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Z posiedzeń Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu Bialskiego nie próżnował. W listopadzie i grudniu pojawiło się
dużo nowych inicjatyw. Zarząd podjął też ważne decyzje w sprawie funkcjonowania i dalszego rozwoju powiatu. Najważniejsza z nich to przyjęcie budżetu na
rok 2017. Po stronie dochodów zaplanowano 93 mln zł. Wydatki to prawie 100
mln zł. Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku budżetowego kwoty te średnio rosną o 10% można się spodziewać w 2017 roku rekordowego budżetu. Dochody
i wydatki mogą sięgać nawet 110 mln zł. Zarząd przyjął też program współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wsparto też XIV edycji konkursu
z cyklu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez biblioteki publiczne z terenu powiatu bialskiego pod hasłem „Przeszłość zachowana w pamięci”. Pomocy
finansowej na prowadzone działania udzielono też Towarzystwu Przyjaciół Nauk
w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołowi Pieśni i Tańca „Podlasie” na wyjazd do Paragwaju i Argentyny. Zarząd zawarł też porozumienia z Towarzystwem Pomocy im.
Św. Brata Alberta w Kodniu Koło Kodeńskie oraz Stowarzyszeniem Rodzicielstwa
Zastępczego „Jedno Serce”. Powiat Bialski pomoże też strażakom w zakupie manekina szkoleniowego” do pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jest budżet Powiatu Bialskiego na 2017
rok
Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia
projektu uchwały budżetowej Powiatu Bialskiego na 2017 rok. Przedłożony projekt budżetu na 2017 rok zakłada: dochody w wysokości: 93.155.230,98 zł (z tego: dochody
bieżące: 82.819.932,75 zł; dochody majątkowe: 10.335.298,23 zł), wydatki w wysokości: 99.124.830,98 zł (z tego: wydatki bieżące: 82.336.186,03 zł; wydatki majątkowe:
16.788.644,95 zł), deficyt: 5.969.600,00 zł.
Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2017
roku wyniesie 16.832.600 zł.
Zarząd podjął także uchwałę w sprawie
przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata
2017-2021. Dane ujęte w WPF na rok 2017
są zgodne ze złożonym projektem budżetu
Powiatu Bialskiego. Wskaźniki przyjęte do
prognozowania dochodów bieżących w całym okresie planowania zostały zróżnicowane i uzależnione od zakładanych tendencji
związanych z niżem demograficznym,
naborem do szkół ponadgimnazjalnych,
realizacją nowych zadań jak i niewielkim
wzrostem dochodów własnych powiatu.
W prognozach dochodów majątkowych
uwzględniono wpływy z tytułu sprzedaży
majątku powiatu. Ponadto znaczącą część
spraw rozpatrywanych przez Zarząd Powiatu stanowiły sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz edukacji.
Program współpracy z NGO
na rok 2017
Zarząd zapoznał się z informacją z przebiegu konsultacji projektu „Programu współ-
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pracy Powiatu Bialskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017”. W terminie od 14 do 28
października 2016 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których obszar działania
obejmuje teren Powiatu Bialskiego w celu
poznania ich stanowiska w sprawie projektu Programu. Konsultacje przeprowadzono
w formie badania ankietowego drogą elektroniczną. Informacja o konsultacjach wraz
z projektem Programu i ankietą została
umieszczona na stronie internetowej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi
oraz opinie odnośnie projektu Programu.
Jednakże do Wydziału Spraw Społecznych
zgłaszano wnioski w formie ustnej o kontynuację Bialskiej Ligii Szachowej i popularyzację szachów jako dyscypliny sportowej
służącej rozwojowi wielu pozytywnych cech
osobowości u dzieci i młodzieży, m.in. logiki
i koncentracji. Uwzględniając ten postulat
wydział proponuje zwiększenie dotacji przeznaczonej na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej
w 2017 roku o kwotę 3000 zł na realizację
ww. zadania i wyszczególnienie tego zadania przy ogłaszaniu otwartego konkursu
ofert.
Powiatowe biblioteki "Ocalą
od zapomnienia"
Zarząd uwzględnił wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej i zdecydował o wsparciu w wysokości 3 tyś. zł

XIV edycji konkursu z cyklu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego przez biblioteki
publiczne z terenu powiatu bialskiego pod
hasłem „Przeszłość zachowana w pamięci”.
Wydarzenie jest wpisane w budżet powiatu
na 2016 rok. Przekazane środki finansowe
zostaną przeznaczone na zakup nagród
w postaci nowości książkowych, które trafią
do: Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s Wysokim, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Konstantynowie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie. Nagrody zostały wręczone podczas Gali
Kultury Powiatu Bialskiego 9 grudnia 2016 r.
Wsparto Konkurs „Międzyrzec – historia
– dzień dzisiejszy”
Po zapoznaniu się z wnioskiem Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim,
Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu „Międzyrzec –
historia – dzień dzisiejszy”, edycja XIX „Działalność Żołnierzy z terenu południowego
Podlasia”, który odbył się 15 listopada 2016 r.
Powiat dofinansował też wyjazd
"Podlasia" do Ameryki Południowej
Wsparcia finansowego w wysokości 500 zł
udzielono w celu organizacji plebiscytu „Sołtys Roku 2016”. Ponadto, 3000 zł przyznano
Zespołowi Pieśni i Tańca „Podlasie” w celu
sfinansowania wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Paragwaju
i Argentyny w terminie od 15 do 27 marca
2017 r.
Podpisano porozumienia ze "
Św. Albertem" i "Jednym Sercem"
Zarząd zatwierdził treść porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bialskim a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Kodniu Koło Kodeńskie w sprawie przekazania przez powiat dotacji w wysokości
70 tyś. zł na pokrycie częściowych kosztów
utrzymania mieszkańców przyjętych do
Domu Pogodnej Starości w Kodniu przed
dniem 1 stycznia 2004 r. Zarząd zatwierdził
także treść porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Białej Podlaskiej
a Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w sprawie realizacji zadań polegających na opłaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów
przebywających w Domach Rodzinnych Nr
1 i 2 w Bohukałach Stowarzyszenia „Jedno
Serce”. Na realizację powyższego zadania
Zarząd Powiatu przekaże Stowarzyszeniu
w 2017 roku środki finansowe w kwocie 9
tyś zł.
Dzięki Powiatowi Bialskiemu strażacy
kupią manekina szkoleniowego
W zakresie Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Zarząd, po zapoznaniu się
z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości
11.000 tyś. zł do zakupu „manekina szkoleniowego” do pierwszej pomocy przedmedycznej. Tekst: Łukasz Ciołek / Małgorzata Mieńko
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XXIX sesja Rady Powiatu

XXIX sesja Rady Powiatu odbyła się
28 listopada 2016 r. Podczas sesji
Radni podjęli 4 uchwały. Między innymi uchwalono Program współpracy
Powiatu Bialskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017. Udzielono też
bonifikatę od opłaty rocznej ustalonej
dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Komarnie. Rada podjęła także 2
uchwały związane z budżetem powiatu - uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok
oraz uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata
2016 – 2020.

r., projekt Programu współpracy został
poddany konsultacjom. Konsultacje były
prowadzone w formie badania ankietowego drogą elektroniczną w terminie od
14 do 28 października 2016 r. Informacja
o konsultacjach została umieszczona
na stronie internetowej. W trakcie konsultacji nie zgłoszono do projektu Programu żadnych uwag w formie ankiety
elektronicznej. Rada powiatu przyjmując
„Program” deklaruje wolę kształtowania
współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa
i wyraża intencję realizacji zadań ustawowych we współdziałaniu z nimi.

się z prośbą o zastosowanie bonifikaty
od ustalonej opłaty rocznej za w/w nieruchomość, uzasadniając, że jednostka
nie prowadzi działalności zarobkowej
i finansowana jest z dochodów własnych

Program współpracy z NGO
na 2017 rok
Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczyła uchwalenia Programu współpracy
Powiatu Bialskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017. Uchwalenie rocznego
programu współpracy stanowi wymóg
obligatoryjny i wynika z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Na podstawie uchwały
nr 236/2016 Zarządu Powiatu w Białej
Podlaskiej z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu Programu współpracy Powiatu
Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego na 2017

Bonifikata na nową placówkę opiekuńczo - wychowawczą w Maniach
W drodze uchwały wyrażono zgodę na
udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
ustalonej dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie. Zarząd Powiatu oddał
w trwały zarząd na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie zabudowaną
nieruchomość stanowiącą własność Powiatu położoną w gminie Międzyrzec
Podlaski oraz ustalił opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3 %
ceny nieruchomości wynoszącą od 2017
r. 1879,20 zł, natomiast za 2016 rok w wysokości 586,93 zł. Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie zwrócił

Powiatu. Jednostka wykonuje zadania
Powiatu wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionych opieki rodziców. Zarząd
Powiatu może udzielić, za zgodą Rady
Powiatu bonifikaty od ustalonych opłat
rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną,
opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową,
wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością
zarobkową. W związku z tym, uzasadnionym jest zastosowanie 99 % bonifikaty
od ustalonej opłaty rocznej.
Materiał: Łukasz Ciołek Biuro Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej

Grunty i budynki po nowemu. Dostaliśmy pieniądze
na nowe mapy geodezyjne
5 grudnia br. w Lublinie starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta
bialski Janusz Skólimowski reprezentujący Powiat Bialski przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Stefana Klimiuka podpisali umowę partnerską
w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja cyfrowy
zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej
II – 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. Liderem będzie powiat lubelski.
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, natomiast wkład własny lidera i parterów w realizację tego projektu
ma wynosić 12 675
000 zł.
W ramach przedsięwzięcia w powiecie
bialskim ma zostać
wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin: Janów Podlaski,
Rokitno, Rossosz, Terespol, Sosnówka,
Tuczna, Kodeń i 31 obrębów gminy Biała
Podlaska.

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).
Tekst: Anna Jóźwik, zdjęcia Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej
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IV Festyn „Kolej dawniej i dziś” w Terespolu!
W tym roku wszyscy miłośnicy kolei
spotkali się na dworcu PKP w niedzielę
20 listopada w Terespolu. Organizatorem było stowarzyszenie „Bugowiaki”,
a była to już IV edycja tej imprezy. Celem festynu jest uchronienie od zapomnienia, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży, znaczenia kolei i zawodu
kolejarza w Terespolu i w sąsiednich
miejscowościach.
Festyn otworzył Bogdan Greczuk wystrzałem z armaty , po czym głos zabrała
pomysłodawczyni imprezy i dobry duch
całego przedsięwzięcia Bogusława
Hawryluk-Matalińska, dotychczasowa
prezes Stowarzyszenia „Bugowiaki”. Z ramienia władz miasta festyn otworzył burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk.
Tradycyjnie już na początku w części
oficjalnej wystąpili prelegenci, którzy
przedstawili licznie zgromadzonej publiczności historię kolei i wiele ciekawych
dawnych zdjęć. Do Terespola przyjechali
Antoni Paszkowski, Ewa Lipowiecka,
wnuczka zawiadowcy stacji z Chotyłowa i Lubartowa, miłośnicy kolejnictwa:
Mariusz Wachulik z Międzyrzeca Podlaskiego oraz Jacek Rutkowski, który
przyjechał do nas aż z Warszawy. Po każdej prelekcji była dyskusja. Wypowiadał
się min. Józef Ferens, były zawiadowca
stacji z Terespola.
W części artystycznej wystąpiła młodzież
Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Terespolu, młodzież z Zespołu Szkół w Małaszewiczach im. Władysława Stanisława Reymonta.
Publiczność gorąco przywitała dzieci
i młodzież II Drużyny Harcerskiej im. Ryszarda Snarskiego polonii białoruskiej
z Brześcia, którzy uczestniczą w naszej
uroczystości nie pierwszy raz. Ich występ,
w którym zaprezentowali nam polskie
pieśni patriotyczne, były przyjęte gromkimi brawami. Rozstrzygnięto też bardzo
oczekiwany konkurs plastyczny pt. „Kolej
dawniej i dziś w Terespolu i okolicy”. Na
konkurs wpłynęło aż 69 prac - przeszło
to najśmielsze oczekiwania organizatorów. Prace nadesłali nie tylko przyjaciele
z Białorusi, ale i koło plastyczne działające przy MOK Terespol oraz uczniowie
ZSO nr 1 i ZSP nr 1 w Terespolu.
Nagrodę główną burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka otrzymała harcerka
z Drużyny Harcerskiej z Brześcia Dominika Dziemczenko. Nagrodę specjalną
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Stowarzyszenia „Bugowiaki”
zdobyła Kinga Huk. W kategorii dzieci do lat 8 nagrody
otrzymali: 1 miejsce - Julia
Jakuszko, 2 miejsce - Natalia Jakuszko, 3 miejsce - Jakub Kozak.
W kategorii dzieci i młodzieży powyżej 8 lat zwyciężył
Mikita Mołdunow przed
Igą Rozenbajgier i Oliwią
Osipowicz. Ponadto imprezie towarzyszyła wystawa
fotograficzna dotycząca
obiektów kolejowych, pracy
kolejarzy i inne z prywatnych zbiorów znanego fotoreportera z Białej Podlaskiej
Adama Trochimiuka oraz
zbiory dotyczące kolejnictwa Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii z Terespola.
Organizatorzy imprezy zadbali nie tylko o strawę
duchową, były też pączki,
bigos i smaczne ciasto, przy
których uwijali się, oprócz
głównej inicjatorki i organizatorki spotkania Bogusławy Hawryluk- Matalińskiej,
Hanna i Wojciech Gałabudowie.
Mamy nadzieję, że za rok
odbędzie się kolejny już
jubileuszowy, piąty festyn
kolejowy pod przewodnictwem niezmordowanej Bogusławy Hawryluk-Matalińskiej. Aż prosi się, aby obok
harcerzy z Brześcia dołączyli
także harcerze z Terespola.
Warto też byłoby dogadać
pomiędzy organizatorami
terespolskich imprez ich
terminy, tak aby ci którzy by
chętnie w nich uczestniczyli nie denerwowali się i nie
pędzili na wariata, bo obok,
prawie w tym samym czasie,
rozpoczyna się nie mniej
ciekawa, kolejna impreza!
W końcu Terespol nie jest
wielką metropolią i porozumienie w sprawie terminów
poszczególnych wydarzeń
jest więcej jak możliwe bo
wręcz konieczne.
Tekst: Marek Ferens i Leszek Niedaleki / zdjęcia: Małgorzata Mieńko
Radiobiper
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Kiermasz Bożonarodzeniowy
W niedzielę 11 grudnia w terespolskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Odwiedzający stoiska mieszkańcy Terespola i okolic mieli okazję
zakupić wiele ręcznie wykonanych
ozdób: choinki, bombki, stroiki,
koronki oraz wyroby ceramiczne,
świeczniki, chaty z piernika, obrazy,
lalki a także kosmetyki.
Wśród osób prezentujących swoje
rękodzieło znaleźli się: Marzena Dmitruk – ozdoby frywolitkowe i szydełkowane, Swietłana Rusakowa-Wiślicka
– malarstwo, Michaił Diedieszku – kowalstwo artystyczne, lalki, Teresa Dragun – choinki: z wikliny papierowej,
szyszek, bombki dekorowane koronką, Jolanta Kalicka – gwiazdki, choinki
(filigran papierowy), dzwonki, bombki dekorowane wstążką i koralikami,
Kazimiera Boruszko – ozdoby, stroiki
świąteczne, chaty z pierników, GCKSiT
Kodeń – choinki, ozdoby choinkowe,
stroiki świąteczne, anioły, Natalia Goroszko (firma Colway) – kosmetyki, witaminy naturalne, preparaty kolagenowe, Mary Kay: Ewelina Petrus i Dorota
Szarubka – kosmetyki.

Pracownia plast yczna M iejsk iego
Ośrodka Kultury w Terespolu wystawiła: wyroby ceramiczne (anioły, patery,

ją obecnością na kiermaszu docenili
nasze wspólne starania. Kupując od
Artysty, Rękodzielnika czy Twórcy, ku-

gwiazdy, figurki świąteczne, filiżanki),
odlewy gipsowe (obrazki z aniołami,
świeczniki, figurki), bombki filcowane,
choinki z wiórów osikowych i kartki
świąteczne.
Organizatorzy oraz twórcy dziękują
przede wszystkim tym, którzy swo-

pujesz więcej niż tylko przedmiot. (...)
Kupujesz kawałek serca, część duszy
i moment czyjegoś życia (...)”
Kolejny Kiermasz, tym razem związany
ze świętami Wielkiej Nocy, odbędzie
się w kwietniu, również w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu.
Tekst Łukasz Pogorzelski / Foto Danuta Izdebska

Międzyrzec Podlaski Gmina

„Życia mała garść” w Maniach

Piękna uroczystość odbyła się 25 listopada w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Maniach.
Rozpoczęła się ona mszą świętą, którą sprawował ks. proboszcz Sylwester Gałach. Następnie licznie zgromadzeni
mogli obejrzeć montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogoźnicy.

Na tej wieczornic y noszącej tytuł
„Życia mała garść” byli obecni także
przedstawiciele powiatu bialskiego
w osobach: starosta bialski Mariusz
Filipiuk, przewodnicząc y Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktu-

ry Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
Marek Sulima oraz przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Arkadiusz Maksymiuk.
Po zakończonej uroczystości radni

powiatowi wręczyli kwiaty nauczycielom przygotowującym wieczornicę
z dyrektorem szkoły Dorotą Herdą na
czele, a młodym wykonawcom kosz
słodyczy.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk
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Wigilia organizacji „Podaj dziecku pomocną dłoń”
Organizacja „Podaj dziecku pomocną
dłoń” w Międzyrzecu Podlaskim, zorganizowała 21 grudnia wieczerzę wigilijną dla najuboższych i najbardziej
potrzebujących rodzin z miasta oraz
gminy Międzyrzec Podlaski.
Wieczerza wigilijna odbyła się w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Po wspólnej
modlitwie ks. Tadeusz Karwowski, starosta bialski Mariusz Filipiuk, zastępca

Burmistrza Miasta Grzegorz Łubik, dyrektor
Szpitala Powiatowego
Wiesław Zaniewicz, kierownik międzyrzeckiego
oddziału Powiatowego
Urzędu Pracy Marek Tichoruk, przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury
Marek Sulima, delegacja z Białorusi oraz prezes Organizacji

Sławomir Zachariasz złożyli życzenia
uczestnikom. Po odśpiewaniu kolęd
i podzieleniu się opłatkiem wszyscy
zgromadzeni zasiedli do wigilijnego
stołu.
W wieczerzy wigilijnej uczestniczyło ok.
200 osób. Dzięki sponsorom i ludziom
dobrej woli możliwe było wydanie paczek
ze słodyczami dzieciom oraz paczek żywnościowych ubogim rodzinom. Szacunkowy koszt paczki żywnościowej wyniósł ok.
100 zł. Osoby potrzebujące mogły również
wziąć udział w spotkaniu wigilijnym, które zostało zorganizowane dzień później na
Placu Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim. Wzięło w nim udział ok. 500 osób.

Nowe Władze bialskiego Oddziału PTSM
26 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddziału Zamiejscowego w Białej
Podlaskiej odbyło się IX Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Mołodzieżowych Biała Podlaska.
Podczas spotkania Zarząd wybrał prezesa, którym został Waldemar Gnatowicz, wiceprezesa
– dra Dariusza Sikorę,
sekretarza – Mariusza
Stopę oraz skarbnika
– Andrzeja Jaworskiego. Omówione zostało m.in. sprawozdanie
z działalności Oddziału za lata 2012 – 2016,
przyjęte zostały zadania na nową kadencję.
Ważnym punktem było
uhonorowanie najbardziej zasłużonych dla
stowar z yszenia pracowników. Wręczone
zostały złote, srebrne i brązowe odznaki
PTSM oraz wyróżnie nia. Podsumowany
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został również udział delegatów bialskiego Oddziału w uroczystościach
z ok azji 90-lecia Ruchu Schronisk
M ł o d z i e ż o w yc h w Po l s c e. O d b y ło się ono we wrześniu w Krakowie
pod Honorowym Patronatem Pre z y d e n t a R P A n d r z e j a D u d y. Po l sk ie Towar z yst wo Schronisk Mło dzieżowych (PTSM) to organizacja

z wieloletnim doświadczeniem. Jej
celem jest propagowanie krajo znawstwa poprzez ułatwianie organizacji tanich wycieczek w atrakcyjne regiony kraju. Organizacja ta
koordynuje działalność stałych i sezonowych schronisk młodzieżowych na
terenie całej Polski.
Materiał dr Dariusz Sikora
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Uczniowie nie zawiedli - "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"
Okres przedświąteczny to
czas wzmożonej aktywności
organizacji niosących pomoc ludziom szczególnie jej
potrzebującym. O tym jak
ważne jest wsparcie w tym
szczególnym czasie wiedzą
wo l o nt a r i u s ze z Ze s p o ł u
Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim i LO
im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, którzy zaangażowali
się w zbiórkę darów organizowaną przez ogólnopolską
akcję charytatywną „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”.
Pomóc mógł każdy – poprzez
zakup produktów spoż y wczych, ubrań, zabawek, środk ów c z ys to ś c i , c z y i n nyc h
rzecz y pier wszej potrzeby.
Miejsca zbiórek (w miejscowych sklepach) oznaczone były plakatami, a każdy dar serca nagradzany
naklejką z logo akcji. Uczniowie ze

Szkolnego Klubu Wolontariusza w Wisznicach zbierali dary z myślą o dzieciach
z rodzin wielodzietnych, niepełnych,
rozbitych i będących w trudnej sytuacji

materialnej. W ramach akcji zebrano
ponad 416 kg darów, z których powstały 52 paczki.
Tekst: Wioletta Bielecka, Foto: Grzegorz Panasiuk

Kuźnia Talentów ze stypendiami w międzyrzeckim
"Ekonomie"
9 grudnia siedmioro uczniów Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
wraz z dyrektorem Robertem Matejkiem, wzięło udział w gali wręczenia
listów gratulacyjnych z okazji przyznania stypendiów w ramach programu stypendialnego "Lubelska kuźnia
talentów 2016 -2019". Uroczystość odbyła się w Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie.

Stypendium w kwocie 400 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali: Angelika Wnukowicz, Benedykt
Lewandowski, Diana Gmurkowska,
Marcin Bełkot, Radosław Mikołajczuk,
Rafał Wasiluk, Szymon Łukaszuk.
Dodatkowo uczniowi Benedyktowi Lewandowskiemu przyznano drugie stypendium, w ramach programu "Lubelskie
wspiera uzdolnionych 2016 - 2017", w ta-

kiej samej kwocie. To jedna z dziewięciu
osób z podwójnym stypendium w całym
województwie oraz ta, która z programów stypendialnych korzysta rekordową
ilość razy - już po raz piąty.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym
i życzymy dalszego rozwoju. Mamy nadzieję, że mądrze skorzystacie z otrzymanych pieniędzy.
Tekst i zdjęcia: Bożena Nowosz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu
Podlaskim
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Akcja „Napisz list do Mikołaja”
Zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka
jest rzeczą bezcenną, a niezawodnym
sposobem na jego wywołanie pozostają niezmiennie prezenty. Zwłaszcza te mikołajkowe. Tygodnik „Słowo
Podlasia” po raz kolejny zorganizował

akcję „Napisz list do Mikołaja”. Dzieci
z terenu powiatu bialskiego miały wyjątkową okazję, żeby nie tylko poprosić
o wymarzone prezenty, ale i same wybrać osobę, która 6 grudnia im je wręczy. Lista Mikołajów była długa. Wśród

Dagmara Kasianiuk z Zaścianek

nich znaleźli się także przedstawiciele
władz powiatowych - starosta bialski
Mariusz Filipiuk i wicestarosta bialski
Janusz Skólimowski oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury Marek Sulima.
Tekst: Wioletta Bielecka, Foto: Grzegorz Panasiuk,
Grzegorz Łukomski

Gabryś Kosowski z Lubenki

klasa III A Szkoły Podst. w Drelowie

Patryk Lapiński z Bokinki Królewskiej
8

klasa III A Szkoły Podstawowej w Drelowie
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Powiatowa Rada Zatrudnienia
Powiatowa Rada Zatrudnienia zebrała się w Białej Podlaskiej 2 grudnia. Prowadził ją przewodniczący Arkadiusz Maksymiuk.
Na zebraniu nie mogło zabraknąć starosty bialskiego Mariusza Filipiuka.
Zgromadzeni wybrali nowego wiceprzewodniczącego, którym został Romuald
Murawski. Na spotkaniu obecni wysłuchali informacji Ireny Paszkiewicz p.o.
kierownika Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej o prowadzonej

Międzyrzec Podlaski - Miasto

przez nią placówce.
Edward Tymoszyński przedstawił informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Podjęto także dwie uchwały
w sprawie wyrażenia opinii o kierunku
kształcenia w Zespole Szkół im. Władysła-

wa Stanisława Reymonta w Małaszewiczach w zawodzie: technik dróg i mostów
kolejowych oraz umorzenia nienależnie pobranego świadczenia przez
bezrobotnego.
Tekst i foto: Anna Jóźwik

Kolejny sukces drużyny szachistów

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim w składzie:
Jerzy Rzeńca, Wiktor Kukawski, Aleksandra Szyszko i Patrycja Majczyna zajęła II miejsce w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych
rozegranych 6 grudnia w Zamościu.
W zawodach uczestniczyło 17 drużyn
reprezentujących szkoły podstawowe
z terenu województwa lubelskiego.

Walka o prymat, podobnie jak w latach
ubiegłych, rozegrała się pomiędzy uczniami z Międzyrzeca i reprezentantami Szkoły Podstawowej Nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego. Pojedynek rozegrany w trzeciej
rundzie Finału przesądził o późniejszym
wyniku. Mecz wygrał zespół szkoły z Tomaszowa Lubelskiego 2,5 : 1,5, a w punktach meczowych 2:0. Swoją partię wygrała tylko Patrycja Majczyna. Remis uzyskał

Jerzy Rzeńca. Natomiast Wiktor Kukawski
i Ola Szyszko musieli uznać wyższość
przeciwników. W rezultacie zwyciężyła
drużyna SP nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
- 14 pkt., przed SP nr 3 w Międzyrzecu
Podlaskim - 12 pkt i Szkołą Podstawową
nr 4 w Chełmie - 9 pkt. Tekst i zdjęcia: Szkoła
Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

Kulturalne spotkanie
Starosty Filipiuka
1 grudnia odbyło się spotkanie starosty
bialskiego Mariusza Filipiuka z dyrektorami ośrodków kultury. Miało ono charakter roboczy nad przyszłorocznym
kalendarzem imprez kulturalnych powiatu bialskiego.
W spotkaniu uczestniczyła Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej. Merytoryczna dyskusja nad
kalendarzem była okazją do wymiany
doświadczeń i wypracowania form współpracy Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej z instytucjami kultury w 2017 r.
Tekst i foto: Anna Jóźwik
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Dzienny Dom Opieki Medycznej otwarty
6 grudnia w Międzyrzecu Podlaskim został otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej. Powstał on jako efekt projektu „Szpital
Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
(lider), w partnerstwie z Urzędem Gminy Międzyrzec Podlaski i Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Był on
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające
dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs organizowany przez Ministra Zdrowia).
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa,
w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Zdrowia: ze środków
europejskich: 842 784,19 zł, zaś ze
środków dotacji celowej: 112 978,06 zł.
Wkład własny wynosił: 44 219,00 zł.
Jak założył międzyrzecki szpital: powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej pozwoli rozbudować ofertę
usług medycznych skierowanych do
ludzi starszych i niesamodzielnych na
terenie naszego powiatu. Projekt ma na
celu zmniejszenie liczby i czasu trwania
nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
a jednocześnie zapewni dalsze leczenie
tych osób w ramach dziennych pobytów. Działania te mają na celu poprawę jakości zarządzania finansowego
w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie
efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej.
Powstały w ramach projektu szpital
środowiskowy ma objąć wsparciem
70 pacjentów powyżej 65. roku życia,
których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, realizowanego w trybie
stacjonarnym wraz z ich rodzinami lub
opiekunów poprzez działania edukacyjne i objęcie opieką dzienną osób od
nich zależnych. W placówce będzie mogło przebywać maksymalnie 15 osób.
Szpital środowiskowy będzie udzielał wsparcia osobom potrzebującym
w okresie od 1.12.2016 r. do 31.05.2018
r., a mieści się w Szpitalu Powiatowym
w Międzyrzecu Podlaskim (szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać
na stronie: http://spzozmc.pl/ddom/).
Na urocz ystym otwarciu nie mogło
zabraknąć przedstawicieli władzy powiatu bialskiego ze starostą bialskim
Mariuszem Filipiukiem i przewodniczących Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem Kiczyńskim na czele.
Oni to wraz z Stanisławem Żmijanem
posłem na Sejm RP, wicestarosty bialsk iego Janusza Skólimowsk iego,
burmistrzem Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniewem Kotem, wójtem gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofem
Adamowiczem, Franciszkiem Jerzy
10

Stefaniukiem - przewodniczący Rady
Społecznej szpitala. Dzienny Dom Opieki Medycznej poświęcił ks. infułat Kazimierz Korszniewicz.
Starosta bialski, mówiąc do zgromadzonych, docenił pracę przy projekcie
całego personelu z dyrektorem Wiesławem Zaniewiczem na czele. Podkreślił,
że otwarcie w Międzyrzecu Podlaskim
przy szpitalu powiatowym nowej for-

my opieki skierowanej dla osób w podeszłym wieku to ważne i potrzebne
działanie mające wsparcie władz powiatowych.
Zaproszeni goście mogli obejr zeć
DDOM, a potem w Domu Kultury w Wysokiem można było wysłuchać prelekcji na tematy związane z nowo otwartą
placówką.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk
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Barbórka na Podlasiu
Tra d yc y j ny D z i e ń G ó r n i k a ,
z wa ny B a r b ó r k ą z b i e g ł s i ę
z odsłonięciem tablicy żołnierzy – górników. Uroczystość
zorganizowana przez członków Drelowskiego Koła Związku Represjonowanych Żołnierzy – Górników odbyła się 4
grudnia w Drelowie. Rozpoczęła się ona od sprawowanej
mszy świętej przez proboszcza parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Drelowie ks.
Wiesława Mańczyny. On też
poświęcił pamiątkową tablicę.
Podczas w ydarzenia starosta
bialsk i w swoim w ystąpieniu
przypomniał historię represjonowanych przez władze komunistyczne żołnierzy – górników
wykonujących katorżniczą pracę
w kopalniach, kamieniołomach
i zakładach poz yskiwania rud
uranu. Zapewnił również: nie
tylko w roku, w którym wspominamy Żołnierzy Wyklętych w powiecie bialskim troska o nasze
duchowe korzenie będzie widoczna. Jako władze powiatowe
przez cały czas będziemy dokładać starań, by wspierać i realizować przedsięwzięcia służące
upowszechnianiu prawdy historycznej i otaczać troską ludzi,
którzy dla naszej Ojczyzny poświęcili swoje zdrowie, codzienność, a nawet ponieśli ofiarę
życia.
Kwiaty pod tablicą składali m.in.
starosta bialski, wójt Drelowa
Piotr Kazimierski, były poseł
Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Ten ostatni w Gminnym Centrum Kultury podczas spotkania
po głównych urocz ystościach
miał prelekcje o genezie i historii
służby represjonowanych bohaterów drelowskiej uroczystości.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk
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Podsumowanie współzawodnictwa s
Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego
Szkół Powiatu Bialskiego za rok szkolny 2015/2016
odbyło się tym razem w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 6 grudnia. Organizatorem spotkania był Bialski Szkolny Związek
Sportowy. Na tym święcie sportu były obecne władze powiatu bialskiego – starosta Mariusz Filipiuk,
a także wicestarosta Janusz Skólimowski. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor goszczącej szkoły
Jarosław Dubisz.
Starosta bialski w swoim wystąpieniu pogratulował
nagrodzonym i podziękował za liczne działania podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży z powiatu
bialskiego przez Bialski Szkolny Związek Sportowy
w ramach współzawodnictwa. Podziękował także za
zaangażowanie Stanisławowi Polaczukowi, który tą
organizacją się zajmuje. Podkreślił też rolę powiatu
bialskiego w tych przedsięwzięciu, które przejawiają
się jego finansowaniem. Podziękowaniem od dyrektorów szkół i uczniów staroście bialskiemu był wręczony
przez władze BSZS grawerton.
W podsumowaniu współzawodnictwa – szkoły podstawowe do 100 uczniów najlepszą okazała się ta
z Woskrzenic Dużych. Drugie miejsce uzyskała Szkoła
Podstawowa z Chotyłowa, a trzecie – z Dobrynia Dużego. Kolejne miejsca przedstawiają się następująco:
IV miejsce – Szkoła Podstawowa z Sosnówki, V miejsce – Szkoła Podstawowa z Horodyszcza, VI miejsce
– Szkoła Podstawowa z Ortela Książęcego.
W przypadku szkół podstawowych powyżej 100
uczniów I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Konstantynowa, II miejsce przypadło w udziale Szkole
Podstawowej Nr 3 Międzyrzec Podlaskim, zaś III –
Szkole Podstawowej w Wisznicach. Kolejne miejsca
to: IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Terespolu,
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Piszczacu, VI miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 Międzyrzec Podlaskim.
W ramach Gimnazjady najlepszym gimnazjum okazało się to z Łomaz. Za nim na drugim miejscu uplasowało się Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Piszczacu, natomiast na III – Gimnazjum w Konstantynowie. Dalsze
miejsca: IV – Gimnazjum Nr 3 Międzyrzec Podlaskim,
V – Publiczne Gimnazjum w Sworach i Publiczne Gimnazjum Nr 1 Terespol.
W Licealiadzie I miejsce zdobyło Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, II – Liceum Ogólnokształcące
w Międzyrzecu Podlaskim, III – Zespół Szkół w Janowie Podlaskim, IV – Zespół Szkół w Małaszewiczach,
V – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Leśnej Podlaskim, V – Zespół Szkół Ekonomicznych
Międzyrzec Podlaskim. Wszyscy nagrodzeni otrzymali
z rąk władz powiatu puchary i dyplomy.
Starosta bialski wręczył także listy gratulacyjne nauczycielom za wyniki sportowe uczniów w finałach
wojewódzkich. Za Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
wyróżnienia otrzymali: Dariusz Domitrz ze Szkoły
Podstawowej z Konstantynowa (za I miejsce w mini
koszykówce dziewcząt), Dariusz Duklewski ze Szkoły Podstawowej z Woskrzenic Dużych (za I miejsce
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sportowego szkół Powiatu Bialskiego
w indywidualnych biegach przełajowych), Wojciech
Lubański ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu
Podlaskim (za I miejsce w pływaniu sztafety chłopców
8x25m), Sylwester Oksiejuk również ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim (za II miejsce
w mini siatkówce „4” chłopców), Bożena Węgrzyniak
także ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim (za II miejsce w szachach drużynowych) oraz
Zbigniew Wasąg ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim (za III miejsce w mini piłce nożnej
chłopców).
Za Gimnazjadę: Zbigniew Bernat Gimnazjum Sportowego Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim (za I miejsce
w siatkówce chłopców), Grzegorz Machnowski z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Terespolu (za I miejsce
w indywidualnych biegach na 1.000 m, II miejsce za
indywidualne biegi przełajowe, III miejsce za skok
w dal i III miejsce za biegi na 300 m), Artur Wiśniewski z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Piszczacu (za
I miejsce w skoku wzwyż), Patrycja Karwowska z Gimnazjum Sportowego Nr 3 w Międzyrzec Podlaski (za
II miejsce w pływaniu sztafety 10x 25m chłopcy), Tadeusz Suwała z Gimnazjum w Tucznej (za III miejsce
– drużynowy tenis stołowy chłopców), Marek Prokopiuk z Gimnazjum w Łomazach (za III miejsce – bieg
na 100 m i III miejsce – bieg na 1.000 m) oraz Marcin
Hołoweńko z Gimnazjum Sportowego Nr 3 w Międzyrzec Podlaski (za III miejsce – skok wzwyż). I za Licealiadę: Marcin Śliwa z Liceum Ogólnokształcącego
w Międzyrzecu Podlaskim (za I miejsce – siatkówka
chłopców). Dodatkowo nagrody pieniężne od starosty
bialskiego otrzymali: Marcin Śliwa, Artur Romaniuk,
a także Stanisław Polaczuk.
Uroczystość była także dobrą okazją na wręczenie
przez starostę i wicestarostę odznaczeń „Zasłużony
dla Powiatu Bialskiego” wnioskowane przez Bialski
Szkolny Związek Sportowy. Otrzymali je: Honorata
Godlewska – nauczycielka wychowania fizycznego
ZS CKR w Leśnej Podlaskiej, Marcin Hołoweńko – nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum w Międzyrzecu Podlaskim, Jarosław Hryciuk – nauczyciel
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim, Dorota Jakimiuk-Orzechowska
– nauczycielka wychowania fizycznego SP w Janowie
Podlaskim, Monika Kiryluk – nauczycielka wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Sworach,
Dawid Smolbik – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim i Piotr Woźniak – nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum
w Konstantynowie.
Między poszczególnymi częściami zebrani mogli podziwiać zdolną młodzież Zespołu Szkół w Janowie
Podlaskim, a wśród nich znanych chociażby z programu TVN „Mam Talent” uczniów klas mundurowych trenujących w UKS „HWA-RANG” z pokazem taekwon-do.
Na koniec Maciej Kosik – wiceprezes Lubelskiego
SZS, a jednocześnie przewodniczący BSZS w Białej
Podlaskiej podsumował działalność tej organizacji na
terenie powiatu.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Grzegorz Panasiuk
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Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018
Nasi przedstawiciele w powiecie:
Mariusz Kostka – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
Rodzina, wykształcenie, praca
Mariusz Kostka posiada wykształcenie
wyższe, jest magistrem zarządzania, ukończył również studia podyplomowe - analityk zarządzania, oraz Międzynarodowe
Studium Doktoranckie – instytut naukowy
ORGMASZ. Kostka jest również Prezesem
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania
(BLGD). Menedżer i mąż. Żona Monika jest
przedsiębiorcą.
Kiedy i dlaczego zostałem radnym?
- Wybrany do samorządu po raz pierwszy
zostałem w 2006 roku. A radnym zostałem
ponieważ zauważyłem możliwość wprowadzenia zmian. Otwierały się nowe perspektywy jakie niosła przynależność Polski do UE.
Pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania
środków europejskich, ale przede wszystkim
możliwość większego zaangażowania środków publicznych na teren gmin Międzyrzec
Podlaski i Drelów. - mówi Mariusz Kosta. Cel
to aby okręg który reprezentuje był lepiej
i skuteczniej lobbowany, a inwestycje realizowane były właśnie na tym terenie.
Będąc radnym udało się
Ubiegając się o mandat radnego, Mariusz
Kostka założył, że każdego roku na obszarze z którego został wybrany będzie przeprowadzona minimum jedna inwestycja
drogowa. Przez 10 lat sprawowania mandatu dotrzymał swojego zobowiązania, co
nie znaczy że tylko inwestycje drogowe są
dla niego ważne. - Nauka i ochrona zdrowia są również bardzo istotne. Na terenie
Miedzyrzeca Podlaskiego działa szpital
powiatowy, zamiejscowy oddział Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej oraz
trzy szkoły ponadgimnazjalne prowadzone
przez powiat. Dzięki wspólnym wysiłkom na
rzecz rozwoju tych placówek, dziś możemy
pochwalić się m.in. dobrze wyposażonymi
szkołami oraz licznymi projektami z udziałem środków europejskich, które realizuje
międzyrzecki szpital - mówi Kostka.
Nad czym obecnie pracuję?
Kostka jest członkiem Komisji Budżetu
i Finansów, jak również Komisji Rolnictwa,
Gospodarki i Infrastruktury. - To w tej komisji najwięcej się udzielam, priorytety, tematy,
działania, zadania jakie podejmuję obecnie,
które teraz mnie pochłaniają, bulwersują
angażują. Jest tego dużo. - mówi Kostka.
W przyszłości ważne będzie?
Biorąc pod uwagę uwarunkowania geopolityczne, Mariusz Kostka uważa, że można
się spodziewać znacznego zmniejszenia
dostępu do zewnętrznych środków fi-
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nansowych po 2020 roku, dlatego bardzo ważną rolę odgrywa dzisiaj Zarząd
Powiatu, który we współpracy z radnymi
musi określić priorytetu wydatkowania
środków publicznych, zgromadzenia jak
największej ilości środków na wkład własny niezbędny do realizacji przedsięwzięć.

Mariusz Kostka ma 41 lat. W Radzie Powiatu reprezentuje: Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, wybrany z okręgu 5 gmina
Międzyrzec Podlaski, gmina Drelów

Dzisiejsza pozytywna i owocna współpraca Zarządu Powiatu i Rady Powiatu wróży
dobrze na przyszłość.
O obecnej Radzie Powiatu
- Skład Rady ewaluuje co kadencję. Zdarzały
się osoby, które nie bardzo wiedziały w jakim
charakterze znalazły się składzie rady i tak
naprawdę po co sprawują mandat radnego. Obecna Rada to doświadczone osoby,
samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie którzy
wiedzą, że sprawowanie mandatu to służenie społeczeństwu. - stwierdza wiceprzewodniczący Kostka.
Współpraca w Zarządzie Powiatu:
- Współpraca z Zarządem Powiatu układa
się bardzo dobrze. - mówi Kostka. Zarząd
patrzy na powiat globalnie, rozwiązuje
problemy dotyczące całego obszaru powiatu a nie tylko jakichś jego części. Obecnie największym wyzwaniem dla Zarządu
ale również całej Rady będzie zabezpieczenie transportu publicznego po 2018 roku.
- Już dzisiaj musimy patrzeć w przyszłość
i przygotowywać się do tej zmiany. Jest ku
temu możliwość w postaci przejęcia Międzyrzeckiego PKS-u, niestety firma ta nie ma
najlepszych wyników finansowych i z tym
problemem musimy się zmierzyć wszyscy. mówi Kostka.
Utkwiło mi w pamięci:
- Utkwiły mi dwie sytuacje, jedna dobra,
druga niestety nie do końca. Zła – to wystąpienie zjawiska choroby ASF. Wszyscy wiemy
jak ciężko dzisiaj prowadzić gospodarstwo
rolne, a szczególnie takie z którego trzeba
utrzymać rodzinę. Dla producentów trzody
był to bardzo trudny i zły okres. Dobrze że

zakłady przetwórcze zaczynają odbierać
nadwyżkę produkcyjną. Największy problem było to brak reakcji ze strony służb rządowych. Rolnicy zostali pozostawieni sami
sobie, musieli protestować aby wywalczyć
sobie dzisiejsze rozwiązania. Bardzo dobra
wiadomość to zaangażowanie starostwa
w utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej. Uważam że jest to strzał w dziesiątkę, współpracą, regionem, zasobami
naturalnymi, kulturowymi, ludowymi może
śmiało konkurować z najlepszymi. - zdradza
Mariusz Kostka.
Gorąco polecam:
Z racji pracy społecznej w BLGD, Mariusz
Kostka zdecydowanie poleca atrakcje turystyczne naszego powiatu. Jest to wyjątkowy powiat pod wieloma aspektami – wielokulturowość sakralna, bunkry Twierdzy
Brzeskiej, sieci szlaków rowerowych i kajakowych wielokrotnie nagradzane najlepszymi produktami turystycznymi nie
tylko w Polsce ale i w Europie, kompleks
Międzyrzeckich Jeziorek z całorocznym
stokiem narciarskim. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu szczególnie poleca aktywny wypoczynek – spływ kajakowy Bug
- Krzna. Bardzo malowniczy, unikatowy we
florę i faunę spływ kajakiem po granicznej
rzecze Unii Europejskiej Mariusz Kostka
poleca jako przeżycie niezapomniane.
Dlaczego warto, gdzie i w co zainwestować w Powiecie Bialskim :
- Jestem z Międzyrzeca Podlaskiego, dlatego
zapraszam inwestorów do mojego miasta.
Samorząd przygotował tereny inwestycyjne
pod produkcję, handel i usługi. Miasto zainteresowało kilka dużych firm które zlokalizowały tutaj swoje siedziby. Są to firmy zatrudniające po kilkaset osób. Jak widać można,
dlatego zapraszam kolejnych w myśl: razem
raźniej. - mówi Kostka.
Radny prywatnie :
Lubi kuchnię włoską i japońską, oczywiście
polskie produkty lokalne są wyjątkowe
i jak tylko jest na wizytach studyjnych za
granicą, lub jak partnerzy z zagranicy przyjadą do Polski serwuje im pierogi i sękacze.
Kostka lubi narciarstwo i jazdę rowerem,
interesuje się marketingiem politycznym
i działaniem organizacji pozarządowych.
Kontakt do radnego dla mieszkańców
Powiatu Bialskiego :
Najlepiej kontaktować się z Mariuszem
Kostką poprzez Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej. Wiceprzewodniczący pozostawia też do dyspozycji
adres mailowy: m.kostka@blgd.eu.
Rozmowa dla Gościńca Bialskiego. Dziękujemy.

(w następnym numerze rozmowa z Pawłem Litwiniukiem, radnym Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej)
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Piszczac

Seniorze bądź bezpieczny, bądź widoczny

8 grudnia w Saloniku 50+ działającym przy Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Piszczacu miało miejsce
spotkanie seniorów z policjantami.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji
z Terespola mówili o zagrożeniach wynikających z tzw. „metody na wnuczka”. Przestrzegali przybyłych przed
lekkomyślnością i szybkim zawieraniem nowych znajomości.
Charakteryzując tę metodę podkreślili że
przestępcy posługują się różnymi sztuczkami mającymi uwiarygodnić ich jako
członków rodziny osób pokrzywdzonych.
Cały proceder inicjowany jest rozmową
telefoniczną sprawcy. Dzielnicowy obsługujący rejon gminy Piszczac Stanisław Litwiniuk zwrócił uwagę, że oszuści często
posługują się książkami telefonicznymi,
z których wybierają osoby o imionach
często występujących u osób starszych.
Następnie dzwonią do potencjalnej
ofiary a rozmowę prowadzą z wykorzystaniem elementów psychologicznych
tak aby oszukiwana osoba uwierzyła, że
rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama
wymieniła jego imię oraz inne dane. Taki
sposób pozwala przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.
W dalszej części Zastępca Wydziału Ru-

chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej Andrzej Zając zaprezentował charakterystykę wypadków
w województwie lubelskim z udziałem
pieszych w ostatnich miesiącach. Jak zaznaczył codziennie w zdarzeniach drogowych poszkodowani są piesi.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in.
brak elementów odblaskowych wśród

gę Andrzej Zając nawet jeden odblask zamontowany może zwiększyć kilkukrotnie
odległość z jakiej kierowca zobaczy poruszającego się pieszego. Pieszy, mający
na sobie elementy odblaskowe staje się
widoczny nawet z ok. 150 – 200 metrów.
Policjant zauważył, że każdy kto porusza
się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym powinien posiadać

ofiar. Dalej podkreślił, że w okresie jesiennym dni są krótsze i szybko zapadający
zmrok powoduje, że piesi poruszający
się po nieoświetlonych drogach są słabo
widoczni dla kierowców. Jak zwrócił uwa-

element odblaskowy. W przypadku jego
braku pieszemu grozi mandat. Na zakończenie seniorzy otrzymali od funkcjonariusza opaski odblaskowe.

Szkolenie o VAT w bialskim starostwie
W celu usprawnienia pracy w dziedzinie finansów zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące centralizacji VAT i jednolitego pliku
kontrolnego. Poprowadziła je Anna Godlewska - zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.
Szkolenie odbyło się 7 grudnia
i było przeznaczone dla służb
finansowych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i jedno-

stek organizacyjnych podległych
powiatowi. Organizacją szkolenia
zajął się Wydział Finansowy bialskiego starostwa.
Tekst i foto: Anna Jóźwik

Tekst i zdjęcia: Łukasz Węda GCKiS w Piszczacu

Staże pielęgniarek i opiekunek
we francuskich szpitalach
Wizyta Hervé Maury, dyrektora połączonych szpitali Saint Maixent, Melle i La Mothé Saint Héray
we Francji. Wizyta Hervé Maury miała miejsce
w ramach współpracy francuskich placówek pomocy
społecznej i służby zdrowia z jednostkami powiatu
bialskiego.
Placówki, którymi zarządza dyrektor Maury przyjmują
osoby starsze, w podeszłym wieku oraz osoby niepełnosprawne wymagające ciągłego wsparcia. W ramach
placówek funkcjonują oddziały chorób wewnętrznych,
rehabilitacji, oddziały opieki długoterminowej i opieki
paliatywnej, placówki pobytu dziennego oraz domy pomocy społecznej.
Celem wizyty było omówienie warunków planowanych
staży dla personelu szpitali polskich (Szpital Powiatowy
w Międzyrzecu Podlaski i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej) oraz francuskich placówek
w Saint Maixent, Melle i La Mothé Saint Héray. Staż objąłby pielęgniarki i opiekunki pracujące na oddziałach opiekujących się osobami starszymi. Dyrektor Maury odwiedził Szpital Powiatowy oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu
Podlaskim. W celu uregulowania warunków i czasu trwania stażu podpisane zostanie odrębne porozumienie.
Tekst: Dorota Uryniuk
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Świąteczny klimat w GOK
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce przygotował
dla dzieci i młodzieży warsztaty, które
wprowadziły wszystkich w świąteczny
klimat.
Tą niepowtarzalną atmosferę można
było poczuć już podczas pierwszych
zajęć 11 grudnia, na których odbyły się
warsztaty pieczenia pierników. Dzieci
pod okiem pań z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Sosnówce, pracowników GOK i UG oraz rodziców robiły

ciasteczka, które później zabrały do
domu. Podczas zajęć każdy mógł samodzielnie wałkować ciasto, wycinać
dowolne kształty pierniczków a po ich
upieczeniu dekorować według uznania.
Radość ze wspólnej pracy była ogromna, a własnoręcznie wykonane pierniczki smakowały najlepiej. Na zakończenie
każde chętne dziecko otrzymało sekretny przepis, aby mogło kontynuować
działania w rodzinnym gronie. Nie ma
bowiem nic przyjemniejszego niż prawdziwa, pachnąca choinka, udekorowana
pierniczkami i ciasteczkami własnego

pomysłu. Poprzez warsztaty chcieliśmy
zwrócić uwagę na to, że pierniki świąteczne warto piec nie tylko dla ich smaku, ale także dla podtrzymywania tej
pięknej tradycji.
Równie chętnie, jak podczas pierniczkowego szaleństwa dzieci uczestniczyły
w warsztatach świątecznych, które odbyły się w niedzielę, 18 grudnia. Zajęcia
poprowadziła wspaniała instruktorka artystka Pani Beata Korpysz. Dzieci pracowały z wielkim zapałem i w ogromnym skupieniu. Podczas zajęć powstały
piękne, własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe ozdoby, które z pewnością zawisły na tegorocznych choinkach
w domach naszych uczestników.
Przedsięwzięcia takie, to doskonały sposób na rozwijanie pasji, naukę o tradycji, a po powrocie do swoich domów…
również na odciągnięcie od telewizora
czy komputera i spędzenie czasu wolnego wspólnie z rodziną. Przekazywane wartości mają nieoceniony wpływ
na rozwój tożsamości lokalnej oraz na
kształtujący się światopogląd dzieci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
udział w warsztatach i zapraszamy do
udziału w kolejnych przedsięwzięciach
realizowanych przez GOK w Sosnówce.
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce

Jarmark Bożonarodzeniowy w Sosnówce
We wtorek, 20 grudnia w budynku Urzędu Gminy Sosnówka po raz
pierwszy odbył się Gminny Jarmark
Bożonarodzeniowy. Na przygotowanych stoiskach, które nawiązywały
swoim wystrojem do zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia zaprezentowali się wystawcy z gminy Sosnówka oraz sąsiadujących gmin: Hanna
i Sławatycze.
Mieszkańcy mogli zakupić piękne, własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne a wśród nich: stroiki, bombki,
choinki oraz elementy dekoracyjne.
Wśród stoisk z rękodziełem znalazło się
również stoisko z kosmetykami, które
można było przeznaczyć na prezent dla
najbliższych. Kupujący mieli pewność,
że nabywają jedyną i niepowtarzalną
rzecz, która szczególnie przyozdobi
mieszkanie, bądź sprawdzi się jako wyjątkowy upominek dla bliskiej osoby.
Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy
cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród odwiedzających i z pewnością
będzie kontynuowany w kolejnych
latach.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Mikulska GOK Sosnówka
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Sławatycze

Wieczór Przedwigilijny

Dnia 18 grudnia br. w Sławatyczach
rozpoczął się czas radosnego oczekiwania na MIŁOŚĆ, która jest główną
istotą świąt Bożego Narodzenia. Późnym wieczorem w Sali Widowiskowej
GOK zgromadzili się przyjaciele sztuk
literackich na wspólnym kolędowaniu i przeżywaniu odwiecznego dylematu „mieć czy być”, który zawarł się
w przedstawieniu „Opowieść Wigilijna” Charlesa Dickensa. Czy ten czas był
zmarnowany?
Odpowiedzią niech będą łzy widowni,
wielkie poruszenie, aplauz na stojąco,
znak pokoju przez podanie rąk i OPŁATEK, który kruszył lody naszych serc, ra-

dość ze wspólnego śpiewu kolęd – taki
był ten wieczór. Drugie już widowisko
Amatorskiego Teatru Dowolnego Wieku działającego przy miejscowym GOK-u potwierdziło potrzebę
tej formy spotkań naszej
gminnej wspólnoty. Należy podkreślić wysiłek
i predyspoz ycje całej
grupy teatralnej, brawurowo zagrane role, dobór
rekwizytów i kostiumów
teatralnych. Wiele osób
zaangażowało swój
czas by stworzyć niepowtarzalny klimat ciepła
i prz yjaźni. Swoistym

Wspomnienie o Annie German
19 listopada w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach odbył się „Muzyczny Wieczór
Wspomnień”. Spotkanie poświęcone
było Annie German – polskiej piosenkarce, kompozytorce i aktorce. Była
jedną z największych gwiazd polskiej
piosenki. Jej głos oczarował nie tylko
polskich, ale również zagranicznych
słuchaczy.
Laureatka wielu festiwali m.in. w Monte
Carlo, Bratysławie, Neapolu, Sopocie czy
Opolu. Była również pierwszą Polką, która wystąpiła w San Remo. Zdobyła złotą
płytę za longplay „Człowieczy los”, który
nagrała w 1970 roku.
Zgromadzona publiczność wysłuchała

Finałem działalności było wystawienie
dwóch krótkich etiud teatralnych „Przyjaciele” na podstawie wiersza Adama Mickiewicza i inscenizacja bajki J.I. Kraszewskiego „Baba i diabeł”. Przy pełnej sali
jako pierwsi zaprezentowali się młodzi
artyści, którzy świetnie poradzili sobie
z dramaturgią tego utworu; trzeba podkreślić wielkie zaangażowanie rodziców

Tekst: J. Barańska / foto: B. Szulej

krótkiej biografii artystki zaprezentowanej przez Magdalenę Mazaniuk, po której
rozpoczął się koncert jej najbardziej popularnych piosenek. Można było usłyszeć

dyki”, „Greckie Wino”, „A on mne nravitsya”
w wykonaniu miejscowych wokalistów
Natalii Marczuk, Pauliny Iwaniuk, Weroniki Michalczuk, Elżbiety Gruszkowskiej.
Nagłośnienie „Muzycznego Wieczoru
Wspomnień” o Annie German wykonali
uczestnicy warsztatów z obsługi sprzętu

między innymi ponadczasowe utwory takie jak: „Człowieczy los”, „Tańczące Eury-

estradowego w ramach inicjatywy lokalnej „Razem dla kultury w Sławatyczach”.

Wieczór teatralny
Dnia 20 listopada o godz. 18.00 w sali
widowiskowej GOK odbyło się spotkania „Koła Teatralnego Dowolnego
Wieku" z mieszkańcami Gminy Sławatycze, które podsumowało prawie
trzymiesięczną działalność warsztatową w ramach projektu „Razem dla
kultury w Sławatyczach”.

fenomenem tego działania jest symbioza rodzin, gdzie dzieci występują obok
swych rodziców. Dziękujemy Władzom
Powiatu Bialskiego i Gminy Sławatycze
jak również Kapłanom, którzy nam towarzyszyli tego wieczoru. Wszystkim życzymy Dobrych Świąt.

przy dekoracji sali jak tez doboru kostiumów.
Sukcesem – bo świadczyła o tym reakcja publiczności okazała się prezentacja
utworu „Baba
i diabeł”, - sugestywność
postaci, dyn a m i k a gr y
aktorów, wywołała żywy
odzew oglądających,
a co najważniejsze, że
zrozumieli
oni ideę, którą chciano

Tekst i foto: Bolesław Szulej

przekazać, zachęcającą do myślenia i refleksji. Mamy nadzieję, że inicjatywa „Koło
Teatralne Dowolnego Wieku” z projektu
Razem dla kultury w Sławatyczach stanie
się zaczynem dla powstania stałej formy
jaką może być Teatr Amatorski w Gminie.
Tekst i foto: Bolesław Szulej GOK Sławatycze
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Tuczna przyjazna środowisku
Gmina Tuczna zakończyła realizację
projektu "Gmina Tuczna przyjazna
środowisku". Projekt składał się z kilku zadań, a każde z nich przekładało
się na końcowy efekt edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie segregowania odpadów i wspólnego dbania
o otaczające nas środowisko.
Pierwszym zadaniem realizowanym w ramach projektu była akcja Zostaw śmieci
– odbierz drzewko. Każdy mieszkaniec
gminy który przywiózł swoje śmieci do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Tucznej otrzymał w zamian sadzonkę drzewka. Akcja cieszyła
się dużym zainteresowaniem. W akcji
wzięło udział blisko 50 osób, które dostarczyły w sumie ponad 5 ton odpadów.
Dodatkowo spośród wszystkich osób,
które wzięły udział w akcji wylosowane
zostały nagrody główne.Nagrody przyznane zostały również trzem osobom,
które dostarczyły najwięcej odpadów.
Kolejnym z zadań projektu było zorganizowanie konkursów na temat wiedzy
o segregowaniu śmieci i ochronie środoTerespol Miasto - Sport

wiska. Konkursy zostały przeprowadzone
w szkole w Tucznej, w szkole w Dąbrowicy Dużej, w przedszkolu w Tucznej oraz
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzylesiu. Z kolei konkurs rangi

gminnej został przeprowadzony w czasie
Dożynek Gminnych w Tucznej. Konkursy
były przeprowadzane w formie sprawdzania wiedzy uczestników z zakresu
segregowania odpadów i ochrony środowiska oraz w formie konkursu plastycz-

nego. Laureatom konkursów wręczono
cenne nagrody.
W ramach projektu zorganizowano
również akcję sprzątania Gminy Tuczna.
Śmieci sprzątane były z tereny Gminy,
przy drogach, w lasach, z największych
skupisk śmieci. Zadanie to promowało
aktywne podejście do ochrony środo-

wiska. Akcja Gmina Tuczna przyjazna
środowisku była połączeniem walorów
edukacji ekologicznej, społecznej aktywności oraz dbałości o środowisko naturalne oraz własną gminę.
Tekst i zdjęcia: Marcin Laskowski Urząd Gminy
Tuczna

Zakończyło się VI Grand Prix Terespola w Szachach 2016

VI Grand Prix składało się z czterech
sesji, wiosna, lato, jesień i zima. Na
wynik końcowy brana była punktacja
z trzech najlepszych sesji. Czwarta,
ostatnia sesja, odbyła się w niedzielę 4 grudnia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, którą otworzył Burmistrz
Miasta Terespol Jacek Danieluk. Życzył wszystkim dobrych wyników
i wyraził podziękowanie i podziw dla
organizatorów widząc że turnieje
szachowe w Terespolu osiągają coraz
większe zainteresowanie w całym powiecie bialskim i nie tylko.
W całym cyklu Grand Prix wystąpiło 134
zawodników z Terespola, Białej Podla-

skiej Międzyrzeca Podlaskiego, Dorohuska, Konstantynowa, Łomaz, Kąkolewnicy, Sławatycz, Grabanowa, Rokitna,
Koroszczyna i Nowosiółek.
Wyniki ogólne VI Szachowego Grand
Prix Terespola za rok 2016 przedstawiają
się następująco:
W kategorii kobiet: Mistrzynią Terespola została Aleksandra Kuźmicz z Białej
Podlaskiej. Drugie miejsce zajęła Hanna Nurzyńska z Kąkolewnicy, a trzecie
Marta Michalak z Terespola.
W kategorii do lat 12: Mistrzem Terespola został Filip Sienkiewicz z Konstantynowa, drugi był Kacper Wieczorek z Te-

respola, a trzecie miejsce zajął Wiktor
Kukawski z Międzyrzeca Podlaskiego.
W kategorii do lat 18: Mistrzem Terespola za rok 2016 został Mateusz Prokopiuk z Terespola, drugi był Grzegorz
Olichwirowicz z Białej Podlaskiej, a trzecie miejsce zajął Marek Prokopiuk z Terespola.
W kategorii Open: Mistrzem naszego
miasta został Witold Pytka przed Januszem Sałtrukiewiczem i Marcinem
Dudkiem (wszyscy z Terespola).
Szczególnym powodem do zadowolenia
było duże sainteresowanie zawodami
dzieci do lat 12. W turnieju wzięło udział
45 zawodników w tym przedziale wiekowym. Najmłodszymi uczestnikami byli
sześciolatkowie Piotr Uss z Białej Podlaskiej i Kuba Machnowski z Terespola.
Najstarszym szachistą turnieju byli: Antoni Jakuszko (84 lata), Janusz Sałtrukiewicz (75 lat) i Leon Kupryś (72 lata).
Organizatorzy zapowiedzieli, że w 2017
roku rozegrane zostanie VII Grand Prix
Terespola. Miłośnicy królewskiej gry rywalizację w ramach tej imprezy rozpoczną już w lutym.
Tekst i foto: Marek Ferens
i Sławomir Leszek
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Województwo w 2017 roku postawiło na Międzyrzec Podlaski i Kodeń
Jest już budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok. Choć to jeszcze
projekt to raczej nie ulegnie większym
zmianom. Określa on się dochody budżetu województwa w kwocie 911 mln
zł, wydatki zaś budżetu województwa
w przyszłym roku zaplanowano na
prawie 968 mln zł.
Województwo wyda też w przyszłym
roku 22 mln zł na koszty obsługi kredytów i emisji obligacji wojewódzkich.
Prawie 29 mln zł w budżecie to pieniądze z tytułu kredytu zaciągniętego
w bankach komercyjnych na okres 10
lat z czteroletnią karencją w spłacie
kapitału. W zadaniach inwestycyjnych
znalazły się przynajmniej dwa ważne zadania realizowane na terenie
Powiatu Bialskiego. Ruszają bowiem
prace nad wschodnią obwodnicą Międzyrzeca Podlaskiego, zarezerwowano
też pieniądze na remont, przedłużenia
drogi gminnej, będącej włączeniem do
drogi wojewódzkiej Nr 81.
Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 813 to budowa zupełnie nowego szlaku. Przedłużenie ul.
Lecha Kaczyńskiego od skrzyżowania
z ul. Brzeską, nowym mostem na Krznie,
prawdopodobnie wiaduktem nad trasą
kolejową, następnie przez ul. Siteńską
aż do wlotu trasy w ul. Zahajkowską czyli trasę Nr 813. Województwo na prace
planistyczne i pierwsze wykupy terenu
zarezerwowało 200 tys zł.
Inwestycja w Kodniu zapisana została
Międzyrzec Podlaski - Miasto

w ramach wydatków na zadania wspólne
realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W budżecie województwa
zapisano dotację bieżącą w kwocie 20
tys zł dla Gminy Kodeń z przeznaczeniem
na remont przedłużenia drogi gminnej,
będącego włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 816. Zadanie to planowane
do realizacji przez Gminę Kodeń, stanowi
uzupełnienie remontowanego odcinka
drogi gminnej Nr 101049L, ul. Terespol-

czewa czy Włodawy - do jednego z tych
trzech obwodów drogowych Zarządu
Dróg Wojewódzkich trafi zakupiony jeden z 3 garaży blaszanych na potrzeby
obwodów drogowych, a także drobny
nowy sprzęt do wykonywania prac utrzymaniowych i biurowych. Na ten zakup
Województwo zarezerwowało 130 tys zł.

ska (włączenie do drogi wojewódzkiej Nr
816 w granicach pasa drogowego drogi
wojewódzkiej).
Prawodopodobnie też na teren Powiatu
Bialskiego lub też do pobliskiego Par-

alizowany m.in. przez Medyczne Studium
Zawodowe w Białej Podlaskiej o łącznej
wartości 46 tys zł, w tym środki unijne 39
tys zł i prawie 7 tys zł pochodzące z budżetu województwa.

Infrastruktura kształcenia zawodowego
i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym obejmuje projekt re-

Temat: Województwo Lubelskie - Samorząd

Są pieniądze na rewitalizację parku!

Miasto pozyskało ponad 2,2 mln zł
na zagospodarowanie zabytkowego
parku Potockich przy ul. Lubelskiej
w międzyrzecu Podlaskim. Inwestycja rozpocznie się w drugim kwartale
2017 roku.
W projekcie rewitalizacji, po konsultacjach z konserwatorem zabytków,
uwzględniono wykonanie stylizowanego oświetlenia alei parkowych (także
doświetlenie budynku pałacu), zagospodarowanie zieleni i budowę nowych
ścieżek i alei spacerowych o nawierzchni
szutrowej, a także budowę parkingu na
istniejącym już utwardzonym terenie. Teren będzie również monitorowany. Część
istniejącego budynku magazynowego
zostanie zaadoptowana na publiczne
toalety. Pojawią się także elementy ma-

łej architektury: stylizowane ławki, kosze
na śmieci, altany ogrodowe i edukacyjna
ścieżka ekologiczna.
Projekt pod nazwą
„Ochrona i zachowanie zabytkowe go parku na terenie
Zespołu PałacowoParkowego w Międzyrzecu Podlaskim”
o p i e w a n a k wo tę
ponad 2,6 mln zł,
z czego miasto pozyskało ponad 2,2
mln dotacji w ra mach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata
2014-2020. Władze

miasta zabiegają też o fundusze unijne
na zagospodarowanie pałacu Potockich.

Materiał: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
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V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej
Rok 2016 był rokiem sprawozdawczo – wyborczym w ochotniczych
strażach pożarnych oraz oddziałach
Związku OSP RP tj. gminnych i powiatowych. Kampania przypadała w roku
jubileuszy – 100-lecia powstania
Związku Floriańskiego, 95-lecia powołania Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
i 25-lecia uchwalenia ustawy o „Ochronie przeciwpożarowej”. 95 lat temu
w dniach 8 i 9 września w Warszawie
pod hasłem „W jedności siła’ odbył się
I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych powołujący do życia Związek OSP
RP, którego prezesem został Bolesław
Chomicz. Jubileusze przypadające na
rok 2016 były świętem wszystkich
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Kampanię sprawozdawczo – wyborczą
w ogniwach Związku OSP RP w powiecie
bialskim zakończył V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, jaki odbył się
29 listopada 2016 roku. W zjeździe udział
wzięli: Franciszek Jerzy Stefaniuk – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP
w Warszawie, marszałka Województwa
Lubelskiego reprezentował Andrzej
Marciniuk, st. bryg. Grzegorz Alinowski
– Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
w Lublinie, Tadeusz Szyszko – Dyrektor
Zarządu Wykonawczego OW Związku
OSP RP w Lublinie, bryg. Artur Tomczuk
– Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, ks. Roman Sawczuk – Wieloletni Diecezjalny Kapelan Strażaków, ks.
Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan
Strażaków, ks. Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków, Prezydenta
Miasta Biała Podlaska reprezentowała
Agnieszka Małkowska-Golik, mł. bryg.
Marek Chwalczuk – Zastępca Komen-
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danta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej,
delegaci na zjazd powiatowi wybrani na
zjazdach gminnych, przedstawiciele do
Zarządu Oddziału Powiatowego wybrani
na zjazdach gminnych, członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego
– zarządu i komisji rewizyjnej, wójtowie
gmin i burmistrzowie miast z powiatu
bialskiego, komendanci gminni straży
pożarnych.
Po przywitaniu gości minutą ciszy i modlitwą, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Biernata, uczczono strażaków ochotników i działaczy Związku, którzy odeszli
w mijającej kadencji.
Zjazd był okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy Związku odznaczeniami
resortowymi, które wręczyli Franciszek Jerzy Stefaniuk członek zarządu Głównego
ZOSP RP i Mariusz Filipiuk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego.
Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał: Roman Stanilewicz – Komendant Gminny
Straży Pożarnych w Łomazach
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
otrzymali: Krzysztof Łojewski – członek
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Białej Podlaskiej, Zenon Józefaciuk –
Komendant Gminny Straży Pożarnych
w Rossoszu, Marian Kuzawiński – członek OSP Rossosz
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali: Piotr Dragan – członek Oddziału Gminnego Związku OSP RP i Wójt
Gminy Wisznice, Jacek Szewczuk – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP
i Wójt Gminy Rokitno
Brązowy medal „Za Zasługi dla pożarnic-

twa” otrzymali: Anna Laskowska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Tucznej,
Czesław Niczyporuk – właściciel firmy
budowlanej w Białej Podlaskiej

Odznakę „Zasłużony strażak powiatu bialskiego” otrzymali: Andrzej Lewczuk – zastępca naczelnika OSP Piszczac, Czesław
Romańczuk – członek Powiatowej Komisji rewizyjnej
Za działalność i zaangażowanie podziękowano dla: Roman Sawczuk – wieloletni
Diecezjalny Kapelan Strażaków, którego
w czerwcu br. na prośbę zainteresowanego, biskup siedlecki odwołał z tej funkcji.
Tadeusz Łazowski – wieloletni Prezes
Oddziału Powiatowego, który także został
odznaczony złotym medalem „Za zasługi
dla Pożarnictwa” po raz drugi. Jan Maksymiuk – wieloletni Komendant Gminny
Straży Pożarnych w Wisznicach. Wszyscy
to członkowie ustępujących władz Oddziału Powiatowego
Po uroczystych akcentach przystąpiono
do prac merytorycznych. Przewodniczą-
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cym zjazdu został wybrany jednogłośnie
Franciszek Jerzy Stefaniuk. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Białej
Podlaskiej za lata 2012 – 2016 złożył prezes oddziału Mariusz Filipiuk – starosta
bialski.
Sprawozdanie powiatowej komisji rewizyjnej oddziału zakończone wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz powiatowych złożył przewodniczący komisji Zygmunt Szabaciuk.

priorytety a w wśród nich: kontynuowanie sprawdzonych metod pracy z młodzieżą poprzez organizację konkursów;
obozów szkoleniowo – wypoczynkowych
oraz tworzenia młodzieżowych drużyn
pożarniczych jako kuźni strażaków ochotników i zawodowych; szkolenia strażaków
w różnych formach, a przede wszystkim
podnoszenie gotowości bojowej poprzez
organizację zawodów sportowo – pożarniczych wszystkich szczebli; kontynuacji
powiatowych pielgrzymek strażaków
połączonych obchodami powiatowego

dnia strażaka; pomoc merytoryczna dla
jednostek OSP i oddziałów gminnych;
szukanie nowych form finansowania jednostek OSP np. programy unijne; wspieranie działalności OSP, które podejmują
nietypowe formy działania jak np. ratownictwo wodne czy grupy ratowniczo
– poszukiwawcze z psami; działalność
kulturalna szczególnie w zakresie wspierania strażackich orkiestr dętych oraz
innych zespołów artystycznych działających pod patronatem ochotniczych
straży pożarnych. Tekst: Bożena Krzyżanowska,
foto: Grzegorz Panasiuk

Po przedstawionych sprawozdaniach
z działalności zarządu i komisji odbyło się
głosowanie nad absolutorium, w którym
delegaci jednogłośnie udzielili absolutoriom ustępującemu Zarządowi Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Białej
Podlaskiej za okres kadencji.
W dalszej kolejności obrad przystąpiono
do wyboru nowych władz oddziału powiatowego oraz wyboru delegatów na
zjazd wojewódzki. Przewodniczący komisji wyborczej Tomasz Szewczyk z Zalesia
przedstawił propozycje składów:
– 35 osobowego zarządu oddziału powiatowego do którego weszli przedstawiciele wszystkich oddziałów gminnych
Związku OSP RP wybrani na zjazdach
gminnych oraz osoby zgłoszone dodatkowo: ks. Henryk Jakubowicz, ks. Andrzej
Biernat, Komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk i Bożena Krzyżanowska z fili
OW w białej Podlaskiej.
– 5 osobowej komisji rewizyjnej
– 19 delegatów na zjazd wojewódzki, które zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu jawnym przez delegatów.
Na pierwszych posiedzeniach, które odbyły się w trakcie przerwy zjazdowej,
zarząd i komisja ukonstytuowały się.
Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Maciej Tymoszuk z gm. Miedzyrzec
Podlaski.
Zarząd Oddziału Powiatowego wybrał
ze swego grona 13 osobowe prezydium,
które wybrało na funkcję – Prezesa Mariusza Filipiuka, V-ce Prezesów Jerzego
Czyżewskiego i Romualda Murawskiego,
sekretarza Wiesława Panasiuka, skarbnika
Bożenę Krzyżanowską. Do Zarządu OW
w Lublinie desygnowano: Mariusza Filipiuka, ks. Romana Sawczuka i Czesława
Pikacza.
W uchwalonym programie działania który przedstawił przewodniczący komisji
uchwał i wniosków Wiesław Panasiuk
prezes oddziału gminnego w Białej Podlaskiej na lata 2016 – 2021 wyznaczono
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Wigilia w Ośrodku Wsparcia
13 grudnia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu
Podlaskim odbyło się spotkanie
wigilijne, w którym uczestniczyli
podopieczni, pracownicy oraz osoby zaprzyjaźnione z placówką.

spotkanie zebrani mogli obejrzeć
przygotowane przez podopiecznych
przedstawienie bożonarodzeniowe,

podzielić się opłatkiem, a następnie
wysłuchać koncertu kolęd.
Tekst: Wioletta Bielecka, foto: Grzegorz Panasiuk

Przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor ośrodka Jadwiga Patkowska. Wśród nich był m.in. starosta
bialski Mariusz Filipiuk, który złożył
wszystkim życzenia zdrowych, radosnych świat Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych.
Po wystąpieniu rozpoczynającym
Białoruś

Delegacja Powiatu Bialskiego w Brześciu

D e l e g a c j a z p ow i at u b i a l s k i e g o
uczestniczyła w pięknym koncercie
podsumowującym 20 lat działalności
organizacji „Polska Macierz Szkolna”
oraz 25-lecia pracy jej prezesa Marii
Sulimy. Gala odbyła się 2 grudnia br.
w Brześciu.
Podczas swojego wystąpienia Maria Sulima mówiła o funkcjonowaniu prowadzonej przez nią organizacji. W jej ramach
odbywa się działalność edukacyjna,
gdzie dzieci i dorośli uczą się języka polskiego, poznają polską historię i kulturę,
wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze
szlakiem bohaterów narodowych. Podkreśliła również udział utalentowanych
młodych ludzi w międzynarodowych
i krajowych konkursach recytatorskich
i wokalnych, jak również kilka razy w roku
organizacja odczytów poezji.
Jubilatka odbierała gratulacje i podziękowania za jej pracę na rzecz mieszkającej
na Białorusi społeczności polskiej i jej
wkładu w kształtowanie kultury białoruskiej. Ciepłe słowa skierowali również
radni powiatowi: Marek Sulima, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury i Ryszard Boś, przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentujący
starostę bialskiego na tej uroczystości.
Powiat bialski od wielu lat współpracuje
z tą organizacją i uczestniczy w prowadzonych przez nią przedsięwzięciach.
Wyrazem wdzięczności i współpracy był
wręczony na ręce Marii Sulimy grawerton.
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Podczas koncertu zebrani goście z Polski
i Białorusi mogli zobaczyć przekrój działalności organizacji – występy grup wo-

kalnych, instrumentalnych, tanecznych,
wokalistów i recytatorów.
Tekst: Anna Jóźwik, foto: Irina Szepielewicz

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY...
II Powiatowy Przegląd Kolęd „Najpiękniejsza kolęda 2017”
ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Piszczacu, ul. Włodawska 8, 21-530
Piszczac, Wójt Gminy Piszczac, Urząd Gminy
w Piszczacu
KONTAKT: Łukasz Węda 501 266 672 gckis@
piszczac.pl Przegląd przeznaczony jest dla
osób indywidualnych i grup śpiewaczych
z powiatu bialskiego.
IV Noworoczny Przegląd Kolęd
i Pastorałek
ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury,
Kobylany, Pl. R. K Kaczorowskiego 1, 21-540
Małaszewicze, Urząd Gminy Terespol
KONTAKT: Magdalena Jaszczuk, tel. 83 411 20
63, Mariusz Siwagow, tel. 83 411 20 66
Przegląd przeznaczony jest dla solistów i zespołów nie tylko z Gminy Terespol, ale również z całego powiatu bialskiego.
Musical „Casting”
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej, ul. 3 Maja
40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaskim, Miejski
Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
KONTAKT: Jolanta Zbucka 604 736 604
„Casting” to spektakl muzyczny, inspirowany musicalem „Metro”, adresowany jest do
mieszkańców miasta i powiatu bialskiego.
Koncert kolęd - 8 stycznia
ORGANIZATOR: KGW w Dubowie, Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach
KONTAKT: Alina Frączak, Tel. 504 422 390
Koncert w wykonaniu zespołów ludowych
z terenu gminy Łomazy i powiatu bialskiego.
Koncert Kolęd pt. "Anieli w Niebie Śpiewają" - 8 stycznia
ORGANIZATOR: Wójt Gminy Sosnówka, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce, godz. 16:00
Sala Szkoły Podstawowej w Sosnówce
KONTAKT: Jolanta Mikulska, gok@sosnowka.pl
Wystąpią: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Sosnówce, Schola Parafii pw. Narodzenia
N.M.P. w Motwicy, Grupa Teatralna z Zakładu
Karnego w Białej Podlaskiej, Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespół Biesiadnicy z Żesz-

czynki, Schola i Chór Parafii Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Łomazach, Chór Gminno Parafialny z Kodnia.
„Śpiewajmy Dziecinie” - 11 stycznia
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach, Gminna Biblioteka Publiczna
w Łomazach
KONTAKT: Arkadiusz Saczuk, tel. 83 2417013
Impreza ma charakter konkursowy (kolędy
i pastorałki) w której uczestniczyć będą młodzi wokaliści ze szkół podstawowych i gimnazjum powiatu bialskiego.
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy - 15 stycznia
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim, Urząd Miasta
w Międzyrzecu Podlaskim
KONTAKT: Sztab WOŚP Międzyrzec Podlaski
MOK ul. Warszawska 37, tel. 505 164 760 lub
83 371 39 6525 finał największej w Polsce
a pewnie i na świecie imprezy charytatywnej. W tym roku pieniądze zbierane będą
pod hasłem: Pediatria Godna Opieka Seniorów. Finał w Międzyrzecu o godz. 17:00 sala
widowiskowa MOK, ul. Warszawska 38. Aukcja - Koncert - Światełko do Nieba. Przekaż
na aukcję bon, przedmiot, karnet, gadżet.
Przyjdź lub Zadzwoń.
Koncert Kolęd - 22 stycznia
ORGANIZATOR: Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie, Romanów
25, 21-518 Sosnówka, tel. 833793014, e-mail
muzeum_kraszewskiego@op.pl
KONTAKT: Dorota Demianiuk tel. 833793014
Impreza, której celem jest popularyzacja kolęd i pastorałek oraz piosenek związanych
z tematyką bożonarodzeniową.
XXIV Prezentacje „Za kolędę dziękujemy”
- 22 stycznia
ORGANIZATOR: Gmina Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie tel.
GCK (83) 341 50 03 e-mail: gckkon@op.pl,
Starostwo Powiatowe, Gimnazjum w Konstantynowie, Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza sala gimnastyczna przy ulicy
Nowej 4 w Konstantynowie.
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STYCZEN 2017
KONTAKT: Teresa Bartosiewicz tel. (83) 341 50
03, kom. 516 096 707 e-mail: gckkon@op.pl
Impreza organizowana od 24.lat, z tego na
poziomie powiatu bialskiego 18. raz. Jej celem jest stworzenie możliwości kultywowania tradycji bożonarodzeniowych poprzez
odtwarzanie dawnych obrzędów i zwyczajów często pochodzących ze starych przekazów ustnych lub źródłowych.
XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd
Wschodniosłowiańskich - 28-29 stycznia
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, tel: 83 375 22 65, 507 170 018, e-mali:
mokterespol@wp.pl, www.mokterespol.com.
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,
Fundacja Dialog Narodów, Nadbużańskie
Centrum Kultury Prawosławnej.
KONTAKT: Anna Pietrusik, tel: 83 375 22 65,
507 170 018.
Wyjątkowa impreza kultywująca tradycyjne
wschodniosłowiańskie obrzędy śpiewania
kolęd i pastorałek, stojąca na bardzo wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym
o randze międzynarodowej, w której biorą
udział chóry i zespoły z Polski i zagranicy.
Jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń w kraju.
„Karnawał na ludowo” - 28 stycznia
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury
w Rossoszu, ul. Batalionów Chłopskich 53,
tel. 83 3784504 oraz Zespół Ludowy „Zielawa”
działający przy GOK Rossosz.
KONTAKT: Tomasz Kopcewicz tel. 606926132
e-mail kopcewicz1969@tlen.pl
Celem imprezy jest popularyzacja muzyki
i przyśpiewek ludowych. Jest to już IV Karnawał odbywa się co rocznie w miesiącu
styczniu. W karnawale biorą udział zespoły
z powiatu bialskiego, radzyńskiego.
Jeśli chcesz, aby informacja o imprezie,
wydarzeniu, spotkaniu, które organizujesz znalazła się na łamach Gościńca
Bialskiego napisz do nas e-mail na adres:
gosciniec@powiatbialski.pl
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POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH VIDEO
Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów QR.
Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie miast i gmin
Powiatu Bialskiego.
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!

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Leśnej
Podlaskiej

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

VII Barbórkowy Turniej Siatkówki LZS

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Nowa droga przez Studziankę

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wieczornica „Życia mała garść”
w Maniach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Święty Mikołaj w świetlicy w Halasach

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Kiermasz Bożonarodzeniowy
w Terespolu

Wygenerowano na www.qr-online.pl

WQRgminie
Biała Podlaska wybrano najładCODE
niejszą kartkę bożonarodzeniową
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)

Oświata w Gminie Międzyrzec Podlaski
QR CODEw latach 1920-1960 - wystawa
w Wysokim
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rokitnie
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Andrzejkowe spotkanie z folklorem
w Worgulach 2016

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

