Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć serdeczne życzenia.
Niech będzie to czas radości, pojednania i wspólnoty w gronie najbliższych.
Życzymy, by Nowonarodzony Chrystus błogosławił podejmowanym wyzwaniom,
budowanym relacjom i realizowanym marzeniom nie tylko w czasie świąt,
ale przez cały, nowy 2017 rok.
Niech atmosfera świąteczna przeniesie się na nadchodzący rok,
dostarczając wiele dobra, ludzkiej życzliwości i wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej
Mariusz Kiczyński

Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk

Boże Narodzenie 2016 r.
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Powiat Bialski - Brześć

Współpraca na niwie kultury, drogownictwa i ochrony zdrowia
skiej: Krzysztof Bruczuk – dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
– partner wiodący, Piotr Dragan – wójt
Gminy Wisznice – partner, po stronie białoruskiej: Wiktor Iwanow – prezes Brzeskiego Oddziału Białoruskiego Stowarzyszenia Młodzieży, z ramienia Zakładu
Usług Komunalnych
w Brześciu – partner;
2) w zakresie dróg –
po stronie polskiej:
przedstawiciele
Zarządu Dróg Po wiatowych w Białej
Podlaskiej, na czele
z dyrektor Krystyną Beń – par tner
wiodący, po stronie
białoruskiej: Jurij
Władimirowicz
Murawski – w imieniu Przedsiębiorstwa
Drogowego w Brześciu – partner;

3) w zakresie ochrony zdrowia: – po stronie polskiej: dyrektor Wiesław Zaniewicz i z-ca dyrektora Maciej Płaszewski
z Samodzielnego Państwowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim – partner wiodący, po stronie
białoruskiej: przedstawiciele Brzeskiej

Różne oblicza depresji - konferencja w PSW

rzenia afektywne – prognoza dla matki
i dziecka” mgr Marii Grzywaczewskiej.

W dniu 30 listopada w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło
się spotkanie partnerów wspólnych
projektów transgranicznych w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.
W ramach spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące: koncepcji
projektu, budżetu projektu oraz podziału środków finansowych w projekcie, zakresu rzeczowego projektu,
zarządzania projektem i personelu
projektu.
Spotkanie otworzył starosta bialski Mariusz Filipiuk. Za prowadzenie i przebieg
merytoryczny odpowiadała Marianna
Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej. W spotkaniu uczestniczyli:
1) w zakresie kultury – po stronie pol-

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej było współorganizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej pn. „Różne oblicza depresji”. Odbyła się ona 22
listopada w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej. Skierowana była przede
wszystkim do studentów tejże szkoły,
ale także nauczycieli i przedstawicieli
samorządów.
Wśród obecnych był przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Arkadiusz Maksymiuk jako przedstawiciel
starosty bialskiego. W swoim wystąpieniu
na początku konferencji podziękował za
podjęcie tak cennej inicjatywy i życzył
zebranym owocnych obrad. Konferencję zorganizował Zakład Medyczny PSW
w Białej Podlaskiej.

Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na
temat przewodni, który przedstawił dr
Leszek Korpysz. On też mówił o relacji
jaka zachodzi między depresją a samobójstwem. Prof. Aleksander Olyinik
i prof. Konstiantyn Krenov przedstawili
wnioski z porównania zespołu wypalenia u studentów Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu i Państwowej Szkoły
Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej. O przymusie bezpośrednim
prelekcję miał dr hab. Mariusz Goniewicz. Natomiast o agresji pacjentów jako
problem personelu medycznego mówił
dr Gustaw Kozak, a mgr Katarzyna
Piasecka o pacjencie trudnym do terapii. Na koniec zebrani mogli zapoznać
się jeszcze z dwoma referatami: „W trosce
o zdrowie psychiczne człowieka” dr Grzegorza Kopacza oraz „Poporodowe zabu-

Centralnej Polikliniki z Sergiejem Wilgiemowiczem Klausem na czele – partner.

Tekst: Anna Szypiło, foto: Anna Jóźwik

Tekst: Anna Jóźwik, foto: Anna Jureczek

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Podczas Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jej członkowie ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem jako przewodniczącym na czele zapoznali się
z informacją Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Białej
Podlaskiej o zagrożeniach pożarowych
i o stanie bezpieczeństwa ochrony
przeciwpożarowej powiatu bialskiego
za 2015 r.
Przedstawił ją zastępca komendanta
miejskiego mł.bryg. Marek Chwalczuk.
Komisja przedstawioną informację zaopi-

niowała pozytywnie. Posiedzenie odbyło
się 22 listopada w siedzibie Starostwa Po-

wiatowego w Białej Podlaskiej.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk
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Spotkanie z okazji zakończenia projektu
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”
W spotkaniu zorganizowanym 18
listopada 2016 r. na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
z o.o. uczestniczyło około 100 osób
z terenu miasta Międzyrzec Podlaski
i okolicznych gmin, w tym przedstawiciele lokalnych władz. Tymsamym
uroczyście zakończono jedną z największych inwestycji w regionie. Spotkanie bowiem zorganizowano na
terenie Oczyszczalni Ścieków, gdzie
przybyli goście mogli zapoznać się
z technologią pracy zmodernizowanej
oczyszczalni.

Organizatorzy gościli: Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski – Zbigniewa
Kota, Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski
– Krzysztofa Adamowicza, Kierownika
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
w Białej Podlaskiej – Andrzeja Marciniuka, Starosty Bialskiego – Mariusza
Filipiuka, radnych powiatowych, miejskich i gminnych, Dyrekcji Szpitala
Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim oraz Kierownika Powiatowego
Sławatycze

Urzędu Pracy Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim. Obecni również byli przedstawiciele
wykonawcy modernizacji:
k o n s o rc j u m f i r m N AU T I LUS Sp. z o.o. z Warszawy
oraz BUDEXPOL Sp. z o.o.
z Sierpca.
W programie spotkania było
zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody oraz Pr zepompowni Głównej. Z ok azji
zakończenia projektu zaprezentowano też zebranym
film z pr zebiegu modernizacji ww. obiektów. Projekt współfinansowany był
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita
wartość projektu wynosiła
ok. 9 mln zł netto, z czego
dofinansowanie ze środków unijnych
to ponad 5,6 mln zł netto.

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpocząłdziałalność

Środowiskow y Dom Samopomocy w Sławatyczach został powołany z dniem 1 listopada 2016 roku.
Pierwsze prace remontowe rozpoczęły się w miesiącu lipcu i trwały do
końca października. Środowiskowy
Dom Samopomocy jest ośrodkiem
wsparcia prowadzonym w formie
placówki dziennego pobytu.
Skierowany jest do osób, które z powodu innych pr zewlek łych zaburzeń cz ynności psychicznych mają
trudności w codziennym funkcjo nowaniu. Dom pr zeznaczony jest
dla 18 osób i został zlokalizowany
w budynku tzw. „Agronomówki”. Lokalizacja zapewnia nie tylko właściwy metraż, ale także odpowiednie
otoczenie i łatwy dostęp dla osób
niepełnosprawnych.
Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy miało miejsce 25 listopada 2016 r.. Po uroczystej Mszy miało miejsce przecięcie

wstęgi i poświęcenie
budynku. Wszystkich
przybyłych na tę uroczystość powitał Wójt
Gminy Grzegorz Kiec,
przedstawiając jednocześnie krótką historię
p ows t a n i a O ś ro d k a .
W uroczystości wzięli
udział między innymi:
Duchowni, Przedstawiciele Lubelskiego Urzęd u Wo j e w ó d z k i e g o,
Ur zędu Marszałkowsk iego, Radni Gminy
Sławatycze, kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy a także
dyrektorz y instytucji
działających na terenie
Gminy Sławatycze i nie
tylko. Część artystyczną
przygotował miejscowy Związek Emerytów
i Rencistów.
Tekst: H. Szkodzińska / foto: B. Szulej

4

Materiał: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
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Koncert & Kabaret

12 listopada w atmosferze ciepła
i dobrej zabawy odbył się koncert
włoskiego wokalisty Roberto Zucaro oraz występ kabaretu "Bajeczka"
z Białegostoku. Wydarzenie miało
miejsce w hali spor towej Zespołu
Szkół w Łomazach
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
oraz Rada Sołectw Łomazy I i II

Łomazy

Spotkania w formie warsztatów filmowych

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach prowadzone były w listopadzie spotkania w formie warsztatów filmowych. Prowadził je reżyser pochodzący z Łomaz
- Wojtek Andrzejuk. Absolwent warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji oraz z zamiłowania producent, aktor i scenarzysta. Towarzyszyli mu Bartek Kłeczek – operator telewizyjny i filmowy, Marcin Koźliński - operator, montażysta specjalista
od animacji.
Podczas zajęć uczestnicy budowali
poprawne kadry, oświetlali je i anali-

r y powstaje w poblisk iej Lubence.
Warsztaty adresowane były do mło-

zowali z prowadzącymi językiem filmow ym. Finałem warsztatów było
oglądanie planu filmu dokumentalnego o Kazimierzu Kusznerowie, któ-

dzież y gimnazjalnej i były jednym
z e t a p ów t wo r ze n i a I nte r n e towe j
Telewizji TV Łomazy.

OGŁOSZENIE

spotkań, podczas których przedstawiane
będą najważniejsze informacje, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieci i korzystania z najnowszych
technologii. Dzieci będą mogły obejrzeć
specjalnie przygotowaną bajkę, a następnie wezmą udział w pogadance. Na
zakończenie rozdawane będą broszury
informacyjne.
Wizyty w ramach kampanii będą bezpłatne, a szkoły z powiatu bialskiego
zainteresowane tą ideą mogą kontaktować się z Powiatowym Rzecznikiem
Konsumentów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
w Lublinie wychodzi naprzeciw zagrożeniom, jakie niesie ze sobą korzystanie z nowoczesnych telefonów komórkowych przez najmłodszych i na 2017
r. planuje realizację kampanii „Mój
smartfon, mój mały świat – klikam
z głową”.
Kampania skierowana do dzieci w wieku
szkolnym (szczególnie z klas 4-6 szkoły podstawowej) będzie miała formę

Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Wystawa Piotra
Rekuckiego
o Skarbach
Ziemi Łomaskiej
6 listopada odbyło się otwarcie wystawy "Łomaskie Strony" Piotra Rekuckiego w Galerii „Biała Lokomotywa”.
Galeria mieści się w budynku dworca
kolejowego w Białej Podlaskiej. Jej
ambasadorem i organem prowadzącym jest Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach.

Wystawa fotografii Piotra Rekuckiego
przedstawia skarby Ziemi Łomaskiej,
którymi są ludzie, przyroda oraz ocalałe
pamiątki przeszłości.
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Ewa Tymoszuk Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
tel. 83 351-13-67, email:
prk@powiatbialski.pl
Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41,
21-500 Biała Podlaska
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Kolejne stypendia dla studentów z Łomaz
Wójt Łomaz Jerzy Czyżewski wraz ze
Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Tłoka” z Koszoł po raz kolejny
przystąpili do Programu „Stypendia
Pomostowe dla studentów I roku”. Program skierowany jest do ambitnych
i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, którzy chcą podjąć naukę na
wyższych uczelniach.
Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, wspiera młodych
ludzi podejmujących studia i stanowi
furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać
wsparcie w kolejnych latach studiów.
Studenci otrzymują stypendium w wysokości 5 000 zł.
Stypendystami w Gminie Łomazy
zostali:
w roku akademickim 2015/2016: Sinkiewicz Agnieszka - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Piotrowska Agnieszka Akademia Górniczo-Hutnicza, Kulawiec
Grzegorz - Politechnika Warszawska,
Lewczuk Karol - UMCS.
w roku akademickim 2016/2017: Chról
Karolina – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hołownia Wioletta
– Szkoła Główna Handlowa, Lewkowicz
Tymoteusz – Politechnika Warszawska,
Sadownik Natalia – Politechnika Warszawska, Szutko Mateusz – Uniwersytet
Warszawski, Telaczyński Artur – Politechnika Warszawska.
Terespol

Stypendia Pomostowe są jednym z największych pozarządowych programów
stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego
grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego
Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ
BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji PZU, oraz lokalnych organizacji
pozarządowych – w Gminie Łomazy
jest to Stowarz yszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” z Koszoł, Sponsorzy
indywidualni (po 450 zł dla studenta):
w roku 2015/2016 – Jerzy Czyżewski,

w roku 2016/2017 – Jerzy Czyżewski
dla 3 studentów, Przemysław Litwiniuk
– dla 1 studenta, Marian Serhej – dla 1
studenta.
Program jest realizowany prz y
wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych, a realizatorem jest Fundacja Eduk ac yjna
Przedsiębiorczości z Łodzi. Stud e n t o m s e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y,
ż ycz ymy owocnej nauki i wysokich
wyników!
Materiał: Cezary Nowogrodzki Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” z Koszoł / Gmina Łomazy

Grzegorz Kasdepke z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylanch

16 listopada 2016r. na spotkaniu autorskim w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej mieliśmy okazję gościć
Grzegorza Kasdepke, autora i współautora książek dla dzieci, scenarzystę
programów "Ciuchcia", "Budzik", "Podwieczorek u Mini i Maxa" oraz seriali
telewizyjnych, m.in. telenoweli "Klan".
Niemal wszystkie z ponad czterdziestu
tytułów książek tego autora uzyskały
status bestsellera, m. in. "Kacperiada…"
czy "Horror, czyli skąd się biorą dzieci".
W spotkaniu uczestniczyły dzieci oraz
nauczyciele ze Szkół podstawowych
z Nepli, Małaszewicz i Kobylan.
Najchętniej czytany polski autor książek
dla dzieci cechował się niezwykłym poczuciem humoru i ogromną znajomością
psychiki dziecka dotykającą ich codziennych problemów. Spotkanie było bardzo
6

Na zdjęciu: Uroczysta Gala inauguracyjna piętnastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych w dniu
23 listopada 2016 r w siedzibie NBP w Warszawie

ciekawe, przebiegło w miłej i serdecznej
atmosferze. Pan Grzegorz barwnie i dowcipnie opowiadał o swoich
książkach, czytał ich fragmenty,
prowadząc przy tym dyskusje
o trudnych zagadnieniach np.
wspólnie z dziećmi wyjaśniał
znaczenie wybranych związków frazeologicznych. Potem
nastąpiła lawina pytań od dzieci, których interesowała nie
tylko twórczość czy inspiracje
do tworzenia książek ale też
dzieciństwo i życie codzienne
Pana Grzegorza. Na zakończenie wszyscy
zainteresowani mogli kupić książki autora,
zdobyć autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Jest nam niezmiernie miło, że gościliśmy
tak wspaniałego i radosnego człowieka
jakim okazał się być Grzegorz Kasdepke.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zgromadzonym za przybycie, a naszemu go-

ściowi za dostarczenie niecodziennych
wrażeń. Mamy nadzieję, że to spotkanie
i nie mająca granic pomysłowość dzieci wdających się w dyskusje z autorem,
stanie się w przyszłości inspiracją do kolejnych zabawnych książek. Tekst i zdjęcia: M.
Jaszczuk GBP w Kobylanach / Gmina Terespol
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„Kartka bożonarodzeniowa z powiatu bialskiego”
1 grudnia komisja w składzie: Mariusz
Filipiuk – starosta bialski – przewodniczący, Jarosław Gajewski – doradca
starosty bialskiego, Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej – członek, Anna
Jóźwik – inspektor ds. kultury Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
– sekretarz dokonała wyboru laureatów konkursu „Kartka bożonarodzeniowa z powiatu bialskiego”.

Za pierwsze miejsca laureatki otrzymają
wydrukowane kartki świąteczne według
ich projektu do osobistego wykorzystania. Wszyscy nagrodzeni otrzymają zaś
dyplomy okolicznościowe i nagrody
rzeczowe. O terminie wręczenia nagród
laureaci zostaną poinformowani pisemnie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
a laureatom gratulujemy.
Tekst i zdjęcia Anna Jóźwik Bialskie Starostwo
Powiatowe

Wyniki przedstawiają się następująco:

Zdj. 2

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: (zdj1) I miejsce otrzymała Wiktoria Pietruszka z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego
w Międz yrzecu Podlaskim. (zdj2) II
miejsce przypadło w udziale Urszuli
Wyszyńskiej z Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Trzeciego miejsca nie przyznano.

Zdj. 3

W kategorii szkół gimnazjalnych:
(zdj3) I miejsce otrzymała praca Magdaleny Pruniewicz z Zespołu Szkół
w Sławatyczach. (zdj4) II miejsce – Emilia Kłoczko z Gimnazjum im. Tadeusza
Kościuszki w Tucznej. (zdj5) Zaś III –
Magdalena Wawryniuk uczennica Publicznego Gimnazjum im. Władysława
Stanisława Reymonta w Ciciborze Dużym

Zdj. 7

W kategorii szkół podstawowych:
(zdj6) Najpiękniejszą kartką okazała się
ta w wykonaniu Emilii Czech z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach. (zdj7) Drugie miejsce otrzymała Julia Szydło ze Szkoły
Podstawowej Pomnik 1000 – lecia Nr
1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej
w Woskrzenicach Dużych. (zdj8) Trzecie miejsce zdobyła Maria Kopacz ze
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej (zgłoszenie
indywidualne)

Zdj. 8

Zdj. 1

Zdj. 6

Zdj. 4

Zdj. 5
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W sali gimnastycznej Gimnazjum
w Tucznej, 13 listopada, odbył się XVI
Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2016. Organizatorami XVI
Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2016 byli: Starosta
Bialski, Wójt Gminy Tuczna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej. Do
udziału w Festiwalu zostały zaproszone osoby niepełnosprawne oraz chóry
i zespoły działające na terenie Powiatu
Bialskiego.
Część oficjalną otworzyli Zygmunt Litwiniuk wójt Tucznej oraz Mariusz Kiczyński
przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego.
Podczas części oficjalnej nastąpiło wrę-

Powiatowy Festiwal

czenie pamiątkowych grawertonów pracownikom szczególnie zaangażowanym
w tworzenie Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej, których fundatorem był
przewodniczacy Kiczyński.
W festiwalu wzięło udział 24 zespoły
w czterech kategoriach: osoby niepełnosprawne, dzieci ze szkół podstawowych,
młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich oraz dorośli z podziałem na chóry
i zespoły. Swoje umiejętności wokalne na
scenie zaprezentowało 394 wykonawców.
Konkursowa część rozpoczęła się trady-

cyjne od występów osób niepełnosprawnych. Czas oczekiwania na werdykt jury
umiliła swoim śpiewem Natalia Marczuk
- uczennica Gimnazjum w Tucznej.
Wykonawców oceniała komisja w składzie: Krystyna Szydłowska - solistka Teatru Muzycznego w Lublinie, Józef Obroślak - zastępca dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie, Mateusz Obroślak - dyrektor szkoły muzycznej i studia nagrań VOICE FACTORY, nauczyciel
śpiewu, emisji głosu oraz interpretacji
piosenki, Mieczysław Zieliński - wieloletni
nauczyciel muzyki, prowadzący chór przy
IV LO w Białej Podlaskiej.
Komisja po obradach zdecydowała
o przyznaniu:
W kategorii osoby niepełnosprawne:
I miejsce: Zespół WSPÓLNY ŚWIAT ze
Stowarzyszenia Wspólny Świat w Białej
Podlaskiej
II m-ce: Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu
III m-ce: Zespół ZACISZE Domu Pomocy
Społecznej w Konstantynowie
Wyróżnienie: Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu
W kategorii dzieci ze szkół podstawowych:
I miejsce: Dziecięcy Zespół Wokalno - Taneczny w Tucznej
II m-ce: Chór Szkolny przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu
III m-ce: Zespół Pieśni i Tańca Ludowego
ZIEMIA PISZCZACKA z Piszczaca
W kategorii młodzież ze szkół gimna-
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Pieśni Patriotycznej
zjalnych i średnich:
I miejsce: Chór CORDA VOZ z Zespołu
Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
II m-ce: Chór KANON z Zespołu Szkół
w Łomazach
III m-ce: Chór PRESTO ze Szkół w Rossoszu
Wyróżnienie: Zespół wokalno-instrumentalny ITD z Gimnazjum w Tucznej

W kategorii dorośli - chóry:
I miejsce: Chór AVE przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej
w Sławatyczach
II m-ce: Chór kościelny parafii p.w. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim
III m-ce: Chór męski FORTIS z Międzyrzeca Podlaskiego
Wyróżnienie: Chór WIARUS z Międzyrzeca
Podlaskiego

nia uczestnicy otrzymali pamiątkowe
puchary i dyplomy. Repertuar prezentowanych pieśni był bardzo ambitny,
można było usłyszeć pieśni znane jak
i te mniej znane, pieśni z lat dawnych
jak i te współczesne. Ze sceny płynęły
bliskie sercu Polaków melodie były to
m.in.: „Na przód drużyno strzelecka”,
„Bywaj dziewczę zdrowe”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, „Gdyby orłem być”,
„Cześć Polskiej Ziemi Cześć”, „Tam na
błoniu”, „Gaude Mater Polonia”, „Jedzie
ułan w las”, „Wszystkie stany ją kocha-

ją”, „Rozłączenie”, „Hymn AK”, ,,Polonez
Kościuszkowski”, „Polska”, „O Polsko ma,
Ojczyzno ma”, „O mój rozmarynie”, „Orzeł
Biały” „Nie masz nad żołnierza”, „Po ten
kwiat czerwony”, „Jak to na wojence ładnie”, „Jestem Polakiem”, „Flaga”, „Taki kraj”
„11 Listopada”, „Serce w plecaku” oraz
wiele innych.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac
o tematyce patriotycznej wykonanych
przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Tucznej.
Patronat medialny nad Festiwalem
obieli: Radio Lublin, Biała24, Interwizja,
Radio Biper, Słowo Podlasia, Katolickie
Radio Podlasie oraz Podlasie 24.

W kategorii dorośli – zespoły śpiewacze:
I miejsce: Zespół ŚPIEWAM BO LUBIĘ
z Łomaz
II m-ce: Zespół Śpiewaczy JARZEBINA
z Zabłocia
III m-ce: Zespół Śpiewaczy ECHO POLESIA z Terespola
Wyróżnienie: Zespół Seniorów ASTER
z Wisznic
Specjalną nagrodę ufundowaną przez
przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego Mariusza Kiczyńskiego otrzymał Chór AVE przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej
w Sławatyczach.
Za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnie-

Tekst: Dorota Buczyńska Gminna BibliotekaPubliczna / Tuczna
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Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej połączony
z wernisażem Piotra Kowieskiego
W niedzielę 20 listopada w restauracji
Galeria Smaków w Terespolu odbył się
po raz osiemnasty Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej pod patronatem
burmistrza Miasta Terespol. Tegoroczną gwiazdą wieczoru był dobrze znany terespolskiej publiczności ceniony
aktor/bard Lech Dyblik. Kolejnym wydarzeniem kulturalnym tego wieczoru
był wernisaż malarstwa bialskiego malarza i poety Piotra Kowieskiego.
Do przeglądu zgłosiło się 18 uczestników
nie tylko z powiatu bialskiego (Sławatycze, Kodeń, Terespol), ale także z całego
kraju (Łuków, Lublin, Zamość, Sawin, Bartoszyce, Pabianice). Poziom wykonawców, co podkreślało jury, był niezwykle

wysoki. Każdy z wykonawców zaprezentował się w dwóch utworach. Pojawiały
się aranżacje klasyków rodzimej poezji,
m.in.: Andrzeja Zauchy, Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej, Jonasza
Kofty, Adama Asnyka, Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty czy Czesława Niemena. Warto nadmienić, że w tym
roku kilku wykonawców zaprezentowało
utwory autorskie: Katarzyna Gołoś, Marek Olber, Jakub Szern, Maria Maślanka, Aleksandra Tychmanowicz. Jurorzy
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mieli bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, aby z tak licznej i wyrównanej pod
względem poziomu grupy uczestników
wyłonić najlepszych.
Jury w składzie: Janina Wasil - polonistka i pomysłodawczyni przeglądu,
Lech Dyblik –
ceniony aktor
i bard, gwiazda wieczoru,
Wojciech Andrzejuk – reżyser, aktor, szef
agencji artystycznej Showman wydało
następujący
werdykt:
I miejsce: Weronika Michalczuk – GOK
Sławatycze, II
miejsce: Marta Magdalena Wójtowicz
– BCK Biała Podlaska, III miejsce: Wojciech Pietrow – BCK Biała Podlaska. Wyróżnienia: Jakub Szern - Lublin, Natalia
Marczuk – GOK Sławatycze, Katarzyna
Gołoś – BCK Biała Podlaska. Nagrody
specjalne: Aleksandra Tychmanowicz
- wideoklip zrealizowany przez jurora
Wojtka Andrzejuka, Aleksandra Tychmanowicz, Jakub Szern – solowe występy w klubie Jazznova Cafe Pub Norberta
Kucharzaka.
Z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom
tegorocznego przeglądu, na co uwagę
zwracali sami instruktorzy przygotowujący uczestników, śmiało można stwierdzić, że pozostali wykonawcy również
zasłużyli na uznanie: Marcin Olesiejuk,
Adriana Różańska, Marek Olber, Łukasz Bojaczuk, Monika Zań, Maria Maślanka, Marta Skurka, Julia Stolarczyk,
Anastazja Klimiuk, Magdalena Żuk
i Andrzej Sobolewski.
Po ogłosze niu wyników
i rozdaniu nagród na scenę
wkroczył Lech
Dyblik. Aktor
zaprezentował swój program złożony
z utworów rosyjskich (z czasów radzieck ich), a także

polskich. Ważnym elementem koncertu
były życiowe opowieści poprzedzające poszczególne piosenki. Publiczność
w skupieniu słuchała mądrych, często
dowcipnych i wprawiających w zadumę
historii, które przeżył artysta. Licznie
zgromadzona publiczność nagrodziła

koncert gromkimi brawami. Był to już
piąty występ zaprzyjaźnionego z mieszkańcami miasta artysty. I z pewnością nie
ostatni.
W czasie obrad jury odbył się wernisaż
malarstwa Piotra Kowieskiego z Białej
Podlaskiej. Wystawę obrazów zgromadzeni mogli obejrzeć w innej, specjalnie
przygotowanej sali restauracji. Większość
prezentowanych obrazów powstała
w tym roku. Artysta maluje w konwencji metafizycznych, baśniowych pejzaży.
Obrazy utrzymane są w kolorystyce barw
jesieni – dominuje zieleń, ugier, ochra,
które się nawzajem przenikają tworząc
swoisty styl. Prace są pełne tajemniczości, niepokoju, niedopowiedzeń, pozostawiając pole do interpretacji widzowi.
Jak mawia sam autor: ,,W malarstwie
najważniejsze dla mnie jest to aby obraz
wywoływał rodzaj "niepokoju" u oglądającego, ważny jest oczywiście sposób
w jaki został namalowany. Nie lubię obrazów ładnych i "wylizanych", chciałbym
malować brudne, smutne "złamanymi"
kolorami”. Wystawę w Galerii Smaków
można było oglądać do 24 listopada.
Organizatorzy: MOK Terespol, LO w Terespolu, Starostwo Powiatowe dziękują
właścicielce Galerii Smaków Agnieszce
Drab za użyczenie lokalu i obsługę Przeglądu, Tomaszowi Oleszczukowi za nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną a przede wszystkim uczestnikom
za przybycie i prezentacje.
Materiał: MOK Terespol
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Delegacja z Chin w Małaszewiczach. Mowa o Jedwabnym Szlaku
O obsłudze towarów jadących nowym
Jedwabnym Szlakiem rozmawiali
z chińskimi gośćmi funkcjonariusze
Służby Celnej.
Przedstawiciele Chongqing Economic
and IT Commission na czele z zastępcą
dyrektora panią Liqiong Yang spotkali się z kierownictwem Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału
Celnego w Małaszewiczach. Głównym
tematem rozmów były sprawy związane z obsługą transportów kolejowych
jadących z chińskiego Chongqing do
Europy.
Celnicy przybliżyli gościom przebieg obsługi przesyłek od momentu przyjęcia
zgłoszenia, poprzez kontrole przeprowadzane przez poszczególne służby: graniczną, celną, weterynaryjną, sanitarną
i fitosanitarną, aż do zwolnienia towarów
do dalszej drogi. Uczestnicy spotkania
zgodnie podkreślili, że biorąc pod uwagę ożywioną wymianę handlową między
Chinami i Unią Europejską, a co za tym
Sławatycze

idzie również zwiększającą się liczbę
przejeżdżających przez Małaszewicze
pociągów, usprawnienie obsługi takich
przesyłek jest niezwykle istotne.
Tylko od stycznia do września tego roku
do Oddziału Celnego w Małaszewiczach dotarło
już ponad tysiąc
pociągów z różnych regionów
Chin, przewożąc
niemal 25 tys. kont e n e r ó w. J e d e n
taki kontener jest
mniej więcej odpowiednikiem samochodu ciężarowego typu TIR.
„Nowy Jedwabny Szlak” to koncepcja
nowej drogi handlowej łączącej Azję
i Europę. W jej rozwoju coraz większą
rolę zaczyna odgrywać transport kolejowy, zwłaszcza że czas przewozu towarów
koleją z Chin jest znacznie krótszy niż
czas potrzebny do przetransportowania

Złote i Diamentowe Gody

W ostatni czwartek listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Sławatyczach odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń i podziękowań „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystego otwarcia po odegraniu marsza
weselnego dokonała Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Anna Tarasiuk, która
przywitała zebranych Jubilatów z rodzinami i zaproszonych gości.
Medale, dyplomy oraz gratulacje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
wręczył diamentowym i złotym parom Wójt
Gminy Grzegorz Kiec w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Buczek. Odznaczenia i wyróżnienia otrzymały pary: Natalia
i Konstanty Giegno, Antonina i Eugeniusz
Juszczuk, którzy obchodzili diamentowe
gody oraz Wanda i Tadeusz Cydejko, Maria
i Stanisław Leszek Rylukowscy, Walentyna
i Czesław Szczepańscy, świętujący złote gody.

- Mam wielki zaszcz yt świętować dziś
w Wasz ym gronie Diamentowe i Złote
Gody. Było na pewno w ciągu tych długich
lat wiele dni radosnych i pięknych. Było
też może wiele dni smutnych i przykrych.
Wszystkie te przeżycia – radości i smutki,
troski i obowiązki związały Was jeszcze bardziej. Daliście z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu. Zarówno wychowując swoje
dzieci na dobrych obywateli, jak i pracując
na rzecz całej społeczności dziś mam zaszczyt podziękować Wam za to – mówił
Grzegorz Kiec Wójt Gminy
Uroczystość uświetnił koncert życzeń
przygotowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Sławatyczach. Dla każdej pary
był wiersz i piosenka w wykonaniu instruktor GOK Elżbiety Gruszkowskiej oraz
młodej wokalistki Weroniki Michalczuk
– zdobywczyni I miejsca na XVIII Powiatowym Festiwalu Poezji Śpiewanej w Terespolu, który odbył się 20 listopada 2016
roku. Nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana i pysznego
ciasta. Nie kryjąc wzruszenia, pary małżeńskie
dzieliły się swoimi wspomnieniami i przeżyciami
ze wspólnie spędzonych
l at, o p ow i a d a l i o t y m ,
w jakich okolicznościach
się poznali oraz jaka jest
recepta na długie pożycie
małżeńskie.
Tekst i foto: Bolesław Szulej GOK
Sławatycze

towarów drogą morską. Transport kolejowy jest jednocześnie znacznie tańszy od
transportu lotniczego. Pociągi z Chin do
Polski jadą od 11 do 14 dni, zaś transport
morski trwa od 35 do nawet 50 dni.

Ważnym punktem na trasie Nowego
Jedwabnego Szlaku jest istniejący w Małaszewiczach tzw. „suchy port”. To jeden
z największych w Polsce i Europie terminali, gdzie dokonywany jest przeładunek chińskich towarów w transporcie
kolejowym.
Material: rzecznik prasowy kom. Marzena Siemieniuk
Izba Celna w Białej Podlaskiej

Bal andrzejkowy
dla dzieci z gminy
Sosnówka
Andrzejki to ostatnia okazja do
zabawy przed rozpoczęciem Adwentu. Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce wraz z Gminną
Biblioteką Publiczną postanowiły
podtrzymać listopadową tradycję
i zorganizowały zabawę andrzejkową dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Imprezę, która odbyła się 20 listopada, poprowadził wodzirej „Fantomasz”, któremu towarzyszyły fantazyjne postaci czarownic. Dzieci
bawiły się w rytm znanych i lubianych piosenek oraz uczyły się ciekawych choreografii. Nie zabrakło
konkursów z nagrodami, wróżb
i wspólnych zabaw. Niespodzianką
była popularna ostatnio fotobudka, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na towarzyszących
dzieciom rodziców czekał słodki
poczęstunek.
Bal andrzejkowy zdobył serca dzieci,
dlatego organizatorzy zapowiedzieli,
że wejdzie on na stałe do kalendarza
organizowanych w gminie imprez.
Tekst: Emilia Litwiniuk GBP w Sosnówce
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Adres i kontakt:
Rokitno 39A, 21-504 Rokitno, tel. 83 345 35
50, fax 83 345 35 63, sekretariat@rokitno.pl
Gmina Rokitno w Internecie:
www: rokitno.pl
Władze Gminy:
Wójt - Jacek Szewczuk, wiek 43 lata, żonaty,
dwóch synów
Przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz
Żuk, wiek 53 lata, żonaty, siedmioro dzieci,
zainteresowania: sport, turystyka, grzybobranie.

Gmina Rokitno

wiele zabytków, a wśród nich: Zespół pałacowo-parkowy (pałac, oranżeria, park)
z XIX w. w Cieleśnicy. // Kościół parafialny
rzymsko-katolicki p.w. Św. Jana Ewangelisty w Klonownicy Dużej powstały w latach 1845-1851, przebudowany w 1921 r.

Położenie gminy:
Gmina Rokitno położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego, na
obrzeżach województwa lubelskiego. Gmina zajmuje obszar 140,82 km2.
Ludność:
W skład Gminy wchodzi 17 sołectw (miejscowości). Gminę Rokitno zamieszkuje 3
052 osoby (dane GUS, czerwiec 2016r.)
Stolica gminy:
Stolicą Gminy jest wieś Rokitno. W Rokitnie
znajdują się: Urząd Gminy, Zespół Szkół,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościół parafialny, Gminna Instytucja Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek
Zdrowia, Punkt Apteczny, Poczta, Oddział
Banku Spółdzielczego i Ochotnicza Straż
Pożarna.
Przyroda:
Piękne krajobrazy i nieskażone powietrze
to jeden z największych atutów Gminy Rokitno. Lasy stanowią 1/3 wszystkich gruntów w gminie, zaś 33% powierzchni Gminy
wchodzi w skład otuliny i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Natomiast
tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug zaliczone zostały do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Jest to obszar o niezwykłych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych. To wspaniały teren na wycieczki piesze, rowerowe

oraz spływy kajakowe, czemu sprzyja m.in.
wydzielony szlak rowerowy. Oprócz tego
na obszarze gminy Rokitno ustanowiono
37 pomników przyrody ożywionej, a także
4 pomniki przyrody nieożywionej – głazy
narzutowe (granit).
Zabytki:
Na terenie Gminy Rokitno znajduje się
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Unitów, w którym
brał udział zespół
,,Podlasiank i”
śpiewając kilka
pieśni, w tym napisaną na potrzeby filmu przez kierownika zespołu ,,Balladę
o męczeństwie Unitów”, będącą obecnie
akcentem promującym region. Piosenki
wykonywane przez Zespół w większości są
pisane przez członkinie.
Ciekawe miejsca w Gminie:
Do jednych z najciekawszych i najchętniej
odwiedzanych miejsc należy Pratulin. Pa-

(dawna cerkiew unicka). // Cmentarz unicki z drzewostanem z 1840 r. w Klonownicy
Dużej. //Zespół zabudowań kościoła parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła w Pratulinie
(kościół murowany i dzwonnica murowana
z 1838 r., kaplica grobowa Wierusz-Kowalskich z 1870 r.) oraz drzewostan – obecnie
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich. // Drewniany kościół
z XVIII w. translokowany ze Stanina – Martyrium Pratulińskie – pełni funkcję ośrodka dokumentacji i muzeum Męczenników
Podlaskich. //Cmentarz unicki z krzyżem
kamiennym w Pratulinie. // Drewniany kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. Św.
Trójcy w Rokitnie z 1859 r. (dawna cerkiew
unicka). // Cmentarz wojenny z okresu
I wojny światowej, założony w 1915 r. wraz
z drzewostanem, zlokalizowany w lesie
„Serwin” koło Rokitna (miejsce spoczynku
ok. 50 żołnierzy niemieckich, austriackich
i rosyjskich). // Cmentarz wojenny z I wojny światowej z 1915 r., zlokalizowany na
wzniesieniu w miejscowości Zaczopki
(spoczywa na nim 83 żołnierzy niemieckich i kilku rosyjskich). // Kaplica cmentarna, drewniana p.w. Św. Anny w Kołczynie
z połowy XIX w.
Zasłużeni dla Gminy:
Zespół ,,Podlasianki” powsta w maju 1985
roku. Założyło go 15 pań. Zespół, pod kierownictwem Jadwigi Dawidziuk, występuje na wszystkich imprezach gminnych,
parafialnych i powiatowych. ,,Podlasianki”
otrzymały wiele wyróżnień między innymi: wyróżnienie na ,,XVII Festiwalu Pieśni
Maryjnej” w Leśnej Podlaskiej, II miejsce
na ,,Konkursie Pieśni Biesiadnej” w Roskoszy w 2013 i 2016 r., wyróżnienie na ,,IX
Powiatowych Spotkaniach z Pieśnią Maryjną” w Kodniu w 2013 r., Panie z Zespołu
biorą czynny udział w przygotowaniach
wieńców dożynkowych, które kilkakrotnie
otrzymały wyróżnienia i nagrody. W 2012
roku powstał film „Pratulin” o męczeństwie

rafia unicka w Pratulinie powstała w 1676
r. W 1852 r., ks. Michał Mazanowski, pobudował kościołek. Tutaj dnia 24 stycznia
1874 r. w obronie wiary i jedności Kościoła zginęli unici, beatyfikowani przez Jana
Pawła II w Rzymie w dniu 6 czerwca 1996
r.: Sanktuarium Pratulińkie jest teraz miejscem odwiedzanym przez pielgrzymów.
Za wstawiennictwem Błogosławionych
Męczenników dokonało się kilka cudów. To
wyjątkowe miejsce w skali całego naszego
powiatu, miejsce o bogatej historii i pięknych krajobrazach.
Na zimę turystom w Gminie polecamy:
Gmina Rokitno zimą jest piękna. Każda
miejscowość może zaproponować miłe
spędzenie wolnego czasu. Natomiast
miejscowości nadbużańskie, dodatkowo
oferują atrakcję jaką jest tajemnicza rzeka
Bug zimą.
Na imprezę zapraszamy:
W czerwcu 2017 roku odbędzie się IX Nadbużański Rajd Rowerowy, w którym weźmie udział ok. 200 osób z różnych stron
Polski, a także z zagranicy. Trasa rajdu
będzie wiodła przez malownicze zakątki
naszej Gminy, ukazując jej walory przyrodnicze, krajobrazowe i dorobek historyczny.
W miesiącu sierpniu 2017 roku (pierwsza
sobota) zapraszamy do Pratulina na Puchar Lubelszczyzny ”Lubelskie też chodzi”
w Nordic Walking.
Ostatnie wydarzenie w Gminie:
W miesiącu czerwcu odbyły się w Rokitnie V Powiatowe Igrzyska LZS, w których
w różnych dyscyplinach sportowych
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ROKITNO
zmagały się drużyny z 9 gminy naszego
powiatu. W XV Powiatowym Spotkaniu
z Piosenką Wakacyjną w czterech kategoriach zaprezentowali się soliści i zespoły
młodzieżowe. W sierpniu bawiliśmy się na
I Dniach Rokitna pod hasłem „Bawimy się
bez alkoholu”. W miesiącu październiku odbył się XIV Powiatowy Przegląd Twórczości
Artystycznej Dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszy się cyklicznie organizowany
w miesiącu grudniu Mikołajkowy Turniej

Tenisa Stołowego. W roku bieżącym wzięło
w nim udział 78 uczestników.
Gmina w 2016 roku:
Rok 2016, to okres intensywnej pracy związanej przede wszystkim z przygotowywaniem projektów na różne działania, na
które zabiegamy o dofinansowanie. Są to
bardzo ważne dla naszej gminy działania,
które znacząco wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców oraz przyczynią się
do rozwoju gminy.
Te przedsięwzięcia, to m.in.:
- „Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody w Rokitnie”. Tą inwestycję będziemy realizowali w 2017 roku. Dofinansowanie poprzez Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu
– 1.551.784,00 zł. Kwota dofinansowania –
1.075.549,91 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Rokitno”. Projekt

w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W projekcie
przewiduje się budowę 139 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- „Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Rokitno”. Projekt złożony w ramach RPO dla Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Przedsięwzięcie polega na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rokitnie.
- „Energia słoneczna w Gminie Rokitno”.
Projekt będzie złożony w ramach RPO dla
Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020. Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Gmina złożyła wniosek na budowę 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych
oraz na budowę 124 instalacji kolektorów
słonecznych.
Najważniejsze zadania zrealizowane
w br.:
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Pokinianka”. W ramach zadania na długości 0,65 km drogi gminnej
położono nawierzchnię z kruszywa łamanego. Na inwestycje pozyskano dotację
celową ze środków budżetu województwa
lubelskiego. Wartość wykonanych robót –
125 tys. zł.
- Realizacja Funduszu Sołeckiego – wartość
190 tys. zł.
- Realizacja zadania pn. „Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew
i krzewów na terenie Gminy Rokitno”, zadanie dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
Perspektywy:
Realizacja Projektów na które dostaniemy
dofinansowanie i zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To priorytetowe zadania na najbliższe lata.
Realizujemy wspólnie z Powiatem:
Współpraca ze Starostą i Radnymi Powiatowymi układa się wzorowo.
- W 2016 roku w miejscowości Rokitno,
Gmina wspólnie z Powiatem Bialskim zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1035L
Klonownica – Rokitno - Berezówka w m.
Rokitno wraz z budową zatoki parkingowej”. Wartość zadania – 164 tys. zł.
- Władze powiatu bialskiego podpisały już
partnerską umowę dotyczącą realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą „e – Geodezja.
Cyfrowy zasób geodezyjny województwa
lubelskiego”. Przedsięwzięcie
to jest współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Powiat bialski wraz z 18 powiatami województwa lubelskiego będzie parterem tego projektu realizowanego w latach 2016 – 2019.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu obejmujące koszty wspólne
projektu i koszty zadań to 187 500 000 zł,
w tym: środki budżetu państwa – 15 450
000 zł, wysokość dofinansowania ze środków RPO WL to 159 375 000 zł.
- W powiecie zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków m.in.
w Gminie Rokitno. Całość zadań realizowanych przez powiat bialski to koszt 14 662
500 zł, przy czym wkład własny to 991 185
zł, a pozostała kwota pochodzić będzie
z środków budżetu państwa (1 208 190 zł)
i środków RPO WL (12 463 125 zł).

- Powiat bialski zgłosił także propozycję do
RPO WL na lata 2014 – 2020, która jest dla
gminy Rokitno bardzo ważna. Dotyczy to
inwestycji drogowej. Planowana inwestycja
ma na celu modernizację drogi powiatowej
na odcinku: Biała Podlaska – Grabanów –
Rokitno, o dł. 14 km. Projekt dotyczy przebudowy powiązań komunikacyjnych z siecią TEN – T, na terenie powiatu bialskiego.
Jest ciągiem komunikacyjnym łączącym
sieć TEN-T /droga krajowa/ z drogą wojewódzką.
Ostatnie sukcesy i osiągnięcia Gminy
i jej mieszkańców:
Podczas ,,V Festiwalu Sękaczy” 18 września
2016 Janina i Henryk Żukowie z Klonownicy Dużej zajęli III miejsce w konkursie na
najlepszy wypiek. Zespół ,,Podlasianki”
z Rokitna na tej imprezie zdobył II miejsce
w konkursie ,,Piosenki Biesiadnej” spośród
ponad 20 zespołów z powiatu bialskiego.
W trakcie tegorocznych XVIII Dożynek
Powiatowych w Zalesiu Gmina Rokitno
otrzymała podwójne III miejsce za ekspozycję promującą miasto/gminę oraz na najpiękniejszy wieniec podczas XVIII Dożynek
Powiatowych w Zalesiu.
Wójt o Gminie:
- Gmina Rokitno to ludzie. Mieszkańcy są
niepodważalnym potencjałem aby kształtować przyszłość gminy. Każdy mieszkaniec ma
wspaniałe pomysły. Chciałbym aby ludzie
byli bardziej otwarci, co zaowocuje że nasza
„mała ojczyzna” będzie jeszcze piękniejsza.
Jesteśmy gminą specyficzną. Chociaż mamy
niewielki budżet to posiadamy inne walory,
wspaniałych ludzi, czyste powietrze, cudowne miejsca. Życzę, aby każdy Mieszkaniec
był dumny że mieszka w Gminie Rokitno.
Aby każdy umiał docenić to co ma na chwilę
obecną. Żebyśmy byli otwarci na innych ludzi, na domowników, sąsiadów czy też gości
spoza gminy - mówi wójt Jacek Szewczuk.
Przewodniczący o Gminie:
- Gmina Rokitno to niewielka, rolnicza gmina w powiecie bialskim. Pomimo niskich
dochodów, których źródło stanowią przede
wszystkim podatki lokalne, inwestujemy
m.in. w remonty dróg i świetlic wiejskich.
Przy współudziale środków zewnętrznych
dokonano termomodernizacji obiektów
szkolnych, wybudowano 50 przydomowych
oczyszczalni ścieków i zamontowano 250
instalacji solarnych. Z budżetu gminy są finansowane lub współfinansowane imprezy
sportowe, kulturalne i rekreacyjne o zasięgu
zarówno gminnym jak i powiatowym. Gminę Rokitno promuje Zespół Śpiewaczy „Podlasianki”, który w ubiegłym roku obchodził
jubileusz 30-lecia powstania oraz Gminny
Ludowy Klub Sportowy „ROKITNO”, który
działa już od 35 lat. - mówi przewodniczący
Eugeniusz Żuk.
Tekst i zdjęcia: Jacek Szewczuk wójt Rokitna / Bożena
Żuk sekretarz Gminy Rokitno / Monika Kiryluk Gminna
Instytucja Kultury w Rokitnie
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Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Nasi przedstawiciele w powiecie:
Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej
Rodzina, wykształcenie, praca
Kiczyński jest żonaty, ma też czworo dzieci.
Ukończył: SGGW w W-wie – Studia Inżynierskie leśne I stopnia oraz Studia Magisterskie
leśne II stopnia, Politechnika W-wska – Studia Podyplomowe BHP i Ergonomia, Akademia Leona Koźmińskiego w W-wie – Studia
Psychologia biznesu dla menedżerów oraz
Studia CSR Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w W-wie
– Studia Podyplomowe z Zarządzania, Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Z zawodu
i wykształcenia od dwudziestu siedmiu lat
jest leśnikiem. Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Nadleśniczego w Nadleśnictwie Chotyłów.
Kiedy i dlaczego zostałem radnym?
Mariusz Kiczyński radnym powiatowym został w 2010 roku. Była to IV i obecna V kadencja, pełnił w tym czasie funkcję Członka
Zarządu Powiatu Bialskiego.
- Przygodę z samorządem, która stała się życiową pasją rozpocząłem w roku 2002 kiedy
to zostałem radnym gminy Tuczna, gdzie
pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy. Do pracy w samorządzie namówili
mnie mieszkańcy pięknej i malowniczej wsi
Leniuszki, którym przy okazji tego artykułu
bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. - wraca wspomnieniami Kiczyński.
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W przyszłości ważne będzie?
- Moim wielkim marzeniem jest zorganizowanie przez Powiat Bialski Ponadregionalnego
Festiwalu Kultury Podlasia, który rozsławiłby
nasz piękny region w Polsce i poza jej granicami. Mamy w tym obszarze niesamowicie wielki i bezcenny dorobek artystyczny, kulturalny,
muzyczny, ludowy oraz historyczny. - opisuje
Kiczyński.

Mariusz Kiczyński 47 lat. Jest członkiem klubu PSL. W Radzie Powiatu
reprezentuj okręg nr 5 obejmujący
gminy: Tuczna, Kodeń, Sławatycze,
Sosnówka i Wisznice.

Będąc radnym udało się
- Praca w samorządzie to gra zespołowa całej
Rady Powiatu. Realizacja poszczególnych zadań wymaga akceptacji zdecydowanej większości Radnych, a celowość realizowanych
przedsięwzięć to zbiorowa mądrość ogółu,
która doskonale sprawdza się w obecnej radzie. - mówi Kiczyński.
Przewodniczący stwierdza też, że obnoszenie się z sukcesami indywidualnymi to samorządowa pycha i nieszanowanie innych.
Jego zdaniem największe własne osiągnięcia w samorządzie powiatowym to zaufanie
jakim obdarzyli go radni powierzając stanowisko Przewodniczącego Rady.

O obecnej Radzie Powiatu
Obecna Rada Powiatu pod względem
poglądów politycznych i przynależności
partyjnej jest bardzo zróżnicowana. W tej
różnorodności Kiczyński upatruje jednak
wielką siłę oraz ogromną chęć współpracy
na wszystkich poziomach i obszarach społecznych ważnych dla naszej lokalnej społeczności i w związku z tym może przynieść
wiele pozytywnych rozwiązań.
- Obecny Zarząd Powiatu to szeroki przekrój reprezentacji Naszej Rady. Nie zawsze
w przeszłości tak było. To dobry prognostyk
do współpracy na przyszłość. Różnorodność
zdań reprezentowanych przez poszczególnych
jego członków czasem doprowadza do małych napięć, które jednak są rozładowywane
na drodze dyskusji prowadzonej na poziomie
merytorycznym. - mówi Kiczyński.

Nad czym pracuję?
Kiczyński jest członkiem Komisji Budżetu
i Finansów. Wspólnie z radnymi dba o właściwe i zgodne z możliwościami powiatu
wydatki finansowe niezbędne do prawidłowego gospodarowania zasobami samorządu oraz realizacji zaplanowanych projektów.
- Jestem wielkim orędownikiem doceniania
ludzi aktywnych za to co robią dla naszej
Małej Ojczyzny. Na terenie Powiatu jest wiele cennych osób, które należy pokazywać
jako wspaniałe przykłady bezinteresownego angażowania się w sprawy dotyczące nas wszystkich. - stwierdza bohater tej
rozmowy.

Moja podpowiedź
Pośród wielu wspólnych pomysłów obecnej Rady Powiatu jest jeden bardzo istotny
i ważny. Mianowicie jest to dążenie do posiadania własnej siedziby. W bardzo istotny
sposób ułatwiłoby to jeszcze skuteczniejsze
wypełnianie przez radnych misji dla społeczeństwa.
- Ciągłe wynajmowanie obecnie zajmowanego przez Starostwo Bialskie lokalu prowadzi
do ponoszenia niepotrzebnych kosztów na
rzecz miasta, które jest właścicielem tej nieruchomości. Mam nadzieję, że podjęta próba
w tym zakresie zakończy się sukcesem. - trzyma kciuki Kiczyński.

Utkwiło mi w pamięci
Wymierna, przynosząca realne efekty współpraca z partnerami zagranicznymi to wielka
szansa na dalszy rozwój poprzez sięgnięcie po kolejne unijne fundusze. Uważa za
ogromny atut, istotny dla powodzenia kolejnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej bezpośrednie i bliskie
relacje z samorządowcami z Brześcia, którzy
chcą realizować projekty właśnie z naszym
Powiatem.
- Z punktu widzenia Powiatu najważniejszą
inwestycją drogową realizowaną ze środków
Transgranicznych będzie budowa drogi powiatowej łączącej przejście graniczne w Sławatyczach poprzez gminę Tuczna do drogi
międzynarodowej E30 w Zalesiu. - informuje
Mariusz Kiczyński.
Gorąco polecam
Najważniejsze dla Powiatu wydarzenia to
corocznie odbywające się dożynki powiatowe oraz Dobre bo Bialskie. Są to wydarzenia,
które absorbują wielkie grono uczestników,
skupiając przede wszystkim rolników, przedsiębiorców oraz sympatyków.
- Oprócz tych sztandarowych dla Powiatu
imprez polecam Powiatową Wystawę Koni
Zimnokrwistych w Tucznej, Kodeńskie Biegi
Sapiehów oraz kameralne imprezy w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, a także liczne imprezy kulturalne
w Sławatyczach. - zachęca Przewodniczący
Rady Powiatu.
Dlaczego warto, gdzie i w co zainwestować w Powiecie Bialskim
Jako wieloletni działacz samorządowy, Kiczyński jest świadomy, że region wymaga
podjęcia działań zmierzających do przyciągnięcia inwestorów których realizowane
projekty wpłynęłyby na zmniejszenie bezrobocia, oraz podniosłyby stopę życiową
mieszkańców i powstrzymałoby emigrację
młodych ludzi, od których zależy przyszłość
naszego regionu.
Uważa również, że ogromną szansą dla biznesu byłoby uruchomienie lotniska w Białej
Podlaskiej na bazie niszczejącego lotniska
wojskowego. Rozwijający się handel z Chinami, Rosją i Białorusią dostałby nowego,
świeżego impulsu oraz stworzyłoby setki
nowych miejsc pracy.
Radny prywatnie
Kiczyński lubi ciągle poszukiwać i odkrywać
coś nowego. Interesuje go: turystyka rowerowa, pływanie rekreacyjne, łowiectwo,
sprawy społeczne i samorządowe oraz polityka. Ulubionym daniem jest bigos i ryba po
grecku. Kiczyński nie wyobrażam też sobie
życia bez ciasta: sernika, makowca i szarlotki. Mariusz Kiczyński jest też głównym
pomysłodawcą Pielgrzymek Leśników i ich
Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia w Kodniu.
Rozmowa dla Gościńca Bialskiego. Dziękujemy.
(już w następnym numerze rozmowa z Mariuszem Kostką,
wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Białej Podlaskiej)
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Tuczna

Dzień Misia w Tucznej

25 listopada 2016 na całym świecie obchodzone jest Święto Pluszowego Misia.
Z tej okazji pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznej przygotowali
dzieciom z Punktu Przedszkolnego oraz
najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej w Tucznej nie lada niespodziankę. Były to odwiedziny Kubusia Puchatka - misia którego znają i uwielbiają
wszystkie dzieci, a także dorośli.
W szkole misiowi towarzyszyła pani Ewa
- dyrektor biblioteki, to ona przybliżyła dzieciom historię Święta Pluszowego
Misia, wprowadziła dzieci w świat pluszowych ulubieńców czytając dzieciom
wybraną przez nie książkę pt. „Misio”, nie
zabrakło również wspólnych zabaw. Kubuś bawił się z dziećmi w „Chodzi lisek
koło drogi”, był „Cebulką” a także grał

z dziećmi w „Kolory” - niestety ze względu
na duży brzuch łapanie piłki nie za bardzo
mu wychodziło.
Na zakończenie dyrektor biblioteki poczęstowała „zerówiaki” cukierkami (ponieważ miód zjadł Kubuś), a spotkanie
uwieczniono wspólnymi fotografiami. Po

Podsumowanie
inicjatywy lokalnej

wizycie w szkole Miś ze Stumilowego Lasu
wraz panią Grażynką z biblioteki odwiedził przedszkolaki. Dziecięce buzie śmiały

się podczas wspólnych tańców. Maluszki
miały również okazję wysłuchać przygód
ze Stumilowego Lasu czytanych przez Kubusia Puchatka. Na zakończenie spotkania
pani Grażynka zrobiła pamiątkowe zdjęcie
oraz poczęstowała dzieci cukierkami.
Tekst i zdjęcia: Dorota Buczyńska / Tuczna

Dzień Pluszowego
Misia w Rokitnie

Sławatycze

Rokitno

Dnia 19 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Jabłecznej odbyła
się Biesiada Kulinarna podsumowująca Projekt „Razem dla kultury w Sławatyczach” z Programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 „Gotowanie atrakcją
Jabłecznej warsztaty kulinarne”

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez pluszowego misia. Jest towarzyszem dzieci w świecie beztroskiej zabawy
oraz przyjacielem - powiernikiem największych sekretów
i tajemnic. Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje
święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel
dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

Swoją obecnością na imprezie zaszczycili Wójt Gminy Sławatycze
Grzegorz Kiec z żoną Katarzyną, Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Buczek, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, druhowie
z miejscowej jednostki OSP oraz mieszkańcy Jabłecznej. Wszyscy
zachwycali się smakami jabłeczeńskich potraw. Podczas degustacji
zaprezentowana została wersja elektroniczna publikacji przepisów
potraw z warsztatów kulinarnych.

Projekt powstał z inicjatywy Pani Agnieszki Sawościuk, którego
głównym celem było kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz
aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania
nadbużańskiego dziedzictwa kulinarnego pogranicza. Realizacja
powyższej inicjatywy odbywała się od 1 września do 19 listopada.
W czasie warsztatów prowadzonych przez szefa kuchni panią Katarzynę Lewandowską, panie przygotowywały różnorodne potrawy
przy wykorzystaniu tradycyjnych produktów pochodzących z naszego regionu. Swoje smaczne potrawy prezentowały podczas degustacji na imprezach organizowanych na terenie miejscowej gminy;
między innymi (4września br. podczas Międzynarodowej Biesiady
Nadbużańskiej). W czasie warsztatów uczestniczki nabyły również
umiejętności z zasad nakrywania i dekoracji stołu.

W centrum uwagi były oczywiście misie. Przede wszystkim pluszowe! Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie zaprosiła swoich najmłodszych czytelników do świętowania. Dzieci przyniosły
ze sobą swoje ulubione przytulanki, które stwarzały sympatyczny nastrój i bardzo przyjazną atmosferę.

Mali goście zapoznali się z historią Pluszowego Misia. Była przeczytana bajka z książeczki pt. "Gromadka Kubusia Puchatka”.
Były rozwiązywane zagadki, opowiastki i piosenki o misiach,
przy których dzieci świetnie się bawiły. Na zakończenie nasi najmłodsi czytelnicy mieli mały poczęstunek, bo takie święto musi
łączyć się ze słodkościami.
Materiał: Rokitno gmina

Tekst i foto: Bolesław Szulej GOK Sławatycze
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Po raz dziewiąty Starostwo Bialskie
zorganizowało konkurs „Czysta Ziemia”
Jego celem jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu
ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. Do głównych zadań
w ramach konkursu należały działania w zakresie edukacji ekologicznej, zbiórka odpadów nadających się do powtórnego
wykorzystania, sprzątanie najbliższego otoczenia oraz inne inicjatywy proekologiczne, które powinny znajdować swój finał
w corocznej ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”.
Jak co roku konkurs „Czysta Ziemia”
cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów szkół z terenu powiatu
bialskiego. Zatem komisja konkursowa
w składzie: Przemysław Bierdziński
– dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej jako przewodniczący,
Małgorzata Kołodziejska – przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – sekretarz, Anna Jureczek – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych
– członek, Marek Sulima – przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej – członek, Mateusz Majewski –
przedstawiciel tejże komisji – członek,
nie mieli łatwego zadania.
Ich werdykt mogli usłyszeć zebrani
podczas podsumowania, które
odbyło się 30 listopada w Starostwie
Powiatowym w Białej Podlaskiej. Na
u ro c z y s t o ś ć z a p ro s ze n i e p r z y j ę l i :
Barbara Socha – Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowisk a i Gospodark i
Wodnej w Lublinie Biuro Biała Podlaska,
Mariusz Kiczyński – zastępca

Nadleśniczego Chotyłów i jednocześnie
przewodniczący Rady Powiatu w Białej
Podlask iej, Janusz Skólimowski –
wicestarosta bialski, Arkadiusz Misztal
– członek Zarządu Powiatu w Białej
Podlask iej, Arkadiusz Maksymiuk
– przewodniczący Komisji Edukacji,
K u l t u r y, S p o r t u i Tu r y s t y k i R a d y
Powiatu w Białej Podlask iej, radni,
będący członkami komisji konkursowej:
Marek Sulima i Mateusz Majewski,
a także Tomasz Bylina – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Biała Podlaski i radny
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powiatowy, Wojciech Duklewski –
naczelnik RDOŚ Wydział Terenow y
I Biała Podlaska, Artur Zaborowski
przedstawiciel Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego Komunalnik Sp. z o.o.
, Janusz Bystrzyński – dyrektor Zakładu
Zagospodarowania Odpadów i Rozwoju
w Białej Podlaskiej, Andrzej Łazeba
– reprezentujący Park Krajobrazowy
„Podlaski Przełom Bugu” Janów Podlaski,
Aleksandra Chwalczuk – przedstawiciel
Nadleśnictwa Włodawa.
Na wstępie starosta bialski Mariusz Filipiuk
podziękował zaangażowanym w pracę
na rzecz środowiska i podejmowanych
działań proekologicznych, które można
było obserwować podczas trwania już
dziewiątej edycji konkursu. Wyraził przekonanie, że również w przyszłym roku,
jubileuszowej edycji będzie można liczyć
na to zaangażowanie oraz włączenie się
w to przedsięwzięcie kolejnych szkół.
Emocje związane z wynikami były stopniowane, najpierw nagrody (sprzęt multimedialny) i dyplomy wręczane były za
udział. W konkursie uczestniczyły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Berezówce, Zespół Szkół w Sławatyczach,
Szkoła Podstawowa w Dobrynce, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Halasach, Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego
w Sworach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej,
Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia
Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych, Zespół
Szkół w Rokitnie Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II, Zespół Szkół w Rokitnie
Gimnazjum, Publiczne Gimnazjum im.
Orła Białego w Sworach, Zespół Szkół
w Łomazach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół w Łomazach Gimnazjum im. Unitów Podlaskich,
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Tłuśćcu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Wisznicach, Szkoła
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskie-

go w Horodyszczu, Szkoła Podstawowa
w Huszczy, Zespół Szkół im. Orła Białego
w Kobylanach Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Szkoła Pod-

stawowa w Sosnówce, Gimnazjum im.
Cypriana Norwida w Konstantynowie,
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Drelowie.
Wyróżniono pięć szkół, które otrzymały dyplomy i drukarki:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogoźnicy, Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Sitniku, Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zalutyniu, Publiczne Gimnazjum im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Sosnówce
Laureatami zostały szkoły, których
dyrekcje i koordynatorzy z rąk zaproszonych gości ze starostą bialskim na
czele otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody i dyplomy:
I miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy (nagrodą był projektor
i ekran). II miejsce otrzymała Publiczna
Szkoła Podstawowa w Tuliłowie (projektor). Na III miejscu uplasował się Zespół
Placówek Oświatowych w Piszczacu
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego (laptop). IV miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym
(aparat fotograficzny), natomiast V miejsce – Szkoła Podstawowa im. 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
w Grabanowie (telewizor z wejściem do
laptopa).
Wręczono również dyplomy i nagrody
indywidualne (słuchawki), które otrzymali: Gabriela Zieńczuk – Publiczna
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Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, Daria Suśniak
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie, Dominika Borkusewicz – Zespół
Placówek Oświatowych w Piszczacu
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Natalia Niedźwiedzka
– Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym, Anna Kalinowska – Szkoła Podstawowa im. 30. Poleskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej w Grabanowie, Kamila
Jurkowska – Zespół Szkolno – Przeds z k o l ny w Rogoźnic y, Małgorzata
O l s zews k a – S z k o ł a Po d s t a w o w a
im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu,
Łukasz Paszkowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku,
Grzegorz Szkodziński – Specjalny Ośro-

dek Szkolno – Wychowawczy w Zalutyniu,
Patryk Kuszneruk – Publiczne Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Sosnówce, Patrycja Nowak – Szkoła Podstawowa w Berezówce, Oliwia
Popko – Zespół Szkół w Sławatyczach,
Izabela Nestorowicz – Szkoła Podstawowa w Dobrynce, Joanna Domańska – Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Halasach,
Marcelina Hodun – Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego
w Sworach, Agnieszka Demidowicz

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobr yńskiej,
Dawid Kaliszewski – Szkoła Podstawowa Pomnik
1000-lecia Nr 1235
im. Bohaterów II
Wojny Światowej
w Woskrzenicach
Duż ych, Kacper Tur – Zespół Szkół
w Rokitnie Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Hubert Semeniuk – Zespół
Szkół w Rokitnie Gimnazjum, Wiktoria Sobczuk – Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego w Sworach, Łukasz
Sakiewicz – Zespół Szkół w Łomazach
Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszk i,
Paulina Rudzka – Zespół Szkół w Łomazach Gimnazjum im.
Unitów Podlask ich,
Adam Bednarczyk –
Zespół Szkół im. Kornela Makusz yńskiego
w Małaszewiczach,
Jagoda Zdunek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, Karol
C h o d ko ws k i – S z k o ł a Po d s t a w o w a z O d d z i a ł a m i Pr z e d s z k o l a i m .
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Wisznicach, Marta Klimiuk –
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu, Ewa Pawluk – Szkoła Podstawowa w Huszczy,
Małgorzata Chwesiuk – Zespół
Szkół im. Orła Białego w Kobylanach
Szkoła Podstawowa, Julia Demc z u k – S z k o ł a Po d s t awow a w Z a lesiu, Aleksandra Pisarzewska
– Szkoła Podstawowa w Sosnówce,

Cezary Szczypek – Gimnazjum im.
Cypriana Nor wida w Konstantyno wie, Paweł Chomiuk – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Konstantynowie.
Zwycięska szkoła z Rzeczycy przedstawiła część artystyczną, która mówiła
o zagrożeniach naszej planety oraz
o konieczności podejmowania działań
ekologicznych. Zaś po podsumowaniu
reprezentacja szkoły miała możliwość
spotkać się ze starostą bialskim w jego
gabinecie.
Konkurs dofinansował Wojewódzk i
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Efektem
owocnej współpracy jest maksymalna
kwota dotacji udzielona ze środków
WFOŚiGW w Lublinie sięgająca 50%
kosztów całkowitego zadania.
Nagrody dla koordynatorów szkolnych ufundowali: Nadleśnictwo Biała
Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Komunalnik Sp. z o.o., Nadleśnictwo
Chotyłów, Nadleśnic two Włodawa,
Nadleśnictwo Międz yrzec Podlaski,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Międzyrzecu Podlaskim. Fundatorzy
z rąk starosty bialskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Tekst i foto: Anna Jóźwik
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Biała Podlaska

Wizyta Starosty w DPS Kozula
Swoją wizytę w podległej powiatowi bialskiemu jednostce
organizacyjnej złożył 24 listopada starosta bialski Mariusz Filipiuk. Mowa tu o Domu Pomocy
Społecznej w Kozuli. Starostę
z aktualną działalnością DPS,
w y p o s a że n i e m s p r zę tow y m
i planami na przyszłość zapoznała Krystyna Czyżewska –
dyrektor tej placówki pomocy
społecznej. Starosta spotkał się
również z mieszkańcami i pracownikami.
Tekst: Anna Jóźwik, zdjęcia: Grzegorz
Panasiuk

Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną”
na rzecz wzrostu
ma już swoje władze nie
wpływów z turystyki,
2 grudnia br. ukonstytuowała się Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną”. Na spotkaniu
w Dworku „Jolanta” w Czosnówce
było obecnych czterdziestu przedstawicieli podmiotów, które działają
na rzecz turystyki w powiecie bialskim i w Białej Podlaskiej, w tym 26
z głosem stanowiącym: samorządów,
organizacji pozarządowych, a także
właściciele gospodarstw agroturystycznych, biur podróży, firm prowadzących działalność okołoturystyczną, zainteresowane osoby fizyczne.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk w krótkim wystąpieniu na początku zebrania
stwierdził, że jest to bardzo cenna inicjatywa na rzecz turystyki, podziękował
za liczne przybycie, jako odpowiedź
na jego zaproszenie do udziału w tym
przedsięwzięciu i życzył zgromadzonym
udanych obrad.
Na zebraniu założycielskim stowarzyszenia uchwalono statut. LOT stawia sobie
za cel kreowanie wizerunku regionu
turystycznego obejmującego Rzeczpospolitą Polską ze szczególnym uwzględnieniem ściany wschodniej jako regionu
atrakcyjnego turystycznie, prowadzenie
szkoleń dla środowisk działających na
rzecz turystyki, integrowanie środowisk
samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym
na tym terenie, podejmowanie działań
na rzecz zwiększania liczby turystów
odwiedzających tą część Polski, działa18

propagowanie i podejmowanie działań
na rzecz ekologii,
ochrony środowiska
przyrodniczego oraz
kulturowego, st wo rzenie oraz promocja
systemu informacji,
promocji i rezerwacji
turystycznej, działanie
na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, opracowanie i wdrażanie strategii roz woj u t u r ys t y k i
na obszarze
działania stowarzyszenia,
inicjowania
i k re owan ie
działań społecznych i gospodarczych
na rzecz rozwoju turystyki, aktywizacja obszarów
wiejskich poprzez rozwój na jego terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą,
stwarzanie warunków dla powstania
i promowania produktów turystycznych, koordynacja działań w zakresie
promocji turystyki podejmowanych na
tym terenie, promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku, pomoc
członkom Stowarzyszenia w zakresie
pozyskiwania funduszy strukturalnych,
realizacja zadań inwestycyjnych związanych z turystyką, rekreacją, kulturą
i wypoczynkiem.

Podczas spotkania powołano władze
stowarzyszenia. Zarząd stanowić będą:

Arkadiusz Misztal – prezes, Andrzej
Krywicki – wiceprezes, Artur Bieńkowski – sekretarz, Jolanta Dawidziuk
– skarbnik, Wiesław Bylina – członek.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Beata Łyczewska – przewodnicząca,
Alina Huczek – członek i Paulina Pietrusik – członek.
Po dokonaniu działań związanych z rejestracją stowarzyszenia, zarząd nowej organizacji pozarządowej planuje spotkać
się w połowie stycznia 2017 r.
Tekst: Anna Jóźwik / foto: Grzegorz Panasiuk/Anna
Jureczek
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Szachy w Międzyrzecu Podlaskim
18 listopada w hali Szkoły Podstawowej
nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim odbyły
się zawody szachowe. W Finale Powiatu Bialskiego w szachach drużynowych
*Igrzyska* na podium znaleźli się: SP nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim – I miejsce;
SP nr 1 w Terespolu – II miejsce; SP nr
2 w Międzyrzecu Podlaskim – III miejsce. Zaraz za nimi uplasowały się szkoły
z Konstantynowa i Miś. Zawody sfinansowane zostały ze środków Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Drużyna gospodarza zawodów – SP nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim – otrzymała również Puchar Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz awans
do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie
się w Zamościu. Wszystkie drużyny biorą-

ce udział w zawodach otrzymały również
dyplomy.
Tego dnia rozgrywany był również Finał
Powiatu Bialskiego w szachach
drużynowych
gimnazjalistów.
W t yc h z awo dach najlepsi okazali się
uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Jelnicy, którzy
zdobyli także
Puchar Bialskiego Szkolnego
Związku Sportowego i awans do Finału Wojewódzkiego

Międzyrzec Podlaski regionalną stolicą pływania
Za nami Finał Rejonu Biała Podlaska
w Sztafetowym i Indywidualnym Pływaniu Dziewcząt i Chłopców - Gimnazjada.
Zawodu odbyły się w dniu 29 listopada
na obiekcie pływalni w Międzyrzecu
Podlaskim. Zawody przeprowadzono
pod patronatem Bialskiego Szkolnego
Związku Sportowego. Niemal wszystkie czołowe miejsca zdobyli zawodnicy
Publicznego Gimnazjum nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, szkoła ta uplasowała
się też na pierwszym miejscu w ogólnym podsumowaniu startów chłopców
i dziewcząt. Gratulujemy!!
Wyniki:
10x25m st. dow. Dziewczęta: 1. Gim Nr3
Międzyrzec Podlaski, 2. Gim. Nr2 Radzyń
Podl., 3. Gim Nr 3 Biała Podl., 4. Gim Nr 2
w Łukowie, 5. Kat Gim Biała Podl.
10x25m st. dow. Chłopcy: 1. Gim Nr3 Międzyrzec Podlaski, 2. Katolickie Gm Biała
Podl., 3. Gim Nr 2 Biała Podl., 4. Gim Nr 3
Łuków, 5. Gim Nr 2 Łuków
Indywidualnie 50m st. klasycznym - kobiet: 1. Węgrzyniak Aleksandra Gim Nr 3
Międzyrzec Podl., 2. Lesiuk Eliza Gim Nr 3
Międzyrzec Podl., 3. Melchior Julia Gim.
Nr2 Radzyń Podl., 4. Buławska Karolina
Gim Nr 3 Biała Podl. , 5. Melańczuk Diana
Gim Nr 3 Biała Podl, 6. Mościcka Zuzanna Gim Nr 1 Łuków, 7. Jakubska Martyna
Gim Nr 3 Międzyrzec Podl., 8. Gula Wiktoria Gim Nr 2 Łuków, 9. Sienkiewicz Anna
Gim Nr2 Radzyń Podl., 10. Kulpa Daria Gim
Nr 3 Biała Podl.
Indywidualnie 50m st. klasycznym mężczyzn: 1. Celiński Jakub Gim Nr 3
Międzyrzec Podl., 2. Dmochowski Szymon Kato. Gim Biała Podl., 3. Radzikowski Grzegorz Gim Nr 3 Międzyrzec Podl.,
4. Naworski Tymoteusz Kato. Gim Biała
Podl., 5. Ciok Jakub Gim Nr 3 Międzyrzec

Podl., 6. Chromiński Bartosz Gim Nr 3 Łuków, 7. Toczek Piotr Gim Nr 4 Biała Podl.,
8. Niewęgłowski Michał Gim Nr 1 Radzyń
Podl., 9. Zdunek Filip Gim Nr 2 Łuków, 10.
Kozak Kacper Gim Nr 1 Radzyń Podl., 11.
Kopeć Rafał Gim nr 2 Łuków.
Indywidualnie 50m st. grzbietowym
- kobiet: 1. Celińska Zuzanna Gim Nr 3
Międzyrzec Podl., 2. Sosnowska Paulina
Gim Nr 2 Łuków, 3. Hryciuk Natalia Gim
Nr 3 Międzyrzec Podl., 4. Gomółka Klaudia
Gim Nr 3 Międzyrzec Podl., 5. Ostaniewicz
Martyna Gim Nr 2 Radzyń Podl., 6. Rogulska Arleta Gim Nr 2 Radzyń Podl., 7. Gryta
Weronika Gim Nr 6 Biała Podl., 8. Marczuk
Gabriela Gim Nr 3 Biała Podl., 9. Brodacka
Weronika Gim Nr 3 Biała Podl.
Indywidualnie 50m st. grzbietowym - mężczyzn: 1. Przychodzki
Bartłomiej Gim Nr 3 Międzyrzec
Podl.,2. Puszkarski Mikołaj Gim Nr
3 Międzyrzec Podl., 3. Syryjczyk Radosław Gim Nr 3 Międzyrzec Podl.,
4. Musiatowicz Rafał Gim w Białej,
5. Makaruk Michał Gim Nr 6 Biała
Podl., 6. Suchodolski Szymon Gim
Nr 2 Łuków, 7. Dołęzka Michał Katol. Gim Biała Podl., 8. Lubczuk Jakub Gim Nr 2 Radzyń Podl., 9. Barzyński Kacper Gim Nr 6 Biała Podl., 10.
Szczepaniuk Jakub Gim Nr 1 Radzyń Podl.
Indywidualnie 50m st. dowolnym - kobiet: 1. Silipicka Oliwia Gim Nr 5 Biała
Podl., 2. Stefaniuk Oliwia Gim Nr 3 Międzyrzec Podl., 3. Mandziuk Magdalena
Gim Nr 2 Biała Podl., 4. Włodarczyk Zuzanna Gim Nr 3 Międzyrzec Podl., 5. Duszak Julia Gim Nr 1 Radzyń Podl., 6. Kuczborska Patrycja Gim Nr 3 Biała Podl., 7.
Urbaniuk Andżelika Gim Nr 3 Międzyrzec
Podl., 8. Lada Aleksandra Gim Nr 2 Łuków,
9. Wodowska Klaudia Gim Nr 2 Radzyń
Podl., 10. Kałuszyńska Weronika Gim Nr

(29.11. Aleksandrów). Drugie miejsce zajęli
zawodnicy z Gimnazjum nr 1 w Terespolu,
zaś trzecie i czwarte przypadło w udziale
uczniom międzyrzeckich gimnazjów - nr 3
i nr 2. Sędzią głównym obydwu finałów był
Tadeusz Węgrzyniak.

Materiał: Międzyrzec Podlaski miasto

2 Radzyń Podl., 11. Rychta Małgorzata
Gim Nr 2 Łuków, 12. Golba Natalia Gim Nr
2 Łuków.
Indywidualnie 50m st. dowolnym - mężczyzn: 1. Jakimiak Jakub Gim Nr 3 Międzyrzec Podl., 2. Barsuk Mateusz Katol. Gim
Biała Podlaska, 3. Borkowski Adrian Gim
Nr 1 Łuków, 4. Domański Jakub Gim Nr 3
Międzyrzec Podl., 5. Walczak Patryk Gim
Nr 2 Łuków, 6. Trykacz Bartosz Gim Nr 1
Radzyń Podl., 7. Bomba Bartosz Gim Nr 6
Biała Podl., 8. Syryczyk Mikołaj Gim Nr 3
Międzyrzec Podl., 9. Krukowski Adam Gim
Nr 2 Radzyń Podl., 10. Korolczuk Kacper
Gim Nr 2 Biała Podl., 11. Rola Kajetan Gim
Nr 1 Łuków.
Za pierwsze miejsce drużynowo, drużyna
dziewcząt i chłopców z Gimnazjum Nr 3

w Międzyrzecu Podlaskim otrzymała puchar BSZS w Białej Podlaskiej. Wszystkie
drużyny otrzymały dyplomy. Drużynowo – dwa pierwsze zespoły w kategorii
dziewcząt i chłopców awans do finału
Wojewódzkiego. Indywidualnie awans po
trzy osoby w każdym stylu. Bialski Szkolny Związek Sportowy w Białej Podlaskiej
dziękuje Dyrekcji oraz nauczycielom wychowania fizycznego z Gimnazjum Nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim za pomoc
w organizacji finału.
Materiał: Stanisław Polaczuk Bialski Szkolny Związek
Sportowy
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Łomazy

Patriotycznie i biesiadnie w Studziance

Po raz trzeci w Studziance odbył się
Przegląd Pieśni Biesiadnych i Patriotycznych „Ocalić od zapomnienia”.
Impreza zorganizowana została 19 listopada 2016 roku w miejscowej świetlicy przez mieszkańców Studzianki
i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. Swoją obecnością wydarzenie zaszczyciły władze gminne
z Wójtem Jerzym Czyżewskim i Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą
Derlukiewicz na czele.
Wśród zaproszonych gości pojawiły się
także osoby wspierające od lat działania
społeczne w Studziance tj. Dyrektor GOK-u w Łomazach Ryszard Bielecki, Anna
i Zbigniew Gołoś „Delikatesy Cen-

trum” z Łomaz oraz
Agnieszka i Marek
Wilbik ze Studzianki.
Wśród przedstawicieli mediów było Radiobiper Małgorzata
M ieńko i Mariusz
Maksymiuk.
W spotkaniu udział
wzięło 7 grup śpiewaczych z terenu powiatu bialskiego, które
zaprezentowały przygotowany specjalnie na tę okazję repertuar. Oprócz gospodarzy „Studzianczan”
ze Studzianki pojawiły się także: „Zielona
Kalina” z Dubowa, „Luteńka” z Koszoł,

„Bokinczanka” z Bokinki Królewskiej,
„Biesiadnicy z Żeszczynki”, „Pohulanka”
z Kopytnika oraz „Razem” z Tucznej. Nie
zabrakło także mieszkańców Studzianki.
Po uroczystym przywitaniu przez Mirosławę Jaśkiewicz i Józefa Hołonowicza.
Zespoły zaśpiewały pojedynczo, a następnie razem utwory patriotyczne i biesiadne. Dodatkową atrakcją wieczoru był
przygotowany poczęstunek przez mieszkańców Studzianki, składający się z pysznych dań kuchni regionalnej. W dalszej
części wieczoru nie zabrakło wspólnych
śpiewów oraz zabawy tanecznej do późnych godzin nocnych.
Przegląd został zrealizowany w ramach
realizacji zadania „Integracja w Studziance”, współfinansowanego ze środków
Urzędu Gminy w Łomazach oraz Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka.
Tekst i zdjęcia: Łukasz Węda / Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Mikołajkowy ping-pong w Rossoszu
Niespełna 90 tenisistów stołowych
rywalizowało w niedzielę w hali sportowej w Rossoszu o puchar przewodniczącego GKRPAiPN w Gminie Rossosz.
Gra toczyła się na dziewięciu stołach
w siedmiu kategoriach wiekowych.
Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca był puchar, natomiast za miejsca
2-6 uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale. Po ponad trzech godzinach
zaciętych spotkaniach wyłoniono zwycięzców poszczególnych kategorii.
Dziewczęta klasa IV i młodsze: 1 miejsce
Oliwia Czech, 2 miejsce Aleksandra Zieniuk, 3 miejsce Paulina Zieniuk.
Chłopcy klasa IV i młodsi: 1 miejsce Mateusz Mazurek, 2 miejsce Paweł Napiórkowski, 3 miejsce Wiktor Terebelski.
Dziewczęta klasa V-VI: 1 miejsce Melnik
Katarzyna, 2 miejsce Haczkur Oliwia, 3
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miejsce Aleksandra Pajnowska.
Chłopcy klasa V-VI: 1 miejsce Bartosz Koprianiuk, 2 miejsce Jakub Sosnowski, 3
miejsce Kamil Bzowski.
Chłopcy gimnazjum: 1 miejsce Besaraba
Jakub, 2 miejsce Kacper Ułasiuk, 3 miejsce Radosław Matoska.
Open kobiet: 1 miejsce Dagmara Bara-

nowska, 2 miejsce Milena Adamiuk, 3
miejsce Bogumiła Koprianiuk.
Open mężczyzn: 1 miejsce Baranowski
Mateusz, 2 miejsce Marcin Kroszczyński, 3 miejsce Marek Wierzbicki.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują uczestnikom za przybycie i zapraszają na kolejny turniej, który odbędzie
się w połowie stycznia przyszłego roku.
Tekst i zdjęcie: Marek Czech / Rossosz
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XIV Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Rokitnie
Za nami XIV Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Rokitno. Impreza
miała miejsce w dniu 4 grudnia 2016 r.
Jej organizatorami byli: Starosta Bialski,
Wójt Gminy Rokitno, wydarzenie wsparli: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białej Podlaskiej, Zespół
Szkół w Rokitnie, Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie.
Równo o godz. 10 - w hali Zespołu Szkół
w Rokitnie uroczystego otwarcia Turnieju

dokonali Jacek Szewczuk wójt Rokitna,
Arkadiusz Maksymiuk radny Powiatu Bialskiego, przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki a zarazem prze-

wodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS.
Wśród gości obecni byli m.in. Eugeniusz
Żuk przewodniczący Rady Gminy Rokitno
oraz Ryszard Boś radny Powiatu Bialskiego.
Sędzią Głównym Turnieju był Tomasz Nowicki nauczyciel Zespołu Szkół w Rokitnie.
Podczas Turnieju, minutą ciszy uczczono
zmarłego w tym roku, wieloletniego byłego nauczyciela wychowania fizycznego
na terenie gminy Rokitno oraz działacza
sportowego i miłośnika tenisa stołowego
Marka Szpyruka. Wręczono także odzna-

kę „Zasłużonego Działacza LZS” Tomaszowi
Nowickiemu, nauczycielowi w-f w Zespole
Szkół w Rokitnie.
W tym roku Turniej przyciągnął wielu mi-

łośników tenisa stołowego, zgłosiło się 80
uczestników z różnych miejscowości powiatu bialskiego a także spoza powiatu.
Wyniki:
Kategoria chłopcy do lat 13: I m-ce. Koryciński Miłosz, II m-ce. Koślacz Patryk, III
m-ce. Nowaszczuk Kacper
Kategoria chłopcy od 14 do 16 lat: I m-ce.
Norwa Kacper, II m-ce. Najdyhor Karol, III
m-ce. Kozaczuk Bartosz
Kategoria mężczyźni od 17 lat: I m-ce. Litwiniuk Marcin, II m-ce. Zagajski Marek,
III m-ce. Woszczyk Piotr
Kobiety open: I m-ce. Piątkowska Zuzanna, II m-ce. Lewkowicz Urszula, III m-ce.
Tymińska Ewelina
Wyróżnienia: Najmłodszy zawodnik – Nikodem Szewczuk, Najstarszy Zawodnik - Jerzy Karpiuk.
Za miejsca I, II, III – zawodnicy otrzymali
puchary i dyplomy. Fundatorzy Pucharów:
Starosta Bialski – Mariusz Filipiuk, Wójt Rokitna – Jacek Szewczuk, Radny Powiatowy,
Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia
LZS – Arkadiusz Maksymiuk, Radny Powiatowy – Ryszard Boś, Przewodniczący Rady
Gminy Rokitno – Eugeniusz Żuk, Bialski
Szkolny Związek Sportowy w Białej Podlaskiej, Dyrektor Zespołu Szkół w Rokitnie –
Mirosława Szpyruk. Materiał: Rokitno gmino

Opracowanie: Leszek Niedaleki / Gwalbert Krzewicki

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Sosnówce
W środę 7 grudnia 2016 roku w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Sosnówce odbył się Mikołajkowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Wójta Gminy Sosnówka.
W turnieju mogły wziąć udział drużyny dziewcząt oraz chłopców klas IV –
VI z terenu gminy.
Do rywalizacji zgłosiły się cztery drużyny
chłopięce: „Orzeł Sosnówka”, „Wąsacze”,
„SP Motwica” i „Sokoły Sosnówka” oraz
dwie drużyny dziewczęce: „FC Sosnówka” i „Sport Ball”. Mecze rozgrywane były

systemem każdy z każdym. Nad prawidłowym przebiegiem czuwali sędziowie:
Anna Bendziuk – nauczyciel wychowania fizycznego SP w Sosnówce oraz Henryk Wyszyński – dyrektor SP w Sosnówce.
Po niezwykle zaciętej walce najlepszą
drużyną chłopięcą, zdobywając 5 punktów została „SP Motwica”. Na drugim
miejscu uplasowała się drużyna „Sokoły
Sosnówka”, na trzecim „Wąsacze”, a na
czwartym, równie zaszczytnym miejscu
„Orzeł Sosnówka”. Wśród dziewcząt lepsza okazała się drużyna „FC Sosnówka”.

Królem strzelców w ekipie żeńskiej zdobyła uczennica klasy V - Patrycja Przybysławska ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce. Natomiast wśród chłopców
najlepszymi strzelcami okazali się trzej
młodzi piłkarze: uczeń klasy VI - Dawid
Caruk, uczeń klasy V - Bartosz Słabko,
obaj ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce oraz uczeń klasy VI – Rafał Kalinowski ze Szkoły Podstawowej w Motwicy. Każdy uczestnik turnieju otrzymał
słodki upominek, wyróżnieni sportowcy
mikołajkowe nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy, zaś najlepsze
drużyny puchary, które wręczył Wójt
Marek Korpysz.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Mikulska GOK Sosnówka
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POTRAWY NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ
SAŁATKA ŚLEDZIOWA
Składniki: 6 płatów śledziowych w oleju,
20 dag białej fasoli odmian średniej wielkości nasion,1 papryka, 4 cebule, 5 ogórków konserwowych, 1 łyżka łuskanego
słonecznika, 2 łyżki oliwy, 1 łyżka posiekanej natki pietruszki.
Składniki na sos: 1 pełna łyżka musztardy, pół łyżeczki tymianku,2 łyżki oliwy,
pieprz.
Wykonanie: namoczoną dzień wcześniej
fasolę ugotować, a następnie odcedzić.
Śledzie wyjąć z oliwy, osączyć i pokroić
w paski. 3 cebule pokroić w pół-plastry
i podsmażyć na złoty kolor na oliwie.
Ostatnią cebulę pokroić w kostkę. Paprykę pokroić w paski, a ogórki w pół-plasterki.
Rozdrobnione składniki wymieszać
z fasolą i ziarnem słonecznika. Z musztardy, oliwy i 3 łyżek przegotowanej wody
sporządzić sos, dodać tymianek, polać
nim sałatkę, doprawić do smaku, wymieszać. Przełożyć do salaterki i posypać natką pietruszki.
ŁAZANKI ZAPIEKANE
Z KAPUSTĄ
Składniki: na ciasto: 3 szklanki mąki, 2
jajka, woda, sól. Pozostałe składniki: 1,5
kg słodkiej kapusty, 4 łyżki oleju, sól,
pieprz. 2 cebule, cukier, tłuszcz, bułka
tarta.
Wykonanie: z podanych składników zagnieść ciasto, rozwałkować, pokroić na
kluski i ugotować, przelać gorącą wodą,
odcedzić. Kapustę obrać z wierzchnich
liści, opłukać, pokroić na kilka części,
odcedzić i posiekać nożem. Drobno pokrojoną cebulę zrumienić na oleju, wy-
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mieszać z kapustą i dodać przyprawy.
Kluski wymieszać z kapustą, wyłożyć do
wysmarowanej tłuszczem i wysypanej
bułką tartą formy i zapiec. Podawać z sosem pomidorowym lub grzybowym.
ROLADKI RYBNE PIECZONE
Z BOCZKIEM
Składniki: 8 filetów z ryby (mintaj, dorsz,
panga)250 g. wędzonego boczku, l. mleka,sok z cytryny, sól, pieprz, olej, natka
z pietruszki.
Wykonanie: filety opłukać, zalać mlekiem i odstawićw chłodne miejsce na 30
minut.Starannie osączyć. Oprószyć solą
i pieprzem, skropić z sokiem z cytryny.
Odstawić na 15 minut do lodówki. Boczek pokroić na 8 cienkich plasterków. Na
każdym filecie położyć plasterek boczku.
Filety zrolować i spiąć wykałaczką.
Blachę wysmarować olejem.
Ułożyć na niej roladki.
Piec 20 minut w 200 st. C. Rybę
podawać na ciepło z ziemniakami
i surówką, udekorowaną
listkami natki.
PIERNIK Z POWIDŁAMI
Składniki: 80 dkg mąki, 25 dkg margaryny lub masła, 2 jajka, 1/2 kg cukru, 2
opakowania przyprawy do pierników, 1
słoik powideł lub dżemu śliwkowego, 4
łyżeczki kakao, 2 szklanki mleka, 2 łyżeczki sody oczyszczonej.

Wykonanie: do wysmarowania formy
masło lub margaryna oraz tarta bułka.
Mąkę przesiać, tłuszcz stopić i ostudzić.
Jaja utrzeć z cukrem i przyprawą do
pierników. Do utartej masy dodać po
trochu przesianą mąkę, powidła, chłodny tłuszcz, kakao, mleko i sodę, cały czas
ucierając.
Ciasto przelać do formy wysmarowanej
tłuszczem i posypanej tar tą bułką, piec
w temp.190 st. C przez 50-60 minut.
SERNIK WYŚMIENITY
Składniki: 1 kg sera białego tłustego,8
jajek, 2 szklanki cukru pudru,25 dag
masła, 2 łyżki kaszy manny, 1 łyżka mąki
ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki olejku cytrynowego,
10 dag rodzynek.
Wykonanie: białka ubić na sztywną pianę. Ser, część cukru i masło utrzeć. Pozostały cukier dodać do żółtek i utrzeć.
Kaszę manną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia dokładnie wymieszać.
Ser, utarte żółtka, kaszę i mąkę połączyć
i zmiksować. Dodać namoczone i osączone rodzynki oraz olejek cytrynowy i jeszcze krótko zmiksować. Na koniec dodać
pianę z białek i delikatnie wymieszać.
Wlać do tortownicy, wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 50 minut.
Przepisy wybrała Pani Bożena Warda - Lubelski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY...
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
18 grudnia, godz. 12:30
Grupa teatralna "Tu i Teraz" działająca przy Gminnym
Centrum Kultury w Drelowie, zaprasza na przedstawienie bożonarodzeniowe pt."Świąteczna babcia", w sali
Gminnego Centrum Kultury w Drelowie.
18 grudnia
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wójt Gminy Rokitno,
Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie, 21-504 Rokitno
37 B, e-mail: gikrokitno@o2.pl, tel. 833453120
18 grudnia
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu, tel. 83 3754137 kom.
519728510, e-mail: gcksit@o2.pl
18 grudnia
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Sala Widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, tel. 83 3754137
kom. 519728510, e-mail: gcksit@o2.pl. Zgłoszenia do
wzięcia udziału w kiermaszu do 17 grudnia.
18 grudnia, godz. 16.00
Przedstawienie teatralne "Opowieść wigilijna". Sala konferencyjna Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach. Gminne Centrum Kultury, Kobylany, tel. 834112060, e-mail:
biurogck@gminaterespol.pl
18 grudnia
Na Wieczór Przedwigilijny zaprasza Teatr Dowolnego
Wieku działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławatyczach. W programie: Wigilijna Opowieść wg. K. Dickensa, wspólne kolędowanie i opłatek.

23 grudnia
Do tego dnia czekamy na prace w konkurs na „Stroik
Bożonarodzeniowy„ i „Ozdobę Choinkową”. Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach, Bolesław Szulej
tel.833783473, e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 6 stycznia 2017 roku.
30 grudnia, godz. 14:00
Brodacz Roku 2016. Konkurs sławatyckiej tradycji regionalnej, pożegnanie Starego Roku (na najładniejsze
przebranie, kapelusz i maskę brodacza). Zgłoszenia do
28 grudnia 2016 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach, Bolesław Szulej tel.833783473, e-mail: sok@
slawatycze-gmina.pl
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
Gminny Konkurs Plastyczny „Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe”, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach ul.
Szkolna 18 A 21-532 Łomazy, tel. 833417013, e-mail:
goklomazy1@op.pl
8 stycznia, godz. 16:00
Koncertu Kolęd "Anieli w Niebie Śpiewają..." w gminie
Sosnówka. Hala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej
w Sosnówce.
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

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Zespół Redakcyjny - Mariusz Maksymiuk, Anna Jóźwik, Elżbieta Chwalczuk, Grzegorz Siemakowicz, Grzegorz Panasiuk, Paweł
Litwiniuk, Mariusz Kostka, Arkadiusz Misztal, Łukasz Ciołek; Współpracują: Szczepan Kalinowski, Dariusz Sikora, Grzegorz Michałowski,

Adam Trochimiuk, Bożena Warda, Mirosław Byszuk, Adam Jastrzębski, Teresa Bartosiewicz, Bolesław Szulej, Jolanta Mikulska, Beata Lewczuk,
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
Zając, Katarzyna Bancarzewska, Krystyna Pucer, Magdalena Jaszczuk, Łukasz Węda, Anna Jureczek, Monika Dadacz.

Egzemplarz bezpłatny
Nakład 3000 egz.

Adres redakcji: Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351 13 64; fax 83 343 36 09;
e-mail: gosciniec@powiatbialski.pl, powiatbialski@lubelskie.pl
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Skład i druk: POLIGRAF, tel. (83) 372 03 23, poligraf@list.pl, www.poligraf-druk.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.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony z systemami
Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, Nokia i innymi. Są to aplikacje
bezpłatne do pobrania online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz skierować swoje urządzenie (telefon z 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!

XVIII Przegląd Poezji Śpiewanej
z koncertem Lecha Dyblika

XVI Powiatowy Festiwal Pieśni
Patriotycznej w Tucznej

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Otwarcie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sławatyczach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

VII Przygraniczny Konkurs Tkacki
„Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Andrzejki dla najmłodszych w Leśnej Podlaskiej
Wygenerowano na www.qr-online.pl

IV Festyn "Kolej dawniej i dziś"
w Terespolu

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

III Przegląd Pieśni Patriotycznych
iQR Biesiadnych
"Ocalić od zapomnienia"
CODE
w Studziance
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wieczornica w Ciciborze Dużym

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Otwarcie Dziennego Domu Opieki
QR CODE
Medycznej w Międzyrzecu Podl. - w skrócie
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)

Wieczór z patriotyzmem w Krzewicy

Wygenerowano na www.qr-online.pl

