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Sekretariat Starosty Bialskiego		
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Sekretariat Wicestarosty Bialskiego
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83 35 11 386
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6

• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		

Szpital otrzyma sprzęt medyczny od WOŚP

7
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• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		
• O/Z w Terespolu			

83 35 11 387
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PZZK: ogniska wirusa wygaszone		

9

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

83 35 11 317
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• Wydział Rolnictwa i Środowiska		

83 35 11 343

• Wydział Organizacyjno-Administracyjny
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• Wydział Spraw Społecznych 		
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Wytyczne w przypadku znalezienia
martwego dzika

10

LOT: agroturystyka			

11-12

Finał konkursu „Czysta Ziemia”

13-14

Kodeń: zakończyli Rok Kraszewskiego

15-16

Wieczór wspomnień w Sławatyczach

17

Przegląd poezji śpiewanej w Terespolu

18

Bal andrzejkowy w Sosnówce		

19

Udane zakończenie roku Szabluka

21

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii		

22

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

Ogłoszenia					

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

83 35 11 367

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
						83 34 35 899
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

83 34 32 982

• Zarząd Dróg Powiatowych			

83 34 31 909

• Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej			
						83 34 48 112
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
w Białej Podlaskiej				
83 34 47 200
83 34 32 041

• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01
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Kalendarz wydarzeń			

23

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
					
83 341 64 60

Powiat bialski w materiałach wideo

24

• Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej			
						83 34 16 500
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41. Sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbyła się 29 listopada w Zespole
Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim.
Podczas sesji radni rozpatrzyli m.in. informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. W tym czasie powiat był organem prowadzącym dla
8 samodzielnych jednostek budżetowych
w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Do szkół
uczęszczało w tym czasie 1 780 uczniów
w 77 obwodach. Było to o 126 uczniów
mniej niż w roku ubiegłym. W sumie szkołach zawodowych i technikach szkoły
kształciły uczniów w 25 zawodach. Informacja zawierała m.in. informacje o przeprowadzonych remontach infrastruktury
oświatowej, na które przeznaczono środki
w wysokości ponad 570 tys. zł, a także dane
realizacji przez powiat jako organ prowadzący zadania jakim jest dokształcanie
i doszkalanie nauczycieli. Opisane zostały
również szczegółowe dane dotyczące zdawalności matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

XLI sesja Rady Powiatu
tu przyjęła uchwałę stwierdzającą przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Międzyrzecu Podlaskim, która
wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich, w branżową
szkołę I stopnia. Jest to 3-letnia szkoła
prowadząca kształcenie zawodowe. Po
jej ukończeniu i zdaniu egzaminu uczeń
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także możliwość
dalszego kształcenia w branżowej szkole
II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.
Stawki za usunięcie pojazdu z drogi
Rada ustaliła również stawki opłat za
usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego i jego przechowywanie
na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym pojazd usuwa się z drogi na koszt
właściciela m.in. kiedy pozostawiono
go w miejscu, gdzie jest to zabronione

i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że zadania,
o których mowa to zadania własne powiatu, a decyzje o zapłacie tych kosztów
wydaje starosta. Przy ustalaniu wysokości opłat pod uwagę brane były rzeczywiste koszty usunięcia i przechowywania
pojazdu ponoszone w takich sytuacjach
przez powiat.
Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu
bialskiego na rok 2017, wyboru biegłego
rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
za mijający rok, a także wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
lokali użytkowych położonych przy ul.
Brzeskiej 101.
Tekst: Łukasz Ciołek, Wioletta Bielecka/ Zdjęcia:
Grzegorz Panasiuk

Droga do modernizacji
W związku z planowaną przez wójta
gminy Międzyrzec Podlaski�����������
modernizacją infrastruktury drogowej Rada Powiatu
przekazała gminie w zarząd odcinki dróg
powiatowych: Nr 1006 (Olszanka) gr. woj.
– Kożuszki – Krzewica i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. – Kożuszki – gr. woj. (Mostów
– Huszlew) położone na terenie gminy
Międzyrzec Podlaski na cele związane
z realizacją inwestycji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Radni uchwalili również roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego na rok 2018.
Projekt Programu został poddany konsultacjom, które przeprowadzone były październiku w formie badania ankietowego drogą
elektroniczną. W trakcie konsultacji nie
zgłoszono żadnych uwag. Głównym celem
Programu jest wyjście naprzeciw potrzebom społecznym i podnoszenie poziomu
życia mieszkańców powiatu. drogą do tego
ma być bardziej efektywne wykorzystywanie aktywności społeczności lokalnej. Zakres współpracy obejmuje m.in. edukację,
kulturę, promocję aktywizacji zawodowej,
czy nieodpłatną pomoc prawną.
Szkoła branżowa zamiast zawodowej
Zgodnie z wymogami jakie nakłada
Ustawa – Prawo oświatowe Rada Powia3
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gm. Terespol

Kobylany: Nowe drogi gminne przy
Placu Ryszarda Kaczorowskiego

Nowe drogi gminne pojawią się w Kobylanach. Zarząd Powiatu w Białej
Podlaskiej wydał pozytywną opinię
o zaliczeniu wskazanych przez wójta gminy Terespol działek, jako dróg
w kategorii dróg gminnych w miejscowości Kobylany. Nowe drogi powstaną
przy Urzędzie Gminy w Kobylanach,
przy Placu Ryszarda Kaczorowskiego
– Centrum Gminy Terespol.
Wójt gminy Terespol zwrócił się do Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek
stanowiących własność Gminy Terespol
w miejscowości Kobylany. Zaliczenie wyżej wymienionych dróg do kategorii dróg
gminnych stanowić będzie uzupełnienie
komunikacyjne istniejącej sieci dróg na
terenie gminy Terespol. To planowa procedura związana z powstawaniem osiedla przy centrum gminy. Docelowo ma tu
powstać około 16 ulic i uliczek. Pierwsze
domy mieszkalne inwestorów indywidualnych już powstają. Cały teren od trasy
DK-2 poprzez Plac Ryszarda Kaczorowskiego, pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Zielone Wzgórze, aż po Koroszczyn przewi-

dziany jest w planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren zabudowy,
usług i handlu. Gmina niweluje obecnie
grunty aby wyrównać przestrzeń przeznaczoną pod ulice i zabudowę mieszkalną.
Opisywane prace związane są z procedu-

rą pozyskania środków zewnętrznych na
budowę dróg z programu Przebudowy
i Budowy Dróg Gminnych i Lokalnych.
Jedna z dróg już w przyszłym roku doczeka się projektu budowlanego. Kolejne
realizowane będą sukcesywnie.
Materiał: Radio Biper

Tuczna inwestuje w usługi społeczne
Gmina Tuczna podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Klub Seniora w Tucznej” w ramach działania
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Stworzony zostanie Klub Seniora dla
mieszkańców. Ponad 500 tyś. złotych
zostanie przeznaczonych na funkcjonowanie klubu oraz organizację
warsztatów i spotkań integracyjnych.
Klub tworzony w ramach projektu będzie integrował, rozbudzał zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukował,
upowszechniał zdrowy styl życia, zmieniał wizerunek człowieka starszego
w społeczeństwie. Od 1 stycznia 2018 r.
20 osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych czy chorych
otrzyma wsparcie.W najbliższym czasie
podpisana zostanie również umowa na
dofinansowanie projektu pn. „Poprawa
dostępności infrastruktury społecznej
4

w Gminie Tuczna” w ramach działania
13.2 Infrastruktura usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu to ponad 400 tys.
zł. Projekt przewiduje modernizację
budynku głównego Środowiskowego

Domu Samopomocy w Międz ylesiu
poprzez instalację kolektorów słonecznych, wymianę oświetlenia oraz adaptację istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby ŚDS w Międzylesiu.
Materiał: Andrzej Harasimuk, Urząd Gminy Tuczna
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Terespol stawia na odnawialne źródła energii
Ponad 3,3 mln zł – to kwota dofinansowania, jaką pozyskało miasto na odnawialne źródła energii. To prawie
75% całkowitej wartości projektu.

Dotacja na realizację drugiego etapu
projektu „Odnawialne źródła energii
dla Miasta Terespol” jest już pewna. –
W ostatnim czasie miasto Terespol
otrzymało dofinansowanie na budowę
w instalacji solarnych, pomp ciepła, pieców na pelet i instalacji fotowoltaicznych. Kwota dofinansowania to ponad
3,3 mln zł – mówi Jacek Danieluk, burmistrz miasta. Instalacje zostaną zamontowane w domach jednorodzinnych.
Do końca grudnia mają zostać przygo-

towane umowy do podpisania o dofinansowanie, a jednocześnie tr wa
procedura do ogłoszenia przetargu na
realizację inwestycji.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województ wa Lubelsk iego na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to
prawie 4,5 mln zł.
Mieszkańcy, którzy podpisali umowy

o OZE, o terminie dokonywania wpłat
zostaną powiadomieni w pierwszym
kwartale przyszłego roku. Po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę i montaż instalacji będzie zorganizowane
spotkanie z mieszkańcami, na którym
zostaną przedstawione koszty inwestycji. Ustalony będzie także, w drodze
losowania ulic, harmonogram realizacji
inwestycji.
Materiał dzięki uprzejmości portalu biala24.pl/
Zdjęcie: UM w Terespolu

gm. Międzyrzec Podlaski

Już niedługo płatności przez Internet
– gmina pozyskała dotację na rozwój e-Usług

Gmina Międzyrzec Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny wraz z ośmioma gminami z woj.
lubelskiego realizuje inwestycję w ramach unijnego projektu „Partnerstwo
Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług”. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 893 520,00 zł, a wartość
projektu wyniesie : 1 051 200,00 zł.
Projekt będzie obejmował wyposażenie
i wdrożenie systemów informatycznych

w tym uruchomienie e-usług (np. portal
podatkowy) i dziedzinowych (np. system
do obsługi finansowo-księgowej), oraz
modernizacja strony WWW, zakup sprzętu i wdrożenie platformy komunikacyjno-konsultacyjnej.
Efektem wdrożenia e-usług znacząco ułatwi
mieszkańcom załatwianie różnego rodzaju
spraw w całości drogą elektroniczną. Między innymi mieszkańcy gminy będą mogli
dokonywać płatności podatków przez Internet. Również obieg dokumentów w urzędzie będzie znacząco usprawniony.

Wartość całego przedsięwzięcia realizowanego przez wszystkie samorządy
biorące udział w projekcie wyniesie
8 102 089,80 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
6 886 776,33 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018-2019.
Projekt jest realizowany w ramach Osi
priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE
Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Materiał: UG w Miedzyrzecu Podlaskim

5
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Spotkanie pracowników socjalnych powiatu bialskiego
„Praca na rzecz drugiego człowieka,
w celu poprawy, a nawet zmiany jego
sytuacji życiowej, to bardzo trudne
zadanie i dlatego tylko profesjonalista, jakim jest pracownik służb społecznych może dać nadzieję na godne
życie�������������������������������
i pomóc dostrzec sens codziennych zmagań” – mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej Halina Mincewicz
podczas konferencji poświęconej powiatowym obchodom Dnia Pracownika Socjalnego.

gażowanie i empatię, z jakimi pracownicy służb socjalnych podchodzą do służby
na rzecz drugiego człowieka.
W spotkaniu udział wzięli również: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Mariusz Kostka, przewod-

niczący Komisji Spraw Społecznych Tomasz Andrejuk, przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Arkadiusz Maksymiuk oraz radni powiatu
bialskiego Agnieszka Jakoniuk i Radosław Sebastianiuk.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Spotkanie, które odbyło się 21 listopada
w Białej Podlaskiej zgromadziło kadrę
kierowniczą służb socjalnych z terenu powiatu: kierowników Ośrodków Pomocy
Społecznej, dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu,
kierowników warsztatów terapii zajęciowych i ośrodków wsparcia, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Specjalne podziękowania i życzenia
zgromadzonym złożył starosta bialski
Mariusz Filipiuk, który podkreślił zaan-

Dzień Pracownika Socjalnego w Kozuli
Z okazji obchodów Dnia Pracownika
Socjalnego odbyło się spotkanie, podczas którego pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozuli otrzymali specjalne podziękowania i wyróżnienia.
Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest jedną z nielicznych
okazji do przekazania ciepłych słów pod
adresem osób zawodowo zajmujących
się tymi najbardziej potrzebującymi pomocy, którzy codziennie wytrwale starają
się być wsparciem dla drugiego człowie-

6

ka. Z okazji ich święta pracownicy Domu
Pomocy Społecznej w Kozuli spotkali się
przy wspólnym stole. W podziękowaniu
za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przez
ponad 30 lat Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Urszula Artymiuk,
Zbigniew Iwaniuk, Sławomir Kisiel
i Wiesława Piątek. Srebrnym Medalem
za Długoletnią Służbę odznaczona została Edyta Wiszniewska.
Statuetkami, przedstawiającymi serce na
dłoni, nagrodzeni zostali Bartosz Piwoni

i Radosław Gerung. Wszyscy pracownicy otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, które są symbolicznym wyrazem
wdzięczności za codzienne zaangażowanie, z jakim podchodzą do mieszkańców Domu.
Nagrody wręczyli dyrektor placówki Krystyna Czyżewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej
Podlaskiej Halina Mincewicz i starosta
bialski Mariusz Filipiuk.
Tekst: Krystyna Czyżewska, Wioletta Bielecka/
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Szpital powiatowy ze sprzętem od WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy potwierdziła wytypowanie do
przekazania jako daru dla Oddziału
Pediatrycznego Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
specjalistycznych urządzeń diagnostycznych i wyposażenia o szacunkowej wartości 200 000 zł – około
czterokrotnie wyższej niż w roku poprzednim: aparatu EKG, aparatu EKG
Holter, aparatu USG i pięciu łóżek
szpitalnych dla dzieci – pacjentów
Oddziału.
Efektem rozmów, które odbyły się
w ramach 49. Konkursu Ofert Fundacji WOŚP na zakup sprzętu medycznego Orkiestra nabyła 3148 urządzeń
dla oddziałów pediatrycznych. Zakup
sfinansowany będzie ze środków zebranych podczas styczniowego finału, a jego łączny koszt to 25 mln zł.
Z wnioskiem o wsparcie wystąpiła dyrekcja szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Został on rozpatrzony pozytywnie. Póki co wartość otrzymanego daru

jest tylko szacowana.
Rok wcześniej WOŚP przekazała międzyrzeckiemu szpitalowi wyposażenie
na kwotę 47 252,63 zł. Były to: aparat
do lokalizacji naczyń krwionośnych,
aparat EKG, kardiomonitor, trzy łóżka szpitalne z dodatkowym wyposażeniem i komputer. Wartość sprzętu,
który w tym roku otrzyma szpital jest
więc cztery razy większa niż w roku
ubiegłym.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
regularnie wspiera Szpital w Międzyrzecu Podlaskim. Ze sprzętu korzystają
obecnie pacjenci Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Neonatologii. Przekazywane przez Orkiestrę dary wciąż
poprawiają jakość świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo i komfort
pacjentów.
Wkrótce odbędzie się 26. finał WOŚP.
14 stycznia 2018 roku Orkiestra będzie
zbierać środki na wyrównanie szans
leczenia noworodków na oddziałach
neonatologicznych. Udział w międzyrzeckim finale zapowiedział starosta
bialski Mariusz Filipiuk, który będzie jednym ze współprowadzących
aukcję. Na tegoroczną licytację przekazał m.in. zdjęcia autorstwa Artura
Bieńkowskiego – fotografika z Janowa
Podlaskiego z podpisami oraz krawat.
Wylicytować będzie można także wyjątkowe numery tablic rejestracyjnych.
Przedmioty na aukcję przekaże również
międzyrzecki szpital.
Tekst: Wioletta Bielecka/
Materiał: SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Komentarz

Mariusz Filipiuk, starosta bialski:

To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość nie tylko dla szpitala, którego
jakość usług jeszcze bardziej wzrośnie.
Największą korzyść z tego sprzętu odniosą przede wszystkim pacjenci. To
budujące. Jestem ogromnie szczęśliwy,
że kolejny raz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy hojnie obdarowała szpital
powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim.
Mam wrażenie, że ten fakt jeszcze bardziej zachęci mieszkańców powiatu
do zaangażowania w zbliżający się finał WOŚP, który już niedługo, bo 14
stycznia. Serdecznie do tego zachęcam
i szczególnie polecam aukcje, na które
osobiście przekazałem kilka ciekawych
rzeczy m.in. piłkę nożną z podpisem
Roberta Lewandowskiego.

gm. Janów Podlaski

Pomnik Historii z powiatu bialskiego. Uroczystości w Pałacu Prezydenckim
Stadnina Koni w Janowie Podlaskim jest jednym
z obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników
Historii. Prezydent Andrzej Duda potwierdzające ten
fakt rozporządzenia wręczył podczas oficjalnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. starosta bialski Mariusz
Filipiuk.
Tego dnia do listy dołączyło 11 nowych obiektów. Wśród
nich znalazły się m.in.: Kopiec Kościuszki w Krakowie,
Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko katedralny, kościół
pw. św. Michała Anioła w Szalowej czy warzelnia soli
w Ciechocinku.
Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków. Pierwsze z nich na listę trafiły w 1994 roku. Do
chwili obecnej liczyła ona ok 70. Uznanie za Pomnik
Historii jest równoznaczne z nadaniem zabytkowi lub
kompleksowi szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla narodowej kultury.
Tekst: Wioletta Bielecka
7
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Dom Dziecka w Komarnie obdarowany

Sieć drogerii Rossmann podsumowuje
akcję „Pomagamy jak umiemy”. Produkty o wartości niemal 3,5 miliona
złotych trafiają do 147 instytucji charytatywnych w całej Polsce. Wśród nich
znalazła się również Stowarzyszenie
Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie.
21 listopada do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie trafiły
ogromne ilości kosmetyków, artykułów
drogeryjnych, środków czystości i produktów chemii gospodarczej. Wszystko
o łącznej wartości ponad 19 tys. zł.

punktach można było pomóc dzieciom
z domów dziecka w Komarnie, Janowie
Podlaskim i Szachach Produkty, które
otrzymaliśmy trafią do nich miedzy innymi w ramach świątecznych paczek.

Jeszcze raz pragniemy z całego serca
podziękować za okazane zaufanie i pamięć zarówno pracownikom drogerii jak
i wszystkim klientom.

Materiał: Piotr Malesa prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie

W ramach tej niesamowitej akcji przedstawiciele drogerii w całej Polsce mogli
wskazać organizacje charytatywne z ich
regionów. Pracownicy sklepów Rossmann`a w Białej Podlaskiej wybrali
właśnie nas. Robiąc zakupy w okresie
od kwietnia do października w tych

Bialski rynek pracy w listopadzie
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Białej Podlaskiej wg stanu
na koniec listopada 2017r. wyniosła 6.984 w tym 3.466 kobiet i jest o 89
osób większa w porównaniu do miesiąca poprzedniego. W mieście Biała
Podlaska liczba bezrobotnych wynosiła 2.584 osoby, natomiast w powiecie
bialskim 4.400 osób.
Stopa bezrobocia na obszarze działania
bialskiego urzędu na koniec października
2017r. wyniosła 11,0% w mieście Biała
Podlaska oraz 10% w powiecie bialskim.
Natomiast w województwie lubelskim wyniosła 8,5% natomiast w kraju 6,6%.
W listopadzie 2017r. w bialskim urzędzie zarejestrowało się 1044 osoby,
o 99 osób więcej niż w październiku,

w tym: 144 osoby zarejestrowały się
po raz pierwszy, natomiast 900 osób
po raz kolejny zostało włączonych
do ewidencji osób bezrobotnych.
W miesiącu listopadzie w urzędzie pracy
zarejestrowanych zostało 90 absolwentów i jest to o 34 osoby mniej niż w miesiącu poprzedzającym sprawozdanie.
W omawianym okresie 988 osób utraciło
status osoby bezrobotnej.
W miesiącu listopadzie 2017r. urząd
pracy dysponował 568 ofertami zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Pracodawcy najczęściej zgłaszali oferty pracy m.in. w takich zawodach jak: spawacz
metodą MIG/MAG, malarz budowlany, sprzedawca, kierowca samochodu
cieżarowego, murarz – tynkarz, kierowca – mechanik, kierowca samochodu dostawczego, magazynier, pracownik biu-

rowy, spedytor do odpraw celnych EPI,
sprzedawca – kasjer, czy sprzątaczka.
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą miały do dyspozycji 106
ofert zgłoszonych przez pracodawców
zagranicznych w ramach sieci EURES.
Zagraniczne oferty pracy zgłaszane przez
pracodawców to: monter izolacji, monter na linii produkcyjnej, ślusarz, animator sportowy, animator dziecięcy,
animator młodzieżowy.
Materiał: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej/ Opracowanie: Leszek Niedaleki (Radio Biper)

Spotkanie członków Bialskopodlaskiej Izby
Gospodarczej w Białej Podlaskiej
11 grudnia odbyło się Członkowskie Spotkanie Środowiskowe Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej
w Białej Podlaskiej pt. ” Plany inwestycyjne własne i obce oraz oferty
inwestycyjne samorządów powiatu
bialskiego”.
Podczas spotk ania przedsiębiorc y
8

wraz z przedstawicielami samorządów
omawiali rozwój gospodarczy naszego
regionu oraz perspektywy jakie przed
nim stoją. Udział w spotkaniu wzięli
m.in.: burmistrz miasta Międzyrzec
Podlaski Zbigniew Kot, wójt
gminy Terespol Krz ysztof Iwaniuk,
zastępca wójta gminy Biała Podlaska
Adam Olesiejuk , sek retar z miasta

Terespol Józef Paderewski, a także
starosta bialski Mariusz Filipiuk, który
w swoim wystąpieniu podsumował
dotychczasowe oraz planowane
działania, jak ie powiat podejmuje
w takich dziedzinach jak infrastruktura
drogowa, polityka zdrowotna
i społeczna oraz oświata.
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PLW: wszystkie ogniska wirusa wygaszone
O aktualnej sytuacji związanej
z wirusem afrykańskiego pomoru świń rozmawiano p o dczas
posiedzenia Powiatowego Ze społu Zarządzania Kr yzysowe go, które odbyło się 22 listopada
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.
W spotk aniu, któremu przewodni czył starosta bialski Mariusz Filipiuk,
udział wzięli m.in. wicestarosta Janusz
Skólimowski, powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej Radomir
Bańko, łowczy okręgowy Roman Laszuk, a także przedstawiciele policji
i straży pożarnej.
Radomir Bańko podsumował, że do
chwili obecnej wszystkie stwierdzone
na terenie powiatu bialskiego ogniska
choroby zostały wygaszone, a (obszary
zapowietrzone i zagrożone) zniesione.
75% powiatu pozostaje w strefie niebieskiej, zaś strefą czerwoną objęte
są wciąż 4 gminy. Rolnicy mogą sprzedawać świnie w większości skupów.
Obecnie wciąż trwa przygotowywanie
decyzji dotyczących odszkodowań.
W celu przyspieszenia procesu weryfikacji wniosków oraz wypłat pieniędzy rolnikom, do pracy przy decyzjach
skierowani zostali dodatkowi pracownicy. Wiadomo już, że spośród 42
gospodarstw, w których stwierdzono ogniska wirusa, 37 nie spełniło

określonych wymogów i odszkodowań nie otrzyma. Bańko poinformował również, że dla połowy rolników
z obszarów zapowietrzonych, którym
wybito świnie w celu likwidacji choroby, wydano już decyzje o odszkodowaniach. Wypłaconych zostało około 30
%. Natomiast do rządowego programu
bioasekuracji zgłosiło się ponad 1 400
hodowców trzody chlewnej z terenu
powiatu bialskiego. Na przyszły rok zaplanowana została realizacja kolejnego
etapu programu.
Powiatowy lekarz weterynarii stwierdził, że aktualnie najbardziej istotną kwestią pozostają dziki i kwestia
odstrzału sanitarnego. W sierpniu
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nałożył na koła łowieckie obowiązek zredukowania populacji dzika
do liczby 0,1 os./km 2. Zadanie to koła
miały zrealizować do końca listopada.
Według wyliczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej,
do uz yskania tej liczby w powiecie
bialskim należało odstrzelić ponad
2 100 sztuk. W większości przypadków
myśliwi w pierwszej kolejności realizują jednak plany łowieckie, które zostały opracowane w kwietniu, czyli przed
wejściem w życie rozporządzenia i nie
zakładały problemu ASF. Do tej pory
w ramach odstrzału sanitarnego odstrzelono 254 dziki.
Podczas dyskusji padło wiele pytań do-

tyczących myśliwych. Poruszone zostały kwestie przepływu informacji między służbami weterynaryjnymi i kołami
łowieckimi. Łowczy okręgowy Roman
Laszuk postulował, że konieczne jest
jasne określenie tego, gdzie i na jakich
zasadach można organizować polowania. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że niezbędne jest opracowanie
przewodnika dla myśliwych, który
zawierałby niezbędne informacje co
do ograniczeń.
Chodzi tu przede wszystkim o polowania zbiorowe i polowania z udziałem psów. Łowczy wskazywał, że obecnie obowiązujące przepisy, wynikające
z ustaw i poszczególnych rozporządzeń, są mylące, bo wzajemnie się wykluczają i dlatego odstrzał dzików jest
mało efektywny. Również ze względu
na niedostateczną ilość chłodni, w których zamykane są odstrzelone dziki
oraz wciąż przedłużające się badania
próbek krwi.
W różnych częściach powiatu bialskiego wciąż odnajdywane są truchła
padłych dzików (zarejestrowano 470
pr z ypadków). W większości w po łudniowej części, w rejonie gminy
Międzyrzec Podlaski. Wirus wciąż się
przemieszcza i już przekroczył Wisłę.
Według ostatnich doniesień chorobę
stwierdzono u dzików w stolicy i podwarszawskich gminach.
Materiał: Wioletta Bielecka
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PLW: Wytyczne dotyczące postępowania
w przypadku znalezienia padłego dzika
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na
którą podatne są świnie domowe oraz
dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla
ich zdrowia i życia.
Występowanie ASF wśród dzików może
stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej.
Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego
powodu powinny być one usuwane ze środowiska.
Cel: określenie sposobu postępowania
przez osoby, które znajdą martwego dzika.
Celem akcji informacyjnej jest wsparcie
działań, zmierzających do eliminacji wirusa
poprzez usuwanie ze środowiska martwych
dzików, potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma
na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby,
w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są
świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki
dzików w dowolnym stadium rozkładu,
w tym również kości dzików.
Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok
dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu),
informację taką należy również zgłosić do
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:
- odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika np. za pomocą taśmy
rozpiętej na pniach drzew na wysokości
ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka
z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
- powstrzymanie się od dotykania zwłok
dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia;
- zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia

padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii:
w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce
znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne), dane osoby
zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym
miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan
zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
- w czasie działań nie wolno pozostawiać
żadnych odpadków żywnościowych
w lesie;
- należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 maja 2015 w sprawie
środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń na obszarach o największym zagrożeniu ASF, osobom mającym kontakt
z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia
ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
- należy przestrzegać zasady, że osoba,
która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF,

przez 72 godziny po znalezieniu padłego
dzika, nie wchodziła do miejsc, w których
utrzymywane są świnie i nie wykonywała
czynności związanych z obsługą świń;
- dodatkowo należy pamiętać iż, zgodnie
z ww. rozporządzeniem na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, w którym są utrzymywane
świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części
dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które
mogły zostać skażone wirusem ASF.
Materiał: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej
Podlaskiej

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies
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Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

70

60

65

75

70

3,0-3,5

0,5-0,8

Piszczac

70

60-70

60

75

65-70

3,0-3,5

0,5-0,8

Biała Podlaska

75

-

50-55

70-80

65

3,0

0,6-0,7

Radzyń Podl.

70-75

65

50-60

70-80

65-70

2,5-3,5

0,5-0,7

Łuków

70-75

65-70

60

70-80

65-75

2,5-4,0

-

Łęczna

55

-

45

60-65

50

1,5-3,5

-

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 30
listopada 2017 r.
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Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Członkami Stowarzyszenia Lokalna
Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną” oprócz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, hoteli
czy pensjonatów są stowarzyszenia,
muzea i osoby fizyczne. W aktualnym
odcinku cyklu o turystyce w naszym
regionie przedstawię jedno z aktywnie
działających stowarzyszeń.
Jest to Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. Jego członkami
są miedzy innymi: Krzysztof Kowalewski
– Gospodarstwo Agroturystyczne, Mirosława Brodacka – wyrób sękaczy, Anna
Fuks – wyrób sękaczy, Andrzej i Mieczysław Józefaciukowie – Muzeum Wsi Podlaskiej od ponad 20 lat gromadzą narzędzia używane w dawnym gospodarstwie
rolnym, Łukasz Węda – nauka strzelania
z łuku krymsko-tatarskiego mongolskiego i wschodniego oraz Marian Demczuk
– warsztaty rękodzieła artystycznego
w drewnie.
Oprócz interesującej turystycznie oferty
członków Stowarzyszenie posiada własną ofertę:
„Studzianka - dawna osada tatarska”
oferta całoroczna, dla osób indywidualnych i grup od 10 do 120 osób, grupy
szkolne, seniorzy, osoby dorosłe.

skim, warsztaty ceramiczne.
3. Emisja filmów promocyjnych o Studziance.
4. Warsztaty z papierowej wikliny.
5. Warsztaty rękodzieła artystycznego
w drewnie.
Osoby odwiedzające otrzymują materiały promocyjne. Stowarzyszenie prowadzi
sklepik z pamiątkami.
Oprócz wymienionych wyżej zajęć Stowarzyszenie w jego działalności można
wyróżnić:
prelekcje tematyczne nt. funkcjonowania

organizacji pozarządowych i wokół tematyki tatarskiej, organizowanie przyjęć,
imprez okolicznościowych, festynów plenerowych, animacji dla dzieci oraz zawodów biegowych, organizacja wycieczek
i zjazdów, wydawanie kwartalnika „Echo
Studzianki”.

Adres:
Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka
Studzianka 42, 21-532 Łomazy
tel. 501 266 672
e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
www.studzianka.pl
Tekst opracował: Andrzej Krywicki

„Tatarski Dzień” czas trwania zajęć od 5
do 12 godzin: warsztaty i potrawy kuchni tatarskiej, dawne tatarskie zmagania
– turniej dla grup i rodzin, wieczory poezji i motywu tatarskiego w literaturze,
sztuce i filmie, zwiedzanie cmentarza
tatarskiego z przewodnikiem, nauka
strzelania z łuku – warsztaty i turnieje,
zwiedzanie wystawy przedstawiającej
osadnictwo tatarskie, historii Studzianki
i znanych osobistości pochodzących ze
Studzianki.
„Aktywny dzień” czas trwania zajęć od
6 do 10 godzin.
1, Spływy kajakowe rzeką Zielawą i Krzną
od kwietnia do września, od 10 do 60
osób
z transportem i posiłkiem.
2. Terenowa gra łucznicza.
3. Gra historyczna Kubb.
4. Rajdy piesze śladami przydrożnych
kapliczek i krzyży.
„Nasze dziedzictwo kulturowe” czas
trwania zajęć od 6 do 10 godzin.
1, Biesiada podlaska z grupą śpiewaczą
„Studzianczanie”.
2. Lepienie naczyń na kole garncar11
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Woda, ryby, kajaki i trochę historii
Gospodarstwo agroturystyczne „Malówka” w Malowej Górze - gmina Zalesie - położone jest w dolinie rzeki Krzny
i Bugu. Do dyspozycji gości jest drewniany dom z zagospodarowanym poddaszem, cztery 2, 3 i 4 osobowe pokoje
z łazienkami i kompletnie wyposażoną
kuchnią. Posesja jest ogrodzona.
Dla miłośników karawaningu i biwakowania
pod namiotem przygotowane jest, idealne
na rozbicie namiotów i postawienie przyczep kempingowych, miejsce nad rzeką.
Znajduje się tam altanka z doprowadzoną
elektrycznością, lodówką i ujęciem wody.
Przybywający na miejsce goście mogą skorzystać z oferowanego pełnego wyżywienia.
Gospodyni przygotowuje tradycyjne potrawy z ekologicznych produktów. Mogą także
samodzielnie przygotowywać swoje posiłki.
Niedalekie rzeki to raj dla wędkarzy i miłośników spływów kajakowych.
Dla gości przygotowany jest grill, miejsce
na ognisko i altanki, a także boisko do piłki
siatkowej plażowej.
W niedalekiej odległości znajdują się miejsca warte odwiedzenia:
Pratulin –Sanktuarium Błogosławionych
Męczenników Podlaskich (12 km), Kodeń
– Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej (31
km), Kostomłoty - Jedyna na świecie parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounicka) (25 km), Neple – Rezerwat Przyrody, Przełom Bugu (6 km), Janów
Podlaski – Stadnina koni arabskich (24 km),
Terespol – Przejście graniczne, Cerkwie (12
km), Kobylany – kąpielisko (6 km). Niedaleko gospodarstwa przebiega znany Szlak
rowerowy Green Velo.
Na potrzeby odwiedzających gospodarstwo gości wystawiane są scenki rodzajowe
przedstawiające życie i walkę partyzantów
w latach 1940-47. Prawdziwa leśna ziemianka w obozie partyzanckim, grochówka, śpiewy i odtwarzane historie leśnych żołnierzy
zapewnią niezapomniane wrażenia.
Obiekt jest częściowo dostępny dla osób
niepełnosprawnych. Gospodarze udostępniają obiekt na organizację imprez zamkniętych – do 25 osób.
Agroturystyka Malówka
Urszula i Wiesław Bylina
Malowa Góra 4a
21 – 512 Zalesie
Telefon: +833759005
kom. 600083329
www.agrosplywy.eu
e-mail: wieslawbylina@wp.pl
Strona na FB: Spływy kajakowe Malowa
Góra

Informację opracował: Andrzej Krywicki
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Finał X edycji konkursu „Czysta Ziemia”
28 listopada odbył się finał konkursu
„Czysta Ziemia”, który już dziesiąty raz
zorganizowało Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej. Celem konkursu
jest rozpowszechnianie wśród dzieci
i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu
ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.
W ramach konkursu uczestnicy podejmowali się działań w zakresie edukacji
ekologicznej. Były to: zbiórka odpadów
nadających się do powtórnego wykorzystania, sprzątanie najbliższego otoczenia
oraz inne inicjatywy proekologiczne, które powinny znajdować swój finał w corocznej ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie
Świata”.
Uroczyste podsumowanie konkursu poprowadził dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Środowiska Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej Przemysław Bierdziński. Laureatom nagrody wręczali starosta
bialski Mariusz Filipiuk i wicestarosta
Janusz Skólimowski, którym towarzyszyli radni powiatu bialskiego: Agnieszka Jakoniuk, Mateusz Majewski, Marek
Sulima, Arkadiusz Misztal i Arkadiusz
Maksymiuk, Mariusz Kiczyński.
Komisja Konkursowa w składzie: Przemysław Bierdziński – Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – przewodniczący, Marek Sulima – przedstawiciel
komisji Rady Powiatu – członek, Mateusz Majewski – przedstawiciel komisji
Rady Powiatu – członek, Anna Jureczek
– przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – członek, Małgorzata
Kołodziejska – przedstawiciel Wydziału
Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – sekretarz,
mając niełatwe zadanie do wykonania,
wyłoniła 5 laureatów, którymi zostali:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tulikowie; II miejsce – Zespół Placówek
Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego;
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy; IV miejsce – Szkoła Podstawowa
im. 1000-lecia Państwa Polskiego
w Sworach; V miejsce – Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym.
Wyróżnienia otrzymali: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Rogoźnicy; Szkoła Podstawowa im. 30
Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
w Grabanowie; Szkoła Podstawowa im.

►
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Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie;
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Sitniku; Szkoła Podstawowa w Dobrynce.
Nagrody indywidualne otrzymali:
Wiktoria Zbańska – Publiczna Szkoła
Podstawowa w Tulikowie; Marek Stubiński – Zespół Placówek Oświatowych
w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego; Cezary Zieńczuk –
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Rzeczycy; Marcelina
Hodun – Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach; Lena
Kondratiuk – Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym; Szymon Trochymiuk –
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy; Joanna
Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa im.
30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie; Ewa Sidoruk – Szkoła
Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie; Marta Wasilewska –
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Sitniku; Maria Niedźwiedź – Szkoła
Podstawowa w Dobrynce; Daniel Lewczuk-Mańczyna – Szkoła Podstawowa
im. ppłk Stefana Skoczylasa w Roskoszu;
Anna Mikiciuk – Szkoła Podstawowa
w Berezówce; Adrian Wolski – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Wólce Dobryńskiej; Brajan Kasianiuk –
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach; Dominik
Romaniuk – Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu; Julia Derehajło – Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Konstantynowie; Adam
Ojer – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
Dużej; Nina Hołownia – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej;
Dominik Osypowicz – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Terespolu; Zuzanna Goździołko – Szkoła
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Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym; Julia Demczuk – Szkoła Podstawowa w Zalesiu; Dawid Kaliszewski – Szkoła Podstawowa Pomnik
1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych;
Szymon Skrzyński – Szkoła Podstawowa
w Sosnówce; Natalia Tomczuk – Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Przedszkola
im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach; Nikola Welik – Szkoła Podstawowa im. Ks.
Jana Twardowskiego w Horodyszczu; Katarzyna Bazyluk – Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Rokitnie z oddziałami
gimnazjalnymi; Sebastian Weremko –
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim; Hubert
Hołonowicz – Zespół Szkół w Łomazach
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki; Elena Zaniewicz – Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach; Jonasz Wasiluk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola
Krysińskiego w Rudnikach; Aleksandra
Tarasiuk – Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Drelowie; Adam Bednarczyk – Zespół Szkół im. Kornela Ma-

kuszyńskiego w Małaszewiczach; Łucja
Moździerz – Szkoła Podstawowa im.
Orła Białego w Kobylanach; Krystian
Czuchraj – Publiczne Gimnazjum w Kobylanach; Anita Kapłan – Gimnazjum
im. Cypriana Norwida w Konstantynowie;
Martyna Szypiło – Publiczne Gimnazjum
im. J. I. Kraszewskiego w Sosnówce; Katarzyna Syrytczyk – Publiczne Gimnazjum
Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach;
Weronika Popielewicz – Zespół Szkół
w Łomazach Gimnazjum im. Unitów Podlaskich; Stanisław Trociewicz – Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu; Paulina Konczal – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach; Anna Osior – Zespół Szkół
im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim; Kacper Kieruczenko – Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.
Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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To był Rok Kraszewskiego w powiecie
bialskim. 10-lecie ŚDS w Kodniu
W związku z ogłoszeniem przez Radę
Powiatu w Białej Podlaskiej Rok 2017
Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim gmina Kodeń
podjęła szereg działań, które świadczyły o włączeniu się w to ważne
przedsięwzięcie. Postać tego wybitnego pisarza, twórcy, historyka, publicysty, działacza społecznego zajmującego się sprawami narodu zasługuje na
upamiętnienie i podkreślenie.
Z jakiego powodu? Zatraca się docenianie niepowtarzalnych wartości, które
niosą dzieła tej niepospolitej osobowości w kulturze polskiej – Józefa Ignacego
Kraszewskiego. Należy on do najpłodniejszych pisarzy polskich i najpłodniejszych pisarzy na świecie. Pozostawił po
sobie m.in. około 220 powieści, ponad 20
sztuk teatralnych, 150 mniejszych form literackich takich jak obrazki czy opowiadania. Jako publicysta i dziennikarz pisał
do ponad 200 gazet polskich i zagranicznych. Ten historyk, archeolog, badacz
kultury, literatury języka i etnografii „popełnił” 20 tomów prac naukowych. Przetłumaczył 21 dzieł na język polski – m.in.
Plauta, Dantego, i Szekspira. Skoro mamy
świadomość, jak bezcenna jest jego literacka spuźcizna, spoczywa na nas odpowiedzialność za dbałość o jej piękno.
Nazwa dwudniowego przedsięwzięcia,
które odbyło się w Gminnym Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu
brzmiała: „Po człowieku pozostaje na
ziemi dzieło rąk, które umysł prowadził”. Kraszewski Kodeń i nie tylko...
W obchody Roku Kraszewskiego włączyły się kolejno podmioty, instytucje
i placówki: Powiat Bialski, Gmina Kodeń,
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie, Gminne Centrum Kultury
Sportu i Turystyki, Szkoła Podstawowa
im. kpt. Michała Fijałki, Środowiskowy
Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii
Zajęciowej w Kodniu. Pierwszą część obchodów zaplanowano na 15 listopada,
natomiast drugą na 22 listopada, którą
połączyliśmy z 10-leciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu.
Uroczystość przewidzieliśmy na dwa dni
z powodu bogatego programu.
15 listopada obfitował w wydarzenia
związane z postacią utalentowanego
pisarza: prezentacja utworu muzyki klasycznej „Sonaty księżycowej” Ludvika

van Bethovena przez Polę Podsiadły
– uczennicę IV klasy Szkoły Podstawowej im. kpt. Michała Fijałki oraz ogniska
muzycznego klasy fortepianu w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu pod kierunkiem dyrektora
ośrodka kultury Piotra Skolimowskiego.
Został wygłoszony przez dr Szczepana
Kalinowskiego – wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu
Podlaskim wykład pt. „Józef Ignacy Kraszewski”.
Podsumowano konkursy organizowane
na okoliczność Roku Kraszewskiego w SP
w Kodniu i wręczono nagrody uczniom
za udział: w konkursie plastycznym: „Ilustracja do baśni J. I. Kraszewskiego pt.
„Kwiat paproci”, kl. I - III szkoła podstawowa, kl. IV - VI szkoła podstawowa – opiekunowie: Regina Hasiewicz i Joanna
Hernik oraz w konkursie poetyckim pt.
„Józef Ignacy Kraszewski – wciąż bliski
młodzieży” – I, II, III miejsce i wyróżnienia – opiekunowie: Izabela Podsiadły
i Maria Sosnowska. Miała również miejsce recytacja utworów młodzieży z kl.
7 szkoły podstawowej oraz II i III wyłonionych w konkursie poetyckim pt. „J. I.
Kraszewski – wciąż bliski młodzieży”. Zaprezentowano interesującą inscenizację
utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego
pt. „Dziad i baba” w wykonaniu uczniów
klasy VI. Kolejnym punktem programu
były wspomnienia o J.I. Kraszewskim,
Romanowie i nie tylko – próba przybliżenia autorefleksji Kraszewskiego przez
Dominika Litwiniuka, adiunkta Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Romanowie. Zwieńczeniem spotkania
okazała się prezentacja mulimedialna pt.
„Blaski i cienie życia i twórczości Józefa
Ignacego Kraszewskiego” przygotowana
przez Pawła Sacharczuka z III klasy gimnazjum w Kodniu – opiekun Zbigniew
Gwardiak.
Zdumiewająca, ogromna, bogata
twórczość autora „Hrabiny Cosel” pobudziła naszą wyobraźnię i dlatego
pojawił się pomysł wydania fragmentu
publikacji pt. Obrazy z życia i podróży
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ukazały się one w Wilnie w 1842 r. Jest to
zbiór impresji z różnych, odległych w czasie i przestrzeni wędrówek pisarza. Poszczególne obrazy ukazują rozmaite momenty z życia Kraszewskiego, znane mu
miejsca oraz portrety napotkanych ludzi.
Mija 175 lat od pierwszego i jedynego
wydania dzieła. Z okazji Roku Kraszewskiego w Powiecie Bialskim ogłoszonego
w 205. rocznicę urodzin i 130. rocznicę
śmierci pisarza, przedrukowaliśmy szkic
II zbioru dotyczący Kodnia nad Bugiem,
poświęcony historii tej miejscowości.
Reprint wydrukowano z egzemplarza
pochodzącego ze zbiorów dr Szczepana Kalinowskiego. Na podkreślenie
zasługuje okoliczność, że publikacja
ukazała się dzięki pomocy finansowej
starosty bialskiego i wójta gminy Kodeń. Podziękowano również Halinie Kostce – Chybowskiej, byłej pracownicy
Muzeum J. I., która wspierała wydawców
w pracy nad powstaniem reprintu.
22 listopada organizatorzy powitali gości, którzy z okazji 10-lecia ŚDS w Kodniu ►
15

16-20.11.2017 Gościniec Bialski Nr 22
WYDARZENIA
zabrali głos, dzieląc się swoimi refleksjami i przemyśleniami oraz składając
uczestnikom, pracownikom i kierownictwu placówki ciepłe, serdeczne, podyktowane życzliwością życzenia.
Do uczestników prowadzący skierowali
słowa: Każdy z Was, Szanowni Państwo,
swoją obecnością pokazuje, jak bliskie są
naszemu sercu osoby z niepełnosprawnością. Nie sposób w codziennej gonitwie
istnienia, choć na chwilę nie zatrzymać się
w porywczym tempie życia i uświadomić
sobie, jak trudny jest los tych osób. I nie
chodzi tu o spektakularne gesty współczucia, czy użalanie nad ich codziennością. Do
łatwych ona nie należy. Najważniejsza
jest świadomość, że niepełnosprawność istnieje obok i coraz częściej staje
się nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Nikt nie jest w stanie przewidzieć,
czy kogoś z nas nie dotknie nieprzewidziany czas i przypadek. Wtedy dopiero zaczynamy zastanawiać się, czym jest niepełnosprawność. A ona odczuwa pragnienie
odkrywania świata, coraz częściej się tego
domaga, bo ma do tego niezaprzeczalne
prawo.
Uroczystość uświetniły wystąpienia
i występy w tym: wykonanie klasycznego utworu Fryderyka Chopina przez
uczennicę Szkoły Podstawowej im. kpt.
Michała Fijałki w Kodniu Polę Podsiadły.
Została wygłoszona prelekcja pt. „Józef
Ignacy Kraszewski – wczoraj i dziś” przez
byłą dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Annę
Czobodzińską – Przybysławską. Przekazała zebranym osobom wiedzę merytoryczą o JIK. Spotkanie uświetnił występ
chóru Szkoły Podstawowej w Kodniu

16

na okoliczność Roku Kraszewskiego
w Powiecie Bialskim w Gminie Kodeń
i 10-lecia ŚDS w Kodniu. Przypomniano
liczne osiągnięcia artystyczne uczestników grupy teatralnej „Perły Życia”.
W tym dniu miała również miejsce prezentacja spektaklu teatralnego na podstawie powieści J. I. Kraszewskiego pt.
„Chata za wsią” w wykonaniu uczestników grupy teatralnej „Perły Życia” ze
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kodniu przy współudziale uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kodniu. Działania te znakomicie
krzewiły ideę Roku Kraszewskiego
przez osoby z niepełnosprawnością
i wpisały się w ich kolejne osiągnięcia kulturalno – artystyczne. Następnie młodzieży ze szkoły podstawowej
w Kodniu wręczono nagrody za udział
w zorganizowanym kolejnym konkursie
wiedzy związanej z życiem i twórczością
Józefa Ignacego Kraszewskiego – opiekunami są nauczyciele: Maria Sosnowska i Halina Gwardiak.
Podsumowania wszystkich działań związanych z popularyzacją twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego w gminie
Kodeń dokonał Jacek Malarski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. Michała
Fijałki w Kodniu. Podczas dwóch dni obchodów Roku Kraszewskiego towarzyszył nam dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego Krzysztof Bruczuk,
który ufundował książkowe nagrody laureatom konkursów i wręczał osobiście
okolicznościowe dyplomy. Przewidziano
dyplomy uznania i upominki uczestnikom ŚDS w Kodniu. Wyróżniono przyjaciół i osoby wspierające w różnorodny

sposób niepełnosprawnych statuetkami i wydanym reprintem o Kodniu.
Jako organizatorzy mamy radość, że
ta inicjatywa historyczno - kulturano
– literacko – artystyczna połączyła jednostki organizacyjne na terenie gminy
Kodeń i nie tylko. Uroczystość stała się
wyśmienitą okazją do pokazania ile pomysłowości, innowacyjności, pracowitości i wytrwałości kryje się w duszach
młodzieży z terenu gminy Kodeń oraz
ich nauczycieli. Co więcej pozwoliła stać
się partnerami w tym ważnym wydarzeniu osobom z niepełnosprawnościami,
dla integracja społeczna i współpraca z
różnych placówkami, instytucjami i podmiotami to jeden z najlepszych sposobów do wzmocnienia przydatności i poczucia wartości w społeczeństwie.
Święto Środowiskowego Domu Samopomocy i Rok Kraszewskiego pokazały
ile życzliwości, dobroci, szczerości i mądrości serca mają ludzie, którzy zawsze
nas wspierali przy realizacji przedsięwzięć kulturalno – artystycznych jak:
Kodeń Nadbużański, Hrabina Cosel, Brühl,
Chata za wsią i nie tylko. W tym dniu nieważna była przynależność społeczna,
polityczna, kulturowa, religijna. Liczyła
się możliwość wspólnego przeżywania
radości płynącej z faktu, że są wśród nas
osoby z niepełnosprawnością. Dla ich
dobra i pożytku chce się pracować, wysilać, działać i rozwijać bo warto, trzeba.
Taka jest powinność oraz posłannictwo
ludzi, którzy mają wewnętrzną potrzebę
wspierać słabszych i być dla nich wsparciem, kimś bliskim, ważnym w kruchym,
nieporadnym, trudnym istnieniu.
Materiał: Beata Kupryś
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W Sławatyczach wspominali legendy muzyki
W sobotę 25 listopada w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Sławatyczach odbyła się cykliczna
impreza muzyczna pn. ”Szanujmy
Wspomnienia” poświęcona pamięci
nieżyjących piosenkarzy i autorów
polskiej sceny muzycznej. W tym roku
wieczór wspomnień poświęcony był
twórczości Zbigniewa Wodeckiego.
Zgromadzona publiczność wysłuchała
biografii artysty zaprezentowanej przez
Weronikę Michalczuk, jak też mogła
przypomnieć sobie znane przeboje z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Impreza miała charakter kameralny przy
kawie i słodyczach. Przybyły przeważnie
całe rodziny. Gdy na scenę wyszli pierwsi
wykonawcy prowadząca imprezę zapoznała z życiorysem piosenkarza, w trakcie
prezentacji wystąpili: „Sławatyckie Perełki” prowadzone przez Elżbietę Gruszkowską instruktor miejscowego GOK-u,
zespół wokalno instrumentalny z GOKiS
w Hannie prowadzone przez Elżbietę

Rutę instruktora muzyki z Hanny. Wykonawcy przybliżyli zebranym ponadczasowe utwory takie jak: „Z Tobą chcę
oglądać świat”, „Pszczółka Maja”, „Zacznij
od Bacha”, „Oczarowanie” czy „Chałupy
welcome to”, „Dziewczyna z konwaliami”,

„Kochaj mnie”. Nie zawiedli zgromadzonej
publiczności również miejscowi wokaliści
znani nie tylko w Sławatyczach; Janusz
Pruniewicz, Elżbieta Gruszkowska, którzy wykonali największe przeboje nieżyjącego artysty.
Materiał: GOK w Sławatyczach

gm. Konstantynów

Koncert Patriotyczny Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Brześcia
19 listopada w kościele parafialnym
w Konstantynowie odbył się Koncert
Patriotyczny Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Brześcia na Białorusi.
– W naszym repertuarze jest więcej utworów polskich, ludowych, które lubią zwykli ludzie i śpiewają te piosenki. Są pio-

senki patriotyczne, rodzinne, wojskowe,
partyzanckie. Repertuar i nam bardzo
się podoba, jest bliski też dla naszego
ducha. Koncer t wykonują uczniowie
różnych szkół podstawowych, kolegium
muzycznego oraz profesorowie, którzy
ukończyli już szkołę – mówi Witek Tychoniuk, dyrygent Orkiestry Dętej Ko-

legium Muzycznego w Brześciu.
– Jestem zadowolona, że koncert podobał się, także na pewno w przyszłym roku
na jubileusz 100-lecia Państwa Polskiego
również spotkamy się z orkiestrą z Brześcia
– mówi Ewa Koziara ze Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, organizatorka koncertu.
Materiał: Radio Biper
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XIX Przegląd Poezji Śpiewanej

Tegoroczny XIX Przegląd Poezji Śpiewanej odbył się w niedzielę 26 listopada w Terespolu. W przeglądzie wzięło
udział 8 uczestniczek i uczestników
reprezentujących m.in.: Terespol, Białą Podlaskę i Sławatycze. Każdy uczestnik zaprezentował po 2 utwory.
Licznie zebrana publiczność mogła usłyszeć klasykę piosenki poetyckiej z repertuaru m.in.: Edyty Geperd, Grupy Pod
Budą, Michała Bajora a także, co cieszy
bardzo, własne kompozycje.
Jury w składzie: Janina Wasil - pomysłodawczyni przeglądu wieloletnia jurorka,
Wojtek Andrzejuk - reżyser, aktor, producent Marcin Czyżewski - wokalista,
gitarzysta, kompozytor, gwiazda tegorocznego przeglądu, po wysłuchaniu
wszystkich uczestników wydało następujący werdykt:
- I miejsce w kategorii piosenki autorskiej
otrzymał Wojciech Pietrow z BCK Biała
Podlaska, a drugie miejsce Katarzyna
Gołoś, również z BCK.
- I miejsce w kategorii piosenki odtwórczej otrzymała Gabriela Wieczorek
z BCK Biała Podlaska, a drugie miejsce
Izabela Jaszczuk z GOK Sławatycze.
Wyróżnienie otrzymał Marek Borowski
z miejscowości Ossówka (gmina Leśna
Podlaska).

Terespol reprezentowały debiutantki: Natalia Szołoniuk i Dominika Planda.
Jeszcze przed ogłoszeniem wyników
jako gwiazda wieczoru wystąpił Marcin
Czyżewski - wokalista, gitarzysta i kompozytor. Współpracował m.in. z zespołami Oddział Zamknięty, Harlem, Azyl P,
Emigranci. Był finalistą międzynarodowego konkursu o nagrodę bursztynowego słowika Sopot Festival TVN, finalistą
pierwszej edycji Must be the Music oraz
finalistą 6 edycji The Voice of Poland.

Obecnie śpiewa w zespole Detale.
Marcin zaprezentował terespolskiej publiczności zarówno własne utwory jak
również covery takich zespołów jak: Kult,
HappySad, Chłopcy z Placu Broni czy Mr
Zoob a także utwór z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Publiczności spodobał
się mocny głos artysty, który odwdzięczył
się bisując.
Za rok zapraszamy na jubileuszową edycję Przeglądu Poezji Śpiewanej.
Materiał: MOK Terespol

Janowskie konie w kulturze polskiej
spotkanie z dr. Szczepanem Kalinowskim
W czwartek 23 listopada odbyło się
spotkanie dla miłośników regionu.
Tym razem tematem prelekcji były
janowskie konie w kulturze polskiej.
Wykład połączony z prezentacją multimedialną wygłosił znany historyk
i regionalista dr Szczepan Kalinowski.
Słuchacze usłyszeli w zarysie historię
słynnej stadniny w Janowie Podlaskim,
która w tym roku świętuje 200-lecie istnienia oraz poznali przykłady prezentacji
janowskich koni na polu kultury polskiej.
W prelekcji nie zabrakło również ciekawostek i mało znanych faktów związanych z Janowską Stadniną.
– Janów dzięki stadninie, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gmin w Polsce.
200 lat i taka dobra informacja dla Państwa. Dzięki podejmowanym od wielu
miesięcy staraniom, stadnina trafiła na
prestiżową listę prezydencką Pomniki Historii z taką nadzieją, że to będzie etapem
18

do tego, by stadnina podjęła starania,
aby znaleźć się na liście UNESCO, czego
stadninie serdecznie życzymy – powiedział
na wstępie dr Szczepan Kalinowski.
dr. Szczepan Kalinowski od wielu lat interesuje się historią Janowskiej Stadniny. Jako przewodnik turystyczny po południowym Podlasiu, od 30 lat, grupom
z Polski i zagranicy prezentował Janowską Stadninę. Jest autorem kilku artykułów o stadninie w lokalnej prasie, opowiadał również o Janowskiej Stadninie
na licznych wykładach. Z okazji 200-lecia
Stadniny Koni Janów Podlaski z inspiracji koniuszego Artura Bieńkowskiego
podjął się niedawno opracowania jubileuszowej publikacji pt. „Stadnina Koni Janów Podlaski”. Ukazała się ona we współpracy ze znanym grafikiem Mirosławem
Zdrodowskim. Wydawcą albumu został
prezes Grupy Arche Władysław Grochowski. Ta wyjątkowa publikacja prezentowana była także podczas spotkania. Popro-

siliśmy autora, aby opowiedział nam coś
więcej o tym wydawnictwie.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prezentująca dokumenty, książki, grafiki, widokówki, zdjęcia w tematyce “końskiej” oraz
związane z Janowską Stadniną. Zbiory
pochodzę z prywatnych zbiorów dr Kalinowskiego oraz ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie. Wystawę można oglądać
jeszcze do 15 grudnia.
Materiał: Radio Biper
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gm. Sosnówka

Zabawa andrzejowa z minionkami

Moc atrakcji czekało na wszystkie
dzieci przybyłe w niedzielę, 17 listopada do sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Sosnówce. Już po raz drugi razem
z dziećmi i ich rodzicami bawiliśmy się
na Gminnym Balu Andrzejkowym.

zabawę. Ogromne podziękowania kierujemy również Władysławowi Chilczukowi
oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za ufundowanie nagród w konkursach andrzejkowych.
Materiał: Jolanta Mikulska (GOK Sosnówka)

Były tańce, gry i zabawy, konkursy z nagrodami oraz malowanie buziek. Najwięcej emocji przyniosło dzieciom rozbijanie
minionkowej piniaty, z której wysypało
się mnóstwo słodkości. Podczas gdy
dzieci „szalały” na parkiecie, rodzice
mogli spędzić ten czas w kawiarence
prz ygotowanej specjalnie dla nich
w bibliotece. A
����������������������������
to, jak świetnie się bawiliśmy razem z Animatorami Dobrej Zabawy można zobaczyć na dołączonych
zdjęciach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce oraz GOK Sosnówka serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za wspólną
gm. Międzyrzec Podlaski

III Gminy Konkurs Piosenki Ludowej

W niedzielę 26 listopada w Wysokim odbył się trzeci już Gminy Konkurs Piosenki Ludowej. W konkursie
wzięło udział 6 zespołów ludowych
z terenu gminy. Poza konkursem
z ap re ze ntowa ł d z iec ięc y zesp ó ł
„Hreczka” z Zaścianek. Organizatorem
w ydarzenia był Gminny Ośrodek
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
a honorowy pa���������������������
tronat nad uroczystością objął wójt gminy Krzysztof Adamowicz.
Celem konkursu była popularyzacja
twórczości artystycznej oraz rozbudzenie talentów i zdolności inspirowanych
tradycją ludową, prezentacja zespołów
ludowych działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim oraz ich bogatego repertuaru a także kształtowanie umiejętności szlachet-

nego współzawodnictwa i współpracy.
Inicjatywa spotkała się z szerokim gronem odbiorców, którzy chętnie wysłuchali prezentujących się zespołów. Na
scenie kolejno pojawiały się: „Ale Baby”
z kapelą z Berezy, „Echo” z Przychód, „Jutrzenka” z Kapelą „Retro” z Rogoźnicy,
„Leśne Echo” z Zaścianek, „Nadzieja”
z Mań, „Sami Swoi” z Tłuśćca. Każdy zespół wykonał po 2 utwory. Wykonawcy
zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych a rywalizacja była bardzo wyrównana. Na zakończenie występem pozakonkursowym zgromadzonym
czas umiliły dzieci z zespołu ludowego
„Hreczka” z Zaścianek.
Wykonania zespołów ludowych oceniała komisja konkursowa w składzie:
przewodniczący – Andrzej Sar (Główny
Instruktor ds Dziedzictwa Kulturowego
Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku

Kultury w Lublinie) oraz członkowie: Renata Kurenda (nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej im. Karola Krysińskiego
w Rudnikach) oraz Janusz Samociuk
( Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim). Jury oceniało: dobór repertuaru,
znajomość tekstu, walory wokalne, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny, prezentację sceniczną.
Decyzją komisji konkursowej przyznano
następujące miejsca: I miejsce „Ale Baby”
z Kapelą z Berezy, II miejsce „Sami Swoi”
z Tłuśćca, III miejsce „Jutrzenka” z kapelą
„Retro” z Rogoźnicy
Wyróżnienia otrzymały zespoły: „Echo”
z Przychód, „Leśne Echo”������������������
z Zaścianek������
, „Nadzieja” z Mań.
Nagrody uczestnikom wręczył wójt gminy
Krzysztof Adamowicz oraz pełniący obowiązki dyrektora GOK Michał Teofilski.
Tekst/zdjęcia: GOK Międzyrzec Podlaski
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Dzień Patrona liceum im. Władysława Zawadzkiego
27 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach obchodzono Dzień Patrona. Uroczystość miała wyjątkowy
charakter, bowiem w tym roku przypada 25-lecie nadania szkole imienia
Władysława Zawadzkiego – pierwszego dyrektora wisznickiego liceum.

się częścią teraźniejszości” oraz krótki
spektakl przybliżający fakty z życia Patrona Szkoły. Podczas występu młodzież

zaprezentowała umiejętności aktorskie,
recytatorskie i wokalne.
Materiał: Radio Biper

W obchodach wzięli udział najbliżsi
członkowie rodziny Patrona: syn Jacek
Zawadzki z małżonką oraz córka Maria Steckiewicz. Gości powitał dyrektor Piotr Osipiuk. Następnie przedstawiciele klas pierwszych w asyście pocztu
sztandarowego złożyli uroczyste ślubowanie.
Na kolejną część uroczystości złożyły
się montaż słowno-muzyczny nawiązujący do słów Tadeusza Kotarbińskiego –
„przeszłość zachowana w pamięci staje
gm. Biała Podlaska

V Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Srebrny
Klucz Wiolinowy” w Sworach

2 grudnia w Pracowni Pieśni i Tańca
w Sworach odbył się V Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Srebrny Klucz
Wiolinowy”. Na scenie wystąpiło aż
dwadzieścioro młodych wykonawców ze szkół w gminie Biała Podlaska,
którzy zaśpiewali piękne piosenki
w temacie zimowo – świątecznym.
– Na co dzień w Klubie Kultury w Sworach
w Pracowni Pieśni i Tańca rozbrzmiewa
muzyka taneczna, ale tak się stało, że
postanowiliśmy reaktywować i zorganizować konkurs tym razem piosenkarski „O Srebrny Klucz Wiolinowy”. Dzisiaj
będziemy świadkami wspaniałych występów dzieci i młodzieży ze wszystkich
gminnych szkół – zapowiadał podczas
otwarcia Dariusz Chorąży, dyrektor
GOK w Białej Podlaskiej.
Laureatami tegorocznej V edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Srebrny Klucz
Wiolinowy” zostali:
Kategoria I – „Sikorki”: I miejsce: Piotr
Karmasz ze Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach za piosenkę pt. „Kiedy przyjdzie sroga zima” /przygotowany przez
p. Ewę Mierzejewską – Wojtkowską/; II
miejsce: duet Zuzanna Lichaczewska i
Paulina Chalimoniuk ze SP w Styrzyńcu
za piosenkę pt. „Pani Zima” /przygotowany przez p. Agatę Zbaracką/; III miejsce:
Maja Bujnik ze SP Grabanowie za piosenkę pt. „Zimowa wyliczanka” /przygo20

towana przez p. Dorotę Woźny/.
Kategoria II – „Boćki”: I miejsce: Wiktoria Szczepanowska ze SP w Sławacinku Starym za piosenkę pt. „Rymy do
zimy” /przygotowana przez p. Teresę
Olesiejuk/; II miejsce: Dawid Tyburski ze SP w Sitniku za piosenkę pt. „Sen
o świętym Mikołaju” /przygotowany
przez p. Krzysztofa Olesiejuka/; III
miejsce: duet Paulina Jaskólska i Karolina Treska ze SP w Sworach za piosenkę pt. „Maluje zima” /przygotowany przez
p. Barbarę Konkol/.
Kategoria III – „Skowronki”: I miejsce: Emilia Stefaniuk ze SP w Woskrze-

nicach za piosenkę pt. „Rymy do zimy”
/przygotowana przez p. Elżbietę Ceniuk/; II miejsce: Weronika Treska ze
SP w Sworach za piosenkę pt. „Pada
śnieg” /przygotowana przez p. Barbarę
Konkol/; III miejsce: Amelia Bagłaj z PG
w Sworach za piosenkę pt. „Coraz bliżej
święta” /przygotowana przez p. Barbarę
Konkol/.
Nagroda Specjalna – Wiktoria Szczepanowska ze SP w Sławacinku Starym.
Zwycięscy otrzymali statuetki oraz nagrody ufundowane przez Urząd Gminy
w Białej Podlaskiej.
Materiał: Radio Biper

16-30.11.2017 Gościniec Bialski Nr 22
SPORT
gm. Zalesie

Udane zakończenie sportowego roku Franciszka Szabluka

Franciszek Szabluk z ULPKS „Gaj” Zalesie na Mistrzostwach Świata Federacji WPA, które odbywały się od 1 do
3 grudnia w Siedlcach, zdobył tytuł
Mistrza Świata w wyciskaniu sztangi
leżąc kategorii wagowej 100kg i kategorii wiekowej M-5 60-64 lat wynikiem
225kg w sprzęcie. Ustanowił rekord
Świata z 201kg na 225kg.
Franciszek Szabluk zajął II miejsce w kat.
wagowej 100kg kat. wiekowej Open do
lat 40, co jest bardzo dużym osiągnięciem.
Od 24 do 25 marca w Zalesiu rozegrane
zostaną Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, na które serdecznie zapraszamy.
Materiał: F. Szabluk

gm. Piszczac

III Powiatowy Halowy Turniej Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych

21 listopada w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu odbył się III Halowy
Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dalej (MDP) Powiatu Bialskiego.
Udział w nim wzięły drużyny z jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenu
powiatu bialskiego, a także jednostka
z Brześcia na Białorusi.
Turniej na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych naszej gminy i powiatu.
Każdego roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników. W 2015 roku w rywalizacji
udział wzięło 117 uczestników. W 2016 roku
w rywalizacji udział wzięło 140uczestników.
W tym roku do startu w zmaganiach zakwalifikowano 198 członków MDP, którzy zostali
podzieleni na dwie kategorie wiekowe z podziałem na chłopców i dziewcząt.
Do rywalizacji gospodarze wystawili dwie
drużyny chłopców w kat. szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Niewątpliwie tym, co
przyciąga uczestników jest świetna zabawa
i rywalizacja o jak najlepszy czas w pokonaniu toru przeszkód. – Większa świadomość oraz wiedza na temat pożarnictwa
połączona z pasją i sportem daje możliwość
realizowania się zarówno młodym jak i starszym strażakom. – uważa pomysłodawca
i organizator Leszek Stubiński z Piszczaca.
Stubiński podkreśla także, że sport pożarniczy już nie tylko jest widoczny na podwórku gminnym, ale stał się dyscypliną,
która ma zasięg krajowy oraz międzynarodowy.
– Udział w zawodach wymaga od młodego

adepta straży pożarnej poświęcenia czasu
wolnego od zajęć lekcyjnych na przygotowanie i trening. Tego typu zajęcia pozwalają na
odwrócenie uwagi od problemów codzienności. Godziny spędzone przed komputerem
czy telefonem są niestety nieodłącznymi
narzędziami funkcjonowania młodych ludzi.
Piszczacki turniej w takiej formie nie odbyłby się gdyby nie wsparcie władz samorządowych i Darczyńców z naszego regionu,
którym Organizatorzy serdecznie dziękują. W szczególności wyrazy wdzięczności
skierowane zostają do Kamila Kożuchowskiego wójta gminy Piszczac, starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, bryg. Artura
Tomczuka komendanta Miejskiego PSP
w Białej Podlaskiej.
Oto zwycięzcy w grupach wiekowych
w III Halowym Turnieju MDP Powiatu
Bialskiego Piszczac 2017r. Klasyfikacje

indywidualne oraz drużynowe w poszczególnych grupach przedstawiały
się następująco:
Klasyfikacja drużynowa chłopców Szkoła
Podstawowa: 1. Krzewica 127.46; 2. Tuczna 132.18; 3. Wola Wapowska 134.91.
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt Gimnazjum: 1. Krzewica 117.87; 2. Chotyłów
I 127.28; 3. Drelów 132.80. Klasyfikacja
drużynowa dziewcząt Szkoła Podstawowa:
1. Krzewica 121.64; 2. Drelów. 142.50; 3.
Piszczac II 147.43. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt Gimnazjum: 1. Wiktoria
Segeń (Chotyłów) 26.90; 2. Aleksandra
Prokopiak (Krzewica) 27.55; 3. Zuzanna
Wsół (Krzewica) 28.34. Klasyfikacja indywidualna chłopców Szkoła Podstawowa:
1. Damian Korolczuk (Krzewica) 27.10; 2.
Marek Stubiński (Piszczac) 29.16; 3. Julita
Jabłońska (Wola Wapowska) 29.56.
21
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Dobre, bo Bialskie po raz 18-ty
Uprzejmie informujemy, że dnia 5
stycznia 2018 r. odbędzie się gala
wręczenia wyróżnień Starosty Bialskiego „DOBRE, BO BIALSKIE” za
2017 rok.
Wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, osobom
fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym
i zawodowym oraz innym podmiotom,
które całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju
powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie

konkurując na rynku osiągają coraz
lepsze wyniki, prowadzą działalność
społeczną lub charytatywną, wspierają
środowiska lokalne lub przyczyniają się
do popularyzowania osiągnięć powiatu
bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.
Regulamin przyznawania wyróżnień
„Dobre, bo Bialskie” oraz wniosek, na
którym należy zgłaszać kandydatury
znajduje się na stronie internetowej:
w w w. p o w i a t b i a l s k i . e u / s t a r o stwo w zakładce wzory dokumentów.
Wnioski przyjmowane są w kancelarii
ogólnej (pokój 316) Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 do 22 grudnia 2017 r.

Z a proszen i e n a Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018
VIII Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018 odbędą się w dniach
w dniach 10 -11 stycznia 2018 r. (środa-czwartek) w Ptak Warsaw Expo
w Nadarzynie k/Warszawy.
TSW to obecnie największa impreza
ogrodnicza w Polsce z kompleksową
ofertą dla producentów owoców i warzyw.
Udział w wystawie potwierdziło już ponad 260 firm, mających bogatą ofertę
zarówno dla indywidualnych gospodarstw ogrodniczych, jak i grup producenckich.
Targom towarzyszą liczne konferencje
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w trakcie których wygłoszonych zostanie ok.50 wykładów, a naszymi prelegentami będą wybitni specjaliści z kraju
i zagranicy.
Szczegółow y program konferencji
znajduje się na stronie internetowej

www.tsw.com.pl
Wstęp na wystawę i konferencje jest bezpłatny. Organizator zapewnia dopłaty do
transportu zorganizowanym grupom. Po
szczegóły prosimy sięgnąć na www.tsw.
com.pl/zwiedzaiacv/bezplatny-doiazd.

,
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II Powiatowy Przegląd Kolęd
i Pastorałek

Styczeń, Piszczac
Przegląd przeznaczony jest dla osób
indywidualnych i grup śpiewaczych
z powiatu bialskiego. Celem jest
promocja twórców i wykonawców,
rozbudzanie talentów wokalnych
młodego i starszego pokolenia zamieszkującego powiat bialski. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd
i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania.
Wójt Gminy Piszczac, Urząd Gminy w Piszczacu, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Piszczacu tel.
83 355 99 85, 501 266 672, e-mail:
gckis@piszczac.pl

Konkurs Fotograficzny dla
uczniów gimnazjum

Styczeń, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,
21- 580 Wisznice, ul. Warszawska
44, tel. 833782010,
lozawadzki@op.pl
Dominika Semczuk, tel. 833782010

V Noworoczny Przegląd Kolęd
i Pastorałek

Styczeń,
Przegląd przeznaczony jest dla solistów i zespołów nie tylko z Gminy
Terespol, ale również z całego powiatu bialskiego. Celem Przeglądu
jest pielęgnowanie i utrwalanie tradycji świąt Bożego Narodzenia oraz
podtrzymanie tradycji śpiewu kolęd
i pastorałek. Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach Pl. R.
K Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze
Gminne Centrum Kultury z siedzibą
w Kobylanach, Urząd Gminy Terespol

Magdalena Jaszczuk, tel. 83 411 20
63, Mariusz Siwagow,
tel. 83 411 20 66
Szczegóły na stronach
www.gminaterespol.pl
www.gck.gminaterespol.pl
„Przegląd Kolęd i Pastorałek”
Styczeń, Manie/ Rogoźnica
Przegląd Kolęd i Pastorałek jest
doskonałą okazją do kultywowania
tradycji, integracji środowiska�������
�����������������
lokalnego a także przeżycia niezwykłych
chwil w gronie życzliwych ludzi.
Współorganizowany jest przez Zespół „Jutrzenka” z kapelą z Rogoźnicy. Rokrocznie w przeglądzie udział
biorą zespoły z terenu gminy jak
i z gmin sąsiadujących.
Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska
20, 21-560 Międzyrzec Podlaski,
tel. 500-370-763
Michał Teofilski tel. 500-370-763

Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Śpiewajcie Aniołowie”

11 stycznia, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach. Kultywowanie trady-

cji świąt Bożego Narodzenia.
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,
21-580 Wisznice, ul. Warszawska
44, tel. 833782010,
lozawadzki@op.pl
ks. Remigiusz Niewęgłowski tel.
833782010
Kultywowanie tradycji świąt Bożego
Narodzenia.
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QR CODE

95-lecie OSP Kożuszki

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

QR CODE

Otwarcie żywej altany
w Woskrzenicach

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
będzie wyraźny do
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
odczytania auto90-lecie OSP Komarno
matycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!

Prawie 150 osób otrzymało stypendia
Starosty Bialskiego

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spotkanie filmowe i promocja książek
o AK i Witoldzie Pileckim w Terespolu

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Dzień Edukacji Narodowej
w Gminie Międzyrzec Podlaski

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Jubileusz 90-lecia Kodeńskiej Orkiestry Dętej
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Dzień Edukacji Narodowej
w Gminie Biała Podlaska

Wygenerowano na www.qr-online.pl

XV Powiatowy Przegląd Twórczości
Artystycznej Dorosłych w Cieleśnicy PGR

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl
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