,
tel.: (+48 83) 377 80 18, fax:(+48 83) 377 80 18, e-mail: sekretariat@piszczac.pl
Gmina Piszczac w Internecie: www: www.piszczac.pl

nansowych Powiatu Bialskiego
Z Powiatem Bialskim Gmina Piszczac organizowała też Plener Malarski w Zahutyniu, „Biegu po zdrowie”, Powiatowy Rajd Rowerowo-Kajakowy, Wasilówkę 2016 oraz II Powiatowy
Przegląd Twórczości Seniorów.
Ostatnie sukcesy i osiągnięcia gminy
i jej mieszkańców: - Piotr Kruglej mieszkaniec Chotyłowa, finalista V Konkursu Naukowego Explory, który odbył się w Gdyni.
stworzył rakiety służące do wynoszenia
w atmosferę sond badawczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego
i grupy Podlaschia Space.
- W Polanicy Zdrój odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo - Pożarnicze wg
regulaminu CTIF. Drużynę OSP Piszczac reprezentowały: Krystyna Wawryszuk, Maria
Krawczyk, Urszula Grabarczyk, Małgorzata
Nestorowicz, Joanna Parafiniuk, Elżbieta
Kukawska, Agnieszka Pawlak, Mariola Sierpatowska-Pikuła, Bożena Stefaniuk. Był to
pierwszy występ w historii piszczckiej jednostki na szczeblu krajowym. Wielkie zaangażowanie i poświęcenie zawodniczek jest
wzorem do naśladowania. Drużynę trenuje
Leszek Stubiński.
- W czerwcu 2016 uczniowie klas I-VI wzięli
udział w I Edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Językowego „Fun Week” organizowanego
przez platformę edukacyjną Squla oraz
Oxford University Press. W kategorii klas 2
wygrała nasza klasa 2, osiągając najwyższy
wynik w Polsce.
Przewodniczący o gminie: (do 5 zdań)
Grzegorz Panasiuk: - Gmina Piszczac od lat
stawia na szeroko rozumiany rozwój społeczny. Posiadamy jedną z bardziej rozwiniętych sieci szkół, bibliotek i świetlic wiejskich, z budżetu gminy finansowane lub
współfinansowane są różnorodne zajęcia
sportowe, kulturalne i edukacyjne rozwijające zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy również szereg zadań
aktywizujących seniorów. Gmina co roku
realizuje także, odpowiadając na potrzeby
mieszkańców, szereg zadań inwestycyjny
zarówno za własne środki, przy współpracy
z powiatem oraz sięgając, jeżeli tylko się da,
po środki zewnętrzne. Przy czym dzieje się
to z uwzględnieniem poziomu zamożności
naszych mieszkańców, ponieważ stawki podatków i opłat lokalnych dla mieszkańców,
jak i przedsiębiorców są jedne z niższych
w powiecie. Dodatkowo dla osób tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy
przewidziane są ulgi podatkowe.
Motto - slogan reklamowy gminy na 2017
rok:
„Niech już wszyscy się szykują i terminy
rezerwują, bo w Piszczacu gminie życie
ciekawie płynie”
Materiał: Gmina Piszczac, Łukasz Węda GCKIS w Piszczacu
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Tkackie impresje w Hrudzie
Słowa podziwu należą się tkaczkom
z gminy Biała Podlaska, które potrafiły
podtrzymać popularne jeszcze w latach 60. minionego wieku tradycje rękodzielnicze. Tkactwem parały się kiedyś głównie gospodynie do uzyskania
wyrobów przydatnych w codziennym
użyciu: bluzek, koszul, spódnic, prześcieradeł, dywanów oraz chodników
zwanych pasiakami. Rozwijający się
dynamicznie przemysł tekstylny wyparł mozolne rękodzieło, a przydatne
ongiś w wielu domach krosna trafiły na
strych. Na szczęście nie wszędzie.
W Hrudzie powstała specjalistyczna pracownia tkacka, która oprócz nawiązań
do przedwojennych tradycji, zdołała odtworzyć i upowszechnić zdawałoby się
całkowicie zapomniany w początkach minionego wieku haft tkacki zwany pereborem. Pomogła w tym wydatnie nieżyjąca
już Stanisława Baj z nadbużańskich Dołhobrodów, kobieta z pasją i wyobraźnią.
Dziś perebory z Hruda robią furorę nie tylko w powiecie bialskim, a z powodzeniem
próbuje je zastosować do współczesnych
form odzieżowa firma Bialcon, sprzedająca swoje wyroby także za granicą.
Od siedmiu lat wielokrotnie nagradzana
i opisywana na łamach pism ogólnopolskich pracownia z Hruda jest organizatorem przygranicznego konkursu tkackiego. Kiedyś startowały w nim gospodynie
z jednej miejscowości, potem powiatu
bialskiego, a teraz z kraju z zagranicy.
Warto, bowiem wspomnieć o bardzo dobrze układającej się współpracy przygranicznej z białoruskim obwodem brzeskim,
gdzie tradycyjne zdobnictwo tkackie i perebory cieszą się niesłabnącym powodzeniem.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło
udział 22 młodych i dorosłych uczestników, zaś rozstrzygnięcie i rozdanie naMiędzyrzec Podl.

wieckie).W tej samej kategorii nagrody
II stopnia otrzymały: Zofia Dolecka -Obrzut z Hrubieszowa i Magdalena Sielicka
z Nieledewa (pow. hrubieszowski). W kategorii dywanów i narzut wykonywanych
techniką tradycyjną, nagrodę I stopnia
przyznano Bernardzie Rość z Szaciłówki (powiat sokólski). Nagrodę II stopnia
uzyskała Sabinie Knoch z miejscowości
Szczepki (pow. augustowski), zaś III stopnia Teresa Pryzmont z Wasilówki (pow.
sokólski). Przyznano również wyróżnienie
specjalne Irenie Skorupskiej ze wsi Kamianki - Czabaje (pow. siedlecki). W kate-

Krasa z Woli Dubowskiej, Alicja Lipian
z Dąbrowy, Oskar Rutkowski z Hrubieszowa, Wiesława Martyniuk z Nieledewa, Agnieszka Więch z Hrubieszowa, Elżbieta Sielicka z Nieledewa, Alina Zielant
z Mioniatycz i Agnieszka Bracławska
z Nieledewa. Nagrody pieniężne i dyplomy wręczali laureatom konkursu: dyrektor
GOK Dariusz Chorąży, wicekonsul Republiki Białoruś Sergiej Botvich i radny
Sławomir Paluch. W części artystycznej
popisywały się zespoły śpiewacze z Hruda
i Cicibora Dużego.
Materiał: Gmina Biała Podlaska / tekst i zdjęcia:
Istvan Grabowski

Nowe oświetlenie w ZPO nr 2

84 energooszczędne oprawy liniowe
SlimLED pojawiły się w hali sportowej
w Zespole Placówek Oświatowych nr
2. Nowoczesny system oświetlenia
zastąpił 30 przestarzałych lamp.
Poprawiły się tym samym warunki,
w obiekcie z którego korzystają uczniowie oraz dorośli, a modernizacja ta
w dalszej perspektywie przyniesie spore
oszczędności. Nowe oświetlenie posiada wszystkie niezbędne atesty, spełnia
16

gród laureatom nastąpiło 12 listopada
w Hrudzie. Trzyosobowe jury oceniało
prace w trzech kategoriach: gobelinów, pereborów i technik dowolnych,
uwzględniających: dywany, narzuty, pasiaki i krajki. Nagrodę I stopnia w kategorii perebory otrzymała uznana twórczyni
ludowa Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa (pow. włodawski). Nagrodę I stopnia w kategorii gobelin zdobyła
Jadwiga Kresa z Węgrowa (woj. mazo-

gorii pasiaków nagrodę I stopnia zdobyła
Magdalena Papakul z miejscowości Mordy (pow. siedlecki). Wyróżnienie specjalne otrzymała Grażyna Kurowska z Sulejówka (pow. miński). W kategorii krajka
wyróżnienie specjalne uzyskała Tatiana
Zdanevich z Berezy na Białorusi. Otrzymała ona też nagrodę specjalną prezesa
Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego Bożenny Pawliny- Maksymiuk. W kategorii współczesnych technik tkackich
nagrodę III stopnia zdobyła Magda Błażejowska z Wałbrzycha. Jury przyznało
też wyróżnienia. Otrzymali je: Jadwiga

w i e l e re s t r y k c y j nyc h
norm i dyrektyw, ponadto światło jest bardziej
przyjazne dla oczu. Inwestycja, której kwota
wyniosła ponad 41 tysięcy złotych zwróci się
w przeciągu najbliższych
3 lat.
Materiał: Marta Muszyńska
Urząd Miasta w Międzyrzecu
Podlaskim
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Brodacze ze
Sławatycz w Filharmonii Szczecińskiej
Sławatycze

2 9 p a ź d z i e r n i k a w Fi l h a r m o n i i
w Szczecinie odbył się cykl wydarzeń
związanych z projektem „Teatr Święta Zmarłych – zaduszki szczecińskie”.
Wśród ar tystów biorących udział
w projekcie znaleźli się przedstawiciele powiatu bialskiego – Brodecze
ze Sławatycz. Zaduszki w Filharmonii
Szczecińskiej są edukacyjnym i artystycznym odwołaniem do tradycji
Święta Zmarłych oraz związanych
z tym okresem zwyczajów kultury ludowej.
Organizatorzy
przygotowali więc
d l a s wo ich goś c i , t yc h
dużych
i małych,
szereg
atrakcji.
W programie znalazły się
warsztaty
tradycji zaduszkowych, które miały wprowadzać najmłodszych w świat wierzeń
i obrzędów, projekcja filmu „A czego tu
się bać?” Małgorzaty Szumowskiej oraz
koncert tradycyjnych pieśni pogrzebowych i żałobnych z Mazowsza.
Ostatnim punktem było przedstawienie
teatralno-obrzędowe, w którym uczestniczyło ponad 40 ludowych muzyków
z całej Polski. Spektakl „Orszak weselny
/ Żałobny Rapsod” obrazuje zetknięcie
dwóch obrzędów z życia człowieka –
ślubu i pogrzebu, które przedstawiono
za pomocą barwnej scenerii i ludowych
pieśni. Inscenizacja cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród odwiedzających Filharmonię gości.
Prócz sławatyckich Brodaczy w spektaklu
wystąpili również: Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa, Zespół Tęgie Chłopy,
Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, Dariusz
Błaszczyk, który odpowiadał m.in. za reżyserię, a także Jacek Hałas - scenariusz,
opracowanie muzyczne, śpiew i Sylwester Łuczak – projekcje multimedialne.
Premiera spektaklu „Orszak Weselny /
Żałobny Rapsod” była zwieńczeniem obchodów Roku Kolberga 2014.
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach

Sosnówka

Połączenie do Hanny oddane do użytku

12 listopada w Pogorzelcu została otwarta droga powiatowa łącząca gminę Sosnówka (powiat bialski) z gminą Hanna (powiat włodawski). Działania związane
z budową rozpoczęły się już w 2008 r. Droga Nr 1094L Pogorzelec – Holeszów od
km 1+436 do km 2 + 731 o długości 1, 295 km stanowi połączenie dwóch powiatów.
Stąd też na uroczystości nie mogło zabraknąć starosty bialskiego Mariusza
Filipiuka oraz starosty włodawskiego

wójt gminy Hanna Grażyna Stanisława
Kowalik oraz zebrani goście. Dokończenie budowy drogi ułatwi przejazd

Andrzeja Romańczuka, którzy przecinali wstęgę. Towarzyszyli im również
wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz,

z sąsiednich miejscowości Holeszów
i Pogorzelec.

Walka z ASF

Materiał: Sosnówka gmina / Powiat Bialski

Żołnierze kontra dziki - przeszukiwanie lasów

W dniu 3 listopada w Nadleśnictwie Chotyłów odbyła się odprawa służbowa
związana z przeszukaniem lasów w poszukiwaniu „padłych” dzików w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego. Została ona zorganizowana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta
bialski Mariusz Filipiuk, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
Mirosław Byra. Odprawę poprowadził lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł
Piotrowski, który przedstawił planowany
przebieg poszukiwań.
W poszukiwaniach wziął udział pododdział
wojska tj. jedna kompania w liczbie 100 żołnierzy z 3. batalionu drogowo-mostowego
w Chełmnie. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami żołnierze zostali podzieleni na trzy zespoły. Pierwsza grupa w liczbie czterdziestu pięciu osób pod organizacyjną opieką dwóch
wyznaczonych do tego zadania leśniczych.
Drugą grupą
w ilości trzydzieści osób
opiekowali
się również
dwaj leśnic z y. Tr z e cia grupa
w liczbie
dwudziestu
pięciu osób
pozostawała

pod opieką kolejnych dwóch leśniczych. Czas
przeszukiwania terenów leśnych to około 2,5
godziny. Ponadto wojewódzki lekarz weterynarii przedstawił osoby odpowiedzialne
za przekazywanie informacji na temat martwych dzików.
Następnie nadleśniczy w Chotyłowie Janina
Giermaz przedstawiła informację o tym, kto
z nadleśnictwa nadzorował żołnierzy oraz
jakie sektory leśne były przeszukiwane. Natomiast zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej Jacek Martyniuk
przedstawił obecnym procedurę dotyczącą
postępowania ze znalezioną tuszą martwego dzika.
Tekst: Mirosław Byra, Anna Jóźwik,
foto: Grzegorz Panasiuk / opracowanie: Małgorzata Mieńko
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Jesienna Aukcja, Ujeżdżanie i Halowe Zawody w Skokach
a wszystko z miłości do koni

W ostatni weekend miłośnicy koni
mogli podziwiać te zwierzęta na zawodach zorganizowanych przez Stadninę
Koni Janów Podlaskim sp. z o.o. oraz
Klub Jeździecki Janów Podlaski. Na
ujeżdżalni w Janowie Podlaskim odbyły się bowiem trzy imprezy związane
z tymi pięknymi zwierzętami.
11 listopada można było uczestniczyć

w Jesiennej
Aukcji Koni,
12 listopada – w Re gionalnych
Halowych
Zawodach
w Ujeżdżaniu, natomiast 13

listopada – w Regionalnyc h Halow yc h Zawo dach w Skok ach pr zez
przeszkody.
Impreza objęta była patronatem Starostwa Powiatowego w Białej PodTerespol

Tekst: Anna Jóźwik, zdjęcia: Grzegorz Panasiuk, opracowanie: Małgorzata Mieńko

Turniej sztangistów im. Stefana Polaczuka

W sobotę 19 listopada w Terespolu
odbył się Międzynarodowy Turniej
Podnoszenia Ciężarów im. Stefana
Polaczuka - legendarnego trenera tej
dyscypliny w Terespolu. W turnieju
uczestniczyło 9 zespołów z Polski oraz
Białorusi. Zawody zostały rozegrane
w klasyfikacji drużynowej w jednym
boju - "podrzucie". Wspomnieniami
i anegdotami chętnie dzielili się z publicznością prowadzący oraz przyjaciele trenerzy Polaczuka.
Najlepszą drużyną okazała się zborna
z Brześcia 804,25 pkt, drugie miejsce
Znicz Biłgoraj 769,95 pkt, trzecie miejsce
przypadło gospodarzom MULKS Zirve Terespol 767,7 pkt. Kolejne miejsca zajęły
drużyny: GCK Kobylany 759,9 pkt, Unia

Hrubieszów 723,2 pkt, POM Iskra Piotrowice 572,2 pkt, Wisła Puławy 557,55 pkt,
UOLK Ostrów Mazowiecka 460,5 pkt, ŁKS
Orlęta Łuków 425,20 pkt, Start Maków
Mazowiecki 409,25 pkt.
Najlepszą zawodniczką została reprezen18

laskiej, Urzędu Gminy Janów Podlaski,
Nadleśnictwa Biała Podlaska. Nagrody
ufundował m.in. Powiat Bialski, które
wręczali starosta bialski Mariusz Filipiuk
wraz z prezesem janowskiej stadniny Sławomirem Pietrzakiem.

tantka UOLK Ostrów Mazowiecki Dorota Jastrzębska, która w podrzucie uzyskała 90 kg
przy wadze 67,80 kg i uzyskała
114,1 pkt. Najlepszym zawodnikiem okazał się reprezentant
Sdiuszor Brześć Dzmitryiev
Pavel 141 kg w podrzucie przy
wadze ciała 78,60 kg co dało
175,5 pkt.
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz mieszkańcom Terespola i okolic za
obecność. Zapraszamy za rok
na kolejny turniej.
Tekst i zdjęcia: Artur Skulimowski

16.11.-30.11.2016 Gościniec Bialski
Piszczac

Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów

Z myślą o zaktywizowaniu doświadczonych wiekiem mieszkańców powiatu bialsk iego zorganizowany
został II-gi Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów „Jesień
Poezją Malowana" w Piszczacu. Organizatorzy wydarzenia Gmina Piszczac,
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Piszczacu oraz Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej zaprosili seniorów
oraz grupy senioralne do prezentacji
swoje twórczości. Spotkanie ludzi pióra i śpiewu odbyło 6 listopada 2016
roku w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy
w Piszczacu.
Celem przeglądu był rozwój poczucia
tożsamości lokalnej i narodowej, poprzez
tworzenie amatorskiego ruchu seniorów

Piszczac oraz Biała Podlaska. Na początek
zaprezentowali się ludzie pióra. Pierwsza
swoją twórczością podzieliła się Urszula
Jaworska z Dereczanki w gminie Zalesie.
Poetka pisze od kilku lat i wydała dwa
lata temu własny tomik poezji. W swoich
utworach poruszyła temat przemijania
oraz nawiązywała do wspomnień z lat
młodości. Jej ulubionym twórcą jest Konstanty Ildefons Gałczyński. W dalszej części swoją poezją podzielił się Kazimierz
Michalak z Klubu Seniora Srebrny Włos
działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu. Pan Kazimierz pochwalił się „Balladą o terespolskim ogórku”. Nawiązał w ten sposób do dawnej tradycji
przyrządzania ogórków w Terespolu. Zaprezentował wiersze o klubie seniora. Teresa Sobieska recytowała utwór o matce

nością zaśpiewał zespół śpiewaczy z Hruda działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Białej Podlaskiej. Swoimi utworami rozbawił publiczność. Zespół „Macierz” z Ortela Królewskiego działający
przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Piszczacu śpiewał o przemijaniu i radości z życia. Grupa zaprezentowała także
wiersz „jak się dzisiaj czuję”. Na zakończenie przeglądu swój talent wokalny zaprezentowała grupa seniorów z Piszczaca
tzw. Salonik 50+ śpiewając o emeryturach tzw. hymn emerytów. Całość spotkania podsumował Wójt Gminy Piszczac Kamil Kożuchowski wyrażając zadowolenie
oraz podziw dla występujących. Zachęcił
uczestników do dalszego tworzenia i prezentowania swojego dorobku szerokiej
publiczności. Następnie wręczył podzię-

z powiatu bialskiego. Na zaproszenie
organizatorów odpowiedziały zespoły
i wykonawcy indywidualni działających
przy ośrodkach kultury, samodzielnie
oraz w grupach nieformalnych. Zaprezentowany został dorobek artystyczny
osób dorosłych z gmin Zalesie, Terespol,

autorstwa Ewy Sygieniewicz z Piszczaca.
Z kolei Beata Kupryś z Kodnia przedstawiła swoją dojrzałą poezję w której sięga
do swoich bliskich. Inspirację do pisania
znajduje w Bieszczadach. Jak przyznała
pisze pod wpływem impulsu.
W drugiej części przed zebraną publicz-

kowania oraz upominki dla prelegentów
przeglądu. Przegląd zakończył wspólny
poczęstunek, który był okazją do wymiany poetyckich spostrzeżeń oraz nawiązania nowych znajomości. Impreza została
dofinansowana przez Powiat Bialski.

Powiat Bialski

Medale Starosty

Starosta bialski Mariusz Filipiuk 25 października wręczył w swoim gabinecie
medale „Zasłużony dla rolnictwa”. Przyznane one zostały Andrzejowi Makarukowi z Rossosza oraz Jackowi Adamowi
Lańskiemu z Terespola przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

sób naturalny, w harmonii z otaczającą
przyrodą hodowlę bydła mięsnego rasy
Limousin.
Spotkanie było okazją do rozmowy o sy-

Tekst i zdjęcia: Łukasz Węda GCKiS Piszczac /
opracowanie: Małgorzata Mieńko

tuacji rolnictwa w powiecie bialskim.
Obecny był na nim również dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej Przemysław Bierdziński.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej /
opracowanie: Małgorzata Mieńko

Andrzej Makaruk prowadzi 30. hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się
w hodowli trzody chlewnej oraz uprawia
zboża. Wyróżnia się wynikami w produkcji
oraz skutecznością w pozyskiwaniu środków UE, służącymi rozwojowi gospodarstwa i jego wyposażenia.
Natomiast J. Lański mimo, że jest czynny
zawodowo, prowadzi gospodarstwo o powierzchni 6, 4 ha. W nim prowadzi w spo19
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Konstantynów

Pogodna Jesień – jubileusz zespołu kochającego pieśni

23 listopada br. był wyjątkowym
dniem dla członków zespołu śpiewaczego Pogodna Jesień. W obecności władz samorządowych gminy
Konstantynów, gości z powiatu i województwa, a także licznych sympatyków świętowali jubileusz 21-lecia
działalności scenicznej. Dla zespołu
związanego od początku z Gminnym
Centrum Kultury był to okres wypełniony licznymi wyjazdami, koncertami i konkursami, zapewniającymi
satysfakcjonujące nagrody (175 dyplomów, puchary i statuetki).
Te najcenniejsze trofea można było
podziwiać podczas jubileuszowej fety

zorganizowanej w gospodarst wie
agroturystycznym Zameczek. Przypomniano tam trudne początki tworzenia repertuaru, który dziś opiewa na
blisko 300 pieśni o różnej tematyce
i ogromny zapał śpiewaków. Ich dorobek wokalny dokumentują dwie płyty.
Pierwsza, wydana w 2010 roku, zawierała opracowania popularnych kolęd.
Druga zatytułowana „Leć głosie po rosie” ukazała się w tym roku z pieśniami ludowymi, wykonywanymi przez
zespół, na co dzień. Choć śpiewacy
sprawdzili się w różnym repertuarze
(kolędy, pieśni maryjne, religijne, wojskowe i patriotyczne), wysoko cenią
dwukrotny udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (2006
i 2012 r.). Takim wyczynem mogą pochwalić się nieliczni w powiecie, bo
konkurencja w kolejnych etapach
przeglądu jest ogromna.
Gratulując zespołowi dotychczasowych osiągnięć, wójt Romuald Murawski nie bez powodu nazwał Pogodną
Jesień promotorem kultur y gminy
Konstantynów. Przez 21 lat jego członkowie angażowali się w wyszukiwanie
dawnych pieśni ludowych i dokumentowanie zwyczajów bożonarodzenio20

wych. Pogodna Jesień zapisała się na
trwałe w pamięci mieszkańców jako
popularyzator
dziedzictwa kulinarnego gminy
i zaszcz ytny re prezentant Konstantynowa na
dożynkach i imprezach plene row ych . C z ł o nk iniom zespołu
udało się ocalić
od zapomnienia
lokalne przepisy kulinarne, wydane
w pięciu publikacjach. Udowadniały
też wielokrotnie zdolności manualne
przy wiciu oryginalnych wieńców
dożynkowych,
reprezentujących
gminę podczas
powiatowego
święta plonów.
Dość wspomnieć,
że oficjalny de biut grupy miał
miejsce w 1995
r. podczas wojewódzkich dożynek zorganizowanych właśnie w Konstantynowie. W ciągu tych 21 lat skład
Jesieni ulegał wielokrotnym zmianom.
Dziś obok harmonisty, kompozytora,
aranżera i wokalisty Zdzisława Marczuka, który jest akompaniatorem i siłą

nym Centrum Kultury i reprezentują
gminę na wielu imprezach organi-

napędową grupy, śpiewają w niej: Jadwiga Pruska, Feliksa Kostusik, Danuta
Wereszko, Danuta Garbowicz, Grażyna
Kowaluk, Anastazja Przybysławska, Teresa Warowna, Krystyna Bulcewicz i Tadeusz Andruszkiewicz. W tym składzie,
mimo sędziwego wieku przeważającej
większości śpiewaków, spotykają się
na cotygodniowych próbach w Gmin-

Goście zaproszeni na uroczystość jubileuszową obdarowani zostali nową
płytą „Leć głosie po rosie”. Nie zabrakło popisów wokalnych i toastów na
cześć Pogodnej Jesieni podczas okolicznościowej kolacji w Zameczku. To
był naprawdę niezapomniany wieczór.

zowanych w powiecie bialskim. Ich
niezwykły zapał, energię, pasję i umiłowanie śpiewu podkreślali liczni goście, obdarowujący zespół okolicznościowymi grawertonami, dyplomami,
upominkami i kwiatami.
Z najlepszymi życzeniami i gratulacjami przed jubilatami wystąpili: wójt
Romuald Murawski, główny specjalista
ds. muzeów i twórczości ludowej Urzędu Marszałkowskiego Janina Biegalska, główny specjalista Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Andrzej
Sar, proboszcz parafii Konstantynów
ks. Waldemar Tkaczuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marian Tomkowicz, przewodniczący komisji edukacji,
kultury, sportu i turystki Rady Powiatu
Arkadiusz Maksymiuk, wieloletni starosta bialski i przyjaciel zespołu Tadeusz Łazowski oraz dyrektor Gminnego
Centrum Kultury Teresa Bartosiewicz.

Tekst i zdjęcia: Istvan Grabowski / opracowanie
Małgorzata Mieńko
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Brześć wielu kultur - niezwykła wystawa w Terespolu
W niedzielę w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż wystawy
fotograficznej ,,Brześć wielu kultur”.
Autorem zdjęć jest Oleg Malejka - artysta z Brześcia. Zdjęcia, powstałe na
przestrzeni kilku lat, przedstawiają
budynki, elementy architektoniczne
oraz nekropolie (katolickie, prawosławne, żydowskie) z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy Brześć
skupiał wielonarodową społeczność.

Brześcia. Wzniesiono także szpital, hotel
oficerski, dom harcerza i zrekonstruowano dworzec kolejowy. W nowo powsta-

niane pożydowskie domy w tzw. kolonii
Warburga. Dziś takie domy można podziwiać jeszcze m.in. w Terespolu.

W okresie międzywojennym miasto dynamicznie się rozwijało, zakładano niezbędne dla funkcjonowania miasta instytucje użytku publicznego, lokując je
w pięknych budowlach. W tym okresie
powstało administracyjne centrum miasta, szpital, hotel oficerski, dom harcerza,

łym centrum województwa poleskiego
działały polskie, żydowskie i rosyjskie
szkoły. Miasto zaczęło prowadzić bogate

tak zwane kolonie urzędnicze - osiedle
dla funkcjonariuszy polskiej administracji (kolonia im. Narutowicza), pozostające do dziś najbardziej stylową dzielnicą

życie społeczne i kulturalne.
Jednak dziś w szybko modernizującym
się Brześciu, część tej zabytkowej „starówki” zanika, tak jak zanikły już drew-

Zdjęcia Olega Malejko, związanego
z Brześciem od pokoleń, to próba ukazania i zachowania w pamięci mieszkańców
miasta nad Bugiem i nie tylko wizerunku starego Brześcia. Projekt ma na celu
zwrócenie uwagi na potrzebę dbania
o wspólną polsko-białoruską kulturę,
dziedzictwo i pamięć historyczną. Wystawie akompaniował na gitarze przyjaciel
Olega - Vovka, lider brzeskiego folk-rockowego zespołu Plum Bum.
Podczas wernisażu obecni byli: konsul
RP Krzysztof Rosiński z małżonką, radna
powiatu Marzenna Andrzejuk, burmistrz
Terespola Jacek Danieluk, wiceprzewodnicząca rady miasta Ewa Zając, radna
miasta Urszula Artecka oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i okolic.

Powiat Bialski

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego przypada
na 21 listopada. Z tej okazji odbyły się
w Białej Podlaskiej powiatowe obchody tego święta. Organizatorem było
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej z dyrektorem Haliną
Mincewicz na czele. Spotkanie zgromadziło kadrę kierowniczą powiatowych
służb socjalnych: domów pomocy
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowych i przedstawicieli jednostek
współpracujących z PCPR, a także organizacji pozarządowych spełniających
zadania pomocy społecznej na terenie
naszego powiatu. Nie mogło zabraknąć
władz powiatu bialskiego w osobach:
starosta bialski Mariusz Filipiuk i przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Tomasz Andrejuk.
Starosta w swoim wystąpieniu docenił
i podziękował za pracę socjalną osób zajmujących się nią na co dzień w powiecie

bialskim. Zwracając się do zgromadzonych, podkreślił: Praca socjalna to nie
tylko rzetelne wypełnianie zadań i obowiązków, ale przede wszystkim bycie przy
tych, którym trudniej odnaleźć się w społeczeństwie. To misja i powołanie, za które wam dziękuję.
O waszej pracy nie decydują
sukcesy i szybkie, spektakularne efekty, ale czasami
drobne radości i droga towarzyszenia ludziom w trudnej
sytuacji życiowej. Dobrze
wiem, że realizujecie to z pełnym oddaniem, miłością i pasją, dzięki temu ta pomoc na
terenie powiatu bialskiego
tak dobrze funkcjonuje oraz
jest zauważana i doceniana, także przez
władze powiatu bialskiego. W dniu święta
pracowników socjalnych złożył życzenia
wytrwałości w służeniu drugiemu człowiekowi bezinteresowną miłością. Natomiast wobec nowych niebezpieczeństw

Materiał: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu Łukasz
Pogorzelski

cywilizacyjnych zagrażających współczesnemu człowiekowi wyraził przekonanie:,
że z tak doświadczoną kadrą, z pewnością
im sprostamy, pomagając każdemu, kto
tej pomocy potrzebuje.
Starosta pełniący pieczę nad pracą socjalną i pomocą społeczną w powiecie
bialskim otrzymał podziękowanie, które

w imieniu zgromadzonych wręczyła Halina Mincewicz. Następnie starosta wręczył okolicznościowe dyplomy i każdemu
obecnemu czerwoną różę, a dyrektorowi
PCPR również kosz ze słodyczami.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Śladami Józefa Ignacego Kraszewskiego na Wołyniu
Wołyń…. Tragiczna karta w historii stosunków polsko-ukraińskich.
Czystki etniczne i niszczenie wszystkiego co było związane z polskością.
Nie jedna budowla historyczna została zburzona aż do fundamentów.
Tak było też z pałacem i bogatą biblioteką Antoniego Urbanowskie go w Horodźcu obecnie rejon Włodzimierz Wołyński. To tam od 1834r
kilkakrotnie przebywał nasz pisarz
J.I. Kraszewski. Poznał też tam swoją
żonę Zofię bratanicę Urbanowskiej.
Napisał kilka powieści w tym „Wspomnienia z Polesia, Wołynia i Litwy”.
Katalogując zbioru biblioteczne zbierał materiały do dziejów Wilna. Dzięki
temu Horodziec stał się się sławny.
Współcześni Uk raińc y podk reślają
związki J.I. Kraszewskiego z Wołyniem.
W Horodźcu od kilku lat organizowana
jest cykliczna impreza p.t. „Horodecki
Autograf ”. W tym roku o zasięgu międzynarodowym z udziałem delegacji
z powiatu bialskiego. Było to możliwe
dzięki zaproszeniu dyrektora Woje wódzkiej Uniwersyteckiej Naukowej
Biblioteki w Równym - Walentyny Jaroszczuk. W skład delegacji wchodzili
Krzysztof Bruczuk - dyrektor Muzem
J.I. Kraszewskiego w Romanowie, Anna
Czobodzińska-Przybysławska, Ryszard
Boś – radny Powiatu Bialskiego, Stanisław Wrzosek - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
oraz Krzysztof Kołtun - prezes Stowarzyszenia Rodzin Kresowych z Chełma.
Delegacji polskiej na terenie Ukrainy
w dniach 17-18 października towarzyWisznice

Kultury na Ukrainie.
Symbolicznym i miłym akcentem było
wręczenie wiązanek kwiatów przez młodzież ze szkoły w Horodźcu dla polskiej
delegacji. Kwiaty te przejechały ponad
300 km, z Wołynia przez Dorohusk-Chełm do Białej Podlaskiej. Zostały
złożone przed najstarszym pomnikiem
J. I. Kraszewskiego odsłoniętym w 1929
r. przy ul. Warszawskiej, tuż obok szkoły, gdzie uczył się młody Józio. Obecnie
mieści się tu Liceum Ogólnokształcące,
którego pisarz jest patronem. Kraszewski na pomniku był wzruszony - kwiaty
z Horodźca - zapewne przypomniały mu
się czasy młodości... Zaskoczeni i zdziwieni byli za to spóźnieni przechodnie,
bo kto składa kwiaty przed pomnikiem
o godz. 2200? To są miłośnicy twórczości J. I. Kraszewskiego z powiatu
bialskiego i nie tylko, a jest ich bardzo
wielu.
Tekst i zdjęcia: Ryszard Boś radny Powiatu Bialskiego

Uczniowie klas mundurowych w Brześciu

Na początku listopada grupa uczniów
klas straż graniczna i edukacja policyjna z Liceum Ogólnokształcącego im.
Wł. Zawadzkiego w Wisznicach odwiedziła Brześć i zaprzyjaźnioną Szkołę
Średnią nr. 8 o profilu milicyjnym.
Polscy licealiści uczestniczyli m.in. w spotkaniu z przedstawicielami milicji Komendy Wojewódzkiej oraz obejrzeli pokaz
akcji przygotowany przez wydział antyterrorystyczny. Młodzież odwiedziła również
Cmentarz Garnizonowy, gdzie zapaliła
znicze na mogiłach i pod pomnikiem żołnierzy WP garnizonu brzeskiego z lat 1921
– 1939 i obrońców Twierdzy Brzeskiej poległych we wrześniu 1939 roku.
W czasie trzydniowego wyjazdu ucznio22

szyła wicekonsul Anna Zielińska z Konsulatu Generalnego RP w Łucku.
W bibliotece w Horodźcu została otwarta wystawa poświęcona J.I. Kraszewskiemu. Obejrzeli ją Dyrektorzy Bibliotek z całego obwodu równieńskiego,
przedstawiciele lokalnych władz oraz
grupa pisarzy ukraińskich. Prezentowany był międzynarodowy projekt Polska-Białoruś-Ukraina „Wirtualna rekonstrukcja spuścizny J.I. Kraszewskiego”
oraz „Horodeckie ścieżki znanych ludzi”.
Strona ukraińska zaprezentowała również dorobek literacki współczesnych
pisarzy. Na budynku miejscowej szkoły
odsłonięto kilka tablic pamiątkowych
poświęconych pisarzom w tym J.I. Kraszewskiemu. Delegacja polska złożyła
tam kwiaty z barwami narodowymi.
Wizyta dała możliwość oddania hołdu J.I. Kraszewskiemu, ukazania jego
związków z Wołyniem oraz nawiązania
kontaktów i współpracy z instytucjami

wie z Wisznic zwiedzali również urocze
zakątki Brześcia, wybrali się na wieczorny spacer ulicą M. Gogola, zobaczyli Pałac Lodowy, w którym młodzież polska

i białoruska prezentowała swoje umiejętności w jeździe na łyżwach. Dodatkową
atrakcją była jednodniowa wycieczka do
Puszczy Białowieskiej, gdzie znajduje się
Rezydencja Dziadka Mroza
i Muzeum Przyrody.
Polaków w swoich domach
gościli Białorusini, zapewniając im zakwaterowanie
i wyżywienie, co sprzyjało
większej integracji, poznaniu codziennego życia,
kultury, tradycji i doskonaleniu umiejętności językowych.
Materiał: Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego
w Wisznicach

CO, GDZIE, KIEDY...
1 grudnia, godz. 10:00
1 rocznica rozpoczęcia działalności ośrodka wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wygodzie gm.
Wisznice.

11 grudnia, godz. 10.00
Kiermasz świąteczny. Miejski
Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Warszawska 37,
tel. 833717807, e-mail: kultura@
miedzyrzec.pl

2 grudnia, godz. 10.00
Konkurs Recytatorski im. Jana
Brzechwy "Poeci dzieciom". Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, tel. 833717807,
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl

16 grudnia, godz. 13.00
Gala Kultury Powiatu Bialskiego.
Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Organizator:
Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej

2 grudnia, godz. 13.00
Spotkanie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zajazd Jolanta w Czosnówce. Organizator: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej

18 grudnia,
Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Wójt Gminy Rokitno, Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie, 21504 Rokitno 37 B, e-mail: gikrokitno@o2.pl, tel. 833453120

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

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

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

18 grudnia, godz. 16.00,
Przedstawienie teatralne "Opowieść wigilijna". Sala konferencyjna Urzędu Gminy Terespol
w Kobylanach. Gminne Centrum Kultur y, 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
grudzień
Konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy„ i „Ozdobę Choinkową”. Gminny Ośrodek Kultury
w Sławatyczach, Bolesław Szulej
tel.833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
grudzień
Gminny Konkurs Plastyczny
„Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe”, Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach ul. Szkolna 18 A 21532 Łomazy, tel. 833417013, e-mail: goklomazy1@op.pl
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
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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.

"Zakoduj robota" - to twoja przyszłość zajęcia w Tłuśćcu

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

90-lecie OSP Wysokie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

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!

Konkurs
„Chopin w słowach i obrazach”
QR CODE
w Muzeum Kraszewskiego w Romanowie

Obchody Święta Niepodległości
w Sworach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

11 listopada 2016 w Janowie Podlaskim
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Ćwiczenia strażaków w Konstantynowie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

100 -lecie Szkoły Podstawowej
w Tuliłowie

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Gmina Biała Podlaska w Sitniku zainaugurowała obchody Święta
QR CODE
Niepodległości
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

VII
Turniej Niepodległości LZS w Tenisa
QR CODE
Stołowego Czosnówka 2016
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)

11 Listopada w Konstantynowie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

