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XL Sesja Rady Powiatu
30 października w świetlicy wiejskiej
w Terebeli odbyła się kolejna sesja
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Podczas październikowej sesji radni
podjęli uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego dróg powiatowych. Rada
Powiatu jest upoważniona do wprowadzania takich zmian na podstawie
zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych. Regulacje wysokości opłat, zawarte w uchwałach Rady z lat 2008 i 2010 wymagały
uzupełnienia i doprecyzowania, mając w szczególności na celu obniżenie kwoty za zajęcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury „ostatniej mili”. Na terenie powiatu bialskiego zrealizowany
został projekt budowy Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej, który stanowi
szkielet sieci pozwalającej mieszkańcom, podmiotom publicznym i gospodarczym na dostęp do superszybkiego
Internetu. Infrastruktura „ostatniej mili”
zapewnia bezpośrednie połączenie poszczególnych odbiorców z siecią szkieletową. Upowszechnienie dostępu do
Internetu jest jednym z priorytetów
administracji rządowej i samorządowej w aktualnej dekadzie. Obniżenie
stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” w pasie
drogowym dróg powiatowych pozwala
w istotny sposób zwiększyć obszar inwestycji i objąć nią tereny o mniejszej
gęstości zaludnienia, a jednocześnie
zwiększyć liczbę mieszkańców będących w zasięgu sieci.
Będzie nowa platforma przyschodowa dla wózków inwalidzkich
Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Międzyrzec Podlaski na zakup i montaż
platformy przyschodowej przy budynku krytej miejskiej pływalni, w którym
znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zły stan techniczny obecnej
platformy uniemożliwia korzystanie
z pobytu dziennego, terapii zajęciowej
i rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych, które poruszają się na
wózkach inwalidzkich.
Pomoc dla powiatu sępoleńskiego
We wrześniu Rada Powiatu w Białej

Podlaskiej podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi sępoleńskiemu, który ucierpiał
w wyniku tegorocznych nawałnic. Powiat sępoleński zwrócił się z prośbą
o zmianę przeznaczenia udzielonej
pomocy finansowej, przez zmianę
przewidywanego do realizacji zadania
inwestycyjnego z drogi relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski Nr
1137 C na usuwanie skutków nawałnicy na drodze powiatowej Nr 1133
C Więcbork-Wielowicz. Swoją prośbę
władze powiatu sępoleńskiego uzasadniają tym, że wskazana pierwotnie
droga nie może być realizowana w ramach inwestycji, bo nie ma technicznych możliwości na przebudowę tej

drogi do końca bieżącego roku. Druga
wspomniana droga jest w pełni przygotowana do realizacji tego zadania.
Rada Powiatu przychyliła się do prośby.
Kwota udzielonej pomocy nie zmieniła
się.
R ada Powiatu podjęła również 3
uchwały z zakresu finansów: uchwałę
w sprawie gromadzenia na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych oświaty powiatu
bialskiego, uchwałę w sprawie zmian
w budżecie na 2017 rok oraz uchwałę
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2017 –
2025.
Tekst: Wioletta Bielecka, Łukasz Ciołek/ Zdjęcia:
Grzegorz Panasiuk
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gm. Drelów

Zahajki z nową drogą

Zakończono kolejną inwestycję drogową na terenie powiatu bialskiego. 5 listopada odbyło się uroczyste
otwarcie drogi powiatowej nr 1122L
łączącej miejscowości Zahajki, Przechodzisko i Drelów.
Podczas przebudowy, dotychczas gruntowej drogi, wyremontowano w tym
miejscu połączenie z drogą wojewódzką nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna.
Jest to odcinek drogi, który ma bardzo
duże znaczenie dla mieszkańców. Niejednokrotnie zwracali się oni z prośbą o jej
wyremontowanie zarówno do Zarządu
Dróg Powiatowych, jak i starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Wybudowana praktycznie od podstaw droga
stanowi bardzo dobrą obwodnicę w sytuacjach, gdy droga wojewódzka jest z jakichś przyczyn zablokowana. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa,
Gospodarki i Infrastruktury, uznaliśmy
że ta sprawa nie może dłużej czekać. –
powiedział starosta bialski Mariusz Filipiuk, który wziął udział w niedzielnym
przecinaniu wstęgi.
W otwarciu drogi uczestniczyli jej przyszli użytkownicy – mieszkańcy Zahajek
oraz przedstawiciele władz gminy Drelów z wójtem Piotrem Kazimierskim na
czele, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Beń, a także m.in. radni
gminni i sołeccy.
Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców. Nawierzchnię asfaltową wykonano prz y uż yciu nowoczesnych
technologii, która zapewnia płynność
ruchu i komfort jazdy. Przy drodze powstały również zjazdy na posesje i pola,
a także oświetlenie i system odwodnienia. Przebudowę drogi zakończono odbiorem 27 października.

Szachy
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Dzięki współpracy z powiatem i gminą Międzyrzec w gminie Drelów udało
się również wybudować odcinek drogi
od przejazdu kolejowego w Szachach
do trasy E30. Prace na tym fragmencie
drogi trwały ok. 3 miesięcy, a nową asfaltową nawierzchnią przykryty został
odcinek ponad 5 kilometrów.
Zmodernizowany odcinek z Witoroża w kierunku Wólki Korczowskiej to
już trzecia inwestycja w infrastrukturę
drogową z udziałem środków powiatu
bialskiego. Tym razem gmina partycypowała w kosztach, dokładając ok. 150
tysięcy zł, czyli 50% wartości budowy.
Asfaltem udało się pokryć odcinek prawie 400 metrów, do tego wykonano
też gruntowne odwodnienie drogi oraz
parking przy parafialnym cmentarzu.
Przykrycia nawierzchnią asfaltową doczekała się także najstarsza betonówka
w gminie Drelów - droga w Aleksandrówce. Całkowity koszt modernizowanego fragmentu wyniósł ponad 300

tysięcy, z czego 70 tysięcy finansowego
wsparcia gmina otrzymała ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Pozostałe betonowe nawier zchnie
w: Szachach, Żerocinie, Dołdze i Szóstce zostaną przykryte asfaltem już
w następnym roku. Środki na ten cel
zostały już zabezpieczone w gminnym
budżecie.
Tekst: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/ UG
w Drelowie

Zahajki
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Kolejne projekty powiatu z dofinansowaniem
W ramach konkursu Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna,
Działania 13.2 Infrastruktura usług
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Powiat
Bialski otrzymał dofinansowanie
na łączną kwotę 4 172 097,24 zł do
trzech projektów wspierających rozwój usług społecznych.
Najwięk szą planowaną inwest ycją
będzie „Adaptacja i dostosowanie
budynku byłej Szko ł y Podstawo wej w Maniach do potrzeb placówki
opiekuńczo – wychowawczej wraz
z mieszkaniami chronionymi”. Projek t ten zdobył najwięk sz ą lic zbę
punktów w rankingu złożonych wniosków (98 na 100 możliwych) w całym
województwie lubelskim. Jest odpowiedzią na wytyczne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która mówi, iż od 1 stycznia
2021 roku liczba wychowanków w placówce opiekuńc zo w ychowawc zej
nie może być wyższa niż 14. Obecna
placówka opiekuńczo – wychowawcza
w Komarnie nie spełnia warunków
deinstucjonalizacji. Głównym celem
projek tu jest w zrost jakości usług
społecznych poprzez adaptację i dostosowanie byłej Szkoły Podstawowej
w Maniach do potrzeb nowoczesnej
placówki opiekuńczo – wychowawczej
dla nie więcej niż 14 wychowanków.
Dodatkowo planuje się utworzenie 2
mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną
i rodzinną pieczę zastępczą. W ramach
projektu wsparta infrastruktura zostanie kompleksowo wyposażona w meble i niezbędne sprzęty a teren na
zewnątrz zostanie zagospodarowany
poprzez utworzenie terenu zielonego,
boiska, bezpiecznego placu zabaw
z mini siłownią, sceny oraz altanki rekreacyjnej.
Całkowita war tość projek tu to
2 870 325,99 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to 2 042 185,55 zł.
Drugim dofinansowanym projektem
jes t „ Rozbudowa i modernizacja
Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych
usług.” Głównym celem projektu jest
wzrost dostępności wysokiej jakości

usług społecznych świadczonych na
rzecz wychowanków pieczy zastępczej. Projekt obejmuje rozbudowę budynku mieszkalnego, remont budynku
edukacyjno – rekreacyjno-sportowego, zagospodarowanie przyległego
terenu, budowa altany rekreacyjnej,
wykonanie ogrodzenia, ciągów pieszo – jezdnych oraz instalację kolektorów społecznych. Zaplanowano także
uzupełnienie infrastruktury o nowe
niezbędne sprzęty oraz meble.
Wartość projektu wynosi 1 070 766,98
zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 827 522,74 zł.
Oprócz wsparcia rozwoju usług świadczonych na rzecz pieczy zastępczej
zaplanowano także projekt na rzecz
osób starszych i niepełnosprawnych.
Podniesienie standardu usług Domu
Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez
modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury – to trzeci projekt
powiatu. Inwestycja zakłada remont
łazienek z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont pokoi mieszkalnych także z pełnym dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wymianę centrali
sygnalizacji pożarowej z wymianą czujek sygnalizacji pożaru, remont i adaptację pomieszczeń po fizyko – i hydroterapii na pokoje mieszkalne dla
pensjonariuszy oraz osób ich odwiedzających, modernizacje monitoringu
wewnętrznego, modernizację dźwigu
osobowego. Zadania zostaną uzupełnione o zakup niezbędnego wyposażenia wspartej infrastruktury.
Wartość projektu wynosi 1 532 222,30

z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to 1 302 388,95 zł.
Szeroki zakres planowanych inwestycji
jest odpowiedzią na istniejące potrzeby placówek wsparcia społecznego na
terenie Powiatu Bialskiego. Modernizacja, rozwój i doposażenie placówek
znacząco podniesie jakość świadczonych usług a przez to jakość i komfort
życia osób objętych wsparciem.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Komentarz

Marek Sulima, przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury:

To wielki sukces powiatu bialskiego,
również z tego powodu, że projekt
dotyczący Mań był najwyżej oceniony,
ale uzyskanie dofinansowania to jedynie etap. Teraz stoi przed nami wyzwanie realizacji tych dużych i niezwykle
istotnych z punktu widzenia społecznego projektów. Cieszy fakt, że i pod
tym względem nasz powiat ciągle się
rozwija i ma coraz więcej do zaoferowania jego mieszkańcom i nie tylko.

Budynek Szkoły Podstawowej w Maniach
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Przebudowa drogi zakończona

gm. Kodeń

O nową drogę wzbogaciło się sołectwo
Elżbiecin. Na betonową podbudowę położone zostały dwie warstwy asfaltu. Nowa
droga ma ponad 660 m długości i 5,5 m
szerokości. Kosztowała 190 tys. zł. 40 tys.
gmina Kodeń otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego, reszta to środki własne gminy. Do tej pory wybudowano i wyłożono
kostką dwie drogi gminne. Jedna z nich
znajduje się w Kodniu pomiędzy ulicami
Polną i Zastodolną, druga - w Kostomłotach II. Został też rozstrzygnięty przetarg
na przebudowę ulic Terespolskiej i Zasto-

dolnej w Kodniu. Umowę podpisano pod
koniec sierpnia. W sumie ma pojawić się
ponad 1,3 km nowej nawierzchni. Jeszcze
w tym roku nastąpi realizacja dwóch inwestycji wspólnie z powiatem. Po około 20 latach na odcinku Kopytów - Nowy
Dwór zostanie wybudowana droga z kruszywa. Koszty dzielone są równo między
gminę i powiat. Zostanie również przebudowana droga powiatowa od ronda (jadąc od strony Białej Podlaskiej) do ulicy
Sławatyckiej.
Materiał: UG w Kodniu

m. Miedzyrzec Podlaski

Międzyrzec stawia
na e-usługi

M iasto poz ysk ało blisko milion
złotych na realizację inwestycji
w ramach unijnego projektu „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla
Rozwoju e-Usług”. W ramach zadania zostaną zmodernizowane między innymi systemy informatyczne,
wdrożony będzie także portal podatkowy. Mieszkańcy skorzystają
też z kilkunastu nowych usług elektronicznych.
Miasto Międzyrzec Podlaski zrealizuje
go w partnerstwie z Fundacją Rozwoju
Lubelszczyzny i z ośmioma gminami,
w tym między innymi z gminą Międzyrzec Podlaski. Projekt warty jest
ponad 1,1 mln zł, wkład własny mia-

gm. Leśna Podlaska

Materiał: UM Międzyrzec Podlaski

Paweł Litwiniuk, przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Dzięki temu projektowi Międzyrzec
Podlaski dołączy do tych miast i gmin,
które idą z duchem czasu. Wychodzimy
naprzeciw rozwojowi nowych technologii w każdej dziedzinie, także jeśli chodzi
o załatwianie spraw urzędowych. Daje
to przede wszystkim oszczędność czasu i dużą wygodę. A dla samego urzędu
oznacza usprawnienie jego pracy.

Powstają nowe chodniki

Chodniki pojawią się na osiedlu
i przy aptece. W pierwszym przypadku prace już trwają. Dodatkowo, zapowiedziano utwardzenie
placu przy jednej ze świetlic.
Rozpoczęła się budowa chodnik a
w Leśnej Podlaskiej. Mowa tu o osiedlu przy ulicy Jana Pawła II. Następnie ekipa budowalna z pracą przeniesie się na niewielki chodnik przy
aptece. Zaplanowano również utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej
w Ossówce.
Źródło: Biala24.pl
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sta to ponad 174 tys. zł. Dzięki temu
zostaną zmodernizowane systemy informatyczne i dziedzinowe do obsługi finansowo- księgowej. Mieszkańcy
wiele spraw będą mogli w całości załatwić drogą elektroniczną np. opłacić
podatki za pośrednictwem specjalnej
platformy.
Zakupiony zostanie nowy sprzęt komputerowy oraz serwery, a nowoczesne
oprogramowanie umożliwi transmisję
danych finansowych pomiędzy wydziałami i jednostkami urzędu. Znacznie usprawniony zostanie też elektroniczny obieg dokumentów. Zmiany te
nastąpią w 2018 i 2019 roku.

Komentarz
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Zajęcia dodatkowe dla młodzieży
w ramach projektu
Powiat bialski dzięki pozyskanym środkom unijnym dba o rozwój szkolnictwa
zawodowego. Realizując projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie
bialskim”, w których uczestniczą: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii
Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Technicznych im.
Unitów Podlaskich w Międzyrzecu
Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim stara
się, by uczniowie tychże szkół byli odpowiednio przygotowani do wejścia na
rynek pracy, posiadali wymaganą wiedzę i umiejętności zawodowe, a także
uprawnienia.
Służą temu kursy, zajęcia specjalistyczne oraz szkolenia realizowane na terenie
poszczególnych szkół. Już od września
po zajęciach lekcyjnych młodzież z ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim uczy się jak
obsługiwać kasy fiskalne, szlifuje język
angielski zawodowy, poznaje tajniki księgowości, nabywa umiejętności w grafice komputerowej, poznaje praktyczne
zastosowania w transporcie i logistyce.
Uczniowie ZST w Międzyrzecu Podla-

skim szkolą się w zakresie wykończenia
wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych
i wypraw szlachetnych, a także stawiania ścian (sucha zabudowa) – kładzenie
płytek, malowanie, tapetowanie. Natomiast młodzież z ZS w Janowie Podlaskim
uczestniczy w kursie obsługi kombajnów
zbożowych.
Pomocą z zdobywaniu wiedzy i umiejętności są z pewnością zakupione w ramach projektu materiały dydaktyczne,
pomoce naukowe oraz nowocześnie
wyposażone w niezbędny sprzęt i narzędzia pracownie. Nowoczesne pracownie szkolne nie tylko są dostępne dla
uczestników projektu, ale służą uczniom
kształcących się w danych zawodach.
Projekt skierowany jest również do nauczycieli w/w szkół. Dzięki niemu mogą
oni uczestniczyć w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. M.in.
od października nauczyciele z ZST w Międzyrzecu Podlaskim poszerzają swoją wiedzę na studiach podyplomowych: Automatyka oraz Mechatronika w Kształceniu
Zawodowym na Politechnice Warszawskiej, a z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim na
kursie: język angielski w nauczaniu przed-

miotów zawodowych dla nauczycieli.
Choć na efekty trzeba będzie poczekać,
jednak frekwencja i pozytywne głosy
uczestników pokazują, że zainteresowanie
zajęciami jest bardzo duże, gdyż służą one
tak uczniom, jak i nauczycielom.
Przypomnijmy tylko, że projekt „Aktywne
szkoły zawodowe w powiecie bialskim”
jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie
zawodowe. Jego wartość opiewa na
kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład
własny powiatu to kwota 149 964,84
zł, natomiast wartość dofinansowania
z budżetu Unii Europejskiej wynosi
1 349 683,56 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost
kompetencji i kwalifikacji zawodowych
uczniów i naucz ycieli w 4 szkołach
(w trzech Zespołach Szkół Zawodowych)
z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co
przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.
Materiał: Anna Jóźwik
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Nowe zadania przed międzyrzeckim szpitalem
Radni gminy Kąkolewnica (powiat radzyński) przyjęli podczas listopadowej
sesji uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie szpitalowi powiatowemu w Miedzyrzecu Podlaskim
budynku, w którym od marca 2018
roku ma świadczyć usługi zdrowotne
dla mieszkańców gminy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Miedzyrzecu Podlaskim
ma dzierżawić budynek przy ulicy Księdza Aleksandra Kornilaka przez kolejne
10 lat. Nieruchomość pozostaje niezagospodarowana od sierpnia bieżącego roku
i na chwilę obecną wymaga prac, dzięki
którym wnętrze będzie dostosowane do
wymogów określonych w aktualnych
przepisach. Utworzenie w tym miejscu
przychodni pozwoli polepszyć dostęp
mieszkańców gminy do różnego rodzaju

świadczeń medycznych.
W tym budynku powstanie przychodnia lekarza rodzinnego z internistą i pediatrą. Ale
oprócz spełnienia wymogów podstawowej
opieki medycznej chcemy również wprowadzić lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii, neurologii czy rehabilitacji. Będziemy
stale obserwować potrzeby pacjentów,,
żeby dostosowywać do nich naszą działalność i ją rozszerzać. W swoim zakresie szpital dysponuje laboratorium oraz pracownią
RTG. Pacjenci nie będą więc musieli robić
badań na własną rękę, a korzystać ze świadczonych przez nas usług – mówił podczas
sesji dyrektor międzyrzeckiego szpitala
Wiesław Zaniewicz.
Na sesji Rady Gminy Kąkolewnica obecni
byli również starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz starosta radzyński Lucjan Kotwica, który podziękował za udaną współpracę między powiatami.

Komentarz

Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

To przedsięwzięcie w Kąkolewnicy jest
kolejnym dowodem na to, że szpital
w Międzyrzecu Podlaskim rozwija się
bardzo dobrze. Z jego usług korzystają ludzie z całej Polski. Są zadowoleni
z opieki i warunków. Kolejnym dużym
zadaniem, które planujemy zrealizować
wspólnie z dyrektorem Zaniewiczem
będzie uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego na terenie gminy Drelów. Powstanie on w budynku dawnej
szkoły podstawowej w miejscowości
Łózki. Będzie to duża placówka, na 95
miejsc. Kilka miesięcy temu otworzyliśmy ZOL w Międzyrzecu Podlaskim na
15 łóżek – obłożenie jest pełne. Widzimy, że potrzeby mieszkańców są duże,
wiele osób wymaga całodobowej opieki,
którą zapewniają właśnie takie miejsca.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk,

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
W dniach od 18 do 20 października
w Strasburgu odbyła się kolejna 33.
Sesja Plenarna CLRAE.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLARE) jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządu
terytorialnego reprezentujących państwa członkowskie Rady Europy. CLRAE
skupia przedstawicieli władz lokalnych
i regionalnych, reprezentujących łącznie
ponad 200 tysięcy samorządów z 47 krajów członkowskich Rady Europy.
Polska posiada w CLRAE 12 miejsc dla
przedstawicieli i 12 miejsc dla ich zastępców. Reprezentanci są rekomendowani
przez polskie organizacje samorządu
terytorialnego – Związek Województw
Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP,
Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich.
Z ramienia Związku Gmin Wiejskich
w posiedzeniu udział wziął Krzysztof
Iwaniuk, Wiceprzewodniczący Związ8

ku, Wójt Gminy Terespol.
Główne zadania CLRAE to doradzanie
Komitetowi Ministrów i Zgromadze niu Parlamentarnemu Rady Europy we
wszystkich aspektach polityki lokalnej
i regionalnej, podejmowanie działań
w celu zapewnienia udziału społeczności lokalnych i regionalnych w realizacji
idei zjednoczonej Europy, przedkłada-

nie Komitetowi Ministrów RE propozycji promujących samorządność lokalną
i regionalną, promowanie zagranicznej
współpracy społeczności lokalnych i regionalnych, ścisła współpraca z Komitetem Regionów Unii Europejskiej w celu
zapewnienia komplementarności ich
działań.
Materiał: Urząd Gminy Terespol
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Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
19 października zebrał się now y
skład Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas zebrania wręczono Akty
Powołania nowych członków Rady
oraz wyłoniono i powołano wśród
nich przewodniczącego, którym został Arkadiusz Maksymiuk oraz wiceprzewodniczącego Mateusza Jeżewskiego. Akty wręczył obecny na
posiedzeniu starosta bialski Mariusz
Filipiuk oraz dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Edward Tymoszyński.
- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za zaufanie, jakie w tym
momencie wyrażacie. Dołożę wszelkich
starań, żeby nie zawieść tego zaufania
i żeby piastowane szczytne w moim odczuciu stanowisko pełnić jak najgodniej.
Uważam, że przed naszą Radą stoi wiele
zadań i myślę, że w takim gronie osób
i doświadczonych i nowych członków
Rady, którzy wniosą taką świeżość i zapał, wspólnie z całym gronem Urzędu
Pracy będziemy szli do przodu – powiedział Arkadiusz Maksymiuk nowo
wybrany Przewodniczący Powiatowej
Rady Rynku Pracy.

Podczas posiedzenia przedstawiono
informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Podsumowane zostały także
działania, jakie przez ostatnie 9 miesięcy podejmował Powiatowy Urząd
Pracy.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w PUP Biała Podlaska wynosi 7174
osoby. Zanotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych
o 1211. W miesiącu wrześniu zarejestrowało się 960 osób, wyrejestrowało
się natomiast 1203 osoby, co pokazuje
spadek rejestracji w minionym miesiącu.
- Za rok 2016 osiągnęliśmy efektywność
zatrudnieniową w wysokości 88,29%
i to jest pierwsze miejsce w województwie, a 33 w kraju spośród 340 urzędów.
Efektywność kosztowa natomiast plasuje się na średniej wojewódzkiej a poniżej
średniej krajowej, co oznacza, że taniej
aktywizowaliśmy niż średnia w kraju –
mówił Edward Tymoszyński, dyrektor
PUP.
Tekst: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej/
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Komentarz

Mateusz Jeżewski, wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy:

Myślę, że współpraca nowego składu Powiatowej Rady Rynku Pracy
będzie układała się bardzo dobrze.
Jestem przekonany, że będzie to
efektywna platforma do wymiany nowych i świeżych pomysłów
w kwestiach aktywizacji bezrobotnych czy kształcenia zawodowego
w powiecie bialskim. Mieszanka
młodości i doświadczenia, które
wnoszą członkowie Rady zapewni
jej sprawne działanie.

Posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP
19 października w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się
posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,
któremu przewodniczył prezes ZOP
i starosta bialski Mariusz Filipiuk.

kadencję został Waldemar Pawlak, jednym z siedmiu wiceprezesów został Marian Starownik – prezes OW w Lublinie.
Ks. Roman Sawczuk został ponownie
wybrany w skład Sądu Honorowego
Związku OSP RP. Na zakończenie obrad

wiceprezes ZOP Jerzy Czyżewski podziękował za możliwość reprezentowania oddziału na uroczystościach w zaprzyjaźnionym powiecie Oberhavel w Niemczech
w dniach 7 – 11 września.

Tekst: Bożena Krzyżanowska/ Zdjęcia: Grzegorz
Panasiuk

W trakcie posiedzenia przyjęto rozliczenie finansowe zorganizowanych w 2017
roku – XVIII Powiatowej Pielgrzymki
Strażaków do Pratulina oraz XIX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
MDP i OSP jakie odbyły się na stadionie
w Międzyrzecu Podlaskim. Organizacja
pielgrzymki i zawodów możliwa była
dzięki finansowemu wsparciu samorządów powiatu bialskiego, w szczególności
urzędów gmin w Rokitnie i Międzyrzecu
Podlaskim oraz kustosza Sanktuarium
w Pratulinie i starosty bialskiego.
W dalszej części posiedzenia ks. Roman
Sawczuk przedstawił informację z przebiegu XIV Zjazdu Krajowego ZOSP RP
jaki odbył się w Warszawie 9 września
Prezesem zarządu głównego na kolejną
9
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ARiMR: spis stanu zwierząt
do końca roku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku
dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń. Spis należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR do 31 grudnia.
Tegoroczna nowelizacja ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, nakłada na
każdego posiadacza bydła, trzody chlewnej, owiec
i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na
dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia.
Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne
zwierząt, które przebywają w stadzie.

Wynik spisu należy umieścić na formularzu, opatrzyć go czytelnym podpisem i przekazać w terminie 7 dni do kierownika Biura Powiatowego osobiście lub droga pocztową.
Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji
papierowej w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na
stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Źródło: www.arimr.gov.pl

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

70

60

60-70

70

-

3,0

0,6-0,8

Piszczac

70

60-65

60

80-85

70-75

2,5-3,5

0,6-0,8

Biała Podlaska

70

60

65

70

-

3,0

-

Radzyń Podl.

70

65-70

65

65

65-75

2,5-3,5

0,7

Łuków

75

65

70

90

70

2,5-3,0

0,6-0,8

Łęczna

55

-

45

60-62

52

1,5-3,5

0,5-0,7

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 31 października 2017 r.
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Prezentujemy członków LOT „Między Bugiem a Krzną”

Krzna – raj dla wędkarzy i kajakarzy. Gmina Zalesie

Gmina Zalesie położona jest na
Nizinie Południowopodlask iej
w powiecie bialskim, w północnowschodniej części województwa lubelskiego. Sąsiadami gminy są od:
południa gmina Piszczac, północy
gmina Rokitno, wschodu gmina Terespol, a od zachodu gmina Biała
Podlaska. Zalesie oddalone jest od
powiatowego miasta Biała Podlaska
o 17 km, a od Lublina 160 km.
Przebiega tędy DK Nr 2 prowadząca
do przejścia granicznego z Białorusią,
droga wojewódzka nr 68 prowadząca z Wólki Dobryńskiej do terminala
w Koroszczynie oraz linia kolejowa
Moskwa -Warszawa- Berlin z szerokimi
torami w rejonie Wólki Dobryńskiej.
Gmina ma charakter leśno-rolniczy.
Jej łączna powierzchnia to 147 km 2 .
Użytki rolne zajmują tutaj nieco ponad 60%, a tereny leśne prawie 35%
powier zchni gminy. C zęść z nich
wchodzi w skład Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Leży
niedaleko granicy z Białorusią. Największymi atrakcjami w gminie są
jej walory przyrodnicze, takie jak rezerwaty przyrody, rzeki, stawy, lasy,
puszcze i bory.

Na terenie gminy znajdują się obszar y Rezer watu „Dobr yń” poło żonego pomiędzy miejscowościami
Zalesie -Wólk a Dobr yńsk a-Dobr yń
Duży. Utworzono go w celu ochrony
lasu obejmującego dobrze zacho wane zbiorowiska leśne z cennymi
gatunkami runa. W północnej części
gminy wzdłuż rzeki Krzny, płynącej
tutaj licznymi zakolami - zwłaszcza
w rejonie Malowej Góry, natrafimy
na malownicze panoramy podlaskiej
przyrody.
Przez gminę przebiega trasa
Wschodniego Szlaku Rowerowego
Green Velo oraz Nadbużański Szlak
Rowerowy.
Korzystne położenie gminy w bliskim
sąsiedztwie z Białorusią oraz przebiegająca trasa międzynarodowa stwarzają warunki do rozwoju handlu przygranicznego z możliwością rozwoju
działalności gospodarczej związanej
z obsługą ruchu turystycznego i tranzytowego.
Atrakcję turystyczną na terenie gminy stanowią głównie zabytki sakralne z przełomu XIX i XX w., do których
należą m.in.: Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Przemienienia

Pańskiego w Malowej Górze, prawosławna cerkiew w Horbowie zbudowana w latach 1850 — 75, a w roku 1924
przekształcona w świątynię rzymskokatolicką pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, czy drewniany kościół
w Dobryniu Dużym pod wezwaniem
Chrystusa Króla z końca XIX wieku.
Interesującym elementem dziedzictwa kulturowego są również zespoły
cmentarne z cennymi nagrobk ami
i wartościowymi zespołami starych
drzew.
Główną imprezą organizowaną
przez samorząd gminy są „Dni Gminy Zalesie”. To impreza cykliczna organizowana od 2006 r. o charakterze
kulturalnym. Dużym powodzeniem
cieszą się występy zespołów lokalnych,
jak również gwiazd muzyki rozrywkowej. Impreza zrzesza liczną widownię
społeczności lokalnej.
W sporcie Gmina może się pochwalić
organizacją, w Zespole Szkół w Zalesiu, Międzynarodowych Mistrzostw
Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Jest to wydarzenie sportowe o dużym
zasięgu. Uczestnicy przybywają na tę
imprezę z różnych krańców Europy.
Sukcesywnie rozwija się tutaj baza
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agroturystyczna zlokalizowana głównie na terenie Parku Krajobrazowego
„Podlaski Przełom Bugu”.
Trzy Gospodarstwa Agroturystyczne:
Ryszarda Denickiego z Mokran Starych, „Malówka” i „Kraciówka” oferują spływy kajakowe Krzną i Bugiem.
Krzna na tym odcinku (10 km od ujścia
do Bugu) jest dziewicza, ma liczne zakola, obfita jest w rzadkie, chronione
gatunki ptaków, zwierząt i roślin. Jest
to raj dla wędkarz y, prz yrodników
i ludzi kochających dziką nieskażoną
przyrodę.
Hotele, pensjonaty, obiekty agroturystyczne:
Motel Zajazd „Pod Lasem” – 25 miejsc
noclegowychLachówka Duża 48, 21512 Zalesie. Tel. (083) 375-75-24
Karczma „W Zagrodzie” – 54 miejsca
noclegoweHorbów Kolonia 29, 21-512
Zalesie. Telefon: 83 375 75 45
Motel „Lesta” – 14 pokoi 1,2,3 i 4 - osobowe Lachówka Duża 49, 21-512 Zalesie. Tel. (083) 375-71-06
Gospodarstwo Agroturystyczne „Malówka” – 6 miejsc noclegowych, usługi
świadczy: Urszula i Wiesław Bylina Malowa Góra 4a, 21-512 Zalesie. Tel. (083)
375-90-05
Gospodarstwo Agroturystyczne „Agro-Dan” – 3 miejsca noclegowe, usługi
świadczy: Elżbieta i Zbigniew Daniluk
ul. Północna 16, 21- 512 Zalesie.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Kraciówka” – 32 miejsca noclegowe, usługi świadczy: Barbara Krać. Koczukówka
19, 21-512 Zalesie. Tel. 604535579
Gospodarstwo Agroturystyczne – 10
miejsc noclegowych, usługi świadczy:
Ryszard Denicki Mokrany Stare 21 A,
21-512 Zalesie. Tel. (083) 375-99-34
Baza gastronomiczna:
Zajazd „POD LASEM”
Lachówka Duża 48
restauracja całodobowa - miejsc 70
Bar Gastronomiczny „Szaszłyczny Dwór
ARARAT” Dobryń Duży 22B
bar całodobowy - miejsc 30
Zakład Gastronomiczny „LESTA” Lachówka Duża 49. Tel. (083) 375-71-06
bar całodobowy – miejsc 40
Stacja paliw „PAJERO” Horbów Kolonia
16. Tel. (083) 375-71-72
bar całodobowy – miejsc 100
karczma całodobowa – miejsc 60
Kontakt do urzędu:
Urząd Gminy Zalesie ul. Warszawska
34 21-512 Zalesie tel: 83 375 75 86;
83 375 75 87 fax: 83 375 75 86 strona
internetowa: www.zalesie.pl e-mail:
sekretariat@zalesie.pl
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Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
Tegoroczne powiatowe obchody Dnia
Edukacji Narodowej odbyły się 17
października w Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie, gdzie zaproszonych gości przywitał dyrektor
Krzysztof Bruczuk.
Uroczystość oficjalnie rozpoczął jej gospodarz starosta bialski Mariusz Filipiuk.
W swoim przemówieniu podziękował
nauczycielom i podkreślił ich szczególną rolę w życiu każdego ucznia: Nie ma
trudniejszego zadania od wychowania
drugiego człowieka. Wie o tym każdy rodzic i każdy nauczyciel. To właśnie przed
Wami – drodzy pedagodzy, wychowawcy
i opiekunowie – stoi trudne zadanie bycia
współodpowiedzialnym za rozwój naszych
dzieci, kształtowania ich charakterów
i przygotowania do dorosłego życia. (…)
Jestem Wam niewymownie wdzięczny za
to, że zaszczepiacie w młodych ludziach
pasję poznawania świata i wolę zdobywania nowych umiejętności, a przy tym
potraficie wsłuchać się w ich bolączki i nie
jesteście obojętni na problemy. Życzę z całą
mocą, żebyście nie tylko chcieli przekazywać im jak najwięcej wiedzy, ale i podejmowali trud bycia ich przyjaciółmi – mówił
starosta.
Oprócz nauczycieli i wychowawców,
a także pracowników szkół i placówek
oświatowych powiatu bialskiego wśród
gości zgromadzonych w romanowskim
muzeum znaleźli się m.in. przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty,
władz wojewódzkich i gminnych, a także byli i obecni dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez powiat bialski.
W uroczystości udział wzięli również:

wicestarosta bialski Janusz Skólimowski,
przewodniczący Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Mariusz Kiczyński oraz radni
powiatu bialskiego: Marzenna Andrzejuk, Marian Tomkowicz, Arkadiusz
Misztal, Marek Uściński, Arkadiusz
Maksymiuk, Tomasz Andrejuk, Ryszard Boś, Mateusz Majewski, Czesław
Pikacz i Radosław Sebastianiuk.
Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat bialski przyznane zostały
nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie nagrody z rąk starosty Mariusza Filipiuka,
wicestarosty Janusza Skólimowskiego
i przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego odebrali:

Walentyna Rychlik, Agnieszka Nowosielska, Dorota Dokudowicz, Renata
Chwesiuk, Renata Nowicka, Ewa Zygmunt, Tomasz Makaruk, Izabela Jakimiak, Bożena Witkowska, Urszula Burdzicka, Jolanta Wałach, a także Andrzej
Stachnio i Jarosław Dubisz.
Podczas uroczystości odbyło się również
przekazanie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim Robertowi Matejkowi.
Akt powierzenia dyrektorowi wręczył
starosta biaslki Mariusz Filipiuk.
W części artystycznej zaprezentowała się
młodzież Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, która przygotowała krótki montaż
słowno –muzyczny.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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90 lat Orkiestry Dętej Kodeń
Jubileusz 90-lecia istnienia obchodziła
20 października Orkiestra Dęta Kodeń
– chluba Kodnia i jej mieszkańców.
Orkiestra powołana została w 1927 roku,
w przeddzień powrotu do Kodnia obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Do dzisiaj
formacja uświetnia wydarzenia religijne
i świeckie w gminie, tworząc niepowtarzalny klimat tych uroczystości. Aktualnie tworzy ją 24 muzyków, ale skład jest
cały czas otwarty. Muzycy, dzięki funduszom unijnym, mogą korzystać z nowego sprzętu i mundurów. Próby odbywają
się regularnie w każdy piątek o godz. 19
w sali muzycznej przy klasztorze Misjonarzy Oblatów. Jubileusz Kodeńskie Orkiestry uświetnił wspólny koncert z zaprzyjaźnionymi zespołami.
(nazwy zespołów)
Podczas uroczystego koncertu z okazji
jubileuszu obok Orkiestry z Kodnia wystąpiły również zaprzyjaźnione zespoły:
Orkiestra Dęta OSP z Łomaz, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ulan-Majorat/
Czemierniki, Chór Gminno-Parafialny
z Kodnia oraz Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia.
gm. Drelów

Okolicznościowe listy gratulacyjne na
ręce przedstawiciela Orkiestry Dętej
Kodeń Kamila Adamca i dyrygenta Przemysława Nurzyńskiego przekazali m.in.:
wójt gminy Kodeń Jerzy Troć, w imieniu
starosty bialskiego radny Tomasz Andrejuk, a także radna Elżbieta Iwaniuk. Upominki wręczyli przedstawiciele występujących zespołów.
Materiał: UG w Kodniu

Jesienne spotkanie z folklorem

W niedzielę 5 listopada w Zahajkach
odbyło się coroczne „Jesienne Spotkanie z Folklorem” zorganizowane przez
Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury w Drelowie. W spotkaniu udział
wzięło jedenaście zespołów śpiewaczych z terenu powiatu bialskiego.
Zespół Śpiewaczy „Czerwone Korale”
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– Historia kodeńskiej orkiestry zaczyna się w pamiętnym roku 1927. Był tok
rok szczególnie ważny dla Kodnia, kiedy
to po pięćdziesięciu dwóch latach wygnania, cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej ma powrócić do Kodnia, a cała
kodeńska społeczność żyła tym wydarzeniem – wspominał podczas Jubileuszu
Kamil Adamiec, przedstawiciel Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Kodeń.

z Zahajek – współorganizator imprezy,
Zespół Śpiewaczy „ Nadzieja” z Mań reprezentowany przez Jadwigę Tarasiuk,
Zespół Śpiewaczy „Tęcza” z Brzozowicy
Małej, Zespół Śpiewaczy „Dobrynianki”
z Dobrynia Dużego, Zespół Śpiewaczy
„Ale Baby” i Kapela Ludowa z Berezy,
Zespół Śpiewaczy „Bagnoszki” z Drelowa, Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Łózek,

Zespół Śpiewaczy z Żerocina, Zespół
Śpiewaczy z Szóstki, Zespół Śpiewaczy „
Przegalinianki” z Przegalin Dużych oraz
Zespół Ludowy „Jutrzenka” z kapelą „Retro” z Rogoźnicy.
Występy zespołów zakończyły się wspólną
biesiadą przy dźwiękach muzyki ludowej
i lokalnych specjałach.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk,
Radio Biper

16-31.10.2017 Gościniec Bialski Nr 20
KULTURA

gm. Rokitno

17 października w Urzędzie Gminy
w Rokitnie 7 par świętowało 50-lecie
pożycia małżeńskiego. Jubilaci otrzymali specjalne Medale prezydenta RP za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie i upominki. W uroczystości udział wziął starosta bialski Mariusz Filipiuk, który wraz
z radnymi powiatu Czesławem Pikaczem
i Ryszardem Bosiem, wręczył parom pamiątkowe listy gratulacyjne i złożył ży-

gm. Rossosz

Od 50 lat razem
czenia kolejnych lat szczęśliwego życia
w dobrym zdrowiu.
Wśród jubilatów znaleźli się: Hele na i Tadeusz Jakimiukowie z Rokitna, Stanisława i Krzysztof Kraciukowie z Derła, Marianna i Kazimierz
Kratiukowie z Zaczopek , Michalina i Stanisław Mazulis z Cieleśnicy,
Halina i Wojciech Skrodiuk z Olszyna, Czesława i Józef Szewczukowie

z Rokitna Kolonii oraz Halina i Józef Szulak z Rokitna.
część artystyczną przygotowali Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Rokitnie. Był także
słodki poczęstunek i wspomnienia
jubilatów.
Wszystkim parom gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Sto lat to za mało…

Chociaż przy różnych okazjach składając życzenia często śpiewamy „Sto lat”,
mało komu udaje się dożyć tak wspaniałego wieku. Jubileusz setnych urodzin jest więc wydarzeniem niebagatelnym, zauważalnym i świętowanym
w sposób szczególny. Pani Jadwiga
Stefańczuk – mieszkanka miejscowości
Rossosz obchodziła jubileusz swoich
setnych urodzin 16 października.
Z tej okazji jubilatkę odwiedziły delegacje z Urzędu Gminy w Rossoszu oraz
z Placówki Terenowej KRUS z Białej Podlaskiej. Gminnej delegacji przewodniczył
wójt gminy Kazimierz Weremkowicz,
któremu towarzyszyli: Urszula Tomczak
– przewodnicząca Rady Gminy, Agnieszka Hryniewska – Sekretarz Gminy, Franciszka Łojewska - Kierownik USC oraz
Mateusz Majewski – radny powiatu bialskiego, który prywatnie jest sąsiadem Pani
Jadwigi. Delegacji z KRUS przewodniczył
kierownik Placówki w Białej Podlaskiej
Marek Uściński. Były delegacje, najbliższa rodzina, były życzenia, kwiaty, a nawet
szampan i tort.
Czego można życzyć stulatce? Przybyli
goście wręczając bukiety kwiatów życzyli Pani Jadwidze oczywiście zdrowia,
dużo sił i pogody ducha, których jak dotąd jej nie brakuje. Jadwiga Stefańczuk
bowiem pomimo okrągłych stu lat jest

w pełni samodzielna i mimo, że w Rossoszu mieszka sama, nie narzeka na nudę;
codziennie chodzi na spacery i spotyka
się ze znajomymi, dużo z nimi rozmawia.
Wszyscy znający jubilatkę zgodnie podkreślają i podziwiają doskonałą pamięć
Pani Jadwigi, która dokładnie pamięta
daty urodzin członków rodziny, pamięta
ludzi, a także wydarzenia mające miejsce
zarówno niedawno, jak i lata temu. Jaki
jest sekret długowieczności i zdrowia według stulatki? Przede wszystkim zdrowe
jedzenie, które w Rossoszu sama przygotowuje – od dzieciństwa bardzo lubi domowy krupnik, na którym jak sama mówi
wychowała się. Lubi również i chwali inne
proste potrawy gospodarskie, w których

unika produktów zawierających chemię.
Nie bez znaczenia jest też zdrowe powietrze w Rossoszu, gdzie przebywa od wczesnej wiosny do późnej jesieni, ponieważ
tu czuje się zdecydowanie najlepiej. Okres
jesienno zimowy spędza już u córki Stanisławy w Toruniu, skąd wraca do Rossosza, kiedy tylko zima odpuści i zapanują
wiosenne temperatury. Do pomocy Pani
Jadwiga ma opiekunkę, która odwiedza
ją trzy razy w tygodniu – to jej zupełnie
wystarczy, co świadczy o jej zdrowiu i samodzielności.
Pani Jadwidze życzymy aby w dalszym
ciągu cieszyła się takim zdrowiem i pogodą ducha.
Materiał: UG w Rossoszu
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W naszej przestrzeni geograficznej
Dzień Seniora obchodzony jest w październiku, jako Europejski Dzień Seniora, a w listopadzie, jako Ogólnopolski Dzień Seniora.

Dzień seniora w Łomazach

Wszystkie daty mają identyczne priorytety – utrwalać społeczne postrzeganie
osób starszych oraz podejmować działania w celu zapewnienia im godnego
życia. Jednym z nich jest ułatwienie
dostępu do pełnego życia kulturalnego
i społecznego. Dlatego organizowane są
rozmaite formy aktywizacji osób w niemłodym wieku. W naszej gminie coraz
częściej dążymy do tego, by seniorom
udostępniać możliwości do uczestnictwa
w wielu formach aktywizacji. Chcemy by
takie inicjatywy na poziomie lokalnym
pomagały seniorom nie tylko się rozwijać, ale także przeżywać drugą młodość.
W trakcie uroczystości wystąpił z koncertem chór KANON, pod kierownictwem
Grzegorza Kulickiego oraz chór seniorów,
przy akompaniamencie akordeonowym.
Materiał: GOK w Łomazach

gm. Konstantynów

10-lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Konstantynowskiej i promocja VIII Rocznika
Konstantynowskiego
21 października w Pałacu Platerów
w Konstantynowie rozpoczęły się uroczystości związane z 10-leciem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej oraz promocją VIII Rocznika
Konstantynowskiego.
Na uroczystość przybyli mieszkańcy
Konstantynowa, czynni i byli członkowie SPZK, Honorowi Członkowie Stowarzyszenia, władze Gminy Konstantynów,
osoby współpracujące i wspierające Stowarzyszenie, przyjaciele oraz harcerze
z 21. Drużyny Harcerskiej.
Prezes Beata Łyczewska przywitała
zgromadzonych gości i przedstawiła
zebranym wszystkie osoby, które były
zaangażowane w prace Stowarzyszenia
od początku jego działalności.
Były podziękowania, życzenia, kwiaty, wspomnienia. W formie prezentacji
zgromadzeni obejrzeli malutki wycinek
tego, co działo się przez 10 lat. Jeden
z bloków zdjęciowych był poświęcony
działającej przy Stowarzyszeniu Drużynie Harcerskiej – to drugie po Roczniku
Konstantynowskim „dziecko” Stowarzyszenia, które Konstantynów reprezentuje na zewnątrz. Podczas uroczystości
16

godność Honorowych Członków SPZK
nadano małżeństwu Małgorzacie i Antoniemu Paszkowskim.
Henryk Cienkusz odczytał życiorysy
Honorowych Członków SPZK, którzy
już odeszli. Następnie wręczył tomik
wierszy Przemyślenia, Wiersze, Fraszki,
Grymasy autorstwa trzech Honorowych

Członków SPZK – panów: Edwarda Janczuka, Jerzego Rekuckiego i Henryka
Jana Cienkusza. Każdy z przybyłych
gości otrzymał egzemplarz nowego VIII
Rocznika Konstantynowskiego. Druga
część uroczystości to poczęstunek i rozmowy. Nie zabrakło szampana i jubileuszowego tortu.
Materiał: GCK Konstantynów
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„Międzyrzecczyzna w przededniu i podczas
II Wojny Światowej” – otwarcie wystawy

23 października w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach odbyło się otwarcie w ystaw y „M iędz yr zeccz yzna
w przededniu i podczas II Wojny
Światowej”. Współorganizatorem
wystawy był Gminny Ośrodek Kultur y w M iędz yr zecu Po dlask im,
Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim,
Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Karola Krysińskiego w Rudnikach.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnik ach Monik a Skórsk a ot worz yła
uroczystość, witając przybyłych gości. Następnie głos zabrał wójt gminy
Krzysztof Adamowicz, który podkreślił
znaczenie tego typu wydarzeń – istotne jest aby utrwalić to co ulotne, ocalić od zapomnienia naszą historię.
Historyk i regionalista Sławomir Litwiniuk opowiedział o prezentowanych
fotografiach i materiałach – w większości pochodzących z jego zbiorów.
Fotografie prezentowane na wystawie obrazują różne aspekt y ż ycia
w przededniu i podczas II Wojny światowej: od zagadnień militarnych poprzez funkcjonowanie OSP i lokalnego sklepu po rozrywki i zabawy a także
dokumenty (legitymacje strażackie,

świadectwa szkolne i wiele innych)
i rekwizyty.
Wśród przemawiających znaleźli się
ponadto: Mieczysław Kalicki – członek
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Piotr
Semeniuk -prezes Towarzystwa Sympatyków Historii i Kultury Ziemi Międzyrzeckiej .
Zainaugurowana wystawa jest już
trzecią tego typu inicjatywą na terenie gminy w ostatnich latach – dwie
poprzednie edycje, których tematyką
było życie codzienne mieszkańców
Wysokiego i okolic oraz oświata na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w latach 1920-1960, odbyły się w Domu
Ludowym w Wysok im. Tegoroczna
edycja – dzięki współpracy gminnych
instytucji kultury ze Szkołą Podstawową w Rudnikach pozwoliła na szerszy
dostęp do wystawy dzieci i młodzieży.
Już od wejścia do szkoły przybyłych na
wystawę gości witali uczniowie przebrani w stroje z epoki.
Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli sie: wójt gminy Krzysztof
Adamowicz, radni gminy: Jarosław
Czapski, Piotr Siłaczuk i Sławomir Zaniewicz, p.o. dyrektora GOK Michał
Teofilski, Monika Sierpień - kierownik Referatu Oświaty, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkie -

wicza w Halasach Katarzyna Radzikowska, dyrektor Szkoły Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Kożuszkach Zenon Domański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuliłowie Agata Chołodzińska – Zgorzałek,
Monika Stefaniuk- sołtys wsi Wysokie,
a także nauczyciele i pasjonaci historii
z obszaru całej międzyrzecczyzny.
Inauguracji wystawy towarzyszył słodki poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach.
Materiał: GOK w Międzyrzecu Podlaskim
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Chóry i Schole śpiewały w Sławatyczach
22 października odbył się V Regionalny
Przegląd Chórów i Scholi „Jak Paciorki
Różańca”. W niedzielne popołudnie
świątynia zapełniła się słuchaczami
i zaproszonymi artystami aby słuchać
na żywo pieśni ku czci Matki Bożej Różańcowej.
Pierwsza wystąpiła schola z sąsiedniej
gminy Hanna; grupa prowadzona przez
instruktor GOKIS Elżbietę Rutę wykonała
3 utwory. Z towarzyszeniem gitarowym
pięcioro dziewcząt w polifoniczny sposób
od razu podniosły w górę poziom przeglądu. W dalszej części zaprezentowała
się schola z parafii p.w. Narodzenia NMP
w Motwicy. Dziewczynki i chłopcy od
przedszkolaka do nastolatka przebrane
w peleryny skoncentrowane i pełną buzią śpiewu wykonały „Do Maryi tup”, „Pani
Fatimska” i „Trzymamy się Mamy”. Kolejna grupa to schola „Uratowani” z Kodnia prowadzona przez Barbarę Sacharczuk. Dziewczęta z subtelnym własnym
akompaniamentem zaśpiewały: „Maryjo
Śliczna Pani”, „Wywyższamy Cię” i „Wśród
tylu dróg”. Jako ostatni w kat. schole
zaprezentowała się grupa „Nadbużańskie
Słowiki” ze Sławatycz. Doświadczone
w występach prowadzone przez instruktor GOK Elżbietę Gruszkowską zaśpiewali
dynamicznie bez tremy: „Powierz się Matce”, „Błogosław duszo moja Pana”.
Po prezentacjach czterech schol na stopniach prezbiterium rozpoczęły się występy chórów. Jako pierwszy przywitany
został gromkimi oklaskami Chór „Corda
Vox” z Parafii św. Trójcy w Terespolu. Chór
prowadzi nauczyciel muzyki Tomasz
Jezuit. Od 22 lat chór działa przy terespolskiej „Jedynce”. Młodzież zaśpiewała „Jest na świecie Miłość”, „Spójrz Ojcze
Nasz”, „Chwalę Ciebie Panie”.Z odległego
Chełma przyjechał Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” śpiewający przy Chełmskim
Domu Kultury. Dyrygent Danuta Bałka
- Kozłowska poprowadziła wykonanie:
„Ave Maria” – Jacoba Arcadelta, „O Matko
miłościwa” – harm. Jacka Sykulskiego i „Narodu wspomożenie” ks. M. Winiarza. Chór
mieszany, głosy pewne, zróżnicowana
dynamika – piękne wykonanie. Kolejna
gwiazda to 40 letnia tradycja z Włodawy „Fletnia Pana” na czele z dyrygentem
Pawłem Łobaczem, utwory „Ave Maria –
Luis de Viktoria”, „Bogarodzico dziewico”
– Jan Żukowski” i „Bohorodice Djevo - Siergiej Rachmaninov”. Repertuar wymagający profesjonalizmu, ale dla „Fletni Pana”
to standard. Przegląd chórów i scholi
zakończył jedyny chór męski „Ave” ze
Sławatycz na czele z dyrygentem Ludwi18

kiem Sławińskim. Występy schol i chórów
były nagradzane gromkimi oklaskami.
Gościnnie poza konkursem przeglądu
w czasie prac komisji w repertuarze pieśni maryjnej wystąpiły „Sławatyckie Emerytki” z miejscowego GOK. Po zakończeniu prezentacji chórów powołane przez
organizatorów jury dokonało wyboru
Grand Prix V Przeglądu. W kategorii chóry
Grand Prix zdobył Chór Ziemi Chełmskiej
„Hejnał” z Chełma, natomiast w kategorii
scholi Grand Prix zdobyła Schola Młodzieżowa GOKIS z Hanny otrzymując w nagrodę ręcznie zdobione szklane wazony.
Wszystkie chóry i schole otrzymały grawertony i albumy z wizerunkiem Matki
Bożej Różańcowej z podziękowaniem za
trud, zaangażowanie i wrażenie artystyczne, które pozostawiły w Sławatyczach. Po
występach wszyscy uczestnicy przeglądu
udali się do miejscowego Zespołu Szkół
na wspólny obiad przygotowany przez
niezawodne Panie z miejscowej kuchni

i tradycyjnie już lody włoskie ufundowane przez Magdalenę i Andrzeja Chyz. Impreza organizowana była przy wsparciu
finansowym Powiatu Bialskiego i Gminy
Sławatycze. Organizatorami Przeglądu
byli: Proboszcz Parafii p.w. MBR w Sławatyczach, Starosta Bialski, Wójt Gminy Sławatycze, Zespół Szkół i Gminny Ośrodek
Kultury w Sławatyczach.
Materiał: GOK w Sławatyczach/ Foto: Mariusz
Pruniewicz
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XII Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych
W niedzielę 29 października w Świetlicy Wiejskiej w Berezie odbył się „XII
Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych”.
Głównym celem Przeglądu jest zachowanie w pamięci przyśpiewek, pieśni
i muzyki ludowej. Organizatorami uroczystości byli: zespół „Ale Baby” z kapelą z Berezy i Gminny Ośrodek Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim.
Przegląd zgromadził aż 18 zespołów ludowych z obszaru nie tylko powiatu bialskiego ale również z powiatów radzyńskiego
i łukowskiego – była to doskonała okazja
do zapoznania się z bogactwem i zróżnicowaniem kultury ludowej regionu.
Uroczystość poprowadziła i przywitała
gości członkini zespołu „Ale Baby” – Teresa Sawczuk.
Na wstępie głos zabrał wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz,
który przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz podziękował zespołom
ludowym za popularyzację tradycyjnych
piosenek oraz krzewienie kultury regionalnej. Następnie głos zabrał radny powiatu bialskiego Mariusz Kostka, który
w imieniu własnym i starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka, pogratulował zespołowi „Ale Baby” dotychczasowych
osiągnięć życząc wszelkiej pomyślności
oraz dalszej wspaniałej aktywności
twórczej. Występy artystyczne zespołów
porwały do wspólnego śpiewu wszystkich
zgromadzonych gości.
Na scenie zaprezentowały się następujące
zespoły z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski:
„Ale Baby” z kapelą z Berezy, „Nadzieja”
z Mań, „Leśne Echo” z Zaścianek, „Sami
Swoi” z Tłuśćca, „Echo” z Przychód, „Jutrzenka” z kapelą z Rogoźnicy.Udział
wzięły także zespoły z okolicznych miejscowości: „Czerwone Korale” z Zahajek,
„Melodia” z Domaszewnicy, „Wrzos”
z Kąkolewnicy, „Tęcza” z Brzozowicy Małej, „Świerżanki” ze Świerży, „Kwiaty
Polne” z Kolembród, „Przegalinianki”
z Przegalin, „Harmonijkowe Echo”, „Kalina” z Wygnank, ���������������������
Świderzanki����������
ze Świderek, „Pohulanka” z Kopytnika, „Malwy”
z Komarówki
Po występie przyszedł czas na podziękowania dla występujących artystów i sponsorów uroczystości, które wręczyli kierownik zespołu Ale Baby Krystyna Kędzierska
i wójt Krzysztof Adamowicz. Uczestnicy
spotkania zostali ugoszczeni przez gospodarzy tradycyjnym poczęstunkiem,
który został uświetniony ludowym śpiewem zgromadzonych zespołów i kapel
ludowych.

Tekst/zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

19

16-31.10.2017 Gościniec Bialski Nr 20
KULTURA

gm. Łomazy

Uroczystości w Lesie Hały

19 października w Lesie Hały przy
symbolicznym kamieniu odbyła się
uroczystość upamiętniająca ofiary
holocaustu. W tym roku obchodziliśmy 75. rocznicę zamordowania
przez Niemców około 2 000 tysięcy
Żydów z Łomaz i okolic.
Na obchody przybyli: biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Jego
Ekscelencja ksiądz Mieczysław Cisło przez 10 lat pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, Michael Schudrich - Naczelny
Rabin Polski, Dawid Drabik - zastępca
Dyrektora Biura Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Kancelarii Prezydenta
RP, Jerzy Czyżewski - wójt gminy Łomazy, Zbigniew Niziński - prezes Fundacji
„Pamięć Która Trwa”, Andrzej Ognik wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej
w Łomazach, Bogumiła Wińska - dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach, Ryszard Bielecki - dyrektor GOK Łomazy,
Agata Chwalewska - dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej, Cezary Nowogrodzki - prezes Stowarzyszenia Tłoka,
Mieczysław Trochimiuk - świadek historii, opiekun tego miejsca i autor rzeźb,
80- osobowa delegacja młodzież y
z Izraela wraz z opiekunami, młodzież
szkolna z Zespołu Szkół w Łomazach
wraz z nauczycielami oraz okoliczni
mieszkańcy.
Uroczystości rozpoczął Zbigniew Niziński, który stwierdził, że wydarzyło
się niewyobrażalne okrucieństwo hitlerowskich oprawców przy współudziale ukraińskich pomocników. Strasznej
woli oprawców przeciwstawia się pamięć. Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedział: „Tyle po nas zostaje, ile
dobra uczyniliśmy innym”.

Wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski
przywitał wszystkich przybyłych i przestawił historię Żydów w Łomazach
w okresie ostatnich stuleci nawiązując
do tragicznych wydarzeń z 1942 roku.
Podziękował wszystkim obecnym za
przybycie oraz udział w tej rocznicy.
Biskup Mieczysław Cisło powiedział
zebranym, że historia jest nauczycielką życia. Takie miejsca, jak to, daje nam
współczesnym lekcję i uświadamia jak
cienka linia dzieli od bestialstwa.
Zdaniem Dawida Drabika słowa często
pozostają niewystarczające, aby oddać
bezmiar dokonanego barbarzyństwa.
Wspomniał, że prez ydent Andrzej
Duda, w odniesieniu do tych sytuacji
używa stwierdzenia „Rzeczypospolita
Przyjaciół”, jako państwa otwartego
w którym Żydzi jako współobywatele
mogli egzystować.
Do słów nawiązał też świadek wyda-

rzeń Mieczysław Trochimiuk, który na
zadane przez samego siebie pytanie:
„Co ja, jako 6-letni chłopiec, mogłem
wówczas zrobić?” odpowiada: „Co
mogę zrobić teraz?”. Odpowiada także
czynem, opiekując się tym miejscem.
Po przemówieniach, duchowni poprowadzili modlitwy za ofiary sierpnia
1942 roku.
Młodzież Zespołu Szkół w Łomazach,
przygotowana przez Dyrektor Bogumiłę Wińską, zaprezentowała krótką
część ar tystyczną, którą zakończ ył
śpiew chóru KANON pod kierunkiem
Pana Grzegorza Kulickiego.
Zgromadzeni oddali hołd pomordowanym. Przy tablicy i grobie pomordowanych złożono wieńce i zapalono znicze.
Po zakończonych uroczystościach młodzież udała się na poczęstunek przygotowany w Zespole Szkół w Łomazach.
Materiał: UG w Łomazach

gm. Wisznice

Ogólnopolski konkurs literacki rozstrzygnięty
28 października w Romanowie odbyła
się inauguracja ogólnopolskiego konkursu literackiego. W zmaganiach literackich udział wzięło 249 prac.
Tegoroczna edycja konkursu wyróżniała się różnorodnością tematyki. Jurorzy
przy odczytaniu werdyktu podkreślili, iż
poziom literacki oraz artystyczny prac
był niezwykle wysoki. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: poezja
i proza, a także wyróżniono trzy tematy.
20

Gmina Wisznice była jednym z fundatorów nagród w konkursie. Uczestnicy
wydarzenia przed inauguracją zwiedzili
tzw. stary cmentarz w Wisznicach, na
którym znajduje się grobowiec rodziny
Kraszewskich.
Laureaci konkursu: W poezji - I nagroda Renacie Diaków z Nowogrodu
Bobrzańskiego, II nagroda Mirosławowi Kowalskiemu z Mysłowic, III nagroda Ewie Włodarskiej z Białegostoku.
W prozie: I nagroda Dagmarze Tom-

czyk z Wrocławia, II nagroda Magdalenie Majewskiej-Bielickiej z Pruszcza
Gdańskiego, III nagroda Maciejowi Julianowi Krotke z Białegostoku. Nagrody
specjalnie za: temat o J.I. Kraszewskim
Eugeniuszowi Rychlickiemu z Chorzowa, temat o Podlasiu Weronice Łopackiej z Międzyrzeca Podlaskiego, Klubu
Literackiego Maksyma Magdzie Kubickiej z Włodawy. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy!
Materiał: UG w Wisznicach
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Wychowankowie Domu Dziecka na medal

14 października w hali OSiR Warszawa Ochota odbył się II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Domów Dziecka zorganizowany przez Fundację Eva przy udziale Polskiego Związku Piłki Ręcznej.
Wychowankowie, którzy reprezentowali
placówki z Komarna, Janowa Podlaskiego oraz Szach, zajęli bardzo dobre II miejsce w turnieju.
W wielkim finale drużyna Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie
musiała uznać wyższość drużyny z Kołaczkowa, przegrywając po bardzo zaciętym meczu 8:5.
Drużyna z Komarna otrzymała medale,
okazały puchar, nagrody rzeczowe oraz
słodycze. W drodze po medal w meczach
grupowych drużyna z Komarna zremisowała ze Sternikiem Szczecin 2:2 , wygrała
z Jasieńcem 6:3, Lublinem 3:0 oraz Siedlcami 6:2. Mecze na turnieju rozgrywano
2x6 min, a finał 2x10 min.
Trzecie miejsce w turnieju zajęła drużyna
Sternika Szczecin.
W drużynie z Komarna występowała także wychowanka z Janowa Podlaskiego
- Sara. Drużynę reprezentowali chłopcy
z Komarna: Erwin, Filip i Krystian, a z Ja-

nowa Podlaskiego: Dominik, Kacper, Kamil, Sara oraz z Szach Kamil. Opiekunem

drużyny był Paweł Szczepaniak.

Materiał: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie

VII Grand Prix Terespola w Szachach
Sesja III Jesień odbyła się w niedzielę
29 października w sali konferencyjnej
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Terespolu. Wzięło w nim udział 48
szachistów z Terespola, Białej Podl.
Międzyrzeca Podl. Sarnak, Konstantynowa i Nowosiółek.
Turniej otworzył burmistrz Miasta Terespol - Jacek Danieluk. Podziękował
organizatorom za 7 lat wspaniałych
turniejów. Życzył wszystkim sukcesów,
szczególnie słowa te skierował do najmłodszych szachistów, którzy tak licznie stawili się na zawody. Podkreślił też
że w Terespolu jest tak dużo nagród,
każdy wychodzi doceniony.
Zawody jak zwykle były bardzo zacięte.
Partie stały na wysokim poziomie i były
rozgrywane w miłej, sportowej atmosferze. Warto dodać, że na 48 uczestników
aż 25 pochodziło z Terespola. Bardzo
dużo było też dzieci do lat 12 - 22 osoby. Łącznie 16 uczniów reprezentowało
Zespół Szkół Publicznych nr 1 im św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Tradycyjnie
w turnieju wzięli także udział nestorzy
terespolskich szachów: Janusz Sałtrukiewicz i Leon Kupryś. W całym turnieju
zwyciężył Mateusz Komoń przed Jakubem Niczyporukiem i Witoldem Pytką.

Natomiast w poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się:
w kategorii Open, czyli powyżej 18 lat Mateusz Komoń, Witold Pytka i Marcin
Dudek; w kategorii do 18 lat: Jakub Niczypruk, Patryk Bajkowski, Marek Prokopiuk; w kategorii do lat 12: Kukawski
Wiktor, Filip Węgrzyniak, Karol Pietruczenko; Kobiety: Hanna Nurzyńska,

Joanna Szymańska, Maja Malinowska.
Należą się szczególne podziękowania
Ewie i Markowi Michalakom, którzy
ufundowali nagrodę rzeczową w postaci
piłki futbolowej.
Organizatorami turnieju byli: klub szachowy MOK „Debiut” Terespol w osobach Sławomira Leszka i Marka Ferensa przy wsparciu Urzędu Miasta i MOK.

Tekst i foto: Marek Ferens
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Kacper mistrzem Polski, Łukasz i Sebastian
srebrnymi medalistami

W dniach 27-29 października w Białkach k/Siedlec rozegrane zostały
Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w podnoszeniu ciężarów. Doskonale zaprezentowali się w nich zawodnicy GCK Kobylany.
Mistrzem Polski w kategorii 56 kg został
Kacper Bogusz, który uzyskał w dwuboju 170 kg. „Shogun” uzyskał kolejno
w rwaniu 70, 73 i 75 kg (rekord życiowy),
co dało po pierwszym boju III miejsce.
Zdeklasował on jednak swoich rywali
w podrzucie, zaliczając w pierwszy podejściu 89 kg wyszedł na prowadzenie.
W trzecim podejściu wyrównał swój rekord życiowy, zaliczając 95 kg. Warto zaznaczyć, że o 8 kg w dwuboju pokonał
reprezentanta Polski na niedawno rozegrane Mistrzostwa Europy w tej kategorii
wiekowej – Aleksandra Bryłkę.
Srebrne medale po znakomitych występach wywalczyli młodszy brat Kacpra Łukasz oraz Sebastian Kłos. Występujący
w kategorii 45 kg „Krecik” po zaliczeniu
47 kg prowadził po rwaniu. W podrzucie
uzyskał 60 kg i został sklasyfikowany na
drugim miejscu, ze stratą 1 kg do zwycięzcy. Sebastian po zaliczeniu w rwaniu
95 kg i 110 kg w podrzucie (nowe rekordy życiowe) wywalczył 3 srebrne medale
w rwaniu, podrzucie i dwuboju.
Niewiele do medalu zabrakło Julii Po-

pis, która w kategorii 58 kg, wywalczyła
„mały srebrny medal” z wynikiem 50 kg
(rekord życiowy). Jednak po podrzucie,
z wynikiem 105 kg w dwuboju, została
sklasyfikowana na najbardziej nielubianym przez sportowców IV miejscu.
Bardzo dobre rezultaty okraszone nowymi rekordami życiowymi uzyskali pozostali zawodnicy GCK Kobylany. Debiutująca w imprezie rangi krajowej Paulina
Bednarczyk w kat. wag. 53 kg uzyskała
78 kg, co dało jej VII lokatę.

XI pozycje wywalczyli Kinga Ciura kat. 48
kg z wynikiem 76 kg i Bartosz Niczyporuk
kat. 62 kg – 130 kg.
W klasyfikacji open prowadzonej w punktacji Sinclaira Kacper wywalczył V miejsce
z wynikiem 264,24 pkt, a Sebastian X lokatę z wynikiem 257,24 pkt wśród prawie
150 zawodników.
Wyniki uzyskane przez wszystkich zawodników pozwoliły na zajęcie III miejsca w klasyfikacji drużynowej z wynikiem 27 pkt.
Autor zdjęć i artykułu: Gminne Centrum Kultury
w Kobylanach

OGŁOSZENIA

Szkolenie dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020
poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemu jakości żywności” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie organizuje bezpłatne
szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.
Więcej informacji: www.kowr.gov.pl

Czekamy na Wasze zdjęcia!

Zachęcamy mieszkańców powiatu bialskiego do podzielenia się na łamach „Gościńca Bialskiego” i strony internetowej
http://www.powiatbialski.eu/starostwo/ swoimi dokonaniami.
Może udało się Państwu zebrać lub wyhodować ciekawe okazy, przygotować coś wyjątkowego, czym chcielibyście Państwo się
podzielić z pozostałymi mieszkańcami powiatu.
Zachęcamy do przesłania fotografii i krótkiego opisu na adres mailowy: starostwo@powiatbialski.pl.
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiału bezpłatnie i bez wynagrodzenia.
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CO, GDZIE, KIEDY... LISTOPAD- GRUDZIEN 2017
,

III Przegląd Grup Śpiewaczych „Ocalić od
zapomnienia”
18 listopada, Studzianka
Promocja twórczości artystycznej nieprofesjonalnych twórców i zespołów folklorystycznych. Wprowadzenie elementów
regionalnych do programów artystycznych
przygotowanych przez zespoły ludowe oraz
amatorskie grupy muzyczne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa. Celem zadania jest
ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki instrumentalnej, tańca ludowego oraz obrzędów,
zwyczajów dorocznych i rodzinnych. Ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturowych
wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej.
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, 501 266 672
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Mirosława Jaśkiewicz tel. 509 016 436
IX Konkurs Tkacki „Tradycja a współczesność - tkactwo ludowe w dolinie Bugu
i Krzny”
18 listopada, Pracownia Tkacka w Hrudzie
Konkurs kierowany jest do osób zajmujących się tkactwem tradycyjnym i współczesnym. Prace mają być wykonane w ciągu ostatniego roku w trzech kategoriach :
I Perebory i dywany (tradycyjnie wykonany
wzór zastosowany w strojach ludowych i dywanach, II Perebory (tradycyjnie wykonany
wzór zastosowany współcześnie), III Gobeliny. Podsumowanie konkursu uwieńczy
otwarcie wystawy dnia 18.11.17. i wręczenie
nagród. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Prosta
31, 21-500 Biała Podlaska, tel. 083 343 53
27,e-mail: gokbp@vp.pl
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Jolanta Zając tel. 516 200 806, 83 345 70 24
Szanujmy Wspomnienia
18 listopada, sala widowiskowa Gminnego
Ośrodka Kultury
Impreza muzyczna poświęcona pamięci
znanym nieżyjącym piosenkarzom polskim,
poprzez prezentacje ich znanych przebojów
przez wykonawców z gmin powiatu bialskiego w różnym przedziale wieku.
Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
ul. Rynek 14, Sławatycze, tel. 833783473,
e-mail: sok@slawatycze-gmina.pl
Wojewódzki Festiwal „Prezentacje”
23 listopada
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 37, tel. 833717807
Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej
26 listopada, Miejski Ośrodek Kultury w Te-

respolu, W 2017 roku przegląd odbędzie się
po raz dziewiętnasty. Biorą w nim udział wykonawcy z województwa lubelskiego i województw ościennych. Promuje wśród uczestników własną twórczość( kategoria coraz
częściej się pojawiającej piosenki autorskiej
(własny tekst i muzyka lub co najmniej tekst,
ewentualnie muzyka). Przeglądowi towarzyszą koncerty cenionych na polskiej scenie
muzycznej bardów. 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. Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcące im.
Bohaterów Warszawy w Terespolu.
Anna Pietrusik, tel: 83 375 22 65, 507 170
018.
GRUDZIEŃ
Andrzejkowe Spotkania z Folklorem
2 grudnia, Filia Gminnego Ośrodka Kultury
w Worgulach Impreza coroczna o zasięgu
powiatowym, mająca na celu prezentację
amatorskiego ruchu artystycznego, kultywowanie tradycji ludowych związanych z obrzędami andrzejkowymi.
Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej Filia w Worgulach
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Mirosława Sawtyruk tel. 83 345 60 67
Zimowy piknik połączony z konkursem
tradycji regionalnej pożegnania starego
roku „ Na Najładniejsze Przebranie”
(Okrycie, Maskę i Kapelusz Brodacza –
Heroda) Prezentacja i wybory BRODACZA
roku 2017/2018
29 grudnia, plac w centrum Sławatycz przy
Gminnym Ośrodku Kultury
Impreza lokalna folklorystyczno - plastyczna
adresowana do lokalnego środowiska mająca na celu podtrzymywanie i kultywowanie
tradycji zakończenia starego roku
jednej z nielicznych w kraju.
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół
w Sławatyczach,
B. Szulej tel. 83 378 34 73, sok@slawatycze-gmina.pl
Wydarzenia sportowe
X Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu
Ciężarów im. Stefana Polaczka
18 listopada, Impreza skierowana do klubów, w których istnieją sekcje podnoszenia
ciężarów. Mogą brać w niej udział zarówno
juniorzy jak i seniorzy. Gośćmi są zawodnicy
z Białorusi.

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn w Sławatyczach
26 listopada,
Impreza odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w Sławatyczach. Organizatorzy to: GOK w Sławatyczach, Zespół Szkół
w Sławatyczach
Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego w Rokitnie
3 grudnia,
Zawody przeznaczone dla uczestników z całego powiatu bialskiego w różnych kategoriach wiekowych

Koncert współczesnej muzyki
chrześcijańskiej

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

QR CODE

Dożynki Gminno – Parafialne w Janowie
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Piknik rodzinny ,,Smaki Jesieni”
w Styrzyńcu

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Święto pieczonego ziemniaka
w Leśnej Podlaskiej

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,
Podlaskim
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
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
będzie wyraźny do
50 lat OSP w Sławacinku Starym
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Stypendia Starosty dla uczniów
z ZS w Janowie Podlaskim

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wystawa Sztuki Ulicy w Terespolu

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Stypendia Starosty Bialskiego
w ZS w Małaszewiczach

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

XXXIX Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

70 - lecie OSP Witoroż i nadanie sztandaru
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