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W NAJNOWSZYM NUMERZE

SPIS TREŚCI

nr str

WAŻNE TELEFONY

Sesja Rady Powiatu				

3

Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego		

83 35 11 395

Kolejne projekty w powiecie		

4

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego

83 35 11 393

Nowy wójt w Sławatyczach		

5

• Wydział Architektury i Budownictwa

83 35 11 328

• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim		

83 35 11 386

Pokaz koni wraca do Janowa		

6

Obowiązki stowarzyszeń		

7

„Czysta Ziemia”: konkurs rozstrzygnięty

8-9

Przedawnienie roszczeń			

10

„Szlachetna Paczka” 			

11

Konkurs młodzieży szkół rolniczych

12

• O/Z w Terespolu 			83 3511383
• Wydział Finansowy				

• 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
83 35 11 339

Konferencja rolnicza w Starostwie

13

• Wydział Spraw Społecznych 		

Wydobywają smaki przeszłości		

14

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
telefon alarmowy				
83 34 35 297

„Dzieci Podlasia” tańczą od 35 lat

15

„Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

16

„Dobrze Cię widzieć” w Zalesiu		

17

„Voice Poetica”				
Kulinaria				
Maratończyk z Terespola		

18
19-20
21

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów		

Warsztaty z realnej samoobrony		

22

Kalendarz wydarzeń			

23

Powiat bialski w materiałach wideo

24

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		
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83 35 11 396

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
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SAMORZĄD
29 listopada w Białej Podlaskiej odbyła
się sesja nowej Rady Powiatu Bialskiego. Tym samym rozpoczęła się merytoryczna praca radnych, którzy po raz
drugi obradowali w nowym składzie.
Rada podjęła już pierwsze decyzje. Jedna z pierwszych uchwał zmieniła statut
powiatu uchwalony w 2009 roku. Uaktualniona została także lista Jednostek
Organizacyjnych Powiatu.
Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie
powołania poszczególnych komisji, ustalenia zakresu ich działania oraz składu
osobowego.
Komisję Rewizyjną tworzą: Marian Tomkowicz (przewodniczący), Paweł Stefaniuk
(wiceprzewodniczący), Wojciech Mitura
(sekretarz), Emil Bogucki, Artur Grzyb
i Mariusz Łukaszuk.
W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zasiadają: Andrzej Mironiuk (przewodniczący), Emil Bogucki (wiceprzewodniczący),
Czesław Pikacz oraz Marek Uściński.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego to: Czesław Pikacz (przewodniczący), Wojciech Mitura (wiceprzewodniczący), Tomasz Bylina, Mariusz Filipiuk
i Radosław Sebastianiuk.
W skład Komisji Budżetu i Finansów weszli: Artur Grzyb (przewodniczący), Marek
Uściński (wiceprzewodniczący), Daniel
Dragan, Mariusz Filipiuk, Mariusz Kiczyński, Paweł Stefaniuk i Marian Tomkowicz.
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przewodniczyć będzie Arkadiusz
Maksymiuk, a wiceprzewodniczącą została Czesława Caruk. W składzie komisji
znaleźli się również: Mariusz Kiczyński, Tadeusz Łazowski, Andrzej Mironiuk i Janusz
Skólimowski.
Komsję Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury tworzą: Marek Sulima (przewodniczący), Łukasz Jaszczuk (wiceprzewodniczący), Tomasz Andrejuk, Tomasz
Bylina, Mateusz Majewski i Arkadiusz
Maksymiuk.
Komisja Samorządowa i Spraw Radnych
to: Mariusz Łukaszuk (przewodniczący),
Radosław Sebastianiuk (wiceprzewodni-

II sesja Rady Powiatu
czący), Łukasz Jaszczuk i Mateusz Majewski.
Komisję Spraw Społecznych tworzą: Tomasz Andrejuk (przewodniczący), Janusz
Skólimowski (wiceprzewodniczący), Czesława Caruk, Daniel Dragan, Tadeusz Łazowski i Marek Sulima.
Podczas sesji radni przyjęli również
uchwałę w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu uprawnionego do dokonywania wobec przewodniczącego Rady Mariusza Kiczyńskiego,
czynności związanych z wyjazdami służbowymi oraz stanowieniu o zmniejszeniu
diety. Uprawnionym do tych czynności
został wiceprzewodniczący Rady Daniel
Dragan. Zgodnie z podjętą w 2011 roku
uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i określenia
stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością powiatu
– w przypadku uchylania się radnego od
obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu, przewodniczący Rady
może zastosować wobec radnego sankcję
w postaci zmniejszenia diety. Kolejna podjęta tego dnia uchwała dotyczyła ustalenia wynagrodzenia staroście bialskiemu
Mariuszowi Filipiukowi.
Zmiany w statucie
Nowe brzmienie otrzymał paragraf dotyczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Mówi on, że jeżeli Komisja ta uzna, iż Rada
Powiatu nie jest właściwa do rozpatrzenia
skargi, wniosku lub petycji złożonej przez
obywateli Rada wskazuje niezwłocznie
organ właściwy lub przekazuje sprawę
właściwemu organowi. Powiadamia o tym
fakcie skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.
Uaktualniona została także lista Jednostek Organizacyjnych Powiatu
Bialskiego. Obecnie w wykazie, stanowiącym załącznik do Statutu, znajdują się: Powiatowy Urząd Pracy w Białej
Podlaskiej, Zarząd Dróg Powiatowych
w Białej Podlaskiej, Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu
Podlaskim, Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu
Podlaskim, Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespół Szkół im. Władysława Stanisława
Reymonta w Małaszewiczach, Zespół
Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Komarnie,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
w Komarnie, Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza w Szachach, Placówka
Opiekuńczo – Wychowawcza w Janowie Podlaskim, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie, Dom Pomocy
Społecznej w Kostomłotach, Dom Pomocy Społecznej w Kozuli, Rodzinny Dom w Żabcach, Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Powiatowa Poradnia Psychiczno
– Pedagogiczna w Białej Podlaskiej,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej
Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu
Podlaskim oraz Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej.
Z listy jednostek zniknął rozwiązany
w ubiegłym roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu. Korekta
wykazu wiąże się także ze zmianą nazwy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz przekształcenia placówki
opiekuńczo – wychowawczej o nazwie
“Dom Dziecka w Komarnie” i nadania
statutów jednostkom organizacyjnym
powstałym w wyniku przekształcenia.
Tekst: Wioletta Bielecka, Katarzyna Chorąży/ Zdjęcia:
Radio Biper.
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Powiat zrealizuje wkrótce kolejne ważne projekty
15 października w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się podpisanie umowy dotyczącej projektu pn. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków DPS w Konstantynowie, która obejmie budynek 3A, 3B, stołówkę, kotłownię i kaplicę. Dodatkowo zamontowana będzie instalacja OZE (odnawialne źródła energii)
– pompy ciepła woda-powietrze. Zakres projektu obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplenie stropodachów, modernizacja instalacji CO, wymiana okien i drzwi, montaż nawiewników okiennych, instalacja OZE
oraz wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku.
Całkowita wartość projektu to
2 260 137,03 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie
1 646 356,82 zł. Wkład powiatu bialskiego to suma 613 780,21 zł. Przewidywany termin zakończenia projektu
to koniec września 2020 roku. Powiat
bialski reprezentowali starosta bialski
Mariusz Filipiuk i wicestarosta Janusz
Skólimowski.
Wkrótce w powiecie bialskim realizowane będzie kolejne istotne zadanie
oświatowe. Włodarze powiatu podpisali już umowę na realizację projektu
o nazwie Zwiększenie efektywności
energetycznej szkół zawodowych
prowadzonych przez powiat bialski.
Zadanie zostanie wykonane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Przedmiotem projektu jest głęboka
modernizacja energetyczna budynków
Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim,
Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim
oraz Zespołu Szkół w Małaszewiczach.
Realizacja projektu będzie niezbędnym
czynnikiem, który wpłynie na poprawę
warunków ekologicznych i ekonomicz-

nych, a także na atrakcyjność obszaru
oraz świadomość społeczną. Głównym
celem projektu jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
racjonalne wykorzystanie energii, co
bezpośrednio przełoży się na poprawę
warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku. Realizowany
projekt wpływa na poprawę jakości
powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności Publicznej,
a także powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.
Grupę docelową stanowią pracowni-

cy i uczniowie placówek oświatowych
objętych projektem. Zakres prac budowlanych w poszczególnych szkołach obejmuje m.in. wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu i ścian poszczególnych budynków
wchodząc ych w sk ład kompleksów
szkół. War tość projektu opiewa na
2 235 849,31zł, z czego dofinansowanie (85 %) to 1 308 597,36 zł, a wkład
własny powiatu 927 251,95 zł. Planowane zakończenie realizacji to grudzień przyszłego roku.
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Inauguracyjna sesja w Janowie
Po październikowych wyborach merytoryczną pracę rozpoczęły również
Rady Gmin. 23 listopada w Gminnym
Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza
w nowej kadencji sesja Rady Gminy
Janów Podlaski.
Obrady I Sesji Rady Gminy Janów Podlaski otworzyła Elżbieta Artemiuk, najstarsza wiekiem radna obecna na sesji. Powitała
ona nowe kierownictwo Urzędu Gminy,
radnych, sołtysów oraz licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się
m.in. przedstawiciele duchowieństwa
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i jednostek samorządowych, w tym
starosta bialski Mariusz Filipiuk, któremu towarzyszyli Mateusz Majewski,
członek Zarządu Powiatu, Marek Sulima, przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Gospodarki i Infrastruktury oraz radna
powiatu bialskiego Czesława Caruk.
Podczas sesji nowi członkowie Rady
Gminy otrzymali zaświadczenia o wyborze, a także złożyli uroczyste ślubowanie. W Radzie zasiedli: Elżbieta Artemiuk, Zdzisław Bożemój, Henryk
Chaliburda, Stanisław ŻmudzińskiCaruk, Magdalena Chryścienko, Ewa

Hołub, Rober t, Górski, Dominika
Moś, Anna Myć, Radosław Pikacz,
Grzegorz Sidoruk, Monika Stańko,
Mirosław Toczyński, Aneta Tychmanowicz i Anna Wawryniuk.
Zaświadczenie o wyborze na wójta
odebrał Leszek Chwedczuk. Nowa
Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego, któr ym został Stanisław Żmudziński-Caruk. Funkcję
wiceprzewodniczącego pełnić będzie
Robert Górski. Tego dnia powołane zostały także poszczególne komisje oraz
jej składy.
Tekst: Wioletta Bielecka
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gm. Sławatycze

Do pełnienia funkcji nie muszę się przyuczać

Z wójtem gminy Sławatycze Arkadiuszem Misztalem o wyzwaniach, jakie
przed nim stoją, planach na przyszłość i recepcie na problemy mieszkańców rozmawia Anna Chodyka.

le dróg jest bardzo zaniedbanych, stąd
chcę dokonań jak największej liczby remontów oraz budowy jezdni, tam gdzie
jej nie ma by mieszkańcy mogli się bezpiecznie przemieszczać do pracy i szkół.

Co pana skłoniło
do kandydowania?
A.M.: Przede wszystkim odczuwam
sentyment do tego miejsca, ponieważ
tu mieszkam, tu pracowałem przez około 10 lat. Początkowo byłem instruktorem w GOK-u, potem specjalistą do
spraw Unii Europejskiej, pozyskującym
środki dla Sławatycz, a w ostatnich latach pełniłem funkcję sekretarza gminy. Dzięki temu znam dobrze problemy mieszkańców. W dodatku mam tu
bardzo wielu znajomych i przyjaciół,
często się z nimi spotykam i rozmawiam, więc rozumiem ich bolączki oraz
codzienne troski. Natomiast praca sekretarza w urzędzie gminy w Piszczacu
przez ostatnie 3,5 roku dała mi możliwość spojrzenia z dystansem, na sytuację w mojej gminie.

Co jeszcze będzie dla pana ważne?
A.M.: Z pewnością istotna będzie turystyka. Mam plan żeby stworzyć aplikację mobilną dla turystów oraz organizować imprezy turystyczne i promować
walory naszego regionu. Poza tym będę
wspierać kulturę. Chciałbym też rozdzielić dwie imprezy, które do tej pory
odbywały się w tym samym terminie,
czyli Biesiadę Nadbużańską i Dni Sławatycz. Pragnę stworzyć nową koncepcję tych wydarzeń. Biesiada byłaby
przepełniona folkową muzyką, a Dni
Sławatycz byłyby wydarzeniem masowym, dla dużej liczby ludzi. Zmieniony
zostanie też dzień w jaki się będzie odbywać z niedzieli na sobotę.

Ma pan receptę jak radzić sobie
z tymi problemami?
A.M.: Oczywiście, że tak. Moim zdaniem szczera rozmowa z ludźmi może
być kluczem do poradzenia sobie z tym,
co ich denerwuje czy martwi. Staram
się nie składać obietnic bez pokrycia,
ponieważ ważne jest dla mnie by dotrzymać słowa. Zająłem się już dokładną analizą budżetu gminy i możliwościach zdobycia środków zewnętrznych,
mam dzięki temu swoje przemyślenia
i pomysły, jak zarządzać tymi funduszami.
Co będzie w pana opinii
największym wyzwaniem?
A.M.: Sądzę, że będzie to realizacja
zadań w przyszłym roku, do jakich zobowiązały się poprzednie władze, a na
jakie pozyskano środki zewnętrzne.
Zwłaszcza, że niektóre umowy zostały
podpisane jeszcze w 2016 r., a do dziś
prac nie wykonano. Niektóre projekty
będę też musiał zmienić, gdyż są po
prostu nielogiczne, jak na przykład
zaplanowane na zimę wymiana okien
i ocieplanie szkoły.
Co będzie dla pana priorytetem?
A.M.: Myślę, że najważniejsze jest polepszenie infrastruktury drogowej. Wie-

Co jeszcze chciałby pan zmienić?
A.M.: W roku 2019 chciałbym zbudować ulicę Świerkową, czego od dłuższego czasu domagają się mieszkańcy.
Wspólnie z powiatem będę chciał zmodernizować drogę prze Krz ywowólkę w stronę Zańkowa. Oczywiście, te
kwestie będą jeszcze przedyskutowane
z radnymi.
Czy dotychczasowe doświadczenia
będą przydatne na stanowisku
wójta?
A.M.: Oczywiście. Zwłaszcza, że byłem sekretarzem w gminie Sławatycze,
a później w gminie Piszczac. Poznałem
różne samorządy, bo byłem też członkiem zarządu powiatu w minionej
kadencji. Znam samorząd i finanse
publiczne, praktycznie z każdej strony
więc nie muszę się przyuczać do pełnienia funkcji wójta. Na dobrą sprawę
mogę od razu zacząć pracę. Nie ma tu
dla mnie żadnych niespodzianek czy
wiedzy tajemnej.
Czy jest coś co chciałby pan
kontynuować , z działań
poprzedniego wójta
A.M.: Tak, na pewno będę chciał kontynuować działania skierowane do
starszych mieszkańców, ponieważ jest
to bardzo potrzebne. Nawet chciałbym
je rozszerzać , aby mogła w nich brać
większa liczba osób, a nie tylko wąska

grupa. Będę też kładł nacisk na zwiększenie ilości zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
Czy w związku z objęciem przez
pana stanowiska będą wprowadzane jakieś zmiany kadrowe
w urzędzie gminy ?
A.M.: Nie planuję rewolucji. Uważam
że jeśli ktoś dobrze wykonuje swoje
obowiązki to powinien zachować swoje
stanowisko, a jeżeli źle to wtedy będziemy rozmawiać. Dla mnie liczy się kompetencja pracownika i jego stosunek do
interesów. Nie będę wyważał otwartych
drzwi.
Materiał: Słowo Podlasia (nr 48)

Komentarz

Tomasz Andrejuk, przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych:

Mieszkańcy gminy Sławatycze wybrali
na swojego wójta odpowiedniego człowieka. Arkadiusz Misztal jest doświadczonym samorządowcem z długoletnim
stażem. Dał się poznać z dobrej strony,
pracując w Sławatyczach, Piszczacu
i rzecz jasna w Radzie Powiatu Bialskiego. Myślę, że dzięki dużemu zaangażowaniu i rzeczowemu podejściu,
którymi się cechuje, gmina Sławatycze
tylko zyska.
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Pokaz koni znów w Janowie? Jest decyzja ministra
Narodowy Pokaz Koni Arabskich oraz
słynna na skalę światową aukcja Pride of Poland to dwie imprezy, które
od lat odbywały się w Janowie Podlaskim. W tym roku PiS postanowił
przenieść pierwszą z nich na warszawski Służewiec. Wydarzenie jednak nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy.
Czy teraz władza chce naprawić swoje błędy? Minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał decyzję.
Aukcja Pride of Poland oraz jej nieodłączny element, który do ubiegłego
roku stanowił Narodowy Pokaz Koni
Arabskich, to imprezy, które od lat cieszą się zainteresowaniem hodowców
i kupców z całego świata. Podczas wydarzenia prezentowane są najcenniejsze klacze i ogiery zarówno z państwowych, jak i prywatnych stadnin.
W sierpniu tego roku w Janowie Podlaskim odbyła się tylko aukcja. Czempionat został przeniesiony do Warszawy,
co tłumaczono obchodzoną w tym roku
setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości. Miała to być też szansa

na promowanie naszego regionu. Tym
bardziej dziwi fakt, że nikt z przedstawicieli władzy powiatowej zaproszenia
nie dostał.
Pomimo zapewnień, że pokaz został przeniesiony do stolicy jednorazowo, i tak
panował niepokój, że w przyszłym roku
również nie odbędzie się on w Janowie.

14 listopada podczas spotkania rady ds.
Hodowli Koni Arabskich, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski rozwiał
wszelkie wątpliwości. Zadecydował, że
w 2019 roku aukcja i czempionat znów
będą stanowiły wspólną imprezę, która
odbędzie się w drugi weekend sierpnia
w Janowie Podlaskim.
Materiał: bp24.pl

Remonty szkół zawodowych
Dobiega końca realizacja projektu
„Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach
Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest poprawa warunków
kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie
Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu
Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.
W październiku br. zakończyły się prace remontowe w dwóch pozostałych
jednostkach oświatowych objętych
projektem: Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim oraz
Zespole Szkół w Janowie Podlaskim.
W pierwszej ze szkół remontowi poddano dach na budynku szkoły , na którym
zamontowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono oświetlenie w szkole
6

oraz schody wewnętrzne. Pracownie
lekcyjne wzbogaciły się w nowe pomoce dydaktyczne. W janowskiej placówce wyremontowano budynek dawnych
warsztatów, pracownie wyposażono
w profesjonalne stanowiska do nauki zawodu oraz sprzęt rolniczy. Pozyskane pomoce dydaktyczne w obydwu szkołach
są zgodne z rekomendacją KOWEZiU.
Zrealizowane w ramach projektu zadania

przełożą się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości
kształcenia w powiatowych placówkach
oświatowych.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
2014-2020.
Materiał: Anna Szypiło
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Zmiany w prawie. Obowiązki stowarzyszeń i fundacji
Z dn i e m 13 li p c a 2 0 1 8 r. wesz ł y
w życie przepisy nowej ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723
z późn. zm.). Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie
efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na któr ych
ciąży obowiązek stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego oraz inne
obowiązki związane z podejmowaniem
określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Do instytucji obowiązanych zalicza
się m.in. :fundacje ustanowione na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz.
1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub
dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to,
czy płatność jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz.
210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim
przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez
względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja,
czy kilka operacji, które wydają się ze
sobą powiązane.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że
instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych – taką grą jest przykładowo charytatywna gra fantowa, popularna wśród
organizacji pozarządowych.
Do obowiązków instytucji obowiązanych należy m.in.: wyznaczenie
spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków
określonych w ustawie: wyznaczenie
pracownika zajmującego kierownicze
stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników
i innych osób wykonujących czynności

na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wyznaczony pracownik jest również
odpowiedzialny za przekazywanie
w imieniu instytucji obowiązanej
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, m.in. zawiadomień
o transakcjach; identyfikacja i ocena
ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie
w postaci papierowej lub elektronicznej
oceny tego ryzyka; stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń;
prowadzenia bieżącej analizy prze prowadzanych transakcji, w stosunku
do klientów wobec, których stosuje
się wzmożone środki bezpieczeństwa
finansowego; podejmowanie działań w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej
oraz opiewającej na wysokie kwoty,
które wydają się nie mieć uzasadnienia
prawnego lub gospodarczego; przechowywanie dokumentacji uzyskanej
w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów
m.in. potwierdzających przeprowadzane
transakcje; wprowadzenie wewnętrznej
procedury w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu; przekazywanie do Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej
wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro;
zawiadamianie w trybie i na zasadach
określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o oko-

licznościach, które mogą wskazywać
na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu; wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych
w ustawie; stosowanie szczególnych
środków ograniczających wobec osób
i podmiotów określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 130 ustawy, fundacje
oraz stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu
ustawy, podlegają kontroli wykonywania tych obowiązków. Kontrolę
sprawuje: Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie
koordynatorem kontroli, naczelnicy
urzędów celno-skarbowych, właściwy minister lub starosta w przypadku
fundacji – na zasadach określonych
w ustawie o fundacjach, wojewoda lub
starosta w przypadku stowarzyszeń – na
zasadach określonych w ustawie Prawo
o stowarzyszeń.
Kontrola, może być przeprowadzona
w zakresie i na zasadach określonych
w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być
realizowana przez co najmniej dwóch
imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów.
Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in.
zalecenia pokontrolne.
W przypadku niedopełnienia przez instytucje obowiązane obowiązków nałożonych ustawą, przewidziane są kary administracyjne określone. Kary w drodze
decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Opracowanie: Sławomir Maksymiuk
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Nagrody w konkursie „C

28 listopada Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, będące organizatorem konkursu ekologicznego
„Czysta Ziemia”, ogłosiło zwycięzców
jego XI edycji. Uczestniczyło w niej 36
szkół.
Konkurs „Czysta Ziemia”, który stał się
tradycją powiatu bialskiego, służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży
właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia
przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. W ramach konkursu uczestnicy podejmowali działania w zakresie
edukacji ekologicznej, polegające m.in.
na: zbiórce odpadów nadających się do
powtórnego wykorzystania, sprzątaniu
najbliższego otoczenia oraz innych inicjatywach proekologicznych, które powinny
znajdować swój finał w corocznej ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”.
Tegoroczne podsumowanie konkursu
poprowadził dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Przemysław Bierdziński. Laureatom nagrody wręczali
starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, a także
radni powiatu bialskiego: Marek Sulima,
Mateusz Majewski i Arkadiusz Maksymiuk.
15 listopada Komisja Konkursowa w składzie: Przemysław Bierdziński – Dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej –
przewodniczący, Marek Sulima – przed8

stawiciel komisji Rady Powiatu – członek,
Mateusz Majewski – przedstawiciel komisji Rady Powiatu – członek, Anna Jureczek – przedstawiciel Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej – członek oraz Małgorzata Kołodziejska – przedstawiciel
Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
– Sekretarz, zgodnie z Regulaminem
Konkursu wyłoniła 5 laureatów.
I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Rzeczycy. II miejsce przypadło Publicznej Szkole Podstawowej im. Św.
Jana Pawła II w Tuliłowie. Na III miejscu
uplasowało się Publiczne Gimnazjum nr
1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu. IV miejsce zajęła Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, a miejsce V miejsce
– Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sławatyczach.
Komisja przyznała także wyróżnienia,
które otrzymały: Szkoła Podstawowa
w Dobrynce, Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym, Szkoła Podstawowa im.
30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa
im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie i Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu.
Pozostałe szkoły, które wzięły udział
w konkursie otrz ymały nagrody za
uczestnictwo.
W gronie uczestników znalazły się:

Szkoła Podstawowa w Berezówce, Szkoła
Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa
w Rossoszu, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, Szkoła Podstawowa im. Wandy
Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim,
Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im.
Bohaterów II Wojny Światowejw Woskrzenicach Dużych, Szkoła Podstawowa im.
Unitów Drelowskich w Drelowie, Szkoła
Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Terespolu, Szkoła Podstawowa im.
Ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola
Krysińskiego w Rudnikach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej, Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Konstantynowie, Szkoła
Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach, Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza w Halasach, Szkoła
Podstawowa w Sosnówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku, Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Piszczacu, Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Ciciborze Dużym, Zespół
Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr.
„Zenona” Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej, Zespół
Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej,
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach, Publiczne Gimnazjum
Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Wisznicach, Zespół Szkół w Łomazach
Gimnazjum im. Unitów Podlaskich, Spe-
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Czysta Ziemia” rozdane
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zalutyniu, Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
oraz Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Nagrody indy widualne otrzymali
poszczególnych szkół: Cezary Zieńczuk, Wiktoria Zbańska, Karolina
Sejna, Joanna Ostrowska, Maciej
Wężowski, Szymon Sewestjaniuk,
Agnieszka Cydejko, Ewa Łukaszuk,
Martyna Jabłońska, Jakub Wiraszka,
Wiktoria Kamecka, Julia Kozakiewicz,
Anna Mazurkiewicz, Kinga Bechta,
Piotr Kaździoł, Julia Antoniuk, Karol
Guziuk, Julia Hać, Judyta Siłaczuk,
Aleksandra Sulej, Izabela Kamińska,
Paweł Chwesiuk, Joanna Domańska,
Paweł Hołowieniec, Bartosz Golian,
Natalia Lewczuk, Alicja Szandecka,
Beata Obroślak, Milena Pietrzyszyn,
Dariusz Mincewicz, Katarzyna Syrytczyk, Natalia Jaroszuk, Stanisław
Trociewicz, Dawid Jańczak i Claudia
Borowiec.

Pamiątkowe upominki przekazały również
instytucje i przedsiębiorstwa, zaangażowane w realizację zadań w ramach konkursu
„Czysta Ziemia”. Doceniły one wkład i wysiłek nauczycieli ze szkół będących laureatami w konkursie, którego ideą jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży
właściwej postawy ekologicznej. Nagrody
wręczyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów Piotr Musiał oraz przewodniczący
Rady Powiatu Bialskiego i zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów Mariusz
Kiczyński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego i Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina, a także
reprezentująca Nadleśnictwo Międzyrzec
Małgorzata Chmura, w zastępstwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa Przemysław Łucyk, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Komunalnik” Sp.
z o.o. Artur Zaborowski oraz Andrzej
Łazeba z Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W gronie wyróżnionych nauczycieli znaleźli się: Małgorzata
Rucińska, Justyna Deneka, Małgorzata

Kuzaka, Małgorzata Fedoruk, Agnieszka
Kukawska, Krystyna Neścioruk, Bożena
Kaliszuk, Ewa Gala i Joanna Szczypek.
Uroczystości rozdania nagród towarzyszyła część artystyczna, w której uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
zaprezentowali potrzebę podejmowania
działań ekologicznych oraz kreowania
postaw proekologicznych.
Nagrodą za udział szkoły był radioodtwarzacz firmy Blaupunkt wraz z pendrivem,
natomiast nagrodę indywidualną dla
ucznia stanowiła edukacyjna gra planszowa z serii „Była sobie Ziemia – zbuduj
ekologiczne miasto”. Nagrodami dla pięciu
najlepiej ocenionych szkół były: zestaw mikrofonów bezprzewodowych, urządzenia
wielofunkcyjne firmy Epson, keyboardy
firmy Casio. Zaś szkoły będące laureatami
wyróżnień otrzymały interaktywne roboty
edukacyjne Jimu Mini. Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, które w tym roku
zabezpieczyło na ten cel 18 tys. zł.
Materiał: Wioletta Bielecka
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego dotycząca m.in.
skróceniu terminu upływu przedawnienia i zmiana zasady liczenia końca
upływu tego terminu. A o co dokładnie
chodzi - ustawodawca wprowadza zakaz dochodzenia wobec konsumentów
roszczeń już przedawnionych. Jednak
czy owe zmiany wyjdą konsumentom
na dobre?
Po wprowadzeniu art. 1171 k.c. który przewiduje że w wyjątkowych przypadkach sąd
może po rozważeniu interesów stron nie
uwzględnić terminu przedawnienia jeśli
wymagać tego będą „względy słuszności”pojecie bardzo niejednoznaczne - nie do
końca budzi powody do uśmiechu. A co
ciekawe, prawo do skorzystania z ww. przepisu mają tylko przedsiębiorcy, a to już jest
ukłon w stronę banków, po to by mogły
dochodzić przedawnionych roszczeń od
kredytobiorców, którzy uporczywie bronią
się przed spłatą długów. Wielu ekspertów,
w tym ci z Biura Rzecznika Finansowego,
uważa, że na nowych przepisach stracą
uczciwi konsumenci.
Krótszy termin
Najistotniejsza zamiana to skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Artykuł 118 kodeksu cywilnego stanowi od teraz, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi 6
lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego,
chyba że termin przedawnienia jest krótszy
niż dwa lata.
Zmiana polega na tym, że do tej pory
podstawowy termin przedawnienia
wynosił 10 lat. Co to oznacza w praktyce?
Przede wszystkim wielu dłużników żyje
z kalendarzem w ręku- wystarczy w tenże
kalendarz spoglądać przez sześć lat, a nie
przez 10. Część ekspertów podkreśla, że
nowelizacja przyznaje pierwszeństwo
dłużnikowi nad wierzycielem, podczas
gdy zasady słuszności nakazywałyby odwrotnie. Co istotne, należy pamiętać, że
bieg przedawnienia może być przerwany.
Zgodnie z art. 123 k.c. dzieje się tak: przez
każdą czynność przed sądem lub innym
organem powołanym do rozpoznawania
spraw lub egzekwowania roszczeń danego
rodzaju albo przed sądem polubownym,

Przedawnienie roszczeń
przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia
lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie
mediacji.
A zatem jeśli tylko wierzyciel wniesie powództwo do sądu przed upływem sześcioletniego terminu, nie poniesie on negatywnych konsekwencji wprowadzanych zmian.
Konsekwencją skrócenia terminu przedawnienia jest zmiana treści art. 125 par. 1 k.c.
Gdy sąd stwierdzi istnienie roszczenia
w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji zaczyna biec
ponownie termin przedawnienia. To czas,
w którym wierzyciel może egzekwować
roszczenie. Do wejścia w życie opisanych
zmian było to 10 lat. W nowelizacji przewidziano skrócenie terminu do 6 lat lub 3 lat
w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych.
Egzekucja przedawnionych długów
Wielokrotnie zdarzało się, że firmy windykacyjne żądały spłaty przedawnionych roszczeń. Było nawet tak, że model
biznesowy niektórych firm przewidywał
skupowanie po bardzo niskich kwotach
właśnie spraw sprzed wielu lat, gdy termin
przedawnienia już dawno upłynął. To efekt
treści art. 117 par. 2 k.c. Zgodnie z nim
dłużnik musiał podnieść zarzut przedawnienia, by uwolnić się od obowiązku zapłaty. Firmy windykacyjne liczyły więc na to,
że mniej zorientowani w prawie obywatele
nie powołają się w sądzie na to, że zgodnie
z prawem nie muszą już spłacać swego
długu. Rzeczywiście wielu Polaków, często
zdenerwowanych w sądzie, nie wypowiadało jednego zdania, które uwalniało ich
od problemu.
Od 9 lipca b.r. w kodeksie cywilnym znajduje się art. 117 par. 2, który stanowi, że
po upływie terminu przedawnienia nie
można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W praktyce nowe przepisy zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie
jest przedawnione. Zupełnie bez znaczenia pozostaje to, czy pozwany dłużnik
podniesie w toku postępowania zarzut
przedawnienia czy nie.
I to jest bez wątpienia dobra zmiana.
Bankowe bezpieczeństwo
Od kilku lat organ egzekucyjny może zająć
rachunek bankowy dłużnika drogą elektro-

niczną. Bank wówczas musi bezzwłocznie
przekazać zajętą kwotę. Sęk w tym, że pozbawia to posiadacza rachunku możliwości
obrony. Może być przecież tak, że dług już
uregulował albo roszczenie jest przedawnione. W świetle wchodzącej w życie nowelizacji zajęta kwota nie trafi na konto
komornika lub np. urzędu skarbowego
wcześniej niż po upływie 7 dni. To okres,
w którym dłużnik będzie mógł wnieść
powództwo o pozbawienie wykonalności
tytułu wykonawczego, co umożliwi mu
wyjaśnienie sprawy. Wyjątkiem będzie
egzekucja bieżących alimentów lub rent.
W takim przypadku bank nadal będzie niezwłocznie przekazywał zajęte środki.
Podsumowanie
Owszem, zmiany należy traktować w kategoriach pozytywnych. Celem wprowadzonych zmian w ustawie miało być
przede wszystkim ograniczenie możliwości nieetycznego działania firm windykacyjnych i pomoc zwykłym obywatelom.
Tyle że nowe przepisy wcale nie utrudnią
życia profesjonalnym windykatorom, którzy mają wystarczające środki i wiedzę, by
przeprowadzić skuteczną egzekucję lub
skierować sprawę do sądu w nowym ustawowym terminie. Ucierpieć na nowych
regulacjach mogą natomiast obywatele
będący wierzycielami.
Bowiem jedna zmiana powinna pociągnąć za sobą zmiany w innych rejonach
prawa ściśle w tym temacie ze sobą powiązanych – a mianowicie skrócenie terminu przedawnienia powinno iść w parze z poprawą przepisów egzekucyjnych.
Gdyby praktyka egzekucji, pozwalała na
odzyskanie pieniędzy w ciągu kilku miesięcy, termin przedawnienia mógłby być
i roczny. Jest wielu sprytnych dłużników,
którzy skutecznie ukrywają swój majątek. Nie brakuje też takich, których nie
sposób „namierzyć”, a co za tym idzie,
jest trudność z wniesieniem powództwa.
Sama tendencja do skracania terminów
przedawnienia jest zasadna. W wielu państwach Europy termin ten jest kilkuletni.
Polska więc podąża za pewnym trendem
europejskim.
Jeśli ustawodawca chciał pomóc konsumentom, powinien rozróżnić sytuację profesjonalistów w obrocie gospodarczym
i nieprofesjonalistów. Niestety ale tak się
nie stało.
Materiał: Ewa Tymoszuk/ źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dn. 03 lipca 2018 r. (nr 127) i 09 lipca 2018 r. (nr 131)

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 codziennie w godzinach pracy urzędu. Z Rzecznikiem można kontaktować się telefonicznie,
dzwoniąc pod numer: 83 35 11 367
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Uczniowie z Węgier gościli w powiecie bialskim
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja staży zawodowych dla 13 osobowej
grupy uczniów z Węgier wraz z opiekunami w ramach dwuletniego projektu stażowego: „Développement des compétences
pratiques et des savoir-faire des métiers équins, de la production agricole en circuit court et du tourisme rural pour diminuer le décrochage prématuré des élèves”.
Instytucją wysyłającą jest Węgierskie stowarzyszenie Del-Alfold –
Europai Unio Gazdasagi, Kulturalis, Oktatasi, Integracios Egyuttmukodest Koordinalo Kozhasznu Egyesulet. Podczas realizacji staży
zawodowych w ECKiW OHP w Roskoszy, młodzież podnosi swoje
kwalifikacje w zakresie przygotowywania różnego rodzaju wypieków, potraw i ciast według tradycyjnych receptur na bazie naturalnych składników, zdobywa wiedzę z zakresu surowców gastronomicznych, przygotowania stanowiska pracy, zdobienia, podawania
i serwowania potraw jak również organizacji pracy tradycyjnych
i nowoczesnych warsztatów gastronomicznych mieszczących się
na terenie ECKiW OHP w Roskoszy. Czas spędzany w Polsce jest
także doskonałą okazją na poznanie nowych ludzi, tradycyjnej
kuchni jak i zobaczenie ciekawych miejsc i poznawanie polskiej
kultury. Młodzież miała okazję zwiedzić najciekawsze miejsca Białej Podlaskiej i poznać historię miasta, a także Mielnik i Grabarkę,
udała się także na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzała m.in.
najciekawsze zabytki stolicy i uczestniczyła w pikniku wojskowym
zorganizowanym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Uczestnicy projektu w najbliższym czasie odwiedzą także Stadninę
Koni w Janowie Podlaskim, okoliczne gospodarstwa agroturystyczne, wezmą udział w warsztatach z carvingu, zajęciach plastycznych
w Internacie ECKiW. Uczestnicy projektu w trakcie pobytu w Roskoszy podnoszą uczestniczą także w zajęciach z języka polskiego, rozwijają umiejętności pracy w grupie i zwiększają świadomość międzykulturową. W wolnym czasie młodzież bierze udział w różnego
rodzaju zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Projekt finansowany
jest w ramach Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach
kształcenia zawodowego” Programu Erasmus +.
Materiał: ECKiW OHP w Roskoszy

Tysiące paczek dla potrzebujących rodzin
8 i 9 grudnia odbył się finał 18. edycji akcji „Szlachetna Paczka”. Ponad 16 tys. rodzin w całej Polsce otrzymało „mądrą”
pomoc od darczyńców, których z każdym rokiem przybywa.
W akcję po raz kolejny włączyli się również mieszkańcy powiatu bialskiego.
Finał Szlachetnej Paczki, który co roku odbywa się na początku
grudnia, nie przez przypadek nazywany jest „weekendem cudów”.
To czas wzmożonej aktywności i dużej mobilizacji, której celem jest
pomoc jak największej ilości rodzin w potrzebie.
W ramach „Szlachetnej Paczki” wolontariusze od 16 lat spotykają
się z potrzebującymi i przychodzą do ich domów, docierają do
prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają sytuację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny do projektu. Są to rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie
niezależnych. Wolontariusze docierają do prawdziwej biedy – tej
ukrytej, a nie roszczeniowej.
Początek grudnia to moment kulminacyjny całorocznej akcji. Gromadzone w magazynach przez wiele miesięcy paczki dzięki wolontariuszom trafiają do konkretnych rodzin. Darczyńca może wybrać
rodzinę, której chce pomóc. Aby wybrać rodzinę wystarczy wejść
na stronę fundacji, gdzie znajdują się ich opisy i historie. Pomoc
dostosowana jest do indywidualnych potrzeb danej rodziny.
W pomoc zaangażowali się również mieszkańcy powiatu bialskiego. W tegorocznej edycji programu po raz kolejny udział wzięli wolontariusze z Międzyrzeca Podlaskiego, którzy odwiedzili 40 rodzin
zamieszkujących miasto oraz gminę Międzyrzec. Finał Szlachetnej
Paczki odbył się 8-9 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Na rejon składało się
15 wolontariuszy: Lider Rejonu Bartłomiej Pawłowicz, 12 wolontariuszy pełnoprawnych (pełnoletnich) oaz 2 wolontariuszy wspomagających (niemających 18 lat).
Łącznie pomocą zostało objętych 28 rodzin włączonych do projektu. Wszystkie rodziny zyskały swoich darczyńców, czyli ludzi

o wielkim sercu. Wśród nich znalazły się m.in. szkoły średnie: Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół
Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim; Liceum Ogólnokształcące
w Komarówce Podlaskiej oraz szkoły podstawowe: Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 (Szkolne Koło Caritas), Zespół Placówek
Oświatowych Nr 3, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rogoźnicy. To
pokazuje, że paczki nie musi tworzyć jedna osoba, lecz może to
być zorganizowana grupa osób, zakład pracy, znajomi i przyjaciele.
W pomoc zaangażowało się też wiele firm.
Pomagać „Szlachetnej Paczce” można przez cały rok. Więcej informacji na stronie szlachetnapaczka.pl.
Tekst: Wioletta Bielecka, Bartłomiej Pawłowicz/ Zdjęcia: UM w Międzyrzecu Podlaskim
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Asp. Małgorzata Chazan najlepszym dzielnicowym powiatu bialskiego
28 listopada w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
odbyło się uroczyste zakończenie konkursu na „Najlepszego
Dzielnicowego Powiatu Bialskiego”. Największą liczbę punktów w plebiscycie otrzymała asp. Małgorzata Chazan, dzielnicowa bialskiej komendy. W konkursie wyłonieni zostali również najlepsi dzielnicowi poszczególnych komisariatów.
Konkurs realizowany był przy współpracy z portalem informacyjnym „Radio Biper”. To właśnie tam zostały umieszczone sylwetki
dzielnicowych oraz istniała możliwość oddania głosu na wybranego przez siebie kandydata.
Największą liczbę punktów, a tym samym tytuł Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Bialskiego zdobyła asp. Małgorzata Chazan.
Dzielnicowa KMP w Białej Podlaskiej. Służbę w Policji pełni od 10 lat,
w tym na stanowisku dzielnicowego od lat 9. Odpowiada za rejon nr
4. Jak sama mówi w pracy dzielnicowego inspiruje ją możliwość niesienia pomocy mieszkańcom, a każde zgłoszenie traktuje z należytą
powagą. Celem konkursu było również wyłonienie sylwetki najlepszego dzielnicowego dla poszczególnych komisariatów. W tej kategorii zwyciężyli: KP Janów Podlaski - asp. Wojciech Wiszniewski, KP

Międzyrzec Podlaski - sierż. szt. Barbara Krupska, KP Terespol - asp.
Radosław Sacewicz, KP Wisznice - mł. asp. Emil Szoka.
Zwycięzcy otrzymali z rąk komendanta Miejskiego Policji w Białej
Podlaskiej mł. insp. Grzegorza Pietrusika oraz zastępcy komendanta mł. insp. Andrzeja Antoniewskiego listy gratulacyjne oraz
podziękowania.
Materiał: KMP w Białej Podlaskiej

gm. Leśna Podlaska

Oni wiedzą najlepiej jak bezpiecznie pracować w rolnictwie

X Regionalny Konkurs Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Teresy Misiuk miał miejsce 23
listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Leśnej Podlaskiej. Konkurs otworzyli: Radosław Klekot –
dyrektor ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej i Tomasz
Sikora z PT KRUS w Radzyniu Podlaskim. W finale udział
wzięło 25 uczniów z pięciu szkół rolniczych.
– Dziś próbę wiedzy ze znajomości zasad bezpieczeństwa i z szerokiego zakresu tematyki związanej z rolnictwem, przedsiębiorczością w gospodarstwie rolnym, ochroną środowiska sprawdzą
najlepsi z najlepszych – mówił podczas otwarcia dyrektor leśniańskiej szkoły rolniczej, Radosław Klekot.
Tomasz Sikora z KRUS w Radzyniu Podlaskim dziękował nauczycielom oraz pracownikom, którzy odpowiedzialni byli za
przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych: Marii
Korpysz, Honoracie Godlewskiej, Beacie Orlicz, Dorocie
Wojcieszuk, Grażynie Łobejko, Oldze Czech, Ewelinie Malon, Wiesławowi Melaniuk, Januszowi Janaszek i Andrzejowi
Chojnackiemu.
Konkurs nie miałby miejsca gdyby nie praca Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Regionalnej w Radzyniu
Podlaskim oraz oddziałów terenowych w Kocku, Białej Podlaskiej, Parczewie i Łukowie. Na terenie działalności wymienionych
placówek znajdują się szkoły rolnicze i to właśnie uczniowie do
szkół uczęszczający przystąpili do konkursowych zmagań.
Przed finałem w Leśnej Podlaskiej przeprowadzono eliminacje szkolne. Finał prowadziła Honorata Godlewska, kierownik
warsztatów i praktycznej nauki zawodu w ZSCKR Leśna Podlaska. Po eliminacjach szkolnych najwyższą punktację – 34 pkt.
– uzyskała Dominika Czajkowska z Zespołu Szkół w Jabłoniu,
oraz Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół w Leśnej Podlaskiej. Po
dokonaniu rejestracji uczestników – około 25 osób – uczniów
5 szkół: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.
Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, Zespołu Szkół nr 3
im. W. S. Reymonta w Łukowie i Zespołu Szkół Rolniczych im. W.

Witosa w Woli Osowińskiej. Konkurs w Leśnej Podlaskiej składał
się z części pisemnej i ustnej.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja powołana przez
kierownika PT KRUS w Radzyniu Podlaskim – Jarosława Ejsmonta, w składzie: Magdalena Grodzicka (Państwowa Inspekcja Pracy w Białej Podlaskiej), Agnieszka Borowska (Lubelska Izba Rolnicza w Białej Podlaskiej), Dorota Wojcieszuk (PT
KRUS w Białej Podlaskiej), Marek Lewandowski (PZDR w Grabanowie), Marek Żelisko (Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej),
Tomasz Sikora (PT KRUS w Radzyniu Podlaskim).
W konkursie zwyciężył Andrzej Bogusz (ZSCKR w Leśnej Podlaskiej) przed Dominikiem Adamczykiem (ZS nr 3 Łuków)
i Dominikiem Wysokińskim (ZS nr 3 Łuków). 4. miejsce zdobył Marcin Jędrych (ZS nr 3 Łuków). Kolejne miejsca zajęli: 5.
Michał Filipiuk (ZSCKR Jabłoń); 6. Michał Mackiewicz (ZSCKR
Jabłoń); 7. Łukasz Kozak (ZSCKR w Leśnej Podlaskiej); 8. Błażej
Stasiak (ZS Janów Podlaski); 9. Damian Łajtar (ZSCKR Jabłoń);
10. Kamil Kaczmarek (ZS Janów Podlaski).
Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie wśród młodzieży
znajomości zagrożeń życia i zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa pracy osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania
wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie, szerzenie idei bezpiecznej
pracy wśród przyszłych młodych rolników.
Materiał: Radio Biper
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Konferencja rolnicza na temat bydła mięsnego
O alternatywnych formach produkcji
zwierzęcej rozmawiali uczestnicy konferencji rolniczej pn. „Innowacje w chowie
i hodowli bydła mięsnego”.
28 listopada na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i wójta gminy Tuczna, do Białej
Podlaskiej zjechali rolnicy z całego powiatu
bialskiego. Celem spotkania było przedstawienie im możliwości, jakie niesie ze sobą
zmiana charakteru hodowli zwierzęcej.
– Zależało nam bardzo, żeby pokazać rolnikom, że istnieją inne możliwości na rozwijanie ich gospodarstw. Wciąż odczuwamy
straty, które wyrządził w naszych gminach
wirus afrykańskiego pomoru świń. Te straty
będą odczuwalne jeszcze przez długi czas,
ale mam nadzieję, że w naszych rolnikach
jest nadzieja i determinacja do tego, żeby
walczyć o ich lepsze jutro. Stąd dzisiejsze
spotkanie, zagraniczni prelegenci i nasza
gotowość do rozmów o przyszłości. Liczę,
że ta inicjatywa spotka się ze zrozumieniem
wśród rolników i będzie pewnego rodzaju
drogowskazem dla dalszej działalności rol-

niczej dla wielu z nich – powiedział starosta
Mariusz Filipiuk.
Konferencję zapoczątkowała prelekcja
Działanie „Współpraca” – wsparcie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie,
którą wygłosił broker innowacji SIR Marek
Siuciak z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli. Zgromadzonym rolnikom przedstawione zostały poszczególne rasy bydła, które na co dzień
hodowane na zachodzie Europy, m.in. rasę
mięsną Błękitna Belgijska. Omówiono pro-

wadzenie hodowli w czystości rasy, krzyżowanie towarowe i indeksy oceny buhajów.
O rasie Blonde Aquitaine, francuskiej rasie
mięsnej o łatwych wcieleniach i wysokich
przyrostach referował Jean-Claud Metais,
prezes Francuskiego Związku Hodowców
rasy Blonde Aquitaine. Natomiast francuską rasę mięsną Limousin, a także program
hodowlany przedstawił Gilles Lequeux,
szef Krajowej Stacji Oceny Buhajów w Lanaud.
Materiał: Wioletta Bielecka

IX Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019
9 i 10 stycznia 2019 r. (środa-czwartek)
w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/
Warszawy odbędą się IX Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019.
TSW to obecnie największa impreza
ogrodnicza w Polsce z kompleksową
ofertą dla producentów owoców i wa-

rzyw. Udział w wystawie potwierdziło
już ponad 300 firm, mających bogatą
ofertę zarówno dla indywidualnych gospodarstw ogrodniczych, jak i grup producenckich. Targom towarzyszą liczne
konferencje w trakcie których wygłoszonych zostanie ponad 50 wykładów,
a prelegentami będą wybitni specjaliści

z kraju i zagranicy. Szczegółowy program
konferencji znajduje się na naszej 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/
zwiedzajacy/bezplatny-dojazd.

Ceny targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

Wisznice

-

60-65

60

80-90

-

1,5-2,5

0,80-1,00

Piszczac

70

60-65

60

80-90

-

1,5-2,5

0,80-1,00

Biała Podlaska

60-70

60-65

60

80-85

65-70

1,0-2

0,80-1,00

Radzyń Podl.

70-75

-

60

-

-

1,5-2,5

0,70-0,80

Łuków

70

-

55-65

75-78

70

1,5-3,0

-

Łęczna

70

-

54

75-78

70

2,5-3

0,70-1,00

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 10 grudnia 2018 r.
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Sprawdzili swoją wiedzę o gminie

Tradycją stało się, że w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Karola Krysińskiego
w Rudnikach odbywa się finał gminnego
konkursu „Gmina Międzyrzec Podlaski –
Wczoraj – Dzisiaj – Jutro”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Andrzej
Kurenda. W tym roku nie było inaczej –
finał XVI edycji konkursu odbył się dnia
20 listopada. W związku z 100. Rocznicą
Odzyskania Niepodległości przez Polskę
dominowała tematyka związania z tym
okresem.
Do finału kwalifikował się po trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły. W gminnym
finale konkursu udział wzięło 15 uczniów
z 5 szkół podstawowych z terenu gminy
Międzyrzec Podlaski: Rzeczycy, Kożuszek,
Miś, Rudnik i Tuliłowa.
Konkurs plastyczny towarzyszący konkursowi wiedzy miał na celu przedstawienie
techniką dowolną pracy pt. „Miejsca pamięci walk o niepodległość na terenie Międzyrzecczyzny”. Komisja w składzie: Szczepan
Kalinowski – wiceprezes Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim,
Ryszard Kornacki – Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Elwira
gm. Terespol

Warpas – przewodnicząca Rady Rodziców
Szkoły w Rudnikach, Justyna Świerczewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, wyłoniła
zwycięzców, którzy wykazali się największą wiedzą: I miejsce – Kinga Latoch (SP
w Rzeczycy, nauczyciel przygotowujący
Anna Łuciuk), II miejsce – Radosław Hałasa (SP w Misiach, nauczyciel Jerzy Szkołut), III miejsce – Karolina Grzeszyk.
Wyróżnienie: Szymon Saczuk (SP w Rudnikach, nauczyciel Sławomir Litwiniuk)
Rozstrzygnięty został też konkurs na najciekawszą pracę plastyczną. Do komisji
konkursowej wpłynęło 9 prac. Komisja

przyznała następujące nagrody: I miejsce
– Oliwia Rudnicka (SP w Kożuszkach, nauczyciel Sylwia Rękas), II miejsce – Jakub
Siłuszyk (SP w Kożuszkach, nauczyciel
Sylwia Rękas), III miejsce – Dominika Zając (SP w Rudnikach, nauczyciel Andrzej
Kurenda). Nagrody ufundowane przez
Gminny Ośrodek Kultury wręczyła zwycięzcom dyrektor szkoły w Rudnikach Monika
Swórska w asyście dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Justyny Świerczewskiej.
Konkurs objęty jest patronatem wójta gminy Krzysztofa Adamowicza oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu PodlaMateriał: UG Międzyrzec Podlaski
skim.

Wydobywają smaki przeszłości

Minęło 10 lat od kiedy koło Aktywnych
Kobiet z Łobaczewa Małego rozpoczęło
swoją działalność. Przez ten czas udało
się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw, w tym kulinarnych.
Koło Aktywne Kobiety powstało w listopadzie 2008 roku z inicjatywy Jolanty Gawryluk, która obecnie jest przewodniczącą
koła. Skupia panie w wieku od 19 do 74
lat, przede wszystkim z Łobaczewa Małego. Obecnie koło liczy 22 osoby. Chodzi
przede wszystkim o kultywowanie tradycji
ludowych, rozwój kultury, integrację lokalną i promocję miejscowości oraz gminy Terespol. Okazuje się jednak, że dominującą
cechą koła okazały się kulinaria. Panie od
dłuższego czasu są wielokrotnie nagradzane za promowanie produktów regionalnych. Warto wymienić choćby zwycięstwo
w XV i XVIII edycji konkursu Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego,, Nasze
Kulturalne Dziedzictwo Smaki Regionów”.
- Przeprowadzałyśmy wywiady etnograficzne z najstarszymi mieszkańcami naszej miejscowości oraz terenu gminy. Pozyskałyśmy
bogate źródło informacji, odtwarzamy stare
przepisy i przyrządzamy wg nich potrawy.
Startujemy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach. Zdobywamy prestiżowe
nagrody – mówi Jolanta Gawryluk, prezes
koła Aktywne Kobiety. Jak więc można oce14

nić mijające 10 lat? Prezes mówi, że był to
bardzo pozytywny czas, ponieważ oprócz
kulinariów, udało się zorganizować dużo
innych inicjatyw. Prowadzono m.in. warsztaty dla dzieci, a koło wciąż pozyskuje środki
zewnętrzne na realizacje celów. - Chociażby
w czerwcu tego roku uzyskałyśmy dotacje na
warsztaty związane z regionalnymi potrawami oraz na dożynki powiatowe. Raz w roku
organizujemy akcję Mikołajki. Chodzimy do
osób samotnych, odwiedzamy je i obdarowujemy skromnymi upominkami, które większości wykonujemy same - dodaje Gawryluk.
Koło widoczne jest nie tylko w gminie, ale
i w całej Polsce. Gdy rozmawialiśmy z prezesem, koło akurat wyjechało do Poznania

na Międzynarodowe Targi, gdzie odbywa
się narodowa wystawa rolnicza. Tam panie
prezentują regionalne produkty. - Właśnie
w Poznaniu odwiedził nas prezydent Andrzej
Duda, który pogratulował nam działalności.
Spotkaliśmy się też z ministrem rolnictwa.
Będziemy oczywiście dalej promować naszą
gminę, jak i powiat bialski, a nawet całe województwo lubelskie - dodaje prezes koła. Poza
tym w ramach koła działa zespół śpiewaczy
Łobaczewianki, który powstał w 2013 roku.
Tutaj również można się pochwalić osiągnięciami ogólnopolskimi. Zespół występował m.in. na Dniach Miasta Brześć i Święcie
Sera w Korycinie (woj. Podlaskie).
Tekst: Maciej Maciejuk (Tygodnik „Wspólnota”)/
Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury
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W Kodniu świętowali Dzień Seniora i złote gody
Tradycyjnie w gminie Kodeń w ostatnich dniach listopada odbywa się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora.
Tak było i w tym roku.
Na spotkanie przybyło ok. 100 seniorów (osób, które ukończyły 75 lat) z całej gminy Kodeń. W trakcie spotkania
wójt Jerzy Troć oraz przewodnicząca
Rady Gminy Barbara Radecka wręczyli
9 parom Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadane z okazji jubileuszu
50 - lecia związku małżeńskiego przez
Prezydenta RP. Jubilatom wręczono także okolicznościowy list i bukiet kwiatów.
Listy i kwiaty otrzymali również małżonkowie obchodzący jubileusz 55, 60 i 65
lecia związku małżeńskiego. Gorącymi
m. Międzyrzec Podlaski

oklaskami uczestnicy spotkania powitali
Marię i Aleksandra Ciesielskich, którzy
w tym roku obchodzą rekordowy jubileusz 73 – lecia związku małżeńskiego.

W trakcie uroczystości wystąpili m.in.:
chór szkolny, grupa taneczna dzieci
z GCKSiT w Kodniu oraz soliści ze szkoły
podstawowej.

Materiał: UG w Kodniu

Tańczą od 35 lat

24 listopada w Kinie Sława świętowano
jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Podlasia. Widzowie obejrzeli
piękny koncert w wykonaniu trzech
grup, które tworzą zespół. Była okazja
do wielu wzruszeń i wspomnień.
Zespołowi towarzyszyła kapela w składzie:
Urszula Saczuk, Agnieszka Saczuk, Jan
Wasiluk, Bronisław Augustyniak, Damian
Mazurek i Andrzej Nawrot. Dzieci Podlasia
zaprezentowały tańce narodowe i regionalne: Poloneza, Kontro, Tańce Łowickie, Zabawy Dziecięce na Podlasiu, Krakowiaka,
Suitę Krzczonowsko–Lubartowską, Tańce
Mołdawskie, Tańce Śląskie, Tańce Beskidu
Ślaskiego oraz piosenki regionalne.
Ewa Bernatowicz, która obecnie prowadzi zespół, przypomniała jego historię:
- Wiele osób pamięta nabór do zespołu,
pierwsze próby w klubie „Grześ”, pierwsze
występy przed rodzicami, kolegami, pierwsze warsztaty w Bukowinie Tatrzańskiej,
a potem moment dołączenia do zespołu
kapeli i pierwszy wielki sukces w 1984 r.
na festiwalu w Olsztynie. Takich sukcesów
potem było wiele m.in. w Kielcach, Zielonej
Górze, Radomiu, Częstochowie. Były też
koncerty zagraniczne w Belgii, Niemczech,
na Krymie. Wówczas dla zespołu z tak małego miasta było to ogromne przeżycie –
wspominała.
- Dzieci Podlasia coraz więcej koncertowały, wzbogacił się repertuar zespołu, przybywało coraz więcej kostiumów. Mijały lata,
zmieniał się skład zespołu. Przybywało nowych doświadczeń. Kolejne grupy odnosiły
nowe sukcesy na festiwalach w Krakowie,
Pińsku, Chełmie, Łodzi, Lubartowie, Włodawie, Świnoujściu, Malborku, Przemyślu,
Warszawie, Kodniu. Koncertowały na fe-

stiwalach we Francji, Niemczech, Litwie,
Serbii i Chorwacji, Białorusi.
Za swoją działalność zespół otrzymał wiele podziękowań, odznaczeń i wyróżnień,
m.in.: Bialski Talent, Tytuł Zasłużony dla
Powiatu Bialskiego, Międzyrzecki Orlik,
Międzyrzecka Muza, Odznaka Zasłużony
dla Miasta Międzyrzec Podlaski.
Po koncercie przyszedł czas na podziękowania za dotychczasową działalność.
Pamiątkowe grawertony otrzymali członkowie najstarszej grupy. - Gdy 10 lat temu
świętowaliśmy 25-lecie, to oni tańczyli
w grupie przedszkolaków. Dziś są wśród
nich już maturzyści i studenci, którzy powoli
będą się żegnać z zespołem. Mam nadzieję,
że zapamiętają ten czas jako fascynującą
przygodę – mówiła Ewa Bernatowicz.
Prowadząca zespół podziękowała wszystkim, którzy przez 35 lat tworzyli jego historię. Przypomniała, że założycielami
byli Teresa Kuźnia i Tadeusz Kuśnieruk.
Funkcje instruktorów i asystentów pełnili:

Teresa Kuźnia, Zbigniew Bernat, Jolanta Nowak, Agnieszka Myszka, Małgorzata Michalak, Olga Kaszyńska, Bartłomiej Pawłowicz i Ewa Bernatowicz.
Wspomniała również o osobach zmarłych, które odegrały ważną role w historii
Dzieci Podlasia. Wymieniła m.in. Janusza
Sawczuka, Tadeusza Purtala, Jolantę
Nowak i Janusza Chomiuka.
35-lecie Dzieci Podlasia nie było jedynym
jubileuszem świętowanym przy tej okazji. Swój własny „mały” jubileusz 25-lecia
pracy artystycznej obchodziła Ewy Bernatowicz. Instruktorka otrzymała wiele
serdecznych życzeń, piękne kwiaty, pamiątkowy grawerton i drobny upominek.
Po koncercie w sali konferencyjnej odbyło
się towarzyskie spotkanie byłych i obecnych członków zespołu. Przy ciastkach
i kawie oglądano filmy z koncertów, przeglądano stare kroniki i zdjęcia. Była okazja
do wspomnień.
Materiał: miedzyrzec.info/ Zdjęcia: Magdalena
Jóźwik
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gm. Sławatycze

Jubileusz Chóru AVE

Jubileusz X lecia swojej działalności
obchodził 24 listopada męski chór
AVE, działający w parafii p.w. Matki
Bożej Różańcowej w Sławatyczach.
Chór wystąpił podczas mszy św. i po
nabożeństwie w krótkim koncercie
prezentując utwory sakralne i patriotyczne.
Chór powstał jesienią 2008 r. Dziś śpiewa
w nim ponad 20 mężczyzn. Inicjatorem
powołania i dyrygentem chóru jest organista Ludwik Sławiński. Chór ma w swoim repertuarze ok. 100 pieśni, piosenek
religijnych i patriotycznych. Chór AVE nie
tylko uświetnia gminne i parafialne uroczystości, ale i aktywnie koncertuje – na
terenie powiatu, województwa i kraju.
Śpiewał w Częstochowie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Włodawie. Uczestniczył
w wielu uroczystościach prestiżowych
jak: obsługa muzyczna uroczystej mszy
świętej na Powiatowych Dożynkach
w Sławatyczach 2011 roku, Wojewódzkich Dożynek w Końskowoli w roku 2015,
wielokrotnie uczestniczył w koncercie
pieśni maryjnych podczas uroczystości

odpustowych w Kodniu. Uświetnił swoim koncertem w roku 2012 uroczystą
Galę Powiatu Bialskiego „Dobre bo Bialskie”. Chór AVE może poszczycić się także wieloma nagrodami i wyróżnieniami
zdobytymi na licznych konkursach. Od
roku 2008 – 2018 wielokrotni laureaci
Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. Zdobywcy Grand Prix
Regionalnego Przeglądu Chórów „Jak Paciorki Różańca”. Laureaci Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Wiśniewie.
- Jesteśmy dumni, że możemy spotykać

się, śpiewać, doskonalić, to nas integruje i mobilizuje do jeszcze większych
wyzwań. Zdobyte wyróżnienia nas cieszą, budują, dają nam wiarę i optymizm
na przyszłość, ale ważniejsze jest to, że
z każdego wyjazdu przywozimy nowe
doświadczenia – mówił dyrygent chóru
Ludwik Sławiński.
Chór zaprasza chętnych mężczyzn na
próby chóru, w każdy czwartek po wieczornej mszy św., do salki katechetycznej przy plebanii.
Materiał: B. Szulej, GOK Sławatycze

gm. Biała Podlaska

Podsumowanie IX Przygranicznego Konkursu Tkackiego
,,Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

17 listopada w Pracowni Tkackiej im.
Stanisławy Baj w Hrudzie odbyło się
podsumowanie IX Przygranicznego
Konkursu Tkackiego „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Europejskiego
Roku Dziedzictwa Kulturowego.
W konkursie brało udział 26 uczestników
(w tym dwoje dzieci). Prace konkursowe
zostały ocenione w następujących kategoriach: perebory, gobeliny i kilimy, tkaniny
wielonicielnicowe oraz dowolna technika
tkacka tradycyjna.
W I kategorii (perebory) nagrodę I stopnia otrzymały: Stanisława Kowalewska
z Nowego Holeszowa oraz Magdalena
Papakul z Mordów, a nagrodę II stopnia
otrzymała Zofia Jówko z Hruda. W II kategorii (gobeliny, kilimy) nagrodę I stopnia
otrzymała Karolina Witczak z Krakowa,
a nagrodę II stopnia otrzymała Zofia Dolecka-Obrzut z Hrubieszowa. W kategorii(tkaniny wielonicielnicowe): nagrodę
I stopnia otrzymała Małgorzata Pepłowska z Ruchnej koło Węgrowa, nagrodę
II stopnia przyznano Sabinie Knoch ze
Szczepek powiat Augustów, a nagrodę III
stopnia przyznano Agnieszce Iwanickiej
z Korycina. W IV kategorii(dowolne techniki
16

tkackie tradycyjne) nagrodę I stopnia wręczono Małgorzcie Gąsiorek z Woli Załężnej, nagrodę II stopnia otrzymały: Marianna Telus i Monika Chojnacka z Opoczna,
a nagrodę III stopnia otrzymała Marianna
Kałdun z Korzanówki.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i upominki rzeczowe: dzieciom
biorącym udział w konkursie: Hani Długołędzkiej z Dobrzyniewa Dużego i Jakubowi Iwankowi z Konstantynowa nagrody rzeczowe ufundowała Firma „Bialcon”
z Białej Podlaskiej. W podsumowaniu brały
udział zespoły śpiewacze GOK w Białej Podlakiej: „Lewkowianie” z Dokudowa, „Kalina” z „Perkowic” oraz Zespół Śpiewaczy

z Hruda. W trakcie imprezy odbyła się projekcja filmu „Lecą Paździory”- widowisko
obrzędowe w wykonaniu zespołu „Lewkowianie” z Dokudowa. Uczestnicy imprezy
mogli podziwiać wystawę prac pokonkursowych oraz kolekcję odzieży firmy „Bialcon”. Pracownia Kulinariów Regionalnych
z Perkowic na tę uroczystość przygotowała
nagrodzone potrawy i napoje wpisane na
listę produktów regionalnych. Po pokazie
odbyła się degustacja potraw.
Organizatorami konkursu byli: Gminny
Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Gmina
Biała Podlaska oraz Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej.
Materiał: GOK Biała Podlaska
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Czwarty powiatowy przegląd twórczości seniorów

Z myślą o zaktywizowaniu doświadczonych wiekiem mieszkańców powiatu bialskiego zorganizowany został IV
Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów w Dąbrowicy Małej.
Organizatorzy wydarzenia Gmina Piszczac, Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Piszczacu, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Sołectwo Dąbrowica Mała
zaprosili seniorów oraz grupy senioralne
do prezentacji swoje twórczości. Spotkanie ludzi pióra i śpiewu odbyło 25 listopada w świetlicy w Dąbrowicy Małej.
Celem przeglądu był rozwój poczucia
tożsamości lokalnej i narodowej, poprzez
tworzenie amatorskiego ruchu seniorów
z powiatu bialskiego. Na zaproszenie
organizatorów odpowiedziały zespoły
i wykonawcy indywidualni działających
przy ośrodkach kultury, samodzielnie
oraz w grupach nieformalnych.
Zaprezentowany został dorobek artystyczny osób dorosłych z gmin Zalesie,
Terespol, Piszczac, Łomazy oraz Tuczna.
Wydarzenie rozpoczęły dzieci z Dąbrowicy Małej, które w zaprezentowały
program satyryczny skierowany do seniorów. Następnie swój talent wokalny
zaprezentowała grupa seniorów z Dąbrowicy Małej. Panie Helena Chazan, Maria Demczuk, Wiera Czarniecka, Maria
Kondratiuk, Teresa Korneluk, Maria
Koniuszewska, Jadwiga Mrozek, Stanisława Tarkowska, Barbara Ułasiuk,
Krystyna Fijałkowska i Jadwiga Wojciuk zaśpiewały dawne pieśni. W dalszej
gm. Zalesie

części wystąpił zespół „Macierz” z Ortela Królewskiego Drugiego istniejący od 8
lat. Grupa działa przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Piszczacu pod akompaniamentem Jakuba Gdeli. W swoim
występie panie zaśpiewały pieśni polskie
i ukraińskie. Swoją twórczością podzieliła
się Krystyna Mackiewicz z Klubu Seniora w Tucznej, która wraz z zespołem zaprezentowała utwory: Klub seniora, Wokół
mego domu drzewa i Na emeryturze. Kazimierz Michalak z Klubu Seniora Srebrny
Włos działającego przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Terespolu przedstawił utwory:
Jan Paweł-pomoc w odzyskaniu niepodległości, Zapytanie o patriotyzm oraz Erygowanie parafii w Kobylanach. Urszula
Pliska z Terespola recytowała wiersze Pożegnanie lata, Jedziemy do pracy oraz Do
wnuczka. Z kolei Anna Mikiciuk z Łomaz
w prezentacji swojej twórczości powróciła do wspomnień sprzed lat. Zastanawia-

ła się w kolejnym utworze „Komu zaufać”
oraz snuła refleksje Na fali życia. Teresa
Sobieska z Saloniku 50+ w Piszczacu
zaprezentowała wiersze Marii Pawlak
z Piszczaca i Ewy Sygieniewicz z Piszczac Kolonii. Danuta Puczka z Piszczaca
recytowała wiersze Tęsknota za rodzinną
Studzianką, Miłość….? I Chwila zwątpienia. Przedstawiono również twórczość
Urszuli Jaworskiej z Dereczanki, a Jolanta Janik z Saloniku 50+ w Piszczacu
wyrecytowała poemat o Jerzym.
Na zakończenie przeglądu wsz yscy
otrzymali drukowaną broszurę z prezentowanymi utworami które zostały
nadesłane przez występujących tego
dnia. Całość zakończ yła integracja
przy wspólnym posiłku. Wydarzenie
zostało zrealizowane dzięki wsparciu
Powiatu Bialskiego oraz Sołectwa Dąbrowica Mała.
Materiał: Łukasz Węda

Ogólnopolska akcja „DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ”

6 grudnia w Szkole Podstawowej
w Zalesiu odbyło się spotkanie z założycielami Fundacji „Narodowy Dzień
Życia”, Joanną i Grzegorzem Jabłońskimi, w ramach Ogólnopolskiej Akcji
pod hasłem: „Dobrze Cię widzieć”. Akcja jest również współfinansowana ze
Środków Funduszu Sprawiedliwości.
W spotkaniu uczestniczyli zastępca wójta gminy Zalesie Tomasz Szewczyk, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki Rady Powiatu Arkadiusz Maksymiuk, asp. szt. Komisariatu
Policji w Terespolu Jarosław Guz.
Spotkanie rozpoczął dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zalesiu Wojciech Kołodyński, który powitał zaproszonych gości i całą społeczność szkolną. Następnie
prowadzący spotkanie Grzegorz Jabłoński zaprosił do obejrzenia spotów
poświęconych bezpieczeństwu w ruchu
drogowym. Głos zabrał również funkcjo-

nariusz policji, przypominając uczniom
podstawowe zasady dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz konieczności noszenia
elementów odblaskowych po zmroku.
Przypomniał uczniom, iż osoba wyposażona w kamizelkę widoczna jest
przez kierowcę już z odległości 130
- 150 m. Natomiast pieszy bez odblasków widoczny jest dopiero z ok. 30 m.
Podczas spotkania wszystkie dzieci
uczestniczące w uroczystości otrzymały kamizelki odblaskowe sfinansowane
przez zaproszoną fundację. Do rodziców uczniów została skierowana w formie pisemnej prośba o przeprowadzenie wieczorowego pokazu widoczności
osoby ubranej w koszulkę odblaskową
i bez koszulki.
W dalszej części spotkania przedstawiciele Fundacji „Narodowy Dzień Życia”
przeprowadzili pogadankę z uczniami
na temat relacji międzyludzkich pod ha-

słem: „Relacje, które łączą”.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania sukcesu Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, w skład której wchodzą
uczniowie naszej szkoły. 2 grudnia
młodzi strażacy uczestniczyli w II halowym turnieju sportowo-pożarniczym
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w województwie kujawsko-pomorskim.
Drużyna dziewcząt z Zalesia wywalczyła
II miejsce w klasyfikacji drużyn dziewczęcych wśród gości, a III miejsce w ogólnej
klasyfikacji dziewcząt spośród 11 drużyn.
Dzięki inicjatywie Wojciecha Kołodyńskiego takie same akcje przeprowadzone zostały we wszystkich szkołach
gminy Zalesie. Każde dziecko otrzymało od fundacji kamizelkę odblaskową.
Przedstawiciele Fundacji Narodowego
Dnia Życia wręczyli Wojciechowi Kołodyńskiemu certyfikat – „Ambasadora dobrych relacji”.
Materiał: Szkoła Podstawowa w Zalesiu
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Ryby nie tylko na Wigilię

Mięso ryb zawiera prawie wszystkie ważne dla organizmu składniki pokarmowe, nie zawiera tylko węglowodanów. Są
źródłem pełnowartościowego białka, składników mineralnych, takich jak: wapń, magnez, potas, sód, fosfor, chlor, siarka,
mikroelementów, tłuszczu, w którym są witaminy – A, D. Ryby morskie są też bogate w jod. Potrawy z ryb chudych są lekkostrawne, różnią się zawartością tłuszczów. Najzdrowszym sposobem przyrządzania potraw z ryb jest ich gotowanie lub
zapiekanie. Ryby smażone, jak każde inne potrawy smażone, są mniej strawne i zasadniczo należy takich potraw spożywać
jak najmniej. Poniżej przedstawiam wybrane przepisy potraw z ryb do wykorzystania w codziennym żywieniu.

Gołąbki z ryby wędzonej i ryżu
Składniki: 30 dag ryby wędzonej, szklanka ryżu, główka kapusty,
2 łyżki koncentratu pomidorowego, cebula, łyżka smalcu, łyżka
mąki, sól, pieprz, cukier.
Przygotowanie: kapustę oczyścić, umyć, wyciąć głąb, a główkę włożyć do wrzącej wody, obgotować, przestudzić i podzielić
na liście. Ryż ugotować na sypko. Obraną ze skóry i ości rybę
zemleć w maszynce. Cebulę obrać opłukać, pokrajać w kostkę i podsmażyć na smalcu. Ostudzony ryż wymieszać z rybą,
cebulą, doprawić solą i pieprzem, wymieszać. Przygotowaną
masę nakładać na liście kapusty i zwijać. Gołąbki ułożyć w płaskim rondlu, zalać wodą lub wywarem z kapusty i dusić na wolnym ogniu. W osobnym naczyniu rozmieszać mąkę z koncentratem pomidorowym, rozprowadzić wywarem z duszonych
gołąbków, doprawić do smaku, sosem tym zalać gołąbki i dusić
jeszcze kilka minut. Można podawać z ziemniakami.

Ryba duszona w warzywa ch
z fasolą
Składniki: 60 dag dorsza, porcja włoszczyzny (bez kapusty),
2 cebule, pół szklanki śmietany, łyżka masła roślinnego, łyżka
mąki, sok z połowy cytryny, 2 szklanki ugotowanej fasoli, sól,
pieprz, cukier.
Przygotowanie: rybę oczyścić, umyć, przygotować filety,
podzielić na kawałki, oprószyć solą i pieprzem. Warzywa
oczyścić, umyć, obrać, opłukać i pokrajać w paseczki. Porcje
ryby ułożyć w płaskim rondlu, dodać masło, warzywa, podlać wodą i udusić. Gdy warzywa i ryba będą miękkie, wlać
śmietanę wymieszaną z mąką, dodać sok z cytryny, doprawić
do smaku, wymieszać z fasolą i dusić jeszcze około 10 minut.
Podawać na gorąco z pieczywem.

Karp wigilijny pieczony
Składniki: duży karp, 2 łyżki masła, 2 cebule, 10 dag pieczarek, sól,
pieprz, natka pietruszki.
Przygotowanie: sprawionego karpia wraz z głową dokładnie
umyć, osuszyć, natrzeć solą i odstawić na 2-3 godziny. Następnie
obłożyć go pokrajaną w krążki cebulą. Naczynie do pieczenia wysmarować tłuszczem. Pieczarki oczyścić, umyć i drobno pokrajać.
Dodać do cebuli pokrajanej w drobną kostkę, wymieszać, doprawić
do smaku solą i pieprzem, skropić tłuszczem. Tak przygotowanym
farszem napełniać karpia, ułożyć w naczyniu do zapiekania i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec około 50 minut. Po upieczeniu
posypać posiekaną natką pietruszki. Razem z rybą można upiec
ziemniaki i podawać z pieczonym karpiem.
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Dorsz zapiekany w śmietanie
Składniki: 75 dag filetów z dorsza, 2 szklanki mleka, sól, 3 łyżki
mąki pszennej, 3 łyżeczki oleju sojowego, 2/3 szklanki śmietany,
zielona pietruszka.
Wykonanie – filety opłukać i moczyć w mleku około 20 minut.
Wyjąć z mleka, osączyć,
podzielić na porcje, osolić, obtoczyć w mące, obrumienić bez
tłuszczu na jasnozłoty kolor. Następnie ułożyć w wysmarowanym olejem naczyniu do zapiekania, zalać śmietaną i zapiec.
Przed podaniem posypać zieloną pietruszką. Podawać z ziemniakami i surówkami.

Ryba duszona z jabłkami
Składniki: 1 kg ryby, 5 szt. kwaśnych jabłek, 4 łyżeczki soku z cytryny, 3 łyżeczki oleju sojowego, sól, cukier, 2/5 szklanki śmietany,
zielona pietruszka.
Przygotowanie: przygotowaną i opłukaną rybę podzielić na
porcje, skropić sokiem z cytryny i pozostawić na pół godziny.
Jabłka umyć, obrać, pokrajać w ćwiartki, wyjąć gniazda nasienne. Naczynie do zapiekania posmarować tłuszczem, ułożyć
porcje ryby, przekładając je jabłkami, dodać sól, cukier i dusić
około 20 minut. Pod koniec duszenia dodać śmietanę. Przed
podaniem posypać posiekaną zieloną pietruszką. Podawać
z ziemniakami lub ryżem i surówkami.
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Ryba z jarzynami i suszonymi
śliwkami
Składniki: 50 dag filetów z ryby, 50 dag włoszczyzny bez kapusty,
25 dag suszonych śliwek, liść laurowy, ziele angielskie, sól, 4 łyżeczki soku z cytryny, natka pietruszki.
Przygotowanie: filety opłukać, podzielić na porcje, skropić
sokiem z cytryny i pozostawią na około 30 minut. Śliwki umyć
i namoczyć w małej ilości wody. Obrane i opłukane warzywa
pokrajać w plastry, połączyć ze śliwkami i ugotować w wodzie
z przyprawami. Pod koniec gotowania dodać rybę i gotować 20
minut na małym ogniu. Przed podaniem posypać posiekaną zieloną pietruszką. Podawać z ziemniakami i surówkami.

Ryba z grzybami
Składniki: 75 dag ryby, 25 dag pieczarek, 2 cebule, 5 łyżeczek
oleju sojowego, 1 łyżka mąki, sól, pieprz, 1/5 szklanki śmietany,
zielona pietruszka.
Przygotowanie: sprawioną i opłukaną rybę podzielić na porcje, posolić, oprószyć mąką i obsmażyć na złoty kolor. Grzyby
umyć, pokrajać w paski, przełożyć do płaskiego rondla, dodać

drobno pokrajaną cebulę i tłuszcz, skropić wodą, posolić i dusić pod przykryciem. Gdy grzyby zmiękną, dodać obsmażoną
rybę i dusić pod przykryciem na bardzo słabym ogniu. W miarę
potrzeby skropić wodą. Pod koniec duszenia dodać śmietanę
wymieszaną z resztą mąki. Zagotować, doprawić do smaku.
Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki. Podawać
z ziemniakami lub ryżem i surówkami.
Przepisy wybrała Bożena Warda. Zdjęcie: mojegotowanie.pl.
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Podsumowanie inicjatywy ,,Mamy Czas na Relacje”

W ramach inicjatywy pn. ,,Mamy Czas
na Relacje” terespolskich mam z Klubu MAMYCZAS Terespol, która została
sfinansowana w ramach projektu ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto» ze środków Narodowego Centrum
Kultury z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018, zorganizowano
na przestrzeni lata i jesieni br. spotkania animacyjno-warsztatowe dla mam
z dziećmi.
W spotkaniach, które miały na celu aktywizację kobiet, uczestniczyło zazwyczaj
kilka - kilkanaście osób - głównie były
to młode mamy z dziećmi, ale uczestni-

czyli również tatusiowie. Podczas spotkań, oprócz aspektu czysto relacyjnego,
uczestnicy nabywali ciekawe umiejętności i wiedzę. Odbyło się kilkanaście
spotkań tematycznych: z muzykoterapii
i aromaterapii, wykłady o ziołach pełnych magii, zajęcia z sensoplastyki czy
warsztaty cukiernice. Mieliśmy również
wykłady z tematyki praw dziecka i dorosłych. Wspólnie oglądaliśmy też bajki
z morałem. Dzieci także miały w tym czasie ciekawe pro rozwojowe gry i zabawy
prowadzone przez animatorkę. Były to
bardzo udane spotkania, relacje pomiędzy uczestnikami bardzo się zacieśniły co
dobrze wróży dla rozwoju Klubu Mam.

Młode panie planują dalsze inicjatywy,
mając nadzieję, że przyciągną jeszcze
więcej kobiet i nie tylko, również mężczyzn. Spotkania odbywały się w zależności od pogody przy Prochowni Terespol, Sali Swobodnej Zabawy MamyCzas
Terespol i Parku Miejskim. Z projektu zostało sfinansowane wynagrodzenie osób
prowadzących warsztaty, wynajem mebli
na prowadzenie spotkań, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
spotkań oraz wynagrodzenie animatora.
W realizację projektu włączyły się kobiety
z Klubu Mam, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie oraz Prochownia Terespol.
Materiał: MOK Terespol

m. Terespol

XX Otwarty Konkurs Poezji Śpiewanej VOICE POETICA
o Nagrodę Starosty Bialskiego

25 listopada w Terespolu odbył się XX
Otwarty Konkurs Poezji Śpiewanej VOICE POETICA o Nagrodę Starosty Bialskiego. Jest to jedno z najważniejszych
wydarzeń poetycko-wokalnych w regionie, w którym biorą udział wykonawcy z różnych miejscowości woj. lubelskiego: Terespola, Białej Podlaskiej,
Łukowa, Lublina, Sławatycz czy Sawina.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa malarstwa bialskiej artystki Agnieszki Wołosowicz, której prace oscylują wokół
realistycznego przedstawienia natury
i krajobrazu. Licznie zebrana publiczność
miała okazję usłyszeć wiele standardów
polskiej poezji śpiewanej, w tym utwory
z repertuaru: Agnieszki Osieckiej, Tadeusza Woźniaka, Bułata Okudżawy, Katarzyny Groniec, Grzegorza Tomczaka,
Jarosława Chojnackiego oraz co warto
podkreślić - własne kompozycje! W tym
roku, z okazji przypadającej 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości organizatorzy poprosili by każdy wykonawca zaprezentował spośród 2 przygotowanych
utworów - jeden o charakterze patriotycznym. Jury w składzie: Janina Wasil - pomysłodawczyni przeglądu i jego
wieloletnia jurorka, polonistka, Radosław Plandowski - pedagog i polonista,
animator kultury, dziennikarz i konferansjer, rzecznik Urzędu Miasta w Białej
Podlaskiej, związany z Klubem Literackim
,,Maksyma” i Maciej Szupiluk - poeta, filozof, wokalista hardcorowej kapeli Back
To Reality, bibliotekarz,
wydało następujący werdykt: I miejsce 20

Karolina Cegłowska (Lublin); II miejsce
- Anastazja Klimiuk (Łuków); III miejsce - Marta Skurka (Łuków); Wyróżnienie - Klaudia Borejko (Łuków). Laureaci
otrzymali nagrody finansowe.
Wszystkie laureatki przygotowała instruktorka - Monika Sołtyszewska - Leśkiewicz.
Dodatkową nagrodę dla Natalii Szołoniuk (Terespol) ufundował Jarosław
Wasil.
Przed ogłoszeniem werdyktu na scenie
wystąpiła gwiazda wieczoru - Soliści Studia Wokalnego BREVIS z BCK w Białej
Podlaskiej pod kierownictwem Krzysztofa Olesiejuka. Zespół, przez który
przewinęło się kilkudziesięciu wokalistek
i wokalistów, funkcjonuje na bialskiej
scenie od 20 lat (dzień wcześniej świętowano urodziny).
Zespół, który liczy ponad 30 członków,

wystąpił w Terespolu w następującym
składzie: Krzysztof Olesiejuk (wokal, pianino), Gabriela Wieczorek (wokal, gitara),
Wojciech Pietrow (wokal, pianino), Marcin Olesiejuk (wokal, gitara). Wymienieni
członkowie zespołu to wielokrotni laureaci poprzednich edycji Konkursu Poezji
Śpiewanej w Terespolu.
Publiczność usłyszała utwory z autorskich aranżacjach muzycznych: Przemysława Gintrowskiego, Zbigniewa Wodeckiego, zespołów: Hey, Manaam i Stare
Dobre Małżeństwo oraz własne kompozycje: W. Pietrowa i K. Olesiejuka.
W konkursie wzięli udział: Natalia Szołoniuk, Jagoda Szemietucha, zespół
ElectroAcoustic, Izabela Jaszczuk, Karolina Cegłowska, Anastazja Klimiuk,
Marta Skurka, Klaudia Borejko, Andrzej Sobolewski.
Materiał: MOK Terespol
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Krzysztof Maciejewicz biega

Grecy podobno twierdzą, że na świecie jest wiele biegów o długości 42 km 195 m ale maraton jest tylko jeden. Dla wielu,
prymat o palmę pierwszeństwa wśród biegów maratońskich jest sprawą drugorzędną i liczy się wyłącznie sam bieg oraz
zmaganie się z własnymi słabościami. Inni “kolekcjonują” sławne maratony i sam udział w słynnej imprezie jest powodem
do dumy. O swoich przeżyciach opowiada Krzysztof Maciejewicz - maratończyk z Terespola.
Maraton w Atenach był moim pierwszym
maratonem zagranicznym i nie został wybrany przez przypadek. Nie chcę powiedzieć, że chciałem poczuć się jak legendarny Filippides, bo on nie miał na sobie
sportowych butów z amortyzacją a po drodze nie czekały na niego punkty nawadniania i odżywiania, ale start w tym samym
miejscu gdzie przed 2500 lat wszystko się
zaczęło, był jak powrót do źródeł.
Miałem nadzieję, że nie tylko nie padnę
martwy na mecie, ale nabiorę wewnętrznej siły do biegania, z której będę korzystał
przez kolejne lata. Teraz jestem pewny, że
to był właściwy wybór i euforia jaka udzieliła się mi i pozostałym 15 300 zawodnikom
będzie towarzyszyła mi jeszcze przez wiele
startów.
Grecy wiedzą jednak, że magia jest ulotna więc przygotowali organizacyjnie bieg
wręcz perfekcyjnie. Już od godz. 6.00
na biegaczy czekały w Atenach dziesiątki autokarów gotowych zawieźć ich do
Marathon-u, gdzie miał odbyć się start.
Nie wiem jak to zrobiono, ale praktycznie
w ciągu godziny z 6 różnych punktów
odbioru przewieziono kilkanaście tysięcy
ludzi do miejsca startu tuż przy stadionie
w Marathon-ie.
Podzieleni na kilkanaście sektorów biegacze ruszali sekwencyjnie co dodatkowo
usprawniło płynne przebiegnięcie maratończyków przez wąskie uliczki Marathon-u. Aplauz tłumu kibiców, świadomość
miejsca i udziału w biegu wraz z biegaczami z całego świata spowodowały, że
pierwszych kilka kilometrów właściwie
nie biegłem ale w cudowny sposób unosiłem się z falą tłumów. Dzieci wręczające startującym gałązki oliwne dodatkowo
tą atmosferę potęgowały. Euforia minęła
jednak około dziesiątego kilometra, gdy
wraz z pozostałymi dobiegłem do rejonu
Grecji, który jeszcze niedawno objęty był
pożarami.
Organizatorzy tegorocznej edycji maratonu dyskutowali, czy nie odwołać biegu
ze względu na przygnębiającą atmosferę
i ewentualne protesty mieszkańców. Ostatecznie z tego zrezygnowano, co według
mnie było słuszne. Na znak solidarności
z mieszkańcami wszyscy biegacze otrzymali zielone opaski co miało symbolizować
zieleń, która wróci w te rejony. I rzeczywiście, obraz spalonej ziemi, ziejących pustką
osmolonych okien i zwęglonych dachów
przypominał krajobraz z horrorów.
Kibice ubrani byli na czarno a dzieci trzymały transparenty przedstawiające w połowie kwitnące ogrody i błękitno białe domy
a w drugiej połowie wydrapane na czarnym tle szkielety domów i drzew. Niesamo-

wite. Pomimo przeciwności losu ci ludzie
cieszyli się jakby to było ich święto a bieg
był właśnie dla nich. A może tak właśnie
było? Zielone opaski na rękach i głowach
biegaczy, raz unoszone do góry w geście
solidarności dodawały siły wszystkim.
W tym momencie cały świat, który reprezentowali biegacze ze stu kilkudziesięciu
krajów był razem z nimi.
Od 10 km do około 32 km trasa praktycznie
biegła ciągle pod górę. Momentami wydawało mi się, że kolejne strome wzniesienie
przede mną jest nie do pokonania. Na
szczęście piękne widoki rekompensowały
wysiłek. Im wyżej się wspinałem tym lepiej
było widać Morze Egejskie, znad którego,
od czasu do czasu, powiewał chłodny wiatr.
Co chwila spotykałem Polaków. Można ich
było rozpoznać głównie po biało-czerwonych koszulkach, ale także po wiwatujących gestach, gdy słyszeli z głośników przy
drodze polskie przeboje disco-polo mające
ich zagrzewać do walki. Pozdrawialiśmy się
i wzajemnie mobilizowaliśmy. W biegu wystartowało ok. 300 Polaków.
To był mój 3 maraton w ciągu 40 dni.
Od początku założyłem, że start w takim miejscu musi być przede wszystkim przyjemnością, więc moje tempo
nie było wymagające. Jednak po 30 km
biegu, w tym prawie 20 km pod górę, nie
wspominając o temperaturze, zacząłem
odczuwać poważne zmęczenie. Na szczęście końcowe kilometry wspinaczki przebiegały już na przedmieściach Aten. Tłum
kibiców gęstniał z kilometra na kilometr.
Wybiegaliśmy dwupasmową drogą szybkiego ruchu, która była całkowicie zarezerwowana na potrzeby maratonu, oba pasy
w jedna stronę- dla biegaczy, a pasy po
przeciwnej stronie- dla służb i kibiców. Cóż
takie rzeczy tylko w Atenach.
Gdy trasa zaczęła prowadzić w dół szpaler
wiwatujących kibiców przypominał mur.
Okrzykom i dopingowi nie było końca. Nawet nie zauważyłem, że przyspieszyłem.
Jeszcze niedawno mozolnie wspinałem

się pod górę a w głowie kłębiły się myśli
“aby dać radę do końca” a teraz czułem
się podobnie jak na starcie. Euforia stłumiła ból i zmęczenie, wydawało mi się, że
mógłbym tak biec bez końca. Nie patrzyłem na kilometry, o tym, że zbliżam się do
mety można się było zorientować po ilości
kibiców i coraz głośniejszych okrzykach
tłumu. W pewnym momencie odgłosy były
już tak głośne, że nie słyszałem własnego
oddechu. Szpaler ludzi zwęził się, niemalże ocierałem się o kibicujących ludzi i nagle
wbiegłem na pomost a za nim mogłem tylko upajać się widokiem.
Wbiegłem na prostą bieżnię Stadionu
Panateńskiego. Zrekonstruowanej starożytnej budowli. Na marmurowych trybunach wiwatujący tłum a przede mną
100 m chwały. Dla tych 100 m warto było
biec 42 km, warto biegać w ogóle. Z jednej strony chciałem przyśpieszać na widok
mety, a z drugiej strony chciałem aby ten
moment jeszcze się nie skończył. Metę
przekroczyłem z przyjacielem. W geście
tryumfu podnieśliśmy ręce do góry. Razem
przylecieliśmy z Polski, razem wystartowaliśmy i razem kończymy.
Ktoś powiesił mi medal na szyi, ktoś inny
pogratulował. Choć marzyłem o tym medalu nie miałem czasu na niego spojrzeć,
wokół wciąż tyle się działo. Kiedy wreszcie
zdjąłem czapkę aby po raz ostatni obetrzeć
pot z czoła coś delikatnie musnęło mnie po
szyi. Sięgnąłem ręką i ostrożnie wziąłem
gałązkę oliwną, tą samą którą przed 42 km
i 4 godzinami dostałem od dziecka w Marathon-ie.
Cóż, wszystko co piękne kiedyś się kończy.
Ale jeszcze nie tego dnia. Gdy wyszedłem
ze stadionu, wprost przede mną, majestatycznie na górze, stał Akropol. Szybko policzyłem: pół godziny na powrót do mieszkania, pół godziny na prysznic i przebranie
się, godzinę na obiad i odpoczynek. Po
dwóch godzinach zwiedzałem Ateny. Dla
tych widoków warto przebiec maraton.
Materiał: MOK Terespol/ Tekst : Krzysztof Maciejewicz/ Zdjęcia: IA
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Warsztaty z twórcą najskuteczniejszego systemu realnej
samoobrony Fredem Mastro

17 i 18 listopada przy ul. Łazienkowskiej
6A w Warszawie w Legia Fight Club odbyły się Warsztaty realnej samoobrony
z Fredem Mastro. Twórca systemu jest
zawodowym bodyguardem (Jean Clauda Van Damma, Dalajlamy) certyfikowanym przez rząd belgijski, Secret Service
i Parlament Europejski w celu zapewnienia bezpieczeństwa politykom, gwiazdom i celebrytom.
Szkoleniowiec oddziałów specjalnych
w Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych,
Brazylii i Korei Południowej. Mistrz Penchak
Silat, Kali i kilku innych systemów i sztuk
walki. Jak mówi sam Fred Mastro – MDS
to hybryda stworzona z wielu systemów,
którego bazę stanowią Silat oraz filipińskie
sztuki walki z elementami BJJ, Krav Maga
i MMA. Takie połączenie daje nam mieszankę wybuchową, której celem jest maksymalna skuteczność w realnej konfrontacji,
gdzie stawką często jest nasze zdrowie lub
życie. MDS nie jest kolejną metodą walki
wręcz tylko kompletnym systemem samoobrony, kładącym nacisk na wykorzystywanie biomechaniki ciała przeciwnika
oraz psychologii.
W dwudniowych warsztatach brało udział
13 uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim pod opieką instruktorów Dawida
Smolbika i Sylwii Skwary. Dawid Smolbik prowadzi jedną z dziesięciu i jedyną
na wschodzie Polski certyfikowaną przez
MDS Poland sekcję w Janowie Podlaskim.
Podczas zajęć adepci poznali techniki
wzmacniające powierzchnie blokujące,
podstawowe zasady biomechaniki wykorzystywane w samoobronie, zagadnienia
z zarządzania konfliktem fizycznym, oraz
możliwości wykorzystania własnego ciała

w realnej sytuacji zagrożenia przed uzbrojonym napastnikiem, kilkoma agresorami
czy rozwiązania po sprowadzeniu walki do
parteru. Uczestnicy Warsztatów integrowali
się podczas pierwszego wieczoru w restauracji Sport Temple, gdzie mieli możliwość

OGŁOSZENIA

Dobre, bo Bialskie po raz 19-ty

4 stycznia 2019 r. odbędzie się gala
wręczenia wyróżnień Starosty Bialskiego „DOBRE, BO BIALSKIE” za 2018 rok.
Wyróżnienie przyznawane jest przeds i ę b i o r s t wo m , i n s t y t u c j o m p a ń stwowym i samorządowym, osobom
fiz ycznym, 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, skutecz-
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nie konkurując na rynku osiągają coraz
lepsze wyniki, prowadzą działalność
społeczną lub charytatywną, wspierają
środowiska lokalne lub przyczyniają się
do popularyzowania osiągnięć powiatu
bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.
Regulamin przyznawania wyróżnień
Dobre, bo Bialskie” oraz wniosek, na
którym należy zgłaszać kandydatury
znajduje się na stronie internetowej:
w w w.powiatbialsk i.eu w zak ładce
wzory dokumentów – Wydział Spraw
Społecznych.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

poznania bliżej twórcy systemu Freda
Mastro. Niesamowita atmosfera, wspaniali
ludzie, ogromna dawka wiedzy i motywacji do dalszej pracy nad rozwojem sekcji
w murach janowskiej szkoły.
Materiał: ZS w Janowie Podlaskim
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CO, GDZIE, KIEDY... GRUDZIEN 2018
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QR CODE

Złote Gody w Gminie Drelów

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Więcej na
Radio Biper

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

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

150 tys zł w sprzęcie dla czterech
OSP KSRG Gminy Biała Podlaska

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Premiera książki i filmu
„Krzyże i kapliczki Gminy Międzyrzec Podlaski”

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

VIII Międzyrzeckie Targi Edukacji i Pracy

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Dzień Seniora w Tucznej

Olimpijska Rodzina Sportem Silna w Rogoźnicy

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Szkoła w Tuliłowie ma patrona

QR CODE

Rogoźnica. Jubileuszowa wieczornica
w miejscowej szkole

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

XVIII Dzień Papieski w Rogoźnicy

Wygenerowano na www.qr-online.pl

