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• Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej			
						83 34 48 112
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
w Białej Podlaskiej				
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• Powiatowy Inspektorat Weterynarii		

83 34 32 041
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• Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej			
						83 34 16 500
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Zmiany na stanowiskach skarbników

W gminach Łomazy i Międzyrzec
Podlaski zmiany. Podczas ostatnich
sesji Rad Gmin powołani zostali nowi
skarbnicy.
29 września odwołany został skarbnik
gminy Międz yrzec Podlaski Krz ysztof Radzikowski i powołana została na
to stanowisko Agnieszka Miłosz-Tusz.
Nowa Skarbnik spełniła wymogi określone w ustawie. Radni Gminy jednogłośnie przyjęli uchwałę o jej powołaniu.
W związku z odejściem na emeryturę

dotychczasowego skarbnika gminy Łomazy Jadwigi Duluk, która funkcję tę pełniła przez 21 lat, łomascy radni powołali
na to stanowisko Renatę Józefaciuk.
Agnieszka Miłosz-Tusz posiada wykształcenie wyższe, ukończyła kwalifikacyjne
studia podyplomowe kontrola i audyt
wewnętrzny, posiada certyfikat dyplomowanego kontrolera wewnętrznego.
W Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski
pracuje od 2007 roku. W latach 20072009 pracowała na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej. Od 2009 r. do chwili

obecnej była zatrudniona jako inspektor
ds. księgowości oświaty.
Nowa skarbnik z Łomaz Renata Józefaciuk jest absolwentką ekonomii Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, a jej
atutem jest wieloletnie doświadczenie
w dziedzinie finansów i księgowości
w jednostkach budżetowych. W ostatnim czasie pracowała jako inspektor
w referacie finansowo-podatkowym
w Urzędzie Gminy Terespol.
Materiał: UG w Miedzyrzecu Podlaskim,
UG w Łomazach

Budują nową ścieżkę dla rowerów

Komentarz

Janusz Skólimowski, wicestarosta bialski:

Ciąg piesza-rowerowy, który powstaje
przy ul. Brzeskiej to inwestycja, na
którą mieszkańcy długo czekali. Połączy
on miasto z innymi miejscowościami
międzyrzeckiej gminy, a także m.in.
ogródkami
działkowymi.
Dzięki
wspólnym staraniom samorządów
gminnych i samorządu powiatowego
rowerzyści i piesi, którzy będą
z niego w przyszłości korzystać
będą mogli cieszyć się komfortem
i bezpieczeństwem. A to właśnie
bezpieczeństwo naszych mieszkańców
jest dla nas najważniejszym celem.

Zgodnie z zapowiedziami we
wrześniu w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęła się budowa
ścieżki rowerowej, która ma być
doprowadzona do ul. Rudnickiej w Wysokim. Będzie to kontynuacja istniejącej już ścieżki
biegnącej wzdłuż ul. Brzeskiej.
Obecnie droga rowerowa sięga
do wysokości ul. Modrzewiowej.
W jej obrębie powstaną dwie
zatoki autobusowe i dojścia do
przystanku, a także zjazdy do
położonych przy drodze posesji
i przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym. Koszt inwestycji
to 760 tys. zł. Miasto Międzyrzec
zapłaci 85 tys. zł, a resztę na pod-

stawie umowy dołożą samorządy:
województwa lubelskiego (260
tys. zł), gminy Miedzyrzec Podlaski (250 tys. zł) i powiatu bialskiego (165 tys. zł).
Projekt od początku wspierał
swoimi działaniami międzyrzecki
radny i przewodniczący Sejmiku
Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk, do którego docierały głosy mieszkańców o konieczności budowy takiej ścieżki.
Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, a także sąsiednich miejscowości jako argument wskazywali kwestie bezpieczeństwa oraz
fakt, że jest często uczęszczana
i ruchliwa trasa.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcie dzięki uprzejmości
tygodnika „Słowo Podlasia”
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ZS w Małaszewiczach ma własny podręcznik

Pierwszy od kilku dekad podręcznik
do kształcenia kadr branży kolejowej
powstał w Zespole Szkół im. Wł. St.
Reymonta w Małaszewiczach. Brak
podręczników do nauki przedmiotów
zawodowych to jeden z najważniejszych problemów kształcenia na poziomie technikum. Wie o tym niemal każdy
nauczyciel przygotowujący uczniów do
pracy w niszowych zawodach.
Taką profesją był do chwili obecnej także
technik transportu kolejowego. Od ponad 30 lat nie powstał żaden podręcznik
do nauki tego zawodu. Przyszedł jednak
czas na pozytywne zmiany, które zostały
zapoczątkowane w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach.
Od niedawna obowiązuje tam nowy podręcznik do nauki przedmiotów: podstawy
ruchu kolejowego oraz technika ruchu
kolejowego. To krok milowy w zapełnianiu luki w podręcznikach do kształcenia
zawodowego! Książka wyszła spod pióra
Jacka Jarockiego – jednego z najlepszych
specjalistów z zakresu ruchu kolejowego.
To młody doktorant, który jest zarówno
praktykiem, jak i teoretykiem, a co najważniejsze – jednocześnie nauczycielem
przedmiotów zawodowych pracującym
w tamtejszej placówce. Zna zatem doskonale potrzeby uczniów i metody efektywnego nauczania.
Taki jest też jego podręcznik – kompleksowy, przykuwający uwagę, napisany
prostym i zrozumiałym dla każdego językiem. Zawiera jasne, przejrzyste, a co najważniejsze – niezbędne
informacje przygotowujące uczniów do egzaminu
z kwalifikacji Organizacja
i prowadzenie ruchu kolejowego. Dzięki podręcznikowi uczniowie mają
szansę na lepsze przygotowanie się do egzaminu
zawodowego, który czeka ich już po pierwszych
dwóch latach nauki.
Wa r t o z a z n a c z yć, że
to nie tylko jedyna, ale
przede wszystkim aktualna pozycja książkowa
tego t ypu dot ycząca
podstaw i techniki ruchu
kolejowego dedykowana
młodzieży kształcącej się
w zawodzie na poziomie
technikum. Powstała bowiem za zgodą PKP PLK
S.A. i w oparciu o instruk4

cje wydawane przez tę instytucję.
Doskonale wpisuje się zatem w kanon
podręczników, jakie powinien poznać
i posiadać każdy uczeń kształcący się
w zawodzie technik transportu kolejowego. Na pewno okaże się również przydatna w kształceniu w zakresie innych profesji kolejowych, gdzie wymagana jest
znajomość zagadnień z dziedziny ruchu
kolejowego.
Będzie także doskonałym uzupełniającym źródłem i kompendium wiedzy dla
osób przygotowujących się do egzaminu
na licencję maszynisty. W opisywanym
podręczniku uczniowie znajdą przejrzyste rysunki schematyczne, fotografie oraz
barwne ilustracje ułatwiające naukę. Te
ostatnie zostały wykonane przez Agnieszkę Czernik, absolwentkę Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach.
Dodatkowym bonusem od autora jest
opracowana i umieszczona w książce pula
aż 215 pytań testowych z kluczem odpowiedzi. Dzięki nim uczeń może poznać
i oswoić się z obecną formułą pisemnej
części egzaminu zawodowego, a także
lepiej się do niego przygotować.
W pracy nad publikacją czynny udział brał
także absolwent Zespołu Szkół w Małaszewiczach i pracownik PKP PLK S.A.
– Grzegorz Kwiatkowski. Ogromnym
zaangażowaniem i pomocą służyła także
obecna uczennica – Julia Klamerek, która
odpowiadała za sprawy organizacyjne i logistyczne w całym przedsięwzięciu.
Nie można zapomnieć także o wkładzie
i merytorycznej pomocy nauczycieli Ze-

Komentarz

Elżbieta Iwaniuk, radna powiatu
bialskiego

Podręcznik, który powstał w Małaszewiczach to prawdziwy powód do dumy
i dowód na wielki potencjał ludzki. Teraz
z jego owoców będą mogli korzystać
uczniowie szkół branżowych w całej Polsce. Książka już teraz zbiera dobre opinie
i z pewnością wzbogaci literaturę dotyczącą tematu kolejnictwa. Ten sukces
każe nam pozytywnie patrzeć w przyszłość szkół powiatu bialskiego.
społu Szkół w Małaszewiczach, szczególnie Antoniego Paszkowskiego oraz Kazimierza Michalaka – byłego dydaktyka
tej placówki.
Książka spotkała się z ogromną aprobatą nauczycieli przedmiotów związanych
z ruchem kolejowym, a także z pozytywną
opinią środowiska egzaminatorów zawodowych.
Materiał: ZS w Małaszewiczach
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15 października jubileusz 24-lecia działalności obchodziła organizacja „Podaj
dziecku pomocną dłoń” z Międzyrzeca
Podlaskiego. Wydarzenie rozpoczęło
się od mszy św., po której złożono kwiaty na grobie św. Jana Pawła II. W siedzibie stowarzyszenia odbyła się część
oficjalna.
Prezes Sławomir Zachariasz odznaczył
osoby zasłużone dla organizacji. Wśród
odznaczonych znaleźli się m.in. przedstawiciele duchowieństwa, firm wspierających działalność zrzeszenia oraz władz
samorządowych. Złoty Krzyż Zasługi za
długoletnie wspieranie działalności międzyrzeckiej organizacji Podaj Dziecku Po-

W Europejskim Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy 10 października rozpoczęto realizację kursu
języka hiszpańskiego oraz kursu języka angielskiego, zajęcia realizowane
są w ramach projektu „Czas na staż”
finansowanego ze środków programu
Erasmus +.
Młodzież biorąca udział w zajęciach to
wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy, którzy kształcą się w trzech zawodach: kucharz, cukiernik i mechanik pojazdów samochodowych. Już w lutym
przyszłego roku dwie grupy młodzieży
wraz z kadrą wychowawczą wyjadą na
dwutygodniowe staże zawodowe.
Pierwsza 18 – osobowa grupa młodzieży wyjedzie na staż zawodowy do miejscowości Sewilla w Hiszpanii, natomiast
druga grupa uczestników staż realizować będzie w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech.
Uczestnicy projektu będą mieli okazję
zdobywać doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje u zagranicznych przed-

Pomagają od 24 lat
mocną Dłoń otrzymał starosta bialski Mariusz Filipiuk, który złożył podziękowania
dla całego zarządu organizacji za zaangażowanie społeczne i pomoc dzieciom oraz
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jubileusz uświetniły występy artystyczne zespołów ludowych „Drelowiacy” i „Ale baby” z Kapelą z Berezy.
Organizacja „Podaj dziecku pomocną
dłoń” w Międzyrzecu Podlaskim powstała
w maju 2008 roku z inicjatywy Sławomira
Zacharjasza, który z pomocą kilku osób
przekształcił struktury Ogólnopolskiej
Organizacji Bezrobotnych istniejącą od

1998 r. w nową organizację o charakterze
pomocnym.
OOB była organizacją nastawioną na zwalczanie bezrobocia, dążenie do łagodzenia
jej skutków, pomoc osobom w ciężkiej sytuacji materialnej oraz społecznej. W 2008
r. przekształcono struktury, zmieniono
statut i cele organizacji aby jeszcze bardziej aktywnie pomagać dzieciom zarejestrowano organizację „Podaj dziecku
pomocną dłoń”, która skupia się na niesieniu dzieciom wsparcia materialnego
i merytorycznego.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Stawiają na naukę języków
siębiorców jak również w placówce
kształcenia zawodowego. Dzięki takim
działaniom młodzież uzupełni wiedzę
i umiejętności nabyte w szkole jak
również będzie rozwijać umiejętności
praktyczne w zakresie posługiwania się

językiem obcym.
Dla większości uczestników jest to
pier wsz y tego rodzaju wyjazd więc
tym bardziej z wielkim zaangażowaniem biorą udział w przygotowaniach
do realizacji stażu.
Materiał: ECKiW OHP w Roskoszy

5

01-15.10.2017 Gościniec Bialski Nr 19
AKTUALNOŚCI

gm. Drelów

Boisko w Szóstce już otwarte

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce ma
nowe boisko. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego było
główną nagrodą w 11. edycji konkursu „Kolorowe Boiska”. Uroczyste
otwarcie obiektu odbyło się 6 października.
Społeczności szkolnej towarz ysz yli tego dnia m.in. przedstawiciele
władz gminnych na czele z wójtem
Piotrem Kazimierskim, zaproszeni
goście, wśród których znalazł się także starosta bialski Mariusz Filipiuk.
W ot warciu uczestnicz yli również
mieszk ańc y gminy Drelów, którz y
z zaangażowaniem wspierali młodych
uczniów w walce o zwycięstwo w konkursie.
Starosta gratulował dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szóstce Małgorzacie
Celińskiej oraz uczniom szkoły w Szóstce ich kreatywności i zapału: Życzę,
żeby korzystanie z nowego boiska szkolnego pomagało młodym ludziom w odnajdywaniu i rozwijaniu ich sportowych
pasji i umiejętności, a także sprzyjało
beztroskiej zabawie.
„Kolorowe Boiska” to konkurs, którego ideą jest wyrównywanie szans
oraz promowanie integracji poprzez
sport. Fundatorem programu jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Sposród wybranych przez Internautów, 20
finalistów – szkół z całej Polski – Komisja Konkursowa dokonała wyboru Laureatów I, II i III miejsca oraz wyłoniła
Laureatów miejsc od IV do XX. Ocenie
jurorów podlegały: kreatywność, kompozycja, plan ujęcia, wyraz artystyczny; wykorzystanie w pracy konkursowej znaku towarowego fundatora
nagród lub farby, lub nazwy kolorów
farb, których producentem jest Śnieżka; skala zaangażowania uczniów oraz
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tytuł pracy konkursowej. Tegoroczna
zabawa odbyła się pod hasłem „WF
marzeń”, a zadanie polegało na nagraniu 100-sekundowego filkimu na
zadany temat.
Uczniowie szkoły w Szóstce, którzy
w pełnym składzie zaangażowali się
w powstawanie filmu (udział w nim
wzięli wszyscy uczęszczający do tej
placówki) wygrali nagrodę główną,
czyli wielofunkcyjne boisko sportowe
o syntetycznej nawierzchni wyposażone w zestawy koszy do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz słupki
i siatki do piłki siatkowej. Budowany
w wakacje obiekt zostanie otwarty już
we wrześniu.
Małgorzata Celińska dyr. Szkoły: Jesteśmy przeszczęśliwi. To ogromny sukces
naszej szkoły. Kolejny raz wzięliśmy udział
w konkursie ponieważ brakowało nam
zaplecza sportowego. Nasza wygrana potwierdza, że każde działanie, podejmowane nawet przez małe placówki, ma sens.
Tekst: Wioletta Bielecka, UG w Drelowie/ Zdjęcia:
Grzegorz Panasiuk

Komentarz

Mariusz Kostka, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej:

Serdecznie gratuluję uczniom i nauczycielom ze szkoły w Szóstce. Ich wysiłek,
wsparty wielkim zaangażowaniem lokalnej społeczności gminy Drelów, został
zasłużenie nagrodzony. Dziś dzieci mogą
cieszyć się wspaniałym obiektem, który będzie służył przede wszystkim ich
rozwojowi. Inicjatywa, której podjęli się
młodzi Drelowianie powinna być przykładem dla innych, że warto podejmować
trudy dla wspólnych celów.
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Źródło Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

ROLNICTWO
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Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Białej Podlaskiej przekazuje
do informacji wykaz odbiorców
i przewoźników trzody chlewnej.
ZAKŁADY MIĘSNE:
ZM ZAKRZEWSCY
08-330 KOSÓW LACKI ul. Wiejska 7
TELEFON: 509-712-502, 257-871-969
ZM MOŚCIBRODY
MOŚCIBRODY 53, 08-112 WIŚNIEW
TELEFON: 692-006-528
ZM WIJAR WIESŁAWA MAZUR

CHODÓW ul. Graniczna 4, 08-119 Chodów
TELEFON: 256-442-521
Zakład Mięsny „ WIERZEJKI „ J.M. Zdanowscy Spółka Jawna
Nudy 21, 21-404 Trzebieszów
TELEFON: 508-040-731
Zakłady Mięsne „Dobrosławów„HENRYK
AMANOWICZ

Dobrosławów 43, 24-100 Puławy
telefon: 081 881 94 31
Agro-Mięs Agata i Robert Babińscy
Kobylin Pogorzałki 25 18-204 Kobylin Borzymy tel: 604 - 244 - 517
Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej
Podlaskiej

KOWR: Pszczelarze mogą składać projekty
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił, że możliwe jest składanie projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów
pszczelich” w sezonie 2017/2018.
Należy je dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30,
w terminie od 16 października 2017 r.
do 30 listopada 2017 r. W przypadku,
gdy wniosek składany jest za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia
projektu decyduje data nadania dokumentów.
Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być w zależności
od realizowanego działania: związ-

k i p s zc ze l a r s k i e, s towa r z ys ze n i a
pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy,
spółdzielnie pszczelarsk ie, grupy
producentów rolnych (w zak resie
działalności pszczelarskiej), organizacje producentów.
W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
zakup sprzętu pszczelarskiego; zakup
leków do zwalczania warrozy; zakup
urządzeń do prowadzenia gospodarki
wędrownej; zakup pszczół; wykonanie analiz jakości miodu.
Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały
w Warunkach udziału w mechanizmie
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019.

Warunk i udziału w mechanizmie
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019,
a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: w Departamencie Interwencji Rynkowych
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, w Oddziałach Terenowych
KOWR i na stronach internetowych
ARiMR i KOWR.
Źródło: www.kowr.gov.pl/ Foto. Fotolia

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

70

60

65

75

70

3,0-3,5

0,5-0,7

Piszczac

70

60-70

60

75

65-70

3,0-3,5

0,7

Biała Podlaska

70

-

-

75

65

3,0

0,8-7,0

Radzyń Podl.

70-75

65

50-60

70-80

65-75

2,5-3,5

0,6-0,7

Łuków

70-75

65-70

60

70-80

65-75

2,5-4,0

0,8

Łęczna

55

-

45

60-65

50

1,5-3,5

-

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień
16 października 2017 r.

8

Pszenica

01-15.10.2017 Gościniec Bialski Nr 19
TURYSTYKA
Prezentujemy członków Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną”

Dworek Jolanta - hotel ***, restauracja,
dom weselny, catering

Zaledwie 8 kilometrów od centrum
Białej Podlaskiej w miejscowości Czosnówka wśród zieleni, wody i ptaków
znajduje się idealne miejsce na odpoczynek – Dworek Jolanta.

Hotel *** dysponuje 20 dwu-, trzy- i czteroosobowymi pokojami z łazienkami.
Pokoje De Luxe, jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i pokój rodzinny.
Każdy z nich ma swój niepowtarzalny
klimat i nastrój. Wyposażone są w telewizor, radio, telefon, suszarkę, mini barek,
bezprzewodowe łącze internetowe Wi-Fi
oraz klimatyzację w pokojach o wysokim
standardzie.
Posiadamy 4 sale konferencyjne: Sala
Bursztynowa na 20 osób, Sala Kryształowa - 35 osób, Restauracja - 60 osób, Sala
Balowa - 210 osób. Sale te przystosowane
są na szkolenia, zjazdy, przyjęcia okolicznościowe rodzinne i firmowe.
Do dyspozycji gości oddajemy piękny
ogród z muszlą koncertową, letnim domkiem biesiadnym „Marianówką”, stawem,
plażą, placem zabaw, boiskiem do siatkówki i obszernym bezpłatnym parkingiem. Chętnym udostępniamy rowery.
Na terenie Dworku organizowane są
wspaniałe imprezy plenerowe, grille, pikniki, koncerty, biesiady przy piwie i muzyce. Uatrakcyjnione są one możliwością
łowienia ryb, przejażdżkami bryczką,
wypadami rowerowymi, warsztatami
i kursami zdrowego żywienia. Podajemy
smaczne potrawy kuchni regionalnej
i polskiej. Służymy pomocą w organizacji
wypoczynku, spotkań rodzinnych, służbowych i towarzyskich.
Przy okazji pobytu w Dworku Jolanta zachęcamy do zwiedzania:
Czosnówka (500 m) – Stajnia Rudka
(szkółka jeździecka), Studzianka (12 km) –
Mizar (cmentarz tatarski), Janów Podlaski
(30 km) – Stadnina koni arabskich, Szlaki
rowerowe Południowego Podlasia,Hołowno, gm. Podedwórze (50 km) Kraina
Rumianku – (SPA rumiankowe, sauna, kąpiele, warsztaty tematyczne, malowanie
na szkle, Podlaski Przełom Bugu (35 km)
– Spływy kajakowe, Rezerwaty przyrody
m.in. Szwajcaria Podlaska,
Kodeń (35 km), Leśna Podlaska (24 km)
– Sanktuaria Maryjne, Pratulin (36 km) –
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Jabłeczna - Klasztor
prawosławny (43 km).
Dworek Jolanta
Czosnówka ul. Bialska 66
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 36 81
tel. kom. +48 602 462 560
e-mail : biuro@dworekjolanta.pl
www.dworekjolanta.pl

Wytnij i zachowaj. Stwórz swój własny turystyczny przewodnik po powiecie bialskim.
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Wędkarski raj nad Bugiem

W połowie drogi, jadąc drogą wojewódzką nr 698, między Terespolem
(15 km) a Janowem Podlaskim (15 km)
w Pratulinie znajduje się gospodarstwo
agroturystyczne „Agroturystyka Józef
Pliszka”. Do Białej Podlaskiej, przez Rokitno, jest nieco ponad 30 km.
Pratulin i okolice to miejsce, które gwarantuje znakomity relaks dla każdego oraz zapewnia doskonałe warunki do aktywnego
spędzenia czasu z całą rodziną.
W pobliżu można odwiedzić ciekawe
miejsca. W samym Pratulinie znajduje się
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich. W niedalekich Neplach
(8 km) – znajduje się Rezerwat Przyrody
z uroczym Przełomem Bugu. W Janowie
Podlaskim (15 km) można odwiedzić najbardziej znaną w Polsce, i nie tylko, stadninę konia arabskiego.
W Terespolu (15 km) można zobaczyć jak
wygląda przejście graniczne na granicy
Unii Europejskiej, a także zwiedzić zachodnie budowle Twierdzy Brzeskiej.
Kilkaset metrów od siedziby agroturystyki
przebiega szlak rowerowy Green Velo
Slogan, jakim p. Pliszka zachęca do przybycia turystów brzmi:
Jeśli jesteś zapalonym wędkarzem, uwielbiasz ciszę, spokój i śpiew ptaków lub
chcesz wypocząć na łonie natury, to trafiłeś w dobre miejsce!
Obiekt jest całoroczny i oferuje swoim gościom dwa komfortowe drewniane domy
z klimatyzacją i pełnym wyposażeniem.
W każdym domu znajdują się: salon z kominkiem, aneks kuchenny oraz dwie oddzielne sypialnie.
Domki położone są nad prywatnym starorzeczem Bugu i leżą one około 100 metrów od samego Bugu. Dla gości przygotowane są łowiska ryb, plaża oraz łódki,
z których można łowić ryby lub po prostu
można nimi popływać na Bugu.
W trakcie pobytu goście mogą korzystać
z grilla i miejsca na ognisko. Mogą samodzielnie przygotowywać posiłki, przy
czym obiadokolacja jest wliczona w cenę
pobytu.
Obiekt częściowo jest dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do agroturystyki Józef Pliszka można
przyjechać ze swoim psem, kotem lub innym zwierzęciem.
Właściciel przewiduje możliwość organizowania u niego imprez zamkniętych do
25 osób.
Agroturystyka Józef Pliszka,
Pratulin 45, 21-504 Rokitno,
tel. 505 134 387
https://agroturystykapratulin.wordpress.com/
e-mail: jozef.pliszka.pratulin@gmail.com
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gm. Konstantynów

Jubileusz jednostki OSP Komarno

7 października w Komarnie odbyły się
obchody jubileuszu 90-lecia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W intencji strażaków i mieszkańców odprawiona została msza św.
Po mszy w intencji strażaków, poświęcono figurę św. Floriana i obraz św.
Agaty.

Łazowski – dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Komarnie
działa od 1927 roku i zrzesza 42 druhów.

Zdjęcia: Radio Biper

Główna część uroczystości związanych
z jubileuszem powstania OSP odbyła się
w remizie strażackiej, gdzie szczególnie
zasłużeni strażacy i osoby, które przyczyniły się do rozwijania się jednostki,
otrzymali specjalne medale i odznaczenia. W imieniu starosty bialskiego i prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Mariusza Filipiuka odznaczenia wręczał
dh i radny powiatu bialskiego Czesław
Pikacz. Podziękował on strażakom za ich
bezinteresowną służbę i oddanie, a także
wręczył pamiątkowy list gratulacyjny.
(nazwiska)
Podczas uroczystości wręczono medale dla zasłużonych działaczy OSP oraz
odznaki „Wzorowy strażak”. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Kazimierz Soroczyński-Prokopowicz. Srebrny medal za zasługi
dla pożarnictwa odebrali: Kamil Daniluk,
Jacek Firsiuk, Jan Jakoniuk, Wojciech
Szewczuk i Henryk Wachowiec. Brązowy
medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Maciej Kapłan, Daniel Laszuk, Dawid Szewczuk, ks. Stanisław Smoliński,
Tadeusz Sawczuk i Tomasz Stefaniuk.
Wśród przybyłych do Komarna gości
znaleźli się m.in.: wójt Romuald Murawski, bryg. Marek Chwalczuk – zastępca komendanta miejskiego PSP, Riad
Haidar – wiceprzewidniczący Sejmuku
Województwa Lubelskiego, Tadeusz

11
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Stypendia Starosty

9, 10 i 18 października uczniom szkół powiatu bialskiego wręczone zostały Stypendia Starosty Bialskieg
mie 146 uczniów Dyplomy stypendystom, a także podziękowania dla rodziców i opiekunów za ich trud w
powiat bialski.
Jako pierwsi stypendia otrzymali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł.
Zawadzkiego w Wisznicach. Następnego
dnia wręczenie listów oraz ślubowanie klas
pierwszych odbyło się w Zespole Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach i Ze-

spole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie
Podlaskim.
18 października starosta bialski odwiedził
uczniów z Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim.

LO w Miedzyrzecu Podlaskim

ZS w Janowie Podlaskim
12

W związku z obchodzonym w październiku Dniem Edukacji Narodowej życzenia
złożył również nauczycielom i wychowawcom: Drodzy młodzi przyjaciele, Wasz
sukces nie byłby możliwy bez wspaniałych
rodziców. Należą się im słowa uznania za to,

LO w Wis

ZS w Małas
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Bialskiego rozdane

go na rok szkolny 2017/2018. W tym roku listy gratulacyjne potwierdzające ich otrzymanie dostało w suwychowawczy wręczał starosta bialski Mariusz Filipiuk, który odwiedził każdą szkołę prowadzoną przez
że obdarzają Was tak wielką troską. Drodzy
nauczyciele, wykonujecie bardzo trudny i odpowiedzialny zawód. Za to co robicie dla tych
wspaniałych ludzi serdecznie Wam dziękuję
– powiedział starosta.
Tego dnia nagrodzeni zostali nie tylko

sznicach

szewiczach

uczniowie, ale i nauczyciele, którzy odebrali specjalne nagrody z rąk dyrektorów szkół.
Stypendia starosty bialskiego przyznawane są uczniom, którzy w poprzednim roku
szkolnym uzyskali średnią ocen 4,5, posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowa-

nia, wyróżniają się działalnością na rzecz
społeczności szkolnej oraz powiatowej,
wojewódzkiej i krajowej.
W każdej szkole zebrani goście mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną
przez grupy tamtejszej młodzieży.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

ZSE w Miedzyrzecu Podlaskim
13
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gm. Rokitno

XV Powiatowy Przegląd Twórczości
Artystycznej Dorosłych

15 października w gminie Rokitno
odbył się w Cieleśnicy PGR XV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych, zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe, wójta gminy
Rokitno, Gminną Instytucję Kultury
z dyrektor Alicję Jawoszek na czele.
Imprezie przewodniej towarzyszyło wspomnienie o Janie Pawle II ze
względu na obchody 39. rocznicy
wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Wszyscy zebrani obejrzeli film poświęcony Ojcu Św., następnie zaśpiewali

Jego ulubioną pieśń „Barka” oraz wystąpiły zespoły, które przygotowały utwory poświęcone Papieżowi. Druga część
XV Powiatowego Przeglądu Twórczości
Artystycznej Dorosłych dotyczyła prezentacji utworów ludowych, biesiadnych.
W Przeglądzie uczestniczyło 9 zespołów: „Podlasianki” z Rokitna, „Zorza”
z Cicibora, „Bokińczanka” z Bokinki Królewskiej, „Jutrzenka” z Rogoźnicy, „Olszyna” z Olszyna, „Jarzębina” z Zabłocia, Koło Gospodyń Wiejskich z Cieleśnicy
PGR, Koło Gospodyń Wiejskich z Rokitna
o ra z K a p e l a „ Re t r o”
z Rogoźnicy.
Na zakończenie imprez y radny powiatu
bialsk iego Ryszard
B oś p o d z i ę k owa ł z a
tak wspaniałą imprezę
w imieniu swoim i starosty Mariusza Filipiuka. Każdy z zespołów
po występie otrzymywał podziękowania oraz
statuetki.
Materiał: GOK w Rokitnie

gm. Międzyrzec Podlaski

Ryszard Boś, radny powiatu bialskiego:

Należy docenić wielkie zaangażowanie
osób, które nieustannie kultywują tę
piękną wartość, jaką jest lokalna tradycja. Szczególnie jeśli chodzi o kulturę południowego Podlasia, która łączy wpływy
polskie, białoruskie i ukraińskie. Było to
widoczne podczas przeglądu, gdzie różne zespoły integrowały się przy wspólnej
zabawie. Inicjatywa jest piękna i chwalebna, a jej rozwijaniu sprzyja wyjątkowa
atmosfera gminy Rokitno. Dowodem na
to są nowo powstające zespoły takie jak
te z Cieleśnicy czy Olszyna.

Wieczornica poświęcona pamięci
Świętego Jana Pawła II

15 października w świetlicy wiejskiej
w Wólce Krzymowskiej odbyła się Wieczornica poświęcona pamięci Świętego
Jana Pawła II. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s
w Wysokim, a wójt gminy Międzyrzec
Podlaski objął uroczystość honorowym
patronatem.
Organizacja Wieczornicy poświęconej
pamięci Świętego Jana Pawła II to wydarzenie, które już na stałe wpisuje się
w coroczny harmonogram inicjatyw podejmowanych przez bibliotekę. Wczoraj
pracownicy biblioteki mieli przyjemność
gościć w Wólce Krzymowskiej, gdzie razem z mieszkańcami Wólki i okolic, a także zaproszonymi gośćmi wspominaliśmy
tego niezwykłego Człowieka.
Przy blasku kilkudziesięciu świec i kominka wracaliśmy pamięcią do słów, gestów
i czynów Świętego Jana Pawła II, śpiewali
Jego ulubione pieśni. Zgromadzeni mieli
14

Komentarz

nadzieję, że Święty Jan Paweł II usłyszał
ten śpiew, kiedy trzymając się wszyscy za
ręce pełną piersią odśpiewali Jego uko-

chaną „Barkę”. To było spotkanie pełne
wzruszeń i zadumy.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim
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V Regionalna Olimpiada Wiedzy
o Zdrowiu Psychicznym
W dniu 10 października odbył się etap
powiatowy V Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym,
w której uczestniczy sześć powiatów:
bialski, łukowski, parczewski, włodawski, lubartowski i rycki.
Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego i Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2011-2015.
Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (22 września 2017 r.),
przeprowadzonym w wielu szkołach
przez naucz ycieli – koordynatorów
szkolnych, w którym do następnego
etapu wyłonieni zostali najlepsi uczniowie. Do etapu powiatowego w powiecie
bialskim przeszło 14 uczniów z 6 szkół
ponadpodstawowych powiatu bialskiego, które zgłosiły się do olimpiady. Prawidłowy przebieg egzaminu testowego
oraz wyłonienie laureatów zapewniło
jury w składzie: przewodnicząca Anna
Maciejczuk - psycholog z Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej Filia w Międzyrzecu
Podlaskim (współautor pytań na etap
szkolny i powiatowy olimpiady); Anna
Jóźwik – pracownik Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej oraz sekretarz Anna
Jureczek – koordynator powiatowy
olimpiady, pracownik Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej;
Po podsumowaniu punktów, jury wyło-

niło laureatów:
Miejsce I zajęła Katarzyna Petruk z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł.
Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.
Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę
finansową w wysokości 300 zł. Miejsce
II zdobyła Aleksandra Pyndryk z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach . Za drugie miejsce przyznano
nagrodę finansową w wysokości 200
zł. Miejsce III przypadło w udziale Dorocie Gołoś z Zespołu Szkół im. Wł. St.
Reymonta w Małaszewiczach. Za trzecie miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 100 zł.
Laureatka I-go miejsca była pod opieką
koordynatora szkolnego Anny Butrym.
Natomiast laureaci II i III–go miejsca
współpracowali z koordynatorem szkolnym Moniką Chwesiuk.
Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna połączona z wręczeniem nagród dla
laureatów oraz okolicznościowych dy-

plomów i pamiątek dla koordynatorów
szkolnych i komisji konkursowej.
W ramach V Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym Ryki 2017
odbywały się równocześnie eliminacje
dla młodzieży w sześciu powiatach biorących udział w przedsięwzięciu. Laureaci
będą rywalizować ze sobą 19 października o godz. 10:00 podczas finału regionalnego w Rykach, który to powiat
jest w czwartej edycji olimpiady jej organizatorem.
Dziękujmy wszystkim uczestnikom za
udział i współpracę! Koordynatorom
szkolnym dziękujmy za zaangażowanie
i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa w promocji zdrowia psychicznego w powiecie bialskim.
Laureatom etapu powiatowego życzymy
powodzenia w zmaganiach z pytaniami
podczas etapu regionalnego i sukcesówna olimpiadzie.
Materiał: Anna Jureczek
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Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Znamy już zwycięzców konkursu fotograficznego „Przyroda Miasta w
obiektywie”. Spośród kilkudziesięciu
prac 25 autorów jurorzy wybrali najciekawsze. Młodzież najczęściej fotografowała Międzyrzeckie Jeziorka,
okolice Krzny i tory kolejowe.

otrzymała Greta Jakoniuk. Zwycięzcy
otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Wystawę wszystkich prac będzie
można obejrzeć podczas uroczystego

podsumowania konkursu. Tymczasem prezentujemy zdjęcia zdobywców
pierwszych miejsc.
Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

W kategorii dzieci pierwsze miejsce
zdobyła Alicja Łukasiewicz za zdjęcie „Wschód słońca nad Krzną”. Drugie
miejsce przyznano Aleksandrze Marciniuk, a trzecie Michałowi Panasiukowi. Wyróżniono też prace: Kamili
Korniluk, Jakuba Wieczorka i Bartosza Marciniuka. W kategorii młodzieży
zwyciężyła Karolina Branicz i jej zdjęcie
„Międzyrzeckie Jeziorka”, drugie miejsce
zajął Karol Czemierski, zaś trzecie przypadło Alicji Więckowskiej. Wyróżnienie

A. Łukasiewicz
gm. Sosnówka

Święto mleka w Żeszczynce

1 października Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce zorganizowało tradycyjne dla tej miejscowości „Święto Mleka”. Impreza odbyła się
w Ośrodku Kultury, Tradycji i Edukacji
w Żeszczynce.
Wśród gości pojawił się m.in. wójt gminy Marek Korpysz, dyrektor GOK w Sosnówce Jolanta Mikulska oraz dyrektorzy szkół z Sosnówki. Grały, śpiewały
i w wieloboju „mlekiem płynącym” udział
wzięły zespoły ludowe: Luteńka z Koszoł,
Studziańczanie ze Studzianki i Biesiadnicy z Żeszczynki. Imprezę w swojskim
stylu poprowadziła Sabina Sakowicz ze
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
w Żeszczynce. Pod czujnym okiem prezeza Stowarzyszenia Kazimierza Halczuka rozstrzygnięto konkursy plastyczny,
literacki i kulinarny związane z mlekiem.
Materiał: Radio Biper
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gm. Piszczac

W Zahorowie na końcu wsi – obrzęd
kopania ziemniaków

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkanki Zahorowa przygotowały obrzęd
kopania ziemniaków. Opracowały fabułę i podzieliły się rolami. Zadbały także
o stosowne stroje i rekwizyty. Inscenizacja odbyła się w sobotę 7 października.
Na początku gospodyni którą zagrała
Halina Patrejko sama motyczką kopała
ziemniaki. Z pomocą przyjechały do niej
wozem konnym sąsiadki i kumy. Kobiety
ubrane w dawne tradycyjne stroje używane na podlaskiej wsi z własnymi narzędziami zabrały się za wykopki. W trakcie
pracy dołączył do nich gospodarz, który
znosił zebrane w koszyki wykopane ziemniaki. Podczas kopania kobiety rozmawiały na różnorodne tematy używając języka chachłackiego. Plotkowały na temat
swoich córek, które muszą wydać za mąż.
Narzekały na ciężką pracę na roli. Poruszały sprawy sercowe kobiet. Planowały dla
swoich pociech przyszłość a także narzekały na swoich mężów. Gospodarz, co raz
narzekał, że kopiące zbierają nie dokład-

nie i z piachem ziemniaki. Za te kąśliwe
uwagi posypały się z ust pracujących nieprzyjemne epitety. W trakcie przerwy gospodyni oddaliła się konno do swoich zabudowań skąd przywiozła obiad na pole.
Zanim wszyscy zasiedli do posiłku obmyli
ręce z piachu czystą wodą i pomodlili się.
Na przygotowanym na ziemi miejscu do
spożycia znalazły się bigos z żeberkami,
baranina, ogórki, parowańce, chleb żytni,
zmaleć oraz kompot, kawa zbożowa i mleko. Kumy zachwalały strawę i deklarowały
chęć pomocy przy kolejnych pracach. Po
posiłku wszystkie ze śpiewem na ustach
wróciły w rządki. Gdy prace miały się ku
końcowi jak nakazywała tradycja kobiety
złapały gospodarza i przeciągnęły go po
przekopanym polu. Na koniec wszyscy
zgromadzili się przy ognisku. Dawny zwyczaj kopania ziemniaków został sfilmowany i będzie udostępniony publiczności.
Dawny obrzęd jest częścią działań tzw.
inicjatyw kulturalnych mieszkańców
gminy Piszczac realizowanych przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Piszczacu w ramach projektu „Lokal-

ne inspiracje NCK+ w gminie Piszczac”
ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.
Materiał: Łukasz Węda
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W czwartek 12 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu
odbyła się Wystawa Sztuki Ulicy w ramach projektu VIA – Kolekcja Vlepvnetu w Podróży, dofinansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Wystawa Sztuki Ulicy w Terespolu
zanych ze sztuką ulicy jak i bogatą dokumentację miejskiej tkanki.
Kolekcja Vlepvnetu to pierwsza na polskim gruncie próba zbudowania spój-

nej galeryjnej narracji na temat sztuki
miejskiej. Wystawa to nie tylko klasyczna
formuła galeryjna, ale również działania
angażujące odbiorców.

Prace pochodzą z warszawskiej Galerii
V9, którą opiekuje się Fundacja Vlepvnet. Wystawa ma charakter objazdowy
i pojawia się w małych miastach. Terespol
znalazł się własnie w gronie tych kilkunastu miast. Wystawa jest kuratorskim
rzutem oka na 15-letnią historię street
artu w naszym kraju. Panowie Rafał Rosołowski i Bartosz Korczak przywieźli
wiele interesujących prac artystów z Europy w tym także z Polski prezentujących
swoją twórczość w przestrzeni miejskiej
poprzez: szablony, wlepki, graffiti, malarstwo na płótnie, plastikowych pokrywkach czy też na kartonie.
W ramach wystawy prezentowane są
zarówno prace studyjne artystów zwią-

Akcja „Różaniec do granic”
7 października na terenie całej Polski
odbyła się akcja „Różaniec do Granic.
Akcja swoim zasięgiem objęła przygraniczne gminy powiatu bialskiego (gm.
Terespol, gm. Rokitno, gm. Sławatycze,
gm. Kodeń) i miasto Terespol. Na prośbę kurii Diecezji Siedleckiej o pomoc w
koordynacji akcji włączył się starosta
bialski Mariusz Filipiuk, który spotkał
się w tej sprawie m.in. z przedstawicielami służb mundurowych – policji,
straży pożarnej i straży granicznej,
wójtami przygranicznych gmin powiatu bialskiego oraz przedstawicielami
duchowieństwa.
W Sławatyczach modlitewne czuwanie
rozpoczęło się już od piątku, które towarzyszyło nabożeństwu związanemu z
odpustem parafii pod wezwaniem Matki
Bożej Różańcowej. W sobotę parafia go-
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ściła wielu pielgrzymów z różnych często
odległych miejscowości, których było
około 2500. Przybywali oni m.in.z takich
miejscowości jak Warszawa, Łódź, Skierniewice, Siedlce, Łuków, Wola Gułowska,
Lublin, Radom.
O godzinie 14.00 procesja z figurą Matki
Bożej Fatimskiej na czele, wyruszyła spod
historycznego krzyża przy kościele w
kierunku przejścia granicznego. Kończąc
modlitwę procesja wróciła do świątyni,
pod pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II.
Głównym założeniem projektu „Różaniec
do Granic” było otoczenie całej Polski
modlitwą różańcową. W dniu wydarzenia, punkty modlitwy zlokalizowane były
co jeden kilometr wzdłuż całej granicy
Polski.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej, GOK w Sławatyczach
Materiał: GOK w Sławatyczach

Materiał: MOK w Terespolu

01-15.10.2017 Gościniec Bialski Nr 19
KULTURA
gm. Sosnówka

Nowe cenne pamiątki w romanowskim muzeum

Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie w ostatnim czasie wzbogaciło
się o szereg cennych pamiątek.
Przy wsparciu finansowym Fundacji PKO
BP zakupiony został talerz malowany
przez Józefa Ignacego Kraszewskiego,
pochodzący prawdopodobnie z 1878
roku. Malarstwo na porcelanie było jedną z form twórczości pisarza. Inne tego
rodzaju eksponaty znajdują się jedynie w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie. Kraszewski malowane przez

siebie talerze ofiarowywał w prezencie
swoim przyjaciołom i rodzinie. W liście
do brata Kajetana pisał: Przywiozę Ci
i rękopis i talerz, a co do talerza, dałem je
tym tylko, co ich chcieli, narzucać się nie
mogłem.
W ostatnich dniach września muzeum
otrzymało również szereg pamiątek
przekazanych przez Pana Jeremiasz Rościszewskiego – prawnuka Kajetana Kraszewskiego. Wśród nich najcenniejszym
wydaje się portret Konstancji z Łozińskich Staniszewskiej – córki Konstancji

z Kraszewskich i Bolesława Łozińskiego. Autorem portretu z lat 20 – tych XX
wieku jest Stanisława z Kraszewskich
Strzemboszowa.
Pan Jeremiasz Rościszewski przekazał
również:
• korespondencję miedzy Stanisławą
z Kraszewskich Strzemboszową a Konstancją z Łozińskich Staniszewską z roku
1920,
• kopię albumu Bogusława Kraszewskiego przedstawiającego portrety i widoki Dołhego, który w 1914 roku autor
ofiarował Stanisławie z Kraszewskich
Strzemboszowej,
• dokument procesowy dotyczący rodziny Staniszewskich z 1788 roku, przechowywany przez potomków do 1974 roku,
a następnie przekazany testamentem
przez Bolesławę z Staniszewskich Ligowską Paulinie z Kraszewskich Rościszewskiej do dalszej dyspozycji,
• materiały dotyczące upamiętnienie
pobytu J. I. Kraszewskiego w San Remo
w latach 1885 – 1887. Upamiętnienie to
odbyło się w 1914 roku.
Wszystkie pamiątki zostały opatrzone niezwykle cennymi komentarzami
darczyńcy.
Materiał: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie

HISTORIA

Wczoraj i dziś - nazwy miejscowości (cz.2)

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.
Wyzwolenie nastąpiło później niż w całej
Polsce bo dopiero w 1919 r. Administracja terenowa powróciła na normalne tory
Jedyna większa zmiana nastąpiła w 1932
r. Zlikwidowano powiat konstantynowski.
Zachodnią część włączono do powiatu
siedleckiego, a wschodnią do powiatu
bialskiego czyli gminy Bohukały, Rokitno,
Pawłów,Witulin, Zakanale, i Hołowczyce
oraz miasto Janów Podlaski.
Jak wyglądał powiat ówczesny ten z1932
w porównaniu do obecnego. W skład

obecnego powiatu wchodzi prawie cały
powiat bialski z wyjątkiem terenu gminy
Hołowczyce należącego obecnie do powiatu Łosickiego. Cześć dawnego powiatu
radzyńskiego z obecną gminą i miastem
Międzyrzec i gminą Drelów, pólnocne
skrawki dawnego powiatu włodawskiego z gminami Wisznice, Sosnówka i Sławatycze (należały przez pewien okres do
powiatu bialskiego) Ostatnim akordem
zmian administracyjnych które zlikwidowały istniejący przez wiele lat podział

była reforma administracyj z 1954 dzieląca gminy na niewydolna jak się okazało
później gromady. Przy powrocie do gmin
niektóre miejscowości nie odzyskały już
swojej gminy. Reforma wojewódzka zlikwidowała na pewien czas powiaty, ale po
kolejnej zmianie każdy odzyskał swoje terytorium może w trochę innych granicach.
Podziały według gmin w poszczególnych
rejonach będą sporządzane już w innych
opracowaniach.
Tekst: W. Łocheński
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Hubertus, czyli pogoń za lisem, to
dawne święto myśliwych i leśników,
organizowane na zakończenie sezonu polowań, którego nazwa wywodzi
się od ich patrona, świętego Huberta.
Prekursorem tej imprezy na terenach
nadbużańskich, był Eugeniusz Kupryś z Kostomłot, propagator tradycji
jeździeckich, hodowca i pasjonat koni.
Swoje zamiłowanie wyniósł z domu rodzinnego, które następnie kontynuuje
w pracy zawodowej.
(…) Po przejściu na emeryturę jego

6 października na gminnym stadionie sportowym w Sławatyczach
odbyły się Biegi Radziwiłłowskie.
Jest to już jubileuszowa 10. edycja
biegów organizowana i współfinansowana przez Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej.
Tegoroczna edycja biegów przypadła
w drugą rocznicę uroczystości nadania
gminie herbu, sztandaru, flagi, łańcuchów, pieczęci i baneru. Impreza miała
na celu uczczenie pamięci rodu Radziwiłłów właścicieli Państwa Sławatyckiego klucza dóbr bialskich. Uroczystego
otwarcia imprezy dokonał wójt gminy
Grzegorz Kiec. Odbyło się 15 biegów
w różnych kategoriach wiekowych:
dziewczęta 2011 i mł. bieg na 300m
Bieg Przedszkolaka – Sandra Sławecka, Amelia Olszówka, Lena Sołowczuk; chłopcy 2011 i mł. bieg na 300m
Bieg Przedszkolaka – Kacper Świątkowski, Szymon Józwuk, Piotr Panasiewicz; dziewczęta 2009/2010 bieg
na 500m – Laura Andrzejewicz, Maja
Zagajska, Gabriela Hałaszuk; chłopcy 2009/2010 bieg na 500m – Kacper
Onieszczuk, Ksawery Osik, Nikodem
Jaworski; dziewczęta 2007-2008 bieg
na 500m Wiktoria Hołownia, Joanna
Jaroszuk, Antonina Kowal; chłopcy 2007-2008 bieg na 700m – Alicjan
20

gm. Kodeń

Hubertus u Kuprysia

marzeniem było rozwinięcie prywatnej hodowli. Dzięki wsparciu i pomocy
prof. Ludwika Maciąga, wybitnego artysty malarza, swoje plany urzeczywistnił.
Obecnie jest właścicielem 17 koni własnego chowu głównie angloarabów
i arabów, które można często zobaczyć
na lokalnych pokazach i imprezach jeździeckich. (…) Na tegoroczny „Hubertus
u Kuprysia” przyjechali hodowcy z okolicznych miejscowości a także z Łosic

i Międzyrzeca Podlaskiego.
Kuns zt wyśmienitej jazdy konnej zademonstrował Marcin Szabluk, który
wcielił się w rolę uciekającego lisa, na co
dzień jeździec Szwadronu Kawalerii WP
w Warszawie. Widowisko zakończyło prezentacja zwycięzcy gonitwy Przemysława Rabajczyka, który zgodnie z tradycją
na przyszły rok przypadnie mu zaszczytna rola uciekającego lisa.
Materiał: Radio Biper

gm. Sławatycze

X Biegi Radziwiłłowskie

Chomiczewski, Alan Guzowski, Dominik Osic; dziewczęta 2006 bieg na
700m –Nikola Pawluk, Diana Hałaszuk, Judyta Osik; chłopcy 2006 bieg
na 700 m – Wiktor Chaciówka, Ignacy
Jańczuk, Jakub Drzymalski; dziewczęta 2005 bieg na 700 m – Julia Matczuk,
Klaudia Trumińska, Patrycja Przybysławska; chłopcy 2005 bieg na 1000 m
– Michał Zagajski, Fabian Sławecki,
Klaudiusz Gałązka; chłopcy 2004 bieg
na 1000m – Hubert Ostrowski, Jakub
Popielewicz, Michał Kiec; dziewczęta
2002-2003 bieg na 1000m- Klaudia
Boguszewska, Ewelina Kiryluk, Wiktoria Iwańczuk; chłopcy 2002-2003
bieg na 1500m – Michał Wołosiuk,
Paweł Zaniuk, Jakub Martychowiec;
open kobiet bieg na 2000m – Maja Witowska, Kamila Chomiczewska, Diana Hałaszuk; open mężczyzn bieg na
3000 m – Damian Zagajski, Ireneusz
Szkodziński, Michał Wołosiuk.
W biegach uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z Hanny, Holeszowa, Sosnówki
i Sławatycz. W kat. open. uczestniczyli
sympatycy biegów z Kodnia jak też
z Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF

„Krzna” Biała Podlaska.
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III
otrzymali medale i dyplomy, natomiast
za miejsca IV-VI pamiątkowe dyplomy.
Organizatorem imprezy był Zespół
Szkół i Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach.
Materiał: GOK w Sławatyczach
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Ola z brązowym medalem Mistrzostw Świata

W dniach 9-15 października w Dublinie odbyły się Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF. Do stolicy Irlandii zjechało 1144
najlepszych zawodników i zawodniczek z 58 państw. Wśród reprezentantów Polski w konkurencji walk indywidualnych
Juniorek do 50kg z orzełkiem na piersi i pod okiem trenerów Waldemara Doleckiego i Grzegorza Ozimka zadebiutowała
Aleksandra Sacharczuk.

Ola jest aktualnie licealistką w klasie
straży granicznej Zespołu Szkół im.
Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, gdzie swoje umiejętności doskonali z trenerem Dawidem Smolbikiem
w barwach UKS Hwa-Rang. Warto dodać, że w liceum dyrektora Jarosława
Dubisza jest wzorem do naśladowania
dla swoich rówieśników, będąc jednocześnie stypendystką Starosty Bialskiego za wyniki sportowe i w nauce.
Janowska zawodniczka z powodzeniem reprezentuje Nasz powiat na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Wystąpiła w 9 edycji programu „Mam
Talent”, brała udział w pokazach promocyjnych na Węgrzech, zajęła V-te
miejsce na Pucharze Świata w Budapeszcie,a także została Mistrzynią Polski i złotą medalistką Pucharu Europy
w walkach indywidualnych Juniorów
do 50 kg.
Młodej kadrowiczce w jej koronnej
konkurencji przyszło się zmierzyć z 40tką najlepszych zawodniczek z całego
świata. Ola pokonała kolejno: Aymara
Galvan (Argentyna), Nozanin Mirakhmedova (Uzbekistan), Sam Jongejan
(Holandia), Isabel Lohane (Irlandia). W
pojedynku o wejście do finału 3:1 uległa aktualnej Mistrzyni Europy - Ciara
Fitzimons (Irlandia), która wygrała całą
kategorię.
To ogromny sukces 17-letniej zawodniczki powiatu bialskiego, gdyż tylko
pięcioro z naszych reprezentantów
w kategorii juniora doszło do strefy
medalowej w walkach. Reprezentacja
Polski po 5 dniach zaciętej rywalizacji
na matach została ostatecznie sklasyfikowana na V miejscu w klasyfikacji
medalowej, czterokrotnie stając na najwyższym stopniu podium.
Od początku UKS Hwa-Rang jest wspierany w różnych płaszczyznach przez
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, dzięki czemu dzieci i młodzież
trenująca w klubie mogą walczyć o
najwyższe cele. Gratulujemy wszystkim medalistom i reprezentantom.
Wierzymy, to dopiero początek reprezentacyjnej przygody Oli, a o kolejnych
sukcesach mieszkanki naszego powiatu
usłyszymy już w przyszłym roku.
Materiał: UKS Hwa-Rang
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Pomodlą się za zmarłych strażaków
5 listopada o godz. 13:00 w Kościele Garnizonowym przy ul. Dokudowskiej 17 w Białej
Podlaskiej po raz szósty odbędzie się nabożeństwo żałobne połączone z mszą św. w intencji zmarłych strażaków OSP i PSP oraz funkcjonariuszy służb mundurowych z terenu
powiatu bialskiego. Nabożeństwu i mszy przewodniczyć będą księża kapelani.
Odczytane zostaną imiona i nazwiska zmarłych w okresie 06.11.2016 – 05.11.2017 strażaków OSP, członków MDP, funkcjonariuszy pożarnictwa i służb mundurowych.

Nabór zgłoszeń do Powiatowego
Konkursu Poezji Śpiewanej
Organizatorzy XIX Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, który
odbędzie się 26 listopada o godz. 15.00 w sali bankietowej restauracji Galeria Smaków w Terespolu, informują o terminie składania
zgłoszeń.
Wykonawcy przesyłają (e-mailem lub pocztą) na adres MOK w Terespolu
dokładnie wypełnioną kartę uczestnika (znajduje się na stronie www.mokterespol.com w zakładce Plikido pobrania) do dnia 16 listopada. Uczestnicy muszą uzyskać od organizatorapotwierdzenie otrzymania karty zgłoszenia (telefoniczne lub mailowe). Celem Przeglądu jest: popularyzacja
poezji śpiewanej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
odkrywanie i pogłębianie znajomości literatury polskiej i zagranicznej,
zachęcanie do twórczości własnej.
Wydarzenie organizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej.

22

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

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

V Regionalny Przegląd Chórów i Scholi
pn. „Jak Paciorki Różańca”
22 października, kościół MBR w Sławatyczach. Coroczne październikowe spotkanie
chórów i zespołów wokalnych z terenu woj.
lubelskiego w repertuarze pieśni ku czci
Matki Bożej Różańcowej mające na celu popularyzację śpiewu chóralnego i w grupach
wokalnych a także stworzenia możliwości
wspólnego spotkania i śpiewu.
Gminny Ośrodek Kultury, Parafia Rzymskokatolicka, Zespół Szkół
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskie,
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
B. Szulej (83) 378 34 73, sok@slawatycze-gmina.pl
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.
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
LISTOPAD 2017
III Przegląd amatorskiej twórczości
literackiej seniorów Pt .„Jesień Poezją
Malowana”
6 listopada. Na przegląd zostaną zaproszeni seniorzy z całego powiatu zajmujący się
amatorsko twórczością literacką.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac
Wójt Gminy Piszczac
XVII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej Tuczna 2017
12 listopada. Impreza cykliczna, jednodniowa o charakterze muzycznym. Przegląd
konkursowy rozpoczyna się o godzinie 1300.
W Festiwalu biorą udział chóry i zespoły
z różnych ośrodków działających na terenie
powiatu bialskiego. Wykonawcy prezentują
dwie pieśni o tematyce patriotycznej. Celem
festiwalu jest pielęgnowanie kulturowego
dziedzictwa kraju i regionu. Upowszechnianie pieśni patriotycznej. Prezentowanie

działalności chórów i zespołów działających na terenie powiatu bialskiego. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów
wokalnych osób niepełnosprawnych oraz
promowanie twórczości artystycznej osób
niepełnosprawnych. Przełamywanie barier
i wspólna integracja osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi oraz podniesienie
poczucia własnej wartości.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
I – niepełnosprawni
II – dzieci ze szkół podstawowych
III – młodzież ze szkół gimnazjalnych
i średnich
IV – dorośli- kategorie chóry i zespoły
Gimnazjum w Tucznej.
Wójt Gminy Tuczna, Tuczna 191 A, 21-523
Tuczna, Tel. 83 377 10 32, Starosta Bialski, Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej, Ewa Jarosiewicz, Tel. 83 377 10 35,
501802604, e-mail: gbptuczna@tlen.pl
Marsz - patrol szlakiem Krwawych Dni
Międzyrzeca
16 listopada, Międzyrzec Podlaski. Marsz
- patrol szlakiem Krwawych Dni Międzyrzeca odbywa się co roku 16 listopada na
pamiątkę wydarzeń z 1918 roku. Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Miejski Ośrodek Kultury i międzyrzeckie
szkoły zgodnie z dwudziestoletnią tradycją przygotowali trasę Marszu z 7 miejsc
uświęconych krwią obrońców miasta
i członków oddziału POW. Uczniowie klas
I międzyrzeckich Gimnazjów przechodzą
z pochodniami i zapalonymi zniczami pod
dawny Pałac Potockich (miejsce głównych
walk z Niemcami). Zgromadzeni, młodzież,
dorośli, nauczyciele i mieszkańcy miasta
oglądają film rekonstruujący przebieg walk
16 listopada 1918 r. w naszym mieście.
W dalszej części uroczystości zebrani przechodzą ulicą Lubelską na Plac Jana Pawła II
pod Pomnik Bohaterów Miasta.
Odbywa się tam Apel Poległych, chwila
zadumy, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. Aby poznać historię i utrwalić
w pomięci potomnych ich dokonania jest
organizowany ten Marsz.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska
37
Roman Sidorowicz, tel. 604 164 655 roman27mr@vp.pl

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.

QR CODE

O rewitalizacji skwerku
w Janowie Podlaskim

Wygenerowano na www.qr-online.pl

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
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
QR CODEUczczono pamięć pomordowanych
Wygenerowano na www.qr-online.pl
online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
mieszkańców Solinek
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
Otwarcie
muralu
Brodacze
działania sprawnie i kod
QR
CODE
Miejskie
rozpoczęcie
roku
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
Wygenerowano na www.qr-online.pl
będzie wyraźny do
w
Sławatyczach
w Międzyrzecu Podlaskim
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!
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50-lecie GOK-u w Janowie Podlaskim
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Stypendia Starosty dla uczniów
z LO w Wisznicach
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Dni Teatru Ulicznego w Terespolu

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Bialskiego
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45 lat pracy profesora Feliksa Czyżewskiego
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Narodowe Czytanie „Wesela” w Tucznej
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