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WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego   83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa 83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 387
•	O/Z w Terespolu   83 35 11 382

•	 Wydział Komunikacji
•	 Rejestracja pojazdów   83 35 11 317
•	 Wydawanie praw jazdy   83 35 11 314
•	 Organizacja ruchu drogowego  83 35 11 321
•	 O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  8335 11 384

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
       83 34 16 500

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

•	 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Białej Podlaskiej    83 34 47 200

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

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

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

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

SPIS TREŚCI 
3  X Sesja Rady Powiatu
4 5	 Umowa	na	dofinansowanie	drogi
5	 Szpital	powiatowy	buduje	Zakład
6	 Opiekuńczo	Leczniczy	w	Łózkach
6		 Młody	konsument	też	ma	prawa
7	 Aktywizacje	wobec	bezrobotnych
	 Pracownia	Tomografii	Komputerowej
8	 Nieznany	numer?	Zachowaj	ostrożność!
	 Burmistrz	nagrodził	prymusów
9	 Uczniowie	ZST	we	Francji	
10	 Projekt	stażowy	w	ECKiW	OHP
11	 3	Święto	Bożego	Ciała
23	 	Jak	na	igrzyskach
12-13	 Dzień	Działacza	Kultury
14	 Wolontariusze	w	Pratulinie
 Konkurs	Piknego	„Czytania”
15	 Murale	w	Studziance
25	 Motwica	-	spotkanie	Rodzinno-Sportowe	
16  Festyn	z	okazji	Dnia	Dziecka
26	 Pielgrzymka	leśników
17	 Dzień	Dziecka	w	Terespolu
18  Akcja	„Twoj	dar	serca	dla	hospicjum”
19	 	Z	wizytą	w	Kobryniu
20  Ogólnopolski	Tydzień	Bibliotek

Spotkanie	seniorów	z	gmin	Łomazy	i	Piszczac
24	 Mityng	Lekkoatletyczny	
25		 Mecz	gwiazd	terespolskiej	koszykówki!
26	 Dwa	srebra	piłkarzy
28  Bardzo	udany	debiut	wrotkarzy
29 Kolejny	sukces	Franciszka	Szabluka
30 Ogłoszenie
31 Kalendarz	wydarzeń
32	 Powiat	bialski	w	materiałach	wideo



Gościniec Bialski Nr 05/2019 SAMORZĄD 3

W sali konferencyjnej Filii Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego w Białej 
Podlaskiej.

Na wstępie radni uczcili minutą ciszy 
Jana Guza – związanego z ziemią 
bialską przewodniczącego Ogólnopol-
skiego Porozumienia Związków Zawo-
dowych, który zmarł 24 maja.
Podczas sesji wprowadzono zmiany 
w budżecie Powiatu Bialskiego na 
2019 r. oraz wieloletniej prognozie 
finansowej Powiatu Bialskiego na lata 
2019 – 2026, przyjmując stosowne 
uchwały. 
Podczas sesji radni przyjęli także do 
porządku obrad dwa projekty uchwał: 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem lub za-
rządzającym jest Powiat Bialski oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, a także w sprawie wy-
rażenia zgody na cesję wierzytelności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim.
Pierwsza uchwała jest wynikiem 
ciągłego procesu dostosowywania 

systemu komunikacyjnego na terenie 
powiatu bialskiego do zmieniających 
się potrzeb i zmiany miejsc, w któ-
rych zlokalizowane są przystanki ko-
munikacyjne. Uchwała ta aktualizuje 
wykaz przystanków komunikacyjnych. 
Wynika ona z  podjętej w ubiegłym 
roku uchwały pozbawiającej kategorii 
powiatowej drogi NR 1046L Berezów-
ka – Kobylany. Na niej to znajdują się 
przystanki autobusowe, które przejdą 
w zarząd gminy Terespol.
Druga z nich zawiera odmowę wyra-
żenia zgody na cesję wierzytelności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim na rzecz Banku Spółdziel-
czego w Białej Podlaskiej dotyczącą 
umowy na dostawę pieczywa do tej 
placówki. Wnioskowana ona była 
przez Przedsiębiorstwa „TRIOMIX” 
Spółka jawna z Międzyrzeca Podla-
skiego. Uchwała była utworzona po 
zasięgnięciu opinii Dyrektora SP ZOZ 
w Międzyrzecu Podlaskim.
Przegłosowano również stanowisko 
w sprawie nazwy Liceum Ogólno-

kształcącego im. Władysława Zawadz-
kiego w Wisznicach. W stanowisku 
zawarty był postulat o podtrzymaniu 
dotychczasowej nazwy liceum. Stano-
wisko powstało w związku z zawia-
domieniem Wojewody Lubelskiego 
o  zamiarze wydania zarządzenia 
zastępczego, nadającego Liceum 
Ogólnokształcącemu im. Władysława 
Zawadzkiego w Wisznicach nazwę 
zgodną z art. 1 ustawy z dnia 1 kwiet-
nia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totali-

tarnego przez nazwy jednostek orga-
nizacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki. 
Stanowisko zawiera również postulat 
wstrzymania wydania owego zarzą-
dzenia wraz z szerokim uzasadnieniem 
tego stanowiska mówiącym o zasłu-
gach patrona szkoły w środowisku 
lokalnym. 
Całość sesji można obejrzeć na stro-
nie internetowej: https://www.youtu-
be.com/watch?v=B8qyDmATs0E

X sesja Rady Powiatu
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Umowa na dofinansowanie budowy drogi w Dubowie podpisana!
W Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim wojewoda Przemy-
sław Czarnek oraz wójt gminy 
Jerzy Czyżewski wspólnie ze 
skarbnikiem podpisali umowę 
na dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Projekt 
o nazwie „Przebudowa drogi 
gminnej nr 101326L” w Dubo-
wie będzie realizowany jeszcze 
w tym roku.

Gmina Łomazy uzyskała dofinansowa-
nie ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych na realizację zadania Prze-
budowa drogi gminnej nr 101326L 
w Dubowie. 
Środki Funduszu, którego dysponentem 
jest Wojewoda Lubelski, przeznaczone 
są na dofinansowanie zadań polega-
jących na budowie, przebudowie lub 

remoncie dróg dróg gminnych. 
Zakres prac przewiduje budowę włą-
czenia do drogi wojewódzkiej nr 812 
oraz wykonanie 1,2 km drogi o sze-
rokości 5,5 m wraz z obustronnymi 
poboczami o szerokości 0,75 m. Pod-
budowę drogi stanowić będzie kruszy-
wo łamana, nawierzchnię zaś warstwa 
konstrukcyjna i ścieralna z mieszanek 
bitumiczno-asfaltowych. 
Prace potrwają do 30 września 2019 
r. a wykona je firma TRANSBET M. 
Wojtiuk z Białej Podlaskiej. 
Koszt  zadania wynies ie  1 414 
290,46 zł brutto zaś dofinansowanie 
699 145,23 zł.
W załączniku zdjęcie beneficjentów, 
którzy otrzymali dotację:
powiat bialski, gmina Łomazy, gmina 
Janów Podlaski, gmina Konstanty-
nów, gmina Terespol.

Na dwa dni przed 84. roczni-
cą śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, przedstawiciele 
władz państwowych, samo-
rządowych, komendanci służb 
mundurowych i  przedsta-
wiciele stowarzyszeń złożyli 
kwiaty pod dwiema tablicami 
upamiętniającymi marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Białej 
Podlaskiej. 

Pierwsza tablica pod którą złożono 
kwiaty znajduje się na budynku 
dworca PKP i  upamiętnia pobyt 
marszałka 03 września 1920. Tego 
dnia marszałek Józef Piłsudski jadąc 
z Chełma na Wileńszczyznę zatrzy-
mał się na bialskim dworcu kolejo-
wym, aby odznaczyć orderem Virtuti 
Militari dowódcę bialskiego 34. Puł-
ku Piechoty Jerzego Narbut-Łuczyń-
skiego i żołnierzy z jego oddziału.

Kwiaty złożono również pod tabli-
cą przy wejściu do Urzędu Miasta 
Biała Podlaska, która upamiętnia 
nadanie honorowego obywatelstwa 
Józefowi Piłsudskiemu przez Radę 
Miasta w 1920 r.

Delegacji samorządowej przewo-
dzili prezydent Białej Podlaskiej 
Michał Litwiniuk oraz wicestarosta 
bialski Janusz Skólimowski.
– Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować, kolegom, przyjaciołom, 

że co roku tutaj jesteśmy. Cieszę 
się, że w tą kolejną rocznicę śmierci 
możemy uczcić pamięć marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego – mówił podczas 
uroczystości Tadeusz Mikinnik , 
inicjator wydarzenia.

Publiczny transport zbiorowy
Potrzeby przewozowe na obszarze Powiatu Bialskiego. W celu uzyskania informacji bezpośrednio od mieszkań-
ców, prosimy o zgłaszanie potrzeb, opinii i uwag w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
Powiatu Bialskiego, ze wskazaniem: trasy i oczekiwanych godzin podróży: przystanek początkowy (wsiadania) 
wraz z godz. odjazdu, przystanek docelowy wraz z godziną przyjazdu, celu podróży: szkoła, praca, zdrowie, sport, 
kultura, inny/jaki, częstotliwości podróży: codziennie, w dni robocze, w dni wolne od pracy, raz w tygodniu, raz 

w miesiącu, zainteresowania zakupem biletu miesięcznego lub 3-6 miesięcznego. 
Prosimy o opinie i uwagi na - przewozy@powiatbialski.pl " http://www.powiatbialski.eu/?p=21492

Biała Podlaska
 Uczcili 84. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
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Szpital Powiatowy buduje
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łózkach

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Między-
rzecu Podlask im rea l i zu je 
projekt: „Wzrost efektywno-
ści i dostępności oraz koordy-
nacji świadczeń zdrowotnych 
udz ie lanych  p r zez  SPZOZ 
w  Międzyrzecu Podlaskim 
poprzez doposażenie Zakładu 
i utworzenie Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego w Łóz-
kach”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020.

Wartość projektu: 11 680 647,99 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 
7 590 537,11 zł
Cel główny projektu jest wielowy-
miarowy. Z jednej strony zakłada 
rozszerzenie oferty szpitala w za-
k res ie  op iek i  długoterminowej 
poprzez powstanie Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego w  Łózkach. 
Z drugiej strony zapewnia również 
zwiększenie dostępności do wyso-
kiej jakości usług diagnostycznych 
w ramach podstawowej działalności 
szpitala. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje 
utworzenie i wyposażenie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w  Łóz-
kach, na bazie budynku byłej szkoły. 
Powstanie trzykondygnacyjny obiekt 

leczniczy, wraz z pełnym zapleczem 
technicznym i pomocniczym. Budy-
nek będzie dysponował 90 łóżkami 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
diagnostyczno-leczniczą i technicz-
no-sanitarną, gabinety lekarskie, 
punkty pielęgniarskie, zabiegowe, 
sale rehabilitacyjne, poradnie, sa-
nitariaty dla niepełnosprawnych, 
zaplecze pomocnicze, kuchnia oraz 
winda szpitalna. 
Wizualizacja Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego
Elementem inwestycji jest także za-
kup nowoczesnej aparatury medycz-
nej na potrzeby SPZOZ w Między-
rzecu Podlaskim w szczególności: 
•	Zakładu Diagnostyki Endoskopo-

wej: zakup nowoczesnego zesta-
wu endoskopowego – gastroskop 
i kolonoskop wraz z oprzyrządo-
waniem i myjnią dezynfekującą,

•	Poradni Kardiologicznej, Pracow-
ni Echokardiografii i Prób Wysił-
kowych: zakup echokardiografu, 
zestawu do wykonywania prób 
wysi łkowych z  oprogramowa-
niem, bieżni i cykloergometru 
rowerowego.

•	Bloku Operacyjnego w urządze-
nia niezbędne do ich właściwego 
funkcjonowania: zakup zestawu 
laparoskopowego.

•	Podstawowa Opieka Zdrowotna – 
przenośny aparat USG.

Zakup wyżej wymienionego sprzę-
tu wpłynie także na poprawę dia-
gnostyki  real izowanej nie tylko 

w warunkach szpitalnych ale tak-
że w  formach ambulatoryjnych, 
w dziedzinach priorytetowych dla 
województwa m. in .  w  zakres ie 
schorzeń i problemów zdrowotnych 
układu krążenia, ginekologicznych, 
onkologicznych, chirurgii, rehabilita-
cji i opieki zdrowotnej nad osobami 
starszymi. Tym samym inwestycja 
pozwoli na racjonalizację wykorzy-
stania zasobów w systemie ochro-
ny zdrowia w  powiecie poprzez 
poszerzenie zakresu i dostępności 
do świadczeń długoterminowych 
i ambulatoryjnych z odciążeniem 
lecznictwa szpitalnego. 
Umowa z wykonawcą przedsięwzię-
cia dotycząca robót budowlanych, 
związanych z utworzeniem Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego w  Łóz-
kach – Przedsiębiorstwem Produk-
cyjnym, Handlowym i Usługowym 
DOMBUD Sp. z o.o. została zawarta 
8 maja br. Wybór najkorzystniejszej 
oferty dokonany został po przepro-
wadzonym postępowaniu w trybie 
zamówienia publicznego, w prze-
targu nieograniczonym. 
Warto podkreślić, że od lipca 2017 
r. SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim 
prowadzi 15-łóżkowy Zakład Opie-
kuńczo Leczniczy przy ul. Wiejskiej. 
Mamy pełne obłożenie, a pacjenci 
którzy chcą skorzystać ze świad-
czeń zdrowotnych zapisywani są na 
listę oczekujących. Posiadamy więc 
niezbędne doświadczenie w pro-
wadzeniu tego typu placówki oraz 

kadrę od której przyszli pracownicy 
mogą się uczyć. Po zakończeniu 
realizacji projektu, tj. od 2021 r. 
do pracy w ZOL będą potrzebni m. 
in. lekarze, pielęgniarki, rehabili-
tanci, fizjoterapeuci, opiekunowie 
medyczni oraz pozostały personel 
niemedyczny. 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy udzie-
la świadczeń medycznych pacjentom 
przewlekle chorym, którzy wymagają 
ze względu na stan zdrowia całodo-
bowych świadczeń pielęgnacyjnych, 
rehabilitacyjnych oraz kontynuacji 
leczenia ale nie wymagają hospi-
talizacji w oddziale szpitalnym. Za-
kres świadczeń ZOL obejmuje opiekę 
lekarską wraz z konsultacjami spe-
cjalistycznymi, całodobową opiekę 
pielęgniarską, rehabilitację ruchową 
i  fizjoterapię, terapię zajęciową, 
psychologiczną, logopedyczną, tre-
ning samoobsługi, leczenie farma-
kologiczne, leczenie dietetyczne wraz 
z leczeniem żywieniowym.
Świadczenia zdrowotne udzielane 
pacjentom f inansuje Narodowy 
Fundusz Zdrowia, tj. koszty badań, 
leków, wyrobów medycznych, środ-
ków pomocniczych i  produktów 
leczniczych, zastosowanych w trak-
cie udzielania świadczeń. Koszty 
wyżywienia i zakwaterowania po-
nosi pacjent. Jest to nie więcej niż 
70 % otrzymywanego świadczenia 
– renty czy emerytury.
Do ZOL-u będą przyjmowani pacjen-
ci spełniający określone kryteria.

Wizualizacja Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
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Młody konsument też ma prawa
Niedawno obchodziliśmy Dzień Dziecka. Jak najmłodszy konsument jest chroniony prawem. Przed ukończeniem 13 lat dzieci same mogą robić tylko 
drobne zakupy związane z codziennym życiem, np. zapłacić za bułkę czy zeszyt. Gdy kupią np. drogą grę, rodzice mają prawo unieważnić taką 
transakcję. Nastolatki między 13. a 18. rokiem życia mają już większą samodzielność – mogą wydawać kieszonkowe, ale przy drogich zakupach 
typu laptop lub rower nadal wymagana jest zgoda rodziców.

Edukacja na każdym poziomie 
UOKiK wraz z Europejskim Centrum 
Konsumenckim dba o  edukację 
konsumentów, także tych najmłod-
szych. W 2018 r. dzięki wsparciu 
finansowemu UOKiK powstały dwie 
publikacje dla dzieci i młodzieży. 
Obie przygotowało Stowarzyszenie 
Aquila, obie sad Stepne na stronie 

internetowej UOKiKU.
– „Chodź opowiem Ci bajeczkę” to 
kolorowa książeczka, którą można 
czytać już przedszkolakom. W przy-
stępnej, wierszowanej formie opo-
wiada o podstawowych pojęciach 
i prawach konsumenckich. Dzięki 
rymowanym rozmowom Jasia z tatą 
dzieci dowiedzą się m.in. kto to jest 
konsument, jak złożyć reklamację 
wadliwego zakupu czy jak kupo-
wać przez internet. W książeczce 
znajdą też parę ostrzeżeń, np. „nie 
kupujcie na pokazach, tam się dużo 
oszustw zdarza”, o czym przekonał 
się dziadek Jasia. 
-  „Świadomie wchodzę w  rynek 
finansowy” - to poradnik dla mło-
dzieży. Dzięki niemu nastolatkowie 
poznają podstawowe pojęcia ze 
świata finansów. Dowiedzą się też, 
jak bezpiecznie pożyczać pieniądze, 
jak inwestować, żeby nie stracić 
i na co zwracać uwagę przy umo-
wach ubezpieczeniowych. 

Czy zabawki są bezpieczne?
Inspekcja Handlowa na zlecenie 
UOKiK systematycznie sprawdza 

bezpieczeństwo i oznakowanie za-
bawek, które można kupić w skle-
pach. Mamy już wyniki z I kwartału 
2019 r. Inspektorzy skontrolowali 
580 partii zabawek u 82 przed-
s iębiorców z  8 województw. 
Zakwest ionowal i  28 ,3  proc . 
sprawdzonych. To o 2,4 pkt proc. 
mniej niż rok wcześniej. Tym razem 

najwięcej zastrzeżeń wzbudziły za-
bawki dla niemowląt oraz pocisko-
we. Najczęstsze problemy z jakością 
to: pękające szwy w pluszakach, 

drobne elementy w zabawkach dla 
najmłodszych dzieci i niesolidne 
węzły, np. w huśtawkach. Jeśli cho-
dzi o oznakowanie, to pracownicy 
IH najczęściej kwestionowali brak 
danych umożliwiających dotarcie 
do producenta lub importera.
W ostatnim czasie Inspekcja Han-
dlowa po raz pierwszy zbadała, czy 
w zabawkach elektrycznych nie ma 
niebezpiecznych substancji. Kontro-
la była częścią międzynarodowego 
projektu Join Action 2016 współfi-
nansowanego przez Komisję Euro-
pejską i koordynowanego przez or-
ganizację PROSAFE. Wzięło w nim 
udział  15 państw europejskich. 
W naszym kraju kontrola objęła 
17 zabawek m.in. elektryczne auta, 
instrumenty muzyczne. Eksperci ze 
specjalistycznego włoskiego labo-
ratorium wykryli, że w 11 z nich 
są przekroczone dopuszczalne stę-
żenia ołowiu i kadmu, co stanowi 
zagrożenie dla zdrowia i środowiska 
naturalnego. UOKiK wszczął postę-
powania administracyjne w spra-
wie zakwestionowanych zabawek, 
planuje także poinformować o tym 
wszystkie państwa członkowskie za 
pomocą unijnego systemu wymia-

ny informacji o produktach niebez-
piecznych - RAPEX. 
Na co zwrócić uwagę przy zaku-

pie zabawek?
Prezent dla dziecka w wieku 0-3 
lata nie może mieć drobnych czę-
ści. Maluch mógłby je wsadzić do 
buzi i się nimi udławić.
Obe j r zy j ,  c zy  zabawka  n ie  ma 
ostrych krawędzi, zadziorów lub 
wystających elementów. 
Sprawdź sznurki i linki np. w huś-
tawkach – czy są solidne, a węzły 
się nie rozwiązują.
Wózki dla lalek, składane krzeseł-
ka, deski do prasowania itp. muszą 
być zabezpieczone przed nagłym 
złożeniem się i przycięciem palców 
dziecka. 
W zabawkach dla dzieci poniżej 3 
lat sznurki mogą mieć maksymalnie 
22 cm.
Do bardziej skomplikowanych zaba-
wek, np. rowerków, huśtawek, pisto-
letów musi być dołączona instruk-
cja w języku polskim. Zwróć uwagę 
na zawarte w niej ostrzeżenia.
Upewnij się, że na zabawkach jest 
znak CE. To deklaracja producenta, 
że produkt spełnia wymagania bez-
pieczeństwa.
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Wyróżnienie za efektywne i skuteczne działania 
aktywizacyjne wobec bezrobotnych

Podczas Konferencji Regionalnej w Rze-
szowie w 100-lecie powstania Publicz-
nych Służb Zatrudnienia – Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wy-
różnił Powiatowy Urząd Pracy w Białej 
Podlaskiej.

Statuetkę z rąk Ministra Stanisława Szweda 
odebrał Dyrektor Pan Edward Tymoszyński – 
za efektywne i skuteczne działania aktywiza-
cyjne wobec bezrobotnych w woj. lubelskim.  
Wskaźn i k  e fek t ywnośc i  zat rudn ien iowe j 
(89,03%) plasuje urząd pracy na I miejscu 
w województwie.
Środki finansowe przeznaczone na aktywizację 
to  kwota  ponad  18  mln  z ł  i   pozwo l i ł a 
zaktywizować 2.567 osób. Większość to środki 
z EFS, np. z końcem I kwartału zakończono 
r ea l i z a c j ę  p ro j ek tu  pn .  „Ak t yw i zac j a  – 
Praca IV”  RPO województwa lubelsk iego 
na lata 2014-2020 realizowany w okresie 
01.01.2018-31.03.2019. 504 osoby objęto 
formami aktywnymi jak staż, szkolenia, prace 
interwencyjne,  dz ia ła lność gospodarcza, 

wyposażenie stanowiska pracy, a wartości 
dofinansowania to kwota 4.020,3 mln zł.

Nabór na inne projekty trwa – szczegóły każdo-
razowo na stronie PUP. 

Pracownia Tomografii Komputerowej w szpitalu powiatowym!
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej realizuje 
projekt pn. „Wsparcie infra-
struktury ochrony zdrowia – 
zakup wyposażenia do SPZOZ 
w Międzyrzecu Podlaskim”, 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014 – 2020, 
Działanie 13.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia.

Wartość projektu: 1 387 750, 00 zł
Wartość dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego: 1 179 587,50 zł

Dotychczas zakończono prace re-
montowe. Kompleks pomieszczeń 
jest przygotowany do uruchomienia 
pracowni tomografii komputerowej. 
Zakupiono i zamontowano tomograf 

komputerowy z niezbędnym oprzy-
rządowaniem. 
Obecnie realizowane jest szkolenie 
dla kadry medycznej dotyczące ob-
sługi tomografu przy badaniach bez 
kontrastu i z kontrastem oraz obsłu-
ga wstrzykiwacza do podawania kon-
trastu. Trwają także prace informa-
tyczne dotyczące oprogramowania, 

konsoli i stacji opisowej oraz zinte-
growania pracy pracowni tomografii 
z nowym systemem informatycznym 
Zakładu (w tym system RIS/PACS). 
Rozpoczęto działania formalne doty-
czące zmiany statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
w zakresie rozszerzenia działalności 

Zakładu o Pracownię Tomografii 
Komputerowej w ramach Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej. 
Planowany termin zakończenia re-
alizacji umowy z wykonawcą przed-
sięwzięcia – firmą GE Medical Sys-
tems Polska sp. z o. o., w zakresie 
oddania pracowni do użytku to 
20.06.2019 r. 
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Masz nieodebrane połączenie? Nie znasz numeru 
nadawcy, zachowaj ostrożność!!

Urząd Komunikacji Elektronicz-
nej ma sygnały, że kolejny już 
raz pojawiają się próby oszu-
stwa związane z  numerami 
międzynarodowymi.

Oszustwo polega na wykonywaniu 
krótkich połączeń z numerów mię-
dzynarodowych na polskie numery 
w nadziei, że adresat tych połączeń 
automatycznie oddzwoni na numer,  
z którego połączenie zostało wykona-
ne. W ten sposób oszuści wykorzystują 
naturalną skłonność abonentów do 
oddzwaniania, a mechanizm działania 
oszustów opiera się przede wszystkim 
na nieuwadze użytkowników. Sprawcy 
liczą na to, że abonent oddzwoni, co 
kończy się dla niego naliczeniem wyż-
szych opłat – jak za połączenie mię-
dzynarodowe.
W ubiegłym roku urząd informował 
między innymi o podejrzanych połą-
czeniach z Republiki Środkowoafrykań-
skiej. Tym razem połączenia kierowane 
są z Kuby (początek numeru +53).

Jeżeli nie spodziewasz się telefonu 
z zagranicy, a wyświetlony na apa-
racie Twojego telefonu numer jest 
zadziwiająco długi lub zupełnie nie 
kojarzysz międzynarodowego numeru 
kierunkowego kraju pochodzenia tego 
numeru – zachowaj ostrożność!
Pamiętaj numery międzynarodowe są 
z reguły dłuższe niż polskie numery. 
Numery krajowe (komórkowe i stacjo-
narne) mają 9 cyfr w formacie XXX-
-XXX-XXX np.: 501-XXX-XXX lub 81Y-
-YYY-YYY (z prefixem Polski +48 – 11 
cyfr), natomiast numery zagraniczne 
są z reguły dłuższe nawet 14 cyfrowe.
Zwracaj uwagę, na jaki numer od-
dzwaniasz. Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej apeluje o rozwagę i przed 
nawiązaniem połączenia sprawdzenie 
czy dany numer nie jest numerem 
zagranicznym (połączenia między-
narodowe są drożej płatne) lub też 
czy nie należy do zakresu numeracji 
wykorzystywanej do świadczenia 
usług o podwyższonej opłacie (np. 
0708-XXX-XXX).

Połączenie z 11-cyfrowego numeru 
międzynarodowego rozpoczynają-
cego się od +236 to nowa metoda 
oszukiwania abonentów telefonii ko-
mórkowej. Numer ma przypominać 
krajowy numer stacjonarny, ale koszt 
połączenia z nim to ponad 7 zł za 
każdą minutę.
Numer, z którego ostatnio wyko-
nywane są połączenia do polskich 
abonentów, rozpoczyna się od +236 
i jest międzynarodowym numerem 
kierunkowym należącym do Republi-
ki Środkowoafrykańskiej. Jeśli zdecy-
dujecie się na niego oddzwonić, za 
połączenie zapłacicie nawet ponad 7 
zł za minutę.
Jak działają oszuści? Numer +236 77 
99 06 17, z którego – jak wskazują 
użytkownicy – pozostawiane są nie-
odebrane połączenia, a w szczegól-
ności dwie pierwsze cyfry (23), mają 
sugerować adresatom połączeń, że 
wykonywane są one z Ciechanowa.
Aby uniknąć oszustwa, wystarczy 
nie oddzwaniać na numer między-

narodowy. Jeżeli nie spodziewacie 
się telefonu z zagranicy, a wyświe-
tlony na aparacie Waszego telefonu 
numer jest zadziwiająco długi lub 
nie kojarzycie międzynarodowego 
numeru kierunkowego, albo kraju po-
chodzenia tego numeru, zachowajcie 
ostrożność! Oddzwaniajcie z głową! 
Zwróćcie uwagę, że jeżeli zadzwoni do 
Was znajomy/przyjaciel/rodzina np. 
z Warszawy, to numer jaki wyświetli 
się Wam, będzie wyglądał następują-
co np. 223304000 lub 22 330 40 
00 i na początku nie będzie znaku 
„+” lub dodatkowych zer.
W razie pytań należy się skontak-
tować z Centrum Informacji Konsu-
menckiej UKE 22 330-4000 (tonowo 
1) (koszt połączenia zgodny z cenni-
kiem operatora) od poniedziałku do 
piątku w godzinach 08:15 – 16:15.

Korzystałam z informacji zawartych na stronach 
https://cik.uke.gov.pl

Międzyrzec Podl. Burmistrz nagrodził prymusów
18 czerwca – tuż przed waka-
cjami, podczas gali prymusów 
nagrodzono najlepszych mię-
dzyrzeckich uczniów. Na tra-
dycyjną, uroczystą galę w sali 
konferencyjnej  Miejskiego 
Ośrodka Kultury, jak co roku 
zaproszeni zostali wraz z ro-
dzicami najzdolniejsi ucznio-
wie międzyrzeckich szkół.

Tego dnia najlepsi z najlepszych otrzy-
mali statuetki i pamiątkowe dyplomy, 
a ich rodzice – podziękowania. Gratu-
lacje dla wszystkich uczniów, których 
osiągnięcia mogą być wzorem dla 
innych składał burmistrz miasta Zbi-
gniew Kot.

– Osiągnąć taką średnią z ocen wszyst-
kich przedmiotów jest niesamowitym 
wyzwaniem. Trzeba być uniwersal-
nym, dobrze przygotowanym i mocno 
wspieranym przez rodziców. To są perły, 
trzeba o nie dbać – mówi burmistrz 
Zbigniew Kot.
Międzyrzecki Prymus to statuetka, 
która od lat trafia w ręce najlep-

szych uczniów. Aby otrzymać ty-
tuł Prymusa uczeń musi posiadać 
wzorową ocenę z zachowania oraz 
najwyższą średnią ocen w swojej 
szkole. Dodatkowymi wymagania-
mi są wybitne osiągnięcia w nauce 
i innych dziedzinach oraz ponad-

przeciętna aktywność w pracy na 
rzecz szkoły.
Tegoroczni prymusi to: Wiktoria 
Grudzińska (SP nr 1) – 6,0, Joanna 
Golec (SP nr 2) – 5,64, Aleksander 
Karwowski (SP nr 3) – 5,71, Joan-
na Łukasiewicz (Gimnazjum nr 1) – 

5,56, Marta Korolczuk (Gimnazjum 
nr 2) – 5,35, Piotr Pepa (Gimnazjum 
nr 3) – 5,44, Aleksandra Kutczyńska 
(Liceum Ogólnokształcące) – 5,19, 
Jakub Kiryluk (Zespół Szkół Ekono-
micznych) – 5,63, Wioletta Kowalak 
(Zespół Szkół Technicznych) – 5,0.
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Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych we Francji
W dniach 05-12.05.2019 od-
była się ostatnia zagraniczna 
wymiana uczniów w ramach 
projektu Erasmus + „On The 
Road „ w Thouars we Francji . 
W podróży wzięli udział ucznio-
wie klasy trzeciej technikum 
fryzjerskiego i mechatronicz-
nego wraz z opiekunami Agatą 
Jasiuk, Ewą Bernatowicz i Janu-
szem Stefaniukiem. W projek-
cie oprócz młodzieży z Polski 
i Francji wzięli udział ucznio-
wie i nauczyciele z Norwegii 
i Hiszpanii. 

Spotkanie we Francji było spotkaniem 
finałowym, na którym dokonano 
prezentacji dwuletnich działań: od-
słonięcia drzewa I RUN TREE, któro 
było symbolem projektu. Drzewo to 
zostało od początku stworzone przez 
uczniów: wymyślono nazwę, projekt, 
a następnie uczniowie wraz z na-
uczycielami wykonali je z aluminium, 
z każdego kraju zostały przywiezione 
elementy z  różnych tworzyw, któ-
re również zostały wykonane przez 
uczniów i umieszczone na drzewie. 
Ponadto podczas uroczystego odsło-
nięcia drzewa uczniowie zatańczyli 
Flash Moba, rozdali gazetkę erasmu-
sową, zawierającą artykuły, wywiady, 
komentarze i zdjęcia. Jednym z zadań 

była gra terenowa, która miała za za-
danie wczucie się w sytuację immi-
grantów w momencie przekraczania 
granicy.
Niezwykle interesującą atrakcją dla 
uczniów było odwiedzenie Puy du 
Fou, który jest drugim po Disneylan-
dzie największym parkiem rozrywki 
we Francji. Stanowi główną atrakcję 
w  regionie Wandei na zachodzie 
Francji. Co roku przyciąga 1,5 milio-
na turystów, gdyż jest to jeden z naj-
ciekawszych parków tematycznych 
w Europie. Na przekór współczesnym 
możliwościom park nie wykorzystuje 
dobrodziejstw nowych technologii 
i  czerpie jak najwięcej z historii 
Francji i Europy. Miłośnicy czasów 
starożytnych mogą podziwiać występ 
gladiatorów, którzy walczą i ścigają 
się w rydwanach na rzymskiej arenie, 
atak wikingów na średniowieczna 
wioskę. Do czasów trochę bliższych 
naszej epoce przeniosło z kolei wi-
downię przedstawienie ze szpadą 
„Muszkieterzy Richelieu”. 
Ostatnie dwa dni młodzież spędziła 
zwiedzając Paryż, gdzie mogła podzi-
wiać takie atrakcje jak: Wieża Eiffla, 
Katedra Notre-Dame, Luwr, Łuk trium-
falny, Pola Marsowe. Spacer po tym 
niezwykłym mieście zrobił ogromne 
wrażenie na uczniach, którzy odwie-
dzili to miasto po raz pierwszy.

Debata „Dlaczego rodzina za-
stępcza?” w Lubelskim Urzę-
dzie Wojewódzkim. Rodzina 
to pierwsze miejsce, w któ-
rym dziecko zostaje uznane 
i   zas ługuje  na  na jwyższy 
wyraz miłości i takiej miłości 
oczekuje. Bycie rodzicem to 
najbardziej twórcze ze wszyst-
kich zadań człowieka. Rodzi-
na jest najlepszym środowi-
skiem wychowania dziecka.

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych 
mogli przekonać się uczestnicy debaty 
„Dlaczego rodzina zastępcza?”, która 
odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wo-
jewódzkim. Głównym organizatorem 
spotkania był marszałek województwa 
lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swo-
im patronatem objęła ją para prezy-
dencka. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się m.in. wicewojewoda lubelski 

Robert Gmitruczuk, lubelska kurator 
oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek 
województwa lubelskiego Zbigniew 
Wojciechowski, przedstawiciele insty-
tucji publicznych i samorządowych do 
spraw rodzin. Najliczniejszą grupę sta-
nowili członkowie rodzin zastępczych.
W konferencji wzięły udział również 
przedstawiciele rodzin zastępczych 
Powiatu Bialskiego: Państwo Eweli-

na i Grzegorz Hryniewscy, Państwo 
Elżbieta i Bogusław Kolejko oraz 
Państwo Agnieszka i Grzegorz Re-
ducha, którzy otrzymali specjalne 
wyróżnienia. Następnie odbył się 
panel dyskusyjny, podczas którego 
rozmawiano m.in. na temat psy-
chologicznych aspektów opieki nad 
dziećmi pozbawionymi rodziny bio-
logicznej.

Debata dot. pieczy zastępczej
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W Internacie Europejskiego 
Centrum Kształcenia i  Wy-
chowania OHP w  Roskoszy 
odbyło się oficjalne podsu-
mowanie projektu „Wypracuj 
przyszłość – staże zawodowe 
gwarancją sukcesu na rynku 
pracy”.

Podczas spotkania, w którym uczest-
niczył Dyrektor ECKiW OHP w Rosko-
szy, kadra wychowawcza i młodzież 
biorąca udział w projekcie, omówione 
zostały osiągnięte w ramach realizo-
wanego projektu cele i działania. 
Młodzież opowiedziała także o swo-
ich wrażeniach, doświadczeniach 
i kompetencjach zdobytych podczas 
staży zawodowych realizowanych 
w Maladze w Hiszpanii oraz w Gy-
omaendrőd na Węgrzech. Ponadto 
wyświetlone i omówione zostały 
prezentacje z pobytu za granicą oraz 
folder zawierający informacje o sta-
żach, relacje uczestników i zdjęcia 
z wyjazdów stażowych.
Na zakończenie młodzież biorąca 
udział w projekcie otrzymała, z rąk 
Dyrektora Karola Sudewicza, doku-
menty potwierdzające kompetencje 
nabyte w trakcie pobytu za granicą. 
Były to zaświadczenia i certyfikaty 
potwierdzające udział w stażu zawo-
dowym oraz w zrealizowanych dzia-
łaniach wydane przez instytucje part-
nerskie, uczestnicy otrzymali również 
pamiątkowe kubki i zdjęcia. Powyższe 
dokumenty, a przede wszystkim zdo-

byte doświadczenie zawodowe i kul-
turowe z pewnością zwiększą szanse 
młodzieży na znalezienie zatrudnienia 
po zakończonym procesie edukacji.
Głównym celem realizowanego pro-
jektu było umożliwienie zdobycia 
kwalifikacji zawodowych, wsparcie 
uczniów w nauce języka branżowe-
go jak również w poznaniu kultury, 
tradycji i zwyczajów krajów przyjmu-
jących. W projekcie wzięło udział 28 
podopiecznych ECKiW OHP w Ro-
skoszy, kształcących się w zawodzie 
kucharz, fryzjer, murarz, monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych i me-
chanik pojazdów samochodowych. 
Przed wyjazdem na staż młodzież 
brała udział we wsparciu pedago-
gicznym, kulturowym i językowym. 
Dwutygodniowe staże zorganizowane 
były w dniach 10-23.02.2019r. na 
Węgrzech oraz 30.03 – 13.04.2019r. 
w Hiszpanii. 
Jest to już kolejny projekt całkowi-
cie bezpłatnych staży zagranicznych 
realizowany przez Europejskie Cen-
trum Kształcenia i  Wychowania 
OHP w Roskoszy, który zakończy się 
30.09.2019r.
Projekt „Wypracuj przyszłość – staże 
zawodowe gwarancją sukcesu na ryn-
ku pracy” finansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach PO WER.
Zapraszamy do obejrzenia folderu.
https://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-con-
tent/uploads/2019/06/folder_Wy-
pracuj-Przyszłość.pdf 

Podsumowanie projektu stażowego w ECKiW OHP
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Święto Bożego Ciała w Gminie Sławatycze
Tradycyjnie jak co roku w Świę-
to Bożego Ciała w parafii p.w. 
Matki Bożej Różańcowej w Sła-
watyczach odbyła się procesja, 
którą prowadzili ks. proboszcz 
Mirosław Krupski oraz o. Kazi-
mierz Kozicki wikariusz Parafii 
Różańca Świętego w Edmonton 
(Kanada). W procesji uczestni-
czyli sławatyccy parafianie 
i goście.

Zgodn ie  z   ce remon ia łem 
olimpijskim rozpoczęła się 18. 
Olimpiada Przedszkolaka w Te-
respolu. 

W dniu 17.06.2019 r. Celem imprezy 
zaproponowanej przez Klub Olimpij-
czyka było: przedstawienie propozycji 
aktywnego spędzania wolnego czasu, 
propagowanie zasad fair play, propa-
gowanie idei olimpijskiej, budowanie 
więzi poprzez wspólną zabawę oraz 
uczczenie rocznicy 100-lecia powsta-
nia PKOL. Olimpiada odbyła się pod 
hasłem „Wiele dróg, jeden cel”, w for-
mie festynu sportowo – rekreacyjne-
go, bez żadnego współzawodnictwa 

między dziećmi. Organizatorzy przy-
gotowali 20 konkurencji dostosowa-
nych do wieku i potrzeb uczestników. 
Mali sportowcy poświadczali zalicze-
nie konkurencji pieczątką na ręce. 
Zabawy było co niemiara! Wszyscy 
uczestnicy wykazali się sprawnością 
fizyczną, a w razie potrzeby mogli 
liczyć na dyskretną pomoc młodzieży 
Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego. Na zakończenie, 180 dzieci 
otrzymało dyplomy, a Przedszkole, 
nagrody ufundowane przez Urząd 
Miasta w Terespolu, w postaci 3 
edukacyjnych chust animacyjnych za 
kwotę ponad 1000 zł.

Tekst: Krystyna Pucer

Terespol Jak na Igrzyskach…
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Powiatowy Dzień Działacza 
Kultury stał się już tradycją 
świąt powiatowych. 11 czerw-
ca br. na zaproszenie starosty 
bialskiego Mariusza Filipiuka, 
wójta gminy Międzyrzec Pod-
laski Krzysztofa Adamowicza 
oraz Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Międzyrzecu Podlaskim do 
Gospodarstwa Agroturystyczne-
go „Tęczowy Folwark” w Krzy-
moszycach przybyły osoby 
związane z życiem kulturalnym 
powiatu bialskiego oraz nagro-
dzeni w konkursach i przedsię-
wzięciach powiatowych.

Miejsce nie było przypadkowe, 
albowiem w ubiegłym roku tytuł 
„Samorząd gminny przyjazny kul-
turze” otrzymała gmina Międzyrzec 
Podlaski. Natomiast same Krzymo-
szyce są miejscem odbywania się 
chociażby Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego. 
Powiatowy Dzień Działacza Kultury 
to święto, przez które docenia się 
piękną pracę wszystkich osób, któ-
re czy to przez mecenat, czy przez 
opiekę nad kulturą i jej upowszech-
nianie, czy przez jej tworzenie przy-
czyniają się do tego, by kultura 
w powiecie bialskim się rozwijała. 
To również czas podsumowań pew-
nych powiatowych przedsięwzięć. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście m.in. Robert Gmitruczuk - 
wicewojewoda lubelski ,  Dariusz 
Litwiniuk – kierownik filii w Bia-
łej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu 
Marsza łkowsk iego,  Małgorzata 
Kiec – dyrektor Delegatury w Białej 
Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium 
Oświaty, Janusz Skólimowski - wi-
cestarosta bialski, Arkadiusz Mak-
symiuk – przewodniczący Komisji 
Edukacji Kultury Sportu i Turystyki 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, 
Leszek Chwedczuk - wójt gminy Ja-
nów Podlaski, Marcin Babkiewicz 
- wójt gminy Sosnówka, Jerzy Czy-
żewski - wójt gminy Łomazy, Adam 
Olesiejuk – zastępca wójta gminy 
Biała Podlaska i Tomasz Szewczyk - 
zastępca wójta Gminy Zalesie, a tak-
że radni: gminy Międzyrzec Podlaski: 
Zenon Chwedoruk oraz gminy Biała 
Podlaska: Mateusz Siwiec.
Już po raz 10. wręczono doroczne 
nagrody za osiągnięcia w  dzie-
dz in ie  twórczośc i  ar tys tycznej , 
upowszechnienia i ochrony dóbr 
kultury. W tym roku przypadły one 
w udziale: Zespołowi Śpiewaczo – 

Obrzędowemu z Jakówek, Zespołowi 
Śpiewaczemu „Jarzębina” z Zabłocia, 
Zespołowi „Pawłowianki” z Nowe-
go Pawłowa, Chórowi „W Dubicy” 
z  Dubicy,  Zespołowi Ludowemu 
„Sitniczanie” z Sitnika, Zespołowi 
„Zorza” z Cicibora Dużego, a także 
Ryszardowi Bieleckiemu – dyrekto-
rowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łomazach oraz Mateuszowi Ło-
paciukowi. 
Podczas spotkania podsumowano 
również konkurs “Samorząd gminny 
przyjazny kulturze” za 2018 r. Sa-
morządem nagrodzoną została gmi-
na Łomazy. Natomiast podziękowa-
nia za udział starosta bialski wręczył 
przedstawicielom miasta Międzyrzec 
Podlaski i gmin: Drelów, Piszczac, 
Sosnówka oraz Terespol.
W tym roku wpłynęło aż 47 wnio-
sków do nagrody starosty bialskiego 
„Bialskie Talenty” za 2018 r. Na-
grodzeni to: w dziedzinie kultura: 
Oliwia Spychel - uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Staszica 
w Leśnej Podlaskiej. Jej pasją jest 
gra na skrzypcach i wykonywanie 
tradycyjnej muzyki ludowej z nasze-
go terenu. Ma na swoim koncie cho-
ciażby II miejsce na 52. Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą w kategorii Duży – Mały 
czy nagranie płyty z kolędami. To 
stypendystka Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego;
Michal ina Ar tecka -  uczennica 
Zespołu Placówek Oświatowych 
w Chotyłowie. Ma na swoim koncie 

liczne wygrane konkursy związane 
z tańcem nowoczesnych, chociażby 
II miejsce na 44 Międzynarodowym 
Fest iwalu Tańca Nowoczesnego 
w Wasilkowie. To Aktorka, tancerka 
w Spektaklach Tanecznym. A także 
trenerka i tancerka – Dance With 
Me Kids. 
W dziedzinie nauka: Oliwia Ciecha-
nowicz - młoda literatka ucząca się 
w Zespole Placówek Oświatowych 
Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. 
Może s ię  pochwal ić  nagrodami 
w licznych konkursach literackich, 
chociażby II miejscem w Ogólno-
polskim Szkolnym Konkursie Poezji 
„Myśmy Wciąż do Niepodległej Szli” 
ogłoszonym przez MEN. 
W dziedzinie sport: Kacper Bogusz 
swoje pasje sportowe rozwija przy 
Gminnym Centrum Kultury w Ko-
bylanach. Ma liczne ogólnopolskie 
osiągnięcia w podnoszeniu cięża-
rów. Chociażby I miejsce na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Piekarach Śląskich. 
Alicja Janczak wspólnie z drużyną 
koszykówki z Konstantynowa uzy-
skała w ubiegłym roku III miejsce 
w Mistrzostwach Polski w Koszy-
kówce Dziewcząt Szkół Gimnazjal-
nych.
Wyróżnienia otrzymali również: Na-
talia Nestorowicz, Michał Chodyka, 
Adam Piekarski i Eryk Waszczuk.
Młodym ta lentom towarzyszy l i 
rodzice, opiekunowie artystyczni 
i trenerzy oraz wnioskodawcy.
Ostatnim przedsięwzięciem, który 
tego dnia podsumowano był już 

po raz szesnasty odbywający się 
powiatowy konkurs o tematyce re-
gionalnej z cyklu „Ocalić od zapo-
mnienia” ph. „Moje życie, moja hi-
storia” pod honorowym patronatem 
Starosty Bialskiego, a organizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Białej Podlaskiej. I miejsce przy-
padło Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Drelowie za publikację pt. 
Okruchy pamięci”, II  – Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. Kajetana 
Sawczuka w Konstantynowie za pra-
cę „Moje życie, moja historia”, zaś 
III – Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Międzyrzecu Podlaskim z siedzi-
bą w Wysokim za prace „Ocalić od 
zapomnienia” w 4 zeszytach. Wyróż-
nienie otrzymała zaś Gminna Biblio-
teka Publiczna w Rokitnie za pracę 
„Rokitno to moje miejsce i moja 
historia”. Przybyli mogli obejrzeć 
nagrodzone prace na przygotowa-
nej wystawie. 
Między poszczególnymi częściami 
można było obejrzeć i posłuchać 
występów młodych zdolnych miesz-
kańców gminy Międzyrzec Podlaski: 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Tłuśćcu wraz z Punktem Przed-
szkolnym oraz Wiktorii i Domini-
ki Bułhak, a także nagrodzonych 
w powiatowych przedsięwzięciach: 
Zespołu Śpiewaczo–Obrzędowego 
z  Jakówek, Mateusza Łopaciuka 
i Oliwii Spychel. 
Piękna pogoda, która temu dniu 
towarzyszyła i urokliwe miejsce, 
umożliwiły świętowanie tego czasu 
w miłej atmosferze.

Tekst: Anna Jóźwik

Dzień Działacza Kultury
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Wolontariusze zjechali do Pratulina
Do pratul ińskiego Sanktu-
arium Błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich przyje-
chali wolontariusze Szkolnych 
Kół Caritas z całej diecezji sie-
dleckiej. Diecezjalna Caritas 
zorganizowała dla nich corocz-
ne spotkanie, podczas którego 
młodzi nabierali ducha, by 
dzielić się dobrem z osobami 
potrzebującymi. 

Zjazd to kolejna okazja do tego, 
aby przekonać się, że mamy młody 
Kościół. W tegorocznym spotkaniu 
wzięło udział ponad tysiąc młodych 
wolontariuszy oraz towarzyszących im 
opiekunów i asystentów kościelnych. 
Na co dzień działają w 112 Szkolnych 
Kołach Caritas. 
Uczestników powitał ks. Jacek Guz, 
proboszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra 
i Pawła i jednoczesny kustosz sank-
tuarium w Pratulinie oraz ks. Marek 
Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji 
Siedleckiej. Ks. Bieńkowski podkreślił, 
aby wydobywać dobro na zewnątrz 
w duchu miłości, a to właśnie udział 

w Eucharystii sprawia, że wolontariat 
stale się rozwija.
Przed południem uczestnicy wzięli 
udział w mszy św. koncelebrowanej 
(głównym celebransem był dyrektor 
CDS), a w homilii, ks. Paweł Wojdat, 
moderator CDS podkreślał, że wo-
lontariusze są wyjątkowi i prosił ich, 
jak św. Jan Paweł II, aby wymagali 
od siebie, nawet jeśli inni od nich nie 
wymagają. – Drodzy wolontariusze to 
Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy 
przejmiecie stery Kościoła. Od Waszej 
pracy, zaangażowania zależy to, co bę-
dzie jutro. Nie bójcie się być znakiem 
dla ludzi! – wzywał młodych. Kapłan 
zachęcał do wolontariatu, dzięki któ-
remu można poznać siebie, odkrywać 
pozytywne cechy i pracować nad ne-
gatywnymi stronami. Przypominał, że 
walka o zbawienie trwa codziennie. 
Ks. Wojdat apelował, aby młodzi przy-
chodzili do swoich opiekunów – księży 
i sióstr zakonnych – ze swoimi pomy-
słami, aby nie pozwolili się zamknąć 
na plebanii. – Jesteśmy dla siebie na-
wzajem potrzebni! Wolontariat zaczy-
na się w momencie, gdy zaczynamy 

słuchać drugiego człowieka i dostrze-
gamy jego potrzeby. To jest istotą 
miłości. Czy chcesz taki być? Otwarty, 
energiczny, odpowiedzialny za siebie, 
rodzinę i ludzi, którym zobowiązałeś 
się pomóc? Wasza obecność jest dla 
nas odpowiedzią – kierował słowa do 
dzieci i młodzieży.
Młodzi, umocnieni po Eucharystii, 
zaangażowali się w grę terenową – 
poprowadziło je Caritas Diecezji Sie-
dleckiej Centrum Wolontariatu w Bia-
łej Podlaskiej przy współpracy z ZS 

Małaszewicze. W grze wzięły udział 
10-osobowe drużyny. Opiekunowie 
Szkolnych Kół Caritas w tym czasie 
spotkali się z Dyrekcją Diecezjalnej 
Caritas, aby podsumować podejmo-
wane inicjatywy. Po terenowych zma-
ganiach podsumowano grę i wręczo-
no nagrody. Główną z nich – wyjazd 
na kolonie do Biskupina – zdobyli wo-
lontariusze z Kłoczewa. Zaraz potem 
na wszystkich czekał obiad.
Spotkanie zakończyła wspólna modli-
twa Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Tekst: kk, an

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Łomazach odbył się V 
Gminny Konkurs ,, Pięknego 
Czytania’’. 

Koordynatorzy przedsięwzięcia: Elż-
bieta Bielecka nauczyciel SP w Łoma-
zach oraz Agata Chwalewska dyrektor 
GBP Łomazy. 

Gratulujemy laureatom:
Klasa I I miejsce Laura Cybulska SP 
Łomazy
II miejsce Piotr Bańkowski SP Łomazy
III miejsce Małgorzata Łojewska SP 
Huszcza

Klasa II
I miejsce Agnieszka Bandzarewicz SP 
Łomazy
II miejsce Marta Buczyńska SP Husz-
cza
III miejsce Dariusz Trochonowicz SP 
Łomazy
Klasa III
I miejsce Marlena Hołownia SP Husz-
cza
II miejsce Szymon Tykałowicz SP Ło-
mazy
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa 
w Łomazach, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Łomazach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Łomazach.

Edukacja podczas 
wycieczki szkolnej

Uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią Wiesławą 
Kobrzyńską i Rodzicami wybrali się na wycieczkę do Stu-
dzianki.

Na początku obejrzeli cmentarz tatarski – mizar i wysłuchali legend 
związanych z powstaniem wsi. Następnie udali się do miejscowego 
Muzeum Wsi Podlaskiej, gdzie poznali m.in. używane dawniej: na-
rzędzia rolnicze, drewniane i wiklinowe naczynia, sprzęt rtv, domowe 
przedmioty codziennego użytku i te służące do pracy. Z zaciekawie-
niem słuchali prezentacji i oglądali wszystkie eksponaty, bo przecież 
zgromadzona kolekcja stanowi dla nich olbrzymią wartość poznawczą 
i żywą lekcję historii. Po krótkiej nauce przyszedł czas na zabawę. 
Dzieci grały w piłkę i bawiły się na placu zabaw, dając upust swojej 
radości i niewyczerpanej energii. Dzięki Rodzicom i pani Zosi mogły 
też zasmakować pysznych pączków i kiełbasek z grilla. Wycieczka 
była udana i z pewnością na długo zostanie w pamięci dzieci.

V Gminny Konkurs Pięknego „Czytania”
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Stowarzyszenie Rozwoju Miej-
scowości Studzianka zakończy-
ło realizację projektu „Powrót 
do przeszłości” realizowanego 
z programu „Moje miejsce na 
Ziemi” ze środków Fundacja 
ORLEN - DAR SERCA. 

Działania polegające na stworzeniu 
malowideł na trzech przystankach 
w miejscowości trwały od 1 kwiet-
nia do 31 maja 2019 roku, a kwota 
wsparcia wyniosła 7,5 tys. zł. 
Mieszkańcy Studzianki oczyścili przy-
stanki i przygotowali je do dalszych 
prac, czyli utworzenia malowideł wg 
wcześniej wybranych projektów. Te-
matyka obrazów jest oczywiście zwią-
zana z bogatą tatarską przeszłością 
Studzianki. Prace wykonał Grzegorz 
Puczka z Terespola.

Nowo powstałe murale są kolejną 
atrakcją po mizarze, muzeum i wypo-

życzalni kajaków, które budzą duże 
zainteresowanie turystów odwie-

dzających Studziankę.
Tekst: Małgorzata Maksymiuk

Spotkanie Rodzinno - Sportowe w Motwicy
Stowarzyszenie Kultury Wiej-
skiej w  Motwicy otrzymało 
kwotę 5 000 zł na realizację 
projektu pt: „Zdrowy ruch dla 
każdego – ćwiczy dziecko, ro-
dzic, dziadek”.

Grant przyznanego w ramach konkur-
su „Moje miejsce na ziemi”  Fundacji 
„ORLEN - DAR SERCA”  Celem projek-
tu było zwiększenie wiedzy i umiejęt-
ności  dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Motwicy i ich rodzin w zakresie 
roli sportu w utrzymaniu zdrowia. 
Środki przeznaczyliśmy na  zakup 
sprzętu sportowego (stepy fitness, 
piłki fitball, dyski równoważne, ska-
kanki, maty, hula hoop), sprzętu na-
głośniającego do zajęć przy muzyce,  
stroje dla zespołu tanecznego  i or-
ganizację festynu sportowego. Zakup 
sprzętu  wzbogacił ofertę i popra-
wił atrakcyjności zajęć sportowych 
i  korekcyjnych odbywających się 
w ramach obowiązkowych zajęć szkol-
nych i zajęć dodatkowych, a także 
dla dorosłych zajęć fitnessu organi-
zowanego we wsi Motwica ( w zaję-
ciach od września do czerwca brało 
udział 14 pań). Partnerem w naszym 
projekcie było  „Kocham Wieś” Sto-
warzyszenie Miłośników Wsi, Włady-
sławów, gm. Tuczna, które w ramach 
projektu zorganizowało pokazowe 
zajęcia fitness z wykorzystaniem za-
kupionego sprzętu. W tych pokazach 
wzięło udział 15 osób. Na zakończe-
nie projektu w dniu 2 czerwca 2019 

r. na boisku przy Szkole Podstawowej 
w Motwicy został zorganizowany 
Rodzinny Piknik Sportowy, na który 
licznie przybyły całe rodziny, władze 
gminy i partnerzy realizowanego pro-
jektu z gminy Tuczna oraz redaktorzy 
Radia Biper. Było nas ponad sto osób. 
Na pikniku zaprezentowały się dzieci 
w układach tanecznych, jak również 
dorośli uczestnicy zajęć fitness. Dru-
żyny sportowe złożone z dzieci i ro-
dziców brały udział w nietypowych 
zawodach sportowych tj. wyścigi na 
krzesełkach, gra piłką fitball, balo-
nowa stonoga, ruchoma pochodnia, 
siatkówka kocykowa i wiele innych.
Sprawność fizyczna to także zdrowe 
odżywianie. W związku z tym uczest-
nicy naszej imprezy mogli zapoznać 
się i spróbować zdrową przekąskę 
przygotowaną przez KGW „Motwi-
czanka” i Ekologiczne Gospodarstwo 
Rolne Państwa Moniki i Roberta Ku-
ryluków z Holeszowa. Atrakcją pik-
niku był mecz piłki siatkowej drużyn 
w skład których wchodzili rodzice, 
a kibicowały im dzieci. Na Pikni-
ku mieliśmy stoiska, gdzie wszyscy 
uczestnicy mogli zapoznać się z ofer-
tą zajęć sportowych z okolicy, a także 
poznać ofertę zajęć sportowych nie 
wymagających rozbudowanej infra-
struktury.
 Po wyczerpujących zmaganiach spor-
towych organizatorzy zaprosili wszyst-
kich na wspólne ognisko. Było wiele 
radości i zadowolenia, że niedzielne 
popołudnie upłynęło w atmosferze 

radości ze wspólnego przebywania 
dziecko-rodzic-dziadek, jak również 
ze spotkania z sąsiadami i rodzicami 

uczniów, gdzie na co dzień na takie 
spotkania brakuje czasu.

Tekst: Krystyna Oniśk

Murale w Studziance już gotowe!
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Organizacja „Podaj dziecku 
pomocną dłoń” w Międzyrze-
cu Podlaskim zorganizowała 
festyn z okazji „Dnia Dziec-
ka”. Festyn odbył się na placu 
Jana Pawła II.

Festyn rozpoczął się o  godzinie 
14:00, przy czym przygrywał Duet 
wokalny i  artystyczny „ASTERS” 
z Terespola. Dla dzieci odbyły się 
przeróżne konkurencje sportowe i za-

bawy. Wszystkie dzieci, które wzięły 
udział w konkurencjach otrzymały za 
to nagrody w postaci: piłek, zaba-
wek, słodyczy oraz talonów. Główną 
nagrodą, która powędrowała w dzie-
cięce rączki był ogromny pluszowy 
Kłapouchy.
Na koniec Pan Prezes Sławomir Za-
charjasz rozdał dzieciom cukierki 
i  złożyli życzenia z okazji „Dnia 
Dziecka”. Do końca festynu przygry-
wał zespół „ASTERS”. Dodatkowymi 

atrakcjami dla dzieci była: zjeżdżal-
nia, trampoliny, dmuchany zamek.
Składamy serdeczne podziękowania 
sponsorom, którzy przyczynili się do 
odbycia festynu i zorganizowania 
nagród oraz słodyczy dla dzieci. 
Podziękowania zwłaszcza należą się 
Burmistrzowi Miasta Panu Zbignie-
wowi Kotowi za pozwolenie na plac 
na festyn i szczególną pomoc Orga-
nizacji. Podziękowania kierujemy do 
Komendanta Policji za utrzymanie 

porządku na festynie. Szczególnie 
dziękujemy: Stanisławowi Żmijano-
wi - Biuro Poselskie, oraz Starostwu 
Powiatowemu w Białej Podlaskiej 
za ufundowanie nagród. Gdyby nie 
pomoc sponsorów i  ludzi dobrej 
woli nie bylibyśmy w stanie co roku 
organizować zabaw i festynów dla 
dzieci najbardziej potrzebujących. 
Podziękowanie składamy także oso-
bom, które przyczyniły się do całej 
organizacji festynu.

Była to już VIII pielgrzymka 
Leśników wraz z rodzinami do 
Sanktuarium Matki Bożej Ko-
deńskiej – “Królowej Podlasia”.

Tegoroczna zorganizowana została 
7 czerwca 2019 roku. Uczestniczyli 
w niej leśnicy z województw lubel-
skiego, podlaskiego i mazowieckiego. 

Pielgrzymem był m.in. dr inż. Andrzej 
Konieczny dyrektor generalny Lasów 
Państwowych. Leśnicy z Obrazem 
Matki Bożej Kodeńskiej przeszli na 
Kalwarię. Tu odprawiona została msza 
polowa. Atrakcją był koncert sygnali-
stów przy RDLP Lublin. Niebawem 
film z wydarzenia.

Zdjęcia: Henryk Marciniuk

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Międzyrzecu Podlaskim

Kodeń
 Pielgrzymka leśników



Gościniec Bialski Nr 05/2019 KULTURA 17

W  niedz ie lne  popołudn ie 
w parku miejskim odbył się 
piknik z  okazj i  Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka pn. 
,,Rodzina Razem”. Organiza-
torzy przygotowali dzieciom 
i rodzicom wiele atrakcji. Było 
bezpłatne wesołe miasteczko, 
występy sceniczne, między-
pokoleniowe zabawy anima-
cyjno-teatralne,  warsztaty 
rękodzielnicze, sprawnościowe 
i naukowe oraz gry i zabawy.

Pomimo problemów z  przejścio-
wym deszczem odbyły się wszystkie 
programowe atrakcje. Na scenie 
zaprezentowały się zespoły z Biało-
rusi: Młodzieżowy Zespół Ludowy 
,,Ostromieczewskie Żaurki” z Ostro-
mieczewa, Młodzieżowa Orkiestra 
D.M.SZ.I nr 2 w Brześciu oraz Zespół 
Taneczny ,,Raise Dance” również 
z Brześcia.
Tradycyjnie wystąpili też nasi młodzi 
artyści. Swoje hip hopowe układy 
taneczne zaprezentowały zespoły: 
FQueens, Flesz Squad i Flesz Dan-
ce Company, także solistki. Były też 
występy wokalne uczniów z Zespołu 
Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, 
którzy dwa dni wcześniej wystąpili 
podczas XXVIII Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej w ZSP nr1.

Poza występami dzieci i rodzice brali 
udział w warsztatach rękodzielni-
czych, które prowadzone były przez 
Towarzystwo Twórców Ludowych ,,Ra-
zem do Sukcesu” z Brześcia i Dziecię-
cej Szkoły Sztuk z Bierozy (Białoruś).
Swoje atrakcje przygotowali również 
nasi partnerzy. Strażacy udostępnili 
swój nowy wóz bojowy, zainscenizo-
wali też akcję ratowniczą, terespolski 
Klub ,,MamyCzas” przygotował wiele 
atrakcji dla najmłodszych, w tym 
warsztaty związane doświadczeniami 
naukowymi. Byli także skauci z Royal 
Rangers oraz lokalny animator Mate-
usz Prokopiuk, którzy zainteresowali 
dzieci przygotowanymi grami i za-
bawami a przedstawiciele Kościoła 
Zielonoświątkowego ,,Źródło Życia” 
częstowali wszystkich przygotowaną 
przez siebie lemoniadą.
Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com za liczną obecność, naszym 
partnerom za pomoc w organizacji 
(Urząd Miasta), dziękujemy lokalnym 
działaczom za przygotowane wła-
snych atrakcje a instruktorom grup 
tanecznych (Magdalena Wieczorek) 
i wokalistów (Tomasz Jezuit) za przy-
gotowanie naszych młodych artystów 
do występów.

Powiatowe Prezentacje Wokalne - GOK Łomazy
W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łomazach odbył się kon-
kurs muzyczny - XIV Powia-
towe Prezentacje Wokalne.  
Organizatorem prezentacji 
był GOK w Łomazach i Gmin-
na Bibliotek Publiczna w Ło-
mazach.

W konkursie uczestniczyło 22 wy-
konawców z placówek oświatowych 
i ośrodków kultury należących do 
powiatu bialskiego.

Nagrodzeni w kategorii kl. I-III:
I miejsce - Maciej Badalski
II miejsce - Wiktoria Kamecka
III miejsce - Alicja Brukalska

Wyróżnienie - Marlena Hołownia
- Lena Trochonowicz
- Hanna Czech

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce - Aleksandra Wołowik
II miejsce - Bartłomiej Juszkiewicz
III miejsce - Julia Krzesniak
Wyróżnienie - Julia Mikiciuk

- Wiktoria Gruszkowska

Kategoria klas VI I- VII I- Gimna-
zjum
I miejsce - Maria Kossak
II miejsce - Natalia Raczkowska
III miejsce - Natalia Szołoniuk
Wyróżnienie - Amelia Wołosowicz
- Michalina Artecka

Dzień Dziecka w Terespolu
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W Zespole Placówek Oświato-
wych w Kodniu. Po raz kolejny 
Zespół Placówek Oświatowych 
w Kodniu przystąpił do akcji 
charytatywnej ,,Twój Dar Serca 
Dla Hospicjum”. 

Głównym organizatorem akcji jest 
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia zaś liderem organiza-
cyjnym- Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcące im K.Wielkiego w Lublinie.
 Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia funkcjonuje od 1997 
roku i jest jedynym w Polsce południo-
wo-wschodniej domowym hospicjum 
dla dzieci. Zostało powołane, aby ob-
jąć domową opieką dzieci i młodzież 
z chorobami nowotworowymi oraz in-
nymi nieuleczalnymi i postępującymi 
schorzeniami. Założycielem i Prezesem 
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia w Lublinie jest Ojciec 
dr Filip Leszek Buczyński- zakonnik, 
franciszkanin, psychoterapeuta. Ho-
spicjum w ramach promocji prowadzi 
szkolenia oraz badania w dziedzi-
nie opieki paliatywnej w pediatrii, 
a także działalność wydawniczą. Do 
opieki paliatywnej kierowane są osoby 
z określonymi chorobami nieuleczal-
nymi, postępującymi i ograniczający-
mi życie. Opieka paliatywna obejmuje 
osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do 
zapewnienia chorym możliwie najwyż-

szej jakości życia, przy pełnej uwagi 
trosce o zachowanie godności i sza-
cunku do pacjentów oraz ich bliskich. 
Polega na wszechstronnym działaniu. 
Głównym celem jest tu niesienie ulgi 
w cierpieniu ciała i duszy.
 Celem przedsięwzięcia ,,Twój Dar Ser-
ca dla Hospicjum” jest uwrażliwienie 
młodych ludzi na potrzeby drugiego 
człowieka. Rokrocznie przy okazji roz-
maitych wydarzeń artystycznych, kul-
turalnych, kiermaszy, uczniowie z wie-
lu szkół na Lubelszczyźnie kwestują, 
aby wspomóc swoich rówieśników – 
podopiecznych lubelskiego hospicjum.
ZPO w Kodniu co roku włącza się do 
tej szlachetnej akcji.
W ramach akcji uczniowie zorganizo-
wali szereg działań oraz Koncert Cha-
rytatywny
Koncert został przygotowany przez 
uczniów kl.7a – wolontariuszy grupy 
,,Pomocna Dłoń” pod opieką p.T.Fili-
pek.
Gościem specjalnym uroczystości był 
o. dr Filip Leszek Buczyński, który przy 
pomocy prezentacji multimedialnej 
przedstawiał sylwetki dzieci pod-
opiecznych hospicjum. Każda osoba- 
to oddzielna historia zarówno dziecka 
jak i całej rodziny- ich smutki ale też 
radości, z tego że ta mała istota zago-
ściła w ich domu i mogli z nią dzielić 
lata, miesiące, tygodnie a czasami 
tylko dni czy godziny... Opowiedział 

o funkcjonowaniu zarówno domowego 
jak również stacjonarnego hospicjum 
dla dzieci, które świadczy bezpłatną, 
całodobową pomoc nieuleczalnie cho-
rym w zakresie opieki medycznej, psy-
chologicznej, pedagogicznej, socjalnej 
i duchowej. Uczniowie zobaczyli jak 
wolontariusze spełniają marzenia osób 
przebywających w hospicjum, jak sami 
mogą uczestniczyć w spełnianiu tych 
marzeń.
Następnie rozpoczął się koncert ,,Mam 
talent”, w czasie którego uczniowie 
naszej placówki zaprezentowali swoje 
zdolności muzyczne, sceniczne oraz 
plastyczne.
 Wystąpił również chór szkolny pod 
opieką R Hasiewicz przedstawiający 
mini koncert
Gościem szkolnego koncertu chary-
tatywny byli pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Kostomłotach. 
Placówka ta wcześniej wyraziła chęć 
współpracy i w swoim ośrodku rów-
nież zbierała pieniądze do puszki. 
W koncercie uczestniczyli również po-
dopiczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomo-
cy oraz zaangażowanych rodziców na 
czele z przewodniczącym H. Sachar-
czukiem.
Finalizując akcję, została powołana 
komisja, która zajęła się podliczeniem 
pieniędzy z puszki i przekazaniem ich 
na konto hospicjum. Zebrane środki 

finansowe w kwocie 1188,48zł ho-
spicjum przeznaczy na: zakup leków, 
środków higienicznych, materiałów 
opatrunkowych, sprzętu medycznego, 
naprawę i zakup części zamiennych do 
tego sprzętu oraz pomoc socjalną dla 
chorych dzieci i ich rodzin. 
Oprócz tej akcji przez cały rok w ra-
mach ,,Zakręconej Akcji” J.Hernik 
zbiera nakrętki przynoszone przez 
uczniów a następnie przekazuje je do 
Hospicjum.
Dnia 4 czerwca 2019r. najbardziej za-
anagażowani uczniowie wzięli udział 
w podsumowaniu XI edycji akcji 
,,Twój Dar Serca Dla Hospicjum”. Wy-
darzenie to miało miejsce w Lublinie 
w sali widowiskowej Fundacji Dantis.
Finał XI edycji akcji uświetniły występy 
artystów muzycznych i tanecznych oraz 
pokaz iluzjonisty. 
Jak co roku akcja odbyła się pod patro-
natem Lubelskiego Kuratora Oświaty 
(Teresa Misiuk), Wojewody Lubelskie-
go (Przemysław Czarnek), Prezydenta 
Miasta Lublin (Krzysztof Żuk). Patrona-
tu nad Akcją udzielili także posłowie 
do Parlamentu Europejskiego Krzysztof 
Hetman oraz prof.Mirosław Piotrowski. 
Zorganizowana akcja pokazała,że 
społeczność Zespołu Placówek Oświa-
towych w Kodniu, instytucji i miesz-
kańców gminy Kodeń potrafi zorgani-
zować się aby nieść pomoc innym.

Tekst i zdjęcia : T.Filipek- ZPO w Kodniu

Akcja ,,TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM”- XI edycja
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Delegacja z  Powiatu Bial -
skiego przebywała z wizytą 
w Wiosce Dziecięcej w Kobry-
niu na Białorusi.

 
Skład delegacji: 
Bożena Przybylska – Kierownik 
Działu Opieki Nad Dzieckiem i Ro-
dziną w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.
Aurel ia  Kułakowska – pedagog 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białej Podlaskiej.
Piotr Malesa – Dyrektor Centrum 
Administracyjnego Placówek Opie-
kuńczo Wychowawczych w Maniach
 Teresa Lewczuk – Wychowawca ko-
ordynujący z  Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej w Komarnie.
Marzena Kukawska – Makuła – 

Wychowawca koordynujący z Pla-
cówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Szachach.
Uczestnicy delegacji wzięli aktyw-
ny udział w konferencji na temat 
dobrych praktyk związanych z or-
ganizacją pieczy zastępczej oraz 
przeciwdziałaniem przemocy w ro-
dzinie. 
Ponadto  odby ło  s i ę  spotkan ie 
z opiekunkami z Wioski Dziecię-
cej w Kobryniu, w trakcie którego 
omówiono i porównano stosowane 
metody rozwiązywania problemów 
opiekuńczo  –  wychowawczych , 
pojawiających się w trakcie pracy 
z dziećmi i młodzieżą przebywają-

cą w pieczy zastępczej. Polska de-
legacja zwiedziła również muzeum 

Tadeusza Kościuszki w miejscowo-
ści Sechnowicze.

Chór Kanon na złotym podium
Zespołu Szkół w  Łomazach 
pod kierunkiem Grzegorza Ku-
lickiego otrzymał kolejne – już 
10 ZŁOTE PASMO w XIV Wo-
jewódzkim Konkursie Chórów 
Regionu Lubelskiego Akademii 
Chóralnej „Śpiewająca Polska”.

Zmaganiom konkursowym przy-
słuchiwało się profesjonalne jury 
pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Grzegorza Oliwy z Wydziału Mu-
zyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
„Jestem dumny z moich chórzystek, 
które z wielkim zaangażowaniem 
zaśpiewały zaplanowany repertuar. 
Dziesiąte złote pasmo potwierdza 
stale otrzymujący się bardzo wy-
soki wykonawczy poziom zespołu. 

W 2019 roku obchodzimy jubileusz 
twórczości Stanisława Moniuszki. 
Dlatego w naszym programie nie 
mogło zabraknąć arii Skołuby z III 
aktu opery „Straszny dwór” w moim 
autorskim opracowaniu. Oprócz 
tego zaśpiewaliśmy moje własne 
kompozycje i inne pieśni. Zaraz po 
ogłoszeniu wyników, wszystkie chó-
ry wspólnie zaśpiewały „Rozkołysz 
pieśnią świat” pod moją batutą. 
Dziękuję Panu Jerzemu Czyżew-
skiemu – Wójtowi Gminy Łomazy  
i Pani Bogumile Wińskiej – Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Łomazach za 
wsparcie oraz Pani Ewie Korszeń za 
sprawowaną opiekę nad łomaskimi 
artystkami”. 

Tekst: G. Kulicki

Z wizytą w Kobryniu
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Łomazy XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
W Ogólnopolskim Tygodniu Bi-
bliotek pracownicy Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Łomazach 
szczególne działania skierowali 
do najmłodszych mieszkańców 
gminy. Codziennie odbywały 
się zajęcia kulturalno – edu-
kacyjne z  udziałem dzieci 
z Przedszkola Samorządowego 
w Łomazach.

Dzieci poznały księgozbiór, dowie-
działy się jak funkcjonuje biblioteka 
oraz jakie panują w niej zasady. Zo-
stały również wprowadzone w świat 
programowania i nowych technolo-
gii. Bibliotekarze pokazali dzieciom, 
że BIBLIOTEKA to miejsce, które ma 
dużo do zaoferowania. Można tutaj 
miło i ciekawie spędzić czas, a czy-
tanie książek to wielka przyjemność. 

Spotkanie integracyjne seniorów z gminy Łomazy 
z seniorami z gminy Piszczac

Seniorzy  z  Gminy Łomazy 
w ramach projektu „Aktywny 
senior!” roku zorganizowali 
spotkanie integracyjne z se-
niorami z  gminy Piszczac, 
działającymi pod nazwą Salo-
nik 50+. 

Zaproszeni goście mieli przyjemność 
skosztowania potraw przyrządzonych 
przez seniorów z gminy Łomazy pod-
czas warsztatów kulinarnych. Seniorzy 
korzystając z okazji do wspólnych roz-
mów, wymienili się doświadczeniami 
wynikającymi z przynależności do 

Klubów Seniora. Dzięki oprawie mu-
zycznej, dalsza część wspólnej bie-ć wspólnej bie-wspólnej bie-
siady upłynęła na tańcach i zabawie. 
Spotkanie to wpłynęło na zwiększenie 
aktywności oraz uczestnictwa w życiu 
społecznym seniorów. 
Projekt „Aktywny senior!” jest współ-
finansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014 – 2020, Oś prio-
rytetowa 11 – Włączenie społeczne, 
Działanie 11.2 – Usługi społeczne 
i zdrowotne.

Tekst: Angelika Goławska 
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174 tancerzy z 11 zespołów 
wzięło udział w czwartej edycji 
konkursu tańca „Folkowe im-
presje”. Konkurs został przygo-
towany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Białej Podlaskiej 
przy wsparciu finansowym Po-
wiatu Bialskiego i Gminy Biała 
Podlaska. W hali sportowej 
gimnazjum w Sworach zmaga-
nia młodych tancerzy podziwia-
ła ogromna rzesza entuzjastów 
tańca.

Wymyślony przed czterema laty przez 
Agnieszkę Bieńkowską konkurs pre-
feruje folk czerpiący z muzyki i tań-
ca ludowego, ale przedstawiony we 
współczesnej formie. Z satysfakcją 
odnotować należy fakt, że co roku 
przybywa chętnych do rywalizacji 

o  srebrne jabłko, będące logiem 
i symbolem imprezy. W tegorocznych 
zmaganiach wzięli udział wykonaw-
cy z powiatu bialskiego, a  także 
Lubelszczyzny, Mazowsza i Podlasia 
(Kock, Łosice, Drohiczyn, Siemiatycze 
i Zbyczyn). 20 prezentacje w sześciu 
kategoriach wiekowych (od lat 6 do 
18) oceniało fachowe jury pod prze-
wodnictwem Marcina Bochenka, cho-
reografa i instruktora Zespołu Pieśni 
i Tańca „Podlasie” bialskiej AWF. Mia-
ło ono niełatwe zadanie, bo startują-
ce zespoły proponowały urozmaicony 
program inspirowany polskim folklo-
rem. Nowością były tańce nawiązują-
ce do twórczości ojca polskiej opery 
Stanisława Moniuszki.

Furorę zrobiły grupy przygotowane 
przez Agnieszkę Bieńkowską, czyli 
dziecięcy zespół Figiel i młodzieżowa 
Macierzanka. Zdobyły one główne 
nagrody w czterech kategoriach. 
Najwyżej oceniono starania Macie-
rzanki w układzie choreograficznym 
„Kujawiak na dwa serca”, „Gdyby nie 
buciki” i „W ciuciubabkę z Moniusz-
ką”, Szefowa obu formacji uzyskała 
nagrodę specjalną za fantastyczny 
układ „Gdyby nie buciki” tańczo-
ny perfekcyjnie przez Marcelinę 
Miszczuk i Piotra Gromadzkiego. 
Z dobrej strony pokazały się też dwa 
zespoły dziecięce Tęcza i Jagódki, 
przygotowane i prowadzone przez 
nauczycielkę Szkoły Podstawowej 

w Ciciborze Dużym Beatę Wereszko. 
Wysoko oceniono starania gminnej 
grupy tanecznej GOK w Międzyrzecu 
Podlaskim za „Zabawy podwórkowe” 
inspirowane „Tańcem cygańskim” S. 
Moniuszki. Konkurs miał świetne 
tempo i był dowcipnie komentowany 
przez Mariusza Maksymiuka z  in-
ternetowego Radia Biper. Laureaci 
oprócz statuetek otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez: Staro-
stwo Powiatowe, Urząd Gminy Biała 
Podlaska i Gminny Ośrodek Kultury. 
Za sprawą urozmaiconych tańców 
i kolorowych strojów czterogodzinne 
prezentacje minęły szybko jak sen 
złoty i nikt z oglądających je nie był 
znudzony.

gm. Biała Podl. Folkowe impresje z Moniuszką



KULTURA  Gościniec Bialski Nr 05/201922

Rossosz Konkurs Supermatematyk
Bardzo wiele obszarów otaczają-
cego nas świata związanych jest 
z matematyką. Aby rozbudzić 
zainteresowania dzieci już od 
najmłodszych lat tą dziedziną 
uznaną za królową nauk, Szkoła 
Podstawowa w Rossoszu zorga-
nizowała Konkurs Wiedzy Super-
matematyk dla uczniów naucza-
nia zintegrowanego. 

Konkurs cieszy się dużym powodze-
niem wśród uczniów i nauczycieli 
szkół powiatu bialskiego i radzyń-
skiego. W tym roku konkurs zorgani-
zowano po raz dwunasty i przystąpi-
ło do niego dziesięć szkół. Konkurs 
odbywa s ię  w  dwóch etapach, 
pierwszy etap był przeprowadzony 
w  szkołach macierzystych, drugi 

w Szkole Podstawowej w Rossoszu. 
Uczniowie przystępują do konkursu 
w trzech kategoriach wiekowych: 
klasa pierwsza, druga i  trzecia. 
W  konkurs ie  f inałowym wzięło 
udział 25 uczniów, którzy zmierzyli 
się z zadaniami matematycznymi. 
Po sprawdzeniu prac komisja wy-
łoniła finalistów w każdej z grup 
wiekowych i  przyznała nagrody, 
które ufundował Bank Spółdziel-
czy w Białej Podlaskiej i Bank 
Spółdzielczy w Wisznicach. 
A oto zwycięzcy. Klasa I: pierwsze 
miejsce – Natalia Kunc z Łomaz, 
drugie miejsce – Konrad Ossowski 
z Rossosza, trzecie miejsce – Karo-
lina Skomorowska z Komarówki 
Podlaskiej. Klasa II: pierwsze miej-
sce – Julia Hryńczuk z Ostrówek, 

drugie miejsce – Rafał Bartkowski 
z Horodyszcza, trzecie miejsce – 
Piotr Maksymiuk z Walinny. Kla-
sa III: pierwsze miejsce – Bartosz 
Skrzymowski z Horodyszcza, drugie 
miejsce – Augustyn Kuzawiński 
ze Szkoły nr 4 w Białej Podlaskiej, 
trzecie miejsce – Amelia Makaruk 

z Polubicz. 
Organizacją konkursu zajęły s ię 
panie uczące w szkole w Rossoszu, 
nauczyciel nauczania zintegrowa-
nego – Elżbieta Żelazowska i na-
uczyciel matematyki i informatyki 
– Joanna Przychodzień.

Tekst: Urszula Tomczak

W dniu 18 maja 2019 r. w Mu-
zeum Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Romanowie już po raz 
10 odbyła się Noc Muzeów.

Na tegoroczną europejską imprezę 
kulturalną do Romanowa przybyli 
miłośnicy malarstwa, poezji, muzyki 
oraz astronomii. Uroczystość rozpo-
czął Krzysztof Bruczuk – dyrektor 
muzeum przywitaniem przybyłych 
gości, wśród których byli Marcin 
Babkiewicz – wójt gminy Sosnówka, 
Małgorzata Nikolska – Przewodniczą-
ca Rady Muzeum J. I. Kraszewskiego 
oraz Alina Maniowiec – wiceprzewod-
nicząca Rady Muzeum, Anna Czobo-
dzińska – Przybysławska – prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum 
J. I. Kraszewskiego w Romanowie, 
ks. Roman Siłuch – proboszcz para-
fii pw. Św. Mikołaja w Rozwadówce, 
pracownicy instytucji oświaty i kul-
tury oraz lokalna społeczność. Szcze-
gólnym gościem w tym dniu była 

malarka Sylwia Kalinowska, autorka 
wystawy „Niepojętość zieloności”, 
której wernisaż zapoczątkował tę 
wyjątkową noc . Sylwia Kalinowska 
to malarka, która tworzy i mieszka 
w Janowie Podlaskim, na terenie Par-
ku Krajobrazowego "Podlaski Przełom 
Bugu". Zrealizowała ponad 20 indy-
widualnych wystaw (2004-2017), 
biorąc także udział w 8 wystawach 
zbiorowych. Uczestniczyła w ponad 5 
ogólnopolskich plenerach malarskich. 
W uznaniu za pracę twórczą została 
wyróżniona tytułem Artysta Miesiąca 
w Europejskiej Galerii TouchofArt. Jej 
prace były wystawiane w polskich 
i europejskich galeriach prywatnych 
i państwowych. Autorka wystawy 
w Romanowie jest ilustratorką mi-
łośniczką koncepcji artystycznej" ut 
pictura poesis". Jej prace pokazują, że 
wykorzystuje technikę własną (piórko, 
tusz, akwarela, pastel), a także grafi-
kę i malarstwo olejne. Pracę twórczą 
artystki w szczególny sposób wyróż-

nia malarstwo na specjalnie przygo-
towanych rustykalnych deskach.
Kolejne punkty uroczystości były mio-
dem na serce dla miłośników muzyki, 
którzy mieli możliwość wysłuchania 
pięknego koncertu fletowego Alek-
sandry Lipińskiej. Przepiękne wykona-
nie utworów Jana Sebastiana Bacha, 
Ludwiga van Beethovena, Fryderyka 
Chopina, Ignacego Jana Paderewskie-
go , Karola Szymanowskiego i Carl 
Marii von Webera zaprezentowali 
Agata Kuczyńska – fortepian, Jędrek 
Jarosiński – flet i Jan Dutkiewicz – 
wiolonczela.
Kolejnym punktem Nocy muzeum 
były wykłady na temat astronomii wy-
głoszone przez członków Siedleckiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. 
Julia Parobczy wygłosiła wykład pt. 
„Podlaskie Obserwatorium Astrono-
miczne Władysława Szaniawskiego”, 

natomiast Sławomir Miernicki pt. 
„Księżyc w obserwacjach astronomicz-
nych – śladami Kajetana Kraszewskie-
go” – Wykłady te przybliżyły uczest-
nikom tajniki astronomii, która była 
wielką pasją Kajetana Kraszewskiego, 
a także sylwetkę zacnego właściciela 
majaku Romanów oraz Władysława 
Szaniawskiego. Szaniawski to z zami-
łowania astronom i matematyk, który 
w 1909 roku w Przegalinach Dużych 
urządził obserwatorium oraz stacje 
meteorologiczną. Bardzo dużym za-
interesowaniem cieszyły się nocne 
obserwacje księżyca w pełni, które 
odbyły się na terenie parku.
Uroczystość odbyła się dzięki wspar-
ciu finansowemu Nadleśnictwa Ra-
dzyń Podlaski, Bank Spółdzielczy 
w Białej Podlaskiej oddział w Jano-
wie Podlaskim

Noc muzeów w Romanowie



Gościniec Bialski Nr 05/2019 KULTURA 23

Powiatowy Finał Konkursu "Jestem Bepieczny"
Powiatowy Finał Konkursu 
Wiedzy Prewencyjnej „Jestem 
Bezpieczny” został rozstrzy-
gnięty. W tegorocznym XIX już 
finale, uczestniczyło 17 drużyn. 
Najwięcej punktów i pierwsze 
miejsce na podium zajęła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej 
w Szóstce. Za nią uplasowały 
się Szkoła Podstawowa w So-
snówce oraz Szkoła Podsta-
wowa w  Komarnie Kolonii. 
Wszystkie dzieci uczestniczące 
w konkursie otrzymały dyplo-
my oraz atrakcyjne nagrody 
i upominki.

Już po raz kolejny w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej 
Podlaskiej odbył się Powiatowy Finał 
Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Je-
stem Bezpieczny”. Celem organizowa-
nego już od 19 lat konkursu jest upo-
wszechnienie wiedzy o zagrożeniach 
z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać 
się w swoim codziennym życiu, roz-
wijanie postaw umożliwiających uni-
kanie, zapobieganie i pokonywanie 
niebezpieczeństw oraz zapoznanie 
dzieci i młodzieży z prawidłowymi 
reakcjami w sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia.
W piątkowym finale, przeprowa-

dzonym pod patronatem Prezyden-
ta Miasta, Starosty Bialskiego oraz 
Wójta Gminy Biała Podlaska o zwy-
cięstwo walczyło 17 szkół podsta-
wowych. Uczniowie zmagal i  s ię 
ze sobą w 3 konkurencjach. Mieli 
za zadanie rozwiązać test wiedzy 
składający się z 20 pytań, dokonać 
"Prezentacji Szkoły oraz Bezpieczne-
go Hasła". Ten finał konkursu róż-
nił się od tych z lat ubiegłych. Jako 
trzecia konkurencja wprowadzone 

zostało opracowanie „Gry Planszo-
wej”, która pomoże zapoznać się 
i przyswoić zasady bezpieczeństwa 
na drodze, w Internecie nad wodą 
czy w domu.
Wszystkie drużyny reprezentowały 
wysoki poziom wiedzy prewencyj-
nej. Po zaciętej rywalizacji pierwsze 
miejsce zajęła reprezentacja Szko-
ły Podstawowej w Szóstce. Za nią 
uplasowały się Szkoła Podstawowa 
w Sosnówce oraz Szkoła Podstawo-

wa w Komarnie Kolonii. Zwycięska 
drużyna otrzymała rowery górskie, 
tablety, głośniki bluetooth oraz inne 
atrakcyjne upominki ufundowane 
przez sponsorów imprezy. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów.
Organizatorzy konkursu serdecznie 
dziękują instytucjom i  f i rmom, 
dz ięk i  k tórym wszys tk ie  dz iec i 
uczestniczące w turnieju wyjechały 
z nagrodami i upominkami.

Spotkanie dzielnicowego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Policjanci bialskiej jednost-
ki przez cały rok odwiedzają 
dzieci  i  młodzież powiatu 
przybliżając im zasady bezpie-
czeństwa. Ostatnio spotkanie 
takie odbyło się w Specjalnych 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Międzyrzecu Podla-
skim. Dzielnicowy odwiedził 
wychowanków placówki, przy-
gotowując ich do zbliżających 
się wakacji.

Choć jeszcze ponad miesiąc do po-
czątku wakacji, bialscy policjanci już 
rozpoczęli spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą przygotowując ich do zbliżają-
cego się wypoczynku. Ostatnio dziel-
nicowy międzyrzeckiego komisariatu 
sierż. szt. Piotr Grzeszyk, spotkał się 
z wychowankami Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego.
W trakcie spotkania funkcjonariusz 
przybliżył dzieciom główne zasady 

bezpieczeństwa. Nie zabrakło infor-
macji o bezpieczeństwie w domu czy 
w podróży oraz zasadach postępo-
wania podczas kontaktów z niezna-
jomymi. Policjant przypomniał także 
numery alarmowe służ ratunkowych.
Dzielnicowy omówił zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, przypo-
minając o przepisach obowiązujących 
rowerzystów i pieszych. Przypominał 
też o obowiązku noszenia elementów 
odblaskowych. Podkreślając jak istot-
ne jest używanie ich po zmroku.
Podczas spotkania wychowankowie 
placówki dowiedzieli się wiele o co-
dziennej pracy policjantów między-
rzeckiego komisariatu. Był też czas 
na obejrzenie sprzętu, którym na 
co dzień posługują się stróże prawa. 
Najwięcej radości sprawiła przedszko-
lakom możliwość obejrzenia radiowo-
zu. Każde dziecko chciało usiąść za 
jego kierownicą i zrobić pamiątkowe 
zdjęcia.

Tekst: B. Salczyńska-Pyrchla
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W dniu 05.06.2019 r. w Kra-
snymstawie odbył się Regio-
nalny Mityng Lekkoatletyczny 
Olimpiad Specjalnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Zalutyniu reprezentowali:
Magdalena Chwesiuk
Eryk Żukowski

Mariusz Siduń
Damian Pietruczuk
Jakub Ficygowski
Piotr Lipiński.
Sportowcy startowali w następu-
jących konkurencjach: skok w dal, 

pchnięcie kulą oraz bieg na 50 m 
i 100 m. Podopieczni trenera To-
masza Skoczenia dzielnie walczyli 
w sportowej rywalizacji i  zdobyli 
jeden złoty, trzy srebrne i cztery brą-
zowe medale. Szczególna pochwała 

należy się Magdalenie Chwesiuk 
i Piotrowi Lipińskiemu, którzy debiu-
towali na zawodach rangi wojewódz-
kiej i osiągnęli wspaniałe wyniki. 
Wszystkim sportowcom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Tekst: Agnieszka Lewkowicz

Przedszkole Samorządowe 
w Sławatyczach przy współ-
udziale Gminnego Ośrodka 
Kultury zorganizowało w sali 
widowiskowej  w  Sławaty-
czach Festiwal Piosenki Dzie-
cięcej pod hasłem ,,Śpiewać 
każdy może”.  Nauczycie le 
Marianna Czajkowska, Halina 
Zawistowska opracowały re-
gulamin konkursu, z którym 
zapoznali się rodzice przed-
szkolaków. 

Dzieci miały okazję zaprezentować 
przed publicznością lokalną swoje 
umiejętności wokalne, aktorskie 
oraz taneczne. Jury w  składzie: 
Małgorzata Walczuk – dyr. Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sławatyczach 
Ewa Kuszneruk – skarbnik Rady Ro-
dziców przy Zespole Szkół w Sława-

tyczach Ewa Wasilczyk – nauczyciel 
muzyki, oceniało występy przedszko-
laków w następujących kategoriach: 
I kategoria – dzieci 3-4 letnie.
I miejsce - Zuzanna Osik.
II miejsce - Antonina Woszkiel, Ka-
rina Łuszczewska i Zuzanna Kaca.
III miejsce - Oliwia Świątkowska 
i Jagoda Korzeniewska dyplom za 
udział otrzymał Nikodem Karłowski.
II kategoria – dzieci 5-6 letnie
I miejsce - Daria Gierlińska i Han-
na Kwietniewska.
II miejsce - Szymon Gromysz i Karo-
lina Kozielska.
III miejsce - Klaudia Suwalska dy-
plom za udział otrzymał Fabian Ja-
niszek i Lena Sieradzka. 
Wszys tk ie  przedszkolak i ,  k tóre 

uczestniczyły w Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej otrzymały dyplomy oraz 
czekolady, a laureaci książki. Festi-
wal Piosenki Dziecięcej odbył się 

w miłej i przyjemnej atmosferze. 
Publiczność nagradzała małych ar-
tystów gromkimi brawami.

Tekst: Maryla Czajkowska/Foto: B. Szulej

Mityng lekkoatletyczny

Sławatycze Śpiewać każdy może
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Piątek 14 czerwca 2019 r. to szczególny dzień w historii koszykówki na świecie, w Polsce i w Terespolu. Dzisiaj już od trzeciej nad ranem roze-
grany został mecz finałowy NBA między Toronto Raptors a Golden State Warriors, w którym pierwszy raz w historii klubu koszykarze z Kanady 
wygrali w najlepszej lidze świata zdobywając tytuł mistrzów. A wieczorem odbędzie się ostatni mecz finału ligi polskiej w Energa Basket Lidze 
między Anwilem Włocławek a Polskim Cukrem Toruń. W tym dniu po raz pierwszy w naszym mieście rodzinnym spotkają się „juniorzy starsi”, czyli 
Mistrzowie województwa bialskopodlaskiego z lat 80. XX wieku z aktualną reprezentacją Nauczycieli oraz Uczniów z Zespołu Szkół Publicznych 
nr 1 w Terespolu. 

Prekursorem tej szlachetnej idei jest 
Piotr Szyszkowski przy aktywnym 
wsparciu Artura Michalczuka oraz 
całego zespołu koszykarzy wraz 
z nauczycielem Panem Aleksandrem 
Pawluczukiem. Pierwszy trening Mi-
strzów odbył się w dniu 14 kwietnia 
2019 r. w hali MOK. Koszykarskie 
gwiazdy z minionych lat trenowały 
7 razy, w tym jeden raz na orliku ze 
względu na wybory do Parlamentu 
Europejskiego (26.05.2019). Ostat-
nie spotkanie przed oficjalnym me-
czem odbyło się w dniu 9 czerwca. 
W treningach uczestniczyło od 7 do 
11 koszykarzy. Atmosfera serdeczno-
ści i ducha walki była jak za dawnych 
dobrych lat. 
W dniu 14 czerwca o godz. 12.30 
odbył się niezwykły mecz koszyków-
ki. Po rozgrzewce, przed oficjalnym 
rozpoczęciem przemówił burmistrz 
Jacek Danieluk, który podziękował 
panu Piotrowi za cenne inicjatywy 
tenisowe i koszykarskie realizowa-
ne w naszym mieście, a następnie 
zabrał głos gospodarz tego miejsca 
dyr Zenon Iwanowski, który nie krył 
radości z  tego wyjątkowego i  jak 
zaznaczył nie ostatniego spotkania 
sportowo-towarzyskiego. Kolejnym 
przedmówcą był Piotr Szyszkowski, 
który podziękował wszystkim osobom 
za wkład organizacyjny, wspomniał 
retrospektywnie o latach dzieciństwa 

i młodości spędzonych w murach tej 
zacnej szkoły i poprosił o uczczenie 
minutą ciszy zmarłych dyrektorów, 
nauczycieli, uczniów i pracowników 
administracji związanych ze SP nr 1. 
Następnie wręczył panu dyrektorowi 
Iwanowskiemu pamiątkową koszulkę 
Mistrzów, aby ona była inspiracją dla 
społeczności szkoły do bycia nume-
rem pierwszym w nauce, codziennej 
postawie, jak również w aspekcie 
kulturowym, społecznym i religijno-
-patriotycznym. Miłą niespodzian-
ką było wręczenie przez Ireneusza 
Pepłowskiego (trenera reprezentacji 
Polski w podnoszeniu ciężarów ko-
biet) koszulki dla organizatora tego 
przedsięwzięcia koszykarskiego Pio-
tra Szyszkowskiego z napisem „Super 
Gość”. Ostatnim aktem przed meczem 
było wręczenie pięknego bukietu 
kwiatów przez Basię Pepłowską Panu 
Aleksandrowi Pawluczukowi przy 
entuzjastycznych brawach widowni, 
a w szczególności absolwentów Mi-
strzów. Uczestnicy tego szczególnego 
meczu stanęli do pamiątkowego zdję-
cia, które wykonał nestor terespolskiej 
fotografii pan Krzysztof Tarasiuk. Po 
przedstawieniu graczy obu drużyn 
przez Tomasza Jezuitę pierwszego 
podrzutu piłki do koszykówki rozpo-
czynającego to wyjątkowe spotkanie 
dokonał Jacek Danieluk burmistrz 
miasta Terespol. A sędziami boisko-

wymi tego meczu był Krystian Redzik 
z Siedlec i Irek Pepłowski z Makowa 
Mazowieckiego, asystowali im przy 
stoliku Marcin Skwarek i Jakub Orze-
łowski z Siedlec. Wszyscy trzej siedl-
czanie są uczniami LO im. B. Prusa 
w Siedlcach.
A drużyna Mistrzów wyszła w skła-
dzie Basia Pepłowska (panieńskie 
Maciuk), najlepsza zawodniczka 
w historii „1” oraz przedstawiciele 
mistrzowskich roczników: Piotr Szysz-
kowski (84), Mariusz Wowczeniuk 
(85), Artur Michalczuk (86) i Dariusz 
Chytrowski (87). Pierwszą kwartę wy-
grali Nauczyciele i Uczniowie 13:9. 
W przerwie odbył się konkurs rzutów 
wolnych dla dzieci piłką z autografem 
Marcina Gortata. Zwyciężył Szymon 
Klujewski. Drugą kwartę zdecydowa-
nie wygrali Mistrzowie 14:2, i wynik 
po dwóch odsłonach wynosił 23:15 
dla bardziej doświadczonych zawod-
ników z XX wieku. Po trzeciej kwarcie 
Mistrzowie prowadzili 32:28. W prze-
rwie przed ostatnią kwartą odbył się 
konkurs rzutów za trzy punkty, w któ-
rym wygrał Szymon Pikuła oddając 
2 celne rzuty na 5 prób, drugi była 
Artur Michalczuk. W czwartej kwar-
cie zdecydowaną dominację uzyskali 
podopieczni Aleksandra Pawluczuka, 
którzy wygrali to spotkanie 50:32! 
Po meczu była wielka radość po stro-
nie wciąż skutecznych, walecznych, 

entuzjastycznie grających koszykarzy 
Mistrzów z lat 80. Dwaj dyrektorzy 
Waldemar Gładoch (emerytowany dyr 
LO im. Bohaterów Warszawy w Tere-
spolu) i Zenon Iwanowski dyr ZSP 
nr 1 dokonali wyboru najlepszego 
zawodnika meczu, którym został zdo-
bywca 18 punktów Piotr Szyszkowski, 
i wręczyli jemu pamiątkowy puchar.
Na koniec odbył się konkurs rzutów 
z połowy boiska, który wygrał Piotr 
Szyszkowski pieczętując swoją formę 
w dniu dzisiejszym.
Organizator tego przedsięwzięcia 
koszykarskiego Piotr Szyszkowski 
dziękuje szczególnie Sponsorowi ty-
tularnemu PKP CARGO, patronowi 
honorowemu, który objął Pan Jacek 
Danieluk burmistrz miasta Terespol, 
a  także mecenasom: Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Terespolu z pa-
nią dyrektor Anną Pietrusik, Pizzerii 
PAPPA, panu Jakubowi Sztanderze, 
prezesowi Firmy R&J Sztandera oraz 
każdej osobie, która w jakikolwiek 
sposób przyczyniła się do uświetnie-
nia tego wspaniałego święta koszy-
karskiego.
„S tarzy”  Mis t r zowie  zakończy l i 
bój koszykarski bankietem w Ga-
ler i i  Smaków. Zarówno podczas 
jednego i drugiego spotkania na 
parkiecie koszykarskim i tanecz-
nym pokazali wyjątkową ułańską 
fantazję i klasę!

Mecz gwiazd terespolskiej koszykówki!
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Dwa srebra piłkarzy nożnych z Zalutynia 

Dnia 22 maja 2019 r. w Kra-
śniku odbył się XXVI Regio-
nalny Turniej  Pi łki  Nożnej 
Olimpiad Specjalnych. W za-
wodach  wz ię ło  udz ia ł  15 
drużyn z województwa lubel-
skiego. 

Bardzo dobrze spisał się Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Za-
lutynia, który był reprezentowany 
przez dwie drużyny w dwóch katego-
riach. Zespoły prowadzone przez pana 
Tomasza Skoczenia i pana Arkadiusza 
Juźkę zdobyły dwa srebrne medale 
w swoich grupach. W drużynach za-
grali:
SOSW Zalutyń I: SOSW Zalutyń II:
Sławomir Dzierżanowski 1. Robert 
Szkuta Stanisław Trociewicz 2. Grze-
gorz Szkodziński Daniel Łuciuk 3. 
Piotr Lipiński Konrad Sosnowski 
4. Damian Guz Rafał Dejneka 5. 
Krzysztof Jesiołowski, Michał Lech 
6. Mariusz Kaliszuk, Hubert Staszuk, 
Arkadiusz Juźko.

Zalesie Sukces Franka Szabluka podczas Mistrzostw Świata na Węgrzech
Kolejny sukces Franciszka Sza-
bluka z ULPKS „Gaj” Zalesie. 

6 dni  po Mistrzostwach Świata 
w  Łucku tym razem w  Mistrzo-
stwach Europy federacji GPC w wy-
ciskaniu sztangi leżąc 24.05.2019r. 
Na Węgrzech zdobył tytuł mistrza 
Europy w kategorii wagowej 100kg 
i kategorii wiekowej M60-64 uzy-
skując wynik 227,5kg EQ ocierając 

się o 250kg. II miejsce Open Ma-
sters +40 lat.
Franciszek Szabluk marzy o wyniku 
250 kg może uda się to 22.06.2019r. 
w  Odessie lub w  Mistrzostwach 
Świata w Słowacji w pażdzierniku. 
Brakuje zaledwie 5kg. Franciszek Sza-
bluk dziękuje za wsparcie finansowe 
wyjazdów Panu Danielowi Tomaszuk 
właścicielowi firmy POL-KRES EDWO-
OD z Biała Podlaska

Zajęcia szachowe w  Domu 
Kultury dobiegają końca. Nie-
bawem spotkamy się ponownie 
po wakacjach w październiku. 

Jak na początek kółko szachowe cie-
szyło sie dosyć dużym zainteresowa-
niem! Miejmy nadzieję ze pod okiem 
instruktora Marka Ferensa z Terespo-
la w przyszłym roku szkolnym będzie 
jeszcze lepiej!!! Już dziś zapraszam 
wszystkich chętnych na spotkania 
w roku szkolnym 2019/2020. Na 
fotografiach mamy najmłodsze i naj-
bardziej uzdolnione pociechy szacho-
we, Marysię i Zuzię. One naprawdę 
kochają szachy!!!

Zdjęcia i tekst: MarekFerens

Koło szachowe w Domu Kultury
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W piątek 31 maja 2019 r. przy 
obiekcie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kuso-
cińskiego w Rogoźnicy odbyły 
się XVIII Gminne Biegi Przeła-
jowe im. Janusza Kusocińskiego. 
Organizatorem imprezy była Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Kusocińskiego w Ro-
goźnicy oraz Stowarzyszenie Pił-
karska Liga Gminy Międzyrzec 
Podlaski w Rogoźnicy. Patro-
natem honorowym wydarzenie 
objął Wójt Gminy Międzyrzec 
Podlaski Krzysztof Adamowicz.

Celem zawodów była popularyza-
cja biegu jako podstawowej formy 
ruchu, wdrażanie młodzieży do ak-
tywności ruchowej, integracja przez 
sport młodzieży szkolnej z terenu 
Gminy Międzyrzec Podlaski, spraw-
dzenie poziomu sportowego zawod-
ników, kształtowanie pozytywnych 
cech charakteru i osobowości po-
przez rywalizację sportową.
W biegach wystartowali przedsta-
wiciele szkół podstawowych i klas 
3 gimnazjów z terenu Gminy Mię-
dzyrzec Podlaski. Dzieci i młodzież 
rywalizowali na dystansach dosto-
sowanych do kategorii wiekowej 
od 400m aż do 1 km. Za stronę 
techniczną  biegów odpowiedzialna 
była Anna Matwiejuk oraz nauczy-

ciele  Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Rogoźnicy.
Na zakończenie biegów odbyła się 
uroczysta dekoracja zwycięzców do-
konana przez: Wójta Gminy, Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Edwarda 
Koprona, radnego gminy i prezesa 
SPLGMPwR Romana Lipińskiego, Dy-
rektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Rogoźnicy Dorotę Herda.
Dzieci i młodzież w tym dniu mieli 
zapewnione dodatkowe atrakcje, tj.: 
grill, watę cukrową, lody, popcorn, 
malowanie buziek i włosów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
świetnych wyników sportowych, za-
angażowania i woli walki w duchu 
zdrowej sportowej rywalizacji.
Wyniki  rywalizacji sportowej w bie-
gach przełajowych:

Klasyfikacja indywidualna
Szkoły podstawowe: 
Klasa I – II dziewczęta:
Kalenik Oliwia – Rudniki
Tymoszuk Lidia – Tłuściec
Sawczuk Milena – Rzeczyca
Klasa I -II chłopcy:
Borkowski Bartosz – Misie
Wysokiński Radosław – Misie

Łaziuk Bartłomiej – Tłuściec
Klasa III – IV dziewczęta:
Koślacz Amelia – Rogoźnica
Lesiuk Magdalena – Rogoźnica
Siłuszyk Alicja – Rzeczyca

Klasa III -IV chłopcy:
Pajdowski Michał – Misie
Nakaziuk Maksymilian – Rzeczyca
Ostapiuk Dominik – Tłuściec
Klasa V -VI dziewczęta:
Sawczuk Martyna – Halasy
Filipiuk Julia – Rudniki
Drygiel Zuzanna – Rzeczyca
Klasa V -VI chłopcy:
Moczulski Łukasz – Misie
Wnukowicz Szymon – Kożuszki
Kiryluk Maciej – Tłuściec
Klasa VII dziewczęta:
Matejko Nina – Misie
Osak Wiktoria – Rzeczyca
Andrzejuk Karolina – Halasy
Klasa VII chłopcy:
Wawryniuk Mateusz – Rogoźnica
Wawrzycki Dawid – Kożuszki
Nesterowicz Łukasz – Rzeczyca
Klasa VIII dziewczęta:
Matejek Justyna – Rogoźnica
Pińczuk Wiktoria – Misie
Karwowska Karolina – Tłuściec

Klasa VIII chłopcy:
Filimon Jakub – Kożuszki
Cap Wiktor – Rzeczyca
Siłuszyk Radosław – Kożuszki
Szkoły podstawowe (klasy gimnazjalne)
Klasa III dziewczęta:
Litwiniuk Wiktoria – Rogoźnica
Wiśnicka Julia – Kożuszki
Brodawka Monika – Misie
Klasa III chłopcy:
Matejek Olaf – Misie
Barczuk Mateusz – Misie
Filipiuk Mateusz – Rogoźnica
  
Klasyfikacja drużynowa:
Szkoły podstawowe:
SP Misie 138pkt
SP Rzeczyca 114pkt
SP Rogoźnica 94 pkt.
SP Kożuszki 75 pkt.
SP Tłuściec 62 pkt.
SP Rudniki 48 pkt.
SP Halasy 29 pkt.

Szkoły podstawowe 
(klasy gimnazjalne):
SP Misie 43 pkt.
SP Rogoźnica 42 pkt.
SP Kożuszki 14 pkt.

Źródło: PSP w Rogoźnicy

gm. Międzyrzec Podl. XVIII Gminne Biegi Przełajowe 
im. Janusza Kusocińskiego
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Terespol na Pikniku Olimpijskim w Warszawie
Nadchodzące II Igrzyska Eu-
ropejskie Mińsk 2019 (21-30 
czerwca) oraz organizowane po 
raz pierwszy w historii Igrzyska 
Sportów Plażowych San Diego 
2019 (9-15 października) były 
jednymi z  ki lku motywów 
przewodnich 21. Pikniku Olim-
pijskiego, który odbył się 25 
maja.

Jednym z  głównych  motywów 
przewodnich Pikniku były obchody 
100-lecia założenia Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego powiązane z otwar-
ciem Światowych Targów Kolekcjone-
rów Olimpijskich, które równolegle 
były dostępne dla odwiedzających 
w Centrum Olimpijskim PKOl.
Tradycyjnie świadkiem, jak i aktyw-
nym uczestnikiem Pikniku byli przed-
stawiciele Klubu Olimpijczyka z Tere-
spola, wsparci dodatkowo obecnością 
uczniów SP ze Swór. Mieliśmy moż-
liwość poznania z bliska charakteru 

poszczególnych sportów powszechnie 
znanych, jak i tych nowych, a tak-
że zasad rywalizacj i ,  przepisów 
i technik. Braliśmy aktywny udział 
w różnych dyscyplinach sportowych 
na lądzie, wodzie, a nawet w powie-
trzu. Spotkaliśmy wielu sportowców, 
olimpijczyków, medalistów, jednym 
słowem same gwiazdy. Z całą pewno-
ścią, nigdzie indziej w Polsce nie ma 
takiej imprezy, kiedy jednego dnia, 
w jednym miejscu, można spotkać 
ponad stu polskich, tylko medalistów 
olimpijskich, bo… nie sposób zliczyć 
wszystkich przybywających na Piknik 
sportowców. Cieszymy się, że po raz 
kolejny wzięliśmy udział w niepowta-
rzalnym widowisku pełnym sporto-
wych emocji. Zdobyliśmy autografy 
sportowców, zrobiliśmy mnóstwo 
zdjęć, przywieźliśmy wiele gadżetów. 
Wspomnienia będą nam towarzyszyły 
do następnego, 22 Pikniku w przy-
szłym roku.

Tekst: Krystyna Pucer

Bardzo udany debiut wrotkarzy z Zalutynia
W dniu 12.06.2019 r. w To-
maszowie Lubelskim odbył się 
Regionalny Mityng Wrotkarski 
Olimpiad Specjalnych. W za-
wodach wystartowało ponad 
50 sportowców z województwa 
lubelskiego.

Po raz pierwszy w  tej  imprezie 
wzięli udział uczniowie ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Zalutyniu: 
Aleksandra Suwalska
Mikołaj Dubienko
Stanisław Trociewicz
Sławomir Dzierżanowski
Paulina Harasimuk
Joanna Dejneko.
Zawodnicy musiel i  s ię zmierzyć 
nie tylko z nietypowym ukształto-
waniem toru wrotkarskiego, które 
było dla nich nowością, ale również 
upałem, który tego dnia był szcze-
gólnie dotkliwy. Sportowcy moty-
wowani przez pana Tomasza Skocze-
nia walczyli jednak dzielnie, czasem 
będąc niemal u kresu sił, a efekty 
zrekompensowały wszystkie trudno-
ści. Uczniowie z Zalutynia zdobyli 
trzy złote i sześć srebrnych medali. 
Brawo!

Tekst: Agnieszka Lewkowicz
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Niemal ćwierć tony Francisz-
ka Szabluka na Mistrzostwach 
Świata  Federac j i  WPA na 
Ukrainie.

Franciszek Szabluk obronił tytuł mi-
strza świata w wyciskaniu sztangi le-
żąc Federacji WPA na Ukrainie oraz 
poprawił rekord świata z 230kg na 
245kg w kategorii wagowej 100kg 
w kategorii wiekowej M60-64 EQ.
Również wspaniale spisali się jego 
zawodnicy z  ULPKS Gaj Zalesie 
I reneusz  Czupryn za ją ł  I  mie j -
sce w martwym ciągu wynikiem 
172,5kg rekord życiowy w kategorii 

wagowej 90kg kategorii wiekowej 
M60-64.
Konrad Czupryn II miejsce w ka-
tegorii Open w trójboju siłowym 
kategorii wagowej 110kg uzyskując 
wynik 592,5kg.
W Mistrzostwach Świata udział wzię-
ło 490 zawodników z 20 krajów.
Franciszek Szabluk gorąco dziękuje 
sponsorom Panu Danielowi i Edwar-
dowi Tomaszuk właścicielom Firmy 
„Edwood” oraz Pani Małgorzacie Do-
magalskiej Prezes Firmy „Transgaz”.

Terespol stolicą Eisstocka w Polsce
Śmiało można powiedzieć, że 
Terespol przez dwa dni stał 
się sportową stolicą eisstocka 
w Polsce. 

W Międzynarodowym Turnieju o Pu-
char Burmistrza w dniach 18 – 19 
maja 2019 r. wystartowało aż 16 dru-
żyn. Byli reprezentanci: Rosji, Ukrainy, 
Litwy, Białorusi i Polski. Zawody roz-
poczęły się uroczystym przemarszem 
drużyn. W ceremonii otwarcia wzięli 
udział: burmistrz, Jacek Danieluk 
i przedstawiciel Międzynarodowej 
Federacji Eisstocka, Udo Raichene-
ker. Zawody odbywały się na boisku 
ALO i na parkingu przy ul. Wojska 
Polskiego. To drugie miejsce, zwłasz-
cza było świetnym miejscem promocji 
tej dyscypliny sportu. Poruszający się 
główną ulicą miasta bardzo często 
zatrzymywali się i obserwowali z cie-
kawością tę nietypową grę. Nad cało-
ścią rozgrywek czuwał Andrzej Korbal, 
który „załatwił” nawet pogodę. Zawo-
dy przebiegały zgodnie z zasadami 
fair play. W wyniku rywalizacji po 
pierwszym dniu do finału awan-
sowało osiem najlepszych drużyn. 
Ostatecznie Turniej wygrała drużyna 
Building Trust Brześć przed seniorami 
z Terespola ( Andrzej Korbal, Marek 
Czerwiński, Jacek Wiśniewski i Bartek 
Wiśniewski) i Bisonami z Brześcia. Na 
czwartym miejscu rywalizację zakoń-
czył Real Brześć, na piątym juniorzy 
z Brzescia , a na szóstym II drużyna 
z Grodna. Reprezentujący Terespol 
U19 w składzie: Agata Korzeniew-
ska, Paulina Biłanicz, Piotr Żmińczuk, 
Stanisław Daniluk i Tomasz Wasil 
zajęli 12 miejsce, a na 13 miejscu 
uplasowali się U16: Czarek Zaorski, 
Kazik Soczewko, Arek Jaszczyk, Karol 

Dmitruk i Janek Daniluk. Trzy naj-
lepsze drużyny otrzymały medale, 
a sześć pierwszych drużyn okazałe 
puchary. Sponsorami zawodów byli: 
Urząd Miasta w Terespolu i Staro-
stwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. 
Organizatorem zawodów byli: UKS 
„Młodzi” i Klub Olimpijczyka przy 
Akademickim Liceum Ogólnokształ-
cącym w Terespolu. 

Tekst: Krystyna Pucer

Kolejny sukces Franciszka Szabluka
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE

Tytuł usługi

Opis usługi: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ru-
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę 
przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt 
ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-505 Janów Podlaski, ul. Bialska 
6a

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
od 800 do 1200, środy od 1300 do 
1700

centralny nr w powiecie: (83) 351-
13-56, e-mail: obywatelskie@powiat-
bialski.pl
do punktu (83) 341-30-73 (wew. 29)

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
Tytuł usługi

Opis usługi: a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście 

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność 
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, 
Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację 
lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.

Radcowie Prawni 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31 od poniedziałku do piątku, w godz. 
9.00 – 13.00

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-
ski.pl, nr do punktu: (83) 343-49-50

Adwokaci 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. War-
szawska 30/32

od poniedziałku do piątku, w godz. 
9.00 – 13.00

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-
ski.pl, nr do punktu: (83) 315-13-99

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35 poniedziałki, środy, czwartki, piątki 
od 9.00 do 13.00, wtorki od 12.00 
do 16.00

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr 
do punktu: 518-415-182, 663-762-223



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... CZERWIEC-LIPIEC 2019

,



Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z ko-
dów 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 An-

droid, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłat-
ne 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 zna-

leźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włączeniu 
aplikacji. Jeśli wykonasz te działania sprawnie i kod będzie wyraźny do odczytania auto-

matycznie na twoim telefonie pojawi się film!

POWIAT BIALSKI 
W MATERIAŁACH WIDEO

II Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Bialskiego w Konkurencjach Kulowych

Łomazy: Międzygminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze

Noc Muzeów w romanowskim dworze
VIII Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Piknik Profilaktyczno – Integracyjny w Maniach

Jubileusz 50-lecia zespołu śpiewaczo 
- obrzędowego Jakówki

Swory: "Nie taki Moniuszko straszny..." 
czyli Folkowe Impresje po raz czwarty! Malowa Góra: 

Dzień Strażaka w Gminie Zalesie

Majowe śpiewanie w Polubiczach 2019
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