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29 września w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach odbyła się XXXIX sesja
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Podczas sesji Rada Powiatu rozpatrzyła
informację Zarządu Powiatu za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania
budżetu powiatu, o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, a także
o przebiegu wykonania planu finansowego. Informacja została wcześniej rozpatrzona przez komisje stałe Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej.
Pomoc finansowa dla powiatów zniszczonych przez nawałnice
Rada jednogłośnie podjęła uchwały
w sprawach udzielenia pomocy finansowej powiatom chojnickiemu i sępoleńskiemu. W związku z sierpniowymi
nawałnicami, które poczyniły ogromne
straty na terenie powiatu chojnickiego
(woj. pomorskie) i sępoleńskiego (województwo kujawsko-pomorskie) oraz
apelami tamtejszych starostów o pomoc
finansową na usuwanie skutków nawałnic skierowanymi do starosty bialskiego,
Rada Powiatu postanawiała udzielić tym
powiatom pomocy finansowej na zadania bieżące w wysokości 10 tys. zł dla
każdego z nich. Ponadto Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Bialskiego na 2017
rok oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Bialskiego na lata 2017 – 2025.

XXXIX sesja Rady Powiatu
niebezpieczne - skrzyżowania, łuki, strome wzniesienia. Porozumień z Zarządem Dróg Wojewódzkich czy Zarządem
Dróg Krajowych i Autostrad nie ma i nie
zostaną one zawarte ponieważ każdy
odpowiada za swoje drogi. Zarząd Dróg
Wojewódzkich i Zarząd Dróg Krajowych
i Autostrad mają obowiązek posypywania skrzyżowań z drogami powiatowymi.
Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada
natomiast za posypywanie skrzyżowań
z drogami gminnymi.
Podziękowanie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
W czasie sesji zastępca Komendanta
Miejskiego Policji Andrzej Antoniewski
odczytał list pochwalny od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Lublinie skierowany do Starosty Bialskiego: „Pragnę
złożyć serdeczne podziękowania Panu
Staroście za okazywaną życzliwość, zro-

zumienie dla podejmowanych przez nas
działań oraz za wyjątkową przychylność.
Przekazane na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji w Lublinie środki finansowe stanowią dla nas nieocenioną pomoc, przyczyniając się w istotny sposób
do poprawy bezpieczeństwa obywateli,
zapewniania porządku publicznego,
ochrony mienia, jak również poprawy
warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Warto dodać, że tworzenie szerokiej platformy współpracy
ze społecznością lokalną, wsłuchiwanie
się w jej głos jest warunkiem niezbędnym budowania szeroko rozumianego
systemu bezpieczeństwa(…)”. List został
przekazany na ręce wicestarosty bialskiego Janusza Skólimowskiego, który
stwierdził, że środki wydane na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców to najlepsza inwestycja.
Tekst: Łukasz Ciołek/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka

Zimowe utrzymanie dróg
Wśród pytań radnych, które padły podczas sesji znalazło się to dotyczące
uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
zimowym 2017/2018. Radny Ryszard
Boś odniósł się do zawartego w uchwale
Zarządu stwierdzenia, że od 1 stycznia
1999 r. brak jest ustawowej normy prawnej określającej standardy zimowego
utrzymania dróg publicznych, a każdy
z zarządców dróg, ustala je we własnym
zakresie. Zgodnie z powyższym Zarząd
Powiatu w Białej Podlaskiej niniejszą
uchwałą ustala „standardy zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018”. Zapytał czy podpisano
porozumienie z gminami lub z Zarządem
Dróg Wojewódzkich, co do odśnieżania.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Krystyna Beń odpowiadając na pytanie
Radnego Ryszarda Bosia poinformowała,
że nie ma wytycznych co do utrzymania
dróg. Drogi powiatowe nie są utrzymywane w takim zakresie jak drogi krajowe
czy wojewódzkie. Posypywane są miejsca
3
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gm. Międzyrzec Podlaski

Modernizacja zakończona

We wrześniu zakończyły się roboty
związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1
524 972,78 zł z czego: 1 500 987,78 zł to
wartość robót drogowych i 23 985,00 to
wartość nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty wykonane zostały zgodnie
z umową, która wstępnie określała ostateczny termin realizacji inwestycji na
30 kwietnia 2018 r., jednak wykonawca
w porozumieniu z inspektorem nadzoru
i zamawiającym zadeklarował i wykonał
roboty we wcześniejszym terminie tj. do
21 sierpnia 2017 r.
Przebudowa drogi możliwa była dzięki
wsparciu ze środków unijnych w ramach
realizowanej przez Powiat Bialski operacji: Przebudowa drogi powiatowej Nr
1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014
do km 5+104 odcinek długości 5,090 km
gm. Wisznice

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową

wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii.
Materiał: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej

Drogi powiatowe w Polubiczach już po remoncie

Zakończenie prac zgłoszone zostało 29
września. Do odbioru inwestycji powołano komisję, której prace rozpoczęły się 5
października.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L
na odcinku Polubicze Dworskie - Polubicze
Wiejskie Pierwsze oraz przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr. 1100L w Polubiczach
Wiejskich Pierwszych objęła m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, zjazdów
publicznych i indywidualnych oraz budowę

chodnika. Prace zakończono zgodnie z terminem założonym w harmonogramie.
Wykonanie inwestycji możliwe było w ramach współpracy z Powiatem Bialskim,
z którym Gmina Wisznice podpisała w 2016
r. porozumienie partnerskie w sprawie realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej na
terenie Gminy Wisznice. Inwestycja współfinansowana została z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komentarz

Tomasz Andrejuk,
radny powiatu bialskiego :

Materiał: UG w Wisznicach

Mamy za sobą kolejne udane
modernizacje. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że potrzeby wciąż są ogromne, ale
bardzo cieszy fakt, że drogi powiatowe
z roku na rok wyglądają coraz lepiej.
Infrastruktura drogowa, a co za tym idzie
komfort podróżowania i bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu bialskiego, to
nasz priorytet. Nie zwalniamy tempa,
bo przed nami kolejne bardzo ważne
i wymagające zadania. Już w przyszłym
roku ruszą prace w ramach megaprojektu
„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”,
w którym udział biorą wszystkie powiaty
naszego województwa. Na terenie
powiatu bialskiego wyremontowanych
zostanie ponad 20 km dróg.
4
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Gmina Kodeń stawia na rozwój
Prawie 4,2 mln zł przeznaczyły w tym
roku władze gminy Kodeń na inwestycje. Na kilku drogach pojawiła się
nowa nawierzchnia. Trwa budowa
gminnego przedszkola, a już niedługo
mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W budynku
szkoły podstawowej przeprowadzony
zostanie pierwszy od blisko pięćdziesięciu lat poważny remont. To najważniejsze w tym roku działania podjęte
na rzecz rozwoju gminy Kodeń.
Wśród innych inwestycji na wyróżnienie
zasługuje oddanie do użytku nowych
miejsc parkingowych, rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy i w pobliżu
przedszkola. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 816, która przebiega ulicą
1 Maja, gdzie mieści się Urząd Gminy,
władze gminy podjęły decyzję o rozbiórce starego nieużywanego budynku
przy urzędzie i rozbudowę w tym miejscu istniejącego, zbyt małego parkingu.
Zakaz parkowania, który pojawi się tutaj
w przyszłości, udrożni na tym odcinku
drogę wojewódzką, co wpłynie na bezpieczeństwo petentów i pracowników
Urzędu Gminy. Drugim newralgicznym
miejscem na ulicy 1 Maja są okolice dzisiejszego przedszkola. Obecnie zdarza
się, że rodzice przywożący dzieci do
przedszkola, wbrew zakazowi parkują
samochody na ulicy.
Dzięki budowie parkingu, na którym
miejsce znalazło około 30 samochodów,
znacznie poprawiło się bezpieczeństwo
i rodziców, i dzieci, a także kierowców
przejeżdżających samochodów.
Konieczną i wyczekiwaną od wielu lat
przez niektóre osoby inwestycją była
budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Wiem o sytuacjach, gdy chorzy poruszający się na wózku, otrzymywali poradę lekarską przed budynkiem ośrodka zdrowia.
Sytuacja była nieakceptowalna i dlatego
zostało to zmienione. Jedną z moich głównych wyborczych postulatów było wybudowanie nowego przedszkola. Wynikało
to z tego, że moi poprzednicy, wójt i pani
sekretarz, szkołę i przedszkole traktowali
jako zło konieczne. Mówię to z doświadczenia byłego radnego. Często spotykałem się
z zarzutami, że kodeńskie przedszkole nie
spełnia kryteriów obiektu przeznaczonego
do wielogodzinnego pobytu w nim dzieci,
mówiono, że dzieci tam chorują - mówi
wójt Jerzy Troć. Obietnicy dotrzymałem.
Wystąpiliśmy o środki na budowę nowego

przedszkola i od kilku tygodni trwają pracy
przy jego budowie. Przedszkole będzie kosztowało nieco ponad 2 mln zł. Nam udało
nam się pozyskać 797 tys. zł - dodaje.
To nie koniec inwestycji. Niedawno odbył się przetarg na instalację urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła
energii. Teraz oferty są w trakcie analizy.
Projekt obejmował cztery działania: zakup
i montaż solarów, pieców na drewno i pelet dla mieszkańców i dla Urzędu Gminy
oraz powietrznych pomp ciepła. Jednak
zakładany przy ogłaszaniu przetargu pułap cen uzyskano tylko w przypadku solarów i pieców dla Urzędu Gminy. Przetargi
na piece dla mieszkańców i powietrzne
pompy ciepła zostaną ogłoszone ponownie.
Inwestycje drogowe
Wybudowano i wyłożono kostką dwie
drogi gminne. Jedna z nich znajduje się
w Kodniu pomiędzy ulicami Polną i Zastodolną, druga - w Kostomłotach II. Został
też rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulic Terespolskiej i Zastodolnej w Kodniu. Umowę podpisano pod koniec sierpnia. W sumie ma pojawić się ponad 1,3
km nowej nawierzchni. Całkowity koszt
tego działania to prawie 1 mln zł, z czego
ponad 635 tys. zł to środki z PROW. Ogłoszono też przetarg na pokrycie asfaltem
700 metrów odcinka drogi gminnej z podbudową betonową w Elżbiecinie. Jeszcze
w tym roku nastąpi realizacja dwóch inwestycji wspólnie z powiatem. Po około 20 latach na odcinku Kopytów - Nowy
Dwór zostanie wybudowana droga z kruszywa. Koszty dzielone są równo między
gminę i powiat. Zostanie również przebudowana droga powiatowa od ronda (jadąc od strony Białej Podlaskiej) do ulicy
Sławatyckiej. We współpracy z Zarządem

Dróg Wojewódzkich zostanie wyremontowana część chodnika przy ulicy 1 Maja.
Z funduszy sołeckich na bieżący rok znaczące środki przeznaczono na wybudowanie kilku dróg z gruzobetonu, a w Kodniu
i Kątach pojawią się place zabaw.
Świetlice do remontu
Także w ramach funduszy sołeckich wykonane będą remonty w dwóch świetlicach.
W Kostomłotach I zostały przebudowane
pod kotłownię centralnego ogrzewania pomieszczenia, wybudowano komin, zamontowano piec i całą instalację
centralnego ogrzewania. Dzięki temu
świetlica, której nie używa się zimą, będzie wykorzystywana przez cały rok. Już
dzisiaj planowane są propozycje zajęć
dla mieszkańców Kostomłotów. Drugi
obiekt - świetlica w Zabłociu - przechodzi kompletny remont sali głównej.
Wymieniana jest instalacja elektryczna
i przebudowywana instalacja centralnego
ogrzewania. Zmieniona będzie podłoga.
Przez przebudowę sceny ułatwiony będzie dostęp do pomieszczeń sanitarnych
również osobom niepełnosprawnym.
Perspektywy
Co do przyszłych inwestycji, to z radością
mogę powiedzieć o tym, że jeden projekt,
który złożyliśmy sami i jeden, w którym
uczestniczymy zakwalifikowały się do dofinansowania. Jest to wspólny z Chełmem
projekt dotyczący cyfryzacji obsługi mieszkańców gminy. W jego ramach zakupimy
dwadzieścia siedem zestawów komputerowych, drugi to projekt „Poprawa warunków
nauczania w gminie Kodeń”. W ramach drugiego projektu w 2018 roku przeprowadzone zostaną wymiany instalacji elektrycznej
i centralnego ogrzewania, wyremontowane
i wyposażone będą pracownie szkolne m.in.

►
5

16-30.09.2017 Gościniec Bialski Nr 18
SAMORZĄD
fizyczno – chemiczna, matematyczna, językowa, geograficzna, informatyczne. Pełna
lista zmian jest dłuższa – zaznacza wójt
Jerzy Troć.
W kolejce na rozstrzygnięcie czekają
kolejne konkursy, do których przystąpił samorząd. Należy zaczekać na ich
rozstrzygnięcie. Wiemy, że dotyczą one
m.in. kształcenia ogólnego uczniów szkoły podstawowej, rozwoju infrastruktury
społecznej, m.in. remonty i doposażenie
Środowiskowego Domu Samopomocy
i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu,
budowy targowiska w Kodniu, rozbudowy budynku Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki.
Gmina wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Kodnia ubiega się o środki z projektu
dotyczącego Jarmarku Sapieżyńskiego.
- W przyszłym roku planujemy organizację dużego wydarzenia, które ma łączyć
w sobie aspekt rozrywkowy dla mieszkańców, i jednocześnie historyczny. Wraz ze
stowarzyszeniem planujemy zorganizować w przyszłym roku imprezę pokazującą

historię Kodnia - mówi sekretarz gminy
Mariusz Zańko.
Władze gminy mają nadzieję, że dzięki
inwestycjom, gmina Kodeń będzie odbie-

rana przez mieszkańców i turystów, jako
prężnie się rozwijająca, a zrealizowane
przedsięwzięcia będą służyły na lata.
Materiał dzięki uprzejmości portalu Biala24.pl

Nowe ścieżki rowerowe w gminie Biała Podlaska
W ciągu najbliższych dwóch lat gmina Biała Podlaska ma szansę podwoić
długość ścieżek rowerowych, jakie
znajdują się na jej terenie. Nie mówimy tu o wyznaczonych wielu ścieżkach turystyczno – kajoznawczych,
ale o budowanych z prawdziwego
zdarzenia ciągów komunikacyjnych
dla jednośladów napędzanych siłą
ludzkich mięśni. Obecnie jest ok. 5
km takich szlaków.
Obecnie taka trasa licząca ok. 4 km
znajduję się na odcinku DK-2 od Sławacinka Starego w kierunku Styrzyńca.
Kolejny odcinek ok. 1 km to już ścieżka
przy ul. Budziszewskiej w Rakowiskach.
Ruszyły prace projektowe. Gmina Biała
Podlaska zarezerwowała środki w budżecie tego i przyszłego roku na dwie
kolejne inwestycje związane z- budową
ścieżek rowerowych. Urząd Marszałkowi
w Lublinie w ramach wsparcia samorządów zaproponował wspólną realizację
łącznika w Sławacinku Starym – połączenie obecnej ścieżki rowerowo – pieszej z ul. Warszawską w Białej Podlaskiej.
To około 300 metrowy odcinek.
Znacznie poważniejsza inwestycja przygotowywana jest na północy. Ścieżka
rowerowa powstać ma w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811. Od skrzyżowaniu z drogą na Osiedle Relax poprzez Cicibór Duży i Cicibór Mały aż
po Hrud. To prawie 5 km ścieżki rowerowej z prawdziwego zdarzenia.
6

Trwają negocjacje na temat budowy
oddzielnej, przeznaczonej wyłącznie
dla rowerzystów kładki przez rzekę Klukówkę w Ciciborze. Niestety w związku
z kosztami niewielkie są obecnie szanse
na jej realizację. Prawdopodobnie rowerzyści i zmotoryzowani spotkają się
w tym miejscu w wąskim gardle mostu
wspólnego.
Ta ścieżka umożliwi też punkt wyjścia do budowy przed Ciciborem Dużym „wąsa„ ścieżki rowerowej biegnącej
śladem dawnej kolejki wąskotorowej
przez zabytkowy most na Klukówce aż
do Europejskiego Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy.

Komentarz

„Na ścieżki rowerowe
przeznaczyliśmy 2 mln zł”

Materiał: Radio Biper

Czesław Pikacz, radny powiatu bialskiego:
Gmina Biała Podlaska prowadzi program rozbudowy ścieżek rowerowych
przeznaczając na ten cel kwotę 2 mln zł
w latach 2018-2019. Oprócz istniejącej
ścieżki prowadzącej od granic miasta
do Styrzyńca projektowana jest ścieżka przy drodze wojewódzkiej od granic
miasta w kierunku Janowa Podlaskiego
do granicy gminy Biała Podlaska spinając miejscowości: Cicibór Duży, Roskosz i Hrud. Z naszych informacji wynika, że gmina Janów Podlaski będzie
kontynuowała budowę ścieżki na swoim terenie aż do Janowa Podlaskiego.
Obecnie trwają prace przygotowawcze
i projektowe, na które gmina Biała Podlaska przeznaczyła w 2017 roku kwotę
200 tyś. zł.
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Strażacka wizyta w Oberhavel
Od 7 do 11 września przedstawiciele
powiatu bialskiego przebywali z rewizytą w zaprzyjaźnionym powiecie
Oberhavel w Niemczech, gdzie przyjęci zostali przez niemieckich samorządowców i funkcjonariuszy straży
pożarnej oraz OSP.
W imieniu prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Białej
Podlaskiej i starosty bialskiego Mariusza
Filipiuka, oficjalnej delegacji przewodniczył wiceprezes ZOP OSP, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Wśród pozostałych przedstawicieli powiatu znaleźli się
również: Czesław Pikacz – radny Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej, Sławomir
Wierzbicki – pracownik Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, st. bryg.
w st. spocz. Zbigniew Łaziuk – były komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
Przedstawiciele starosty bialskiego reprezentowali powiat m.in. podczas uroczystego spotkania wydanego w kampusie
starostwa powiatowego przez starostę
powiatu Oberhavel Ludgera Weskampa. Celem wydarzenia było okazanie
publicznej wdzięczności strażakom za
profesjonalizm i skuteczność w walce
ze skutkami nawałnic, które dotknęły
powiat Oberhavel.
Na zaproszenie Heinza Rudolpha – komendanta szkoły pożarnej Landesfeuerwehrschule Brandenburg in Eisenhüttenstadt, delegaci odwiedzili uczelnię
przygotowującą kadetów do przyszłej
służby w straży pożarnej. Oprócz założeń teoretycznych, dotyczących funkcjonowania i przyjętych metod kształcenia
kadetów, uczestnikom wizyty przedstawiono również aspekty praktyczne, to
jest bazę treningową, sprzęt szkoleniowy
oraz wyposażenie specjalistyczne stanowiące podstawę nauki i codziennej praktyki w kampusie akademickim.
Uczestnicy delegacji złożyli również wizytę w Die Integrierte Regionalleitstelle
NordOst in Eberswalde (Centrum Zintegrowanego Zarządzania Regionalnego
Północno-Wschodniego), które stanowi
jedno z pięciu regionalnych centrów
usług ratunkowych oraz kontroli pożarowej i katastrof w Brandenburgii. Bialską delegację przyjął Sven Kobelt – szef
NordOst, który przedstawił gościom
założenia związane ze sposobem funkcjonowania centrum. Podczas zorganizowanego briefingu wspólnie dzielono
się spostrzeżeniami odnośnie do prac
wykonywanych przez powiatowe i wojewódzkie centra zarządzania kryzyso-

wego w Polsce w nawiązaniu do pracy
niemieckiego odpowiednika w NordOst.
Delegatom zaprezentowano w praktyce
metodę działa systemu zintegrowanego
oraz umożliwiono jego przetestowanie
na wybranych przykładach.
Bialska delegacja obecna była również na
jubileuszu powstania młodzieżowej straży
pożarnej w Leegebruch, która świętowała
20-lecie swojego powstania. Przygotowanym zawodom strażackim towarzyszyło
wiele inspirujących atrakcji, których pokaz
stanowił cenne źródło wiedzy, możliwej
do przełożenia w Polsce.
Tego dnia dokonano również inspekcji
w dwóch jednostkach straży pożarnej. Zarówno w Hennigsdorf, jak i w Hohen Neuendorf delegację zaznajomiono z codziennymi
wyzwaniami, które najczęściej powodują
uruchomienie posiadanych sił i środków,
oraz z posiadanym wyposażeniem.
Podczas wyjazdu do Niemiec delegacja
gościła także na festiwalu dożynkowym
Erntedankfest Scheunenviertel w Kremmen. Uczestnicy poznali obrzędy ludowe,
typowe dla tego regionu, a także dzielili
się ze społecznością lokalną swoją wie-

dzą na temat form i sposobów kultywowania tej tradycji w Polsce, w miejscowościach, z których pochodzą.
W dniu wyjazdu podsumowano całokształt zrealizowanego programu wizyty w powiecie Oberhavel. Wymieniono
się refleksjami odnośnie wzmocnienia
więzi łączących dwa powiaty oraz postawiono kolejne cele do osiągnięcia
w ramach prowadzonego projektu
partnerskiego. Zwieńczeniem wizyty było przekazanie na ręce Steffana
Schönfelda – przewodniczącego związku straży pożarnych Oberhavel grawertonu z podziękowaniami za współpracę
przekazanego przez starostę bialskiego
Mariusza Filipiuka – prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Białej Podlaskiej.
W tym samym czasie w zaprzyjaźnionym
powiecie przebywała także delegacja
miasta Brześć (Białoruś), której przewodniczył Konstantin Jewgieniewicz Szerszunowicz – komendant wojewódzki
straży pożarnej. Ponadto, tradycyjnie,
obecni podczas wizyty byli przedstawiciele powiatu siedleckiego.
Materiał: Sławomir Wierzbicki
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Polsko – Francuska przyjaźń w Wisznicach
W dniach 24-30 września gmina Wisznice gościła delegację uczniów i opiekunów z zaprzyjaźnionej francuskiej
miejscowości Air vault. Wymianę
młodzieży zainicjowano w ramach
programu ErazmusPlus. Uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. „Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” w Wisznicach wspólnie z uczniami Gimnazjum
w Airvault realizują projekt „Być odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska”.

skiego Parku Narodowego i obserwacje
w Poleskim Parku Narodowym. Uczniowie
gimnazjów wzięli również udział w wycieczce wzdłuż doliny rzeki Bug, a także
zwiedzili Muzeum Ornitologiczne w Kodniu. Przy bogatym planie zajęć dydaktycznych nie zabrakło czasu na integrację przy
wspólnych zabawach sportowych, ognisku
z kiełbaskami czy nauce tańców regionalnych. Ostatniego dnia goście wzięli udział
w konferencji z partnerami i mediami, któ-

ra odbyła się w Urzędzie Gminy Wisznice.
Zwiedzili także miasto Biała Podlaska, a wizytę w naszej gminie zakończyli wspólną
kolacją w Leśnej Podlaskiej.
Młodzież połączyła wspaniała więź przyjaźni. Pożegnanie gości było niezwykle
wzruszające, nie obyło się bez łez, to chyba największy dowód na to, że projekty
wymiany młodzieży pomiędzy Polska
a Francją mają sens.
Materiał: UG w Wisznicach

Goście zakwaterowani byli u rodzin
w gminie Wisznice. Na cały okres przyjazdu zaplanowano szereg zajęć dydaktycznych m.in. zajęcia z obserwacji
bioróżnorodności w dolinie rzeki Zielawy, warsztaty z W. Czyżykiem z Nadleśnictwa Włodawa, który młodzież szkolił w zakresie obrączkowania ptaków.
Młodzież obserwowała także bioróżnorodność na terenie rezerwatu „Warzewo” oraz wzięła udział w warsztatach
ceramicznych i zielarskich w Hołownie.
Punktem kulminacyjnym zajęć edukacyjnych było zwiedzanie Białowie-

OHP w Roskoszy: „Wolontariat – dobry wybór”
„Wolontariat – dobry wybór” to tytuł
projektu i międzynarodowej wymiany
młodzieży, która realizowana była w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu
Wymiany Młodzieży od 24 do 30 września w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
Tematem projektu, który potrwa do końca
października jest promowanie wolontariatu i aktywnych postaw w swoich społecznościach poprzez wspólne zainteresowania technikami dziennikarskimi. Projekt
ma na celu rozwijanie aktywnych postaw, nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik dziennikarskich,
zapoznanie się z sytuacją wolontariatu
w swojej okolicy, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących
wolontariat oraz poznawanie swoich kultur i pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z Polski i Litwy.
Każdy dzień spędzany wspólnie przynosił
wiele nowych doświadczeń, wiedzy, okazji
do wzajemnego uczenia się, nawiązywania przyjacielskich relacji oraz do zabawy
i aktywnego wypoczynku. 24 uczestników
projektu z Polski i Litwy poznało historię
i zwiedziło teren założenia dworsko-parkowego w Roskoszy wraz z warsztatami
ginących zawodów, wzięło udział z spotkaniu organizacyjnym, poznawało się
8

poprzez gry i zabawy zapoznawcze. Młodzież przedstawiła prezentacje i wyniki
przeprowadzonych w swoich społecznościach ankiet i sond na temat wolontariatu w swoim otoczeniu i w swoich krajach,
wzięła udział w dyskusji o powodach angażowania się i braku zainteresowania
wolontariatem, zastanawiała się jak zachęcić młodych ludzi do pomagania innym.
Uczestnicy przygotowywali się do roli
dziennikarza w grupach tematycznych,
zdobywając wiedzę o pisaniu artykułu
prasowego, o reportażu filmowym i fotoreportażu podczas warsztatów dziennikarskich, by spróbować swych sił podczas
rozmów z zaproszonymi gośćmi i podczas
wizyt w bialskich organizacjach współpracujących z wolontariuszami.
Zaproszenie do podzielenia się swymi
doświadczeniami o wolontariacie przyjął
Marcin Jakubiuk - wychowawca w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, organizator i pomysłodawca bialskich meczów
charytatywnych oraz wielu innych inicjatyw, a także Marta Pomorska - twórczyni
13. Bialskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Astus”, działającej przy Szkole
Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej,
zwyciężczyni w ogólnopolskim plebiscycie „Niezwyczajny 2016” w kategorii
„Aktywność społeczna” wraz z grupą
harcerek.

Zebrane materiały młodzież wstępnie
opracowała, by zaprezentować je na
podsumowującej konferencji prasowej.
Będą one opracowane i opublikowane
w fazie ewaluacyjnej projektu, która
potrwa do końca października 2017r.
Poza intensywną pracą i nauką młodzież
miała niejedną okazję do wzajemnego
poznawania się, integracji, odkrywania
własnych talentów.
Ostatni dzień pobytu był okazją do podsumowania projektu i zaplanowania
dalszych działań, a pożegnanie okazało
się najtrudniejszym zadaniem, podczas
którego padło wiele deklaracji i obietnic
kolejnego spotkania się.
Podczas fazy ewaluacyjnej opracowany
i wydany zostanie folder projektowy wraz
z artykułem prasowym, utworzona zostanie stacjonarna galeria zdjęć oraz opublikowany reportaż filmowy o wolontariacie.
Materiał: OHP w Roskoszy
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Wkrótce ruszy wypłata zaliczek dopłat
bezpośrednich
Wypłata zaliczek w wysokości 70
procent kwoty należnych płatności
mają być wypłacane od 16 października do końca listopada. W pierwszej
kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów dotkniętych nawałnicami i przymrozkami.
Najsz ybciej zaliczk i powinni więc
otrzymać gospodarze z województw:
zachodniopomorskiego, kujawsko -pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego. Na szybszą
wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich,
podobnie jak w roku ubiegłym mogą
liczyć również rolnicy z obszarów dotkniętych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Wypłaty pozostałych 30 procent przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można spodziewać się
do końca czerwca przyszłego roku. Jak
poinformowała ARiMR Europejski Bank
Centralny opublikował już kurs wymia-

ny, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on
4,3042 zł za 1 EUR. W Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane
zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na
płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.
Jak podało ministerstwo stawki płatności będą przedstawiały się następująco:
jednolita płatność obszarowa – 461,55
zł/ha płatność za zazielenienie – 309,77
zł/ha płatność dla młodego rolnika
– 214,82 zł/ha płatność dodatkowa –
177,02 zł/ha płatność do bydła – 291,03
zł/szt. płatność do krów – 371,46 zł/szt.
płatność do owiec – 101,85 zł/szt. płatność do kóz – 60,08 zł/szt. płatność do
roślin strączkowych przeznaczonych
na ziarno (do 75 hektarów) – 606,52 zł/
ha płatność do roślin strączkowych na
ziarno (powyżej 75 ha) – 303,26 zł/ha
płatność do roślin pastewnych – 386,46

zł/ha płatność do chmielu – 2 198,06
zł/ha płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha płatność do pomidorów – 1 654,30 zł/ha
płatność do truskawek – 1 118,75 zł/ha
płatność do lnu – 374,86 zł/ha płatność
do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha
płatność do tytoniu – Virginia – 3,82 zł/
kg płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg.
Źródło: www.arimr.gov.pl

ASF: wybijanie świń dopiero po badaniach krwi?
Liczba ognisk wirusa w powiecie
bialskim wzrosła do 42. Ostatnie
ośrodki stwierdzano głównie na
terenie miasta i gminy Międzyrzec
Podlaski. Każde wystąpienie wirusa
skutkuje likwidacją ogniska, a także wybiciem świń z gospodarstw
w promieniu 3 km. Straty są coraz
większe, a perspektywy poprawy
tej tragicznej sytuacji nie widać –
mówią rolnicy.
Wciąż pojawiające się nowe ogniska
wirusa i perspektywa likwidacji kolejnych stad były powodem spotkania,
które odbyło się 29 września w świetlicy wiejskiej w Maniach. W spotkaniu prócz rolników uczestniczyli również władze gminy, przedstawiciele
powiatu, Urzędu Marszałkowskiego
i zastępca powiatowego lekarza weterynarii. Głównym zarzutem rolników
była zła bioasekuracja oraz zbyt radykalne egzekwowanie procedur, mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby. Chodzi tu przede
wszystkim o wybijanie zdrowych świń
( jeszcze przed zrobieniem badań
krwi) w małych i średnich gospodar-

stwach, których ilość przeważa na terenie gminy. Gospodarze obawiają się
całkowitej likwidacji trzody chlewnej.
Podczas spotkania w Maniach zarzucali brak przejrzystości zasad szacowania strat w gospodarstwach i źle
prowadzoną kampanię informacyjną
na temat bioasekuracji.
Zastępca weterynarza Jacek Martyniuk tłumaczył narzuconą z góry
metodę zwalczania ASF oraz udzielał
informacji na temat odszkodowań
za wybite sztuki i zapewnił, że każdy
rolnik otrzyma rekompensatę. Zapowiedział, że w każdym gospodarstwie,
w którym zostanie wykryta choroba
przed ubojem sporządzony zostanie
protokół z oszacowaniem stada na
podstawie którego zostanie wypłacona rekompensata.
W gminie Międzyrzec Podlaski ma
być zastosowany nowy program walki z chorobą, według którego wszystkie świnie mają być zbadane jeszcze
przed ubojem. To na podstawie wyników takiego badania mają zostać
wskazane stada, które trafią do rzeźni
(z dopłatą wyrównawczą z budżetu
państwa), a które będą zutylizowane.

Nadal jednak wybijane będą wszystkie świnie w obszarach zapowietrzonych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12
lipca 2017 r. program bioasekuracji
w powiecie bialskim realizowany jest
w gminach: Konstantynów, Janów
Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno,
Biała Podlaska, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski. Rolnicy,
którzy złożyli oświadczenia z deklaracją, że nie spełnią wymagań bioasekuracji zostali skontrolowani lub
będą poddani kontroli. Zwierzęta zostaną poddane szacowaniu po czym
część zostanie wybita na własny użytek, a pozostałe kierowane będą do
uboju w rzeźni. Za wszystkie świnie
ma prz ysługiwać odszkodowanie
w wysokości wartości rynkowej obowiązującej w danym okresie. Rolnicy
z terenów dotkniętych wirusem afrykańskiego pomoru świń wciąż mogą
składać wnioski o przyznanie rekompensaty. Termin ich składania mija
31 października.
Tekst: Wioletta Bielecka
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Środki na inwestycje zapobiegające
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej nabór wniosków do 27 października
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że ze wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” mogą skorzystać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach
objętych ASF.
O pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Komentarz
mogą ubiegać się:
Łukasz Jaszczuk, radny radny powiatu
• rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na
bialskiego, pracownik Agencji Restruktuterenach objętych ASF (afrykańskim pomorem świń);
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa:
• spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których co najmniej połowę
stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została utworzona do
wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
o ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią;
o melioracji wodnych;
o prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych
należących członków spółki wodnej.
W ramach tego wsparcia rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie
ogrodzenia chlewni czy utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej.
Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł i nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Natomiast spółki wodne lub związki spółek wodnych mogą ubiegać
się o pomoc na inwestycje polegające na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących do zabezpieczenia gospodarstw rolnych przed zalaniem,
podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanym przez powódź lub
deszcz nawalny. Wysokość wsparcia wynosi 500 tys. zł i nie może być większa niż
80 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września do 27 października
2017 r. w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na:
• położenie nieruchomości, na której prowadzony jest chów lub hodowla
Zachęcamy wszystkich rolników
świń w przypadku rolników;
spełniających kryteria do składania
• siedzibę spółki lub związku w przypadku spółek wodnych lub związków
wniosków. Korzystanie z takich form
spółek wodnych.
pomocy jest szczególnie ważne, bo
Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, można też wysłać
wirus afrykańskiego pomoru świń jest
go rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.
wciąż największym zagrożeniem dla
O kolejności przyznawania pomocy decyduje liczba punktów. W przypadku rolhodowli świń w naszym powiecie. We
ników z terenów objętych ASF maksymalną liczbę 6 punktów można otrzymać za
wszelkich formalnościach związanych
posiadania 800 sztuk świń. Większa lub mniejsza liczba sztuk trzody chlewnej poze złożeniem wniosku pomogą prawoduje przyznanie odpowiednio mniejszej liczby punktów: 300 sztuk - 2 pkt.; 1200
cownicy Agencji, którzy są do dyspoi więcej sztuk - 2 pkt. Za inwestycję dotyczącą niecki dezynfekcyjnej można otrzyzycji interesantów od poniedziałku do
mać 2 pkt. W przypadku spółek wodnych i ich związków o liczbie punktów decyduje
piątku w godzinach 8:15-16:15. W tej
powierzchnia zmeliorowanych gruntów rolnych. Na dodatkowe punkty mogą liczyć
sprawie można również kontaktować
spółki wodne i ich związki z gmin, które od 1997 roku co najmniej dwukrotnie uciersię telefonicznie, dzwoniąc na numer
piały z powodu powodzi lub deszczów nawalnych.
telefonu 83 344 74 38.
Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies
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Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

70

60

65

75

70

2,5

1,0

Piszczac

70

60-70

60

75

65-70

2,5

1,0

Biała Podlaska

60

65

60-65

65-70

-

2,5-3,0

0,8-1,0

Radzyń Podl.

65

65-70

65

70

65-70

2,5

0,8-1,0

Łuków

70

65

65

70

70

2,0-3,0

0,8-1,0

Łęczna

55

-

45

60-65

50

1,5-3,5

0,8-1,0

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień
4 października 2017 r.
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TURYSTYKA
Prezentujemy członków LOT „Między Bugiem a Krzną”

W krainie między Bugiem a Krzną – powiat bialski
Powiat bialski, położony w środkowo-wschodniej Polsce, to trzeci, co do
wielkości powiat w kraju, największy
w województwie lubelskim. W skład
powiatu wchodzi 19 gmin, w tym 2
gminy miejskie. Na rzece Bug powiat
graniczy z Białorusią. Przez jego teren
przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne łączące Europę Zachodnią z Europą Wschodnią i państwami
azjatyckimi.
Dogodne położenie i możliwości rozwoju
to nie jedyne atuty powiatu. Dolina Bugu
to jedenz najczystszych regionów nie tylko Podlasia czy Polski, ale i całej Europy.
Bug jest niezwykle malowniczy. Liczne
meandry, zakola, starorzecza, porośnięte
dziką roślinnością brzegi - to wszystko
tworzy niepowtarzalny klimat. Z dala od
zgiełku żyje tutaj bogactwo rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Ze względu na
unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe na terenie doliny Bugu utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski
Przełom Bugu”, oraz liczne rezerwaty
przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Brak uciążliwego przemysłu, tradycyjna gospodarka rolna sprawiły, iż środowisko bialskie pod względem czystości
plasuje się na pierwszym miejscu w kraju.
Fragmenty mało zmienionej przez człowieka przyrody chronione są w 8 rezerwatach, a pojedyncze unikalne egzemplarze
ustanowione zostały pomnikami przyrody
(ponad 300). W powiecie bialskim użytki ekologiczne utworzono w formie 24
obiektów o łącznej powierzchni 242,68
ha. Ochronie poddano śródleśne bagna
i inne tereny podmokłe, które nie mają
znaczenia gospodarczego.
Nasz powiat jest atrakcyjny turystycznie.
Jego atrakcyjność określają nie tylko unikalne walory przyrodnicze i kulturowe,
doskonały stan środowiska naturalnego,
krajobraz, wyjątkowe połączenie kultur:
żydowskiej, tatarskiej, olędzkiej, ruskiej,
ale przede wszystkim przyjazny charakter
ludzi i ich gościnność.
Powiat Bialski oferuje turystom dużo
możliwości w zakresie turystyki czynnej:
rowerowej, kajakowej, konnej i pieszej.
Do dyspozycji turystów mamy oznakowane szlaki, ścieżki przyrodnicze, interesujące historycznie miejsca, kościoły,
cerkwie, dworki, pałace i tradycyjną
wieś podlaską.
W roku 2011 „Szlak kajakowy Bug-Krzna”
w konkursie na najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego w plebiscycie internautów otrzymał najwięcej

głosów i zakwalifikował się do konkursu
ogólnopolskiego. Obok Bugu i Krzny jeszcze rzeka Zielawa kandyduje do roli miejsca organizacji spływów.
Po terenie powiatu turyści mogą poruszać
się także pieszo, oznakowanymi szlakami,
m.in. Nadbużańskim czerwonym szlakiem
pieszym, zaliczanym do najdłuższych
i najatrakcyjniejszych szlaków w Polsce.
Rozpoczyna się on w miejscowości Kózki
w województwie mazowieckim, a kończy
w Hrubieszowie w województwie lubelskim. Na teren powiatu bialskiego szlak
wkracza w miejscowości Gnojno i przebiega przez 33 miejscowości. Do najciekawszych należą: Gnojno, Bubel Stary, Janów
Podlaski, Wygoda Stadnina, Woroblin,

Derło, Zaczopki, Pratulin, Krzyczew, Neple,
Samowicze, Terespol, Kostomłoty, Kodeń,
Jabłeczna, Mościce Dolne, Sławatycze,
gdzie szlak opuszcza nasz powiat.
Przez powiat, terenami nadbużańskimi,
przebiega „Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo”. Jest to najbardziej rozwinięty projekt rowerowy jaki do tej pory zrealizowano w Polsce. To niemal 2000 km
specjalnie wytyczonej trasy, która wiedzie przez pięć województw wschodniej
Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie).
Łączna długość trasy rowerowej w ramach tego szlaku na terenie naszego
powiatu to ok. 100 km. Przebiega ona
przez następujące gminy:

Bug w okolicy Kostomłotów gm. Kodeń. Autor Zbigniew Gwardiak

Cerkiew neounicka w Kostomłotach gm. Kodeń. Autor Zbigniew Gwardiak

►
11

16-30.09.2017 Gościniec Bialski Nr 18
TURYSTYKA
Gminę Sławatycze,
Gminę Kodeń,
Gminę Terespol,
Miasto Terespol,
Gminę Zalesie,
Gminę Rokitno,
Gminę Janów Podlaski,
Gminę Konstantynów.
W powiecie znajduje się szereg zabytków
kultury materialnej. Większość z nich ma
charakter wiążący się z funkcjami religijnymi. Są to m.in.: Sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej z cudownym obrazem Matki
Boskiej de Guadelupe, Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej, Sanktuarium
Męczenników Podlaskich w Pratulinie,
Monastyr w Jabłecznej - ośrodek kultu
prawosławnego w Polsce, Sanktuarium
i jedyna na świecie katolicka parafia
neounicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Biorąc pod
uwagę te obiekty i miejsca noclegowe
w domach pielgrzyma, można mówić o turystyce pielgrzymkowej w naszym powiecie. Warte zwiedzenia są, znajdujące się na
terenie powiatu zabytkowe cmentarze. Są
to cmentarze unickie, muzułmańskie, żydowski, cmentarze wojenne i powstańcze.
Na obszarze między Bugiem a Krzną jest
wiele zabytków o charakterze świeckim.
Są to głównie założenia i zespoły dworsko - parkowe i dworsko - ogrodowe.
Mniej liczne są pałace i zespoły zamkowe,
dwory i zespoły folwarczne. Należy jednak
wymienić miejscowości, w których możemy poszczycić się wspaniałymi obiektami:
Cieleśnica, Droblin, Nosów, Ludwinów,
Grabanów, Kozula, Konstantynów, Janów
Podlaski, Horodyszcze, Roskosz, Międzyrzec Podlaski. Wartym odwiedzenia jest
Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie. W Janowie Podlaskim jest Stadnina
Koni – najsłynniejsze gniazdo hodowlane
konia arabskiego na świecie.
Szczególny charakter posiadają obiekty
zabytkowe składające się na zachodnią
część kompleksu twierdzy brzeskiej. Są
to różnego rodzaju fortyfikacje i obiekty
z nimi związane, rozrzucone na terenie
miasta i gminy Terespol.
Z roku na rok poprawia się baza noclegowa, zwiększa się ilość miejsc noclegowych
zarówno w gospodarstwach agroturystycznych jak i w innych obiektach. Mamy
możliwości noclegowe o bardzo zróżnicowanym standardzie „na każdą kieszeń”.
Powiat bialski to tereny ekologicznie
czyste, w większości nie eksploatowane przez zorganizowaną turystykę.
Tu można dobrze wypocząć z dala od
zgiełku, odetchnąć czystym powietrzem.
Coraz większą popularnością cieszy się
agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne skupione są głównie w rejonie
nadbużańskim, gdzie wiele wsi i gospo12

darstw posiada tradycje letniskowe. Już
dzisiaj gospodarstwa agroturystyczne
mają wielu zwolenników, których przyciągają niezaprzeczalne atuty podlaskich
ziem, takie jak: mało skażone środowisko, swoisty i leczniczy klimat niektórych
miejscowości, okazja przyjrzenia się życiu
na wsi i pracy rolników, pełne grzybów
lasy, piękne krajobrazy i zabytki, a nade
wszystko możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju.
Na uwagę zasługują także wyroby kulinarne z naszego terenu. Odwiedzający
nas turyści mogą skosztować naszych
regionalnych potraw. Wiele z nich znajduje się na liście produktów tradycyjnych. Ser z Zabłocia, Kodeński chleb
razowy żytni, wędliny z Wisznic m.in.
Kiełbasa królewska wędzona, Polędwica wędzona z Wisznic, Kwas chlebowy sapieżyński kodeński, Nektar
św. Eugeniusza - miód ziołowy Ojców
Oblatów Pieczeń z szynki dzika – wę-

dzona lub pieczona, sękacz podlaski,
to tylko niektóre z produktów tradycyjnych i regionalnych.
Swojego święta doczekał się sękacz
podlaski. Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej jest inicjatorem i organizatorem odbywającego się we wrześniu
każdego roku Bialski Festiwal Sękaczy.
Jest to impreza o zasięgu regionalnym.
Oprócz promocji sękacza, to także czas
spotkań mieszkańców powiatu, poznanie jego tradycji i kultury, w czasie trwania imprezy odbywają się również występy artystyczne. Festiwal obfituje w wiele
atrakcji dla przybyłych gości m.in. degustacja sękaczy, pokaz wypieku sękacza
oraz występy zespołów ludowych.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.powiatbialski.eu oraz
profilu powiatu na Facebooku!
Materiał: Lokalna Organizacja Turystyczna
„Między Bugiem a Krzną”

Sękacz Podlaski

Spływ kajakowy rzeką Zielawą
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Jarmark Rękodzielniczy i 320-lecie Terespola
320 lat temu Terespol otrzymał prawa miejskie. Jubileusz tego ważnego
historycznego wydarzenia świętowano w niedzielę 17 września podczas
Jarmarku Rękodzielniczego. Przywilej miejski Terespol otrzymał w 1697
roku. Uroczystość, pomimo deszczowej pogody, zgromadziła w niedzielne popołudnie w miejskim parku
mnóstwo osób.
To już trzecia edycja Jarmarku, które
zainicjowało Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Miejskiej Terespol. W tym roku Terespol obchodzi 320- lecie nadania praw
miejskich i postanowiono połączyć oba
wydarzenia. Zgromadzeni mogli obejrzeć wyroby artystyczne i rękodzielnicze
twórców z całego regionu oraz z Białorusi
m.in.: malarskie, rzeźbiarskie, wikliniarskie, ceramiczne, stolarskie, bednarskie,
kuśnierskie, kulinarne i inne. Ważnym
momentem uroczystości było powołanie
przez księcia Krzysztofa Konstantego Radziwiłła Drużyny Artylerii Domu Radziwiłłów w Terespolu. – Drużyna powstała przy
Stowarzyszeniu, które pełni rolę patrona
i opiekuna. Została erygowana do funkcjonowania na terenie Terespola i całej
Polski poinformował prezes Stowarzyszenia RGMT - Krzysztof Badalski. Po raz
drugi podczas jarmarku stowarzyszenie
zorganizowało konkurs „Kulinarne smaki
Terespola”. W tym roku nagrodę otrzymała Pizzeria ,,Solare”, która przygotowała
kaczkę pieczoną z jabłkami podawaną
z kluseczkami i żurawiną po terespolsku.
Drugie miejsce zajęła firma Agrostop
II Katarzyny i Rafała Grabowskich za
,,pyzy polatyckie” a trzecie miejsce Zajazd
,,Jędrula” Andrzeja Makarewicza za pasztet z żurawiną. Nagrody ufundowali radni miasta Terespol. Po raz drugi podczas
jarmarku stowarzyszenie zorganizowało
konkurs „Kulinarne smaki Terespola”.
W tym roku nagrodę otrzymała Pizzeria
,,Solare”. Drugie miejsce zajęła firma Agrostop II Katarzyny i Rafała Grabowskich za
,,pyzy polatyckie”, a trzecie miejsce Zajazd
,,Jędrula” Andrzeja Makarewicza za pasztet z żurawiną. Nagrody ufundowali radni
miasta Terespol. Wyjątkową niespodzianką było wykonanie przez chór Corda Vox
piosenki przygotowanej specjalnie na obchody jubileuszu miasta. Święto wywołało
wiele ciepłych emocji szczególnie u długoletnich mieszkańców. Musimy pamiętać, że dzieje Terespola nierozerwalnie związane są z historią Błotkowa,
które powstało najprawdopodobniej
w pierwszej połowie XV wieku. Założycielem miasta Terespol był Józef Bogusław

Słuszka, który nabył Błotków. Nazwa, jak
powszechnie wiadomo, pochodzi od imienia żony Słuszki – Teresy. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1697 roku.
Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę i sprzedawane były pamiątki związane z miastem: kubki, przypinki, zegary
ścienne, pocztówki i torby. Gadżety są do
nabycia w: Kwiaciarni ,,Czerwony Mak”,
Kwiaciarni ,,Orchidea” oraz w zakładzie
fryzjerskim ,,U Rudej”.
Pierwotnie Terespol był cały murowany,
miał ratusz z wieżą zegarową, rynek, ulice brukowane i obsadzone drzewkami
owocowymi, cztery kościoły, dwa zakony,
dużo pałacyków bogatych ludzi, browary
i jedna gorzelnię, a na Bugu była prowadzona żegluga. Później car kazał w związku z rozbudową Twierdzy Brzeskiej (poł.
XIX w.) wszystko rozebrać i przenieść
miasto na obecne ziemie. Nowy Terespol
zbudowany został wzdłuż zbiegających
się traktów (warszawskiego, brzeskiego i kodeńskiego). Kościół parafialny
wzniesiono w latach 1861-1864. Wtedy
wybudowano także nowy ratusz oraz synagogę. Została niestety rozebrana przez

Niemców w czasie II Wojny Światowej.
W nowym Terespolu dominowała zabudowa drewniana. Domy parterowe były
budowane szczytem do ulicy.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Terespol ponownie zaczął bardzo
dynamicznie się rozwijać. To zasługa
ogromnego sztabu ludzi, władz miasta
i doskonałej współpracy z miejscowymi
organizacjami i instytucjami społecznymi. W ciągu dziesięciu latach samorząd
pozyskał ponad 100 mln zł.
Podczas imprezy MOK przeprowadził
diagnozę potrzeb kulturalnych w ramach
uczestnictwa w programie ,,Zaproś nas
do siebie” realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury”. Kilkudziesięciu
mieszkańców miasta i okolic zaznaczało odpowiedzi na poszczególne pytania
umieszczona na dużych kartonach: Czy
interesujesz się historią Terespola i w jakim stopniu? Co Ci się w Terespolu podoba a co nie? W jakich wydarzeniach
i zajęciach zechcesz uczestniczyć? Oraz
Czym dla Ciebie jest kultura? Wyniki badań zostaną zaprezentowane wkrótce.
Źródło: UM w Terespolu (na podstawie artykułu
Sylwii Bujak - ,,Słowo Podlasia” nr 38/2017)
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gm. Międzyrzec Podlaski

„Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka”

W niedzielę 24 września 2017 roku
przy Szkole Podstawowej w Strzakłach odbyło się „Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka”. Organizatorem
był wójt gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz, Stowarzyszenie
Społeczno-Oświatowe Gminy Międzyrzec i Rada Sołecka wsi Strzakły. Swoje
stoisko wystawiło również Stowarzyszenie Przyjazne Misie.

Strzakł, o tym że teren po Szkole Podstawowej został wpisany plan rewitalizacyjny Gminy Międzyrzec Podlaski.
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy
Gminy Międzyrzec Podlaski, radny Po-

wiatu Biaskiego Mariusz Kostka, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk wraz z radnymi, sołtysi, pracownicy
Urzędu Gminy.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Podczas spotkania można było upiec
samodzielnie kiełbaski, ziemniaki w
ognisku. W budynku dawnej szkoły był
przygotowany przez mieszkańców wsi
Strzakły poczęstunek oraz wiele atrakcji
dla dzieci, które prowadziła animatorka
GOK-u np. malowanie twarzy. Stowarzyszenie Przyjazne Misie prowadziło
zawody sportowe dla dzieci na świeżym
powietrzu.
Wójt gminy Międzyrzec Krzysztof Adamowicz wraz z prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Oświatowego Elżbietą Chodzińską poinformowali mieszkańców

Pary z Międzyrzeca świętowały złote gody
29 małżeństw z Międzyrzeca Podlaskiego otrzymało medale za długoletnie pożycie. Jubileusz Złotych Godów odbył się
20 września hotelu Hesperus. Były gratulacje, wspomnienia i wzruszenia.
Medale przyznane przez Prezydenta RP
wręczył burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego
Zbigniew Kot wspólnie z sekretarz miasta
Elżbietą Dedelis. Małżeństwom z gminy
Międzyrzec gratulował zaś wójt Krzysztof
Adamowicz. Jubilaci usłyszeli wiele serdecznych życzeń i wyrazów uznania. To
specjalnie dla nich wystąpili uczniowie mię-
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dzyrzeckiej. bawili się też wspólnie z kapelą
Retro. Były też toasty i poczęstunek, tak jak
na prawdziwym weselu.
Pary z Międzyrzeca Podlaskiego, które
zostały uhonorowane medalami:
Helena i Stanisław Domańscy, Bogumiła
i Józef Gadziccy, Marianna i Stanisław
Gomółkowie, Stanisława i Stanisław
Grabowscy, Zofia i Wacław Gutowscy,
Stanisława i Zbigniew Hończarukowie,
Elżbieta i Zbigniew Kałanowscy, Zofia
i Piotr Kozłowscy, Elżbieta i Klemens
Leszczyńscy, Jadwiga Ładna i Antoni Ładna, Krystyna i Zdzisław Łosiccy, Danuta

i Roman Milewscy, Helena i Zdzisław Nestorowiczowie, Alicja i Jan Nikiciukowie,
Danuta i Paweł Oksiutowie, Zofia i Feliks
Pulikowie, Feliksa i Henryk Radziejewscy,
Leokadia i Henryk Romaniukowie, Alicja
i Stanisław Rynn, Stanisława i Zdzisław
Saczukowie, Halina i Aleksander Siedlanowscy, Marianna i Franciszek Sieroccy,
Alina i Bolesław Siłaczukowie, Halina
i Antoni Słoneccy, Teresa i Jerzy Sobolewscy, Zofia i Henryk Tarasiukowie, Zofia
i Marian Waszkowscy, Halina i Stanisław
Wojczukowie, Zofia i Tadeusz Zajm.
Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim
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Uczyli się jak być widocznym na drodze

19 września w Szkole Podstawowej
w Zalesiu zorganizowana została ogólnoszkolna impreza związana z bezpieczeństwem uczniów pod nazwą „ Bądź
aktywny - bądź widoczny”. W spotkaniu
udział wzięło 330 uczniów szkoły i zaproszeni goście.
Funkcjonariusze Policji z Białej Podlaskiej
i Terespola przeprowadzili pogadanki
na temat właściwego zachowania się na
drogach i wręczyli elementy odblaskowe
najmłodszym uczniom szkoły oraz koszulki odblaskowe wszystkim uczniom klas
I Szkoły Podstawowej.
Przedstawiciele WORD i BLGD przywieźli
na spotkanie dodatkowe elementy odblaskowe i koszulki , które będą przeznaczone dla starszych uczniów i będą wykorzystywane podczas licznych wycieczek
rowerowych po trasach BLGD organizowanych przez szkołę i ULPKS „Gaj”.
Następnie dyrektor szkoły Wojciech Kołodyński podsumował wakacyjną akcję „
Wakacje z rowerem – 2017 ”. Polegała ona
na aktywizacji całego lokalnego środowiska. Uczestnicy akcji mieli przejechać rowerem jak najwięcej kilometrów i dokumentować swoje rowerowe wycieczki. Okazało
się, iż wszyscy biorący udział w akcji przejechali w sumie około 7 tysięcy kilometrów.
W nagrodę najbardziej aktywni uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
przydatne w czasie przejazdów rowerem.
Podziękowania za aktywną organizację
wycieczek rowerowych otrzymała Joanna
Borowik. Największą ilością przejechanych
kilometrów wykazała się nauczycielka Iwona Gładysz oraz uczeń gimnazjum Michał
Haponiuk.
Ponadto wyróżnieni w akcji zostali: Tomasz
Burlikowski, Aleksandra Wójcik, Aleksandra Iwańczuk, Ewa Sebestjaniuk, Weronika Lisowska, Martyna Dudek, Wik-

toria Borowik, Michał Borowik, Mateusz
Borowik, Aleksandra Romać, Patrycja
Romać, Wiktoria Charewicz. Najmłodszą uczestniczką akcji była dwuletnia
Róża Romać, która wspólnie z rodzicami w specjalnym nosidełku przejechała rowerem wiele kilometrów. Nagrody
rzeczowe i upominki dla uczestników akcji
ufundowała Rada Rodziców.
Spotkanie było tez okazją do podziękowania uczniom ze szkoły w Zalesiu, którzy od
lat osiągają czołowe miejsca w Ogólnopolskich Turniejach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Podsumowane zostały
ubiegłoroczne sukcesy drużyny z gimnazjum i szkoły podstawowej w Turniejach
BRD. Szkołę podstawową reprezentowali
Gabriela Dobrowolska, Klaudia Fodoruk, Michał Karmel, Michał Kaczor. Gimnazjum reprezentowali natomiast: Ewa
Sebestjaniuk, Sara Narojczyk, Michał
Haponiuk. Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Mirosława Jaśkiewicz oraz Pan
Adrian Kamiński.
Ponadto uczniowie w czasie wakacji brali
też udział w Wakacyjnym Turnieju Ludowych Zespołów Sportowych na etapie powiatowym i wojewódzkim zajmując tam
czołowe miejsca.
Kolejnymi działaniami związanymi z bezpieczeństwem było przypomnienie zasad obowiązujących przy dowozie do szkoły oraz
informacja o reaktywacji Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych przy OSP w Zalesiu.
Ważnym momentem spotkania było
przekazanie przez szkołę 10 koszulek
odblaskowych dla Ośrodka dla Uchodźców w Horbowie w celu udostępniania
ich wszystkim osobom udającym się po
zmroku trasą E-30 do pobliskiego kompleksu „Pajero”.
Podczas spotkania uczeń M. Haponiuk
zaprezentował właściwie wyposażony rower i zaprezentowany został prawidłowy

Komentarz

„Edukowanie dzieci o zasadach ruchu drogowego jest koniecznością”

Arkadiusz Maksymiuk, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
Szkoła w Zalesiu to prawdziwy bastion jeśli chodzi o tego typu akcje. Od wielu lat jej
uczniowie zdobywają laury w konkursach
na różnych szczeblach, nie tylko lokalnym.
Są zaangażowani i pełni pasji. Należą im się
szczególne podziękowania za podtrzymywanie tradycji udziału w tego typu konkursach.
Myślę, że takie akcje powinny odbywać się
w każdej szkole. Ruch komunikacyjny jest
coraz większy, a co za tym idzie wzrasta
również zagrożenie. Od tego ile przekażemy
dzieciom wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, ile dobrych nawyków im wpoimy
zależy ich przyszłość. Wiedza ta będzie owocować w ich dorosłym życiu.
nocny ubiór pieszego z uwzględnieniem
elementów odblaskowych. Przykładowe
elementy odblaskowe i fotografie przedstawiające ich widoczność w nocy zostały też zaprezentowane na specjalnej
gazetce. Spotkanie uświetniły występy
uczniów gdzie młodsze dzieci przedstawiły część artystyczną przygotowaną pod
kierunkiem nauczycielek - B. Wasztan i B.
Kołodyńskiej pt.: „ Z odblaskami bezpieczniej”, na którą złożyły się wiersze
i piosenki dotyczące tejże tematyki.
Uczestnicy spotkania mieli też możliwość
obejrzenia legendarnego policyjnego Fiata 125p będącego na wyposażeniu Grupy
rekonstrukcyjnej.
Sprawnie przeprowadzona impreza
spełniła swoje zadanie poprzez przypomnienie zasad właściwego zachowania się na drogach i właściwego korzystania z elementów odblaskowych.
Jest to bardzo istotne w przypadku
naszych uczniów i mieszkańców korzystających codziennie z międzynarodowej trasy E-30 przebiegającej
przez gminę Zalesie.
Tekst: W. Kołodyński/ Zdjęcia: Radio Biper
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„Jesienne Spotkanie z Piosenką” w Tłuśćcu

16 września w remizie OSP w Tłuśćcu
odbyła się cykliczna impreza pod nazwą „Jesienne Spotkanie z Piosenką”.
Rokroczny koncert zespołów ludowych przyciąga zarówno artystów ludowych z naszego regionu, jak i sporą
publiczność z Tłuśćca i okolic. Organizatorzy za cel imprezy stawiają sobie
propagowanie i popularyzację sztuki
ludowej.

podczas tak wspaniałych występów wypełnionych po brzegi bogatą i różnorodną nutą folkloru.
Organizatorzy wydarzenia zespół ludowy
„Sami Swoi” z Tłuśćca oraz Gminny Ośro-

dek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
serdecznie zapraszają za rok na kolejną
edycję „Jesiennego spotkania z Piosenką”.
Materiał: Radio Biper

W tegorocznej edycji spotkania na scenie
wystąpiło 9 zespołów ludowych: „Echo”
z Przychód, „Jutrzenka”z kapelą z Rogoźnicy, „Ale Baby” z kapelą z Berezy,
„Leśne Echo” z Zaścianek, Dziecięcy
zespół „Hreczka” z Zaścianek, „Brzozowianki” z Brzozowicy Dużej, „Jagódki”
ze Żdżar, „Zorza” z Polskowoli, „Lubartowiacy” z Lubartowa oraz kabaret „Zaścianek” z Trzebieszowa.
Koncert poprowadziła członkini zespołu
„Sami Swoi” Elżbieta Baj. Publiczność
z całą pewnością bawiła się znakomicie
gm. Łomazy

Huszczańskie święto ziemniaka

Ognisko Integracyjne zakończyło projekt„ Bezpieczny plac zabaw we wsi
Huszcza” dofinansowany ze środków
Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
28 września dzieci wraz z rodzicami spotkali się na ognisku integracyjnym z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”, na którym podsumowano działania w ramach
programu Lubelskie Lokalnie - mikrodotacje FIO2. Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Huszczy Dorota Pawłowska powitała
dzieci i rodziców, przybyłych gości ze
Szkoły Podstawowej w Łomazach oraz
grupę nieformalną „ Razem dzieciom”
i prezes OSP Huszcza Barbarę Hołownię.
Koordynator projektu Danuta Nazarewicz przypomniała cele i zadania pro-
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jektu „Bezpieczny plac zabaw we wsi
Huszcza” dofinansowanego ze środków
Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Dyrektor szkoły wręczyła podziękowania wszystkim, którzy włączyli
się w budowę placu zabaw. Podkreśliła
ogromny wkład mieszkańców Huszczy
w ich realizację. Na placu zabaw znalazły się odnowione i zakupione sprzęty
– karuzela i domek ze zjeżdżalnią i wspinaczką. Podziękowania przekazano także
Wójtowi Gminy Łomazy Jerzemu Czyżewskiemu, który wspomógł inicjatywę
mieszkańców przekazując fundusze na
zakup słupków i siatki ogrodzeniowej.
Następnie ogłoszono wyniki gminnego konkursu plastycznego „Wakacyjne
zabawy na placu zabaw”. Laureatom
i uczestnikom rozdano nagrody i upo-

minki zakupione ze środków FIO.
Po części oficjalnej rozpoczęły się atrakcje. Dzieci bawiły się na nowym placu
zabaw. Chętnie korzystały z malowania
twarzy. Uczniowie poznali także krótką
historię pojawienia się ziemniaka w naszym kraju. Potem rozpoczęły się zabawy
z ziemniakiem. Były wyścigi z ziemniakiem na łyżce drewnianej, poszukiwania
ziemniaków na boisku szkolnym oraz
ziemniaczane obrazy wykonane techniką
stempelkową, pt.: „Stempelkowy plac zabaw”. Starszacy zorganizowali „Otrzęsiny”
dla uczniów klasy czwartej. Przygotowali
zabawne, ale trudne zadania do wykonania. Były to np. skoki na skakance w kaloszach czy magiczne pudełko, test wiedzy
o szkole.
Materiał: UG w Łomazach
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Wizyta potomków nadbużańskich olędrów

Od 17 do 24 września na terenie gminy Sławatycze przebywali potomkowie
olędrów nadbużańskich z dawnych
kolonii macierzystych Neudorf-Neubruch (Nejdorf-Nejbrow) – od 1929
roku Mościc Dolnych i Górnych: Siegfried Ludwig i Jens Ryl. Wywodzą się
z rodzin pierwszej grupy osadników
z 1617 roku.
Dla Siegfrieda Ludwiga z Bad-Düben
(Saksonia) był to też mały prywatny
jubileusz 10-lecia kontaktów z gminą Sławatycze, gdzie obecnie leż y
część lewobrzeżnych Mościc Dolnych,
i sielsowietem Domaczewo (Białoruś),
gdzie do 1940 roku znajdowała się prawobrzeża część Mościc Dolnych i całe
Mościce Górne.
Obaj panowie już kilkakrotnie gościli na
tych terenach zamieszkiwania przodków.
W 1940 roku zapadła decyzja okupanta
radzieckiego o likwidacji prawobrzeżnych części wsi i wysiedleń ludności
o niemieckich korzeniach narodowościowych do tzw. Kraju Warty lub w głąb
Niemiec, co czyniono w porozumieniu
z niemieckim okupantem ziem polskich,
będącym wówczas w sojuszu z ZSRR.
Podczas spotkania z wójtem Grzegorzem
Kiec i dyrektorem GOK - Bolesławem
Szulejem w Urzędzie Gminy Sławatycze
19 września - zadeklarowali potrzebę
założenia w Niemczech Koła Przyjaciół
Nejdorf-Nejbrowa, które w sposób szczególny utrzymywałoby kontakt wyłącznie
ze środowiskiem potomków olędrów
tychże kolonii macierzystych w rejonie
Sławatycz i Domaczewa.
Wiążą z tym głównie zaszczepienie
idei pamięci historycznej i etnograficznej o olędrach - zwłaszcza pośród
najmłodszych - poprzez organizację
zawodów sportowych lub innych form
integracji dzieci młodzieży polskiej,
białoruskiej i niemieckiej, wskazując na
gminę Sławatycze jako miejsce centralne tychże wydarzeń. Ważnym celem tejże działalności będzie także dokumentowanie historii oraz pomoc turystyczna
i informacyjna.
Będzie to niejako uściślenie tego, co robiono w poprzednich latach w ramach
działalności Stowarzyszenia „Bugholendry”, jednakże w niezależnej od niego
formie organizacyjnej, zamykającej się
w ww. obszarze kolonii macierzystych
i ich najbliższego otoczenia.
Potrzeba takiej formy działania wynikła
też z niewielkiego zaangażowania merytorycznego i braku współudziału finansowego Stowarzyszenia „Bugholendry”

w organizację uroczystości 400.-lecia
założenia kolonii obchodzonych w dniu
3 czerwca br.
Pan Wójt wyszedł również z inicjatywą
podpisania umowy partnerskiej z którymś z niewielkich niemieckich miast
lub gmin w Saksonii, gdzie mieszkałaby
większa grupa potomków nadbużańskich olędrów.
Panowie S. Ludwig i J. Ryl, jako liderzy planowanych zmian w organizacji
kontaktów olędeskiej diaspory rozsianej w kilku krajach Europy i Ameryce,
podkreślili również, iż teren skąd przybyli i gdzie obecnie zamieszkują jest
ukształtowany podobnie jak nadbużański, a rzeka Mulda (Mulde) - podobnie
jak Bug – często nęka mieszkańców powodziami i podtopieniami.
Ponadto, jakby dopełnieniem ceremoniału przebiegu uroczystości 400.-lecia było przywiezienie sadzonek sosny
(cedr, limba) syberyjskiej, wyhodowanych z nasion przywiezionych przez
potomków nadbużańskch olędrów,
luteran, którzy wyemigrowali do Carskiej Rosji w rejon Irkucka na Syberii

w 1910 r., zakładając tam 3 wsie.
Sadzonki te, w obecności gości przybyłych z Niemiec, oraz wójta gminy Sławatycze Grzegorza Kiec, sołtysa wsi Mościce
Dolne Tomasza Łuszczewskiego, dyrektora GOK Bolesława Szuleja i mieszkańca wsi Mościce D. Antoniego Chorążego
zostały zasadzone na placu przy świetlicy wiejskiej w Mościcach Dolnych i przy
kamieniu-pomniku upamiętniającym
400-lecie założenia olęderskich kolonii.
Wszyscy pozostają z nadzieją, że zarówno ten pamiątkowy głaz, jak i wzrastające syberyjskie sosny - na wieki pozostaną
świadkami tętniącego tu niegdyś życia
niezwykłych ludzi, na tym surowym, ale
ujarzmionym przez nich – terenie.
Z tą nadzieją pozostają też goszczący tu
panowie, jak i inni odwiedzający ojczyznę
przodków.
Oby w przyszłości - oprócz tychże symboli - na turystycznym nadbużańskim szlaku
mogli spotykać również miejscowych ludzi i nie wymarłą wieś, która po II wojnie
światowej stała się niepisaną dziedziczką
historii i życia nadbużańskich olędrów.
Tekst: Antoni Chorąży (Mościce Dolne)
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Pielgrzymowali śladami Jana Pawła II

Od 13 do 15 września pensjonariusze
Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie z pracownikami oraz kapelanem
Domu odbyli duchową pielgrzymkę do
miejsc nierozerwalnie związanych z
osobą Świętego Jana Pawła II.
Pierwszym, które odwiedziliśmy było
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
w Skarżysku-Kamiennej. Pomodliwszy się
przed wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia udaliśmy się w dalszą drogę-do duchowej stolicy Polski jaką jest dla wszystkich Polaków Częstochowa. Jest jednym
z ważniejszych miejsc kultu maryjnego,
orędownikiem, którego był Jan Paweł II.
Szlak naszej pielgrzymki przywiódł nas
przed Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Uczestnicząc w Apelu Jasnogórskim, mszy świętej w kaplicy Matki
Boskiej Częstochowskiej, modląc się indywidualnie przed wizerunkiem Czarnej Madonny, wzmocnieni a zarazem wyciszeni
duchowo udaliśmy się do rodzinnego
miasta Jana Pawła II - Wadowic.
W drodze towarzyszyła nam modlitwa
oraz ulubione pieśni Ojca Świętego „Barka”, „ Moje miasto Wadowice”. Odwiedziliśmy w Muzeum Jana Pawła II Rodzinny
Dom Karola Wojtyły, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Dom Rodzinny Papieża
wywarł na nas ogromne wrażenie. Jest to
miejsce w którym żył człowiek szlachetny,
mądry, otwarty na innych ludzi, skromny.
gm. Leśna Podlaska

spotkań z Ojcem Świętym zawsze miły
uśmiech, życzliwe słowa, żarty, błogosławieństwo oraz życzenia dobrej nocy
przed wyjazdem do Watykanu. W Krakowie zwiedziliśmy Katedrę, Wawel, Kościół
Mariacki, Sukiennice. Goszcząc w Chęcinach wstąpiliśmy do Jaskini Raj i do Zamku Chęcińskiego.
Zwieńczeniem całej pielgrzymki była Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie- Łagiewnikach oraz modlitwa
przy relikwiach św. Siostry Faustyny.
Materiał: DPS w Konstantynowie

Kolejna edycja „Akcji Sprzątania Świata”

Już po raz 24. w Polsce odbywała się
Akcja Sprzątania Świata. W tym roku
hasłem było „Nie ma śmieci – są surowce”.
Gmina Leśna Podlaska jak co roku włączyła się aktywnie w akcję. Pracownik
Urzędu Gminy do spraw ochrony środowiska spotkał się z przedszkolakami (piątek -15.09) i klasami „0” (wtorek
-19.09). Dzieci dowiedziały się jakie są
kolory pojemników na odpady i jakie
rzeczy muszą tam trafić, w jaki sposób
zastosować zasady recyklingu w życiu codziennym w każdym domu. Ile
rozkładają się śmieci, które trafiają do
środowiska i gdzie powinny trafić stare
telefony, komputery, zużyte baterie oraz
przeterminowane i niepotrzebne leki.
Dzieci chętnie brały udział w dyskusji
i odpowiadały na pytania. Wierzymy, że
takie lekcje ekologii nauczą odpowiednio postępować z odpadami, a co za
tym idzie wyrobić nawyki dbania o śro18

Był to dla nas wszystkich wzruszający moment pielgrzymki.
Następnie odwiedziliśmy Sanktuarium św.
Józefa oraz klasztor Karmelitów Bosych w
Wadowicach. W miejscach tych kształtowało się życie duchowe Karola Wojtyły
tu obok ołtarza Matki Bożej Szkaplerskiej
umieszczony został szkaplerz Jana Pawła
II, który pozostał niemym świadkiem dni
życia Ojca Świętego. Pielgrzymując śladami Jana Pawła II dotarliśmy do Krakowa.
Okno Papieskie na Franciszkańskiej 3
przywołało w nas radosne wspomnienia

dowisko jak o siebie samych.
We wtorek (19.09) młodzież ze Szkoły
Podstawowej i Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego poszła w teren
sprzątać w ramach akcji. Młodzież nazbierała pokaźną górę śmieci co świadczy o tym że świadomość dbania o naszą

planetę jest nadal niska i wymaga systematycznego edukowania wszystkich.
Mamy nadzieję, że ta akcja na rzecz poszanowania środowiska będzie cenną
lekcją ekologii i dbania o swoje miejsce
do życia, tak by służyło teraz i przyszłym
pokoleniom.
Tekst: UG/ Zdjęcia: ZSCKR, ZPO
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Wczoraj i dziś - nazwy miejscowości (cz.1)
Często zastanawiamy się nad naszą historią. Szukamy naszych przodków, swoich korzeni. Ustalamy gdzie nasi przodkowie
mieszkali i skąd pochodzili. O ile nazwy miejscowości bardzo rzadko się zmieniały, a nawet jak tak było pozostało to w pamięci
mieszkańców. Choć zdarza się, że przyjmujemy czasami za pewnik to co się nam wydaje logiczne.
I tak stosowanie nazw „duży” czy „mały”
w miejscowości miało inne znaczenie niż
dzisiaj. Nazwa „duży” miała inne znaczenie,
najczęściej określano nazwą „wielki” czyli
„stary” jak w przypadku Wielkopolski, zaś
„mały” to inaczej nowy jak w przypadku
Małopolska. Stąd na mapach przedwojennych jest Cicibór Wielki i Mały. Czasami w nazwach pozostały echa jeszcze
wcześniejszych podziałów. Taka sytuacja
dotyczy leżących po dwu stronach Zielawy Orteli. Bliżej Białej leży Ortel Książęcy
położony w granicach dawnego Hrabstwa
Bialskiego będącego własnością książąt
Radziwiłłów stąd nazwa. Podobnie rzecz
miała się z Białą tu nazwa książęcy została
wyparta przez Podlaski. Po drugiej stronie
rzeki leżał w tzw. królewszczyźnie wraz
z Łomazami i Piszczacem - Ortel Królewski.
Tu w poszukiwaniach genealogicznych czy
własnościowych nie nastręcza to problemów poza kilkoma wyjątkami. Inna sprawa
ma się z podziałami administracyjnymi. Te
zmieniały się dosyć i często i bez szczegółowej wiedzy czy pomocy trudno byłoby
się poruszać. Powiat nasz zmieniał granice. Część gmin istnieje w podobnym
kształcie lub niewiele zmienionym jaki
np. gmina Rokitno, czy Rossosz. Niektóre
z gmin zmieniły całkowicie granice jak Piszczac, który obejmował tereny na wschód
od miasteczka, a sama osada była ostatnią
miejscowością na zachodzie. Wiekszość
obecnej gminy to obszar nie istniejących
gmin Kościeniewicze (prawie cała) i częściowo Huszcza. Tereny byłej gminy Piszczac należą obecnie do gminy Kodeń. Część gmin,
mimo że istniała, nosiła całkiem inne nazwy
jak gmina Terespol, która nosiła od siedziby
gminy inną nazwę - Kobylany, czy Tuczna
która ze względów religijnych nosiła nazwę
Międzyleś wtedy bardziej prawosławna czyli
bardziej dla Rosjan przyjazna wieś. Względy
historyczne zadecydowały że gmina Leśna
Podlaska, mimo że była osadą, została stolica gminy Witulin. Podobnie obecna gmina
Zalesie nosiła nazwę Dobryń mimo siedziby władz gminnych w Zalesiu. Część gmin
całkowicie zlikwidowano i terytorium ludzi
włączono do gmin sąsiednich jak wspomnianą gminę Kościeniewicze włączoną w skład
gminy Piszczac, czy gmina Bohukały podzielona między gminę Terespol, Rokitno i niewielkie kawałki do gminy Janów Podlaski.
Bardzo specyficzna sytuacja była z niektórymi gminami gdzie leżały miasta i niektóre
osady, czyli byłe miasta. Przed wojną same
miasta takie jak Biała Podlaska, Terespol, czy
Janów Podlaski (któremu przywrócono prawa miejskie na początku II Rzeczpospolitej,
a przestano używać urzędowej nomenklatury miasta w 1946 r), czy Międzyrzec Podlaski

(wtedy w powiecie radzyńskim) funkcjonowały w granicach miejskich. Podobnie rzecz
się miała z wtedy osadami Kodeń i Łomazy
gminy o tej nazwie to tylko te miejscowości.
Gminy leżące wokół tych miast i osad nosiły
nazwę od miejscowości o większej liczbie
ludności. W skład obecnej gminy Biała Podlaska weszły prawie w całości gminy Sidorki od wschodu i Sitnik i Swory od zachodu
oraz skrawki gminy Witulin. Gmina Międzyrzec Podlaski to byłe gminy Zahajki, Żerocin
i Tłuściec. W skład gminy Łomazy wchodzą
byłe gminy Huszcza i Dubów, a w przypadku obecnej gminy Kodeń to teren dawnych
gmin Zabłocie i Kostomłoty i częściowo gmina Piszczac.
Szczegółowe rozgraniczenie w poszczególnych rejonach z racji szerokiego i szczegółowego tematu pojawią się w następnych
artykułach z tego cyklu.
Dzieje podziałów podobnych do obecnych podziałów administracyjnych to już
czasy rozbiorów. Należy jednak wspomnieć
co było wcześniej, aby uzmysłowić czytelnikowi jak przebiegały granice państwowe
na naszym terenie. W średniowieczu nasze
ziemie były terenami pogranicza między
Polską (w tym Mazowszem), a Rusią i częściowo Jaćwingami na północy. Ze względu
na brak źródeł trudno mówić o konkretnych
podziałach. Wszystko zmienia się w XIII i XIV
wieku kiedy ziemie nasze ziemie podbite zostały przez Litwę i od tego momentu znaczna część naszego powiatu związana była
na wieki z Wielkim Księstwem Litewskim.
W swoim podziale administracyjnym wielcy książeta utworzyli województwo Trockie
obejmujące zachodnia Litwę jak i nasze ziemie. Polska zawarła unię z Litwą i od tego
momentu z terenów pogranicznych staliśmy
się centrum państwa. Na dawnych pustkach
osadniczych z zachodu napływali Polacy
z Mazowsza i Rusini ze wschodu. Ta sytuacja wymusiła na nowy podział administracyjny. Z wielkiego województwa trockiego
wydzielono województwo podlaskie, które
podzielono na dwie części. Część zachodnia utworzyła właściwe województwo
podlaskie a z części wschodniej powstało
po przyłączeniu ziemi turowskiej na Polesiu województwo brzeskolitewskie. Po
unii lubelskiej województwo podlaskie włączono w skład Korony czyli Polski a brzeskolitewskie pozostało przy Litwie. Był to trwały
podział z niewielkimi korektami jak próba
włączenia Międzyrzeca do Litwy czy włączenie na trwałe Łomaz do Litwy. Granica państwowa przeorywała nasze tereny na dwie
części zachodnia z Miedzyrzecem w Koronie
i wschodnia z Białą, Janowem i Kodniem na
Litwie. Tu należało wymienić skomplikowanie tej granicy. Rossosz z okolicami tworzył

enklawę województwa podlaskiego, południowe i zachodnie skrawki naszego powiatu wchodziły w skład najpierw województwa sandomierskiego a później lubelskiego
przez cały czas wchodzący w skład Polski.
Ówczesna granica nie miała takiego znaczenia jak obecnie. Było to jedno państwo
o niewiele różniących się prawach i urzędach. Dokładniejszy podział administracyjny wymaga szerszych badań. W tamtym
czasie rozróżniano własność królewską
czyli państwowa jak ekonomia brzeska
z Łomazami i Piszczacem, Własność kościelna np. Janów i własność prywatna
jak Kodeń Sapiehów, Hrabstwo Bialskie
Radziwiłłów, czy Międzyrzec Potockich.
W województwie Brzeskolitewskim tereny tworzyły powiat o tej samej nazwie. Ta
w miarę trwała sytuacja została zniszczona
po trzecim rozbiorze. Nasze ziemie na kilka
lat (1795 -1809) dostały się pod panowanie
austryjackie. Wtedy to powstały zręby podziału, który istnieje do dzisiaj. Stolice województw Drohiczyn (zabór pruski) i Brześć
(zabór rosyjski) znalazły się poza granicami.
Stworzono nowy podział w formie Cyrkułu bialskiego, który stał się zaczątkiem
obecnego podziału administracyjnego. Po
włączeniu Galicji i naszych terenów do do
Księstwa Warszawskiego utworzono dość
duży powiat bialski obejmujący prawie cały
obecny powiat. W województwie podlaskim
w czasach Królestwa Polskiego 1815 -1830
powiaty połączono w obwody. W skład obwodu Bialskiego wchodziły powiaty bialski
i łosicki ,które później prawdopodobnie
przekształcone w powiat bialski. W ramach
guberni siedleckiej powiat bialski istniał
w granicach obwodu. Po likwidacji guberni
podlaskiej i włączeniu jej w skład guberni
lubelskiej nastąpiła ostatnia istotna zmiana
W 1866 podzielono na dwie części powiat
bialski z części południowej i powiat konstantynowski z siedzibą w Janowie. Dlaczego powiat konstantynowski nie janowski
bo w momencie tworzenia istniał już w guberni siedleckiej powiat janowski (Janów
Lubelski). W przypadku powiatów prawie
nic się nie zmieniało do 1918 r. Gubernia
siedlecka upadła w momencie powstania
guberni chełmskiej w której skład weszły
te dwa utworzone powiaty. Sprawa tzw
Chełmszczyzny to odrębny i szeroki temat wykraczający poza łamy artykułu. Po
wybuchu I wojny i wycofaniu się Rosjan
w 1915 roku teren naszego powiatu chyba z przyczyn strategicznych (twierdza
brzeska i znajdujący się obok węzeł komunikacyjny włączono w skład Wojsk na
wschodzie czyli Ober Ostu.
Tekst: W. Łocheński
cz. 2 w kolejnym numerze
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IX Tatarski Turniej Łuczniczy

W niedzielę 24 września na terenie
Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa
Józefaciuków w Studziance odbył
się 9-ty Tatarski Turniej Łuczniczy.
Mimo deszczowej pogody do zawodów stawiło się blisko 30 zawodników i zawodniczek. Po przeprowadzonym treningu uczestnicy ogrzali
się przy ognisku przygotowanym
przez właścicieli muzeum, żeby nabrać sił do turniejowej rywalizacji.
Następnie przystąpiono do współzawodnictwa poszczególnych grupach.
Zaczęli zawodnicy do lat 11, którzy
strzelali z 15 metrów do słomianej
tarczy stojąc oraz z kolana. Wśród
chłopców wygrał Mikołaj Wysocki
ze Studzianki, który zgromadził 40
punktów. Drugie miejsce zajął Mateusz Arseniuk z Ortela Królewskiego
uzyskując 32 punkty a trzecie Adrian
Niedźwiedź z 29 punktami ze Studzianki. Nagrodę Fair Play otrzymał
Tomasz Bańkowski z Łomaz. W grupie dziewcząt zwyciężyła Zuzanna
Wysocka przed Wiktorią Kowaleńko
obie ze Studzianki i Marysią Kwiatkowską z Białej Podlaskiej.
Bardzo zacięta r ywalizacja tocz yła się wśród chłopców w kategorii
12-15 lat, którzy strzelali z 20 metrów.
Po pierwszej rundzie największą liczbę punktów po 39 zdobyli Bartosz
Kur z Łomaz i Sebastian Rozwadowski ze Studzianki. W drugiej rundzie strzelania z kolana minimalnie
o jeden punkt okazał się lepszy Sebastian Rozwadowski. Drugie miejsce zajął Bar tosz Kur, a na trzecie
awansował z szóstego Dawid Wy-
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socki ze Studzianki, który najlepiej
strzelał w drugiej rundzie. Wśród
kobiet wygrała Klaudia Mackiewicz
ze Studzianki, która zapewniła sobie
zwycięstwo w ostatnim strzale drugiej rundy. Drugą lokatę zajęła Małgorzata Arseniuk z Ortela Królewskiego,
trzecia była Alicja Klimiuk ze Studzianki a czwarta Renata Bańkowska
z Łomaz.
Największa liczba zawodników
(w tym roku 28 osób) jak co roku rywalizowała w kategorii open. W drodze eliminacji do drugiej rundy przeszła najlepsza dwunastka w której
zdecydowanie prowadził dziewię cioletni Szymon Arseniuk z Ortela
Królewskiego. Następnie po strzelaniu z kolana w odległości 20 metrów

w walce zostało pięciu zawodników
z najlepszymi wynikami. W trzeciej
rundzie w strzelaniu w wersji 3 D
swoją dominację potwierdził Szymon
Aresniuk, który został najmłodszym
zwycięzcą tego turnieju w jego dziewięcioletniej historii. Drugą lokatę zajął
Bartosz Kur, trzeci był Sebastian Rozwadowski a czwarty Dawid Wysocki.
Najlepsi zawodnicy otrzymali trofea w postaci pucharów i statuetek
a wsz yscy uczestnicy pamiątkowe
medale. Turniej został dofinansowany
przez urząd Gminy Łomazy w ramach
realizacji zadania zleconego. Słowa
podziękowania należą się też rodzinie
Państwa Józefaciuków za udostępnienie terenu i przygotowanie ogniska.
Materiał: Łukasz Węda
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Projekt badawczy Zacznij od lekkiej 2017

19 września w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
odbyło się ogólnopolskie bezpłatne
badanie przeprowadzone w ramach
programu Lekkoatletyka dla każdego!
pod nazwą: #Zacznij od lekkiej 2017 –
projekt badawczy Nestle, PZLA, SGGW.

ści fizycznej i reakcji organizmu na wysiłek. Informacje te zostały dodatkowo
przekazane na nośniku elektronicznym.

W badaniu wzięło udział 50 uczniów klas
IV – VII z terenu Międzyrzeca Podlaskiego
i okolic. Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Było to pierwsze tego rodzaju badanie
w Polsce, które miało na celu ocenę sposobu żywienia, stanu odżywienia i sprawności fizycznej uczestników programu
edukacyjnego Lekkoatletyka dla każdego!
na tle dzieci nieuczestniczących w programie. Badanie obejmowało m.in.: pomiar
masy ciała, wzrostu oraz obwodu talii,
a także analizę sposobu żywienia i ocenę
sprawności fizycznej. Po zakończonych
badaniach każdy uczestnik otrzymał informacje dotyczące swojego sposobu
odżywiania, składu ciała oraz sprawno-

MŚ: Złoci medaliści w wyciskaniu sztangi leżąc
W dniach 16-23 września w Trutnovie
w Republice Czech odbywały się.

Największą przyjemnością jest wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego, a to prze-

ważnie jest tylko w punktacji wiekowej
pucharowej.

Mistrzostwa Świata Federacji GPC odbyły się, w których udział wzięło ponad 850
zawodników z 36 krajów. Sukces odnotowali zawodnicy z powiatu bialskiego.
Robert Kanclerz reprezentujący Klub
„Fabryka Ciała” z Białej Podlaskiej zajął
I miejsce w kategorii wiekowej Open
w kategorii wagowej 100 kg, uzyskując
wynik 200kg. RAW. Dwa lata temu w kat.
Las Vegas zajął III miejsce w rok później
w Mistrzostwach Europy w Rovaniemi II
miejsce, a teraz upragnione zwycięstwo.
Franciszek Szabluk z klubu ULPKS „Gaj”
Zalesie zajął I miejsce w kat. wag 100 kg
wiekowej Masters 60-64 lat, osiągając
wynik 220 kg EQ oraz I miejsce w kategorii Masters wynikiem 286,5 punktów.
W tej kategorii w Las Vegas poza pudłem,
w Rovaniemi II miejsce, Herzberg II w Guali też II. Tym razem pokonał wszystkich
zawodników Masters od +40 lat w górę.
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XXVII Powiatowe Biegi Uliczne w Terespolu
27 września już po raz 27 obyły się Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego
Kozłowskiego w Terespolu. Otwarcie
zawodów odbyło się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Wincentego Kozłowskiego, wieloletniego nauczyciela
i znakomitego wychowawcy wielu pokoleń młodzieży liceum w Terespolu.
Organizatorzy podsumowali konkurs plastyczny „Polacy na Mistrzostwach Świata
w Londynie”. Przy pięknej, słonecznej pogodzie ruszyło radosne bieganie. Odbyło
się 15 biegów w różnych kategoriach
wiekowych i na różnych dystansach.
Startowali reprezentanci niemal wszystkich szkół powiatu bialskiego. Zawody
ukończyło 391 osób. Najlepsi otrzymali
atrakcyjne nagrody, dyplomy i medale.
Wszyscy mogli liczyć na oklaski i doping
zgromadzonych kibiców. Tradycyjnie
w Terespolu nie mogło zabraknąć olimpijczyka! Gościliśmy Lidię Chojecką
- lekkoatletkę, medalistkę Mistrzostw
Europy i Świata, trzykrotną uczestniczkę
Igrzysk Olimpijskich. Olimpijka uczestniczyła w ceremonii otwarcia, nagradzała
najlepszych, rozdała mnóstwo autografów i pozowała do zdjęć. Organizatorem
zawodów był Klub Olimpijczyka przy pomocy młodzieży Akademickiego Liceum
w Terespolu.

m. Terespol

ry, 2. Bernadetta Prokopiuk – Piszczac,
Maciej Czemierowski – Swory, 3. Lucyna
Sawczuk – Swory, Kewin Zielonka – nr
1 Terespol. Licealiada: R 2001 – 1999 dz.:
1. Marzena Kaliszuk – ZS Janów Podl., 2.
Monika Michałowska – ZS Janów Podl., 3.
Aleksandra Bernaszuk – ZS Janów Podl.,
R 2001chł : 1. Adrian Warowny – ZS Janów Podl., 2. Mateusz Szczygielski – ZS
Małaszewicze, 3. Marcin Marczuk – ZS
Małaszewicze, R 2000 – 1999: chł: 1. Rafał
Klimek – Wisznice, 2. Kamil Tolszewski –
Janów Podl., 3. Arsenu Prokopchik – nr 2
Brześć.
Materiał: UM w Terespolu/ Zdjęcia: A. Korbal, E.
Kaliszuk

Piłkarski finał powiatu – licealiada

36 września na boisku Orlik Terespol odbył
się Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej
Chłopców – Licealiada. Turniej rozegrano
w systemie gier: podział na 2 grupy, w grupach każdy z każdym – 1x 12 minut. Zawody finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Kolejność rozgrywanych spotkań: LO
Międzyrzec Podl. – ZS Małaszewicze (0:2);
ZST Międzyrzec Podl. - LO Międzyrzec Podl.
(0:0); ZS Małaszewicze - ZST Międzyrzec
Podl. (2:1); ZSE Międzyrzec Podl. - ZS CKR
Leśna Podl. (1:0); LO Wisznice – ZSE Międzyrzec Podl. (1:1); LO Wisznice – ZS CKR Leśna
Podl (0:2).
W meczu o III miejsce zmierzyły się drużyny ZS CKR Leśna Podl – ZST Międzyrzec
Podl. Zwycięska w tym pojedynku okazała
się grupa z Międzyrzeca, która wygrała 3:0.
Mecz o I miejsce wygrali zawodnicy ZS
Małaszewicze pod opieką Waldemara
Wasiluka, którzy pokonali ekipę ZSE Międzyrzec Podl. 0:2.
Kolejność miejsc: I ZS Małaszewicze op.
Waldemar Wasiluk; II ZSE Międzyrzec Podl
op. Katarzyna Melaniuk; III ZST Międzyrzec
22

Najlepsi zawodnicy w ramach igrzysk
dzieci: rocznik 2010 – 2009: 1. Wiktoria
Koszołko – Woskrzenice; rocznik 2008 –
2007: 1. Lena Najdyhor – Piszczac; rocznik
2006: 1. Patrycja Zuzula – Ortel Książęcy;
rocznik 2005: 1. Natalia Nestorowicz –
Piszczac, Jakub Łukasiewicz – Zalesie.
Igrzyska młodzieży szkolnej: R 2004: 1.
Wiktoria Karwowska – Międzyrzec nr
3, Paweł Lewczuk – Wisznice, 2. Aneta Nowosielska – Łomazy, Paweł Lewczuk – Wisznice, 3. Karolina Szewczuk
– Janów Podl., Arkadiusz Jaszczyk – nr
1 Terespol, R 2003 – 2002: 1. Katsiaryna
Rusak – nr 2 Brześć, Jacek Gryta – Swo-

Podl op. Tomasz Olesiejuk; IV ZS CKR Leśna
Podl op. Renata Sikora; V-VI LO Wisznice op.
Tomasz Jung; LO Międzyrzec Podl op. Jolanta Czopińska
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz awans do rejonu otrzymała
drużyna chłopców z Zespołu Szkół w Małaszewiczach w składzie: Łukasz Breczko,

Hubert Dołęga, Michał Horbowiec, Krystian
Majewski, Dawid Oniszczuk, Mateusz Sawicki, Patryk Selewoniuk, Bartłomiej Semeniuk,
Mateusz Wasiluk, Cezary Wójciak. Wszystkie
drużyny otrzymały dyplomy.
Finał Rejonu odbędzie się 10 kwietnia 2018
r. w Parczewie.
Materiał: Bialski Szkolny Związek Sportowy

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... PAZDZIERNIK - LISTOPAD 2017
,

Powiatowy Dzień Edukacji
Narodowej
17 października, Romanów.
Uroczystość rozpocznie się o godz.
12:00w Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie.
Wystawa fotografii
„Międzyrzecczyzna w przededniu
i podczas II Wojny Światowej”
23 października; otwarcie wystawy odbędzie się w o godz. 11:00
w Szkole Podstawowej w Rudnikach.
XII Przegląd Kapel i Śpiewaków
Ludowych
29 października, świetlica wiejska
w Berezie.
XIII Powiatowe Kodeńskie
Spotkania z poezją i pieśnią
maryjną poświecone pamięci
świętego Jana Pawła II
29 października Spotkania z poezją i pieśnią maryjną poświęconą
pamięci świętego Jana Pawła II to
popularyzacja i kultywowanie języka ojczystego znajdującego odbicie
w twórczości o tematyce maryjnej
i twórczości muzycznej oraz poetyckiej Jana Pawła II. Spotkania z poezja i pieśnią są specyficzną imprezą
kulturalną, która wyrosła z kodeńskiej ziemi i jest z nią nierozłączna,
Specyfika miejsca, Sakramentaliów
i twórczości artystycznej udziela się
każdemu uczestnikowi, który zawsze
chce tu wracać, a wyjeżdżając jest
ubogacony duchowo.
Piękny rodzaj twórczości współczesnych i już zapomnianych wieszczy
odżywa i staje się częścią niezapomnianego spotkania kulturalnego
i wewnętrznego przeżywania. Przeżycie estetyczne, wartości wychowawcze i pedagogiczne to sedno
powiatowych spotkań w Kodniu.
Gmina Kodeń i Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. Rynek 4, tel. 833754137,

gcksit@tlen.pl
Piotr Skolimowski
V Konkurs poezji i prozy Jana
Pawła II
25 października; Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej. Celem konkursu
jest popularyzacja poezji i prozy
Jana Pawła II; pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka
ojczystego; integracja młodzieży
gimnazjalnej: stwarzanie uczniom
warunków do rozwijania uzdolnień
artystycznych.
Organizatorzy: Zespół Placówek
Oświatowych w Piszczacu Publiczne Gimnazjum nr 1 im Papieża Jana
Pawła II w Piszczacu, Barbara Karpińska, Wójt Gminy Piszczac, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wydarzenia sportowe
Biegi Niepodległościowe
w Janowie Podlaskim
10 listopada; Impreza biegowa skierowana do uczniów wszystkich typów szkół.
X Międzynarodowy Turniej
w Podnoszeniu Ciężarów
im. Stefana Polaczuka
18 listopada; Impreza skierowana
do klubów, w których istnieją sekcje podnoszenia ciężarów. Mogą
brać w niej udział zarówno juniorzy
jak i seniorzy. Gośćmi są zawodnicy
z Białorusi.
Międzynarodowy Turniej Piłki
Siatkowej Mężczyzn w Sławatyczach
26 listopada; Impreza odbędzie
się w hali sportowej Zespołu Szkół
w Sławatyczach. Organizatorzy to:
GOK w Sławatyczach , Zespół Szkół
w Sławatyczach.

Międzyrzec Podlaski: Turniej
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
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POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

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
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Dożynki Powiatowe w Sosnówce
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
Powiatowa
Inauguracja Roku SzkolneQR CODE
aplikacji. Jeśli wykonasz te
Wygenerowano na www.qr-online.pl
go w LO w Wisznicach
działania sprawnie i kod
będzie wyraźny do
QR CODEKoncert Orkiestry Dętej Collegu
Wygenerowano na www.qr-online.pl
odczytania autoMuzycznego z Brześcia
matycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!
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Piknik rodzinny w Lubence
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X Wystawa Koni Zimnokrwistych w Tucznej
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Dożynki Gminno - Parafialne w Puchaczach
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Gminne rozpoczęcie roku 2017/2018
w Sitniku

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

O rewitalizacji w Gminie Konstantynów
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Piknik Archeologiczny w Gminie Drelów
i cenne znaleziska
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