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W grudniu Rada Powiatu Bialskiego obradowała dwukrotnie. Sesje odbyły się
19 i 28 grudnia w sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej.

Z sesji Rady Powiatu

Podczas III sesji Rada Powiatu podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
celowej miastu Biała Podlaska z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej
Podlaskiej. Nowy zakup wkrótce zasili flotę
wozów bialskiej jednostki.
Nowa nazwa i statuty jednostek
Inna przyjęta tego dnia uchwała wprowadza zmiany w uchwale dotyczącej
przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie „Dom Dziecka w Komarnie” oraz nadania statutów jednostkom
organizacyjnym powstałym w wyniku
przekształcenia. Zgodnie z uchwałą Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zmienia swoją
siedzibę i przenosi się z Komarna do Mań.
Centrum zapewni obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną
placówek w Komarnie, Szachach, Janowie Podlaskim i nowo powstałą placówkę
w Maniach. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Maniach powstała w roku 2018
w budynku dawnej szkoły podstawowej,
który dzięki środkom europejskim został
zmodernizowany i przystosowany do potrzeb przyszłych podopiecznych. Swoje
miejsce znajdzie tam 14 dzieci. Jest to
odpowiedź na wytyczne ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, która
mówi, że od 1 stycznia 2021 roku liczba dzieci umieszczonych w tym samym
czasie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego nie może
przekraczać 14. Ośrodek w Maniach zredukuje liczbę miejsc w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie (obecnie
dysponuje 30 miejscami). Nowa placówka
swoją działalność rozpocznie po wydaniu
zezwolenia przez Wojewodę Lubelskiego.
Uchwała Rady Powiatu, o której mowa nadaje statuty zarówno placówce w Maniach,
jak i jednostkom organizacyjnym w Komarnie, Szachach i Janowie Podlaskim.
Program Ochrony Środowiska dla
powiatu bialskiego
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo
ochrony środowiska nakłada na zarządy
województw, powiatów i gmin obowiązek sporządzania programów ochrony
środowiska, które następnie uchwalane
są przez organy uchwałodawcze. Programy te określają cele ekologiczne,
priorytety i harmonogram działań proekologicznych oraz źródła finansowania.

Program przyjęty przez radnych podczas
grudniowej sesji jest aktualizacją i kontynuacją programu przyjętego przez Radę
Powiatu Bialskiego w roku 2004. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Bialskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko tego
Programu uzyskał pozytywną opinię Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Zarządu Województwa Lubelskiego. Dokument pozwoli na
spełnienie ustawowego obowiązku i ma
przyczynić się do uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie powiatu.
Zadania oświatowe w roku szkolnym
2017/2018
Radni rozpatrzyli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkol-

ny 2017/2018. Powiat bialski był w tym
okresie organem prowadzącym dla 7
samodzielnych jednostek budżetowych,
w skład których weszły: 4 licea ogólnokształcące, 4 technika, 1 branżowa
szkoła I stopnia, 4 internaty, 1 całoroczne szkolne schronisko młodzieżowe i 5
sezonowych schronisk młodzieżowych
(prowadzenie dwóch powierzono gminom) oraz 1 powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna z 3 filiami. Do
szkół prowadzonych przez powiat w roku
szkolnym 2017/2018 uczęszczało 1642
uczniów. W szkołach prowadzono klasy
z przedmiotami w zakresie rozszerzonym oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne
o tematyce policyjnej, straży granicznej
i ECDL. Łącznie młodzież szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kształciła się w 26 zawodach.
Tekst: Wioletta Bielecka, Katarzyna Chorąży/ Zdjęcia:
Grzegorz Panasiuk
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Budżet powiatu na rok 2019 uchwalony
Podczas ostatniej w 2018 roku sesji Rada
Powiatu w Białej Podlaskiej przegłosowała uchwałę budżetową na rok 2019.
Będzie stał on pod znakiem kolejnych
inwestycji.
W budżecie powiatu bialskiego na rok 2019
znalazło się wiele zadań inwestycyjnych,
które w większości będą kontynuacją projektów rozpoczętych w latach ubiegłych.
W dużej mierze realizowane będą przy
udziale środków zewnętrznych, a także przy
wsparciu gmin powiatu bialskiego. Na liście
inwestycji znalazły się m.in. projekty drogowe w tym„Wygodniej, Szybciej, Bezpieczniej”,
w ramach którego zmodernizowana będzie
droga powiatowa Nr 1036L Biała Podlaska
(ul. Francuska) – Rokitno – Błonie na odcinku Grabanów – Rokitno (10.210.295,56 zł),
rozbudowa drogi Nr 1051L Chotyłów – Piszczac (3.715.452,56 zł), czy zadanie „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu
brzeskiego dzięki budowie i przebudowie
infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej
do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo” realizowane w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś
– Ukraina 2014-2020. Wartość projektu ogóm. Międzyrzec Podlaski

łem to 8.687.608,00 zł, zaś koszt po stronie
powiatu bialskiego to 5.083.542,38 zł. Na realizację tego zadania powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie 4.575.188,14 zł.
Powiat inwestować będzie także w oświatę
i jej infrastrukturę poprzez realizację takich
projektów jak m.in. „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych
prowadzonych przez powiat bialski”. Wartość projektu stanowi kwotę 2.235.849,31 zł,
natomiast wkład własny powiatu to 15%
(230 929 zł), zaś dofinansowanie (85%) to
kwota 1.308.597,36 zł. Projekt zakłada termomodernizację budynków czterech szkół
zawodowych. Realizowane będą również
projekty społeczne - „Utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Międzyrzecu Podlaskim dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych” oraz rozwój
i upowszechnianie pieczy zastępczej, czy
te z zakresu geodezji jak scalanie gruntów
w gminie Sosnówka.
Istotnym przedsięwzięciem, które będzie
kontynuowane w roku 2019 będzie doposażenie szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim oraz utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach.
Całkowita wartość tego projektu wynosi

11.680.647,99 zł. W planach uwzględniony został także zakup części nieruchomości
położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej łączne nakłady
– 4.500.000 zł. Planowane zakończenie
zadania w roku 2020. wydatki w roku 2019 –
1.500.000 zł To tylko niektóre z planowanych
zadań.
Łączna kwota planowanych dochodów
budżetu powiatu to 126.673.718,37 zł,
z tego dochody bieżące wynieść mają
95.496.446,74 zł, a dochody majątkowe
31.177.271,63 zł. Planowane wydatki to
kwota 134.678.418,37 zł. Budżet określany
jest rekordowym, realnym i proinwestycyjnym. Wydatki majątkowe mają wynieść
prawie 46,4 mln zł – Opracowanie uchwały
budżetowej wymagało od jednostek powia�
towych wiele pracy, wysiłku i przyjętych kom�
promisów. Tym bardziej, że wstępne projekty
planów wydatkowych szacowane były na
kwotę ponad 156 milionów złotych. Uważam,
że to dobry, wypracowany wspólnie przez całą
Radę budżet – mówił w zastępstwie starosty
Mariusza Filipiuka, wicestarosta Janusz
Skólimowski.
Tekst: Wioletta Bielecka

Więcej szybkiego Internetu

Międzyrzec Podlaski znalazł się w gronie gmin, którym przyznano granty na
instalacje szybkiej sieci WiFi w ramach
konkursu ogłoszonego przez Komisję
Europejską. Na zakup sprzętu i uruchomienie bezprzewodowego Internetu w przestrzeni publicznej Międzyrzec Podlaski otrzyma 15 tysięcy
euro. Fundusze pochodzą z programu
WiFi4EU. Nasze miasto znalazło się
na liście 2,8 tys. europejskich gmin,
w tym 130 z Polski, którym przyznano
wsparcie na budowę hotspotów.

Przyznane fundusze pokryją wszystkie
koszty zakupu nowoczesnego sprzętu
i jego instalacji. Miasto zapłaci tylko za
podłączenia do Internetu oraz utrzymania sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej trzy lata. Budżet programu WiFi4EU
na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro.
Poprzez program WiFi4EU Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do
szybkiej sieci w miejscach użyteczności publicznej takich jak parki, place,
budynki publiczne, biblioteki, ośrodki
zdrowia i muzea. Program jest realizo-

wany w sposób geograficznie zrównoważony, tak aby z bezprzewodowego
Internetu mogli korzystać mieszkańcy
i turyści miast i wsi w całej Unii Europejskiej.
Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

VI miejsce powiatu bialskiego w województwie
18 grudnia w Lublinie odbyła się konferencja informacyjno-szkoleniowa
poświęcona planowanym działaniom
Województwa Lubelskiego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2019 r. Jej uroczystego otwarcia dokonał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. W drugiej części konferencji
dokonano posumowania współzawodnictwa sportowego w ramach Systemu
Sportu Młodzieżowego Ministerstwa
Sportu i Turystyki. W rankingu powiatów
województwa lubelskiego powiat bialski
4

zajął VI miejsce. Wśród nagrodzonych
znalazła się także gmina Janów Podlaski,

która zajęła IX miejsce w rankingu gmin
województwa lubelskiego.

Tekst: Elżbieta Głowińska
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Szpital powiatowy stawia na e-usługi
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
uzyskał dofinansowanie i podpisał
umowę, na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług
w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”,
w ramach Działania 2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty z zakresu e-zdrowia
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020.
Wartość projektu wynosi 1 819 883, 40
zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 546 883, 92 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje uruchomienie systemów
prowadzenia i wymiany elektronicznej
dokumentacji medycznej, zarządzania
dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentacji, w sposób spełniający
wymagania ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia. Bezpośrednim odbiorcą wsparcia jest SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Grupą docelową działań
podejmowanych w ramach projektu są
mieszkańcy województwa lubelskiego,
osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu. W dniu
27 listopada 2018 r. szpital podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg na realizację przedsięwzięcia i w najbliższym
czasie ruszą prace związane z wdrożeniem
projektu. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w połowie 2019
roku.

W wyniku realizacji projektu powstanie
nowoczesna serwerownia wyposażona
w serwery do pracy z oprogramowaniem
medycznym oraz do przechowywania
danych medycznych jak i pracowniczych.
Zostanie wykonana przebudowa sieci
szpitalnej aby mogła szybciej i bezpieczniej przesyłać dane między serwerownią
a komputerami pracowników. Będą zakupione nowe stanowiska komputerowe dla
pracowników (m.in. 65 zestawów komputerowych). Szpital zostanie przystosowany do wdrożenia EDM (Elektroniczna
Dokumentacja Medyczna) poprzez wyżej
wymienioną modernizację oraz wymianę
oprogramowania medycznego. W ramach
EDM będą przewidziane ułatwienia rejestracji oraz dostępu do danych medycznych dla pacjentów poprzez takie usługi
jak: e-rejestracja - zapewni pacjentom
możliwość sprawdzenia dostępności
terminów przyjęć przez lekarzy w poszczególnych poradniach oraz dokonania
rezerwacji dogodnego terminu; e-powiadomienia - umożliwi informowanie
pacjenta o zbliżającym się terminie realizacji usługi zarejestrowanej w Systemie;
e-dokumentacja - umożliwi pacjentom
wysłanie i odbiór dokumentacji indywidualnej w postaci elektronicznej, jako alternatywę postaci papierowej; e-kontrahent
- umożliwi jednostce współpracującej rejestrowanie pacjentów na usługi wynikające z podpisanej ze Szpitalem umowy.
Projekt zakłada również przeprowadzenie
szkoleń z obsługi systemu w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz

e – usług dla pracowników i administratorów systemu.
SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim zostanie
w pełni przygotowany do elektronicznej
dokumentacji medycznej oraz do przyłączenia do Platformy P1. Zrealizowanie
projektu zapewni komplementarność
w stosunku do innych projektów z tego
obszaru oraz rozwiązań centralnych Ministerstwa Zdrowia, w szczególności Platform P1, P2 lub P4 oraz zapewni podłączenie wytworzonych w nim produktów do
tej Platformy P1 oraz zapewni zgodność
ze standardami wymiany informacji Centrum Systemów Informatycznych Ochrony
Zdrowia.
Jest to kolejne działanie realizowane
w szpitalu powiatowym, będące sukcesem i stanowiące wkład władz samorządowych: wojewódzkich (w szczególności
pana dr Przemysława Litwiniuka) i powiatowych (w szczególności osobisty udział
pana starosty Mariusza Filipiuka).
Materiał: SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA/PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
W POWIECIE BIALSKIM
Punkty powierzone Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych we Włodawie
/porady udzielane są przez Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach
900 – 1300/:
1. NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
21-505 Janów Podlaski
ul. Bialska 6a
Budynek Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim
tel. 341-30-73 (wew. 29)
2. NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
21-580 Wisznice
ul. Rynek 35
Budynek Urzędu Gminy w Wisznicach
tel: 518-415-182, 663-762-223
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych we Włodawie
ul. Młynarska 15
22-200 Włodawa
tel. (81) 534-32-00
e-mail: info@sis-dotacje.pl

Punkt prowadzony przez Radców Prawnych /Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300/:
1. 21-500 Biała Podlaska
ul. Prosta 31
Budynek Urzędu Gminy Biała Podlaska
tel. 343-49-50 (wew. 131)
Punkt prowadzony przez Adwokatów /Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1300/:
1. 21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 30/32
Budynek Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
tel. 315-13-99
6
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Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ”

17 grudnia w Urzędzie Gminy Wisznice
odbyła się debata pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz
mieć na nie wpływ”. To drugie w tym
roku spotkanie Policji z mieszkańcami
i samorządem gmin, nad których bezpieczeństwem czuwa Komisariat Policji
w Wisznicach.
Organizatorem debaty była Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej z udziałem
Komisariatu Policji w Wisznicach. Celem
organizowanej debaty było zdiagnozowanie oczekiwań społecznych dotyczących
poczucia bezpieczeństwa oraz zaprezentowanie narzędzi Policji, służących poprawie
bezpieczeństwa publicznego m.in. “Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”,
“Aplikacji Moja Komenda” czy programu
“Dzielnicowy bliżej nas”. Poruszona zostały
również tematyka zapobiegania oszustwom

„na wnuczka” czy „policjanta”. Tematyka spotkania obejmowała także bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego (w szczególności bezpieczeństwo niechronionych
uczestników ruchu drogowego). Poruszona

została również kwestia stanu zagrożenia
przestępstwami na terenie działania Komisariatu Policji w Wisznicach oraz realizacja
założeń przyjętych na poprzedniej debacie,
która odbyła się 30 kwietnia.
Materiał: UG Wisznice

Strażacy przypominają o obowiązku usuwania
śniegu i nawisów lodowych z dachów
W okresie zimowym występują typowe
zjawiska meteorologiczne polegające na
opadach śniegu, marznącego deszczu,
gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich
temperaturach.
Prognozowane intensywne opady śniegu
i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować
poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie
konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej.
Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.
Przypominamy, że obowiązek odśnieżania
dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu,
spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów.
W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi,
zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty
w mediach. Podczas planowania podróży
należy uwzględnić zagrożenia wynikające
z występowania tych zjawisk, bowiem mogą
nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.
Prawo nakłada na administratorów i właścicieli budynków określone obowiązki. Za właścicieli obiektów budowlanych są uważane
nie tylko osoby czy firmy, które dysponują
wyłącznym prawem własności, ale też współ-

właściciele, użytkownicy wieczyści oraz instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu.
Jeśli podmiot, który włada obiektem nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia
obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów
o powierzchni zabudowy przekraczającej
2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy
w roku kontroli stanu technicznego swoich
obiektów. Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sprawdzają,
czy przestrzegane jest prawo.
Właściciele, zarządcy i administratorzy
budynków są zobowiązani przez ustawę
Prawo budowlane do usuwania z dachów
śniegu i lodu. W czasie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka
i często zamienia się w lód. To zjawisko bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów
płaskich, pokrywających np. hipermarkety,

hale produkcyjne lub hale wystawiennicze.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą, właściciel
lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu
budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń
mających lub mogących mieć wpływ na
uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, mienia oraz środowiska. Do zdarzeń
tych należą: wyładowania atmosferyczne,
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
Przypomnijmy, że zimą 2006 r. zaniedbanie
w odśnieżaniu hali na Śląsku w istotny sposób przyczyniło się do zawalenia dachu pod
ciężarem śniegu w trakcie trwającej tam wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób,
a ponad 140 zostało rannych.
Materiał: PSP w Białej Podlaskiej/ Opracowano w Wydziale Prewencji Społecznej KG PSP na podstawie A.
Dobrzyńska, Polak mądry przed szkodą. O pożarach
i innych zagrożeniach.
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ECKiW OHP na spotkaniu Ogólnopolskiej Kapituły
Samorządności Młodzieży OHP
W grudniu w Lanckoronie odbyło się
spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły
Samorządności Młodzieży OHP. Udział
w spotkaniu wzięli przedstawiciele Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
Tematem spotkania była integracja
i współpraca liderów samorządności młodzieży OHP. W spotkaniu uczestniczyła
Przewodnicząca Samorządu OHP w Roskoszy Dominika Bojarczuk.
Impreza podzielona była na dwie części: warsztaty integracyjne, tematyczne
i dyskusyjne dla młodzieży i dla kadry
wychowawczej oraz wycieczki połączone
ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc
w Krakowie: Wawel, Rynek Starego Miasta, Kościół Mariacki i w Wadowicach
(Dom rodzinny i Muzeum Papieża Jana
Pawła II). Ważnym elementem spotkania
były wybory przewodniczącego Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Mło-

dzieży OHP oraz jego zastępców.
Młodzież spędziła czas bardzo atrakcyjnie na wzajemnym poznawaniu się,
grach i zabawach integracyjnych a największe wrażenie wywarło na niej spotkanie z ciekawym człowiekiem, nie-

widomym od urodzenia p. Łukaszem,
który opowiadał o swoim życiu i pasjach,
jakimi są dalekie podróże. Pokazał, jak
można realizować swoje marzenia mimo
trwałej dysfunkcji wzroku.
Materiał: Wiesław Gielecki, ECKiW OHP w Roskoszy

Uczniowie z powiatu bialskiego otrzymali
stypendia premiera
10 grudnia w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających otrzymanie
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
w roku szkolnym 2018/2019. Wśród
stypendystów znaleźli się uczniowie
z powiatu bialskiego.
W gronie najlepszych uczniów znaleźli
się: Julia Klamerek - uczennica IV klasy
technikum i Mateusz Wasiluk - uczeń II
klasy liceum ogólnokształcącego Zespołu
Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, Magdalena Krzymowska - uczennica klasy III technikum i Kamil Jasiński
- uczeń klasy III liceum Zespołu Szkół im.
Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Siarhei Turchanka - uczeń klasy
III Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, Ewelina Karpiuk – uczennica
klasy III Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,
Jakub Kiryluk – uczeń Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim, Bartłomiej
Komoszka z Zespołu Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu
Podlaskim oraz Andrzej Bogusz - uczeń
klasy III Technikum w zawodzie technik
8

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Uczniom stypendia wręczyli wojewoda
lubelski Przemysława Czarnka, dyrektor
generalny LUW Agata Grula i lubelski
kurator oświaty Teresa Misiuk.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
przyznaje się uczniowi, który otrzymał
promocję z wyróżnieniem, uzyskując

przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy,
wyniki co najmniej dobre. Stypendium
przyznaje się jednemu uczniowi danej
szkoły na okres od września do czerwca
w danym roku szkolnym.
Zdjęcia: Kuratorium Oświaty w Lublinie
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„Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”
W październiku 2018 roku miała miejsce
mobilność w ramach projektu „Stażyści
z Naruszewicza podbijają rynek pracy”,
podczas której uczniowie Zespołu Szkół
im. Adama Naruszewicza w Janowie
Podlaskim realizowali ustalony wspólnie
z partnerem greckim program praktyk
zawodowych.
Wyjazd do Grecji dedykowany był dla 32
uczestników (20 techników hodowców koni
oraz 12 techników mechanizacji rolnictwa)
oraz 3 nauczycieli, którzy pełnili rolę opiekunów młodzieży. Jako, że zbliża się koniec
roku kalendarzowego przyszedł czas na
podsumowanie dotychczasowych postępów projektu.
Projekt, który rozpoczął się 1 sierpnia 2018
roku realizowany jest w ramach programu
Erasmus+ we współpracy z grecką organizacją Olympus Education Services, która
posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży
z wielu różnych krajów Unii Europejskiej.
W pierwszej fazie projektu odbyła się akcja
informacyjna i seria spotkań, w ramach których uczniowie, ich rodzice i inni zainteresowani dowiedzieli się na czym polega projekt
i jaka jest jego idea. Kolejnym etapem był
proces rekrutacji, który pozwolił wyłonić
32 uczestników oraz osoby rezerwowe.
Byli to uczniowie najlepiej spełniający założone kryteria rekrutacji i to oni przeszli
przez szkolenia przygotowawcze, które
były ostatnim etapem przygotowań do
głównego punktu całego projektu, czyli
dwutygodniowej mobilności realizowanej w Grecji.
Pobyt uczniów w Grecji składał się głównie
z realizacji programu praktyk, który już na
etapie składania wniosku został ustalony
wraz z partnerem greckim. Jego swoistym
uzupełnieniem był program kulturowy,
który miał zapewnić uczniom lepsze zapoznanie się z Grecją, wraz z jej wieloletnią historią, tradycjami czy zwyczajami. Stąd też
uczniowie mieli okazję zobaczyć takie miejsca jak Meteory, wyspę Skiathos, do której
transport stanowił atrakcyjny rejs statkiem

wraz z animacjami kulturowymi (śpiewy,
tańce) czy też miateczko Litochoro wraz
z wąwozem Enipeas. Młodzież odwiedziła
także Ateny, gdzie zwiedzała Muzeum Akropolu, Akropol, zobaczyła Forum Romanum
czy też grecką Agorę, aby na sam koniec
zwiedzania dotrzeć pod grecki Parlament
i zobaczyć zmianę warty elitarnej greckiej
jednostki reprezentacyjnej – Evzonów.
Same praktyki polegały na realizacji programu przez uczniów, którzy nadzorowani byli przez nauczycieli oraz mentorów
greckich. Poza wykonywaniem samych
obowiązków, staż stanowił również świetną okazję aby porównać funkcjonowanie
branży rolniczej w Grecji do realiów polskich
przedsiębiorstw z tego obszaru. Jeśli chodzi
o umiejętności jakie nabyli uczniowie, to
na samym początku warto wyróżnić efekty kształcenia tożsame dla obu kierunków
kształcenia, takie jak rozwój kompetencji
językowych w zakresie posługiwania się
językiem angielskim w mowie i piśmie, rozwój umiejętności miękkich (praca w grupie,
umiejętność wyrażania własnego zdania),
umiejętność organizacji stanowiska pracy,
pracy pod presją czasu i stresem czy otwartość na nowe wyzwania. Doliczyć do tego
należy konkretną dawkę wiedzy merytorycznej, doświadczenia wynikającego z pracy w prawdziwym przedsiębiorstwie i po-

zytywne postawy, które pomogą uczniom
w dalszym rozwoju.
Jeśli chodzi o kompetencje stricte zawodowe Technik Mechanizacji Rolnictwa nabył
umiejętności w zakresie obsługi maszyn
rolniczych (codzienna eksploatacja, diagnostyka, serwis, konserwacja), demontażu oraz
montażu konkretnych podzespołów, tworzenia dokumentacji związanej z naprawami, wykonywania posezonowej weryfikacji.
Natomiast Technik Hodowca Koni zapoznał
się z dokumentacją hodowlaną i metodami
jej analizy, sposobami wykonywania napraw
w stajni czy diagnozy stanu zdrowia zwierząt. Uczniowie nauczyli się również wykonywać proste zabiegi weterynaryjne,
przygotowywać pasze dla różnych grup
koni, dbać o sprzęt do jazdy konnej oraz
dowiedzieli się jak powinna wyglądać codzienna praca pielęgnacyjna zwierzęcia.
Uczniowie po powrocie do Polski bardzo
pozytywnie wypowiadali się o udziale
w projekcie jak i organizacji samego pobytu, co wynikało również z przeprowadzonej
analizy ankiet ewaluacyjnych oraz indywidualnych raportów uczestnika złożonych
w systemie Mobility Tool+. Pokazuje to jak
pozytywny wpływ miał projekt i jaka była
jego praktyczna wartość. Pozwoli on na
dalszy rozwój zarówno uczniów jak i samej placówki.

Materiał: ZS w Janowie Podlaskim
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Usługi telekomunikacyjne - zmiany w przepisach

Nie będzie już rozbieżności interpretacyjnych: po zmianie umowy przez
telefon lub internet, możesz odstąpić
od niej w ciągu 14 dni. Masz prawo
wskazać kwotę, do której jesteś gotowy ponosić wydatki na SMS-y premium. Domyślna to 35 zł. 12 grudnia
weszła w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego.
Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zaczęła obowiązywać 12 grudnia.
Wprowadza ona kilka ważnych zmian
dla konsumentów korz ystających z
usług sieci komórkowych, telefonii stacjonarnej, telewizji kablowej i satelitarnej.
Odstąpienie od umowy
Znik ną nieprawidłowości na r ynku
związane z błędną interpretacją kwestii odstąpienia od umowy w przypadku zmiany jej warunków przez telefon
lub internet. Wynikały z rozbieżności
między prawem telekomunikacyjnym
a ustawą o prawach konsumenta. W
pierwszym był przepis pozwalający to
zrobić w ciągu 10 dni i tylko, jeśli firma
nie zaczęła już za zgodą abonenta wykonywać świadczenia na zmienionych
zasadach. Nowelizacja go usunęła.
Konsument ma bowiem prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, nawet
jeśli przedsiębiorca uruchomił usługi.
Dotychczasowy termin 10 dni z prawa
telekomunikacyjnego mógł więc być
stosowany tylko w relacjach między firmami. Warto też przypomnieć, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta
przy zawieraniu lub zmianie umowy
przez telefon przedsiębiorca musi potwierdzić konsumentowi warunki oferty na papierze lub trwałym nośniku, zanim ten podejmie definitywną decyzję
o związaniu się umową.
Już w 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawiły
wspólne stanowisko w tej sprawie.
Wyjaśniły w nim, że konsumenci są tak
samo chronieni w przypadku umów telekomunikacyjnych, jak w przypadku
innych usług, które zamawiają przez
internet lub telefon. Mimo tego przedsiębiorcy z tej branży niekiedy próbowali ograniczać do 10 dni prawo odstąpienia od umowy. Pojawiały się też
nieprawidłowości dotyczące procedury
zawierania umowy z wykorzystaniem
telefonu.
Przykładowo UOKiK w 2017 r. wydał de10

cyzję wobec spółki Multimedia Polska.
Przedsiębiorca uniknął kary, bo zobowiązał się, że zmieni praktykę i przyzna
klientom rekompensaty. Urząd przygląda się podobnym nieprawidłowościom u innych firm: operatorów telefonii komórkowej i kablówek. W toku są
postępowania wyjaśniające dotyczące
praktyk T-Mobile, Polkomtel, P4, Orange i UPC oraz postępowanie w sprawie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prowadzone wobec
Vectry.
SMS-y premium
Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące usług o podwyższonej opłacie,
czyli SMS-ów premium. W ostatnich
latach UOKiK otrzymywał wiele skarg
od poszkodowanych konsumentów.
Nieprawidłowości dotyczyły m.in. oferowania fałszywych bonów na zakupy
do markowych sklepów, konkursów
z nieistniejącymi nagrodami, a nawet
straszenia wróżbami, które można było
odwrócić, wysyłając drogiego SMS-a.
Urząd kilkanaście razy interweniował u
operatorów telefonii komórkowej albo
u współpracujących z nimi podmiotów
trzecich. UOKiK prowadzi też kilka postępowań wobec przedsiębiorców, u
których podejrzewa nieprawidłowości przy usługach premium. W efekcie
tych działań zniknęło kilka serwisów
internetowych z nieuczciwymi akcjami, a konsumenci w części przypadków
otrzymali zwrot poniesionych kosztów.
Zmniejszyła się też w ostatnim czasie
liczba skarg.
Po nowelizacji prawa telekomunikacyjnego: zanim dostawca usługi premium
zacznie ją świadczyć, musi uzyskać zgodę konsumenta; 35 zł – tyle ma wynosić
domyślna kwota, do wysokości której

abonent może ponosić koszty SMS-ów
premium w danym okresie rozliczeniowym. Operator musi mu umożliwić
także wybór innego progu spośród co
najmniej czterech: 0 zł, 35 zł, 100 zł,
200 zł; konsument może całkowicie
zablokować usługi premium, w tym
połączenia przychodzące, nawet jeśli
są bezpłatne; operator nie może naliczać opłat za usługi wykonane z naruszeniem woli abonenta, np. jeśli pomimo jego życzenie nie założył blokady;
usługi premium mogą świadczyć tylko
podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez prezesa UKE.
Forma dokumentowa umowy
Do tej por y umow y o świadczenie
usług telekomunikacyjnych musiały
mieć formę pisemną lub elektroniczną
(z wykorzystaniem specjalnego formularza). Od dziś mogą być zawierane
też w formie dokumentowej. Oznacza
to, że wystarczy, że zaakceptujesz warunki w taki sposób, żeby można było
cię zidentyfikować, np. e-mailem, SMS-em, przez telefon podczas nagrywanej
rozmowy. Podpis nie jest potrzebny.
Przy formie dokumentowej przedsiębiorca musi dostarczyć konsumentowi
na trwałym nośniku treść umowy oraz
oświadczenie abonenta o związaniu się
jej warunkami. Formę kontraktu wybiera klient spośród tych, które firma ma
w ofercie.
Trwały nośnik musi gwarantować trwałość i niezmienność zapisanych informacji oraz ich dostępność przez okres
potrzebny do realizacji umowy i związanych z nią roszczeń. Trwałym nośnikiem
może być np. papier, płyta CD, e-mail,
SMS, wewnętrzny serwis abonencki, jeśli
spełniają wymienione cechy.
Materiał: Ewa Tymoszuk/ Żródło: https://uokik.gov.
pl/aktualnosci.php?news_id=15027
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Uwaga Rolnicy! Zmiany w przepisach
Zmianie uległy przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Zgodnie z nowymi zapisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej limit
zwrotu podatku akcyzowego ustala się
jako sumę:
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu
podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej
w ewidencji gruntów i budynków, według
stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu
podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby
30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w roku
poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Średnią roczną liczbę dużych jednostek
przeliczeniowych bydła, o której mowa
w ustawie ustala się jako iloraz sumy
dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta
rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca
roku poprzedzającego rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot podatku,
ustalonych z uwzględnieniem wartości
współczynników przeliczeniowych sztuk
bydła na duże jednostki przeliczeniowe
określone w poniższej tabeli i liczby 12.
W związku z powyższymi zmianami do
wniosku o zwrot podatku dołącza się: faktury (albo ich kopie przy czym oryginał
przedkładany do wglądu i w celu przystawienia stosownej pieczęci), stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku; dokument wydany
(na wniosek producenta rolnego) przez

Grupa technologiczna zwierząt
gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na
duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1
roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1
roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18
miesiąca

0,8

Krowy

1

kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zawierający informacje o liczbie dużych
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby stada
tego producenta, w ostatnim dniu każdego
miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych sztuk bydła
na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt
gospodarskich oznakowanych, o których
mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 roku poz.
546 oraz z 2018 roku poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta
rolnego o zwrot podatku w odniesieniu
do bydła oraz umer w Krajowym Rejestrze
Sądowym w przypadku, gdy producent
rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej oraz
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza w rozumieniu przepisów o podat-

ku rolnym.
W przypadku dzierżaw gruntów zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy), konieczne
jest dołączenie do wniosku o zwrot podatku umowy dzierżawy aktualnej na dzień 1
lutego roku w którym składany jest wniosek.
Wniosek o zwrot podatku składa się
w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do
dnia 31 sierpnia danego roku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na
podstawie decyzji następuje w terminach:
od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym oraz od
dnia 1 października do dnia 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu gotówką w kasie urzędu gminy, albo
przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku.
29 grudnia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru
wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wzór aktualnego formularza znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa.
Materiał: arimr.gov.pl

Ceny targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies
Wisznice
Piszczac

Pszenica

Pszenżyto

Jabłka

Ziemniaki
(kg)

70-75

1,0-2,5

0,80-1,00

-

60-65

60

80

70

60-65

60

80-90

-

1,5-2,5

0,80-1,00

Biała Podlaska

65-70

60-65

60

80-85

65-70

1,0-2,0

0,80-1,00

Radzyń Podl.

70-75

-

60

-

-

1,5-2,5

0,80-1,00

Łuków

70

-

55-65

75-78

70

1,5-3,00

-

Łęczna

70

-

54

75-78

70

2,5-3

0,70-1,00

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 30 grudnia 2018 r.
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Gala Kultury Powiatu Bialskiego 2018
Już po raz piąty odbyła się Gala Kultury Powiatu Bialskiego. W tym roku
miała ona szczególny charakter, bo połączona była z podsumowaniem Roku
Niepodległości w Powiecie Bialskim.
18 grudnia na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, burmistrza
miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniewa
Kota oraz Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie odbywała się uroczystość przybyli zacni goście. Wśród nich wicewojewoda lubelski
Robert Gmitruczuk, Małgorzata Bogusz – zastępca dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, w imieniu lubelskiego
kuratora oświaty – starszy wizytator Marek Żelisko, radni powiatowi w osobach:
Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Radosław Sebastianiuk – członek
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Czesława Caruk – przewodnicząca Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Arkadiusz Maksymiuk – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Mironiuk – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Artur Grzyb – przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów, a także Leszek
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Chwedczuk wójt gminy Janów Podlaski,
Arkadiusz Misztal – wójt gminy Sławatycze, Marcin Babkiewicz – wójt gminy
Sosnówka, radni miasta z przewodniczącym Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
Robertem Matejkiem na czele. Przybyli
także dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu bialskiego, dyrektorzy
i pracownicy instytucji kultury, dyrektorzy szkół i prezesi organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu
bialskiego, organizatorzy działań w ramach Roku Niepodległości w Powiecie
Bialskim, laureaci konkursów powiatowych oraz media.
Starosta bialski w swoim wystąpieniu
przywitał zaproszonych gości: Jestem
zaszczycony, mogąc przywitać w Między�
rzecu Podlaskim ludzi, będących kwiatem
środowiska�������������������������������
kultury, sztuki i wielokierun�
kowej twórczości artystycznej naszego
powiatu. Nasze dzisiejsze spotkanie jest
wyjątkowe, bo dotyka pięknej i delikatnej
materii jaką jest kultura. Nie jest to jednak
jedyny powód jego wyjątkowości. Dziś
bowiem podsumowujemy Rok Niepodle�
głości w Powiecie Bialskim. Przez ostatnie
jedenaście miesięcy czciliśmy pamięć tego
historycznego wydarzenia i jego bohate�
rów. Uczyliśmy się na nowo doceniać po�

święcenie naszych przodków, dzięki którym
teraz żyjemy, ciesząc się wolnością.
Głos zabrał również burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego oraz wicewojewoda
lubelski. Miłym akcentem podczas Gali
Kultury było wyróżnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej z okazji
80-lecia jej istnienia. Z rąk starosty bialskiego okolicznościowy grawerton odebrał dyrektor instytucji Paweł Borek.
Po raz pierwszy także podczas tej
uroczystości podsumowano XI edycję
konkursu ph. „Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego”. Ten zaszczytny tytuł
w tym roku otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej. W ramach
nagrody Ewa Jaroszewicz, dyrektor biblioteki, otrzymała od starosty bialskiego
i dyrektora MBP w Białej Podlaskiej bon
finansowy z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz statuetkę.
W dalszej części został podsumowany
plebiscyt portalu Biała24 na najpopularniejszy zespół ludowy z powiatu bialskiego. Okazał się nim zespół „Sokotuchy”
z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej
Podlaskiej. Zespół otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz nagrodę rzeczową.
W drugą część uroczystości, a więc
w podsumowanie Roku Niepodległo-
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ści w Powiecie Bialskim, wprowadził
obecnych zdobywca pierwszej nagrody
w konkursie na Prezentację Multimedialną „Historia Niepodległości Polski i ślady powiatu bialskiego w dochodzeniu
do wolności” Mateusz Pawlik z Liceum
Ogólnokształcącego im. gen Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.
Według sprawozdań, które wpłynęły
do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 112 podmiotów (samorządów,
instytucji – szkół, ośrodków kultury,
bibliotek, parafii, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) zorganizowało 670 przedsięwzięć: różnorodnych konkursów, akcji, apeli, lekcji,
wycieczek i rajdów, sadzenia dębów
wolności, rekonstrukcji historycznych,
odsłonięć pomników, spotkań z ciekawymi ludźmi, gazetek czy spektakli.
Zaangażowanych w to było blisko
500 osób. Podczas podsumowania starosta bialski podziękował instytucjom
i ludziom dobrej woli za zaangażowanie
w ten wielki narodowy zryw, który swój
początek miał od uchwalenia 6 lutego
2018 r. stanowiska w sprawie ustanowienia Roku 2018 Rokiem Niepodległości
w Powiecie Bialskim przez Radę Powiatu
w Białej Podlaskiej. Należy przypomnieć,
że wszelkie działania w ramach roku
zostały także otoczone Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Po podziękowaniach podsumowano
akcje i konkursy zorganizowane przez
Wydział Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Akcja zbiórki krwi pod nazwą „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości”
odbywała się od 28 kwietnia do 1 paź-

dziernika. W zbiórce krwi wzięło udział
5 gmin i jedno miasto z terenu powiatu bialskiego. Łącznie zebrano: 45 litrów
krwi, która została zagospodarowania
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie i wykorzystania na potrzeby osób poszkodowanych w wypadkach. Podziękowania były
przygotowane burmistrzowi Międzyrzeca
Podlaskiego Zbigniewowi Kotowi, Cezaremu Wasilukowi z Międzyrzeckiego
Stowarzyszenia Motocyklowego oraz Leszkowi Szczerbickiemu ze Stowarzyszenia
Rozwoju Żeglarstwa „Stanica” w Międzyrzecu Podlaskim, wójtowi gminy Leśna
Podlaska Pawłowi Kazimierskiemu oraz
koordynatorowi akcji zbiórki krwi Agacie
Borysiuk, wójtowi gminy Drelów Piotrowi Kazimierskiemu oraz koordynatorowi
akcji Adamowi Bohonko, wójtowi gminy
Łomazy Jerzemu Czyżewskiemu oraz koordynatorowi akcji Monice Głowackiej,
wójtowi gminy Kodeń Jerzemu Trociowi
oraz koordynatorowi akcji Piotrowi Skolimowskiemu, wójtowi gminy Zalesie Janowi Sikorze oraz koordynatorowi akcji
Tomaszowi Szewczykowi.
Dzieci ze szkół podstawowych mogły włączyć się w konkurs plastyczny na laurkę
dla Polski, czyli konkurs na kartkę urodzinową „Sto lat dla Niepodległej”. Do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
wpłynęło 175 prac, które zresztą można
było podziwiać na przygotowanej z tej
okazji wystawie. W konkursie przyznano
3 pierwsze miejsca, a uzyskały je: Jagoda
Jeruzalska ze Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Tucznej, Julia Derehajło ze
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Konstantynowie oraz Sandra Jaszczuk
ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Kobylanach. II miejsce przypadło Laurze
Olszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Po-

lubiczach, zaś III – Kamilowi Chmielewskiemu ze Szkoły Podstawowej im. kard.
St. Wyszyńskiego w Kożuszkach. Przyznano także 3 wyróżnienia – Przemysławowi
Filipiukowi ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Aleksandrze Sławińskiej ze Szkoły Podstawowej im. kard. St. Wyszyńskiego
w Szóstce oraz Aleksandrze Suwalskiej ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Podczas uroczystości
dzieci otrzymały od starosty bialskiego nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Drugim konkursem, który tego dnia podsumowano był Powiatowy Konkurs na
Prezentację Multimedialną „Historia Niepodległości Polski i ślady powiatu bialskiego w dochodzeniu do wolności”. Laureatami konkursu zostali: Paweł Koszołko
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej
Podlaskiej), Magdalena Kościańczuk (Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach) oraz Anna Szewczuk
(Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach). W konkursie zwyciężył Mateusz Pawlik (Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu
Podlaskim). Młodzież otrzymała nagrody
rzeczowe.
Na koniec podsumowano Konkurs Fotograficzny „Sto lat Niepodległej w Powiecie Bialskim”. I miejsce zdobyła Małgorzata Michaluk, II miejsce – Aleksandra
Struk, zaś III miejsce – Katarzyna Mikołajczuk. Obok dyplomu zwyciężczynie
otrzymały nagrody pieniężne.
M iędz y poszczególnymi punktami
obecni mogli podziwiać występy artystyczne przygotowane przez Zespół
Tańca Artystycznego „Sezamki” oraz
grupę baletową Miejskiego Ośrodka
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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gm. Sławatycze

Arnold Sołoduszkiewicz BRODACZEM ROKU 2018

30 grudnia w Sławatyczach zorganizowano wybory „Brodacza Roku
2018”. Konkurs odbył się w centrum Sławatycz. Sławatycze to jedno
z niewielu miejsc w k raju, gdzie
tradycja zakończenia starego roku jest
wciąż kultywowana.
Do prezentacji w konkursie przystąpiło
10 brodaczy. Każdy z nich z numerem
indentyfikacyjnym prezentował swój
misternie przyozdobiony strój (kapelusz,
maskę i okrycie) nie tylko publiczności,
ale przede wszystkim komisji oceniającej,
aby pozostawić po sobie jak najlepsze
wrażenie artystyczne. Komisja oceniająca w składzie: Małgorzata Siedlec –
miłośniczka tradycji i obrządów Podlasia
z Białej Podlaskiej, Mariusz Komorowski – artysta malarz z Włodawy, Radosław Zagajski – wielokrotny uczestnik
konkursu Brodacza Roku, wnikliwie
pr z ypatr y wała się poszczególnym
elementom stroju.
Po naradzie komisja postanowiła nagrodzić następujących brodaczy: I miejsce
i tytuł Brodacza Roku 2018 zdobył Arnold Sołoduszkiewicz z Nr 4, II nagrodę
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zdobył Dominik Hasiuk z Nr 6, III miejsce przypadło dla Michała Sołoduszkiewicza z Nr 5. Przyznano również trzy
wyróżnienia dla Damiana Zagajskiego,
Tomasza Buraczyńskiego, Macieja Dylewskiego z Nr 7, 9, 10. Nagrody wręczyli
wójt gminy Arkadiusz Misztal oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pełniący również funkcję prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Bolesław Szulej.
Fundatorami nagród konkursu Wyboru
Brodacza Roku 2018 byli: Wójt Gminy,
Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Sławatycze oraz Fundacja PZU w ramach realizacji projektu pt.
„Patriotyzm i Nadbużańska Kultura na
100 Lecie NIEPODLEGŁOŚCI”.
Zgromadzona publiczność mogła posłuchać recitalu kolęd i pastorałek w wykonaniu: Izabeli Jaszczuk i Elżbiety
Gruszkowskiej; nabyć pamiątkowe figurki brodaczy wykonane przez Jadwigę
Golińską – twórczynię ludową z Lisznej,
posmakować sławatyckiego bigosu przygotowanego przez Panie z miejscowego
Zespołu Szkół.
Organizatorem konkursu był Gminny
Ośrodek Kultury. Współorganizatorami

imprezy byli: Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Sławatycze, Zespół Szkół i Gminna
Biblioteka Publiczna w Sławatyczach. Honorowy Patronat nad imprezą sprawował
Wójt Gminy Sławatycze
Imprezę poprowadził Mariusz Maksymiuk. Patronat medialny i prasowy sprawowały: Radio Lublin, TVP Lublin, Radio
Biper, Podlasie24, Biała24, Podlasie Się
Dzieje, Portal Biała Podlaska24.info,
Słowo Podlasia, Kraina Bugu, Gościniec
Bialski. W wydarzeniu uczestniczyli miłośnicy sławatyckiej tradycji, etnografowie:
Robert Garstka - specjalista ds. Etnologii Centrum Dziedzictwa Regionalnego
Instytutu Kultury w Katowicach, Marian
Sus – dyrektor M-GOK z Ożarowa, twórcy
ludowi z Włodawskiego Stowarzyszenia
im. Janusza Kalinowskiego, reżyserzy, redaktorzy i fotoreporterzy z różnych wydawnictw z Warszawy, Okręgu Śląskiego,
Krakowa, Lublina, Siedlec, Białej Podlaskiej, Białegostoku. Niech tej etykiety
etniczności Sławatycz nie przyprószy
żaden żywioł przemijania, oby nadal jak
najwięcej barwnych postaci mężczyzn
ożywało pod koniec „starego roku”.
Tekst: B. Szulej/ Zdjęcia: Diana Hasiuk, R.Szczur
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Świąteczne spotkanie seniorów w gminie Terespol
Okres świąteczny skłania ludzi do refleksji nad własnym życiem, a święta Bożego Narodzenia zawsze są
z n ako mi tą o k a z j ą aby p o j ed n ać
się z bliźnimi, spędzić więcej czasu
z rodziną, cieszyć się miłością innych.
Należy doceniać obecność drugiego
człowieka i każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem.
Chęć bycia razem to najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia, dlatego
też w tym roku już po raz trzeci przedstawiciele Urzędu Gminy Terespol, wójt oraz
przewodniczący Rady Gminy, zaprosili
seniorów z całej gminy, którzy ukończyli
75 lat na uroczyste świąteczne śpotkanie,
które odbyło się 16 grudnia w świetlicy
wiejskiej w Łobaczewie Małym.
Na początku spotkania wszystkich przybyłych gości powitał wójt Krzysztof
Iwaniuk, a następnie dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest
zaprosiła na koncert kolęd w wykonaniu
zespołu „Łobaczewianki”. Po występie
nadszedł czas na najważniejszą część

spotkania - symboliczne dzielenie się
opłatkiem oraz składanie świątecznych
życzeń. Tego dnia nie mogło oczywiście
zabraknąć tradycyjnego barszczu, krokietów z grzybami, ryby czy aromatycznych
ciast, których zapach wprowadził niesamowity świąteczny klimat.

Ostatnim punktem programu, nie co odbiegającym od charakteru spotkania, był koncert biesiadny zespołu
„Łobaczewianki”. Wspólne śpiewanie
przy akordeonie ośmieliło zaproszonych
gości, którzy pokusili się również o występy indywidualne.

Materiał: UG Terespol

Wigilijne wieczerze dla potrzebujących
Organizacja „Podaj dziecku pomocną
dłoń” zorganizowała wieczerzę Wigilijną
dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej z miasta oraz gminy Międzyrzec
Podlaski.
Wieczerza Wigilijna odbyła się 19 grudnia
w świetlicy przy Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich, przy ulicy
Warszawskiej 30 w Międzyrzecu Podlaskim.
Po wspólnej modlitwie starosta bialski
Mariusz Filipiuk oraz prezes Organizacji Sławomir Zacharjasz złożyli życzenia
wszystkim zebranym rodzinom. Życzyli
by czas spędzony w gronie najbliższych
napełnił wsz ystkie serca spokojem
i radością. Dzieciom natomiast życzyli
wielu słodkich prezentów po choinką.
Następnie wspólnie odśpiewano kilka kolęd, po czym nastąpiło symboliczne dzielenie się opłatkiem. Po wymianie uprzejmości wszyscy zasiedli do stołów, aby posilić
się przygotowanymi potrawami wigilijnymi
takimi jak: bigos wigilijny, barszcz czerwony, pierogi z kapustą i grzybami, śledzie,
krokiety z kapustą i grzybami, smażoną
rybę, smażone pieczarki oraz sałatkę jarzynową. Dzieci zaskoczyło pojawienie się
Mikołaja, który postanowił obdarować najmłodszych paczkami ze słodyczami.
Dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli po
Wieczerzy rozdano wiele paczek żywno-

ściowych, w których znalazły się: mąka, cukier, makaron, konserwy rybne. Dodatkowo dzieci otrzymały paczki ze słodyczami.
Wszyscy obdarowani okazali wdzięczność
dla osób o dobrym sercu, których było stać
na tak hojny gest. W szczególności podziękowali sponsorom, dzięki którym zorganizowanie tego wspólnego wydarzenia stało
się możliwe, jak również wszystkim, którzy
chętnie brali udział w przygotowaniach do
Wieczerzy Wigilijnej.
20 grudnia odbyło się kolejne spotkanie
wigilijne dla osób będących w trudnej
sytuacji życiowej z miasta oraz gminy Mię-

dzyrzec Podlaski. Na Placu Jana Pawła II
w Międzyrzecu Podlaskim zgromadzonych
przywitali burmistrz Miasta Zbigniew Kot
oraz prezes Sławomir Zacharjasz. Mówił on:
„Dość nienawiści i zazdrości. Dość czasów,
gdy człowiek człowiekowi wilkiem. Jak ten
biały opłatek, który pęka przy wzajemnym
dzieleniu, niechaj pękną i opadną skorupy
z Waszych serc. Nie gońcie za pieniędzmi,
póki nie jest za późno doceńcie prawdziwe wartości”. Po spotkaniu, dzięki wsparciu
sponsorów i ludzi dobrego serca, zebranym rozdano paczki żywnościowe.
Materiał: Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń”

15

Gościniec Bialski Nr 24/2018
KULTURA

Spotkanie wigilijne podopiecznych kodeńskiego WTZ
19 grudnia w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu odbyło się Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu przy współpracy z ŚDS Kodeń. Po raz kolejny przy świątecznym stole spotkali się
uczestnicy Warsztatu, kadra placówek, rodzice i opiekunowie uczestników oraz zaproszeni goście, m.in.: zastępca wójta
gminy Kodeń Andrzej Krywicki, Superior Wspólnoty Ojców Oblatów w Kodniu o. Sebastian Wiśniewski, przedstawiciele firmy
PKP Cargotor Jan Ławniczak i Andrzej Gomoła, dyrektor GCKSiT w Kodniu Piotr Skolimowski, dyrektor Biblioteki Publicznej
Wanda Kopczyńska, Ligia i Tomasz Niedźwiedziuk, Barbara Kałużyńska.
Spotkanie rozpoczęło się od jasełek
w wykonaniu uczestników. Wszyscy
wspaniale zagrali swoje role, jak zawsze
występ swoim śpiewem uświetniła Magda, dopełnieniem były stroje wykonane
w pracowni krawieckiej WTZ. Aktorzy
otrzymali ogromne brawa i serdeczne
podziękowania. Wszystkich zebranych
powitała kierownik WTZ Edyta Wojciechowska.
Po krótkiej modlitwie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem.
Po wspólnym poczęstunku uczestników
odwiedził Święty Mikołaj z workiem prezentów. Prezenty dla uczestników WTZ
zostały zakupione ze środków uzyskanych z 1% podatku za rok 2017 w ramach współpracy z Fundacją Studencką
Młodzi Młodym. Spotkanie zakończyło
się wspólnym kolędowaniem.
Materiał: WTZ w Kodniu

gm. Łomazy

„Jasełka” – tym razem na wesoło

21 grudnia w Zespole Szkół w Łomazach
społeczność szkolna i mieszkańcy zaprezentowali „Jasełka na wesoło”. To już
kolejny spektakl przygotowany przez „
aktorów” – członków stowarzyszenia. Do
obejrzenia widowiska oprócz uczniów
tutejszej szkoły zaproszeni zostali goście.
Dyrektor szkoły Bogumiła Wińska przywitała między innymi: wójta Gminy Łomazy
Jerzego Czyżewskiego, przewodniczącego
Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomazy Ireneusza Korszenia, przewodniczącą
Rady Rodziców Annę Marciniuk, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Renatę Krasuską Adamiak, prezesa Gminnej Spółdzielni
Łomazy Tadeusza Bańkowskiego, radną
gminy Łomazy Beatę Jarocką oraz radnego
Mateusza Frączka, Mariana Serheja sołtysa wsi Łomazy, przybyłych rodziców, dzieci
i młodzież. Po raz pierwszy na takiej uroczystości goszczono nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej w Huszczy z Dyrektor Dorotą
Pawłowską na czele. Widzowie mogli przekonać się, jakie talenty drzemią w osobach
znanych nam, ale z zupełnie innej strony.
Tak na przykład Andrzej Wiński okazał się
być „naczelnym królem” karawany zmierzającej do narodzonego Jezusa. Sołtys wsi Marian Serhej doskonale spełnił się do roli He16

roda, który w końcu i tak musiał ulec Śmierci.
Przewodnicząca Rady Rodziców wcieliła się
w rolę Dziablicy, natomiast wiceprzewodnicząca grała „wykwalifikowaną pomocą domową” króla Heroda. Przez scenę przewinęło
się mnóstwo postaci i każda z całą pewnością
zasłużyła na pochwałę. Mimo, że spektakl
zrealizowany był w zabawnej konwencji,
nie zabrakło duchowej wymowy i przesłania, jakie powinno płynąć ze Świąt Bożego
Narodzenia. Artyści zebrali ogromne brawa.
Na uwagę zasługiwały też kostiumy aktorów
i bogata scenografia.
Spotkanie w tak licznym gronie stało się
doskonałą okazją do podsumowania konkursów bożonarodzeniowych. Wręczono

nagrody i upominki w X Konkursie na Najpiękniejszą szopkę. Należy zaznaczyć, że
w konkursie brało udział 70 szopek, które wykonały dzieci przy znacznej pomocy swoich
rodziców, co było głównym celem konkursu.
Wspólnie spędzony przez dzieci i rodziców
przedświąteczny czas z pewnością na długo
pozostanie w pamięci.
Podsumowano także konkurs na Najładniejszą kartkę świąteczną. Na zakończenie
kolędy zaśpiewał chór szkolny, a dyrektor
przekazała od siebie świąteczne życzenia,
zwracając się tymi słowami:„Oby Bóg zawsze
mieszkał w Twoim domu, obyś doznał Jego
miłości ogromu. By Cię strzegły Aniołów zastępy, obyś dostał piękne prezenty”.
Materiał: Anna Łojewska, Zespół Szkół w Łomazach
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Wernisaż prac Mariusza Komorowskiego i Renaty Mozołowskiej

30 grudnia 2018 roku w sali widowiskowej GOK w Sławatyczach mogliśmy podziwiać wystawę niezwykle utalentowanego artysty Mariusza Komorowskiego
działającego w Stowarzyszeniu Twórców
Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie oraz rzeźbiarki Renaty Mozołowskiej absolwentki
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Goście mogli na chwilę oczami wyobraźni
przenieść się w krajobraz nadbużańskich
okolic. Letnie klimaty dojrzewającego zboża
i nadchodzącej burzy pozwoliły wytworzyć
w wyobraźni niesamowite zapachy. Kolory
soczystej zieleni, błękitnego nieba, jaśniejącej tęczy i zwyczaju Brodaczy, zespoliła
w jedno wystawa i cóż chcieć więcej?
Zainteresowaniem widzów cieszyły się
również ciekawe rzeźby głów Renaty Mozołowskiej.
Wśród gości znaleźli się mieszkańcy Sławatycz, którym towarzyszył m.in. wójt gminy
Sławatycze Arkadiusz Misztal, współczesny malarz polski, wykładowca w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie Stanisław Baj
i członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej Jan Pawłowski i Sylwester Sowa.
Mariusz Komorowski pochodzi z Włodawy. Tam też mieszka i pracuje. Jest
członkiem Zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza
gm. Leśna Podlaska

Kalinowskiego we Włodawie, zrzeszającego twórców, amatorów i profesjonalistów.
Uczestniczył w około 50 plenerach malarskich na terenie całego kraju. Ma za sobą 3
wystawy indywidualne we Włodawie oraz
15 wystaw zbiorowych na terenie Polski.
Jest laureatem II miejsca w konkursie ARTE.
FM „Polska Ginąca” (2009). W 2017 wziął
udział w Warszawskim Art Fresh Festiwal 8.
Jego inspiracją jest przyroda, architektura,
szeroko pojęte malarstwo impresjonistyczne, rosyjski realizm, a także dzieła epoki
romantyzmu i twórczość wielu współczesnych malarzy.
Renata Mozołowska urodziła się w 1975
r. we Włodawie. To współczesna artystka

polska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych im. B. Morando
w Zamościu, następnie studiowała Rzeźbę
na gdańskiej ASP. Dyplom uzyskała w roku
2004, w pracowni prof. S. Ostrowskiego.
Dorobek artystyczny obejmuje rzeźbę, rysunek, a także malarstwo. Dominującym
tematem pozostają portrety, dla których
inspirację stanowią mieszkańcy rodzinnego regionu. Autorka kilku pomników,
wystaw autorskich i zbiorowych w kraju
i za granicą. Uczestniczka i instruktorka artystyczna plenerów międzynarodowych.
Ilustratorka, graficzka.
Tekst: Małgorzata Gil/ Zdjęcia: Radosław Szczur

Oliwia Spychel wydała płytę z kolędami

Uzdolniona skrzypaczka Oliwia Spychel
nagrała swą pierwszą płytę ,,Najpiękniejsze Polskie Kolędy’’. Trzynastolatka
pochodzi z Leśnej Podlaskiej i jest zwyciężczynią wielu konkursów muzycznych.
Oliwia uczy się grać na skrzypcach od najmłodszych lat pod okiem znanego artysty
Zdzisława Marczuka z Zakalinek. Na koncie
ma wiele sukcesów, m.in. otrzymała II nagrodę na 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym wyróżnienie specjalne, w Szczecinie
w IV ogólnopolskim Turnieju Młodych Muzyków Prawdziwych zyskała nagrodę w kategorii solista-instrumentalista. Wielokrotnie
występowała w czasie festynów, dożynek
i jarmarków, również grając w kapeli Zdzisława Marczuka i razem z grupą „Podlasiaki”.
Dzięki swojej ciężkiej pracy została zauważona przez bialskich sponsorów, którzy
z wielkim zaangażowaniem przyczynili się
do powstania płyty na święta Bożego Narodzenia. - Dla mnie to ogromne zaskoczenie,
że mogłam wydać płytę. Pierwszy raz staję

przed tak wielkim zadaniem. Praca wymagała
wiele wysiłku i kosztowała dużo stresu, mam
nadzieję, że osiągnęłam efekt, który zadowoli
słuchaczy. I będą mogli dzięki niej poczuć ma�
gię świąt Bożego Narodzenia – mówi Oliwia.
I wyjaśnia, że nad całokształtem powstania
płyty czuwała Małgorzata Mieńko, szefowa
Radia Biper. Nad nagraniem czuwał Mariusz Karwowski, a o wykonanie okładki
zadbała Katarzyna Danielewicz ze studia
fotograficznego „Kasia-Foto”. Wkład finan-

sowy w przedsięwzięcie miały firmy „Bialcon”, „Rabarbar”, Bank Spółdzielczy w Leśnej
Podlaskiej, hotel „Polonia” w Grabanowie,
a także Klub Rotary oraz malarka Sylwia
Kalinowska.
Oliwia Spychel zaprasza do subskrypcji jej
kanału na youtube. Pierwszy koncert kolęd
w jej wykonaniu odbył się 21 grudnia na
Jarmarku Bożonarodzeniowym na placu
Wolności w Białej Podlaskiej.
Materiał: Anna Chodyka (slowopodlasia.pl)
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Eryk Waszczuk wydał autorskiego singla
Piosenka jest już na szczycie Listy
Przebojów Polskiego Radia Dzieciom.
„Horyzont” to pierwszy autorski utwór
12-letniego wokalisty z Międzyrzeca,
który zasynął z udziału w The Voice
Kids.
Na miarę szyta
Singiel Eryka ukazał się 23 listopada. –
Tekst piosenki, który stworzył dla mnie
pan Mikołaj Marcela, bardzo do mnie
pasuje. Pewnie, jak większość moich ró�
wieśników, staram się pokonywać kolejne
wyzwania, wyznaczam sobie nowe cele
do osiągnięcia. To także piosenka o marze�
niach i walce z samym sobą – opowiada
Eryk. Na drodze do realizacji marzeń wokalista sam radzi sobie świetnie, o czym
świadczy choćby to, że piosenka „Horyzont” w minionym tygodniu znalazła się
na miejscu pierwszym w 14. notowaniu
Listy Przebojów Polskie Radio dzieciom.
W doborowym towarzystwie
Kompozytorem i producentem nagrania
singla Eryka jest Szymon Folwarczny,
który na koncie ma współpracę z takimi
artystami, jak m.in.��������������������
Monika Brodka, Sylwia Przybysz czy Kamil Bednarek. Tekst
do piosenki napisał Mikołaj Marcela. Na
gitarach zagrał Robert Zając, na co dzień
współpracujący z takimi wykonawcami
jak Miuosh, Hengelo czy HolyNoiz. Na
perkusji zagrał �������������������������
Łukasz Zając�������������
, który obecnie występuje z zespołami: Tulia, HolyNoiz. Eryk podkreśla, że praca nad własną
gm. Międzyrzec Podlaski

piosenką była dla niego zupełnie nowym
doświadczeniem.
- To niesamowite uczucie, obserwować
proces jej powstawania od wersji demo,
aż po finalne nagranie. Jestem niezwykle
szczęśliwy i dumny, ze po raz kolejny mia�
łem okazję współpracować ze świetnymi
muzykami, takimi jak Pan Robert i Pan
Łukasz. Jak zawsze nad wszystkim czuwał
producent Pan Szymon – niezwykły Arty�
sta, który zadbał o każdy najdrobniejszy
szczegół. Ważną rolę odegrał również mój
manager Sebastian Płatek, który ściśle
współpracował z Panem Szymonem. Se�
bastian zaprojektował również okładkę
singla oraz wykonał zdjęcia – podkreśla
Eryk i dodaje, że mógł liczyć również na
nieocenioną pomoc trenerów wokalnych: Magdaleny Ptaszyńskiej i Adama
Czapli.
Jest o nim głośno
Realizacja nagrań odbyła się w Katowicach, w miejscu, gdzie powstały wcześniejsze utwory Eryka, którymi były przeróbki znanych przebojów takich jak „One”
grupy U2, „Without You” Duetu Marcus
&Martinus czy Mercy” Shawna Mendesa.
Single te zostały zauważone przez media
ogólnopolskie, takie jak Onet.pl, Interia,
wp.pl, NetFun.pl czy wyspa.fm. Eryk miał
okazję zaprezentować swoje piosenki
również w programach telewizyjnych:
„Pytanie na Siadanie”, „Teleexpres” oraz
na antenach telewizji regionalnych i lokalnych.

Przypomnijmy, Eryk Waszczuk to pochodzący z międzyrzeca Podlaskiego
wokalista, uczestnik pierwszej edycji
programu telewizyjnego The Voice Kids,
emitowanego na antenie TVP 2. Eryk był
członkiem drużyny Edyty Górniak. W programie odpadł na etapie bitew. Jego występ w „Przesłuchaniach w ciemno”, gdzie
wykonał piosenkę „When A Men Loves
a Women” Michaela Boltona, w serwisie
Youtube wyświetlono ponad 3,5 mln
razy.
W czerwcu wydał swój debiutancki singiel, którym był cover przeboju „One”
z repertuaru grupy U2. Do utworu powstał teledysk zrealizowany w Katowicach oraz w rodzinnym Miedzyrzecu
podlaskim. Klip emitowano na antenach
telewizji ogólnopolskiej, regionalnych
oraz lokalnych. Video zostało zauważone
przez największe portale informacyjne
w Polsce. W serwisie YouTube obejrzano go ponad 100 tysięcy razy. Wszystkie
utwory Eryka dostępne są w sklepach
z muzyką cyfrową.
Tekst: Tygodnik „Wspólnota”/ Zdjęcie: erykwaszczuk.pl

100-lat szkoły i odsłonięcie pomnika w Misiach

Jubileusz 100-lecia Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Misiach odbył się 18 grudnia. Organizatorami była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, Stowarzyszenie Przyjazne Misie
oraz wójt gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz.
Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem znajdującego się na placu szkolnym Pomnika Wdzięczności na 100-lec i e N i epo dleg ło ś c i , k tó r y p owsta ł
dzięki Stowarzyszeniu Przyjazne Misie. Uroczystości jubileuszowe wzbogacili uczniowie szkoły w M isiach,
którzy przygotowali bogaty program
artystyczny oraz przedstawili ciekawą
prezentację szkoły. Zebrani mogli również podziwiać wystawę „Międzyrzecczyzna tuż po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości” ze zbiorów Sławomira
Litwiniuka.
18

Gratulacje na ręce dyrektor szkoły Ewy
Jowik złożyła m.in. posłowie na Sejm
RP Kornelia Wróblewska i Marcin Kamil Duszek, Robert Gmitruczuk - wicewojewoda lubelski, ks. dziekan Józef

Brzozowski, wicestarosta bialski Janusz
Skólimowski, wójt gminy Międzyrzec
Podlaski Krzysztof Adamowicz, dyrektorzy szkół z terenu gminy.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim
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Otwarcie Klubu Senior + w Rzeczycy

15 grudnia w Rzeczycy odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior +, kiermasz bożonarodzeniowy oraz inscenizacja w wykonaniu Klubu Seniora.
Uroczystość rozpoczęła Teresa Kuraszyk,
prezes Klubu Seniora działającego w Rzeczycy. Następnie głos zabrał wójt gminy
Krzysztof Adamowicz, który przywitał
zgromadzonych oraz opowiedział o licznych inicjatywach podejmowanych przez
gminę, a także działające na jej terenie
stowarzyszenia, na rzecz seniorów. Wójt
w szczególności przybliżył działalność
Stowarzyszenia Moja Gmina, które na
rzecz seniorów działa co najmniej od 2015
r. i w ramach struktur którego funkcjonują kluby seniora w: Rzeczycy, Przychodach i Tłuśccu. Podsumowano realizację
rządowego programu Senior + w ramach
którego nastąpiło otwarcie wyremontowanej i doposażonej remizy. Obiekt
w Rzeczycy jest doskonałym przykładem
budynku multifunkcyjnego służącego
strażakom OSP Rzecz yca, Klubowi
Seniora, piłkarzom „Krzny” Rzeczyca oraz
mieszkańcom sołectwa.
Kolejnym elementem uroczystości był
mini koncert gitarowy Leszka Kuraszyka, który wprowadził zgromadzonych
w świąteczny nastrój. Odbył się kiermasz
bożonarodzeniowy w ramach którego
można było nabyć piękne ozdoby wykonane przez członków Klubu Seniora.
Przybyli na uroczystość goście mogli
również zapoznać się z tradycjami regiogm. Biała Podlaska

nu, które przybliżyli nam seniorzy w inscenizacji pod tytułem „Zwyczaje i obyczaje międzyrzecczyzny” przygotowanej
pod kierunkiem ks. Michała Wawerskiego z parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu
Podlaskim. Uwagę zwracały zwłaszcza
piękne dekoracje oraz znakomita gra
aktorska seniorów, którzy przedstawiali
scenki rodzajowe dotyczące tradycyjnych
wydarzeń związanych z całym rokiem
funkcjonowania na wsi.
Utworzenie Klubu Senior+ w Rzeczycy
zostało zrealizowane w ramach Modułu
I zadania dofinansowanego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020, edycja 2018 r. Siedziba Klubu
została wyposażona w niezbędne sprzę-

ty, wykonano też prace ogólnobudowlane. Wyremontowana została sala główna
wraz z konstrukcją sceny, wymieniono
oświetlenie w sali, wykonane zostały prace remontowe kuchni i zaplecza kuchennego oraz łazienki. Pomieszczenia wyposażone zostały w meble, kuchnię gazową.
Klub Senior+ w Rzeczycy otrzymał w ramach zadania laptop i zestaw nagłośnienia. Seniorzy będą mogli zwiększyć
swoją aktywność ruchową dzięki macie
podłogowej i kijom do nordic walking.
Zakupione zostały także materiały do wykonywania ozdób i gry towarzyskie oraz
stroje ludowe. Całkowity koszt zadania
wyniósł 164 435,10 zł w tym dofinansowanie w wysokości 131 548,08 zł.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Wigilia w Perkowicach

15 grudnia w Klubie Kultury w Perkowicach odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna zorganizowana przez
Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie „Smaki Perkowic”.
Zanim zaproszeni goście oraz licznie
przybyli mieszkańcy Perkowic zasiedli wspólnie do świątecznego stołu,
na scenie odbyła się inscenizacja wieczerzy wigilijnej na podstawie powieści „Chłopi” Władysława Reymonta.
Zaprezentowały ją dzieci i młodzież
z Perkowic. Po nich z kolędami wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Ortelu Książęcym, Zespół Obrzędowy
„Lewkowianie oraz Zespół Śpiewaczy
„Kalina” z Perkowic. Po występach artystycznych uczestnicy imprezy podzielili
się opłatkiem i przystąpili do degustacji
potraw wigilijnych takich jak: barszcz

z ziemniakami, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem i kutia. Potra-

wy te przygotowały panie ze Stowarzyszenia „Smaki Perkowic”.

Materiał: GOK Biała Podlaska
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Przychodzimy po kolędzie…

gm. Kodeń

Zespół Jarzębina z Zabłocia jak co
roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia wyruszył na kolędowanie,
podtrzymując ginący zwyczaj chodzenia z gwiazdą.
Wielopokoleniowa grupa kolędnicza
odwiedziła mieszk ańców Zabłocia
i okolicznych wsi, śpiewając kolędy
i składając życzenia wszelkiej pomyślności, urodzaju i zdrowia. Kolędnikom
towarzyszyła koza, bo „gdzie koza chodzi tam żytko się rodzi…” Wspólne kolędowanie z gwiazdą, to doskonały sposób na pielęgnowanie i przekazywanie
dawnych zwyczajów i tradycji naszego
regionu młodemu pokoleniu.
Obrzęd kolędowania wywodzi się już
z czasów słowiańskich. Obchodzony był
w kulturach rolniczych i pasterskich,
kiedy to grupy kolędników odwiedzały
gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co otrzymywały dary w postaci jedzenia bądź datki
pieniężne. Obrzędy kolędnicze obchodzono zazwyczaj w okresie tzw. Godów (okres od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli), a także w okolicy
ostatków oraz Wielkanocy (było to kolędowanie wiosenne). Zarówno w pradawnej tradycji słowiańskiej, przedchrześcijańskiej, jak i w katolickiej, był
to bardzo ważny, „uświęcony” czas. Każdy z 12 wieczorów, poczynając od wieczoru z 25 na 26 grudnia, a kończąc
na tym z 5 na 6 stycznia, uznawany był
za „święty”. Z tych 12 dni odczytywano,
jaka będzie pogoda na każdy miesiąc
w roku, ponieważ dany dzień w Godach
oznaczał pogodę na dany miesiąc.
Istotą kolędowania była obrzędowa
wymiana darów. Kolędnicy w zamian
za życzenia urodzaju, zdrowia i powo-

dzenia obdarowywani byli świątecznymi smakołykami lub drobnymi datkami.
Kolędników obdarowywano tzw. „szczodrakami” – specjalnie robionymi na tę
okazję pierogami lub bułkami, a także
pieczywem w kształcie figurek zwierząt,
zwanymi „byśki” lub „stworzunka”. Rytualne wypieki miały za zadanie zapewnić
dobrobyt w kolejnym roku.
Życzeniom towarzyszyły
przedstawienia kolędnicze, popisy
sprawności lub tańce, a także stroje
(często o kolędnikach mówiono
przebierańcy). Za kolędników
p r z e b i e r a l i s i ę g ł ó w n i e c h ł o p c y.
Popularne było kolędowanie
z maszkarami zwierzęcymi, takimi jak
turoń, koza, niedźwiedź, koń, kogut,
bocian, baran. Symbolizowały one siłę,
zdrowie oraz życiową energię i płod-

ność. Kolędowano również z gwiazdą,
a trzymający ją kolędnik nazywany był
„gwiazdorem”. Pojawiały się też tzw.
„Herody”, będące grupami odgrywającymi sceny z narodzin Jezusa, w które
wplatano wątki ludowe.
Kolędowanie oznacza również zwyczaj
śpiewania pieśni o tematyce bożonarodzeniowej. Wzrost popularności kolęd
nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku.
Wtedy też ustalił się sam termin kolęda
w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej. Pastorałki natomiast, czyli kolędy
pasterzy, to kolędy „domowe” przeznaczone do śpiewania poza kościołem.
Mają polski rodowód. Zawierają opisy
polskiego krajobrazu, polskie imiona
pasterzy, polskie potrawy, polski strój,
język gwarowy.
Materiał: Zespół Jarzębina z Zabłocia/ wodr.poznan.pl

Muzyczne życzenia od mieszkańców gminy Wisznice
Mieszkańc y gminy Wisznice przy
ws p ó ł p ra c y z w i s z n i c k i m G m i n nym Ośrodkiem Kultury postano wili w or yginalny sposób złoż yć
wszystkim życzenia świąteczne. Jeden z mieszkańców, Jakub Iwanejko skomponował i napisał tekst do
utworu “Pastorałka Wisznicka”, który
wspólnie zaśpiewali przedstawiciele samorządu, instytucji gminnych,
uczniowie, przedszkolaki oraz Chór
“W Dubicy”.
Materiał: gmina Wisznice

Materiał: gmina Wisznice
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Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do

Już po raz trzeci Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach zorganizowała Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do, który odbył się 8 grudnia. Na halę
sportową szkoły podstawowej w Łomazach, gdzie odbywał się turniej,
przybyło blisko 150 uczestników.
Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonała
Bogumiła Wińska, dyrektor szkoły. Rywalizowano w aż 21 konkurencjach (dla
dzieci i rodziców) i rozdano 63 nagrody
za miejsca na podium. Ponadto każdy
uczestnik otrzymał medal przygotowany specjalnie na tę okazję. Dodatkowo
członkowie Akademii otrzymali nowe
klubowe koszulki. W trakcie Turnieju
można było poczęstować się herbatą
i kawą oraz wypiekami rodziców naszych zawodników. Ponad czterogodzinna rywalizacja w duchu zabawy

i świątecznego nastroju dała wiele radości zarówno najmłodszym jak i nieco

starszym uczestnikom.
Materiał: Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach

gm. Sławatycze

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej

16 grudnia w hali sportowej Zespołu
Szkół w Sławatyczach odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Starosty Bialskiego Mariusza
Filipiuka i Wójta Gminy Sławatycze Arkadiusza Misztala. W imprezie uczestniczyły drużyny z powiatu bialskiego
i włodawskiego.
Po losowaniu przystąpiono do rozgrywek
na dwóch boiskach w systemie „każdy
z każdym”.
Świetna atmosfera imprezy oraz bardzo
udana organizacja pozwoliły na oddanie
się w całości rywalizacji oraz kibicowaniu
rywalizującym drużynom. Zacięta walka
o każdą piłkę, ale zawsze w duchu fair
play spowodowały, że emocje towarzy-

szyły wszystkim do samego końca. Po
blisko sześciu godzinach rozgrywek:
Puchar Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka za I miejsce w turnieju zdobyła
drużyna KS Włodawa, II miejsce i puchar
Wójta Gminy Sławatycze Arkadiusza Misztala przypadło drużynie GLOB – MAX
z Czosnówki, III stopień podium i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Moniki Tyszczuk wywalczyli siatkarze
z drużyny Bug Hanna, IV – Sławatycze,
IV – Kodeń, V – Sławatycze II.
Organizatorzy przyznali puchary dla najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju. Najmłodszym zawodnikiem turnieju
okazał się Mateusz Zagajski zdobywając
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Mariusza
Oleszczuka, Puchar Dyrektora Gminnego

Ośrodka Kultury Bolesława Szuleja dla
Najstarszego zawodnika turnieju zdobył
Krzysztof Sołoduszkiewicz.
Zwycięskim drużynom pamiątkowe puchary i dyplomy wręczyli Wójt Gminy Sławatycze Arkadiusz Misztal, Radny Powiatu Bialskiego Arkadiusz Maksymiuk,
który pełni funkcję Przewodniczącego
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Białej
Podlaskiej, Przewodnicząca Rady Gminy
Sławatycze Monika Tyszczuk.
Drużynom zapewniono posiłek regeneracyjny. Organizatorami turnieju byli:
Zespół Szkół i Gminny Ośrodek Kultury
w Sławatyczach. Impreza organizowana
była przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
i Gminy Sławatycze.
Materiał: UG w Sławatyczach
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Podwójne srebro Celińskiego na Mistrzostwach Polski

Od 14 do 16 grudnia w Gorzowie Wielkopolskim odbywały się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 letnich
w pływaniu. W zawodach wystartowało 285 zawodniczek i zawodników z 88
klubów z całej Polski.
KS Narwal Międzyrzec Podlaski reprezentował Jakub Celiński. Podopieczny
Wojciecha Lubańskiego – obecnie trenujący w SMS Kraków, zaprezentował
wyśmienitą formę i zdobył 2 medale.
Drugiego dnia mistrzostw na dystansie
200 m st. zmiennym Kuba zajął II miejsce
po wspaniałym finiszu uzyskując bardzo
dobry czas 2:06,59. Wyprzedził o 73 setne
sekundy Dawida Szczygła z Unii Oświęcim. Pierwszy na mecie zameldował się
Mikołaj Synowiec z UKS SMS Galicja Kraków z czasem 2:05,79.
Ostatniego dnia Celiński ponownie stanął na drugim stopniu podium. Podobnie
jak dzień wcześniej był to styl zmienny,
ale tym razem na dystansie 100 m. Kuba

(57.89) przegrał tylko z pięciokrotnym
złotym medalistą Mistrzostw Polski Filipem Orliczem z UKS G-8 Bielany Warszawa (56.39). Trzeci był Jakub Sagan z UKS

Skarpa Lublin (58.29). Oba medalowe
starty zawodnika KS Narwal są jego nowymi rekordami życiowymi.
Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

m. Międzyrzec Podlaski

Sprawdzili się w Szachach Szybkich i Błyskawicznych

9 grudnia rozegrano szósty i ostatni
turniej Pucharu Burmistrza Miasta
Międzyrzec Podlaski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Tym razem do
walki na szachownicach przystąpiło
50 szachistów.
W uroczystości zakończenia rozgrywek
edycji 2018 wzięli udział m.in. Zbigniew
Kot – burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski, Ewa Włodarczyk – wicedyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3
w Międzyrzecu Podlaskim i Adam Szulik – sekretarz Nadleśnictwa Międzyrzec
Podlaski.
Przed rozpoczęciem turnieju wiadomo
było, że zwycięży Ignat Bogdanov, który
w pięciu poprzednich turniejach zapewnił sobie odpowiednią przewagę punktową nad pozostałymi zawodnikami. Ignat
potwierdził dobrą dyspozycję i wygrał
również ostatni turniej. Burmistrz wręczył zwycięzcy okazały puchar i “czek” na
sześćset złotych. Kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej zajęli: Andrzej Rogoza – LUKS Lubartów, Michał Łosicki
i Patrycja Waszczuk – MUKS “Gambit”
w Międzyrzecu Podlaskim. Dodatkowo
wyłoniono najlepszych szachistów z niższymi rankingami krajowymi. Najlepszym
zawodnikiem z rankingiem do 1600 został Aleksander Nakaziuk i z rankingiem
do 1400 – Hanna Nurzyńska. Wszyscy
22

wymienieni zawodnicy otrzymali nagrody finansowe.
W klasyfikacjach juniorskich me dalowe miejsca zajęli: juniorzy do
lat 14: 1 miejsce – Wojciech Kakowski – K. Sz. Skoczek Siedlce, 2 miejsce
Wiktor Kukawski, 3 miejsce – Maciej
Woliński (obydwaj z MUKS “Gambit”
w Międzyrzecu Podlaskim; juniorki do
lat 14: 1. Hanna Nurzyńska, 2 Aleksandra Marciniuk, 3. Karolina Wysokińska (wszystkie dziewczęta z MUKS
“Gambit” w Międzyrzecu Podl.); juniorzy do lat 10: 1. Aleksander Nakaziuk

– MUKS “Gambit” w Międzyrzecu Podl.,
2. Bartosz Walaszek – Radzyńskie Towarzystwo Szachowe, 3. Andrzej Pietkiewicz – MUKS “Gambit”; juniorki do
lat 10:1. Anna Oleksiuk, 2. Natalia Pawluczyk, 3. Dorota Kuźmiuk (wszystkie
dziewczęta z MUKS “Gambit”); juniorzy do lat 8: 1. Szymon Suska – S. Sz.
Szachpol Łuków, 2. Maciej Waszczuk 3.
Mihail Smerachanski (obydwaj z MUKS
“Gambit”); juniorki do lat 8: 1. Julia Golec, 2. Joanna Wedziuk 3. Julia Wójcik
(MUKS “Gambit”).
Materiał: Tadeusz Węgrzyniak
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terenie miast i gmin Powiatu Bialskiego.
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odczytania automatycznie na twoim telefonie pojawi się film!
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