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Powiat bialski z dofinansowaniem
do projektu transgranicznego
Powiat bialski otrzymał dofinansowanie na kolejny projekt drogowy. Tym
razem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś
– Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych
i infrastruktury. Kilka miesięcy temu
powiat złożył koncepcję projektu dotyczącą infrastruktury drogowej o nazwie „Poprawa dostępności powiatu
bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki
budowie i przebudowie infrastruktury
komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”.

odcinku 5,1 km, łącznie 9,5 km. Drogi te
prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Projekt realizowany będzie w partnerstwie
z przedsiębiorstwem Robót Drogowych
Briestobldostroj z Brześcia na Białorusi.
Całkowita war tość projektu to
9 252 000 zł, w tym dofinansowanie ze
środków unijnych wyniesie 90 %, co stanowi kwotę: 8 326 800 zł, wkład własny to
10%, czyli 925 200 zł - sfinansowany zostanie ze środków obydwu partnerów.
Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu bialskiego
i rejonu brzeskiego poprzez moderniza-

cję infrastruktury drogowej prowadzącej
do przejścia granicznego. Będzie to możliwe poprzez: podniesienie jakości infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, podniesienia jakości podróży
i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
oraz wzmocnienie kompetencji kadry odpowiedzialnej za zarządzanie infrastrukturą drogową poprzez współpracę transgraniczną i wymianę dobrych praktyk.
Ponadto w ramach projektu zakupiony
zostanie sprzęt do zimowego i letniego
utrzymania dróg, zależnie od potrzeb
obydwu partnerów.
Materiał: Anna Szypiło

7 grudnia podczas posiedzenia we Lwowie Wspólny Komitet Monitorujący (WKM)
zatwierdził wyniki pierwszego naboru
wniosków dotyczącego dwóch celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ I GRANICE.
W celu tematycznym DOSTĘPNOŚCI Komitet zdecydował o dofinansowaniu 18
z 61 projektów, w ramach których zostały złożone pełne wnioski aplikacyjne
podczas drugiego etapu naboru. Projekt
powiatu bialskiego znalazł się wśród 18
wybranych.
W jego ramach przebudowane zostaną
droga powiatowa Nr 1051L Zalesie –
Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz
droga Malorita-Miedno-Znamienka na
gm. Międzyrzec Podlaski

Łącznie 6 mln zł dotacji dla gminy

Rozstrzygnięte zostały 2 kolejne konkursy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – wynikiem jest
dotacja na 3 projekty gminy Międzyrzec Podlaski, która łącznie wyniosła 6
176 099,98 zł, a całkowity koszt realizacji zadań wyniesie 10 180 075,95 zł.
Dofinansowanie otrzymają projekty
pn: „Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec
Podlaskich” – realizowany w ramach
RPO WL: Działanie 5.5: Promocja niskoemisyjności. Wartość projektu dla I zadania: 5 900 198,23 zł, a dofinansowanie:
3 578 843,29 zł.; „Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy
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Międzyrzec Podlaski – Zadanie 2” - realizowany w ramach RPO WL: Działanie
5.5: Promocja niskoemisyjności. Wartość
projektu dla II zadania: 2 245 668,90 zł,
a dofinansowanie: 1 392 892,50 zł; „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski” – realizowany w ramach
RPO WL: Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego. Wartość
projektu 2 034 208,82 zł, a dofinansowanie 1 204 364,19 zł
W ramach projektów wybudowana
zostanie m.in. sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Rogoźnicy. Modernizacje obejmą również
wymianę�������������������������������
oświetle����������������������
nia ulicznego na terenie całej gminy Międzyrzec Podlaski na

energooszczędne typu LED, modernizację źródła ciepła i wymianę oświetlenia
na energooszczędne typu LED w Szkole
Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego
w Kożuszkach – budynek w Krzewicy,
termomodernizację Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rogoźnicy i termomodernizację remizo – świetlicy w Tłuśćcu.
Realizacja projektów przyczyni się do
ograniczenia emisji dwutlenku węgla
oraz kwaśnych emisji do atmosfer y
wywołujących efekt cieplarniany. Zaplanowane w projekcie rozwiązania są
w pełni energooszczędne i przyjazne dla
środowiska.
Umowy z Urzędem Marszałkowskim zostaną podpisane jeszcze do końca 2017
roku.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim
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Ku pamięci żołnierzy-górników
4 grudnia w Drelowie odbyły się uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy-górników. Obchody rozpoczęły się
od mszy św., po której złożono wieńce
pod pomnikiem Żołnierzy Batalionów
Chłopskich i tablicy pamiątkowej.

nicy przypłacali to ciężkimi chorobami,
kalectwem i życiem.
W Warszawie od 1992 roku działa Zwią-

zek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, który zrzesza żyjących
żołnierzy-górników.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

W wydarzeniu współorganizowanym
przez członków Drelowskiego Koła
Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników udział wzięły ich rodziny,
a także mieszkańcy Drelowa i okolic,
przedstawiciele gminnych władz samorządowych z wójtem gminy Piotrem Kazimierskim na czele oraz starosta bialski
Mariusz Filipiuk.
W latach 1949-1959 żołnierze-górnicy
uznawani byli przez władze komunistyczne za wrogów politycznych, którzy stanowili realne zagrożenie dla wprowadzanego siłą ustroju. Z tego powodu kierowały
ich do katorżniczej pracy przymusowej
w kopalniach, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranu, gdzie była
ona szczególnie ciężka. Żołnierze-gór-

Węgierscy nauczyciele z wizytą
w powiecie bialskim
Starosta bialski Mariusz Filipiuk
spotkał się z delegacją węgierskich
nauczycieli, którzy od 3 do 7 grudnia gościli w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
w Leśnej Podlaskiej. W skład delegacji wszedł m.in. Laszlo Davidovicz
– dyrektor Szkoły Rolniczej Bethlen
Gabor i prezes Stowarzyszenia Południowo-Wschodnie Węgry – Unia
Europejska.
Wizyta odbyła się w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy ZSCKR w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford
EU z departamentu Bekes na Węgrzech.
Ponadto szkoły od lat wspólnie realizują projekty unijne dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych młodzieży w ramach programu Erasmus+.
Goście z Węgier zapoznali się z również
z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną
ZSCKR w Leśnej Podlaskiej, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej
nauki zawodu, pracownie dydaktyczne
oraz park maszynowy. Mieli również
okazję poznać atrakcje turystyczne

naszego regionu. Nauczyciele zwiedzili m.in.: Bazylikę Leśniańską, Dwór
Droblin, Stadninę Koni w Janowie Podlaskim oraz „Uroczysko Zaborek” położone na terenie Parku Krajobrazowego
„Podlaski Przełom Bugu”. Odwiedzili
także specjalistyczne gospodarstwa rolne w Worgulach, Nosowie i Zaczopkach
oraz Europejskie Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy .
Była to już kolejna wizyta, która pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz
zacieśnienie współpracy między szkołami, która w przyszłości może zaowoco-

wać działaniami mającymi na celu podniesienie jakości oferowanego przez
obie szkoły kształcenia zawodowego.
Tekst: ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Zajęcia w ramach projektu „Aktywne
szkoły zawodowe w powiecie bialskim”
Kiedy wszyscy już myślą o Bożym
Narodzeniu, w szkołach powiatu
bialskiego końcówka roku jest
bardzo intensywna. Nie tylko ze
względu na zakończenie I semestru nauki. W trzech szkołach zawodowych realizowany jest projekt „Aktywne szkoły zawodowe
w powiecie bialskim”.
Przypomnijmy, że projekt jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli
trzech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski. Należą do
nich Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz
Zespół Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim (4 typy szkół).
Jest to projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie
12.4 Kształcenie zawodowe. Jego
wartość opiewa na kwotę 1 499
648,40 zł, 10%-owy wkład własny
powiatu to kwota 149 964,84 zł,
natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej –
85 % i budżetu państwa – 5% wynosi 1 349 683,56 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost
kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4
szkołach (w trzech Zespołach Szkół
Zawodowych) z powiatu bialskiego
do 31.12.2018 r., co przyczyni się
do wzrostu szans na zatrudnienie
uczniów.
W Zespole Szkół w Janowie Podlaskim zakończył się kurs obsługi
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kombajnów zbożowych, ale zaczęły zajęcia związane z hodowlą
koni. W szkoleniu z imprintingu
w dwóch grupach uczestniczy 30
osób, w warsztatach „Konie i my”
w dwóch grupach w sumie 20 osób,
w k�����������������������������
ursie lonżowania koni I stopnia również w dwóch grupach – 30
osób, w kursie likwidacji narowów
– I i II grupie – 30 osób, w zajęciach
z naturalnych metod pracy z koniem w dwóch grupach 30 osób,
w zajęciach z ����������������
masażu sportowego koni I stopnia – 10 osób, natomiast w kursie załadunku w dwóch
grupach – 30 osób. Dodatkowo nauczyciel tejże szkoły uczestniczy
w kursie uprawniającym do prowadzenia kursów prawa jazdy kat.
T. Wychodząc naprzeciw potrzebom
szkoły, a przede wszystkim prowadzenia w niej dalszych kursów, które
będą realizowane w 2018 r., doposażono także pracownię przepisów
ruchu drogowego.
W Zespole Szkół Technicznych
w Międzyrzecu Podlaskim zakończyły się szkolenia z wykończenia
wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych, a także
stawiania ścian (sucha zabudowa)
- kładzenie płytek, malowanie, tapetowanie. Jednak do końca roku 2017,
nawet podczas przerwy świątecznej
uczniowie, jak i nauczyciele tejże
szkoły będą uczestniczyć w zajęciach
w ramach projektu. Nauczyciele już
od października poszerzają swoją
wiedzę na studiach podyplomowych: Automatyka oraz Mechatronika w Kształceniu Zawodowym
na Politechnice Warszawskiej.
Natomiast 10 uczniów uczestniczy
w szkoleniu - badanie włosa, a 10 kolejnych w szkoleniu SEP do 1 kV. Już
na dniach ma się zacząć także szko-

lenie dla nauczycieli z programu AutoCAD. W planach jest jeszcze kurs
spawacza MIG. W ramach projektu
w obecnym okresie rozliczeniowym
doposażono pracowni������������
ę�����������
mechaniczną, komputerową, kosztorysowania,
a także ślusarską.
W Zespole Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim kontynuowane są zajęcia z kas fiskalnych
(w dwóch grupach uczestniczy 10
osób), w dwóch grupach z języka angielskiego zawodowego (w sumie 20
osób), księgowości (10 osób), grafiki
komputerowej (10 osób) oraz praktycznych zastosowa�������������
ń������������
w transporcie i logistyce (10 osób). Będzie też
realizowany kurs operatora wózków
widłowych. Do tego 10 uczących
w tej szkole przedmiotów zawodowych uczestniczy w zajęciach język
angielski w nauczaniu przedmiotów zawodowych dla nauczycieli.
Również i w tej szkole doposażono
w ramach projektu pracowni��������
ę�������
informatyczną.
Uczestnicy ze wszystkich szkół
w projekcie otrzymali w jego ramach
także pomoce dydaktyczne.
Mimo, że zajęcia prowadzone są
w wolnym czasie tak i uczniów, jak
i nauczycieli to rezultaty są warte
zachodu. Uczniowie zdobywają lub
uzupełniają dodatkową wiedzę oraz
umiejętności zawodowe, a także
mają możliwość nabycia nowych
uprawnień, niezbędnych w podjęciu
przyszłej pracy. Korzystanie ze
sprzętu zakupionego w ramach
projektu oraz nowych pracowni z pewnością przyczyni się do
wzrostu szans na zatrudnienie
uczniów i posłuży w efektywności
kształcenia zawodu w danej szkole. A to wszystko dzięki wsparciu ze
środków unijnych.
Materiał: Anna Jóźwik
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„Nasze Boże Narodzenie” w Roskoszy
6 grudnia w Europejskim Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła się trójstronna
międzynarodowa wymiana młodzieży zorganizowana w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
W trwającej od 30 listopada br. wymianie uczestniczyła 37-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski,
Niemiec i Białorusi.
Celem projektu było przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami
Bożego Narodzenia, poznanie i nauka
kolęd i pastorałek śpiewanych w Polsce,
Niemczech i na Białorusi, wzbudzanie
szacunku wobec wiary, uwrażliwienie na
sztukę, pobudzanie do działań artystycznych oraz zrozumienie i uświadomienie
młodzieży prawdziwego aspektu świąt.
Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy projektu przeprowadzili gry i zabawy integracyjne, stworzyli słowniczek
podstawowych pojęć w języku polskim,
niemieckim i białoruskim, uczestniczyli
w warsztatach cukierniczych wypiekając
świąteczne ciasteczka, rogaliki i bułeczki,

zwiedzili Białą Podlaskę oraz brali udział
w animacjach sportowo-rekreacyjnych na
sali gimnastycznej bialskiego AWF.
Wiele czasu, zaangażowania i zdolności
aktorskich wymagały prace nad występem bożonarodzeniowym. Na uznanie
zasługuje fakt, że młodzież z innych
krajów uczyła się swojej roli w języku
polskim by dzieci mogły zrozumieć
sens przedstawienia.
Wieczorami każdy kraj z osobna organizował wieczorek międzykulturowy, podczas
którego prezentowano kulturę, historię
swojego kraju, stroje, zabawy narodowe,
kulinarne specjały oraz zwyczaje i tradycje
bożonarodzeniowe.
W ramach projektu młodzież odwiedziła
Warszawę, poznając historię miasta i zwiedzając najważniejsze zabytki: Stare Miasto,
Syrenkę Warszawską, Łazienki Królewskie,
Grób Nieznanego Żołnierza a także odwiedziła Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego.
Uwieńczeniem wymiany było przeprowadzenie występu bożonarodzeniowego dla dzieci z Domu Dziecka i świetlic
środowiskowych. Młodzież wystawiła

bajkę „O dwunastu miesiącach”, zaśpiewała najpopularniejszą na świecie kolędę
„Cicha noc” po jednej zwrotce w języku
polskim, niemieckim, białoruskim i angielskim oraz wspólnie z dziećmi zaśpiewała
„Jingle bells”. Ponadto każdy kraj zaśpiewał w swoim języku pastorałkę i zaprosił
dzieci do typowych w swoim kraju zabaw świątecznych. Świetnie poprowadzona przez uczestników konferansjerka
w trzech językach pozwoliła dzieciom
poznać inne języki. Występ bożonarodzeniowy zakończył się słodkim poczęstunkiem a każde dziecko na pożegnanie
dostało paczuszkę z siankiem i malutkim
Jezuskiem.
Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor
ECKiW OHP Karol Sudewicz wręczył młodzieży certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
Poprzez realizację projektu podjęto
wspólną refleksję nad tradycjami, zwyczajami i obrzędami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia a młodzi ludzie
mieli okazję uświadomić sobie prawdziwy aspekt świąt, zrozumieć, że jest to
czas prawdziwego zbliżenia, pojednania,
czas miłości i dobroci.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Co zrobić z nietrafionymi prezentami ?

Już za chwilę święta, podczas których tradycyjnie już Polacy obdarowywać będą najbliższych podarkami. Jednak mimo bardzo szerokiej
oferty handlowej trudno odpowiedzieć na potrzeby obdarowanego
i trafić w jego gust. Jak zgodnie
z prawem i skutecznie zwrócić prezent świąteczny, z którego nie jesteśmy zadowoleni?
Wi ę k s zo ś ć z n a s j e s t p r ze k o n a n a
o możliwości oddania czegokolwiek
w jakimś określonym czasie. Niestety,
ale nie jest to takie proste, bowiem
o wszystkim decyduje sposób dokonania zakupu - mianowicie czy towar
kupiliśmy przez Internet czy w sklepie
stacjonarnym.
Konsumenci coraz chętniej korzystają
z internetowej formy zakupów, a także
łączącej się z nią rozszerzonej ochrony prawnej. Jej głównym przejawem
jest przysługujące klientowi tzw. prawo do namysłu. Polega ono na tym, że
kupujący ma prawa w ciągu 14 dni
kalendarzowych, liczonych od momentu otrzymania towaru, zwrócić
pełnowartościowy towar. Nie musi
przy tym podawać przyczyny swojej
decyzji. Należy wysłać stosowne pismo
stanowiące wolę odstąpienia od umowy, a następnie odesłać zakupiony towar. Niestety koszty przesyłki zwrotnej

obciążają samego konsumenta.
Jeżeli chodzi o prezenty zakupione
w sklepie stacjonarnym to warto pamiętać, że nigdzie nie jest zapisane, że
sprzedawca ma obowiązek od nas przyjąć taki zwrot. Jest to tylko jego dobra
wola, że w terminie przez niego wskazanym będziemy mogli to zrobić !!! Najlepiej zapytać o taką możliwość i jej
zasady przy zakupie. Należy wówczas
się dostosować do warunków sprzedającego, może np. zażądać oryginalnego
opakowania, a pieniądze zwracać wyłącznie na kartę podarunkową.
W przypadku każdego zwrotu towaru
(zarówno do sklepu stacjonarnego jak
i internetowego) konsument powinien
dysponować dowodem dokonania zakupu (paragonem, fakturą czy choćby
wyciągiem z rachunku bankowego).
Towar powinien posiadać wszystkie
oryginalne metki.
A teraz trochę o reklamacjach. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Jeśli towar jest wadliwy, sprzedawca musi go
naprawić, wymienić, obniżyć cenę albo
zwrócić pieniądze – przypomina Marek
Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Również nie ma znaczenia czy towar-prezent zakupiliśmy na wyprzedażach czy innych promocjach. Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

przypomina: na wyprzedażach masz
takie same prawa jak zwykle. Nie ma
znaczenia, że towar został przeceniony,
chyba że przyczyną obniżki była konkretna wada i zostałeś o niej poinformowany.
Zdarzyć się może, że dokonujemy zakupów w sklepie zagranicznym - prawa konsumenta są jednakowe w całej
Unii Europejskiej. Jeśli więc zrobiłeś
zakupy w zagranicznym sklepie, także
możesz reklamować wadliwy towar
czy odesłać produkt nabyty w sklepie
internetowym. Jeżeli z jakiś przyczyn
nie uda nam się rozpatrzyć reklamacji na naszą korzyść można skorzystać
z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
O czym warto pamiętać podczas zakupów, nie tylko świątecznych? Czy
okazja naprawdę jest okazją. Zdarza
się, że na wystawie kuszą wielkie cyfry
„-70%”, ale taką zniżką objęte są tylko
nieliczne towary. Sprawdź, ile dana
rzecz kosztowała wcześniej. Uważaj na
gratisy oraz zestawy – bywają droższe
niż produkty kupowane oddzielnie.
Inną pułapką okazać się może, że wybrany towar nagle staje się droższy
przy kasie, bądźmy czujni. W takiej sytuacji masz prawo kupić rzecz po niższej cenie.
Udanych zakupów i wesołych Świąt!!!
Tekst: Ewa Tymoszuk

Uczniowie z Janowa Podlaskiego wyróżnieni
11 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość
wręczenia stypendiów uczniom z województwa lubelskiego. Wśród około 1000
uczestników znalazły się 4 uczennice
z Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Stypendia
wręczał wicemarszałek województwa
lubelskiego Krzysztof Grabczuk.
Monika Michałowska i Agnieszka Pietruczuk z pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego otrzymały stypendia z programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych
2017-2018”. Jest to program stypendialny
skierowany do szczególnie uzdolnionych
uczniów w zakresie m.in. przedmiotów
przyrodniczych i informatycznych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub
uczą się w woj. lubelskim; posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą
8

rozpoczynać lub kontynuować naukę
w szkole lub klasie programowo wyższej
prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
Natomiast Alicja Lipka i Magda Rudnicka z czwartej klasy Technikum kształcą-

cym w zawodzie technik hodowca koni
otrzymały stypendia w ramach programu
„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”.
Do czerwca przyszłego roku uczennice
otrzymywać będą stypendia w kwocie
400 zł miesięcznie.
Materiał: ZS w Janowie Podlaskim
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Dzieci dostały prezenty od Mikołajów
7 grudnia odbył się finał akcji „Wybierz sobie Mikołaja” organizowanej
przez tygodnik „Słowo Podlasia”.
Dzieci kolejny raz wysyłały listy do wybranego przez siebie Mikołaja. Wybór
był duży, bo do akcji włączyło się 25
osób. Wśród nich byli lokalni samorządowcy, włodarze miast, przedstawiciele organizacji i ludzie związania
z działalnością charytatywną. Podobnie jak w roku ubiegłym w rolę Mikołaja wcielił się starosta bialski Mariusz
Filipiuk, który prezenty wręczył Karolince Siwek z Roskoszy, Nikoli Jóźwik
z Zaścianek i grupie 6-latków z Samorządowego Przedszkola w Drelowie.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Goście z Białorusi odwiedzili Dom Rodzinny Żabcach
Dom Rodzinny w Żabcach odwiedzili dyrektor i pracownicy wioski dziecięcej z Kobrynia na Białorusi. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju opieki nad dzieckiem i rodziną. Goście mogli zapoznać się ze specyfiką działań prowadzonych przez placówkę i obserwować zastosowane w niej rozwiązania, które jak sami przyznali, chcieliby wprowadzić
i rozwijać w swojej jednostce.
Z delegacją białoruską spotkali się starosta bialski Mariusz Filipiuk, jako przedstawiciel organu prowadzącego Dom Rodzinny, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Halina Mincewicz oraz jej współpracownicy.
Przypomnijmy, że Dom Rodzinny Żabcach otrzymał niedawno dofinansowanie
na rozbudowę i modernizację. Głównym

celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych
świadczonych na rzecz wychowanków
pieczy zastępczej. Projekt obejmuje
rozbudowę budynku mieszkalnego,
remont budynku edukacyjno – rekreacyjno-sportowego, zagospodarowanie przyległego terenu, budowa altany
rekreacyjnej, wykonanie ogrodzenia,

ciągów pieszo – jezdnych oraz instalację kolektorów społecznych. Zaplanowano także uzupełnienie infrastruktury
o nowe niezbędne sprzęty oraz meble.
Wartość projektu wynosi 1 070 766,98
zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 827 522,74 zł.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Marek Sulima zwycięzcą „Rolnik Lubelszczyzny” 2017
W czwar tek 7 grudnia podczas
Targów Sadowniczych „Best Berries” w Lublinie ogłoszeni zostali
zwycięzcy szóstej edycji konkursu
„Rolnik Lubelszczyzny”. Wśród laureatów znalazł się przedstawiciel
powiatu bialskiego Marek Sulima,
który zajął I miejsce w kategorii
„produkcja zwierzęca”. W imieniu
zwycięzcy nagrody z rąk wicemarszałka województwa lubelskiego
Grzegorza Kapusty odebrała żona
Bogumiła Sulima. Pamiątkowy grawerton wręczył również starosta
bialski Mariusz Filipiuk. W Lublinie
towarzyszył mu dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej
Przemysław Bierdziński.
Głównym kierunkiem działalności
gospodarstwa, które Marek Sulima
prowadzi od 1993 roku, jest wysoko
wyspecjalizowana hodowla indyków.
W skali roku produkcja osiąga łącznie
blisko 6 tys. ton mięsa, sprzedawane-

go także poza granice kraju. W obiektach, w których przechowywane są
zwierzęta zastosowane zostały nowoczesne technologie produkcji, a także
innowacyjne i jednocześnie bezpieczne dla środowiska rozwiązania. Marek
Sulima prowadzi również aktywną
działalność społeczną, za którą został odznaczony m.in. przyznawanym
przez prezydenta RP „Brązowym Krzyżem Zasługi”.
Tegoroczna edycja konkursu była
rekordowa z uwagi na ilość kandydatów. Ponad 30 osób rywalizowało
w trzech kategoriach. Oprócz produkcji zwierzęcej, była to produkcja roślinna oraz ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla
roślin ozdobnych). Prawo zgłaszania
kandydatów do udziału w konkursie
mieli zarówno sami zainteresowani,
inne osoby fizyczne, jak i podmioty tj.
samorządy lokalne.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy
i życzymy kolejnych sukcesów.
Materiał: Wioletta Bielecka

Komentarz

Marek Sulima, przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury:

Wygrana w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny” to dla mnie wielkie wyróżnienie.
Ogromnie się cieszę, bo doceniona została nie tylko praca moja i mojej żony,
ale również rodziców, którzy to wszystko
zapoczątkowali. Jestem dumny z tego, co
udało nam się wspólnie osiągnąć. Każda
taka nagroda jest dla nas mobilizacją do
dalszej ciężkiej pracy, tak jest i w tym
przypadku. Serdecznie gratuluję również
osobom, które zwyciężyły w innych kategoriach. Jestem dumny, że mogłem
znaleźć się w tym gronie.

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

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

2,5-3,5

0,6-0,7

Radzyń Podl.

70-75

65

50-60

70-80

65-75

2,5-3,5

0,5-0,7

Łuków

70-75

65-70

60

70-80

65-75

2,5-4,0

0,5-0,7

Łęczna

55

-

45

60-65

50

1,5-3,5

0,6-0,7

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 7 grudnia 2017 r.
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PLW: Informacja dla kół łowieckich
z powiatu bialskiego na temat polowań
P o w i a t o w y L e k a r z We t e r y n a r i i
w Białej Podlaskiej informuje, że
polowania zbiorowe mogą odbywać
się tylko zgodnie z rozporządze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 6 maja 2017 r w sprawie
środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń (Dz.U.2015,711 z dnia
2015.05.25 ze zm.).
Na terenie powiatu bialskiego mogą być
obecnie organizowane w następujący
sposób :
1. na obszarze zagrożenia (strefa niebieska) obejmującym tereny gmin
Drelów, Międzyrzec Podlaski, Biała
Podlaska, Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno, Zalesie,
Terespol, Piszczac, Kodeń - polowania

zbiorowe mogą się odbywać, ale bez
udziału psów.
2. na obszarze z ograniczeniami (strefa
czerwona) obejmującym tereny gmin
Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka,
Tuczna, Łomazy - polowania zbiorowe
mogą odbywać się z udziałem psów.
Wszystkie upolowane dziki podlegają przechowywaniu w nadzorowanych
przez Inspekcję Weterynaryjną chłodniach do czasu otrzymania wyników badań laboratoryjnych w kierunku asf.
Polowania muszą być prowadzone zgodnie z regulaminem polowań a w szczególności należy przestrzegać zakazów
wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są
świnie, zwłok dzików, tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia

przez ludzi pochodzących z dzików oraz
materiałów i przedmiotów, które mogły
być skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, nie uczestniczenia w polowaniach przez osoby wykonujące czynności
związane z obsługą świń, przestrzeganie
dezynfekcji osobistej i sprzętu po polowaniu. Dezynfekcja osobista 2% roztworem Virkonu dotyczy rąk, odzieży, obuwia
wszystkich uczestniczących w polowaniach nie tylko zbiorowych, a także indywidualnych (myśliwi, naganiacze, psy
oraz sprzęt myśliwski, samochody, inne
pojazdy oraz pojemniki, opakowania,
miejsca patroszenia, noże, rękawiczki
itd.). Transport upolowanego dzika musi
być odpowiednio zabezpieczony przed
możliwością rozsiewania wirusa.
Materiał: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej
Podlaskiej
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IV Gala Kultury Powia
Występ zespołu Jazz Trio oraz Zespołu
Pieśni i Tańca “Podlasie” AWF w Białej
Podlaskiej otworzył Galę Kultury Powiatu Bialskiego. Tym razem odbyła się
ona na sali widowiskowo-konferencyjnej Bialskiego Centrum Kultury w Białej
Podlaskiej, 14 grudnia.
Już po raz czwarty podsumowano roczną
pracę na rzecz kultury i dziedzictwa oraz
podziękowano wszystkim współpracownikom i przyjaciołom powiatu bialskiego
podejmującym trud działań kulturotwórczych. Wśród zaproszonych przez starostę bialskiego Mariusza Filipiuka gości
znaleźli się m.in. Andrzej Czapski – kierownik w filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, Małgorzata Bogusz – zastępca dyrektora Biura
Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, radni powiatu
bialskiego w osobach: Mariusz Kiczyński
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– przewodniczący Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej, Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Marian Tomkowicz - wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej, Arkadiusz Misztal - członek
Zarządu Powiatu, Arkadiusz Maksymiuk
- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Ryszard Boś - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Czesław
Pikacz - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Jolanta Zbucka - wiceprzewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, Marzenna Andrzejuk - wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, wójtowie gmin:
Jerzy Troć - Wójt Gminy Kodeń, Krzysztof Adamowicz - Wójt Gminy Międzyrzec
Podlaski, Jacek Szewczuk - Wójt Gminy
Rokitno, Marek Korpysz - Wójt Gminy
Sosnówka, Zygmunt Litwiniuk - Wójt
Gminy Tuczna, Jan Sikora - Wójt Gminy
Zalesie, samorządowcy, dyrektorzy jedno-

stek organizacyjnych powiatu i instytucji
kultury oraz twórcy i działacze kultury
z terenu powiatu.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk w swoim
wystąpieniu podkreślił rolę współpracy
międzypokoleniowej w tworzeniu kultury powiatu bialskiego: Dorobek kulturalny, którym możemy się cieszyć jest
pięknym owocem Waszego współdziałania. Międzyludzkiej i międzypokoleniowej
komunikacji. W kulturze przejawia się pomysłowość, inteligencja, pamięć, różnego
rodzaju uzdolnienia, wyobraźnia i samoświadomość. Wy drodzy Państwo, posiadacie wszystkie te cechy. A co najważniejsze
chcecie przechowywać i przekazywać te
wartości – stwierdził starosta.
Gala Kultury była okazją do wręczenia
medalu „Zasłużony dla województwa lubelskiego” i dyplomów okolicznościowych
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atu Bialskiego za nami
paniom z zespołu „Jarzębina” z Zabłocia.
Panie zaprezentowały się przez licznie
zgromadzoną publicznością, śpiewając
dwie tradycyjne pieśni ludowe.
Również samorząd powiatowy przygotował medale „Zasłużony dla powiatu
bialskiego” dla osób wyróżniających się
w pracy na rzecz kultury na naszym terenie. Medale otrzymały Anna Pietrusik
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Terespolu, Halina Bugajewska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim, Agnieszka Bieńkowska – instruktor w Gminny Ośrodku
Kultury w Białej Podlaskiej, Agnieszka
Borodijuk – instruktor w Gminny Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej, Maria Sawczuk - emerytowana dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka
w Konstantynowie.
Zgromadzeni mogli obejrzeć również

prezentacje „Rok w kulturze w powiecie
bialskim”.
Podczas uroczystości podsumowano
także dwa konkursy odbywające się pod
patronatem starosty bialskiego: XV edycję
powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia”
oraz plebiscyt na najpopularniejszy zespół
ludowy powiatu bialskiego zorganizowany przez portal Biala24.
Pierwszy z nich, którego organizatorem
jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej
Podlaskiej wygrała Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie. Drugie miejsce
otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna
w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, natomiast III – Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie. Przyznano także 3 wyróżnienia, które otrzymały filie Bibliotek
w Romaszkach i Dokudowie oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Rossoszu.
Najpopularniejszym zespołem według

czytelników portalu Biała24 została w tym
roku „Bokińczanka” z Bokinki Królewskiej,
drugie miejsce zajęła „Pohulanka” z Kopytnika, zaś III – zespół „Echo” z Przychód.
Zespoły również zaprezentowały się na
scenie.
Między poszczególnymi punktami programu wystąpiła z recitalem młodzież ucząca
się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M.
Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim:
Sylwia Kieczka, Diana Gmurkowska,
Weronika Hawryluk, a potem Julia Korolczuk oraz Łukasz Ostapiuk.
Wspólny czas zakończyły rozmowy w gronie ludzi, którym na sercu leży dobro
mieszkańców powiatu bialskiego i praca
na rzecz kultury.
Już wychodząc z gali, można było odebrać
upominek z materiałami promocyjnymi
powiatu oraz podziękowaniem za roczną
pracę od starosty bialskiego.
Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Podsumowali współzawodnictwo
sportowe szkół powiatowych
Podsumowanie Współzawodnictwa
Sportowego Szkół Powiatu Bialskiego
za rok szkolny 2016/2017 odbyło się 30
listopada w Szkole Podstawowej w Rossoszu. Rozgrywki sportowe były prowadzone przez Bialski Szkolny Związek
Sportowy dzięki dotacji z budżetu Powiatu Bialskiego.
W uroczystości, oprócz dyrektorów szkół,
nauczycieli wychowania fizycznego i najlepszych sportowców szkół, udział wzięli
m.in. wicestarosta bialski Janusz Skolimowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Arkadiusz
Maksymiuk, radny powiatu bialskiego
Mateusz Majewski, a także przedstawiciele władz gminnych na czele z wójtem
gminy Kazimierzem Weremkowiczem
i przewodniczącą Rady Gminy Rossosz
Urszulą Tomczak. Bialski Szkolny Związek
Sportowy w Białej Podlaskiej reprezentowali m.in. przewodniczący Maciej Kosik
i Stanisław Polaczuk.
Wśród szkół w poszczególnych kategoriach zwyciężyły: szkoły podstawowe do
100 uczniów – Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych; szkoły podstawowe
powyżej 100 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi
w Terespolu; gimnazja – Gimnazjum im.
Unitów Podlaskich w Łomazach; szkoły
ponadgimnazjalnie – Zespół Szkół im.
Adama Naruszewicza w Janowie Pod-
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laskim.
Listy gratulacyjne starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka za zdobycie przez
podopiecznych złotych medali w finałach
wojewódzkich otrzymali następujący nauczyciele: Dariusz Duklewski – I miejsce
indywidualne biegi przełajowe chłopców
SP Woskrzenice Duże; Wojciech Lubański – I miejsce sztafetowe pływanie chłopców, SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski – I miejsce indywidualne pływanie dziewcząt styl
grzbietowy; Rafał Osipiuk – I miejsce
indywidualne biegi przełajowe chłopców
SP Wisznice; Piotr Woźniak – miejsce koszykówka dziewcząt Gm Konstantynów;
Justyna Cap – I miejsce indywidualne
pływanie dziewcząt styl grzbietowy ZSE
Międzyrzec Podlaski; Piotr Osipiuk –
I miejsce indywidualne biegi przełajowe
chłopców LO Wisznice; Jolanta Czopiń-

ska – I miejsce siatkówka chłopców LO
Międzyrzec Podlaski.
Nagrody starosty otrzymali Dawid Smolbik i Stanisław Polaczuk. Wyróżnienia
otrzymali dyrektorzy szkół: Anna Maksymiuk, Zenon Iwanowski, Bogumiła
Wińska i Jarosław Dubisz.
Na wniosek BSZS wręczone zostały również odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu
Bialskiego, które otrzymali: Ewa Gała (ZSE
Międzyrzec Podl.), Sylwester Oksiejuk
(ZPO Nr 3 Międzyrzec Podl.), Tomasz Olesiejuk (ZST Międzyrzec Podl.), Piotr Sakowicz (ZPO Nr 3 Międzyrzec Podl.) i Izabela
Ziomek (ZSE Międzyrzec Podl.).
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć występy artystyczne uczniów ze szkoły w Roskoszu, a także pokaz zawodników Akademii Taekwon-do Virtus w Łomazach pod
opieką Artura Romaniuka.
Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Mój sposób na Podlasie – rozmowa
z Arturem Bieńkowskim
Powiat bialski, oprócz bogactwa historii, kultury, tradycji i walorów krajobrazowo-przyrodniczych, tworzą przede
wszystkim ludzie. Gościnni, życzliwi, utalentowani i zaangażowani w sprawy lokalne. Przykładem może być Artur
Bieńkowski – fotografik z Janowa Podlaskiego, którego prace podbijają serca nie tylko mieszkańców Podlasia. O tym jak
rozpoczęła się jego przygoda z fotografią i jakie ma dla niego znaczenie z Arturem Bieńkowskim rozmawiała Wioletta
Bielecka.
Panie Arturze, zajęty z Pana człowiek.
To prawda. Praca w stadninie to jedno.
Drugie to fotografia, czyli kolejna pasja, na
którą chcę i muszę znaleźć czas. Te rzeczy
wypełniają praktycznie cały mój dzień.
Co jest tą pierwszą pasją?
Na pewno konie. To zamiłowanie zaczęło
się już jakiś czas temu m.in. dzięki pracy
w najstarszej stadninie koni w Polsce. Pracuję tam już ponad 15 lat. Jestem koniuszym, co oznacza, że nadzoruję codzienną
pracę przy koniach, a mamy ich pod opieką
ponad 500. To bardzo duża odpowiedzialność, ale uwielbiam tę pracę, bo mogę być
bezpośrednio przy zwierzętach, a nie siedzieć za biurkiem. Praca z końmi to służba.
Mundury oraz barwy, których używamy
przejęliśmy z tradycji kawaleryjskiej. Wciąż
przekazujemy ten dorobek.
Jak w Pana życiu pojawiła
się fotografia?
Wprawdzie zdjęcia zacząłem robić dosyć
niedawno, bo 3 lub 4 lata temu, ale od
dawna mam do czynienia z artystami,
którzy nieodłącznie wiążą się ze światem
koni. Dla mnie ważną postacią był znany
malarz Ludwig Maciąg, z którym miałem
szczęście się przyjaźnić. Fascynowała mnie
jego twórczość, co jak twierdzą niektórzy
widać w moich fotografiach. On uczył
mnie postrzegania pewnych rzeczy.
Ma Pan talent, czy punkt, w którym Pan
jest obecnie zawdzięcza swojej pracy?
Uważam, że trzeba mieć w sobie to coś, ale
żeby coś osiągnąć trzeba nad tym bardzo
mocno pracować i to rozwijać. Teren, na którym mieszkamy jest przepiękny. Ma w sobie
olbrzymi potencjał. Zawsze zazdrościłem
malarzom, że za pomocą swoich prac mogą
przekazywać swoje emocje. Kiedyś wziąłem
aparat do ręki i zacząłem robić zdjęcia. To
przyszło samo. Chęć pokazania innym tego,
co czuję sprawiła, że zacząłem próbować
i właśnie w fotografii znalazłem ujście dla
tych uczuć. Dla tego, co i jak postrzegam.
Stąd te wystawy.
Nie było trudno o znalezienie
obiektów?
Jestem zafascynowany Podlasiem, choć

przyznam, że nie jest ono łatwe do fotografowania. Weźmy chociażby topografię
terenu – tu nie ma gór, ani wielkich jezior.
Krajobraz jest raczej monotonny, dlatego
chcąc go fotografować trzeba znaleźć swój
sposób na Podlasie. Nieżyjący już wybitny
fotografik Wiktor Wołkow, który idealnie
„czuł” ten region, powiedział kiedyś, że
wykonanie dobrego zdjęcia nie polega na
perfekcyjnym, nienagannym sfotografowaniu, ale na czymś głębszym – wręcz magicznym. Podlasie kojarzy mi się z głęboką
i bogatą melancholią, nostalgią, która
daje nam to wspaniałe poczucie swojskości. Podlasie jest bardzo sentymentalne, co
mnie fascynuje. Dlatego moim celem jest
właśnie oddanie klimatu na zdjęciu, zachowanie konkretnego momentu. Chciałbym
się tym dzielić i jednocześnie wciąż odkrywać te piękne tereny.
Patrząc na Pana sukcesy można odnieść wrażenie, że skutecznie się to
udaje. Zainteresowanie Pańskimi
zdjęciami jest coraz większe, widać to
chociażby w Sieci. Na Pana stronie na
facebooku zamieszcza Pan dużo zdjęć.
Trzeba iść z duchem czasu. Każda forma
wypowiedzi jest dobra, a Internet urasta do
rangi medium numer jeden. Dlaczego więc

z tego nie korzystać. Wiem, że moje zdjęcia
oglądają ludzie ze Stanów Zjednoczonych,
z Kanady, ze Szwecji. To jest niesamowite
jakie obecnie mamy możliwości. Uważam,
że to nie jest nic złego.
Mimo, że odbiór zdjęcia fizycznie jest
zupełnie inny.
Tak, zdecydowanie. Percepcja w tych
dwóch sytuacjach jest zupełnie inna. Nie
mniej jednak korzystam z tej formy, bo
ważne dla mnie odzew mich odbiorców,
który w tej sytuacji jest szybki i spontaniczny.
Jakie jest według Pana najważniejsze
zadanie fotografa?
Fotograf ma misję – musi udokumentować,
zachować coś, co za chwilę może przestać
istnieć, przeminąć. Przykładem niech będzie aleja drzew w Cieleśnicy, która niestety została wycięta. Została jednak na mojej
fotografii, z czego bardzo się cieszę.
Jak Pan oceni mijający rok?
Działo się naprawdę bardzo dużo. Zacznę
od tego, że dzięki współpracy z powiatem
bialskim i przychylności starosty bialskiego Mariusza Filipiuka powstał pierwszy
kalendarz opatrzony moimi zdjęciami. To ►
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był punkt zwrotny, bo kalendarz „Barwy
Podlasia” cieszył się dużym zainteresowaniem. Zaraz potem odbyła się wystawa
w klubie „Hybrydy” w Warszawie. Później
było jeszcze kilka wystaw m.in. w Poznaniu
na zawodach międzynarodowych, w Sulejówku. Szczególna była dla mnie niedawna wystawa w Romanowie. To szczególne
miejsce, piękne i w klimacie moich zdjęć.
Miałem więc doskonałe okazje, żeby zaprezentować swoje prace szerszemu gronu odbiorców. Od 9 grudnia moje zdjęcia
można oglądać także w Warszawie na
Krakowskim Przedmieściu. Są one częścią
ekspozycji wystawy plenerowej „POLSKA
NAJ”. To dla mnie bardzo duże wyróżnienie,
bo znalazłem się w gronie fantastycznych
fotografów. Oprócz wystaw współpracuję
również z „Gościńcem Bialskim”, z „Krainą
Bugu”, ogólnopolską gazetą „Świat Koni”.
To musi być duże przeżycie dla twórcy, pokazywanie swoich prac wielu
osobom, no i tym samym wystawianie się na ich ocenę.
Na naszym terenie pracuje naprawdę
wielu bardzo dobrych fotografów z doświadczeniem, dlatego wybór moich prac
do udziału w wystawach odczytuję jako
wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Zwłaszcza,
że na dobrą sprawę dopiero zaczynam
gromadzić swój dorobek. To prawda, pokazuję swoje zdjęcia i poddaję się ocenie,
ale nie boję się tego. Fotografuję dla przyjemności.

obecnie modę na robienie zdjęć i kręcenie filmów. W Internecie zamieszcza
się ich miliony. Żyjemy w kulturze wizualnej, atakowani jesteśmy obrazkami. Dziś każdy może być fotografem.
Tak, to prawda. Mamy przy sobie niezbędne narzędzia, czyli telefony komórkowe.
Cieszę się, jak widzę, że ktoś robi zdjęcia.
Przeglądam je, bo mogą być inspirujące.
U mnie jednak fotografia wynika z wieloletnich przemyśleń i bliskości sztuki. Dzięki
temu nauczyłem się innego postrzegania
pewnych rzeczy. Nie przywiązuję większej
uwagi do tego, czym pracuję. Mam jeden
aparat. Jak mawia mój mentor, fotografik
Zenon Zyburtowicz można mieć „wiele
sprzętu, a mało talentu”.
Nazwałby się Pan artystą?
Trudno mi sprecyzować gdzie leży granica, moment od którego zaczyna się
artyzm. Wierzę, że mam jakiś dar. Moje
prace zbierają dobre opinie. Adam Bujak,
fotografik, który przez lata był osobistym
fotografem papieża Jana Pawła II, określił
mnie jako „mistrza fotografii nastrojowej”.
To budujące. Muszę jednak przyznać, że
w dzisiejszych czasach nie jest łatwo być
wrażliwym, bo jest to uważane za słabość.

Dla mnie to atut, który cały czas pielęgnuję. Pracuję nad sobą. Pracuję też nad tym,
żeby mieć możliwość zaprezentowania się.
I to nie jest nic złego. Wrażliwość i asertywność, to cechy, które pomogły mi się wybić.
Na tyle, że niedługo (10.01-26.02.2018r.)
otwarta zostanie pierwsza Pana zagraniczna wystawa w powiecie Oberhavel w Niemczech.
To dla mnie niesamowita sprawa. Jestem
bardzo wdzięczny za taką możliwość. Jestem bardzo wdzięczny staroście bialskemu
Mariuszowi Filipiukowi za taką możliwość.
Nieoceniona była pomoc Grzegorza Panasiuka. Cieszę się, że moimi pracami będę mógł
zareklamować powiat bialski, nie w aspekcie
gospodarczym, czy kulturowym, ale artystycznie i zaprosić naszych sąsiadów do nas.
Pana największe marzenie związane
z fotografią to…
Wszystkiego się nie da sfotografować, ale
naprawdę chciałbym i marzę o tym, żeby
moje zdjęcia dotarły do kogoś w takim
stopniu, że pokocha Podlasie, tak jak ja
ukochałem ten region. Największe marzenie to potrafić dzielić się emocjami i dawać
radość.

A czy jest Pan krytyczny w stosunku
do siebie?
Oczywiście. Zdaję sobie sprawę ze swoich
niedoskonałości. Wciąż się uczę, ale znów
nawiążę do Wołkowa, chodzi o oddanie
magii, czegoś głębszego. Uważam, że nie
brakuje mi kreatywności, mam swój styl.
Jakby Pan go określił?
To trudne pytanie. Staram się pokazać to,
co czuję. Jestem bardzo wrażliwy na światło. Kalendarz „Barwy Podlasia” to dowód
na to, że widzę niesamowity potencjał
barw tego regionu. Nie wiem czy jest to jakaś zdolność wrodzona, czy to wyuczyłem.
Tu nie ma monotonii, każda pora roku ma
inną intensywną barwę. Cieszę się, że jest
tak dużo wdzięcznych tematów do fotografowania: zachody słońca, czy konie.
Bałem się, że to będzie coś banalnego,
ale nie tutaj. Uwielbiam nasze zachody
słońca, są niebywałą ucztą dla fotografa.
Przede wszystkim jednak trzeba zaznaczyć, że żeby zrobić zdjęcie nie trzeba tylko
umieć coś dostrzec, ale i chcieć się zatrzymać. To tak niedużo i wiele zarazem.
W codziennym pędzie to chyba coraz trudniejsze. Jednocześnie mamy
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Konkurs „Chopin w słowach i obrazach”

8 grudnia w Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie odbył
się konkurs „Chopin w słowach i obrazach” skierowany do uczniów szkół
gimnazjalnych z terenu województwa
lubelskiego.
Konkurs był organizowany przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Starostwem Powiatowym
w Białej Podlaskiej. Patronat honorowy
objął marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz starosta
bialski Mariusz Filipuk.
Celem konkursu, przeprowadzanego
w następujących kategoriach I – quiz
wiedzy dotyczącej życia i twórczości F.
Chopina, II – konkurs prac multimedialno – filmowych, było m. in. zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej życiem
i twórczością Fryderyka Chopina oraz
bogactwem kultury polskiej, a także propagowanie pozaliterackich pasji Józefa
Ignacego Kraszewskiego.
W finale konkursu wzięło udział 22
uczniów reprezentujących 10 szkół gimnazjalnych. Został on przeprowadzony
przez komisję w składzie: – dr hab. Zofię
Bernatowicz – profesor nadzwyczajny,
kierownik Zakładu Muzyki Rozrywkowej
Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie; – mgr Józefa Obroślaka – zastępcę dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie; – mgr An-

gm. Biała Podlaska

wicz z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego
w Sławatyczach. Jury przyznało dwa wyróżnienia, które otrzymali Ewa Jabłońska z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego
w Sławatyczach oraz Paweł Sawicki z Zespołu Placówek Oświatowych – SP z Oddziałami Gimnazjalnymi w Kodniu. Pozostałym uczniom wręczono podziękowania
i upominki za udział w konkursie. Finał
konkursu uświetnił recital chopinowski
w wykonaniu znakomitej młodej pianistki
Weroniki Chodakowskiej.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom, wyróżnionym oraz wszystkim
uczestnikom naszego konkursu. Pragniemy podziękować nauczycielom, którzy poświęcili swój czas i włożyli bardzo
dużo trudu aby przygotować uczestników do konkursu.
Materiał: Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie

VIII Przygraniczny Konkurs „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

18 listopada w Pracowni Tkackiej im.
Stanisławy Baj w Hrudzie odbyło się
podsumowanie VIII-ego Przygranicznego Konkursu „Tkactwo w dolinie
Bugu i Krzny”.
Wydarzenie było okazją do rozstrzygnięcia konkursów oraz wręczenia najlepszym dyplomów i nagród. W tym roku
uczestnicy mieli do wyboru trzy kategorie konkursowe: perebory, gobeliny oraz
dowolna technika tkacka, uwzględniająca dywany, narzuty, pasiaki i krajki.
W kategorii perebory pierwsze miejsce zdobyła Stanisława Kowalewska
z Nowego Holeszowa, drugie Zofia
Jówko z Hruda. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała natomiast Helena
Karwacka z Kożanówki.����������������
W drugiej kategorii gobelinów pierwsze miejsce zdo18

drzeja Sara – głównego instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
W kategorii I – quiz wiedzy dotyczącej
życia i twórczości F. Chopina, miejsca I ex
aequo zajęły Nina Krzemińska z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława
Konarskiego we Włodawie i Amelia Popko z Publicznego Gimnazjum im. J.I.
Kraszewskiego w Sławatyczach. Miejsce
II zdobyła Emilia Kłoczko ze Szkoły Podstawowej w Tucznej natomiast miejsce III
przypadło Małgorzacie Bełdyk z Zespołu
Placówek Oświatowych w Podedwórzu.
Wyróżnienia otrzymała Martyna Szypiło z Publicznego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Sosnówce.
W kategorii II – konkurs prac multimedialno – filmowych udział wzięło trzech
uczniów. Miejsce I zajął Paweł Łukasze-

były prace Elżbiety Sielickiej z Nieledwi
i Karoliny Witczak z Krakowa. Drugie
miejsce przyznano Magdalenie Sielickiej z Nieledwi, a trzecie Zofii Doleckiej
– Obrzut z Hrubieszowa. W kolejnej kategorii dywany najlepszą pracę oceniono
pani Małgorzaty Pepłowskiej z Węgrowa. Drugie miejsce przyznano ex aequo
dla Bernarda Rość z Szaciłówki i Ireny
Skorupskiej z Kamianki Czabaje. Trzecie miejsce przyznano również ex aequo
dla prac Haliny Pryczynicz z Lewkowa
Starego i Sabiny Knoch ze Szczepek.
W ostatniej kategorii „dowolna technika tkacka tradycyjna”, pierwsze miejsce
przyznano ex aequo dla Małgorzaty
Gąsiorek z Woli Załężnej i Magdaleny
Papakul z Mordów. Drugie miejsce przyznano pracom Marianny Telus z Opoczna i Marianny Kałdun z Kożanówki.

Natomiast trzecie miejsce przyznano
dla Józefa Guzarów z Hruda.
Dodatkowe 22 inne osoby otrzymały
pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Nagrody i wyróżnienia wręczali na gali Dariusz Chorąży – dyrektor
GOK, sekretarz gminy Biała Podlaska
Grażyna Majewska, radny powiatowy
Czesław Pikacz oraz Bożenna Pawlina
– Maksymiuk – prezes Nadbużańskiego
Uniwersytetu Ludowego.
Program uzupełnił występ zespołów
śpiewaczych Gminne Ośrodka Kultury
w Białej Podlaskiej.
Ciekawą atrakcją było również projekcja
dwóch filmów dokumentalnych – “Nadbużańskie Perebory” oraz “Znani – nieznani”
Moniki Mielnickiej, uczennicy I LO i, J.I.
Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
Źródło: Radio Biper
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XV Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

3 grudnia w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Rokitnie odbył się XV
Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego. Organizatorami imprezy
byli wójt gminy Rokitno oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
przy wsparciu SP w Rokitnie i Gminnej
Instytucji Kultury w Rokitnie.
Turniej uroczyście otworzyli: przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej Arkadiusz Maksymiuk oraz
wójt gminy Rokitno Jacek Szewczuk.
Wśród gości obecni byli m.in. rady powiatu bialskiego Ryszard Boś, Eugeniusz
Żuk – przewodniczący Rady Gminy Rokitno oraz Mirosława Szpyruk – dyrektor
Zespołu Szkół w Rokitnie. Sędzią Głównym Turnieju był Tomasz Nowicki nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rokitnie.

gm. Łomazy

W kategorii szkoły podstawowe chłopcy
do lat 13 zwyciężył Miłosz Koryciński,
drugi był Emil Kępczyński, a trzecie miejsce zajął Kacper Nowaszczuk.
W kategorii szkoły podstawowe/gimnazjum chłopców od 14 do 16 lat najlepszy
był Bartosz Kowaluk, tuż przed Michałem Żukiem i Damianem Czauderna.
Kategorię mężczyźni od 17 lat wygrał
Marian Wardzyński, drugie miejsce zajął Marek Zagajski, a trzeci był Sławomir
Wawryniuk.
Wśród kobiet w kategorii open na najwyższym stopniu podium stanęła Zuzanna
Piątkowska, przed Martyną Szot i Mileną Kozaczuk.
Wyróżniono także najmłodszego zawodnika – Nikodema Szewczuka z Rokitna oraz najstarszego – Sławomira
Wawryniuka z Łosic.
Tekst: Urząd Gminy Rokitno/ Zdjęcia: GIK Rokitno

Komentarz
Ryszard Boś, radny Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej:

Piętnasta
edycja
Powiatowego
Mikołajkowego
Turnieju
Tenisa
Stołowego w Rokitnie jest jubileuszem.
Należy pogratulować organizatorom
pomysłu i kontynuacji przez tyle lat.
Szczególne słowa uznania należą się
opiekunom zawodników ze szkół z terenu
powiatu bialskiego za zaangażowanie
i promowanie tej dyscypliny sportu.
Za to, że znaleźli czas i przygotowali
młodzież do tych zawodów. Uważam, że
są to nauczyciele z powołania i oby było
takich jak najwięcej. Młodym ludziom
życzę
wszechstronnego
rozwoju
w nauce i sporcie. Za rok szesnasty
turniej, na który zaprasza gościnna
gmina Rokitno.

II Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do

Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach była organizatorem II Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do, który odbył się 9
grudnia. w hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach. Patronat nad Turniejem objął wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiła Wińska.
Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do połączył
pokolenia dzieci i rodziców w atmosferze
sportowej rywalizacji. Każdy uczestnik
Turnieju otrzymał pamiątkowy medal specjalnie zrobiony na ten wspaniały dzień.
Rodzice członków Akademii oraz sami

zawodnicy zadbali o słodki poczęstunek
w postaci ciasta, które można było smakować przy kawie i herbacie. Turniej zgromadził ok. 200 mieszkańców gminy Łomazy
a także innych gmin będących sympatykami Taekwon-Do. Nad wszystkim czuwali

zawodnicy Akademii Taekwon-Do VIRTUS
w Łomazach, którzy pełnili funkcję organizacyjną oraz sędziowską.

Materiał: UG w Łomazach
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Dobry występ ciężarowców z Terespola
2 i 3 grudnia w Biłgoraju odbywał się
Turniej Nadziei Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy MULKS Zirve
Terespol.
(nazwiska)
W kategorii wiekowej do lat 17 złoty medal wywalczył Emil Leonienko w kategorii wagowej do 69 kg z wynikiem 165 kg
w dwuboju (75 kg+90 kg).
Srebrne medale wywalczyli w kategorii
wagowej 56 kg Michał Zrol z wynikiem
100 kg w dwuboju (45+55), w kategorii
wagowej 62 kg Mateusz Zrol z wynikiem
155 kg w dwuboju (70+85), a brązowy
medal Patryk Dekiert w kategorii wagowej 62 kg z wynikiem 145 kg w dwuboju (65+80). W grupie juniorów do lat
20 podopieczni Artura Skulimowskiego wywalczyli dwa złote medale.
W kategorii wagowej do 69 kg bezkonkurencyjny był Kacper Magielnicki, który uzyskał w dwuboju 230 kg (100+130)

oraz Karol Juchimiuk, który wygrał kategorię wagową do 85 kg z wynikiem 240

kg w dwuboju (110+140).
Materiał: MULKS Zirve Terespol

m. Międzyrzec Podlaski

Mikołajkowe zawody strzeleckie o puchar starosty
6 grudnia na strzelnicy szkolnej odbyły się IV Mikołajkowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Bialskiego.
W zawodach wzięło udział: 6 drużyn
czteroosobowych z: Zespołu Placówek
Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Placówek Oświatowych
nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu
Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim oraz ze Szkoły Podstawowej im. ks. J.Twardowskiego w Dołdze oraz 4 drużyny czteroosobowe ze
szkół ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim, Zespół Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach
i Zespół Szkół Ekonomicznych im. M.Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.
W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów I i III miejsce zajęły drużyny
ze Szkoły Podstawowej im. ks. J.Twardowskiego w Dołdze, II miejsce zajęła
drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.
Statuetkę najlepszego strzelca wśród
gimnazjalistów zdobyła Wiktoria Piech
z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
w Międzyrzecu Podlaskim.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce zajęli uczniowie naszej
szkoły, II miejsce Zespół Szkół im. A.
20

Naruszewicza w Janowie Podlaskim
i III miejsce Zespół Szkół im. Wł. St.
Reymonta w Małaszewiczach.
Składy drużyn w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiały się następująco:
I miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych
im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim – Magdalena Sadowiec, Edyta
Nowosielska, Kacper Pawłowicz wszyscy z kl. IVe i Przemysław Jaszczuk z kl.
IV i1, opiekun Izabela Ziomek.

II miejsce – Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim – Karolina
Siudaj, Michał Bolek, Jakub Świderski,
Marcin Uchymiuk, opiekun Mariusz
Demianiuk.
III miejsce – Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach – Bartosz
Kutnik, Robert Ostapczuk, Jakub Michalczuk, Rafał Zaniewicz, opiekun
Tomasz Kuć.
Materiał: ZSE w Międzyrzecu Podlaskim
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KULINARIA

Święta Bożego Narodzenia, mocno zakorzenione w naszej tradycji i obyczaju, każdego roku stają się także wydarzeniem kulinarnym.
Słyną bowiem z charakterystycznych potraw, jedynych w swoim rodzaju. Potrawy świąteczne stały się znakiem ciągłości tradycji i naszej
tożsamości. Poszczególne regiony naszego kraju posiadają odmienne i charakterystyczne lokalne potrawy świąteczne. Zgodnie z najstarszymi obyczajami, na wigilijnym stole nie mogło zabraknąć potraw z płodów i darów ziemi, czyli zbóż, warzyw i roślin oleistych,
owoców świeżych i suszonych, miodu, grzybów oraz ryb.

Wigilijny barszcz grzybowy
Składniki: 5 garści suszonych, dorodnych
grzybów, 2 marchewki, korzeń pietruszki,
seler, 2 cebule, zioła, ziele angielskie, liść
laurowy, ząbek czosnku, sól, pieprz czarny
ziarnisty, sok z kiszonej kapusty najlepszy
z własnej, można użyć octu, olej, wiejska
śmietana.
Wykonanie: Grzyby zalać gorącą wodą
i odstawić na noc. Następnie grzyby ugotować w tej samej wodzie do miękkości. Jeżeli wody będzie zbyt mało, dolać trochę.
Gdy grzyby będą miękkie odcedzić i pokroić w paseczki. Wywar grzybowy odstawić.
Z włoszczyzny ugotować wywar warzywny.
Miękkie warzywa wyjąć, można je wykorzystać do sałatki. Wywar warzywny połączyć
z grzybowym. Dodać ugotowane i pokrojone grzyby. Cebulę posiekać i zeszklić na
oleju. Dodać do barszczu i podgotować.
Doprawić sokiem z kapusty lub octem.
Następnie dodać zioła i zmielony pieprz
oraz odrobinę soli do smaku. Do gotowego
barszczu dodać pokrojoną w talarki marchewkę. Można zabielić wiejską śmietaną.
Podawać z pierożkami, kulebiaczkami, łazankami.

Kulebiaczki z kapusta
i grzybami

Czcionka: http://pl.fontriver.com

Składniki: mąka pszenna 3 szklanki, 2 żółtka , 1 jajko, szczypta soli, 1 margaryna, 5
dag drożdży, 2 łyżki śmietany, 1 łyżeczka
cukru, śmietana ½ szkl., kminek
Nadzienie: 40 dag kapusty kwaszonej,
3 dag grzybów suszonych, 8 dag cebuli,
tłuszcz, sól, pieprz.
Wykonanie farszu: Grzyby umyć, namoczyć
i ugotować. Kapustę pokrajać, zalać wywarem z grzybów, ugotować bez przykrycia.
Cebulę obrać, pokroić w kostkę, usmażyć,
wymieszać z kapustą oraz posiekanymi
grzybami po czym doprawić. Przestudzony
farsz zawijać w ciasto, formować na kształt
pierogów. Piec ok. 20 – 25 min. w 180 0C.
Wykonanie ciasta: Przesiać mąkę. Do mąki
włożyć margarynę i posiekać. Do śmietany
dodać drożdże, zamieszać aż się rozpuszczą potem wlać do mąki. Dodać sól i jajka.
Zagnieść ciasto, rozwałkować. Wycinać
kółka i wkładać farsz z kapusty. Gotowe ku-

lebiaczki układać na blasze, posmarować
roztrzepanym jajkiem i posypać kminkiem.
Piec w nagrzanym piekarniku ok.25min do
zrumienienia. Ciasto nadaje sie również do
pieczenia na słodko np.rogalików czy bułeczek .Do ciasta dodajemy wówczas jeszcze
cukier waniliowy i 3 łyżki cukru i nadziewamy dowolnym nadzieniem np. marmolada,
serem ,czy owocami: jagodami i innymi.
Kulebiaczki podaje się jako przystawkę,
zasadniczo gorące zaraz po upieczeniu lub
jako dodatek do zup m.in. do barszczu.

siel należy przelać do odpowiedniego naczynia i czekać aż zgęstnieje. Można podsmażać na oleju.
Ma konsystencję gęstego budyniu z wyraźnie wyczuwalnymi otrębami, a smak i zapach gorzkawy i ostry. Dawniej spożywany
był głównie w czasie Wielkiego Postu oraz
podczas Wigilii, postnie podawany jest bez
dodatków, jedynie można było polać olejem lnianym.
Do najstarszych niegdyś potraw z płodów
ziemi należały kisiel z owsa oraz kutia.

Kotlety rybne z Sugrów *

Kutia

Składniki: świeża ryba (szczupak, lin, karaś,
sum lub karp), bułka tarta, mąka, olej lub
oliwa do smażenia, masło, cebula, jajka
oraz przyprawy: sól, pieprz, zioła, czosnek,
a do wywaru: marchewka, pietruszka, seler, liść laurowy, ziele angielskie i cebula.
Wykonanie: Kotlety smażone sporządza
się z rybnej masy mielonej, a następnie
obtacza w bułce tartej i smaży w niewielkiej ilości tłuszczu. Gotowane w formie pulpetów wychodzą najlepsze, jeśli do masy
wykorzystamy kilka gatunków ryb (tłustych
i chudych) oraz dodatków (namoczonej
w mleku bułki, masła, surowych jaj i przypraw). Pulpety uformowane w kształcie
kuli obtacza się w mące i gotuje. Pulpety,
kulki gotujemy pod przykryciem we wrzącym wywarze z jadalnych części ryb i warzyw, stosując technikę ,,mrugania” lub we
wrzącej osolonej wodzie. Czas przygotowania wynosi od 10 do 40 min, w zależności
od wielkości porcji i sposobu wykonania.
Kotlety smaży się na oleju w temperaturze
140-150ºC w przypadku potraw podawanych na gorąco.

Składniki: Według starej tradycji kutia musi
zawierać trzy podstawowe składniki zboże,
mak i miód. Pozostałe dodatki zależą od
tradycji rodzinnych, inwencji gospodyni
oraz posiadanych składników. Gruba kasza
z pszenicy nie łuskanej gotowana na gęsto,
mak, miód, bakalie (rodzynki, śliwki suszone, orzechy, figi, migdały), łyżka gęstej domowej śmietany. W niektórych regionach
Polski uważano ją za potrawę gospodyni,
natomiast kisiel owsiany za potrawę gospodarza.
Wykonanie: Pszenicę ugotować do miękkości, zmieniając kilkakrotnie wodę podczas gotowania. Gdy będzie odpowiednio
miękka – osączyć. Ugotowany mak utrzeć
w makutrze, wymieszać z pszenicą i miodem, dodać bakalie i łyżkę domowej śmietany. Podawać lekko schłodzoną.

Kisiel z owsa (owsiany)*

*Produkty wpisane na Listę Produktów
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przepisy przygotowała Paulina Pietrusik.
Więcej inspiracji znaleźć można na stronie
„Frykasy z Kodnia” na facebooku

Składniki: Ta dość specyficzna, bo niesłodka potrawa przygotowana na bazie ziarna
owsa ma kolor ciemnoszary, a na bazie
płatków owsianych - jaśniejszy, szaro-beżowy z dodatkiem wody, soli, cukru i drożdży.
Wykonanie: Na początku należy przygotować rozczyn z drożdży, mąkę owsianą zalać
wrzątkiem, przykryć lnianą ścierką i odstawić na całą noc do ciepłego pomieszczenia.
Po tym czasie wszystko trzeba zagotować
i doprawić solą oraz cukrem. Na koniec ki21

01-15.12.2017 Gościniec Bialski Nr 23
OGŁOSZENIA

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:
www.powiatbialski.eu/starostwo 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 na 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

22

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.

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY...
XXV Prezentacje „Za kolędę
dziękujemy”, organizowane XVIX
raz na poziomie powiatu bialskiego
oraz VI raz na poziomie
międzywojewódzkim
14 stycznia, Konstantynów, sala gimnastyczna przy ulicy Nowej 4. Impreza organizowana od 25 lat, z tego na
poziomie powiatu bialskiego 19. raz.
Jej celem jest stworzenie możliwości
kultywowania tradycji bożonarodzeniowych poprzez odtwarzanie dawnych obrzędów i zwyczajów często
pochodzących ze starych przekazów
ustnych lub źródłowych. Podczas
trwania śpiewane są też stare kolędy i
pastorałki lub nawet nowe kolędy specjalnie skomponowane na tę uroczystość. Impreza ma charakter integrujący różne środowiska, gdyż na scenie
prezentują się dzieci, młodzież, osoby
starsze, osoby niepełnosprawne, a
nawet w poprzednich latach osoby z
zakładu karnego. Rozstrzygany jest
także konkurs plastyczny oraz przygotowywana jest wystawa wszystkich
prac przekazanych na konkurs, w którym bierze udział rokrocznie ok.100
osób. Impreza po raz 6. będzie miała
zasięg międzywojewódzki.
Gmina Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie tel.
GCK (83) 341 50 03 e-mail: gckkon@
op.pl
Starostwo Powiatowe, Gimnazjum w
Konstantynowie, Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie
Teresa Bartosiewicz tel. (83) 341 50
03, kom. 516 096 707 e-mail: gckkon@op.pl
Koncert Kolęd
14 stycznia w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Impreza, której celem jest popularyzacja
kolęd i pastorałek oraz piosenek związanych z tematyką bożonarodzeniową.
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Romanów 25

,

GRUDZIEN 2017

21-518 Sosnówka
tel. 833793014 e-mail muzeum_
kraszewskiego@op.pl
Dorota Demianiuk tel. 833793014

snówka, Szkoła Podstawowa w Sosnówce
Osoba do kontaktu: Jolanta Mikulska,
tel. 83 3793057, 696033448

„Śpiewajmy Dziecinie”
18 stycznia, GOK Łomazy. Impreza
ma charakter konkursowy (kolędy i
pastorałki) w której uczestniczyć będą
młodzi wokaliści ze szkół podstawowych i gimnazjum powiatu bialskiego.
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, 83 2417013, gok@lomazy.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Arkadiusz Saczuk, 83 2417013, gok@
lomazy.pl

XXIII Międzynarodowy Festiwal
Kolęd Wschodniosłowiańskich
27-28 stycznia, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu. Wyjątkowa impreza
kultywująca tradycyjne wschodniosłowiańskie obrzędy śpiewania kolęd
i pastorałek, stojąca na bardzo wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym o randze międzynarodowej,
w której biorą udział chóry i zespoły
z Polski i zagranicy. Rokrocznie prezentuje się na scenie festiwalowej blisko 40 zespołów - 800 wykonawców.
Jedno z najważniejszych tego rodzaju
wydarzeń w kraju.
Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu,
ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, tel: 83 375 22 65, 507 170 018,
e-mali: mokterespol@wp.pl, www.
mokterespol.com. www.mfkw.pl
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dialog Narodów, Nadbużańskie Centrum Kultury
Prawosławnej
Anna Pietrusik, tel: 83 375 22 65,
507 170 018.

Koncert kolęd
„Kolędujmy wszyscy wraz!”
21 stycznia, Szkoła Podstawowa w
Sosnówce. Koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu zaproszonych solistów,
chórów i zespołów z terenu powiatu
bialskiego oraz przedstawienie jasełkowe zaprezentowane przez dzieci.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Sosnówce, Sosnówka 65, 21-518
Sosnówka, tel. 83 3793057, e-mail:
gok_sosnowka@tlen.pl
Współorganizator: Wójt Gminy So-
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Obrzęd kopania ziemniaków
w Gminie Piszczac
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POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO
Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie
miast i gmin Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony
z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile,
Sitniku
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
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odczytania autoŚwięto mleka w Żeszczynce
matycznie na
twoim telefonie pojawi
się film!
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Kolorowe Boisko Snieżki w Szóstce!
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