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W NAJNOWSZYM NUMERZE

SPIS TREŚCI

nr str

WAŻNE TELEFONY

Otwarcie drogi powiatowej		

3

Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego		

83 35 11 395

Projekt e-geodezja w powiecie bialskim

4

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego

83 35 11 393

• Wydział Architektury i Budownictwa

83 35 11 328

• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		

83 35 11 386

„Eko-zgrani” – projekt OHP w Roskoszy

6

Praktyka zawodowa drogą do pracy

7

Uczniowie ZST w projekcie ERASMUS+

8

Modlili się za zmarłych strażaków

9

Spotkanie z przedstawicielami PZŁ

10

• O/Z w Terespolu 			83 3511383

LOT: agroturystyka			

11-12

Święto Niepodległości		

13-14

83 35 11 396

• Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397
• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		
• O/Z w Terespolu			

83 35 11 387
83 35 11 382

• Wydział Komunikacji
•
Rejestracja pojazdów			
•
Wydawanie praw jazdy			
•
Organizacja ruchu drogowego		
•
O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		

83 35 11 317
83 35 11 314
83 35 11 321
8335 11 384

• Wydział Rolnictwa i Środowiska		

83 35 11 343

• Wydział Organizacyjno-Administracyjny

83 35 11 391

• Wydział Spraw Społecznych 		

83 35 11 339

Festiwal Pieśni Patriotycznej w Tucznej

15

90-lecie OSP Żerocin			

16

Złote Gody w Leśnej Podlaskiej		

17

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
						83 34 35 899

18

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

83 34 32 982

• Zarząd Dróg Powiatowych			

83 34 31 909

Seniorzy zaprezentowali swoją twórczość

2

• Wydział Finansowy				

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
telefon alarmowy				
83 34 35 297
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów		

83 35 11 367

Wieczór autorski w Łomazach		

19

• Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej			
						83 34 48 112

Muzykowanie w Szóstce			

20

• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
w Białej Podlaskiej				
83 34 47 200

Turniej Niepodległościowy LZS		

21

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii		

W siatkówkę o puchar wójta		

22

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 		
w Białej Podlaskiej				
83 34 44 160

Kalendarz wydarzeń			

23

Powiat bialski w materiałach wideo

24

83 34 32 041

• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
					
83 341 64 60
• Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej			
						83 34 16 500
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Drogi powiatowe uroczyście otwarte
Dobiegły końca prace związane z przebudową dróg Powiatowych nr 1012L Kownaty (granica województwa) – Rogoźnica
oraz nr 1013L Rogoźnica – Żerocin. Całkowity koszt pierwszej inwestycji wyniósł 1 842 915,58 zł, druga ukończona droga
kosztowała łącznie 1 524 972,78 zł. Przebudowa dróg możliwa była dzięki wsparciu uzyskanemu przez powiat bialski ze
środków unijnych.
Przebudowa odcinków dróg, oprócz prac
przy nawierzchni, do której zastosowano
technologię mas bitumicznych, swoim
zakresem objęła również m.in. prace
przy chodnikach dla pieszych, a także
utwardzenie istniejących indywidualnych
i publicznych zjazdów w granicach pasa
drogowego oraz budowę nowych.
Uroczyste otwarcie dróg Powiatowych
odbyło się w poniedziałek 13 listopada
w Rogoźnicy. Uczestniczyli w nim miesz-

kańcy gminy a także zaproszeni goście,
których przywitał starosta bialski Mariusz Filipiuk. Wśród nich znaleźli się
m.in.: marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Przemysław
Litwiniuk, radni powiatu bialskiego:
Marek Sulima i Mariusz Kostka, a także
przedstawiciele władz gminnych z Drelowa i Międzyrzeca Podlaskiego.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Międzyrzecki WTZ z nową siedzibą
Rok 2019 będzie przełomowy dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim. Dzięki przebudowie stanicy żeglarskiej zyska nową
siedzibę, dzięki której z Warsztatów
będzie mogło korzystać więcej osób.
Partnerem projektu został powiat
bialski.
Na realizację projektu miasto Międzyrzec
pozyskało z unii ponad 1,5 mln zł. Warsztat Terapii Zajęciowej swoją działalność
rozpoczął w styczniu 1999 r. Prowadzi go
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Jest to placówka pobytu
dziennego przeznaczona dla dorosłych
osób niepełnosprawnych. Obecnie WTZ
funkcjonuje w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie
boryka się z ciasnotą i barierami architektonicznymi. Stąd inicjatywa burmistrza
miasta, aby właśnie budynek przy ul.
Zahajkowskiej zaadaptować na potrzeby

Warsztatu. Obiekt ma dogodną lokalizację tuż nad zbiornikiem Międzyrzeckie
Jeziorka, z dostępem do parkingu. Dzięki
realizacji projektu o co najmniej 25 proc.

zwiększy się liczba uczestników WTZ.
Koszt całej inwestycji wynosi 1,8 mln zł,
z czego miasto dołoży niespełna 300 tys.
zł. Prace zaplanowano na rok 2019.

Źródło: UM w Międzyrzecu Podlaskim/ Zdjęcie: http://www.zagle.miedzyrzec.pl
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Powiat bialski partnerem projektu
„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego”
„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa
lubelskiego, którego liderem jest powiat lubelski. Projekt, którego całkowita wartość to 187 500 000,00 zł jest dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2
Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego
z budżetu państwa.
Umowa o dofinansowanie podpisana została 18 lipca w Lublinie. Wśród sygnatariuszy oprócz powiatu bialskiego znalazły
się również powiaty: Biłgorajski, Chełmski, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Łęczyński,
Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski,
Radzyński, Rycki, Świdnicki w Świdniku,
Tomaszowski, Włodawski oraz Zamojski.
Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 %
powierzchni województwa lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
jest bardzo ważna, ponieważ korzystają
z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest
już opracowana w wersji numerycznej,
ale reszta ma formę analogową, co nie
pozwala na ich szybkie wykorzystanie
i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów
w formie numerycznej w poszczególnych
powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie
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tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by
w ten sposób zdecydowanie ułatwić do
nich dostęp.
Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami.
Dzięki planowanemu uruchomieniu
e-usług droga i formalności związane
z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez powiaty
zdecydowanie się skróci, część spraw
będzie mona załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.
W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca
zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu
powiatów ziemskich województwa lubelskiego – obejmująca obszar ponad 24
tys. km2. Efekt finalny prac będzie można
zobaczyć wiosną 2018 roku. Realizacja
projektu przewidziana jest do roku 2020,
wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących

baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych
Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych
i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do
utworzenia lub rozbudowy istniejących
geoportali do świadczenia e-usług oraz
koszty organizacji i zarządzania projektem obejmujące: szkolenia, ekspertyzy,
promocja, obsługa prawna, studium wykonalności oraz koszty związane z pracą
biura projektu.
Wartość projektu dla powiatu bialskiego to 14 662 500,00 zł.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Remont ul. Drohickiej zakończony
Zakończyła się przebudowa ulicy Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim. Oficjalne otwarcie odbyło się 29 listopada,
a udział w nim wzięli: starosta bialski
Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz
Skólimowski, radni powiatu bialskiego:
m.in. Paweł Litwiniuk, Marek Sulima,
Mariusz Kostka, Marian Tomkowicz, Mateusz Majewski, Jolanta Zbucka i Marek
Uściński, a także burmistrz Międzyrzeca
Podlaskiego Zbigniew Kot i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej Krystyna Beń.
Modernizacja została wykonana zgodnie
z projektem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) od

km 0+000 do km 1+072 odcinek dł. 1,072
km” w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019”.
Całkowity koszt inwestycji, która została zrealizowana wspólnie przez powiat
bialski i gminę Międzyrzec Podlaski, to
1.564.846,81 zł. Przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem objęła
budowę kanalizacji deszczowej na odcinku
od ul. Leśnej do DK nr 2, budowę chodnika
i ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ul.
Leśną do DK2), utwardzenie istniejących
indywidualnych i publicznych zjazdów
w granicach pasa drogowego, korektę profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni, a także wykonanie nowej nawierzchni
drogi w technologii mas bitumicznych.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Komentarz

Paweł Litwiniuk, przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów:

Remont ul. Drohickiej ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Międzyrzeca
Podlaskiego. Mam tu na myśli komfort
poruszania się, ale przede wszystkim
bezpieczeństwa użytkowników. Zwłaszcza mając na uwadze rozpoczynający się
właśnie sezon jesienno-zimowy. Był to
duży projekt, bo jest często uczęszczana
droga, która łączy miasto z innymi gminnymi miejscowościami. Dlatego istotna
była współpraca miasta i powiatu w kwestii jego szybkiej realizacji. Jestem przekonany, że zarówno nowa nawierzchnia,
jaki i chodnik, czy ścieżka rowerowa
przez wiele lat będą dobrze służyć naszym mieszkańcom.

W Piszczacu powstaje nowa droga
Trwają prace przy realizacji zadania pn.” Budowa drogi gminnej Nr
100929L – ul. Sportowa w Piszczacu –
etap II”.
Na jego realizację gmina Piszczac otrzymała dotację celową z budżetu państwa
w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”. Ostateczna wartość
zadania wynosi 448 831,21 zł w tym
wartość dotacji z budżetu państwa: 187
369,00 zł.
Wkrótce gmina przystąpi do realizacji
kolejnej inwestycji drogowej. Mowa tu
o ulicy Brzozowej, która zgodnie z opinią
Zarządu Powiatu zostanie pozbawiona
dotychczasowej kategorii drogi gminnej
(nr 121031L), a stanie się ulicą osiedlową
poprzez wyłączenie jej z użytkowania
jako drogi publicznej. O wydanie takiej
właśnie opinii do Zarządu Powiatu zwrócił się wójt gminy Piszczac, gdyż pas drogowy, zabudowany i ogrodzony, jest zbyt
wąski aby zezwolić i tworzyć z ulicy Brzozowej drogi lokalnej zbiorczej. W rejonie
tym powstały i nadal powstają nowe
domy mieszkalne. Ulica Brzozowa znaczą-

co poprawi dojazd do posesji oraz wpłynie na uporządkowanie terenu i podniesienie estetyki całego osiedla. Realizacja
zadania rozpocznie się w przyszłym roku.
Materiał: UG w Piszczacu

Komentarz

Mateusz Majewski, przewodniczący Komisji Samorządowej i Spraw Radnych:

W gminie Piszczac tkwi ogromny potencjał i wyjątkowy urok. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób postanawia
budować swoje domy i osiedlać się
właśnie w Piszczacu. Dlatego tak ważna
jest infrastruktura drogowa, która jest
gwarantem codziennego komfortu dla
obecnych i przyszłych mieszkańców tej
i innych miejscowości. Widzą to zarówno władze gminne jak i powiatowe, czego dowodem są kolejne różnego rodzaju
projekty i inwestycje.
5
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W d n i a c h 2 2 – 2 7 p a źd z i e r n i k a
w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
realizowana była trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży
„Eko-zgranie” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
W projekcie uczestniczyła 37 osobowa
grupa młodzieży wraz z liderami z Polski, Niemiec i Białorusi będącej pasjonatami ekologii i ochrony środowiska.
Promowanie działań na rzecz ochrony
środowiska to, obok budowania dialogu międzykulturowego, integracji
młodzieży, realizacji wspólnych zainteresowań i przybliżenia idei recyklingu,
wiodący cel projektu.
Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy projektu przeprowadzili gry i zabawy integracyjne, stworzyli słowniczek podstawowych pojęć w języku
polskim, niemieckim i białoruskim,
zwiedzili wioskę ginących zawodów
usytuowaną na terenie ECKiW OHP,
uczestniczyli w warsztatach muzycznych oraz zorganizowali happening
promujący ochronę środowiska.
Wiele czasu, zaangażowania i zdolności muzycznych wymagały warsztaty
muzyczne, podczas których młodzież
układała tekst i komponowała instrumental gitarowy do utworu muzycznego promującego ochronę środowiska.
Kreatywność i pomysłowość uczestników projektu można było ob s e r wo w a ć w c z a s i e w a r s z t a t ó w
recyklingowych, podczas których
młodzież wykonywała ze zużytych,
niepotrzebnych przedmiotów instrumenty muzyczne, które nie tylko
wyglądały jak prawdziwe ale również
można było na nich grać. Z największym aplauzem spotkała się perkusja
i bębny z rur tekturowych, cymbałki
z resztek płytek podłogowych, fletnia
pana ze zużytych słomek do napojów,
marakasy z butelek po jogurtach pitnych, lutnia z deski drewnianej, kastaniety z nakrętek od butelek, wiszący
ksylofon z tub po folii PCV, kij deszczowy z tekturowej tuby wypełnionej
kaszą, tamburyn z plastikowych pojemników i afrykańskie grzechoty.
Wieczorami każdy kraj z osobna organizował wieczorek międzykulturowy,
podczas którego prezentowano kulturę, historię i geografię swojego kraju,
stroje, zabawy narodowe oraz kulinarne specjały. W ramach projektu młodzież odwiedziła Warszawę poznając
historię miasta i zwiedzając najważniejsze zabytki: Stare Miasto, Syren6

Międzynarodowa wymiana
młodzieży „Eko-zgranie”
kę Warszawską, Łazienki Królewskie,
Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego
Żołnierza oraz Zachętę Narodową Galerię Sztuki. Uwieńczeniem wymiany
było nagranie w mobilnym studiu
dźwiękow ym, które przyjechało
do Roskoszy, utworu promujące go ochronę środowiska oraz nagrania zdjęć do wideoklipu. Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor
ECKiW OHP Karol Sudewicz wręczył
młodzieży certyfikaty uczestnictwa

w projekcie. Międzynarodowa wymiana młodzieży w Roskoszy był to czas
obcowania z przyrodą, uwrażliwienia
młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz rozwijania twórczości artystycznej i pasji muzycznej młodzieży.
Dzięki wymianie uczestnicy nauczyli
się większej otwartości, tolerancji, samodzielności, współdziałania w grupie
i większej aktywności w każdej dziedzinie życia.
Materiał: WCKiW OHP w Roskoszy
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gm. Janów Podlaski

„Stażyści z Naruszewicza = poprzez praktykę
zagraniczną prosto na rynek pracy”
W okresie od 23 października do 3 listopada 32-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, kształcąca się w zawodach technik hodowca koni oraz technik
mechanizacji rolnictwa, odbyła 2-tygodniowe praktyki w Grecji. Staż
zawodowy zrealizowany został w ramach projektu „Stażyści z Naruszewicza = poprzez praktykę zagraniczną prosto na rynek pracy”.
Celem zagranicznych praktyk zawodowych było z większenie kompe tencji zawodowych uczniów oraz
zdobycie przez nich doświadczenia
w pracy w międzynarodowym środowisku, zwiększając tym samym ich
atrakcyjność na rynku pracy. Staż był
także szansą dla młodych ludzi na
udoskonalenie zdolności językowych
oraz rozwinięcie wiedzy dotyczącej
kultury Grecji.
Zapoznali się także z dokumentacją
hodowlaną, którą porównali do tej
stosowanej w Polsce. Po odbytym
stażu uczniowie potrafią planować
imprezy jeździeckie, znają realia
turystyki konnej a oznakowanie
szlaków jeździeckich nie jest im
obce. Nie zabrakło też czasu na doskonalenie umiejętności jeździeckich, zarówno na placu treningowym
jak i w terenie. Uczniowie z kierunku
technik mechanizacji rolnictwa doskonalili swoje umiejętności związane
z demontażem i naprawą ciągników
i maszyn rolniczych. Młodzież zapoznała się także z maszynami rolniczymi stosowanymi do zbiorów w Grecji
oraz z oprzyrządowaniem służącym
do dojenia kóz i owiec.
W czasie wolnym od praktyk młodzież
poznawała kulturę i obyczaje Grecji.
Podczas rejsu na malowniczą wyspę
Skiathos odwiedzili m.in. „złotą plażę”,
gdzie, korzystając z pięknej pogody,
zażywali kąpieli w morzu Egejskim.
Podsumowując, praktyk i w Grecji
umożliwiły uczniom możliwość rozwoju zawodowego i zapewne dla
wielu były niesamowitą przygodą,
w czasie której poznali „kawałek świata”, zakosztowali innego życia, stali się
bardziej komunikatywni, otwarci i odważni a przy okazji udoskonalili znajomość języka angielskiego. Udział
w stażu potwierdzony został certyfikatem.

„Staż yści z Naruszewicza = po przez praktykę zagraniczną prosto
na rynek pracy” przeprowadzono
w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na
zasadach programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Jednak nie tylko młodzież z Janowa poszerza swoją wiedzę i rozwija
umiejętności. W tym roku dziesięciu
nauczycieli ZS w Janowie Podlaskim
przebywało w Portugalii na kursach
szkoleniowych w ramach projektu
„European Educational Quality”. Projekt jest finansowany przy wsparciu
Unii Europejskiej w ramach programu
Erasmus + z sektora Edukacja szkolna
Akcja 1. „Mobilność kadry edukacji
szkolnej”. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
W wyniku przeprowadzonej do projektu rekrutacji wyłoniono ośmiu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz dwóch nauczycieli języka
angielskiego. Partnerem w projekcie
była portugalska organizacja Intercultural Association Mobility Friends,
która przeprowadziła dwa kursy szkoleniowe: „Content and Language Integrated Learning” dla nauczycieli języka angielskiego oraz „Information and
communication technologies in the
classroom” dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
Wyjazd grupy poprzedziły przygotowania nauczycieli do odbycia kursów,
w tym m. in. przygotowania z języka
angielsk iego, prz ygotowania kulturowe oraz z zakresu historii Unii
Europejskiej oraz wiedzy na temat
programu Erasmus+. Podczas kursów
szkoleniowych w Portugalii nauczyciele poznali m. in. owoczesne narzę-

Komentarz

Jarosław Dubisz, dyrektor Zespołu
Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim:

Praktyki zagraniczne, w których
biorą udział uczniowie Technikum
przy Zespole Szkół w Janowie
Podlaskim, mają przede wszystkim
zwiększyć
ich
kompetencje
zawodowe i dostarczyć doświadczeń
w pracy w międzynarodowym
środowisku. Dzięki temu zwiększa
się ich potencjał. Przy okazji
rozwijają swoje zdolności językowe
i ogólną wiedzę o świecie.
Wszystkie te czynniki wpływają
na atrakcyjność młodych ludzi na
rynku pracy. Cieszy fakt, że nasi
uczniowie chcą się rozwijać i mają
świadomość, że wysiłek, który teraz
podejmą zaowocuje w przyszłości.
dzia ICT, które pomogą im przy pracy
dydaktycznej z uczniami oraz innowacyjne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Nauczyciele poznali
też system edukacji w Portugalii, również poprzez wizytę w portugalskiej
szkole.
Na zakończenie kursu otrzymali od
partnera portugalskiego certyfikaty
potwierdzające uczestnictwo w stażu. Dodatkowymi dokumentami, które otrzymają nauczyciele będą dokumenty Europass – Mobilność.
Materiał: ZS w Janowie Podlaskim

7

01-15.11.2017 Gościniec Bialski Nr 21
AKTUALNOŚCI

Uczniowie ZST w drodze z Erasmusem
Zespół Szkół Technicznych w roku
szkolnym 2017/2018 przystąpił do europejskiego projektu Erasmus + „On
The Road”. Projekt zakłada strategiczną współpracę czterech szkół: z Alty
w Norwegii, Segowii w Hiszpanii, Thouras we Francji oraz ZST w Międzyrzecu Podlaskim.
Kraje te są położone na czterech końcach Europy i reprezentują jej wschód,
zachód, północ i południe. Tematem
przewodnim projektu jest migracja
ludności w Europie. Uczniowie w ramach
współpracy szkół wyjeżdżają na
tygodniowe wymiany podczas których
re a l i z u j ą roż n e z a d a n i a z w i ą z a n e
z projektem. Do głównych zadań należy
zaprojektowanie i wykonanie dużego
metalowego drzewa, które będzie stało
przed szkołą w Thouras oraz mniejszych
w pozostałych krajach. Drzewa te, będą
„karmione” w trakcie całego projektu różnymi elementami kojarzącymi się z migracją ludności. Aby tego dokonać młodzież musi zgłębić ten temat, a umożliwić
to mają spotkania z ciekawymi ludźmi,
wywiady z imigrantami, tworzenie strony
internetowej, ulotki, piosenki oraz flash
moba zawierającego elementy choreograficzne z rożnych krajów.
W projekt zaangażowanych jest 18
uczniów z Technikum. Każdy uczeń
weźmie udział w jednej wymianie do
danego kraju, oprócz tego wszyscy
zaangażowani są do działania podczas wizyty zorganizowanej w Polsce.
Podczas wymiany uczniowie mieszkają
w domach uczniów biorących udział
w projekcie, ponieważ projekt ma za
zadanie integrację młodzieży z różnych
krajów, rozwój umiejętności językowych,
interpersonalnych oraz dogłębne poznanie kultury danego kraju.
Pierwszym krajem goszczącym była Hiszpania. Wymiana odbyła się w dniach 06.
11- 10.11.2017 w Segowii. Miasto to jest
położone 100 km na północ od Madrytu, liczy ok. 60 tyś. mieszkańców i jest
niezwykle popularną miejscowością
turystyczną. Wszystko głównie za sprawą najważniejszej spuścizny architektonicznej z czasów Imperium Rzymskiego
na terenie Hiszpanii, czyli potężnego bo
zbudowanego z około 25 tysięcy granitowych bloków Acueducto de Segovia.
Kolejnym emblematycznym zabytkiem
miasta jest pałac królów Kastylii – Alkazar w Segowii powstały nie później niż
w 1122 roku. Najważniejszym zabytkiem
religijnej architektury w Segowii jest pokaźnych rozmiarów katedra - Catedral
8

de NuestraSeñora de la Asunción de San
Frutos. Ponadto sama starówka w mieście od 1985 roku wpisana jest na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Podczas wymiany uczniowie uczestniczyli w licznych wykładach dotyczących aktualnej sytuacji migracyjnej
w Europie. Mieli możliwość wysłuchania m.in. porucznika NATO, władz miasta odpowiedzialnych za imigrantów,
kierowniczką hiszpańskiego UNHCR,
przedstawicielką Amnesty International oraz wolontariuszy pomagającym
uchodźcom. Dzięki tym prelekcjom dowiedzieli się dokładnie o kryzysie migracyjnym w Europie, procedurach uzyskania statusu uchodźcy, różnicy pomiędzy
takimi pojęciami jak uchodźca, imigrant
i osoba ubiegająca się o azyl, również
o problemach i wyzwaniach j związanych
z migracją ludności. Uczniowie w grupach międzynarodowych tworzyli stronę internetową, hymn projektu, wywiady
z imigrantami oraz lokalną społecznością. Nietypową formą promowania

projektu było stworzenie przez uczniów
flash moba, oraz zaprezentowanie go na
ulicach Segowii. Zadaniem młodzieży
było również wymyślenie nazwy drzewa
oraz logo projektu. Nasza szkoła została
również bardzo miło powitana przez Polskie Stowarzyszenie Im. Karola Wojtyły
w Segowii. Ich przedstawiciele: rodzice,
dzieci i nauczyciele przygotowali piękne
powitanie z akcentami polskimi takimi
jak flaga, stroje narodowe ,hymn naszego
kraju, piosenki i wiersze oraz informacje
o sławnych polakach. Po tak uroczystym
powitaniu, uczestnicy projektu mieli
okazje spróbować polskich potraw, które zostały przygotowane przez polskich
gospodarzy imprezy. Wielu wzruszeń doświadczyły rozmowy o kraju.
Po zajęciach w szkole uczniowie zwiedzali Segowię, oraz Madryt. Wieczory upływały na integracji z młodzieżą z innych
krajów. Niestety nadszedł dzień wyjazdu
do swoich domów i pożegnań, którym
nie było końca. Wszyscy wrócili z miłymi
wrażeniami.
Materiał: ZST w Międzyrzecu Podlaskim
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Listopadowa modlitwa za zmarłych strażaków
i funkcjonariuszy służb mundurowych
5 listopada w Kościele Garnizonowym
przy ulicy Dokudowskiej w Białej Podlaskiej odbyło się nabożeństwo połączone z mszą św. w intencji funkcjonariuszy służb mundurowych.
Na początku mszy odczytane zostały nazwiska zmarłych w minionym roku strażaków jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej
oraz funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Kolei z gmin powiatu bialskiego. Po
mszy św. przedstawiciele zgromadzeni
zapalili znicze pod pomnikiem Poległych
Lotników Podlasia. We mszy funkcjonariuszom, strażakom, a także ich rodzinom
i emerytowanym mundurowym towarzyszył m.in. starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Materiał: Grzegorz Panasiuk

Bialski rynek pracy w październiku
Liczba osób bezrobotnych zareje strowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Białej Podlaskiej wg stanu
na koniec października 2017r. wyniosła 6.895 w tym 3.404 kobiet i jest
o 279 osób mniejsza w porównaniu do
miesiąca poprzedniego.
W powiecie bialskim liczba osób bezrobotnych wynosiła 4.306 osób.
Stopa bezrobocia na obszarze działania
bialskiego urzędu na koniec września
2017r. wyniosła 11,4% w mieście Biała
Podlaska oraz 10,4% w powiecie bialskim. Natomiast w województwie lubelskim wyniosła 8,7% natomiast w kraju 6,8%.
W październiku 2017r. w bialskim urzędzie zarejestrowało się 945 osób,

o 15 osób mniej niż we wr ześniu,
w tym: 197 osób zarejestrowało się
po raz pierwszy, natomiast 748 osób
po raz kolejny zostało włączonych
do ewidencji osób bezrobotnych.
W październiku w urzędzie pracy zarejestrowanych zostało 124 absolwentów i jest to o 36 osób mniej niż w miesiącu poprzedzającym sprawozdanie.
W omawianym okresie 1.224 osoby
utraciły status osoby bezrobotnej.
W październiku 2017r. urząd pracy
dysponował 588 ofertami zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Pracodawcy
najczęściej zgłaszali oferty pracy w takich
zawodach jak: kierowca w transporcie
międzynarodowym, kierowca samochodu ciężarowego, pracownik ogólnobudowlany, sprzedawca, pracownik

biurowy, inspektor czy szef kuchni.
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą miały do dyspozycji 855 ofert zgłoszonych przez pracodawców zagranicznych w ramach sieci
EURES. Zagraniczne oferty pracy zgłaszane przez pracodawców to np.: pracownik do zbioru malin, szparagów, pracownik produkcji, operator maszyn,
pracownik obsługi klienta, murarz,
mechatronik.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej/
Opracowanie: Radio Biper

Zrównoważony rozwój – gmina Terespol wysoko w rankingu
W Serwisie Samorządowym PAP został
opublikowany ranking Politechniki
Warszawskiej Jednostek Samorządu
Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. Gmina Terespol uplasowała się
na wysokim 54 miejscu na 1559 gmin
wiejskich.
Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są
dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wy-

datki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys.
mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo
migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców
oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. W tegorocznej edycji rankingu liderem wśród gmin
wiejskich został Kleszczów (woj. łódzkie).
Materiał: UG w Terespolu/ Źródło: www.samorzad.
pap.pl
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Rolnik z powiatu bialskiego „Zasłużony dla Rolnictwa”
„Zasłużony dla Rolnictwa” to odznaczenie nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia
w dziedzinie Rolnictwa i działania na
rzecz rozwijania wsi polskiej. We wtorek 14 listopada odznaczeniem tym
został uhonorowany kolejny rolnik
pochodzący z powiatu bialskiego.
Honorową odznakę „Zasłużony dla
Rolnictwa” z rąk starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka odebrał Paweł Łukaszuk z Zasiadek (gm. Międzyrzec
Podlaski).

żuje się w lokalne inicjatywy społeczne.
Serdecznie gratulujemy odznaczenia i ży-

czymy dalszych sukcesów.

Materiał: Wioletta Bielecka

Wspólnie z ojcem prowadzi on gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 90 ha.
Na swoich gruntach z dobrym wynikiem
uprawia pszenicę, pszenżyto, kukurydzę
i rzepak. Młody rolnik prowadzi również
hodowlę indyków (blisko 200 tys. sztuk
rocznie). Poza pracą w rolnictwie anga-

Starosta spotkał się z przedstawicielami
Polskiego Związku Łowieckiego
14 listopada starosta bialski Mariusz
Filipiuk spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego
Związku Łowieckiego. W skład delegacji weszli kierownik Działu Hodowli i OHZ ZG PZŁ dr Bartłomiej
Popczyk, pracownik Działu Organizacji i Szkolenia ZG PZŁ dr Marian
Flis oraz radca prawny ZG PZŁ Grzegorz Sobolak, którym towarzyszył
przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej Roman
Laszuk.
W spotkaniu udział wzięli również: radny powiatu bialskiego Marek Sulima,
dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Przemysław Bierdziński,
dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Jarosław Gajewski
i kierownik Oddziału Leśnictwa Tomasz
Grzybowski.
Celem spotkania było wypracowanie
rozwiązań, mających usprawnić współpracę bialskiego łowczego okręgowego z tutejszym organem samorządu
terytorialnego. Uczestnicy spotkania
rozmawiali o aktualnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa na terenie
wschodnich województw Polski oraz
roli myśliwych w procesie zwalczania
10

choroby. Jako jeden z głównych problemów wskazano wadliwie działający
system przekazywania informacji między powiatowymi lekarzami weterynarii a myśliwymi, a także wynikające
z różnych przepisów nieścisłości.
Podczas spotkania wypracowano stanowisko dotyczące zacieśnienia współpracy między łowczym okręgowym
a starostą bialskim. Współpraca ta,
m.in. poprzez poprawę komunika-

cji, ma mieć bezpośrednie przełożenie na kwestię sprawnego i bardziej
efektywnego prowadzenia odstrzału
dzików przez myśliwych.
Na terenie powiatu bialskiego wciąż
odnajdywane są truchła martwych dzików. Przypomnijmy, że od początku
czerwca na terenie powiatu bialskiego
stwierdzono 42 ogniska wirusa. Ostatnie wykryto 9 października w Maniach.
Materiał: Wioletta Bielecka
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Prezentujemy członków LOT „Między Bugiem a Krzną”

Dworek nad Bugiem – gospodarstwo
agroturystyczne, jest od paru lat działającym na Podlasiu komfortowym
obiektem ze smaczną zróżnicowaną
kuchnią, dbającą o podniebienia i dobre samopoczucie gości. Znajduje się
na terenie znanej na całym świecie
z hodowli koni arabskich gminy Janów Podlaski. Położony w przepięknym parku krajobrazowym otoczony
rozległymi łąkami, polami uprawnymi,
lasami poprzecinanymi piaszczystymi
drogami. We dworku znajduje się pięć
pokoi 4 trzyosobowe oraz 1 czteroosobowy. Wszystkie pokoje są z łazienkami, ogrzewaniem podłogowym
i klimatyzacją. Goście przyjmowani są
przez cały rok.

Dworek nad Bugiem

Obiekt jest częściowo dostosowany do
pobytu osób niepełnosprawnych. Poprzez sieć wi-fi goście mogą korzystać
z Internetu.
Gospodarze zapewniają możliwość pełnego wyżywienia.
Chętni mogą skorzystać bezpłatnie z 6
rowerów, które dla gości są bezpłatne.
Znajdujący się opodal 100 m od Dworku
szlak rowerowy Green Velo daje ogromne możliwości zwiedzania okolicy rowerami.
Wieczorami czas można spędzić przy
ognisku lub grillu. Dla dzieci przygotowany jest plac zabaw z trampoliną.
W niedalekim sąsiedztwie Dworku nad
Bugiem znajdują się m.in.:
- stadnina koni w Janowie Podlaskim,
- szkółka nauki jazdy konnej,
- kryty basen w odległości ok. 3 km,
- Święta Góra Grabarka – miejsce kultu
Kościoła Prawosławnego – ok. 50 min.
jazdy samochodem,
- rzeka Bug ok. 1 km,
- w pobliżu jest możliwość wypożyczenia
kajaków i udania się na rejs statkiem po
Bugu.
W Dworku nad Bugiem można zorganizować prywatne i firmowe imprezy zamknięte.
Więcej informacji uzyskacie:
Benita Zuzek
Bubel Granna 119
21-505 Janów Podlaski
telefon: 606184877
www.dworeknadbugiem.pl
e-mail: zuzek@zuzek.eu
www.facebook.com/Dworeknadbugiem
Na podstawie przekazanych informacji
tekst opracował:
Andrzej Krywicki
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Pałac z historią i wysokim standardem

Pałac Cieleśnica to klasycystyczny
obiekt pochodzący z 1835 roku. Odremontowany został
w 2013 roku. Położony jest na terenie 9
hektarowego parku krajobrazowego ze
stawem
i ogrodem.
Pensjonat - Pałac Cieleśnica kieruje swoją
ofertę do indywidualnych turystów ceniących piękno nadbużańskiej przyrody,
a także do klientów biznesowych oczekujących wysokiego standardu usług.
Odwiedzającym, pałac zapewnia wypoczynek, nocleg i posiłki w kameralnej atmosferze i pięknym otoczeniu przyrody.
Umiejscowienie obiektu wśród stawów,
łąk i lasów gwarantuje pełen relaks w oddaleniu od miejskiego gwaru. Entuzjaści
aktywnego wypoczynku mogą, liczyć na
urokliwe spacery, ścieżki do nart biegowych i Nordic Walking oraz atrakcyjne
trasy rowerowe.
Goście Pałacu mają możliwość skorzystać
z licznych pakietów pobytowych, zorganizowanych imprez, kursów i szkoleń. Na
ich potrzeby na terenie pałacu dostępne

12

są liczne atrakcje i udogodnienia, m.in.
sala barowa z biblioteką, sala kinowa, sale
o przeznaczeniu konferencyjnym. Strefa relaksu oferuje możliwość skorzystania z masaży, zabiegów regenerujących
i upiększających, sauny fińskiej bądź łaźni
parowej. Na entuzjastów aktywnego wypoczynku czekają: siłownia na powietrzu,
plac zabaw, rowery i inny sprzęt sportowy.
Tym, którzy pragną wypoczywać w ciszy
i spokoju polecamy spacer po pięknej
okolicy, odpoczynek w licznych punktach
rekreacyjnych na terenie parku, przeprawę łódką, wizytę w sadzie i ogrodzie oraz
skorzystanie z kuchni ogrodowej.
W pobliżu obiektu można zwiedzić:
- Stadninę Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, która istnieje od 1817 roku,
- Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom
Bugu”, gdzie znajdują się liczne rezerwaty
przyrody, min. „Czapli Stóg”, „Łęg dębowy”,
„Szwajcaria Podlaska” i „Stary Las”.
- wieś Neple uroczo położoną na obszarze
poprzecinanym zakolami rzeki Krzny
i starorzeczami Bugu, tzw. bużyskami.
Miejsce to szczycie się bogatą historią

i licznymi zabytkami,
- miejscowość wypoczynkową Serpelice
położoną nad samym Bugiem. Oferowane
są tutaj, min. wypożyczenie łódek i kajaków oraz rejs statkiem po rzece Bug.
- sanktuaria rzymsko-katolickie min.
w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Pratulinie.
- cmentarz tatarski w Studziance.
- jedyną w Polsce, przepiękną cerkiew
unicką w Kostomłotach.
- okazały zespół cerkiewno-klasztorny
w Jabłecznej.
- Górę Grabarkę będącą sercem prawosławia w Polsce. Położona 12 km od Siemiatycz Góra Krzyży jest prawosławnym
sanktuarium słynącym z wielu uzdrowień.
Adres:
Pałac Cieleśnica
Cieleśnica 22
21-504 Rokitno
tel. 887 777 667
www.sielesnica.com
mail: recepcja@cielesnica.com
www.facebook.com/PalacCielesnica
Na podstawie uzyskanych informacji tekst opracował:Andrzej Krywicki
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Święto Niepodległości w powiecie bialskim
11 listopada obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji na terenie powiatu
bialskiego odbyły się liczne uroczystości, mające upamiętnić tę szczególną dla naszej historii datę.
W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy poszczególnych gmin, którym jak roku towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych. Obchody przyjmowały różne formy. W kościołach odprawione zostały msze św., podczas których wierni modlili się w intencji
Ojczyzny. W miejscach pamięci składano kwiaty i zapalano znicze. Tego dnia odbyły się również kulturalne i sportowe imprezy towarzyszące, którym towarzyszyła atmosfera patriotyzmu.

Zdjęcia: dzięki uprzejmości urzędów gmin i instytucji kultury powiatu bialskiego

gmina Biała Podlaska

Wisznice

Biała Podlaska

Konstantynów

gmina Łomazy

Międzyrzec Podlaski

►
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Gmina Terespol, Kobylany

14

gmina Sławatycze

gmina Drelów

Dobrynka, gm. Piszczac

gmina Sosnówka
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XVII Festiwal Pieśni Patriotycznej w Tucznej
Juz 17. raz z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, wójta
gminy Tuczna oraz Biblioteki w Tucznej odbył się Powiatowy Festiwal
Pieśni Patriotycznej. Z roku na rok festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

sce „Melizmatowi” z Konstantynowa, a III
miejsce zespołowi „Razem” .Wyróżnienie
otrzymał zespół „Kalina” z Perkowic i „Leśne Echo”, „Sami Swoi”. W trakcie przerw

związanych z obradami jury poza konkursem śpiewali wiele popularnych utworów
Tekst: Adam Jastrzębski
patriotycznych.
Zdjęcia: Zofia Tyburska, GOK w Sławatyczach

Jury festiwalowe w składzie: Krystyna
Szydłowska – aktorka Teatru Muzycznego w Lublinie, Agnieszka Walkiewicz
– Puła dyrektor Domu Klultury „Pod Akacją: z Lublina oraz Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie, oceniali występy w określonych kategoriach festiwalowych: osoby niepełnosprawne, dzieci ze szkół
podstawowych, młodzież ze szkół
gimnazjalnych i średnich oraz dorośli:
chóry i zespoły śpiewacze. Wszyscy występujący śpiewali po dwa utwory i za
uczestnictwo otrzymywali pamiątkowe
dyplomy. Natomiast nagrodzeni miejscami od 1 do 3 otrzymali pamiątkowe
puchary.
Nagrody wręczali pr zewodnicząc y
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński oraz wójt gminy Tuczna
Zygmunt Litwiniuk. W kategorii osób
niepełnosprawnych I miejsce otrzymał Miłosz Marczuk, II miejsce Zespół
z Miedzylesia, III miejce „Złote Struny”
z Białej Podlaskiej. W kategorii dziecięcej
I miejsce wyśpiewał zespół Dzieciecy
z Tucznej, II miejsce „Perełki” ze Sławatycz,
III miejsce chór „CORDA VOX” z Terespola. W kategorii szkół gimnazjalnych nie
przyznano I miejsca, natomiast II miejsce
przyznano „Kanonowi” z Łomazy, a III zespołowi „ITD.” z Tucznej. W kategorii chórów I miejsce uzyskał „Fortis” ze Stołpna
k. Międzyrzeca, II miejsce chór z Dubicy,
III miejsce chór kościelny z Międzyrzeca
Podlaskiego.
W kategorii osób dorosłych I miejsce przyznano „Zorzy” z Cicibora Dużego, II miej-
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gm. Drelów

OSP Żerocin z nowym samochodem
bojowym na 90-lecie

12 listopada jubileusz 90-lecia powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Żerocinie. Uroczystości rozpoczęły
się od mszy św. w kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego prowadzonej przez ks.
kanonika Romana Sawczuka, po której
nastąpił przemarsz pododdziałów na
plac szkolny. Podczas części oficjalnej
odbyło się poświęcenie i przekazanie
jednostce nowego samochodu bojowego.
Ważnym punktem ceremonii było wręczenie odznaczeń strażackich. Prezydium
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Drelowie
przyznało odznaki „Za Wysługę Lat” blisko 40 ochotnikom. Najdłużej działającymi członkami OSP w Żerocinie są: Hanryk
Tuba (70 lat działalności), Kazimierz Borowik (55 lat działalności), Zygmunt Nikończuk i Ryszard Aranin (50 lat działalności).
Odznaczenia strażakom wręczali m.in.:
prezes Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP i starosta bialski Mariusz Filipiuk, prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Drelowie i Wójt
gminy Piotr Kazimierski oraz zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Białej Podlaskiej Marek Chwalczuk.
Zebrani goście, wśród który mogli wysłuchać również rysu historycznego OSP
oraz wsi Żerocin, a także obejrzeć przygotowane na tę okazję występy artystyczne.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również pokazy sprzętu strażackiego.
Na zaproszenie starosty bialskiego i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP
RP w Białej Podlaskiej druha Mariusza
Filipiuka oraz prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żerocinie druha Tomasza
Bieńka na uroczystości jubileuszowe
przybyła delegacja strażaków z powiatu Oberhavel. Delegacji tej prze wodniczył Thomas Thielke – zastępca
Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Powiatu Oberhavel. Ponadto w skład
delegacji weszli: Detlef Wilczewski –
Honorowy prezes Zarządu Powiatowego
Straży Pożarnej Powiatu Oberhavel; Lutz
Tornow – członek Zarządu Powiatowego
Straż y Pożarnej i radny powiatowy
oraz Friedmund Duwe – emerytowany
Komendant Zawodowej Straży Pożarnej
w Oranienburgu.
Delegacja przybyła 11 listopada. W tym
dniu miała okazję zapoznać się z naszą
historią, obserwując obchody z okazji
99. rocznicy odzyskania niepodległości.
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Następnego dnia Mirosław Maraszek –
prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii
Międzyrzeca Podlaskiego oprowadził
gości z Niemiec po najciekawszych
miejscach miasta. Mogli oni również
podziwiać Międzyrzec Podlaski na starych
fotografiach będących w posiadaniu
Stowarzyszenia.

W Żerocinie druhowie z powiatu Oberhavel pogratulowali strażakom OSP Żegocin
oraz złożyli życzenia dalszego rozwoju
jednostki i kolejnych sukcesów. Na zakończenie wręczyli prezesowi okolicznościowe grawertony oraz historyczny hełm
strażacki z okolicznościową dedykacją.
Tekst: Zbigniew Łaziuk, Wioletta Bielecka/ Zdjęcia:
Grzegorz Panasiuk
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Złote Gody w Leśnej Podlaskiej
23 października w Sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej
odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
mieszkańcom Gminy Leśna Podlaska,
którzy przeżyli w związku małżeńskim
50 lat. Wójt Gminy Leśna Podlaska –
Pan Paweł Kazimierski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Leśna Podlaska
– Panią Ewą Kulińską odznaczyli 9 par
przybyłych na uroczystość.
Odznaczeni Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : Stanisław i Kazimierz Biegajło, Marianna
i Zdzisław Biernaccy, Anna i Stefan
Chura, Wanda i Tadeusz Iwaniuk, Leonarda i Ryszard Kacik, Aniela i Józef
Konkol, Danuta i Czesław Sak, Stanisława i Jan Sidoruk, Teresa i Czesław Tyszko oraz nieobecni podczas uroczystości:
Teresa i Kazimierz Czyrak, Kazimiera
i Józef Filipiuk, Alicja i Ryszard Horbowiec, Halina i Władysław Mirończuk
gm. Kodeń

oraz Eugenia i Henryk Włos.
Występy artystyczne ubogacające wydarzenie zaprezentował zespół „Leśnianki”
oraz młodzieżowa grupa teatralna z Gminnego Ośrodka Kultury.
Po części oficjalnej przyszedł czas na toast
za zdrowie jubilatów, gromkie i radosne
„Sto lat”, pamiątkowe zdjęcia oraz słodki
poczęstunek przy wspólnym stole. Każda

para otrzymała ponadto skromny upominek upamiętniający uroczystość oraz dyplom z gratulacjami.
Dostojni jubilaci, którzy przed przeszło
pięćdziesięciu laty poprzysięgli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, dziś
są wzorem do naśladowania i przykładem
dla ludzi młodych.
Tekst: UG w Leśnej Podlaskiej

Wiedzą jak się zdrowo odżywiać

W listopadzie w Zespole Placówek
Oświatowych w Kodniu odbyła się akcja „Odżywiaj się zdrowo”. W tym roku
przebiegała ona pod hasłem „Zdrowe
odżywianie – moda i styl”.
Postawione cele obejmowały min. :
poznanie i stosowanie zasad prawidłowego odżywiania się, określanie wartości odżywczych produktów, potrzeby
pokarmowe ludzi, poznanie zawodów
związanych z żywieniem, pogłębianie
zainteresowań związanych z problematyką zdrowotną.
Zadania w ramach akcji - to wykonanie
różnorodnych działań wykonanych przez
poszczególnych nauczycieli i uczniów.
W holu szkoły Lidia Korowaj zaprezentowała gazetki: „Zdrowe odżywianie –
moda i styl”, rymowanki pt. „Jedz zdrowo
i kolorowo” oraz „Poradnik zdrowego stylu
życia” – zawierający złote zasady zbilansowanej diety. Na drzwiach świetlicy
szkolnej prezentowana była „Piramida
zdrowia”. Obok powstała imponująca
wystawa „Dary naszych ogrodów i sadów” przygotowana przez Agnieszkę
Wołosiuk. Dzięki niej mogliśmy podziwiać niezwykłe okazy wyhodowane
przez naszych rodziców, a dostarczone
przez uczniów klas 1-3.
Na zajęciach prowadzonych przez Lidię

Korowaj w ramach doradztwa zawodowego gimnazjaliści klas III poznawali
zawody: dietetyk, technik żywienia,
technik technologii żywności, kucharz,
kelner. Grażyna Micewicz przygotowała
pokaz estetycznego i oryginalnego nakrycia stołu. Na zajęciach świetlicowych
uczniowie ozdabiali potrawy, wykorzystując do tego warzywa i owoce. Z wizytą u higienistki szkolnej wiązało się
zadanie „Zdrowe bicie serca”. Po dokonaniu pomiarów w gabinecie higienistki
uczniowie pod opieką doradcy zawodo-

wego p. Lidii Korowaj, uczyli się pomiaru
ciśnienia i liczyli swoje BMI.
Zwieńczenie działań nastąpiło 6 listopada podczas spotkania z rodzicami.
Prelekcję dla uczniów i rodziców
„Zdrowe odżywianie – moda i styl”
wygłosił Przemysław Kurkowski pracownik SSE w Białej Podlaskiej –
Wydział Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia.
Było smacznie, zdrowo i kolorowo!!!
Materiał: Teresa Filipek- koordynator akcji, Izabela
Podsiadły - opracowanie artykułu
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Trzeci przegląd seniora w Piszczacu
Z myślą o zaktywizowaniu doświadczonych wiekiem mieszkańców powiatu bialskiego zorganizowany został III
Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów „Jesień Poezją Malowana” w Piszczacu.
Organizatorzy wydarzenia, Gmina Piszczac, Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Piszczacu oraz Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, zaprosili seniorów
oraz grupy senioralne do prezentacji
swojej twórczości. Spotkanie ludzi pióra
i śpiewu odbyło 5 listopada w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy w Piszczacu.
Celem przeglądu był rozwój poczucia
tożsamości lokalnej i narodowej, poprzez tworzenie amatorskiego ruchu
seniorów z powiatu bialskiego. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały
zespoły i wykonawcy indywidualni działających przy ośrodkach kultury, samodzielnie oraz w grupach nieformalnych.
Zaprezentowany został dorobek artystyczny osób dorosłych z gmin Zalesie,
Terespol, Piszczac oraz Biała Podlaska. Na
początek przeglądu swój talent wokalny
zaprezentowała grupa seniorów z Piszczaca tzw. Salonik 50+. W dalszej części
swoją twórczością podzieliła się Urszula
Jaworska z Dereczanki w gminie Zalesie.
Poetka pisze od kilku lat i wydała dwa
lata temu własny tomik poezji. W swoich

utworach poruszyła temat przemijania
oraz nawiązywała do ASF. Kazimierz
Michalak z Klubu Seniora Srebrny Włos
działającego przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Terespolu przedstawił poemat
o dniu pieroga. W drugim utworze dał
wyraz uwielbienia i sympatii dla zespołu
„Łobaczewianki” z okazji pięciu lat istnienia grupy. Henryk Buczyło z Holi z humorem i dowcipem przedstawił utwory
„Psia krew” oraz „Dla emerytów”. Zofia
Tyburcy z Terespola w swojej twórczo-

ści przedstawiła terespolski klub seniora
„Srebrny włos”. W dalszej kolejnosci przed
zebraną publicznością zaśpiewał zespół
śpiewaczy Dobrynianki z gminy Zalesie
Utwory recytowali także Urszula Pliska
z Terespola, Teresa Sobieska, Danuta
Puczko oraz Jolanta Janik z Piszczaca.
Na zakończenie przeglądu wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz upominki ufundowane przez wójta gminy
Piszczac Kamila Kożuchowskiego oraz
starostę bialskiego Mariusza Filipiuka.

Materiał: Łukasz Węda, GCKiS w Piszczacu

Projekt „Nasze Wielkie
Historie” w Terespolu
Nastolatki gromadzą lokalne historie
dotyczące okresu odzyskania przez
Polskę niepodległości. Zebrane historie z całej Polski utworzą objazdową
wystawę.
Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu znalazł się w kręgu kilkunastu domów kultury z całej Polski. Sześć dziewcząt w wieku
14-15 lat, uczących się w Zespole Szkół
Publicznych w Terespolu, gromadzi lokalne historie z Terespola i okolic, które
związane są z okresem odzyskiwania niepodległości przez Polskę.
Do grupy tych dziewcząt należy: Zofia
Tarasiuk, Iga Martyniuk, Magdalena
Gójska, Julia Iwaniuk, Aleksandra Leszek oraz Marta Michalak. Natomiast
projekt koordynują: Łukasz Pogorzelski (MOK Terespol) i Kamila Korneluk (ZSP nr1 w Terespolu).
18

N a p r ze ł o m i e p a ź dziernika i listopada,
młode dziewczęta,
poszukiwaczki lokalnych historii, zostały
przeszkolone w zakresie wiedzy historycznej oraz odnajdywania historii.
Dotychczas wywiady zostały przeprowadzone m.in. Stanisławą Artemiuk oraz
członkami Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii z Terespola (Przemysław
Wróblewski, Andrzej Lipowiecki, Jerzy Czerniak, Kazimierz Michalak). Na
chwilę obecną trwają jeszcze rozmowy
z innymi osobami.
Pierwsza historia dotyczy ojca i dziadka
Stanisławy Artemiuk, emerytowanej nauczycielki z Terespola. Na jej podstawie
przygotowano planszę, która wspólnie

z innymi planszami z całego kraju utworzy objazdową wystawę. Wernisaż tej wystawy pt. ,,Nasze Wielkie Historie” odbył
się 28 listopada (wtorek) w Prom Kultury
Saska Kępa, ul. Brukselska 23 w Warszawie. W wernisażu udział wzięły wszystkie
dziewczęta uczestniczące w projekcie.
Wszystkie opowiedziane historie oraz
trasę wystawy będzie można zobaczyć
na portalu - http://naszewielkiehistorie.
pl/. Wystawa, o charakterze objazdowym,
trafi do Terespola wiosną.
Materiał: MOK w Terespolu
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Wieczór Autorski Anny Bańkowskiej Mikiciuk
Poetycka twórczość ludowa to różnorodność bogatych, ciekaw ych,
obejmujących różnorodną tematykę
tekstów m.in. prezentuje poezję refleksyjną i osobistą, rodzinną i domową, ukierunkowaną na podtrzymywanie tradycji, odnoszącą się do
przyrody i języka natury. To wszystko
można zobaczyć w wierszach Anny
Bańkowskiej Mikiciuk, ludowej poetki
z Łomaz.
17 listopada w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Łomazach Pani Anna miała swój
wieczór autorski. Prezentowany dorobek
literacki to trzy tomiki: „Moje nastroje”,
„Ścieżkami życia” oraz najświeższy „Myśli
jak ptaki”, któremu to zbiorowi wierszy
przede wszystkim dedykowany był ten
wieczór. Organizacją wydarzenia zajęli
się pracownicy GOK oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach, a honorowy
patronat nad imprezą sprawował wójt
gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Podczas spotkania czytano wiersze autorki,
a całość prowadziła Agata Chwalewska.

Na spotkanie z poetką przybyli mieszkańcy Łomaz, sąsiednich miejscowości,
Białej Podlaskiej, Siedlec oraz Warszawy,
a wybrane wiersze czytali: Dominika
Powszuk, Barbara Żukowska, Ryszard
Bielecki, Teresa Kulicka, Kazimierz
Kusznierów, Ewa Szostakiewicz oraz
Alicja Mirońska. Odbyły się również
prezentacje muzyczne w wykonaniu: Ryszarda Bieleckiego, zespołu „Śpiewam bo
lubię” z GOK w Łomazach oraz Wiesława
Mikiciuka z Łomaz i Antoniego Adamskiego z Warszawy.

Z wizytą u Kraszewskiego…
W Zespole Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim hucznie
obchodzi się rok Józefa Ignacego Kraszewskiego - pisarza XIX w., podróżnika, malarza, wydawcy, redaktora,
kronikarza i rolnika.
Romanów to mała wieś położona na
trasie do Włodawy, gdzie w urokliwym
parku rozgościła się na kilkadziesiąt lat
rodzina Kraszewskich. W otoczeniu przyrody, wychowywany przez „starą” i „młodą” babkę mieszkał przez kilkanaście lat
Józef Ignacy Kraszewski. Wychowany
w kulcie miłości do literatury, poszanowaniu tradycji, otwartości na świat. W takim otoczeniu przyszły pisarz chłonął
świat arkadyjskiego dzieciństwa - po wyjeździe z Romanowa w wieku 15 lat nie
powrócił tu już nigdy na stałe.
Młodzież ZSE, działająca w szkolnym kole
teatralno-regionalnym „Odskocznia”, oraz
chętni przygody podróżnicy wyruszyli
do Romanowa. Po drodze zatrzymali się
w Wisznicach, gdzie na cmentarzu pochowani zostali dziadkowie Józia - Anna
i Błażej Malscy.
W Romanowie uczestniczyli w zwiedzaniu dworu i zapoznali się z życiem, działalnością, pracą literacką samego pisarza,

było to możliwe dzięki wspaniałej narracji Jadwigi Mazuruk, równie ciekawa
była lekcja muzealna przeprowadzona
przez Dominika Litwiniuka, który barwnie opowiadał o podróżach Kraszewskiego.
Nasi podróżnicy z Janowa Podlaskiego
poczuli się przez moment jak u siebie,
ponieważ w Romanowie mieli okazję
także być na wystawie zdjęć pracownika Stadniny Koni w Janowie Podlaskim
Artura Bieńkowskiego. Piękne konie,
kwiaty, pejzaże, wszystko to przeniosło
nas na moment w magiczny świat malarskiej fotografii.

W drodze powrotnej wycieczka zatrzymała się w Białej Podlaskiej, by choć
przez moment przejść się uliczkami
miasta, w którym uczył się Józef Ignacy
Kraszewski w Akademii Bialskiej.
Wycieczka zakończyła się w radosnym
nastroju, ale nie jest to ostatnie spotkanie z Józiem, ponieważ koło teatralne
przygotowuje scenkę z życia Kraszewskiego, z tą częścią artystyczną przyjedzie także do Romanowa.
Rok szkolny dopiero się zaczął. Podobnie jak podróże uczniów, przed którymi
jeszcze wiele ciekawych miejsc.
Materiał: Jolanta Zbucka
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Jubileusz i promocja nowego Rocznika

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, kwiagm. Drelów

ty, 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
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: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej

Wieczorne muzykowanie w Szóstce

18 listopada w Domu Ludowym w Szóstce odbył się „Szóstecki Wieczór przy
Mikrofonie”, na który - na zaproszenie
gospodarza, czyli Zespołu Śpiewaczego z Szóstki i Koła Gospodyń Wiejskich
w Szóstce oraz współorganizatora:
Gminnego Centrum Kultury w Drelowie
- przybyły zespoły śpiewacze z Gminy
Drelów oraz gościnnie Zespół Śpiewaczy „Leśne Echo” z Zaścianek, Zespół
Ludowy „Ale Baby” z Kapelą Ludową
z Berezy oraz Kapela Retro z Międzyrzeca Podlaskiego. Uroczystość poprowadziła Dyrektor GCK w Drelowie Wiesława Zaremba.
Piosenki biesiadne z nutką humorystyczną wykonały Zespoły Śpiewacze: „Czerwone Korale” z Zahajek, „Worsianki”
z Wors, „Bagnoszki” z Drelowa, Zespoły
spoza Gminy Drelów oraz Zespół Śpiewaczy z Szóstki.
Członkinie pozostałych Zespołów: z Żerocina i Aleksandrówki, „Kalina” z Łózek
oraz Grupa Kobiet Aktywnych z Drelowa
(opatrzone gadżetami symbolizującymi
ich zespoły, takimi jak róże czy korale)
wspólnymi siłami i głosami stworzyły
w ten przyjemny wieczór jeden zespół
o wdzięcznej nazwie „Zbieranina - pięknych pań” i zmierzyły się z piosenkami
biesiadnymi karaoke. Na uwagę zasługuje fakt, iż panie wystąpiły bez wcześniejszego przygotowania, a do swojego
energicznego występu dołożyły również
elementy układu choreograficznego.
Również obecni panowie instrumentaliści zjednoczyli się tworząc jedną Kapelę
i urzekli zgromadzonych utworami wokalno - tanecznymi.
Jedną z części uroczystości była prezen20

tacja wesołych anegdot nie tylko z życia
gminy. Ks. kanonik Andrzej Duklewski,
proboszcz parafii N.M.P. w Szóstce, przedstawił anegdoty związane z jego pobytem
na dalekiej Syberii, wójt gminy Drelów
Piotr Kazimierski opowiadał o życiu myśliwego, a sekretarz gminy Ireneusz Bielecki zdradził nam, co też dzieje się czasem
w gminie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za przyjemnie i twórczo spędzony wieczór, którego niezwykły klimat na
długo zapadnie w pamięć. Szczególne
podziękowania kierujemy do osób, które
zaszczyciły nas swoją obecnością: wójt
gminy Drelów Piotr Kazimierski, sekretarz gminy Drelów Ireneusz Bielecki,
skarbnik gminy Drelów Bożena Piątek, ks.
kanonik Andrzej Duklewski, przewodnicząca Rady Gminy Drelów Anna Ciesiel-

ska, kierownik oddziału Banku Spółdzielczego w Drelowie Wanda Matejek oraz
życzliwi i przychylni naszym działaniom
radni gminy Drelów.
Za wsparcie, przyjaźń i nieocenioną
pomoc dziękujemy również lokalnym
sponsorom uroczystości, jednocześnie
wyrażając nadzieję na dalszą owocną
współpracę.
W imieniu Koła Gospodyń z Szóstki
przekazujemy słowa podziękowania
staroście bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi za otrzymany od niego ciepły
i pełen serdeczności list gratulacyjny
z okazji zajęcia przez członkinie Koła
pierwszego miejsca w gminie w plebiscycie Słowa Podlasia „Supergospodynie 2017”.
Materiał: Anna Ostapiuk ,Gminne Centrum Kultury
w Drelowie/ Zdjęcia: miedzyrzec.info
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BSZS: Finał powiatu w tenisie stołowym
9 listopada w Sworach odbył się Finał
Powiatu Bialskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Turniej, który zgromadził wielu miłośników tenisa stołowego rozegrany został
w systemie pucharowym radzieckim do
trzech wygranych setów.
Kolejność miejsc dziewczęta: I miej.
PGm Chotyłów - opiekun Artur Sieraj - awans , II miej. SP Rudniki

- opiekun Emil Nasiłowski - awans, III
miej. PGm Cicibór Duży - opiekun Stanisław Szewczyk, IV miej PGm Rossosz
- opiekun Marek Czech.
Kolejność miejsc chłopcy: I miej. Gm
Tuczna - opiekun Tadeusz Suwała awans, II miej. Gm Rokitno - opiekun
Tomasz Nowicki - awans, III miej. SP
Rogoźnica - opiekun Anna Matwiejuk, IV
miej. PGm Rossosz - opiekun Marek Czech.
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku
Sportowego otrzymała drużyna:

- dziewcząt z PGm w Chotyłowie w składzie: Ciura Oliwia, Zagajska Małgorzata, Piątkowska Z. - chłopców z Gm
w Tucznej w składzie: Moszkowski Bartosz, Kukawski Jarosław, Ustymowicz
Jakub.
Awans do rejonu po dwie drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców. Wszystkie
drużyny otrzymały dyplomy. Finał rejonu odbędzie się 24 stycznia 2018 roku
o godz. 10:00 w Parczewie.
Materiał: Stanisław Polaczuk
(Bialski Szkolny Związek Sportowy)

Zmierzyli się w VIII Turnieju Niepodległości LZS
12 listopada w Czosnówce z okazji
Święta Niepodległości odbył się turniej tenisa stołowego. Udział w zawodach wzięła młodzież i dorośli z
powiatu bialskiego.
Organizacją i sędziowaniem turnieju
zajęli się przewodniczący Arkadiusz
Maksymiuk oraz członkowie Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych z Białej Podlaskiej na czele z sędzią głównym Marzeną Niedźwiedź.
Pamiątkowe puchary ufundował starosta bialski Mariusz Filipiuk, którego
podczas Turnieju reprezentowali radni
powiatu bialskiego Tomasz Andrejuk
i Mateusz Majewski.
Na zaproszenie do udziału w Turnieju
odpowiedziało 47 zawodników powiatu bialskiego. Świetlica w Czosnówce
tętniła życiem sportowym przez ponad 6 godzin zawodnicy przy dopingu
zgromadzonej publiczności walczyli o
tytuł najlepszego rywalizując w dwóch
dyscyplinach: tenisie stołowym i warcabach. Uczestnicy podzieleni byli

na kilka kategorii wiekowych. Wyniki
zmagań są następujące:
Tenis stołowy:
Szkoła Podstawowa chłopcy: 1 - Adam
Wojtiuk, 2 – Jakub Sawczuk, 3 – Bartłomiej Matejek;
Gimnazjum:
1 - Marcin Maksymiuk; 2 – Damian
Maksymiuk, 3 – Błażej Rzymowski;
Szkoły średnie: 1 – Karol Wirtek, 2 –
Mateusz Dorosz;

Open Mężczyzn: 1 - Paweł Sawtyruk,
2 – Andrzej Szot, 3 – Piotr Jastrzębski;
Open Kobiety: 1 – Natalia Moszkowska, 2 - Martyna Szot, 3 – Izabela
Marczuk.
Warcaby:
Open: 1 - Franciszek Szabluk, 2 - Paweł Sawtyruk, 3 - Marek Kuprianiuk;
Młodzież: 1 - Kr ystian Semczuk,
2 – I zab ela M arczak , 3 - M arcin
Maksymiuk.
Materiał: Powiatowe Zrzeszenie LZS/Zdjęcia: Radio
Biper
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W siatkówkę o puchar wójta gminy Leśna Podlaska
11 listopada – w dniu obchodów 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w hali sportowej Zespołu
Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej rozegrany został IV Siatkarski Turniej Niepodległościowy o Puchar Wójta Gminy Leśna Podlaska. Dziś wyniki
i krótka relacja a już wkrótce reportaż
filmowy z wydarzenia.
Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego wójt gminy Paweł Kazimierski przywitał zawodników i widzów, w kilku słowach nawiązał do historycznego
wydźwięku i istoty celebracji Dnia Niepodległości, apelował o pamięć o poległych
w walce za wolność naszej ojczyzny oraz
o cichych bohaterach naszej lokalnej ziemi.
Przybyłym podziękował za obecność, siatkarzom życzył rywalizacji w duchu fair-play,
po czym oficjalnie otworzył zawody.
W tegorocznej edycji wzięło udział 6
drużyn: Zespół „OPTYMIŚCI” z Publicznego Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej w składzie: Dominika Chwedczuk,
Marta Wójcicka, Aleksandra Dziedzic,
Irmina Ludwiszewska, Daniel Niedziółka, Kinga Huczko, Maciej Nitychoruk
– Zespół „DZIECI EDZI” z Białej Podlask iej, w sk ładzie: Natan Dąbrowski, Łukasz Kuzawiński, Martyna Korneluk, Anastazja Mościcka, Mateusz
Ossowsk i, Wiktoria Remiszewsk a
– Zespół „OSP LEŚNA PODLASKA” w składzie: Dawid Sidoruk, Adam Sidoruk,
Paweł Duda, Michał Kąkol, Mateusz
Sycz, Tadeusz Gadzicki, Marcin Nowak
– Zespół „ZŁOTE RĄCZKI” z Leśnej
Podlaskiej, w składzie: Jarosław Bartniczuk, Przemysław Trociuk, Andrzej Iczkowski, Marek Husiński, Paweł Mikołajczuk, Ryszard Kąkol, Dariusz Klimczuk
– Zespół „TERMINATORZY” z Leśnej
Podlaskiej, w składzie: Damian Huczko,
Jakub Grabiec, Karol Makaruk, Karolina Kuszneruk, Kinga Iczkowska, Piotr
Niewęgłowski, Przemysław Iczkowski
– Zespół „SZCZĘŚCIARY” ze Starej Kornicy, w składzie: Weronika Bartoszuk, Aneta
Chromiec, Daria Toczyńska, Marta Kimsa,
Magda Kulisz, Katarzyna Kulesza, Magdalena Piwko.

Turniej zwyciężyła drużyna „DZIECI EDZI”
w finale pokonując 2:0 zespół „ZŁOTE
RĄCZKI”, w starciu o 3 lokatę zawodnicy
„OPS LEŚNA PODLASKA” w podobnym
rozmiarze pokonali zespół „TERMINATORZY”. Najlepsze trzy zespoły zostały
nagrodzone pamiątkowymi pucharami,
ponadto każda z drużyn otrzymała okolicznościowe dyplomy. Wyróżniono także
najlepszego zawodnika – Martyna Korneluk ze zwycięskiej drużyny, najstarszy
zawodnik – Ryszard Kąkol (ZŁOTE RĄCZKI) oraz najmłodszy zawodnik – Kinga Iczkowska (TERMINATORZY).
Klasyfikacja końcowa: I miejsce – DZIECI
EDZI, II miejsce – ZŁOTE RĄCZKI, III miejsce
– OSP LEŚNA PODLASKA, IV miejsce – TER-

MINATORZY, V miejsce – SZCZĘŚCIARY, VI
miejsce OPTYMIŚCI.
WYNIKI SPOTKAŃ:
GRUPA A: ZŁOTE RĄCZKI – OPTYMIŚCI 2:0
(21-10;21-4); OPTYMIŚCI – TERMINATORZY
0:2 (8-21;13-21); TERMINATORZY – ZŁOTE
RĄCZKI 0:2 (7-21;13-21).
GRUPA B: OSP LEŚNA PODLASKA – DZIECI
EDZI 0:2 (15-21;14-21); SZCZĘŚCIARY –
OSP LEŚNA PODLASKA 0:2 (8-21;15-21);
DZIECI EDZI – SZCZĘŚCIARY 2:0 (21-13;2118).
MECZ O 3-CIE MIEJSCE:OSP LEŚNA PODLASKA – TERMINATORZY 2:0 (21-13;21-11)
FINAŁ: ZŁOTE RĄCZKI – DZIECI EDZI 0:2
(16-21;17-21)
Materiał: UG w Leśnej Podlaskiej

Czekamy na Wasze zdjęcia!

OGŁOSZENIE

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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KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY...
,

GRUDZIEN 2017

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

II Powiatowe Biegi Przełajowe
im. T. Śledzia w Sworach

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

QR CODE

90 lat OSP Stołpno w Międzyrzecu
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Stypendia Starosty Bialskiego w ZST
w Międzyrzecu Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

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
Podlaskim
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania
online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz
skierować swoje urządzenie (telefon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet)
w kierunku kodu QR. Kod powinien
znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włączeniu
aplikacji. Jeśli wykonasz te
działania sprawnie i kod
QR CODE
będzie wyraźny do
Wygenerowano na www.qr-online.pl
Jesienny Rajd Rowerowy LZS
odczytania automatycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

Stypendia Starosty Bialskiego w ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Różaniec do granic w Terespolu
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QR CODE

Stypendia Starosty Bialskiego
w LO w Międzyrzecu Podlaskim
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Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
w Romanowie

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Ślubowanie klas I ALO w Terespolu

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołba
w Wysokim

QR CODE
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