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WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego		

83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego

83 35 11 393

• Wydział Architektury i Budownictwa

83 35 11 328

• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim

83 35 11 386

• O/Z w Terespolu 		

83 3511383

• Wydział Finansowy			

83 35 11 396

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

83 35 11 387
83 35 11 382

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

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

• Wydział Rolnictwa i Środowiska

83 35 11 343

• Wydział Organizacyjno-Administracyjny

83 35 11 391

• Wydział Spraw Społecznych

83 35 11 339

• 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

• Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej			
		
			
83 34 16 500
• Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej			
					
83 34 48 112
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
w Białej Podlaskiej			
83 34 47 200
• Powiatowy Inspektorat Weterynarii

83 34 32 041

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 		
w Białej Podlaskiej			
83 34 44 160
• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
					
83 341 64 60

SAMORZĄD
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W tym czasie oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
z okazji świąt Wielkiej Nocy.
To czas zwycięstwa dobra nad złem, światła nad ciemnością,
wiary, nad obojętnością, mocy nad słabością,
nadziei nad rozpaczą i miłości nad lękiem.
Życzymy, aby to doświadczenie było również udziałem
życzliwych powiatowi bialskiemu osób.
Życzymy pogodnych chwil przeżywanych
w świątecznej atmosferze wraz z rodziną i bliskimi.
Niech towarzyszy temu radość oraz wszelkie dobro.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej
Mariusz Kiczyński

Wicestarosta Bialski
Janusz Skólimowski

Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk

Wielkanoc 2019
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25 marca br. odbyła się już VII
sesja Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej.
Marcowa sesja rozpoczęła się miłym
akcentem od wręczenia dyplomów
potwierdzających uzyskanie stypendium sportowego. Otrzymali
je zawodnicy, którzy zajęli miejsca
od 1 do 3 w mistrzostwach Polski w dyscyplinach: taekwon-do,
podnoszenie ciężarów i pływanie.
Dyplomy przekazano również trenerom, którzy przyczynili się do
sukcesów swoich podopiecznych
(szczegółowe informacje w odrębnym artykule „Gościńca Bialskiego”). Dyplomy i gratulacje składali
starosta bialski Mariusz Filipiuk,
przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński oraz wicestarosta
bialski Janusz Skólimowski.
Po przyjęciu porządku obrad ze
zmianą w postaci wprowadzenia
dwóch uchwał: w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Bialskiego na
2019 rok oraz w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej
p rogn o z y f i n a n s owe j Pow i at u
Bialskiego na lata 2019 – 2026,
a także przyjęciu protokołu VI se-
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VII Sesja Rady Powiatu
sji radni rozpatrzyli sprawozdanie
z działalności komendanta miejskiego Policji w Białej Podlaskiej
oraz informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na
terenie powiatu za 2018. Informacja zawiera działania podejmowane
przez Komendę Miejską Policji po
uwzględnieniu podstawowych zagrożeń na podległym jej terenie. Zakładają one ograniczenia dynamiki
przestępstw przy jednoczesnym
zwiększeniu ich wykrywalności.
Działania te były również ukierunkowane na reagowanie przez
policjantów na wszelkiego rodzaju
przypadki wykroczeń. Wyniki zostały opisane w owej informacji za
2018 r.
Drugą informację, którą również
radni rozpatrzyli tego dnia była
informacja komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za 2018
r. Zawiera ona opis terenu działania
oraz głównych zagrożeń pożarowych

i innych miejscowych, w tym zdarzeń i czynności kontrolno – rozpoznawczych, a także współdziałanie
PSP w Białej Podlaskiej z innymi
organami w zakresie poprawy stanu
ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy materiał za 2018 r. zawiera
także wnioski, które mają na celu
poprawić bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej na
kolejne lata.
W dalszej części rada powiatu zajęła się rozpatrzeniem i przyjęciem
uchwał.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę
w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019
r. W lutym PFON przyznał powiatowi bialskiemu środki finansowe
na 2019 r. na realizację zadań
wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych. Uchwała zawiera propozycje
podziału środków kwotowym na
poszczególne zadania. Podział ten
otrzymał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Na sesji przyjęto również uchwałę
w sprawie zmian uchwały w spawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu bialskiego. Z ustawy prawo
farmaceutyczne wynika kompetencja rady powiatu do uchwalania
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (w tym też dyżurów).
Wszelkie aktualizacje czasu pracy aptek wymagają więc zmian w przyjętej 14 listopada 2018 r. przez Radę
Powiatu w Białej Podlaskiej uchwały
w tym zakresie. Podjęta na VII sesji
aktualizacja wynika ze zmiany pracy
apteki pn. „Nasze Apteki” w Terespolu. Projekt uchwały uprzednio
był pozytywnie zaopiniowany przez
samorząd Terespola i gminy Terespol
oraz Lubelską Okręgową Izbę Aptekarską w Lublinie.
Tekst: Anna Jóźwik

SAMORZĄD
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Narada z dyrektorami szkół i poradni prowadzonych przez powiat bialski odbyła się
27 marca br. w Starostwie Powiatowym
w Białej Podlaskiej.

5

Narada Oświatowa

Jej celem była organizacja roku szkolnego
i pracy placówek oświatowych. Na spotkaniu
był obecny starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Wśród poruszanych tematów było: doskonalenie zawodowe nauczycieli, arkusze organizacyjne roku szkolnego 2019/2020, nabór do
pierwszych klas szkół ponadpodstawowych,
a także projekty unijne, które realizowane są
w szkołach prowadzonych przez powiat bialski.
Organizacją spotkania zajął się Wydział Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej.

26 marca br. w gabinecie starosty bialskiego podpisano
dwie umowy w związku z realizacją przez powiat bialski.
Inwestycji pn. „Budowa drogi nr
1051L Zalesie - Chotyłów - Piszczac
- Tuczna - Sławatycze na odcinku
od km 23+780 do km 28+180 na
terenie gminy Tuczna i Sławatycze”
realizowanego w ramach projektu
pn. „Poprawa dostępności powiatu

Umowa Białoruska
bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki
budowie i przebudowie infrastruktury
komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze - Domaczewo” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina
2014-2020.
Pierwsza jest na wykonanie robót
budowlanych. Została podpisana

z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej. Umowę podpisywał prezes
Zarządu Leszek Horeglad, a ze strony
zamawiającego, jakim jest powiat
bialski – starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz Krystyna Beń – dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Białej
Podlaskiej.

Druga umowa dotyczy pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji nad realizacją owej budowy.
Wykonawcom w tym zakresie będzie firma „INVESTCOM” Spółka
z o.o. w Białej Podlaskiej. Na podpisaniu umowy był obecny prezes
Waldemar Malesa.
Tekst: AJ
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Trwa realizacja projektu informatyzacji Szpitala Powiatowego
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje
projekt pn. „Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych
poprzez wdrożenie e-usług
w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”, w ramach Działania
2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty
z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020.
Wartość projektu: 1 819 883, 40 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 546 883, 92 zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje
uruchomienie systemów prowadzenia
i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji
dokumentacji, w sposób spełniający
wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także
innych wprowadzanych przepisów,

m.in. dotyczących obrotu produktami
leczniczymi.
W efekcie została przygotowana
i wyposażona nowoczesna serwerownia, rozbudowano i unowocześniono szpitalną sieć informatyczną. Zakupiono nowe stanowiska
komputerowe dla pracowników - 65
zestawów komputerowych oraz dwie
stacje opisowe, wraz z oprogramowaniem.
W okresie od 13.03.2019 r. do
29.03.2019 r. odbyły się szkolenia
dla personelu medycznego i pracowników administracyjnych SPZOZ
z obsługi wdrażanego systemu komputerowego Mediqus. Szkolenia objęły łącznie 209 osób. Od 1 kwietnia
program jest wykorzystywany do
pracy w poszczególnych komórkach
Zakładu.
Zrealizowanie projektu zapewni
komplementarność w stosunku do
innych projektów z tego obszaru oraz
rozwiązań centralnych Ministerstwa
Zdrowia, w szczególności Platform
P1, P2 lub P4, oraz zapewni podłącze-

nie wytworzonych w nim produktów
i zgodność ze standardami wymiany
informacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
W ramach projektu przewidziano
ułatwienia rejestracji oraz dostępu
do danych medycznych dla pacjentów
poprzez takie usługi jak:
• e-rejestracja - zapewni pacjentom
możliwość sprawdzenia dostępności
terminów przyjęć przez lekarzy w poszczególnych poradniach oraz dokonania rezerwacji dogodnego terminu,
• e-powiadomienia - umożliwi in-

formowanie pacjenta o zbliżającym
się terminie realizacji usługi zarejestrowanej w systemie,
• e-dokumentacja - umożliwi pacjentom wysłanie i odbiór dokumentacji indywidualnej w postaci elektronicznej, jako alternatywę postaci
papierowej,
• e-kontrahent - umożliwi jednostce
współpracującej rejestrowanie pacjentów na usługi wynikające z podpisanej z Zakładem umowy.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia
w połowie 2019 roku.

Gmina laureatem w konkursie
„Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”
Gmina Międzyrzec Podlaski
została laureatem w konkursie
„Samorząd Przyjazny Ekonomii
Społecznej”, natomiast wyróżnienie specjalne w konkursie „Samorządowiec Przyjazny
Ekonomii Społecznej” otrzymał
Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. Konkursy zostały zorganizowane
w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL „Ekonomia
społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”.
Dyplom z wyróżnieniem odebrał Wójt
Gminy Krzysztof Adamowicz podczas gali II Regionalnego Spotkania
Ekonomii Społecznej, które odbyło się
18 marca 2019 r. w Lublinie.
Prestiżowe nagrody otrzymują samorządy i samorządowcy, którzy w specjalny sposób wspomagają rozwój
podmiotów ekonomii społecznej, a także kreują przyjazne środowisko dla ekonomii społecznej w lokalnym otoczeniu.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
„Modrzew” zgłosił kandydaturę Gminy

Międzyrzec Podlaski. Kapituła konkursu
doceniła liczne inicjatywy podejmowane
przez Wójta Gminy Krzysztofa Adamowicza mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i tzw. „trzeciego
sektora”. Na terenie gminy funkcjonuje
Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna
„RAZEM” , która zatrudnia osiem osób
oraz oferuje usługi porządkowe, sprzątające i krawieckie. Spółdzielnia działa na
rzecz gminy oraz innych podmiotów.
Doceniono również wsparcie, które
zapewnia Urząd Gminy przy rejestracji,
funkcjonowaniu i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych przez stowarzyszenia.
Uznany został innowacyjny „Program
Funkcjonowania Funduszu Wkładów
Własnych jako instrument współpracy
Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego”. W ramach Funduszu finansowane są do poziomu 25%
wkłady własne stowarzyszeń, aplikujących o środki zewnętrzne. Corocznie na
terenie gminy realizowane są otwarte
konkursy ofert w ramach których przyznawanych jest ok. 15 dotacji/rok. Sto-

warzyszenia mogą też korzystać z procedury tzw. „małych grantów”.
W 2018 r. jako dopełnienie wachlarza instrumentów jakimi gmina może
wspierać stowarzyszenia z inicjatywy
Wójta wprowadzony został tzw. „fundusz pożyczkowy”. Celem funduszu
jest wsparcie organizacji pozarządowych, które pozyskują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych
na zasadzie refundacji.

Nagrodzenie w ten sposób dotychczasowego zaangażowania jednostek
samorządu terytorialnego i aktywnych
w tym obszarze samorządowców jest
zachętą do dalszej współpracy na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości społecznej
oraz promocja ekonomii społecznej
w województwie lubelskim.
W 2018 roku Gmina Międzyrzec Podlaski znalazła się wśród samorządów wyróżnionych tytułem „Samorząd Przyjazny
Ekonomii Społecznej”

WYDARZENIA
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Janów Podlaski: Dzień Otwarty szkoły
im. Adama Naruszewicza
Dzień Otwarty Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza rozpoczął się 30 marca w hali sportowej ZPO w Janowie Podlaskim. Wszystkich zebranych w imieniu całej szkolnej społeczności przywitała Paulina Komar. Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz przedstawił
ofertę edukacyjną szkoły. Następnie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie ZS.

Zebrani obejrzeli pokaz walki zaaranżowanej oraz prezentacja samoobrony synchronicznej, które przygotowali uczniowie klas maturalnych policji i straży
granicznej trenujący w uczniowskim
kole sportowym Hwa- Rang. Poza tym
zaprezentowano układ gimnastyczny
w wykonaniu uczennic klasy policyjnej
i hodowcy koni, pokaz taekwonn-do,

i rozbicia desek. Na saksofonie zagrał
uczeń technikum mechanizacji i agrotroniki, Szymon Domański. Spotkanie
w hali zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas straży
granicznej.
W budynku ZS przybyli uczniowie klas
końcowych gimnazjum i szkoły podstawowej obejrzeli prezentacje klas liceal-

nych: humanistycznej,
lingwistycznej, biologiczno- chemicznej
i matematyczno- informatycznej oraz
klas technikum: mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki, hodowcy koni, hotelarstwa. Młodzież zainteresowana nauki
w klasie technik hotelarstwa zwiedziła
również czterogwiazdkowy hotel Zamek
Janów Podlaski, aby poznać miejsce

swoich przyszłych praktyk. Przybyli goście obejrzeli również prezentację zajęć
dodatkowych ze
straży granicznej i policji.
Na końcu Dnia Otwartego wszyscy spotkali się w szkolnej stołówce na słodkim
poczęstunku.
Materiał: Radio Biper Janów Podlaski
temat: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim

Prezentacja Książki Monografia Gmina Łomazy
W dniu 20 marca 2019 r. odbyło
się w GOK spotkanie z autorem
publikacji „Monografia Gminy Łomazy” Panem Romualdem Szudejko.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Łomaz i okolicznych miejscowości.
Licznie przybyli goście angażowali
się w polemiki i dyskusje z autorem.
Z zainteresowaniem wsłuchiwali się
w słowa obrazujące obszar prezentowanej historii gminy Łomazy. Za

poświęcony czas na przygotowanie
materiałów do publikacji książki, która na pewno spopularyzuje wiedzę
o przeszłości gminy Łomazy obecnie
i wśród kolejnych pokoleń mieszkańców, Pan Romuald, otrzymał brawa
od zebranych oraz okolicznościowe
podziękowanie od Wójta Gminy Łomazy, Pana Jerzego Czyżewskiego.
Organizatorzy:
Wójt Gminy Łomazy
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
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W sobotę 9 marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień
Kobiet sportowo i kulturalnie.
Na początek w hali sportowej
MOK rozegrano mecze kobiecych drużyn w siatkówkę i piłkę nożną. Wzięły w nich udział
dziewczyny w różnym wieku.
Najmłodsza uczestniczka miała
6 lat a najstarsza mogłaby być
jej babcią. Dzień wcześniej rozegrano mecz koszykówki gdzie
zmierzyły się drużyna żeńska
z męską. Dobra sportowa zabawa była ważniejsza niż wynik.
Wieczorem natomiast w restauracji
Galeria Smaków odbyła się impreza
mająca charakter kulturalny. Zaczęto
od prelekcji, którą wygłosiły panie
z Twojej Kliniki Witaminowej opowiadając o kuracji witaminowej. Następnie konferansjer Mariusz Maksymiuk
zaprosił Wesołego Mima, który odegrał
2 etiudy i przez długi czas animował
uczestniczki imprezy. Kamil Przystał
jest aktorem teatralnym, grywa także
w rodzimych serialach a mieszkańcom
Terespola znany jest jako mim. Jest to
jego 5 wizyta w Terespolu.
Kolejnym punktem była loteria z nagrodami, na którą terespolscy darczyńcy przeznaczyli 25 usług, gadżetów i upominków. Każda z pań przy
Z okazji Dnia Kobiet w dniu 09 marca, odbył się Koncert w wykonaniu
Adriana Litewki i Mariusza Chwedoruka oraz duetu „Ambitus”, Radosława Sikorskiego i Krzysztofa Chromińskiego. Program dedykowany był
kobietom z gminy Łomazy. Wszystkie panie uczestniczące w imprezie
otrzymały czekolady, a po zakończeniu występów odbyło się losowanie
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Terespol: Dzień Kobiet

wejściu otrzymała specjalny numerek,
który znajdował się w puli losowania.
Losowanie prowadził konferansjer
wspólnie z mimem. 25 pań, których
wylosowano numerek, otrzymało upominek. Po wręczeniu wylosowanych nagród burmistrz Jacek Danieluk w asy-

ście przewodniczącego rady miasta
Jarosława Tarasiuka, radnego Krzysztofa Prokopiuka i sekretarza Józefa
Paderewskiego wręczyli każdej z pań
tulipana oraz kawałek czekoladowego
tortu przygotowanego specjalnie na tę
okazję. Po miłym poczęstunku na sce-

nie pojawili się panowie z Maleńczuk
Acoustic Trio. Dodatkową atrakcją były
wystawy Twojej Kliniki Witaminowej
oraz ekspozycja pracowni plastycznej
i ceramicznej MOK oraz biżuteria
Marzeny Dmitruk wykonana techniką
koronki frywolitkowej.
MOK Terespol

Łomazy: Dzień Kobiet
upominków ufundowanych przez
sponsorów: Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, Wspólnotę Wiejską - Łomazy I i Łomazy II, Bank
Spółdzielczy w Łomazach, Krzysztofa
Kamińskiego, Mariana Serheja, Andrzeja Wińskiego, Kamila Frączka,

Monikę i Macieja Jaroszuków, Zbigniewa Gołosia, Wiesława Knyszewskiego, Łomaskie Stowarzyszenie
Rozwoju i Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach. Dekoracje plastyczne
i scenografię do imprezy wykonała
Pani Bożena Kaczmarek, a realizacją

i obsługą techniczną koncertu zajmowali się: Arek Saczuk oraz Artur
Telaczyński.
Organizatorzy:
Wójt Gminy Łomazy,
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju
Zespół Szkół w Łomazach.
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W niedzielne popołudnie 10
marca 2019r. już po raz kolejny na zaproszenie Wójta Gminy Sosnówka oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Sosnówce
do siedziby GOK-u przybyły
panie z całej gminy na ”Gminny Dzień Kobiet”.
Na początku spotkania Wójt Gminy
Marcin �������������������������
Babkiewicz w imieniu własnym oraz męskiej części zebranej na
spotkaniu złożył wszystkim paniom
najlepsze życzenia, pomyślności,
radości oraz uśmiechu na co dzień.
Podkreślił ogromną rolę kobiet w życiu rodzinnym i społecznym, następnie wraz z Sekretarzem Gminy - Janem Kwietniem wręczyli dla każdej
z pań symboliczny kwiatek.
Po złożeniu życzeń rozpoczęła się
część artystyczna. Pierwszą atrakcją
przygotowaną dla uczestniczek spotkania był występ kabaretu Szara
Eminencja, który rozbawił je do łez.

9

Dzień Kobiet w Gminie Sosnówka

Po wprowadzeniu w radosny nastrój
panie wysłuchały pięknych piosenek
duetu Marcina i Krzysztofa Olesiejuk.
W trakcie spotkania można było skorzystać ze słodkiego poczęstunku oraz

nabyć wyroby biżuteryjne i kosmetyki
firmy Avon.
Zebranie zakończyło rozstrzygnięcie
konkursu, w którym można było wygrać bony podarunkowe na zestawy

biżuterii, manicure hybrydowy czy
kupon na darmową pizzę.
Dziękujemy, że w tym roku spotkaliśmy się w tak licznym gronie. Do
zobaczenia za rok!

Seniorzy z Klubu Seniora w Łomazach w Zamościu
Seniorzy z Gminy Łomazy
w ramach projektu uczestniczyli w zorganizowanej 3
kwietnia 2019 roku wycieczce
do Zamościa.
Trasa turystyczna przygotowana przez
przewodnika rozpoczynała się od Rynku Solnego - jednego z trzech rynków
zamojskiego Starego Miasta. Seniorzy
dowiedzieli się jak powstawał Zamość.
Z Rynku łomascy seniorzy przeszli obok
dawnej Akademii Zamojskiej. Następnie
poznali ciekawostki związane z założycielem miasta Janem Zamojskim. Kolejnym punktem wycieczki był Bastion
7 - najbardziej wysunięty na wschód
i najpotężniejszy spośród siedmiu zamojskich bastionów. W dalszej części
wędrówki Pani przewodnik interesująco
zaprezentowała przy pomniku Jana Zamoyskiego życiorys dawnego ordynata.
W planach wycieczki znalazła się zamojska katedra, która jest jedną z najwspanialszych polskich świątyń. Następnie seniorzy udali się do Prochowni,
gdzie obejrzeli seans multimedialny
pod tytułem „Historia twierdzy i miasta Zamość” przy zastosowaniu nowoczesnego systemu projekcji tzw. „videomappingu”. Uczestnicy zobaczyli także
Muzeum Fortyfikacji i Broni w arsenale,
gdzie podziwiali ekspozycje militarne
w tym samolot, pojazdy opancerzone

oraz działa. Będąc na Rynku Wielkim
seniorzy podziwiali wspaniały ratusz
oraz przepiękne kamienice otaczające
centrum Zamościa dookoła. Wycieczkę
seniorzy zakończyli na wystawie kostiumów historycznych Stowarzyszenia
Przewodnicy z pasją, gdzie jego prezes
Dominika Lipska, przedstawiła proces
zmieniającej się mody, szczególnie kobiecej, na przestrzeni wieków. Wyjazd
spotkał się szerokim zainteresowaniem
ze strony uczestników, którzy zadawali
przewodnikowi szereg pytań.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi
społeczne i zdrowotne.

Tekst i foto Angelika Goławska
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2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” Zawsze gotowi, zawsze blisko

Lublin, 22 marca 2019 r.

„Parasol” WOT w Białej Podlaskiej
21 marca br., w Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej odbyła
się druga edycja warsztatów
pk. „Parasol”. Żołnierze 2 LBOT,
przedstawiciele samorządów,
służb, inspekcji oraz straży
wspólnie dyskutowali i ćwiczyli
scenariusze potencjalnych sytuacji kryzysowych w regionie.
W spotkaniu zorganizowanym przez
żołnierzy 2 LBOT uczestniczyło blisko 40
osób, na co dzień odpowiedzialnych za
zarządzanie kryzysowe w powiatach: bialskim, radzyńskim, łukowskim i parczewskim. To stały rejon odpowiedzialności 23
batalionu lekkiej piechoty w Białej Podlaskiej. Uczestnicy warsztatów, w ramach
tzw. gry decyzyjnej, mieli okazję wspólnie
przećwiczyć scenariusze potencjalnych
sytuacji kryzysowych, jakie mogą wystąpić
w regionie skupiając się, m.in. na zagrożeniu pożarowym. Przeprowadzono także
studium przypadku – analizę występującego w powiecie bialskim zagrożenia
wirusem ASF.
Celem warsztatów było wspólne wypracowanie rozwiązań zapewniających sprawną
koordynację udziału 2 LBOT w działaniach
z zakresu zarządzania kryzysowego w powiatach i gminach. Ważnym aspektem
spotkania było zbudowanie relacji i zapoznanie z możliwościami, jakimi dysponuje
lubelska brygada, aby wspierać samorządy
i służby ratownicze podczas niemilitarnych
sytuacji kryzysowych, takich jak katastrofy
i klęski żywiołowe.
Realizowany od jesieni ubiegłego roku
projekt pk. „Parasol” ma na celu przygotowanie samorządów, służb i podległych
im instytucji do współpracy z WOT oraz
skutecznego wykorzystania ich potencjału. Wspólne spotkania i warsztaty służą
wymianie doświadczeń, identyfikacji wzajemnych potrzeb oraz budowaniu zaufania
i partnerskich relacji.
Podczas pierwszej edycji projektu uczestnicy mieli okazję zapoznać się, m.in. ze
sprzętem i wyposażeniem, jakim dysponuje lubelska brygada - tzw. kompanijnym
modułem zadaniowym, który może być
użyty podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych.
System zarządzania kryzysowego
WOT

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną

część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie
z decyzją ministra obrony narodowej
siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej
z pierwszych trzech brygad OT (podlaska, lubelska i podkarpacka) zostały
włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku
innych rodzajów sił zbrojnych i będzie
realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a wydzielone
siły zostaną przekazane w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego
RSZ. Stawiennictwo żołnierzy WOT
może by realizowane w trybie natychmiastowym – w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadów o dużej
skali, lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania
informacji (prognoz) o możliwości
wystąpienia sytuacji kryzysowych (silne
opady, śnieżyce, itp.).
Zespoły Oceny Wsparcia

W ramach podniesienia efektywności zarządzania kryzysowego, w tym
wykorzystania sił i środków wojska
we wsparciu lokalnych społeczności
w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof, dowództwo
WOT opracowało koncepcję powołania Zespołów Oceny Wsparcia. Dzięki
terytorialnemu charakterowi formacji
zespoły te często będą mogły być jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem będzie rozpoznanie
rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją
cywilną i wojskową oraz oszacowanie
potrzeb użycia sił i środków z zasobów
wojska. Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne
skrócić czas jego przybycia, a także
przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.
Zespoły Wsparcia Odbudowy

Zespoły wsparcia odbudowy wypełniają niszę, która dziś powstaje po
tym, jak siły i środki użyte w sytuacji
kryzysowej, kończą swoje działanie.

Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na
terenach objętym skutkami kryzysu.
Zespoły te będą złożone z żołnierzy
WOT (w tym OT) oraz pracowników
resortu ON - głównie inżynierów
architektury, budownictwa i logistyki, ukierunkowanych na doradztwo
i ocenę możliwości wsparcia usuwania skutków klęsk żywiołowych
po zakończeniu pracy zgrupowań
zadaniowych w perspektywie długofalowej. Zadaniem tych zespołów

jest przygotowanie i utrzymanie
wydzielonych sił do niezwłocznego
i powszechnego wsparcia społeczności lokalnych przy wystąpieniu klęsk
żywiołowych, katastrof oraz przeciwdziałanie i minimalizacja i usuwanie
skutków, a także przywracanie stanu
sprzed ich wystąpienia.
kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY
TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 811
tel. kom. 725 880 174
email: d.stanula@ron.mil.pl
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„Ginące zawody na europejskim rynku pracy”
IV Międzynarodowego SpotkaniE Projektowe
W dniach 27.02 – 02.03.2019 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się IV
międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizowanego wraz z organizacjami partnerskimi: Landkreis Oberhavel i Wileńską Szkołę Technologii, Biznesu i Rolnictwa projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” Akcji
2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.
Głównym celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką występowania
rzemieślników i funkcjonowania różnych podmiotów związanych z ginącymi zawodami i szkoleniem zawodowym młodzieży w Polsce, zapoznanie
uczestników spotkania z funkcjonowaniem ECKiW OHP w Roskoszy
i wioską ginących zawodów usytuowaną na terenie Centrum, spotkanie
z lokalnymi interesariuszami projektu, wymiana spostrzeżeń, pomysłów,
dobrych praktyk, prezentacja przygotowanych materiałów.
W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu z Litwy, Polski i Niemiec,
dyrektorzy szkół i ośrodków szkoleniowych, instruktorzy praktycznej nauki
zawodu, pracownicy związani z kształceniem i szkoleniem zawodowym młodzieży, przedstawiciele bialskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
oraz rzemieślnicy ginących zawodów
i tradycyjnego rękodzieła.
Spotkanie projektowe rozpoczęło się
konferencją „Kształcenie zawodowe
w kontekście ginących zawodów”,
w której uczestniczyli: Zastępca
Komendanta Głównego OHP Piotr
Modzelewski, Prezydent Miasta Biała
Podlaska Michał Litwiniuk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, dyrektorzy branżowych
szkół zawodowych w Białej Podlaskiej
i Radzyniu Podlaskim, przedstawiciele bialskiego Cechu oraz uczestnicy
spotkania projektowego z Polski, Litwy i Niemiec.
Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor ECKiW w Roskoszy Karol
Sudewicz, który powitał wszystkich
zebranych i wprowadził gości w temat spotkania. Prezydent Michał
Litwiniuk prezentując system szkolnictwa zawodowego, zwrócił uwagę
na potrzebę dostosowania go do wymogów rynku pracy, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, umiejętną
komunikację z uczniami i rodzicami
w procesie rekrutacji oraz ważną rolę
doradców zawodowych w kształtowaniu pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego. Następnie głos
zabrał Zastępca Komendanta Głów-

nego OHP Piotr Modzelewski, który
podkreślił potrzebę kształcenia zawodowego, przeżywającego w ostatnim
czasie renesans. Ochotnicze Hufce
Pracy odgrywają w tym procesie
ważną rolę jako łącznik między samorządem, pracodawcą, uczniem
i rodzicem. Na zmieniającym się
w Polsce rynku pracy kładziony jest
nacisk na kształcenie uczniów w zawodach powszechnych, należy zatem
wypracować taki model kształcenia
zawodowego, który nie pozwoli zapomnieć o zawodach tradycyjnych. Małgorzata Kadłubowska, przedstawiciel
Starostwa Powiatu Bialskiego przedstawiła zalety współpracy szkół zawodowych, które podlegają Starostwu
z pracodawcami, gdzie w efekcie
uczniowie podejmują naukę w miejscu przyszłej pracy. Dyrektorzy branżowych bialskich szkół zawodowych:
Henryk Zacharuk, Ryszard Dołęga
i Maciej Czech zaprezentowali ofertę
szkoleniową, a o znaczeniu pracodawcy w szkoleniu zawodowym i zaletach kształcenia dualnego w swoim
wystąpieniu opowiedziała Grażyna
Dzida, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim. W dalszej
części konferencji zaprezentowano
analizę systemu szkoleń i uznawalności nabywanych kompetencji w ginących zawodach oraz analizę sytuacji
rzemieślników i ginących zawodów
w Polsce.
Po konferencji odbyło się spotkanie
zespołu projektowego wszystkich organizacji, podczas którego podsumowano dotychczasowe działania projektowe, zaplanowano kolejne zadania
i przeanalizowano bieżące kwestie
związane z realizacją projektu.
Następnego dnia uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem
szkolnictwa w Polsce na przykładzie
największej szkoły ponadgimnazjalnej
w województwie lubelskim - Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Dyrektor Zespołu Szkół Grażyna Dzida
oprowadziła uczestników spotkania
po obiekcie, ciekawie i szczegółowo
opowiadając o funkcjonowaniu jed-

nostki oraz zaprosiła do obejrzenia
warsztatów szkolnych dla zawodu
mechanik pojazdów samochodowych oraz warsztatów ślusarskich,
mieszczących się na terenie Fabryki
Narzędzi Chirurgicznych B. Braun.
Dyrektor Zdzisław Miś oprowadzając
grupę po zakładzie produkcyjnym
i warsztatach szkoleniowych zwrócił
uwagę na dobrą współpracę ze szkołą
oraz obustronne korzyści wynikające
z kształcenia praktycznego uczniów
na terenie zakładu. W dalszej części programu uczestnicy spotkania
odwiedzili zakłady: szewski i zegarmistrzowski w Białej Podlaskiej
oraz siedzibę Bialskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, gdzie
o działalności zrzeszonych rzemieślników opowiadali i dzielili się swymi doświadczeniami Starszy Cechu
Mirosław Sawczuk, Dyrektor Cechu
Anna Rudowska-Śledź, Dyrektor Szkół
Rzemieślniczych w Białej Podlaskiej
Maciej Czech oraz Podstarsi Cechu:
Zenon Śledź i Waldemar Romaniuk.
Zwieńczeniem dnia były wizyty i zajęcia w pracowniach ginących zawodów
GOK w Białej Podlaskiej - pracowni
zdobnictwa w Worońcu oraz pracowni
tkackiej w Hrudzie.
Uczestnicy spotkania odwiedzili także
Stadninę Koni w Janowie Podlaskim,
spotkali się z pasjonatą kamieniarstwa i kowalstwa, siemiatyckim społecznikiem Jerzym Korownickim, który
zaprojektował i zbudował wyłącznie
pracą własnych rąk zamek Kasztelik
– Perła Podlasia. Duże wrażenie wywarło spotkanie z właścicielem jednej
z ostatnich prężnie działających kaflarni
w Siemiatyczach, Stanisławem Fleksem,

mistrzem zduństwa i kaflarstwa, który
z pasją opowiadał o wytwarzaniu kafli
ceramicznych, dużym zapotrzebowaniu
na te produkty oraz usługi zduńskie.
Zwieńczeniem pobytu było spotkanie
z wielkim pasjonatą zielarstwa, przedsiębiorcą, właścicielem firmy „Dary Natury” Mirosławem Angielczykiem. Prowadzona przez niego firma jest liderem
na rynku ziół i innych produktów ekologicznych, zioła są zbierane i pakowane
ręcznie, odbywają się tu także różnego
rodzaju warsztaty zielarskie i ceramiczne, znajduje się także Podlaski Ogród
Botaniczny, z największą w Polsce kolekcją roślin.
Międzynarodowe spotkanie projektowe zakończyło się ewaluacją, podczas
której zostały omówione kwestie koordynacji i zarządzania projektem,
zbliżające się szkolenie podopiecznych i instruktorów z organizacji
partnerskich w ginących zawodach
oraz ostatni etap realizacji projektu.
Spotkanie projektowe było bardzo
dobrą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych
ze szkoleniem zawodowym młodzieży,
przyjrzeniu się pracy i funkcjonowaniu organizacji partnerskich, poznaniu lokalnych interesariuszy projektu,
rzemieślników tradycyjnych, ręcznych
wyrobów i ginących zawodów w regionie, umożliwiło także przekazywanie i porównywanie pomysłów,
rozwiązań i metod związanych
z kształceniem w zawodach ginących
i rozszerzaniem kształcenia w zawodach podstawowych o zapomniane
rzemiosło z perspektywy krajów organizacji partnerskich.
Tekst i Zdjęcia: Maja Hince
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VIII Konkurs Języka Rosyjskiego „Znam i lubię język rosyjski”
W piątek, 15 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im.
Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach odbyła się VIII
edycja Konkursu Języka Rosyjskiego „Znam i lubię język
rosyjski” dla uczniów szkół
gimnazjalnych i szkół podstawowych.
Konkurs otworzył Dyrektor LO im.
Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Piotr Osipiuk, który powitał
przybyłych na tę okoliczność gości.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu w obu kategoriach czuwała
komisja konkursowa w składzie: dr.
hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj,
która przewodniczyła komisji oraz
członkinie: mgr Hanna Bruczuk,
mgr Marta Jaroszewicz i mgr Marta
Smołońska. W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie udział wzięło
17 uczniów z 10 szkół z terenu 4
powiatów (bialskiego, parczewskiego, włodawskiego i radzyńskiego).
Eliminacje trwały 15 minut. Laureatami konkursu w kategorii gimnazjalnej zostali: I miejsce – Elwira
Bisko – Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, II miejsce – Julia Chilczuk –
Publiczne Gimnazjum w Wisznicach,

III miejsce – Paulina Stukanowa –
Gimnazjum w Terespolu.
W zmaganiach konkursowych w kategorii szkół podstawowych udział
wzięło 16 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu 4 powiatów. W tej
kategorii także komisja zdecydowała
się wyróżnić trzeh uczniów: Daniela
Onyszczuka z ZPO w Kodniu, Julię
Matczuk z SP w Kodniu oraz Ewelinę Marecką z SP w Chotyłowie.
Laureatami w grupie szkół podstawowych zostali: I miejsce – Aleksandra Derlukiewicz – SP w Rossoszu, II miejsce – Igor Prokopiuk
– ZPO w Kodniu, III miejsce – Ewelina Bojanowska – SP w Wisznicach.
Patronat Honorowy nad konkursem
objęli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców Języka
Rosyjskiego, Rosyjski Ośrodek Nauki
i Kultury w Warszawie, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski, Powiat Bialski, Wójt
Gminy Wisznice Piotr Dragan. Na
uczestników czekało wiele interesujących nagród. Poza gadżetami
i nowinkami technicznymi, książkami i albumami, które powędrowały
do uczestników, uczennice zajmujące
najwyższe miejsce na podium w obu

kategoriach, w ramach nagrody
pojada do Moskwy na międzynarodowy konkurs języka rosyjskiego.

Serdecznie gratulujemy ogromnej
wiedzy i pasji wszystkim uczestnikom konkursu!

Józef Bergier 1952-2018
Starosta bialski, władze samorządowe i pracownicy
powiatu bialskiego łączą się w bólu i żalu z rodziną
zmarłego śp. Józefa Bergiera: rektora Państwowej
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, nauczyciela akademickiego, wieloletniego senatora, samorządowca i społecznika.
Józef Bergier urodził się 17 lutego 1952 roku
w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie spędził swoje
dzieciństwo i młodość. Tu uczęszczał do przedszkola przy ul. Warszawskiej, Szkoły Podstawowej
nr 1, a następnie do Liceum Ekonomicznego.
Jego kariera naukowa rozpoczęła się po zakończeniu studiów w Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, gdzie do 2013 r. pracował jako nauczyciel
akademicki. W 1982 r. uzyskał stopień doktora,
a w 1999 został doktorem habilitowanym nauk
kultury fizycznej. Tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej otrzymał w 2012 r. Był autorem
ponad 500 artykułów naukowych, 6 autorskich
podręczników i ponad 20 redakcji naukowych
podręczników, wielu prac wydanych w językach
obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukra-

ińskim i węgierskim.
W latach 2000-2009 był rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej. W latach 2009-2012 był
prorektorem d.s. Rozwoju Uczelni, w latach
2012-2013 pełnomocnikiem rektora ds. Rozwoju Uczelni. Od roku 2013 ponownie był rektorem
PSW.
Od najmłodszych lat aktywny społecznie i rozwijający swoje pasje: jako ministrant w kościele św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim
czy zawodnik RKS Huragan Międzyrzec Podlaski. Po ukończeniu studiów był współzałożycielem Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej i pełnił w nim różne funkcje
kierownicze. Uczestniczył również w pracach
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki
Sportowej i Międzynarodowego Towarzystwa
Naukowego Gier Sportowych. W latach 20092013 sprawował funkcję Przewodniczącego
Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
Był działaczem NSZZ Solidarność. W 1997
r. został posłem Akcji Wyborczej Solidarność.

W 2007 roku zdobył mandat senatora. Był
również radnym miasta Biała Podlaska oraz
wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa
Lubelskiego.
Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(2013), Złotym Krzyżem Zasługi. (na podstawie:
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,
Ryszard Kornacki „Międzyrzec w życiorysy wpisany”)
Józef Bergier zmarł 21 marca 2018 r.
Ten wyjątkowy człowiek, widzący potencjał na
naszym terenie i umiejący go wykorzystać zostanie na zawsze w naszej pamięci. Pokój jego
duszy…
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Wyróżnienie za zasługi na rzecz ochrony konsumentów
13 marca podczas konferencjiz
okazji Światowego Dnia Konsumenta Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Marek Niechciał wyróżniłPowiatowego Rzecznika Konsumentów Panią Ewę Tymoszuk.
Ewa Tymoszuk, Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Białej Podlaskiej
otrzymała wyróżnienie Prezesa
UOKiK „Za zasługi na rzecz ochrony
konsumentów”.Miejskim Rzecznikiem Konsumentów jest już od 7 lat.
Rzecznicy działają w Polsce od 20
lat, udzielają bezpłatnych porad
i informacji prawnych z zakresu
ochrony interesów konsumentów.

Spośród wszystkich 370 rzeczników wyróżnienie otrzymało 30
osób z całej Polski. Wyróżnienia
zostały wręczone podczas konferencji z okazji Światowego Dnia
Konsumenta, która odbyła się
w Warszawie.
„W ciągu 10 ostatnich lat rzecznicy
konsumentów udzielili 4,5 mln porad. Jeżeli porównamy to do liczby
mieszkańców Polski, okazuje się, że
co ósmy Polak skorzystał już z porady rzecznika. Mamy prawo do
bezpłatnej pomocy prawnej już od
ponad 20 lat” – powiedział Marek
Niechciał, prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Serdecznie gratulujemy!

Projekt Kompetencje Cyfrowe w Gminie Łomazy
Od 1 listopada
2018 r. do 31 marca 2019
r. w gminie Łomazy realizowany był projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W bezpłatnych szkoleniach udział wzięło 180 osób, powyżej 25. roku życia.
Szkolenia przeprowadzono w 12-osobowych grupach. Szkolenia były prowadzone w czasie dostosowanym do
możliwości uczestników projektu.
Z rekomendowanych 7 modułów tematycznych najpopularniejsze były 3:
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
przeszkolono 10 grup, „Mój biznes

w sieci”, 4 grupy, i „Tworzę własną
stroną internetową (blog)”.
W ramach spotkań uczestnikom
zapewniono catering, materiały
szkoleniowe i pendrive. Osoby ciekawie spędziły czas, nawiązały nowe
znajomości, zdobyły, uzupełniły lub
podwyższyły posiadane kompetencje
w zakresie korzystania z zasobów
informacyjnych, komunikacji online,

zastosowania narzędzi cyfrowych, korzystania z e-usług publicznych, które
będą mogły wykorzystywać w życiu
codziennym.
W ramach projektu zakupiono 12
komputerów, które po zakończeniu
szkoleń zostały przekazane do Szkoły
Podstawowej w Huszczy.
Dziękujemy uczestnikom szkoleń za
udział i ich zaangażowanie.
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Otwarcie Placówki Opiekuńcz

W nowo otwartej Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Maniach (gm. Międzyrzec Podlaski) zamieszkało czternaścioro
dzieci. 22 marca br. odbyło się uroczyste
otwarcie i poświęcenie ośrodka, w którym
wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, wykonawcy inwestycji oraz młodzi
mieszkańcy.
Dawny budynek szkoły podstawowej w Maniach
otrzymał nowe ������������������������������
życie. �����������������������
Wyremontowano i zmodernizowano go tak by stał się domem dla czternaściorga dzieci w wieku od 1 roku do 19 lat oraz
ich opiekunów. Obecnie stał się swoistą wizytówką miejscowości. Chcemy, aby był domem, w którym dzieci będą się czuły akceptowane, potrzebne
i bezpieczne.
Na uroczystość przybyli: Robert Gmitruczuk- wicewojewoda lubelski, Dariusz Stefaniuk - wicemarszałek województwa lubelskiego, Albina Mazurka
dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW,
Małgorzata Bogusz – wicedyrektor Biura Organizacji Kadr i Budżetu LUW Delegatury w Białej
Podlaskiej, Małgorzata Frant Błażucką - kierownika Oddziału do Spraw Pomocy Instytucjonalnej
LUW, Mariusz Filipiuk - starosta bialski, Janusz
Skólimowski – wicestarosta bialski, Mateusz

Majewski i Radosław Sebastianiuk - członkowie
Zarządu Powiatu Bialskiego, Tomasz Andrejuk –
przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej, Marek Sulima –
przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej,Czesława Caruk - wiceprzewodnicząca Komisji
Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej, Halina Mincewicz - dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej
Podlaskiej, Krystyna Beń - dyrektor ZarząduDróg
Powiatowych w Białej Podlaskiej,Stanisław Furman - przewodniczący Wydziału Rodzinnego
Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Bożena Przybylska – kierownika Działu Opieki Nad
Dzieckiem i Rodziną zespół PCPR,AdamGolec
- specjalistaPCPR, Katarzyna Jaroszewicz - koordynator projektu realizowanego w Maniach - wraz
z zespołem: Barbarą �������������������������
Łukaszuk�����������������
, Marzenną Gajewską i Iwoną Przybysz, ksiądz proboszcz parafii
w Maniach Sylwester Gałach, Krzysztof Adamowicz - wójt Gminy Międzyrzec Podlaski, Grzegorz
Pietrusik - komendant Miejskiej Policji w Białej
Podlaskiej, Rafała Kawęcki – wykonawca inwestycji, WaldemarMalesa i Bolesław Koral z firmyInwestcom– realizujący nadzór nad inwestycją,
Marianna Dec- Maleska – Firma Eko Projekt,

dyrektorzy Rodzinnych Domów Dziecka z terenu
powiatu bialskiego, a także koordynatorzy, wychowawcy i pracownicy z jednostek podległych
Centrum Administracyjnemu Placówek Opieku��
ńczo – Wychowawczych wraz z wychowankami,
mieszkańcy wsi Manie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Wychowankowie, mimo iż mieszkają w placówce niespełna miesiąc, już czują się w nim jak
w prawdziwym domu. Z radością pomagały zaproszonym gościom w uroczystym otwarciu, przecinając symboliczną szarfę wspólnie z wojewodą
lubelskim Robertem Gmitruczukiem, marszałkiem
województwa lubelskiego Dariuszem Stefaniukiem, starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem,
wice starostą Januszem Skólimowskim, wójtem
gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofem Adamowiczem, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Haliną Mincewicz, wykonawcą inwestycji Rafałem Kawęckim, przedstawicielem nadzoru Ivestcom Waldemarem Malesą, projektantem
Marianną Dec Maleską i dyrektorem Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Piotrem Malesą.
Zgromadzonych przed budynkiem gości, tuż po
jego poświęceniu przez ks. proboszcza Sylwestra
Gałacha, zaproszono do środka, gdzie zwiedzili
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o – Wychowawczej w Maniach
poszczególne pomieszczenia. Do dyspozycji wychowanków oddano pokoje dwuosobowe z łazienką, salę telewizyjną, komputerową, kuchnię
z jadalnią, pralnię i suszarnię. Wspólnym potrzebom służą pokój gościnny i kolorowa sala terapeutyczna, zapewniono również łazienkę dla osób
niepełnosprawnych. Wychowankowie mogą korzystać z boiska, siłowni, placu zabaw, altany i sceny.
Na placu przy placówce mieszczą się również dwa
mieszkania chronione z sześcioma miejscami dla
wychowanków pełnoletnich, którzy będą mogli
uczyć się samodzielnego życia, ale jeszcze pod
czujnym okiem wychowawców.
Tekst: Piotr Malesa/Zdjęcia Radio Biper oraz Waldemara Pepa
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W tym roku wyjątkowo Sejmik
Kobiet Powiatu Bialskiego miał
miejsce w Dzień Kobiet, a więc
8 marca. Był on wyjątkowy też ze
względu na to, iż w tym roku odbył się on już po raz dziesiąty.
Do siedziby Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej przybyły aktywne
kobiety z terenu powiatu bialskiego,
by posłuchać wykładów, obejrzeć
przygotowaną część artystyczną oraz
skorzystać z porad kosmetycznych czy
nabyć upominki od obecnych na imprezie wystawców. Przede wszystkim
był to czas spotkania i podziękowania kobietom za ich trud w rozwój
powiatu bialskiego na różnych płaszczyznach życia. O tym właśnie mówił
starosta bialski Mariusz Filipiuk –
gospodarz uroczystości, w swoim wystąpieniu. Dziękując za piękną pracę

i pielęgnowanie domowego ogniska,
złożył paniom serdeczne życzenia
w dniu ich święta. Podczas sejmiku
głos zabrali również goście zaproszeni
w osobach: Robert Gmitruczuk –
wicewojewoda lubelski, Dariusz
Stefaniuk – wicemarszałek województwa lubelskiego oraz Krzysztof Hetman – poseł do Parlamentu
Europejskiego. Wśród gości warto
również wymienić: Małgorzatę
Bogusz zastępcę dyrektora Biura
Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Edytę Gawryszuk – wizytatora Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, a także radnych powiatowych w osobach:
Janusz Skólimowski - wicestarosta
bialski, Mateusz Majewski – członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Czesław Pikacz – przewod-

niczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego, Czesława Caruk – wiceprzewodnicząca
Komisji Edukacji Kultury Sportu
i Turystyki, Marek Uściński – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów. Wraz z paniami z gmin
przybyli także wójtowie: Wiesław
Panasiuk (gmina Biała Podlaska)
oraz Marcin Babkiewicz (gmina
Sosnówka).
Zgromadzeni mogli usłyszeć wykład
„Otyłość – największe wyzwanie XXI
wieku”, który przedstawili dr inż. Angelika Dadej – dietetyk, specjalista
ds. żywności i żywienia, wykładowca
oraz Michał Dadej – trener personalny,
dietetyk. Następnie panie mogły zobaczyć, jak robi się konfiturę marchwiową
w wykonaniu Pauliny i Danuty Pietrusik („Frykasów z Kodnia”). Nie tylko
zobaczyć, ale również spróbować.

Istotnych informacji na temat założenia Koła Gospodyń Wiejskich w lokalnym środowisku udzieliła Edyta Sweklej pracownik ARiMR Biura w Białej
Podlaskiej podczas wykładu „Kobiety
gospodarne i wyjątkowe” – wpis do
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Między poszczególnymi punktami
obecni mogli podziwiać występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca „Podlasie” Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej,
Arkadiusza Domańskiego i Gabrieli
Dębowskiej - Zespół „Śpiewam, bo
lubię” z Łomaz
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
w Międzyrzecu Podlaskim, Oliwii
Spychel oraz Zespołu „Śpiewam, bo
lubię” z Łomaz.
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Zespół Szkół
im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim
ul. Siedlecka 1
21-505 Janów Podlaski
tel/fax – 83 3413056
e-mail:sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net

Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Zawadzkiego
ul. Warszawska 4
21-580 Wisznice
tel. 83 3782010
e-mail: lozawadzki@op.pl
www.lowisznice.edupage.org

www: http://zsjp.janowpodlaski.net

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Marii Dąbrowskiej
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. 3 Maja 40/42
e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl
tel. (83) 371-78-80
(od godz. 7.30 do 15.30)
http://zse.miedzyrzec.pl

Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Warszawska 30
21-560 Międzyrzec Podlaski

Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Lubelska 57/59,
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel: 83 371 47 66
email: sikorski.lo@wp.pl
http://lo-sikorski.pl

Zespół Szkół im. Władysława
Stanisława Reymonta
ul. Kolejarzy 16
21-540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38

tel. 083-3712015

e-mail: zsmal@poczta.fm

e-mail: zst.miedzyrzec@onet.pl
zsp.miedzyrzec@op.pl

http://malaszewicze.com

http://zst.szkola.pl
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Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego
w Wisznicach na rok szkolny 2019/2020
Klasa policyjna

W ramach kształcenia realizowany jest przedmiot edukacja
policyjna, prowadzony przez czynnego funkcjonariusza policji.
Uczniowie zapoznają się z pracą w wydziałach prewencji, ruchu
drogowego, patrolowo-interwencyjnym, kryminalnym i śledczym.
Podczas trzyletniego kursu młodzież uczestniczy w obozach
survivalowych, wyjazdach, warsztatach w komendach policji oraz
wyższych szkołach policji; uczy się musztry, technik samoobrony
oraz strzelania z karabinka sportowego. Nauka w klasie policyjnej
pomaga w przygotowaniu do egzaminów rekrutacyjnych do służby w
Policji.

Klasa straż graniczna

OFERTA EDUKACYJNA:
KLASA POLICYJNA
KLASA STRAŻ GRANICZNA
KLASA WOJSKOWA
KLASA AKADEMICKA
Liceum objęte jest patronatem Instytutu
Filologii Słowiańskiej UMSC w Lublinie.
Współpracuje z Lotniczą Akademią
Wojskową w Dęblinie.
Szkoła bierze udział w konferencjach,
szkoleniach i wymianach międzynarodowych
młodzieży (m.in. Grecja, Włochy, Belgia,
Litwa, Białoruś). Liceum posiada internat dla
dziewcząt i chłopców oraz siłownię.

W ramach kształcenia realizowany jest przedmiot straż graniczna,
prowadzony przez czynnego funkcjonariusza SG. Udział
w zajęciach umożliwia zapoznanie się z procedurami granicznymi,
funkcjonowaniem systemu ochrony granic oraz specyfiką służby
kontroli ruchu granicznego na przejściach granicznych. Podczas
trzyletniego kursu uczniowie uczestniczą w obozach survivalowych,
wyjazdowych warsztatach na przejścia graniczne (lądowe,
powietrzne, morske), uczy się technik samoobrony, musztry
oraz strzelania z broni pneumatycznej.

Klasa wojskowa

W ramach kształcenia młodzież zapoznaje się ze specyfiką pracy
żołnierza zawodowego; odbędą przeszkolenie z zakresu terenoznawstwa, łączności, taktyki wojskowej; uczestniczy w wyjazdach
na wyższe uczelnie o profilu profilu wojskowym oraz w obozach
militarno - szkoleniowych. W tym roku ubiegamy się o włączenie do
Pilotażowego Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas
Mundurowych.

Klasa akademicka

W ramach zajęć uczniowie realizują dodatkowy przedmiot
uzupełniający - zajęcia z ECDL, umożliwiający zdobycie
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang.
European Computer Driving Licence, ECDL) - honorowanego we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

www.lowisznice.edupage.org

ul. Warszwska 44
21-530 Wisznice
tel. 83 378 20 10
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Kierunki kształcenia w zawodach:
Liceum Ogólnokształcące: klasa humanistyczno – lingwistyczna
służby mundurowe z elementami prawa
Technikum: technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu
kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik
informatyk, technik pojazdów samochodowych.

Oferta na
cyj
eduka

2020

2019/

Liceum Ogólnokształcące – Służby Mundurowe z elementami prawa
To kierunek dla tych, którzy pragną przygody, sprawdzenia się w działaniu,
podniesienia sprawności fizycznej i przygotowania do zdobycia atrakcyjnego
zawodu.
Liceum Ogólnokształcące – klasa humanistyczno – lingwistyczna
Dedykowana tym, którzy chcą połączyć solidne wykształcenie z rozwojem pasji
humanistycznych, interesują się kulturą i historią oraz uważają, że znajomość
języków obcych jest gwarantem sukcesu w obecnym świecie.
Technik Eksploatacji Portów i Terminali
To kierunek dla tych, którzy interesują się transportem, logistyką oraz spedycją
i dodatkowo chcą mieć przyszłościowy zawód.
Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym
To oferta kształcenia dla tych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje w wyjątkowym
zawodzie, gdzie w ramach nauki uczniowie pobierają stypendia fundowane przez
PKP PLK S.A. w wysokości 250 – 450 zł miesięcznie.
Technik Transportu Kolejowego
To perspektywiczny kierunek zapełniający lukę pokoleniową na kolei oraz
otwierający drogę do pracy jako maszynista. W ramach tego kierunku uczniowie
pobierają stypendia fundowane przez PKP PLK S.A. w wysokości 250 – 450 zł
miesięczne.
Technik Informatyk
Kierunek dedykowany tym, którzy interesują się komputerami, programowaniem,
aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron www oraz administrowaniem
sieciami.
Technik Pojazdów Samochodowych
Stworzony dla tych, którzy interesują się diagnostyką, naprawą i obsługą
współczesnych pojazdów samochodowych.

www.malaszewicze.com
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Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

LO Sikorski Twoim kluczem do wiedzy!
Każda szkoła ma swoje atuty, jednak
Liceum Sikorskiego ma ich najwięcej.
W naszej szkole możesz…
Ø
osiągać wysokie wyniki na egzaminie
maturalnym,

uczyć się w nowoczesnych pracowniach
Ø

multimedialnych (tablice interaktywne,
projektory, komputery, itp.),

Profil
klasy

Przedmioty
z rozszerzonym programem
nauczania*

Planowane
języki**

Przedmioty
punktowane

MEDYCZNA
zajęcia dodatkowe
z lekarzami

BIOLOGIA, CHEMIA,
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
biologia, chemia,
język angielski

MEDYCZNA
zajęcia dodatkowe
z lekarzami

BIOLOGIA, CHEMIA,
MATEMATYKA

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
biologia, chemia,
matematyka

DZIENNIKARSKA
dodatkowe
warsztaty
dziennikarskie

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE,
GEOGRAFIA,
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski, wiedza
o społeczeństwie,
geografia,
język angielski

PRAWNICZA
zajęcia dodatkowe
z prawnikami

JĘZYK POLSKI, HISTORIA,
WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
historia,
wiedza
o społeczeństwie

PRAWNICZA
zajęcia dodatkowe
z prawnikami

JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA,
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
matematyka, geografia,
język angielski

POLITECHNICZNA
zajęcia dodatkowe
z inżynierami,
architektami, itp.

MATEMATYKA, FIZYKA,
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
matematyka, fizyka,
język angielski

POLITECHNICZNA
zajęcia dodatkowe
z inżynierami,
architektami, itp.

MATEMATYKA, FIZYKA,
GEOGRAFIA

język angielski,
język niemiecki lub
język rosyjski

język polski,
matematyka, fizyka,
geografia

* Przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są od klasy II.
** Nauczanie języków obcych odbywa się na zróżnicowanych poziomach z uwzględnieniem umiejętności uczniów
potwierdzonych wynikiem egzaminu gimnazjalnego.

pobierać Stypendium Naukowe Starosty
Ø
Bialskiego już od pierwszej klasy,

uczestniczyć w różnorodnych kołach
Ø

zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych,

korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu
Ø
na terenie całej szkoły,

odtwarzać w szkolnym radiowęźle swoją
Ø
ulubioną muzykę,

uczestniczyć w spotkaniach z interesującymi
Ø
ludźmi,

działać prężnie w Samorządzie Uczniowskim,
Ø
Ø
uczestniczyć w warsztatach i zajęciach

prowadzonych przez nauczycieli akademickich,

działać w wolontariacie,
Ø
brać udział w międzynarodowej wymianie
Ø
młodzieży,

uczestniczyć w olimpiadach przedmiotowych
Ø

Oferujemy uczniom indywidualne szafki
ubraniowe zamiast tradycyjnej szatni.

Współpracujemy ze szkołami w Niemczech,
Izraelu i Francji
(na zdjęciu obok uczniowie LO Sikorski
na wymianie w Berlinie)

i zostać ich laureatem,

uczestniczyć w licznych konkursach z cennymi
Ø

nagrodami tj. laptopy, drony, smartfony, tablety,
itp.,

korzystać z parkingu samochodowego
Ø
przeznaczonego tylko dla uczniów.

korzystać z indywidualnych szafek ubraniowych
Ø
zamiast szatni.

ZAJĘCIA KLASY MEDYCZNEJ
Z DR N. MED. ALINĄ BLACHA

WARSZTATY KLASY PRAWNICZEJ
Z MECENASEM JAROSŁAWEM ŁATASIEM
Oferujemy
ciekawe zajęcia
pozalekcyjne np.:
zajęcia z języka
hiszpańskiego
oraz kultury Hiszpanii

ul. Lubelska 57/59 , Międzyrzec Podlaski
tel./fax. (83) 371-47-66
sikorski.lo@wp.pl

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej

www.lo-sikorski.pl

i na stronie rejestracji kandydatów w elektronicznym naborze

www.lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat
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Powitanie wiosny w Szkole podstawowej w Łomazach
Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi
się do życia. Wprawdzie Pierwszy Dzień
Wiosny wypada 21 marca, ale zgodnie
z tradycją dzieci z klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej w Łomazach równie gorąco
pożegnały zimę i w radosnych nastrojach świętowały nadejście wiosny w dniu
22 marca 2019 r. Uczniowie z klasy I b
i klasy III a pod kierunkiem wychowawczyń: p. Agnieszki Panasiuk i p. Wiesławy
Kobrzyńskiej zaprezentowali z tej okazji
program artystyczny. Celem przedstawionej w nim inscenizacji pt. „Zimę żegnamy, Wiosnę witamy!” było kultywowanie
ludowych tradycji pożegnania zimy
29 marca 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Sławatyczach obyły
się eliminacje powiatowe Bialskiego Powiatu Ziemskiego do
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik” 2019.
Jury konkursu w składzie: Piotr Gierulski – przewodniczący, Vladimir
Filippov– członek, Sławomir Iwaniuk
– czło������������������������������
nek; po wysłuchaniu 30 uczestników zgłoszonych do konkursu postanowiło nominować do Festiwalu
Wojewódzkiego następujące osoby:
1. Paulina Buraczyńska – gr. wiekowa 6-10 lat
2. Zofia Gierulska – gr. wiekowa 6-10 lat

Drugi tydzień ferii zimowych obfitował w moc atrakcji dla dzieci
i młodzieży. Pierwszego dnia udaliśmy się na warsztaty kulinarne
i rękodzielnicze do Klubu Senior
+ w Lisznej. Pod czujnym okiem
Seniorek dzieci uczyły się wykonywać wiosenne kwiaty z krepiny.
Równolegle do zajęć manualnych
trwały warsztaty kulinarne.
Zespół młodych kucharzy przygotował
pyszną zupę krem z pieczarek. Na deser
delektowaliśmy się nieziemskimi goframi
z dodatkiem bitej śmietany i owoców oraz
babeczkami z czekoladą.
Kolejnego dnia przy błękitnym niebie
i w promieniach niemal wiosennego
słońca wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę.
Po przejściu ponad 7 kilometrów udaliśmy
się do altany nad Bugiem, gdzie z wilczym apetytem pałaszowaliśmy kiełbaski
z ogniska.

- symbolicznego „utopienia” marzanny
oraz powitania wiosny. Uroczystość swoją
obecnością uświetnili: Dyrektor Zespołu

Szkół w Łomazach – p. Bogumiła Wińska, Wicedyrektor – p. Alina Lewczuk,
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie klas 1-3

i Dzieci z oddziałów przedszkolnych. Tak
więc, witaj Wiosno!
Tekst/Zdjęcia: Wiesława Kobrzńska

Nominowani na finał wojewódzki
3. Lena Czeczko - gr. wiekowa 6-10
lat
4. Maria Kossak – gr. wiekowa 1416 lat
5. Weronika Michalczuk - gr. wiekowa 17-20 lat
6. Arkadiusz Domański – gr. wiekowa 17- 20 lat
W związku z wysokim poziomem
konkursu komisja postanowiła po
konsultacji organizatora eliminacji
powiatowych z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie nominować
6 osób na Wojewódzki Konkurs
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
”Śpiewający Słowik. W/w���������
będą����
reprezentowali Bialski Powiat Ziemski
Następnego dnia w godzinach popołudniowych w Sali Widowiskowej GOK najmłodsi bawili się na Balu Karnawałowym.
Dzieci uczyły się układów tanecznych,
bawiły przy zabawach integracyjnych oraz
skosztowały przygotowanego specjalnie
dla nich poczęstunku. Najmłodsi mieli
także okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne oraz taneczne. Najlepszych
nagrodzono upominkami.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty dziennikarskie połączone z prelekcją nt. filmowania, fotografii oraz zasad
zamieszczania publikacji w Internecie.
Zajęcia profesjonalnie poprowadził P.
Mariusz Maksymiuk z radia BIPER. Młodzi reporterzy poznali tajniki pracy dziennikarskiej, mogli także wcielić się w rolę
dziennikarza czy spróbować swoich sił przy
obsłudze kamery.
W godzinach wieczornych odbyła się dyskoteka dla młodzieży, którą poprowadził
DJ Marek.
Ostatni dzień zimowiska upłynął pod

na Wojewódzkim Festiwalu w Rykach 8 – 9 kwietnia br. Organizatorem eliminacji powiatowych był
Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach. Patronat nad festiwalem
sprawowali: Starosta Bialski Mariusz

Filipiuk, Wójt Gminy Sławatycze
Arkadiusz Misztal. Impreza została
zorganizowana przy wsparciu finansowym Powiatu Bialskiego i Gminy
Sławatycze.
Tekst: GOK Sławatycze/Foto: Izabela Jaszczuk

Zimowisko z GOK i GBP

znakiem sportu. Na hali Zespołu Szkół
rozegrano Otwarte Mistrzostwa Sławatycz
w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Arkadiusza Misztala.
Nagrodzeni:
I m. – Zbigniew Burdzicki
II m. – Marcin Malczuk
III m. – Damian Zagajski
Równolegle trwał turniej gier planszowych.
Graliśmy w kalambury, scrabble, chińczyka,

warcaby oraz szachy.
Minione ferie dostarczyły uczestnikom
wiele wrażeń i pozytywnych emocji. Teraz nadeszła pora, by z dużym zapałem
energii wrócić do obowiązków szkolnych.
Imprezy odbywające się w czasie ferii zimowych organizowane były przy wsparciu
finansowym Urzędu Gminy w Sławatyczach.
Tekst: M. Walczuk/Foto: B. Szulej
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Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Biała Podlaska
W Gminie Biała Podlaska
kampania walnych zebrań
sprawozdawczych za 2018 rok
w Ochotniczych Strażach Pożarnych zakończona.
Zgodnie z nazwą „Ochotnicza Straż
Pożarna” to organizacja, w której
uczestnictwo jest dobrowolne. Celem
jej działania jest przede wszystkim
zorganizowanie i wyszkolenie oddziału
strażackiego. Straż pożarna, dawniej
straż ogniowa – jest zorganizowaną formacją zajmująca się prewencją
i walką z pożarami oraz pozostałymi
zagrożeniami (innymi niż przestępczość)
dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku
oraz środowiska naturalnego. Do zadań
straży pożarnej należy także usuwanie
skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
OSP przygotowane są głównie do akcji
ratowniczo-gaśniczych i do wykonywania zadań specjalnych. Do zadań
specjalnych wykonywanych przez straż
pożarną należy ratownictwo: biologiczne, chemiczne, medyczne, poszukiwawcze, radiologiczne, techniczne, wodne
i wysokościowe. Wraz z rozwojem tej
formacji, następowało rozszerzenie jej
obowiązków o zmaganie się z innymi
klęskami żywiołowymi.
Jednostki OSP mają największe zna-

czenie w środowisku wiejskim, gdzie
często jako pierwsze docierają do zdarzenia. Oprócz gaszenia pożarów i usuwania miejscowych zagrożeń zajmują
się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą.
W informacji zbiorczej z przebiegu zebrań sprawozdawczych w OSP za 2018
rok widnieje, że na zebraniach była
duża frekwencja członków zwyczajnych,
honorowych, wspierających i MDP. Na
zebraniach po podsumowaniu działalności za 2018 rok omawiano długo
terminowe plany w poszczególnych jednostkach. Było czy się chwalić. Jednostka OSP w Sławacinku Stary wzbogaciła
się o nowy samochód do działań ratowniczo-technicznych Nissan Pathfinder.
Z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości
zakupiono dwa zestawy hydrauliczne do
cięcia i rozpierania oraz cztery defibrylatory za łączną kwotę 156 tys. złotych,
które otrzymały jednostki włączone do
KSRG.
Obecnie w gminie działa 12 jednostek
OSP, wszystkie posiadają samochody
strażackie. Do najlepiej zorganizowanych należą cztery straże, które są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Działają one w Hrudzie,
Sitniku, Sławacinku Starym i Sworach.
Niektóre z tych jednostek posiadają

po dwa samochody strażackie, jeden
ciężki lub średni do akcji ratowniczo
gaśniczych, drugi lekki do ratownictwa
technicznego.
W gminnych jednostkach OSP działa
542 strażaków ochotników czynnych,
w tym 37 kobiet, którzy o każdej porze
dnia i nocy są gotowi do niesienia pomocy. Zarządy OSP powołały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które
stanowią integralną część składową
danej OSP. W gminnych jednostkach
takie drużyny występują: powołana
w 2018 roku chłopięca i dziewczęca
w Sławacinku Starym składająca ślubowanie na sztandar jednostki podczas
zabrania, oraz dwie w Sworach: jedna
chłopięca i jedna dziewczęca. Razem

zrzeszają 35 członków.
Na czele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP stoi Prezes.
Funkcję tę pełni Wójt Gminy druh
Wiesław Panasiuk. Do kompetencji
zarządu między innymi należy rozpatrywanie wniosków mających na
celu podnoszenie stanu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa w gminie. Prezes zarządu
reprezentuje oddział gminny i zarządza
jego majątkiem. Dzięki jego trosce
i staraniom o wysoki poziom ochrony
przeciw - pożarowej na dofinansowanie
działalności OSP samorząd gminy co
roku przeznacza około 200 tyś złotych.
Tekst: Gminny inspektor ds. ochrony p-poż
Czesław Pikacz

VIII Konkurs Języka Rosyjskiego „Znam i lubię język rosyjski”
W ubiegły piątek, 15 marca br.
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach odbyła się VIII edycja Konkursu Języka Rosyjskiego
„Znam i lubię język rosyjski” dla
uczniów szkół gimnazjalnych
i szkół podstawowych.
Konkurs otworzył Dyrektor LO im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
Piotr Osipiuk, który powitał przybyłych
na tę okoliczność gości. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu w obu
kategoriach czuwała komisja konkursowa w składzie: dr. hab. Agnieszka
Dudek-Szumigaj, która przewodniczyła
komisji oraz członkinie: mgr Hanna
Bruczuk, mgr Marta Jaroszewicz i mgr
Marta Smołońska. W kategorii szkół
gimnazjalnych w konkursie udział wzięło 17 uczniów z 10 szkół z terenu 4
powiatów (bialskiego, parczewskiego,
włodawskiego i radzyńskiego). Eliminacje trwały 15 minut. W kategorii

gimnazjalnej spośród uczestników kapituła wyróżniła: Justynę Pawluk z Gimnazjum w Łomazach, Wiktorię Adamiuk
z Gimnazjum w Konstantynowie oraz
Michała Onyszczuka z ZPO w Kodniu.
Laureatami konkursu w kategorii gimnazjalnej zostali:
I miejsce – Elwira Bisko – Zespół
Szkół w Woli Uhruskiej
II miejsce – Julia Chilczuk – Publiczne Gimnazjum w Wisznicach
III miejsce – Paulina Stukanowa –
Gimnazjum w Terespolu
W zmaganiach konkursowych w kategorii szkół podstawowych udział wzięło
16 uczniów z 7 szkół podstawowych
z terenu 4 powiatów. W tej kategorii
także komisja zdecydowała się wyróżnić trzeh uczniów: Daniela Onyszczuka
z ZPO w Kodniu, Julię Matczuk z SP
w Kodniu oraz Ewelinę Marecką z SP
w Chotyłowie. Laureatami w grupie
szkół podstawowych zostali:
I miejsce – Aleksandra Derlukiewicz – SP w Rossoszu

II miejsce – Igor Prokopiuk – ZPO
w Kodniu
III miejsce – Ewelina Bojanowska –
SP w Wisznicach
Patronat Honorowy nad konkursem
objęli:
- Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wychowawców Języka Rosyjskiego,
- Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury
w Warszawie,
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
- Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski
- Powiat bialski
- Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan

Na uczestników czekało wiele interesujących nagród. Poza gadżetami
i nowinkami technicznymi, książkami
i albumami, które powędrowały do
uczestników, uczennice zajmujące najwyższe miejsce na podium w obu kategoriach, w ramach nagrody pojada do
Moskwy na międzynarodowy konkurs
języka rosyjskiego.
Serdecznie gratulujemy ogromnej
wiedzy i pasji wszystkim uczestnikom
konkursu!
przesyłam relację z VIII Konkursu języka
rosyjskiego, który odbył się w ubiegły
piątek w liceum w Wisznicach.
Tekst/Zdjęcia: Edyta Ignatiuk LO Wisznice
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XLII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
21 marca 2019 roku w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje powiatowe poprzedziły eliminacje gminne i miejskie w których na terenie powiatu bialskiego
wzięło udział 561 dziewcząt i chłopców.

W eliminacjach powiatowych, które
otworzył bryg. Marek Chwalczuk
- Zastępca Komendanta Miejskiego
PSP, udział wzięli: Mariusz Filipiuk
- Starosta Bialski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Marek Uściński
- Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Białej Podlaskiej, Bożena Krzyżanowska z Oddziału Powiatowego
ZOSP RP, Dorota Wojcieszuk z PT
KRUS Biała Podlaska.
W z m aga n i a ch pow i at ow y ch
w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne wzięło udział ogółem
32 uczestników – finalistów niższego
szczebla wraz z opiekunami, pod których kierunkiem zdobywali wiedzę
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Eliminacje powiatowe, oceniane
przez jury pod przewodnictwem kpt.
Pawła Urbańczuka, składały się
z dwóch etapów:
I etap - test pisemny składający się
z 30 pytań, który pisali wszyscy
uczestnicy,
II etap – to finał ustny, do którego
weszło po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, a którzy uzyskali
największą ilość punktów z testu
pisemnego oraz z przeprowadzonej
dogrywki w I i II grupie.
W wyniku rozgrywek finałowych
i ilości zdobytych punktów z testu
pisemnego kolejność zajętych miejsc
przedstawia się następująco:
I grupa szkoły podstawowe
I – Szymon Skrzyński – gm. Sosnówka
II – Andżelika Plak – gm. Piszczac
III – Gabriela Rudzka – gm. Łomazy
IV – Weronika Suzonowicz – gm.
Wisznice
V – Szymon Ochnik – gm. Konstantynów
II grupa gimnazja i klasy VII, VIII
szkół podstawowych
I – Aleksandra Prokopiak – gm. Międzyrzec Podlaski
II – Paweł Wasilewski – gm. Tuczna
III – Hubert Śledź – gm. Janów Podlaski
IV – Dominika Harasimiuk – gm.
Sosnówka

V – Natalia Nekreś – gm. Drelów
III grupa szkoły ponadgimnazjalne
I – Martyna Cenian – m. Biała
Podlaska
II – Kamil Adamiuk – gm. Leśna Podlaska
III – Paweł Kacprzak – gm. Janów
Podlaski
Laureaci pierwszych miejsc trzech
grup wiekowych będą reprezentować
powiat bialski podczas eliminacji wojewódzkich w Lublinie, które odbędą
się 25 kwietnia br.
Na zakończenie eliminacji wręczono
dyplomy oraz pamiątkowe upominki
z nadrukiem dotyczącym konkursu
dla wszystkich uczestników za udział
w eliminacjach. Opiekunowie za
przygotowanie zawodników otrzymali okolicznościowe podziękowania oraz
upominki. Ponadto laureaci 5 miejsc
poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego i AGD
ufundowane przez Starostę Bialskiego, KRUS Placówkę Terenową w Białej Podlaskiej i Oddział
Powiatowy ZOSP RP. Wyżywienie
i słodki upominek ufundował Zarząd
Oddziału Powiatowego.
Podczas przerwy w trakcie której
komisja sprawdzała testy pisemne,
uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu
JRG w Białej Podlaskiej.
Zmagania turniejowe w powiecie
bialskim dotyczące wiedzy pożarniczej na wszystkich szczeblach cieszą
dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży, o czym świadczy liczba
uczestników na poszczególnych szczeblach.
Organizatorzy Turnieju, Zarząd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
i Komenda Miejska PSP, serdecznie
dziękują sponsorom za ufundowanie
nagród. Osobne słowa podziękowań
kierujemy pod adresem opiekunów
uczestników, którzy często poświęcając swój wolny czas pomagali im
zdobywać wiedzę o ochronie przeciwpożarowej.
Tekst: Bożena Krzyżanowska ZOP ZOSP RP Biała
Podlaska
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VII edycja „Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Największa impreza sportowo – edukacyjna, jaka towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorem akcji jest fundacja Wolność
i Demokracja. W Terespolu organizatorami byli: Klub Olimpijczyka działający przy
Akademickim Liceum Ogólnokształcącym,
Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury.
Celem „Tropem Wilczym” jest: oddanie hołdu
żołnierzom podziemia antykomunistycznego,
upowszechnianie wiedzy na temat najnowszej
historii Polski i zachęta do aktywności ruchowej.
W tym roku w Polsce i na świecie pobiegło co
najmniej 75 000 biegaczy z 360 miejscowości.
Odbyło się 650 biegów. Biegacze pokonywali różne odległości. W Terespolu pobiegliśmy dystans
ok. 1963m symbolizujący rok, w którym poległ
ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak, PS. „Lalek”. Zawody otworzył burmistrz miasta Jacek Danieluk. Zawodnicy i kibice wspólnie odśpiewali
Rotę. Przedstawiciel Regimentu Domu Radziwiłłów w Terespolu, Janusz Kopczyński oddał honorowy wystrzał z armaty dający sygnał do biegu.
Trasa prowadziła ulicami miasta: Graniczną,
Czerwonego Krzyża, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Czerwonego Krzyża z metą na ulicy Granicznej. W zawodach wzięło udział 120 osób, często

całych rodzin. Po raz pierwszy dystans biegu
w pełnym umundurowaniu, z pieśnią na ustach
i uśmiechem na twarzy pokonali uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Biegali
starsi i młodsi, obecni byli przedstawiciele wielu
profesji. Rozpiętość wiekowa była bardzo duża
ale wszyscy bez wyjątku, w bardzo dobrej kondycji dotarli do mety. Na mecie na uczestników
czekały przepiękne medale. Pierwsza do mety
dotarła Justyna Trzaskalska, za nią Cezary Zaorski. Oboje otrzymali z rąk organizatorów nagrody rzeczowe. Uczestnicy biegali w jednakowych

koszulkach. Bohaterami VII edycji „Tropem
Wilczym” w dniu 3 marca 2019 r. w Terespolu byli: Barbara Otwinowska i Antoni Heda.
Organizatorzy zaangażowali się też w ogólnopolską akcję charytatywną. Zbieraliśmy pieniądze do
puszek chorym: Małgosi oraz Bartkowi. Obsługę
techniczną organizacji i przebiegu zawodów pełniła młodzież Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu. Nad bezpieczeństwem
czuwała Policja. Sponsorem pakietów startowych
był Urząd Miasta w Terespolu.
Tekst: Krystyna Pucer Foto: Marek Prokopiuk

Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie
W dniu 3 marca 2019 roku, już
po raz czwarty Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zorganizowało bieg
pamięci żołnierzy wyklętych
„Tropem Wilczym”.
W niedzielne przedpołudnie przed
pałacem Platerów zebrało się około
160 uczestników biegu. Przed bie-

giem najmłodszy 4-letni i najstarszy 64-letni uczestnik zapalili znicz
przed tablicą poświęconą żołnierzowi AK ppor. Mikołajowi Patejukowi
ps. Mikuś. Po krótkiej rozgrzewce
o godz. 12.00 wystrzał armatni dał
sygnał do rozpoczęcia biegu. Trasa
przebiegała alejkami parku i wokół
zalewu w Zakanalu. Pogoda dopisała, biegaczom towarzyszyło błękitne

niebo. Każdy z uczestników biegu
otrzymał pamiątkową koszulkę,
materiały informacyjne, gadżety oraz
specjalnie wydrukowaną na tą okazję
pocztówkę, a na mecie medal. Po
ukończeniu biegu uczestnicy piekąc
kiełbaski przy ognisku dzielili się
wrażeniami .
Serdeczne podziękowania składamy:
- wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie i ich opiekunce Agnieszce Charko,
- sponsorom: Monice i Tomaszowi
Frańczukom, Andrzejowi Żuk, Marzannie i Antoniemu Tymoszukom,
Agacie Andrzejuk, Piekarni Bielany,
wójtowi Gminy Konstantynów Romualdowi Murawskiemu,
- wszystkim uczestnikom biegu.
Tekst / Zdjęcia: Bogdan Korniluk
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Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Klasycznych
Patrycja Waszczuk, reprezentująca
MUKS GAMBIT w Międzyrzecu
Podlaskim uzyskała 7,5 pkt z 9
partii i została Mistrzynią Polski
Juniorek do lat 16 w Szachach
Klasycznych. Patrycja jest pierwszą juniorką (juniorem), występującą w barwach woj. lubelskiego,która wywalczyła Mistrzostwo
Polski w Szachach Klasycznych
W załączeniu przesyłam zdjęcia
Patrycji.
Tekst / Zdjęcia : T. Węgrzyniak

IX Grand Prix Terespola w szachach rozpoczęte!
W niedzielę 10 marca br. w sali
konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu
odbył się pierwszy z czterech
cykli IX Szachowego Grand Prix
o tytuł mistrza Terespola.
Gościliśmy szachistów z Białej Podlaskiej, Łomaz, Międzyrzeca Podlaskiego, Konstantynowa, Kąkolewnicy,
Sławatycz, Dobrynki i Terespola. Turniej przebiegał w miłej atmosferze
i w duchu fair play.
W całym turnieju zwyciężył Wiktor
Kukawski z Międzyrzeca Podlaskiego.
W kategorii kobiet najlepsze były:
• Hanna Nurzyńska z Kąkolewnicy,
• Marta Michalak z Terespola,
• Aleksandra Kuźmicz z Białej Podlaskiej.
W kategorii do lat 12 chłopcy:
• Krzysztof Gołębiowski,
• Piotr Gołębiowski,
• Filip Samociuk, wszyscy z Terespola.

W kategorii do lat 18 młodzicy:
• Wiktor Kukawski z Międzyrzeca
Podlaskiego,
• Jakub Niczyporuk z Konstantynowa,
• Cezary Sobochowicz z Łomaz.
W kategorii Open:
• Bogdan Celiński z Białej Podlaskiej,
• Mateusz Prokopiuk z Terespola,
• Marcin Dudek z Terespol.
W przerwie turnieju zapewniono
uczestnikom przerywnik w postaci
rozwiązywania sudoku na czas. Zwycięzcy jednak nie wyłoniono.
Dziękujemy Fundacji Spróbuj Ponownie z Nami za ufundowanie począstunku w postaci obwarzanków.
Dziękujemy za pomoc w organizacji
Urzędowi Miasta Terespol, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Terespolu
oraz Klubowi Szachowemu MOK „Debiut” Terespol.
Zapraszamy na drugi turniej z cyklu
Grand Prix Terespola już niebawem.
Tekst i foto Marek Ferens i Sławomir Leszek.

Startowali w Mistrzostwach Europy seniorów
Na dobrym poziomie wystartowały dziewczęta z Terespola na Mistrzostwach Europy Seniorów w Eisstocka.
Zawody odbyły się w dniach 13 – 16 marca 2019 r.
w Kownie na Litwie. Drużna w składzie: Paulina Biłanicz, Jowita Korbal, Agata Korzeniewska i Wioleta Stępień spisała się lepiej, niż spodziewał się trener Andrzej
Korbal. W doborowej stawce 11 drużyn dziewczęta zajęły
7 miejsce. Za nimi uplasowały się drużyny Czech, Rosji, Finlandii i Francji. Gra toczyła się systemem „każdy
z każdym”, mecz i rewanż. Poniżej oczekiwań wypadli
natomiast seniorzy: Marek Czerwiński, Zdzisław Wołoszko, Jacek Wiśniewski, Bartek Wiśniewski i Andrzej Korbal. W stawce 15 drużyn zajęli przedostatnie miejsce.
Tekst: Krystyna Pucer, Zdjęcia: A. Korbal
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Wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium sportowego
Przed sesją Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, w dniu 25 marca br. odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie
stypendium sportowego.

Spośród 21 wniosków o przyznanie stypendium sportowego Komisja Stypendialna
zarekomendowała Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej 13. sportowców, którzy zajęli
miejsca od 1 do 3 w mistrzostwach Polski w dyscyplinach: taekwon-do, podnoszenie
ciężarów i pływanie.
Wraz z zawodnikami dyplomy odebrali trenerzy, którzy przyczynili się do sportowych
sukcesów swoich podopiecznych.
Stypendia otrzymali:
Zawodnicy uprawiający dyscyplinę pływanie:
Jakub Celiński oraz Jakub Jakimiak, trener Wojciech Lubański
Zawodnicy uprawiający taekwon-do:
Michał Balak, Aleksandra Sacharczuk, Jakub Świderski,
����������������������������������������
Grzegorz
�����������������������������
Polubiec, trener Dawid Smolbik oraz Monika Chwalewska, Nikola Sobechowicz, Anastazja Stanilewicz,
trener Artur Romaniuk
Zawodnicy trenujący podnoszenie ciężarów:
Kacper Magielnicki, Michał Zrol, trener Artur Skulimowski oraz Łukasz Bogusz, Patrycja
Kłos, trener Tomasz Kuć
Dyplomy wręczali: starosta bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

II Piszczac Orienteering w Zalutyniu
W sobotę 13 kwietnia 2019
roku w Zalutyniu odbył się po
raz drugi PISZCZAC – ORIENTEERING któremu przyświecała popularyzacja rajdów na
orientację i upowszechnienie
aktywnej turystyki. Zyskująca
na popularności forma rekreacji w połączeniu z rywalizacją
w terenie zyskuje zwolenników
w powiecie bialskim.
Blisko 40 zawodników konkurowało
na 4 trasach w lasach Nadleśnictwa
Chotyłów. Liczył się czas i odnajdywanie punktów kontrolnych do
których mapę zawodnicy otrzymali
na odprawie. Zadanie nie było łatwe ponieważ lampiony z kodami
były rozmieszczone w różnych od
siebie odległościach na terenie lasu.
Dystans był liczony w piniach prostych od punktu do punktu. Jednak
w wielu przypadkach zawodnicy
poruszali się tylko leśnych drogach
i ścieżkach co powodowało w ostateczności wydłużenie długości trasy.
Jednak wszyscy dzielnie walczyli
w odnajdywaniu punktów zamieszczonych na mapach. W pierwszej
kategorii rekreacyjnej ponad 7 kilometrowej wygrała drużyna złożona

z Anny, Majki i Filipa Maliszewskch
z Horbowa, Ewy Czyżewskiej z Białej Podlaskiej oraz dwóch ich czworonożnych pupilów. Odnaleźli oni
bezbłędnie 9 punktów kontrolnych
zlokalizowanych w zalutyńskim lesie. Potrzebowali na to 2 godzin
i 32 minuty. Drugie miejsce zdobył
team kobiet z Piszczaca Agnieszka
Pawlak i Beata Mirska. Również odnalazły wszystkie punkty w czasie 2
godziny 58 minut. Trzecie miejsce
przypadło rodzinie Filipiuków. Kolejne lokaty zajęli: Grup Specjal i Traf
Specjal złożona z wychowanków
i opiekunów Specjalnego Ośrodka
Szkoln-Wychowawczego w Zalutyniu. Na dystansie 12 km należało
odnaleźć 14 punktów. Zwyciężyła
rodzina Pawła Jowika z Krzywowólki z czworonożnym przyjacielem.
Drugie miejsce wywalczyła grupa
Twardego Bogdana w której skład
wchodzili Vera Charkiewicz i Bogdan z Ewą Kulhawczuk z Piszczaca.
Trzecie miejsce przypadło dla Mateusza Stasiewskiego i Michała Zrola
z Piszczaca. Rywalizację w kategorii Traper na 15 km wygrali Marek
Mandziuk i Piotr Wetoszka z TKKF
Krzna Biała Podlaska. Z pierwszy
w rajdzie rowerowym na ok. 25 km

okazał się Paweł Pietruczanis z grupy
Aktywny Węgrów. Wszyscy otrzymali
pamiątkowe medale a najlepsi puchary z rąk Radnego Powiatu Bialskiego Pawła Stefaniuka.
Organizatorami wydarzenia byli Powiat Bialski, Gmina Piszczac, Gmin-

ne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu przy współpracy ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Zalutyniu. Serdecznie dziękujemy
dla Lasów Nadleśnictwa Chotyłów za
możliwość skorzystania z przepięknych terenów leśnych gdzie mógł
odbyć sie rajd.

SPORT 29

Gościniec Bialski Nr 03/2019

VII Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego
Za nami VII Cross Maraton Jana
Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i kodeńskiej z Połosek
do Elżbiecina przez Trojanów,
Zahorów i Kodeń. Do mety dotarło ponad 100 zawodników
i zawodniczek. Maraton wygrał debiutant na królewskim
dystansie Damian Świerdzewski
(Dzbenin/Ostrołęka Następny
Krok) z czasem 2 godziny 49
minut i 8 sekund. Wśród Pań
zwyciężyła debiutująca w maratonie Anna Chustecka z Wisznic 3 godziny 43 minuty.
W dniu 16 marca 2019 na „VII Cross
Maraton Jana Kulbaczyńskiego po
ziemi piszczackiej i kodeńskiej” zjechali się zawodnicy z całej Polski. Na
sportowe wydarzenie zaprosili Wójt
Gminy Piszczac Kamil Kożuchowski,
Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Gmina Piszczac, Jan Kulbaczyński przy
współudziale, Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, Gminy Kodeń,
OSP Piszczac, OSP Kodeń i Szkoły
Podstawowej w Połoskach.
Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego
jest jedynym maratonem w regionie
wśród licznych organizowanych biegów długodystansowych. W tym roku
trasa 42 km i 195 metrów wiodła po
drogach polnych i leśnych powiatu
bialskiego w granicach gmin Piszczac oraz Kodeń. Ponadto zawodnicy
przebiegli około 2 km ulicami Kodnia
zakręcając obok Bazyliki Św. Anny do
Elżbiecina i z powrotem przez Zahorów, Trojanów do Połosek gdzie przy

szkole podstawowej znajdowała się
meta. Zarówno w Połoskach, w Trojanowie, Kodniu i Elżbiecinie witali
zawodników kibice. Choć było ich niewielu – pogoda zrobiła swoje i tutaj
– to jednak widać było, że maraton
stał się już sportowym wydarzeniem
które warto śledzić. W kilku miejscach na trasie ustanowione zostały
punkty z gorącą herbatą. Przez cały
bieg kibicowali biegaczom i startującym w II Półmaratonie Nordic Walking wójt Jerzy Troć, Przewodniczący
Rady Powiatu Bialskiego Mariusz
Kiczyński i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Połoskach Pani Bożena
Sworczuk. Warunki do biegania były
trudne. Wiał porywisty wiatr i padał
deszcz. Ponadto na trasie zawodnikom we znaki dało się błoto. Jednak
zawodnicy pokazali charakter i nie
dali się złej pogodzie.
Pomysłodawcą rywalizacji na królewskim dystansie jest Jan Kulbaczyński
z Kodnia. Który również wziął udział
w biegu, to jego 192 maraton
i ukończył go z czasem 4 godziny 19
minut. W planach ma do 2020 roku
przebiegnięcie kilkudziesięciu kolejnych. Tak aby za rok, zorganizować
w Kodniu dwusetny maraton koronujący własne dokonania ale i integrujący przyjaciół, zawodników, biegaczy
i zapaleńców biegów dystansowych.
Rywalizacji na królewskim dystansie
towarzyszył II Półmaraton Nordic
Walking oraz i po raz pierwszy Cross
Półmaraton. Na dystansie połowy
maratonu najszybsza była Anna Psuja
z czasem 2 godziny (Biegający Świdnik) przed Iwoną Kasprzak i ex aequo

Jaszczewską Emilią oraz Kowalską Gabrielą. Wśród mężczyzn wygrał Paweł
Furmam z Radzynia Podlaskiego.
Drugie miejsce zajął radny powiatu
bialskiego Łukasz Jaszczuk z Dubicy
Górnej a trzeci był Gołaszewski Daniel z Woskrzenic Dużych.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i posiłek po biegu. Dla
tych z najdalszych stron Polski zorganizowano nocleg w Szkole w Połoskach. Dla najlepszych zawodników
w klasyfikacji ogólnej w podziale na

kobiety i mężczyzn oraz w kategoriach dodatkwoych wręczono puchary
i nagrody. Każdy kto ukończył bieg
otrzymał też pamiątkowy medal. Imprezę wsparli Powiat Bialski, Mariusz
Kiczyński, Nadleśnictwo Chotyłów, ED
WOOD Daniel Tomaszuk, Bank Spółdzielczy Biała Podlaska, Stokrotka
Kodeń, Stanisław Romaniuk z Białej
Podlaskiej oraz Wolontariusze Jan,
Barbara, Karolina, Arek, Andrzej
Ośko, Sędziowie Wiesław Węda i panowie Marek oraz Jacek.
Tekst/Zdjęcia: Łukasz Węda i Mariusz Maksymiuk
RadioBiPeR

30 SPORT
W dniach 8-10.03.2019r
w Konstantynowie odbył się
VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt rocznik
2007/2008 o Puchar Starosty
Bialskiego.

Gościniec Bialski Nr 03/2019

Koszykówka Konstantynów
III miejsce NENUFAR 5 Ełk
IV miejsce MUKS Tęcza Ostrołęka

V miejsce MUKS Stoczek 45 Białystok
VI miejsce UKS 9 Łomża

Podinspektor ds. społecznych i działalności
gospodarczej Anna Wawryniuk

W turnieju brały udział drużyny
z Ełku, Bochni, Ostrołęki, Łomży
i Białegostoku i Konstantynowa.
Drużyna ISKRY Konstantynów, której
trenerem jest Pan Darek Domitrz wywalczyła II miejsce ulegając jedynie
drużynie MOSiR Bochnia.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce MOSiR Bochnia
II miejsce ISKRA Konstantynów

Tropem Wilczym Międzyrzec Podlaski
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” to impreza, której celem jest oddanie
hołdu żołnierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w lat ach 1944-1963
w obrębie przedwojennych
granic RP oraz popularyzacja
wiedzy na ten temat. Organizatorem akcji jest Fundacja
Wolność i Demokracja. W Międzyrzecu Podlaskim organizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej i Zespół
Szkół Technicznych im. Unitów
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim.

W tym roku biegi odbyły się 3 marca na dystansie honorowym 1963
m. Trasa prowadziła ulicami Międzyrzeca Podlaskiego: Kościelną,
Piłsudskiego, Wiejską, Sienkiewicza
i Warszawską. Start biegu poprzedziło wystąpienie Wicestarosty
Bialskiego Janusza Skólimowskiego,
który podziękował za liczną frekwencję i wyraził zadowolenie, że
poprzez to przedsięwzięcie możemy
utrwalić pamięć o „żołnierzach wyklętych” i oddać im cześć. Zebrani
wysłuchali także krótkiej, okolicznościowej prelekcji. Następnie wszyscy
przeszli na miejsce startu pod mural
przy ul. Kościelnej upamiętniający
dwóch żołnierzy AK-WiN: por. Fran-

ciszka Michaluka ps. Polny z Tłuśćca
oraz por. Stanisława Miszczuka ps.
Kłos z Rogozneczki, spod którego
wystartowali uczestnicy biegu.
Miejsca w biegu były limitowane.
Założono udział 150 osób i cały limit miejsc został wyczerpany. Bieg
odbył się przy sprzyjających warunkach pogodowych. Rozpiętość
wieku biegaczy była duża ale wszyscy w dobrej kondycji dotarli dom
mety. Dystans biegu pokonał także
niepełnosprawny Robert Pasko. Biegacze na mecie otrzymali pamiątkowy medal i zaproszenie na gorącą
grochówkę. Po biegu chętni mogli
skorzystać z zaproszenia i uczestniczyć w konkursie strzeleckim z bro-

ni pneumatycznej zorganizowanym
w szkolnej strzelnicy. Organizatorzy
zaangażowali się też w ogólnopolską akcję charytatywną. Zbierano
pieniądze do puszek chorym dzieciom: Małgosi i Bartkowi.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji oraz
pracownikom Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim za obsługę techniczną organizacji biegu.
Szczególne podziękowania składamy na ręce służb porządkowych, tj.
Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim, Straży Miejskiej i Policji w Międzyrzecu
Podlaskim.
Tekst/Zdjęcia: Elżbieta Głowińska
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VII Sesja Rady Powiatu Bialskiego
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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, 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 odczytania automatycznie na twoim telefonie pojawi się film!
QR CODE

Jubileusz 5-lecia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Międzylesiu
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Warsztaty ludowe w Janowie Podlaskim
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Piszczac: VII Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego
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Wisznice: Dzień Otwarty liceum im. Władysława
Zawadzkiego
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Konstantynów: Najlepsi sportowcy z gminy
otrzymali stypendia sportowe
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Międzyrzec Podlaski: Dni otwarte LO Sikorski
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Konferencja Starosty Powiatu i Dyrekcji Szpitala
w Międzyrzecu Podlaskim
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Międzyrzec Podlaski: Dni otwarte
w Zespole Szkół Technicznych
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