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XI Sesja Rady Powiatu
Dwie nowe inwestycje wsparte
przez Euro-Park Wisłonas
Świto Policji
Dyżury grzybowe
Wipasz już otwarty
Termomodernizacja Urzędu Gminy
Pierwsze stypendia rozdane
Oddział "Zenona"
Konkurs "FOTO LUBELSKIE"
Powitanie Wakacji
Plener Fotograficzny
Jubileusz 100-lecia OSP Huszcza
Moc atrakcji na Dniach Drelowa
Dni Gminy Łomaz
Dni Gminy Zalesie pełne atrakcji
Jubileusz 100-lecia OSP z Łózek
Podlaski Power w Wisznicach
Jubileusz 90-lecia OSP Rzeczyca
Land Art Festiwal - Ogród 2019
XIII Nadbużański Integracyjny Festiwal
Macierzanka i Figiel nad Adriatykiem
40 lat działalności GLKS-T Tytan Wisznice
Relacja z rajdu rowerowego do Brześcia
XXVI Memoriał im. Stanisława Seheniuka
I Otwarte Mistrzostwa
Juniorów w Szachach Klasycznych
Wiosenne starty zakończone sukcesem
Dzień Sportu w Dubowie
Ogłoszenie
Kalendarz wydarzeń
Powiat bialski w materiałach wideo
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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 35 11 383

• Wydział Finansowy			

83 35 11 396

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

83 35 11 387
83 35 11 382

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

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

• Wydział Rolnictwa i Środowiska

83 35 11 343

• Wydział Organizacyjno-Administracyjny

83 35 11 391

• Wydział Spraw Społecznych

83 35 11 339

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
telefon alarmowy			
83 34 35 297
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów

83 35 11 367

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
					
83 34 35 899
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

83 34 32 982

• Zarząd Dróg Powiatowych		

83 34 31 909

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

83 34 32 041

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 		
w Białej Podlaskiej			
83 34 44 160
• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
					
83 341 64 60
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Rok 2018 to ogromny skok w rozwoju i unowocześnianiu
Powiatu Bialskiego!
W minionym roku wykonane zostały na terenie Powiatu Bialskiego inwestycje o dużym znaczeniu dla mieszkańców powiatu, przede
wszystkim inwestycje drogowe, jak również inwestycje w zakresie edukacji i pomocy społecznej i modernizujące placówki opiekuńczo
– wychowawcze. Ogółem wydatki majątkowe powiatu w zeszłym roku wyniosły ponad 26 mln 798 tys zł, w tym prawie 17 mln 200 tys zł
przeznaczono na drogi! Dodajmy tylko, że na rok obecny – 2019 – wydatki majątkowe Powiatu Bialskiego zaplanowano w wysokości –
ponad 48 mln zł!

Rok 2018 zapisze się w kronikach Powiatu Bialskiego jako rok rekordowych
inwestycji rozwojowych. Tak wynika
i o tym poinformował radnych, starosta
bialski Mariusz Filipiuk, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w momencie
odczytywania informacji o stanie powiatu jakie przygotowano na potrzeby
udzielenia – bądź nie udzielenia absolutorium. Absolutorium zostało udzielone
jednogłośnie!
Krótkie podsumowanie inwestycji
drogowych Powiatu Bialskiego
2018!
Powiat zrealizował inwestycje drogowe w łącznej wyjątkowo wysokiej
kwocie 17 mln 169 tys 518 zł 39
groszy. Dla porównania Powiat Parczewski wykonał inwestycje drogowe na kwotę 2 mln 621 tys 504 zł
35 gr, natomiast Powiat Włodawski
2 mln 442 tys 564 zł 42 gr. Biorąc
pod uwagę wielkość Powiat Bialskiego i rozległą sieć dróg powiatowych
kwota ta pozwoliła na modernizację
8 km dróg, 4,5 km chodników i 1 km
ścieżki rowerowej. Wyremontowano
natomiast 16 km dróg. Przypomnimy
też, że rozpoczęta została ogromna
inwestycja drogowa „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”, która zakończy się
w 2019 r. i obejmie swoim zasięgiem
14 km – na trasie Biała Podlaska –
Grabanów – Rokitno.
Szczegółowe inwestycje drogowe
Powiatu Bialskiego roku 2018:
1. – przebudowa drogi Nr 1068L odc.

Ortel Królewski I – Piszczac –
35.000,00 zł (opracowanie dokumentacji),
2. – przebudowa drogi Nr 1055L
Piszczac – Zahorów – dr pow. Nr
1056 m. Piszczac ul. Kodeńska
– 1.818.261,74 zł,
3. – przebudowa drogi Nr 1146L Międzyrzec Podlaski ul. Zarówie –
504.474,88 zł,
4. – przebudowa drogi Nr 1054L Dobrynka – Kopytów – dr woj. 816
m. Nowy Dwór – 449.584,75 zł,
5. – przebudowa drogi Nr 1009L Manie – Żabce – 1.616.489,68 zł,
6. – budowa drogi Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul. Tuliłowska) – Krzymoszyce – gr. woj.
– 2.058.194,47 zł,
7. – budowa drogi Nr 1114L Sławacinek Nowy – Wysokie odc. Dołha
– Sokule – 747.002,22 zł,
8. – budowa drogi Nr 1008L Łuniew
– Łukowisko – Manie – dr kraj. 2
i 1009L Manie Żabce m. Manie –
633.285,88 zł,
9. – przebudowa mostu dr Nr 1068L
Biała Podlaska (ul. Sidorska) –
Ogrodniki – Piszczac w m. Ortel
Książęcy – 1.075.121,91 zł,
10. – budowa drogi Nr 1022L Cicibór –
Leśna Podlaska – gr. woj. (Witulin)
– 2.844.488,86 zł,
11. – budowa drogi Nr 1051L
odc. Chotyłów – Piszczac –
2.266.141,50 zł,
12. – budowa chodnika przy dr Nr
1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha –Sitno –

Otwarcie nowego odcinka drogi powiatowej w Maniach

Wysokie m. Dołha – 99.996,85 zł,
13. – budowa chodnika przy dr Nr
1071L Ortel Królewski – Łomazy ul. Brzeska w Łomazach –
263.809,27 zł,
14. – budowa chodnika przy dr Nr
1102L Rossosz – Dubica Dolna m.
Rossosz – 42.724,67 zł,
15. – budowa chodnika przy dr Nr
1103L Rossosz – Brzozowy Kąt
– dr kraj. 63 m. Romaszki –
43.464,51 zł,
16. – budowa chodnika przy dr Nr
1137L Terespol ul. 3 Maja –
12.943,91 zł,
17. – budowa chodnika przy dr Nr
1055L Połoski Nowe – Połoski –
20.469,05 zł,
18. – budowa chodnika przy dr Nr
1051L m. Piszczac Kolonia –
100.857,17 zł,
19. – budowa chodnika przy dr Nr
1066L m. Zalutyń – 30.825,77 zł,
20. – budowa chodnika przy dr Nr
1071L Ortel Królewski – Łomazy m. Ortel Królewski I i II –
66.241,28 zł,
21. – budowa chodnika przy dr Nr
1123L Turów – Szóstka – Drelów
m. Worsy – 104.990,91 zł,
22. – budowa chodnika przy dr Nr
1123L Turów Szóstka – Drelów m.
Szóstka – 198.836,87 zł,
23. – opracowanie dokumentacji na
przebudowę skrzyżowania drogi Nr
1068L z drogą Nr 1051L i drogą
gminną w Piszczac – rondo –
49.200,00 zł,
24. – opracowanie dokumentacji

na budowę drogi Nr 1119L –
Utrówka – 47.000,00 zł,
25. – Poprawa dostępności Powiatu
Bialskiego i Rejonu Brześć dzięki
budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej
do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo – 39.217 zł
(zadanie będzie realizowane jest
w obecnie, w roku 2019), odc.
Tuczna – Międzyleś,
26. – Wygodniej, szybciej, bezpieczniej
– 2.000.895,24 zł (inwestycja będzie kontynuowana w 2019 roku),
odc. Biała Podlaska – Grabanów
– Rokitno,
27. – e- Geodezja – cyfrowy zasób
geodezyjny Województwa Lubelskiego – 411.025,13 zł (projekt będzie kontynuowany w 2019 roku),
28. – Rozwój infrastruktury szkół
zawodowych prowadzonych przez
powiat bialski – 3.323.680,01 zł,
29. – Podniesienie standardu usług
Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury
– 1.363.381,21 zł,
30. – Rozbudowa i modernizacja
Domu Rodzinnego w Żabcach
celem poprawy jakości świadczonych usług – 1.111.083,79 zł,
31. – Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły w Maniach
do potrzeb placówki opiekuńczo
– wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi – 2.531.049 zł,
32. – Modernizacja sieci ciepłowniczej w Liceum Ogólnokształcą-

Termomondernizacja Domu Pomocy Społecznej Konstantynów

►
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Przebudowa drogi Biała Podlaska Grabanów Rokitno - budowa kładki pieszo
rowerowej na rzece Klukówce
cym w Międzyrzecu Podlaskim
– 135.304,60 zł,
33. – Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie – 18.000 zł (sfinansowano
studium wykonalności projektu, zaś
realizowany fizycznie jest obecnie
w 2019 r.).
Poniesiono również wydatki w kwocie
399.061,52 zł na zakupy inwestycyjne
– sfinansowano zakup samochodu
brygadowego, kosiarki i rozsypywacza w Zarządzie Dróg Powiatowych,
W sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej
Podlaskiej odbyła się XI sesja
Rady Powiatu. Radni m.in.
udzielili absolutorium zarządowi
powiatu za wykonanie budżetu
za rok 2018.
Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium, sprawozdanie z wykonania
budżetu powiatu za 2018 rok przestawił Przewodniczący Zarządu Mariusz
Filipiuk. - Jako Przewodniczący Zarządu
pragnę poinformować, że rok 2018 był
rokiem wytężonej pracy nad realizacją
budżetu powiatu zarówno ze strony
służb finansowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, Komisji Stałych
Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.
Konieczność ograniczania wydatków
nałożona wymogami ustawy o finansach publicznych oraz chęć realizacji jak
największej liczby projektów służących
dobru wszystkich mieszkańców Powiatu
Bialskiego była nie lada wyzwaniem
– mówił podczas swojego wystąpienia
starosta bialski.
Jak poinformował starosta Filipiuk,
plan dochodów budżetu powiatu na
koniec roku wynosił 119.277.978,96
zł, z czego wykonano 106.948.439,10
zł, co stanowi 90,0 %. – Realizacja
strony dochodowej budżetu w zakresie

samochodu na potrzeby służbowo –
inspekcyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i samochodu do przewozu uczestników
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Międzyrzecu Podlaskim.
Powiat przyznawał również dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie
299.592,46 zł, z tego:
– dofinansowanie kosztów wspólnych
projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – 62.394,78 zł,
dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. Powiat nie otrzymał jednak
zaplanowanych środków z budżetu Unii
Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych, ze względu na przesunięcie refundacji poniesionych wydatków
na 2019 r. – wyjaśnia starosta.
Plan wydatków budżetu na koniec roku
wyniósł 127.808.662,35 zł z czego
wykonano 110.359.296,27 zł, co stanowi 86,3 %, z czego wydatki bieżące
83.561.012,16 zł i wydatki majątkowe
w wysokości 26.798.284,11 zł.
Największe środki przeznaczone były
przede wszystkim na inwestycje drogowe, jak również inwestycje w zakresie
edukacji i pomocy społecznej i modernizujące placówki opiekuńczo – wychowawcze. Łącznie wydano na inwestycje
kwotę 26.462.103,65 zł. Powiat przyznawał również dotacje inwestycyjne
w łącznej kwocie 299.592,46 zł.
Radni przyjęli jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bialskiego. Po
głosowaniu starosta bialski Mariusz Filipiuk powiedział. – W imieniu zarządu
chciałbym bardzo serdecznie państwu
podziękować, za tak wysoką ocenę i zapewniam państwa, że zarząd w dalszym
ciągu będzie tak intensywnie i wydajnie pracował, jak do chwili obecnej.
Radni podczas sesji wybrali przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Pu-

Wbicie pierwszej łopaty na placu budowy drogi Tuczna - Sławatycze
– dofinansowanie kosztów wspólnych
projektu „e-Geodezja” – 71.459,21 zł,
– dotacja na wykonanie ogrodzenia terenu Zakładu Opiekuńczo
– Leczniczego w Łózkach przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim – 106.279,72 zł,
– dofinansowanie zakupu średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej
Podlaskiej – 30.000 zł,
– dofinansowanie wkładu własnego

w realizacji projektów Muzeum J.
I. Kraszewskiego w Romanowie
w łącznej kwocie 29.458,75 zł,
z tego: „Remont „czarnego mostu”
na fosie na terenie zespołu dworsko – parkowego” – 3.690,00 zł,
Konserwacja architektury sakralnej
i świeckiej na terenie zespołu dworsko – pałacowego w Romanowie
– 17.316,78 zł, Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie – 8.451,97 zł.
Tekst: Grzegorz Panasiuk Starostwo Powiatu Bialskiego , zdjęcia: Radio Biper

XI SESJA RADY POWIATU

blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim na kadencję
w latach 2019 – 2023. Zostali nimi:
Zbigniew Kot, Krzysztof Adamowicz,
Paweł Litwiniuk, Paweł Kazimierski,
Andrzej Mironiuk, Franciszek Jerzy Stefaniuk, Tomasz Andrejuk, Marek Sulima
oraz Janusz Skólimowski.
Podczas sesji podjęto również temat
nowej siedziby dla potrzeb Starostwa
Powiatowego. – Mamy już pewne doświadczenia. Praktycznie już od trzech
lat próbujemy znaleźć siedzibę dla naszego starostwa. Powinniśmy podjęć
wspólnie wyzwanie o budowie nowego
budynku. Mamy przy ulic Brzeskiej,
dużą 2 hektarową działkę – mówił na
sesji starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Radni przyjęli ponadto następujące
uchwały: uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na cesję wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim;

uchwała w sprawie zamiaru likwidacji
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Terespolu; Uchwała zatwierdzająca
roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
uchwała o ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2018,
uchwała zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim; uchwała
w sprawie zmian w budżecie powiatu
bialskiego na 2019 rok, uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy
finansowej powiatu bialskiego na rok
2019 – 2026 oraz uchwała dotycząca zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim.
Materiały: Radio Biper
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Dwie nowe inwestycje wsparte przez Euro-Park Wisłosan
80 mln zł to kwota nowych
inwestycji, które powstaną
w ramach 5 decyzji o wsparciu
dla przedsiębiorców z obszaru
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN. Cztery firmy to
przedsiębiorcy prowadzący
działalność na terenie województwa lubelskiego. Dwa
projekty umiejscowione są
w Międzyrzecu Podlaskim. Gala
BBG i Wipasz inwestują blisko
połowę z tej kwoty. Gala BBG
rozbuduje też zakład w gminie
Biała Podlaska w Sławacinku
Nowym.

małym przedsiębiorcą, który zajmuje się produkcją nadwozi do samochodów osobowych i dostawczych.
Ponadto firma specjalizuje się w produkcji lawet i auto-transporterów samochodowych oraz nadwozi skrzyniowych do samochodów dostawczych.
Przedsiębiorca planuje rozbudować
istniejący zakład poprzez przebudowę i modernizację hali produkcyjnej
w Sławacinku Nowym w gm. Biała
Podlaska oraz budowę nowego obiektu w miejscowości Międzyrzec Podlaski. Firma zainwestuje blisko 2,2
mln zł oraz zwiększy zatrudnienie do
poziomu 30 osób.

GALA BBG Wojciech Boksza – działa
od 1999r. w Białej Podlaskiej. Jest

terenie tarnobrzeskiej strefy na podstawie 2 zezwoleń. Kolejna decyzja

TSSE EURO-PARK
Wipasz SA toWISŁOSAN
firma działająca już na

Konstantynów

to zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy poprzez budowę nowego
zakładu produkcyjnego w Międzyrzecu Podlaskim. W ramach nowego
projektu produkowane będą gotowe
pasze i gotowe karmy dla zwierząt.
Do produkcji pasz będą wykorzystywane surowce zbożowe oraz dodatki
pochodzenia mineralnego i roślinnego. Pasze w większości będą granulowane. Firma zamierza wydatkować
ponad 37 mln zł i utworzyć 16 nowych etatów.
Pozostałe trzy decyzje wsparcia inwestycji przez Tarnobrzeską Specjalną
Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN dotyczą firm: Linter Energia
sp. z o.o. – zlokalizowana będzie
w województwie podkarpackim,

w powiecie przemyskim, w gminie
Orły. NORGPOL Czerwiński sp. j. – firma powstała w 1991 roku jako firma
rodzinna w gminie Ryki. Stalmont
R.Duda i Wspólnicy sp.j. – projekt realizowany na terenie strefy w gminie
Poniatowa.
Powyższe decyzje dowodzą, że zarządzający tarnobrzeską strefą bardzo
mocno wspiera małe i średnie firmy,
zwłaszcza rodzinne i z polskim kapitałem. Najwyższa jest również pomoc
finansowa dla tej grupy przedsiębiorców w województwie lubelskim. Firmy MSP otrzymują wsparcie
w wysokości odpowiednio 70 i 60%
całkowitych kosztów kwalifikowanych
nowej inwestycji.
Materiał: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

Wzięli się za drogę wojewódzką 698!

Zarządzający: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu2

Choć droga o której mowa to,
droga wojewódzka podległa
Urzędowi Marszałkowskiemu
w Lublinie, to Gmina Konstantynów sama wychodzi
na przeciw zamierzeniom
modernizacji trasy. Wykonane w tym roku częściowe remonty poboczy nie wystarczą.
Trasa wymaga gruntowego
remontu i przebudowy. Konstantynów lobbuje za ujęciem
tej inwestycji do realizacji
w budżecie województwa już
w roku przyszłym.

Trasa nr 698 to ważny szlak prowadzący z północy Polski i województw Mazowieckiego i Podlaskiego na bialskopodlaskie tereny
nadbużańskie. Całość trasy to 104
kilometry łączące Siedlce z Terespolem. W tym roku na terenie Gminy
Konstantynów samorząd województwa dokonał kilku remontów
poboczy, uzupełniając i wzmacniając najbardziej uszkodzone odcinki
nowymi wstawkami asfaltowymi.
Gmina jednak naciska na Lublin
aby wejść ze znacznie większymi
środkami i zająć się drogą zdecydowanie gruntowniej.

– W budżecie na ten rok zabezpieczyliśmy sto tysięcy złotych aby we
własnym zakresie wykonać koncepcję i plany budowlane dotyczące
gruntownej przebudowy trasy sześć
dziewięć osiem. Zabraliśmy się za
odcinek od granicy gminy z kierunku Janowa Podlaskiego, czyli od wsi
Witoldów aż po ulicę Wesołą w Konstantynowie czyli drogę powiatową
na Gnojno. Opracowanie projektowo – planistyczne gotowe będą już
jesienią tego roku. Z gotową dokumentacją jedziemy do Lublina aby
w Urzędzie Marszałkowskim optować za wpisaniem przebudowy około

dwóch i pół kilometra trasy w roku
2020. Myślę, że nasz wkład środków i gotowa dokumentacja będzie
cennym wkładem w wojewódzką
inwestycję i pozwoli ją przyśpieszyć
i zrealizować. – mówi Romuald
Murawski, wójt Konstantynowa.
W ramach prac planistycznych
droga na wspomnianym odcinku
ma zostać gruntownie zmodernizowana. Zyska odwodnienie i nową
nawierzchnię. Na około kilometrowym odcinku w granicach samego
Konstantynowa postać ma chodnik
i ścieżka rowerowa.
Materiał: Mariusz Maksymiuk
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Święto Policji w bialskim garnizonie – sypnęło awansami

Na placu przed Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej,
w piątek 12 lipca, odbyły się
miejskie obchody Święta Policji
w Garnizonie Bialskim. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Komendant Wojewódzki
Policji w Lublinie insp. Robert
Szewc, przedstawiciele władz
samorządowych na czele z prezydentem miasta Biała Podlaska Michałem Litwiniukiem,
starostą bialskim Mariuszem
Filipiukiem, przedstawicielami
władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych
i instytucji współpracujących
z Policją, oraz członkowie rodzin wyróżnionych policjantów.
Niebawem film z wydarzenia!
Miesiąc lipiec to szczególny miesiąc
dla Policji. W dniu 24 lipca 1919
roku powołano Policję, która miała
stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Na upamiętnienie tego dnia 24
lipca policjanci obchodzą swoje święto, Święto Policji. Wczoraj w opolskiej
jednostce odbyły się powiatowe obchody Święta Policji.
Główna uroczystość rozpoczęła się od
złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości o rozpoczęciu zbiórki z okazji
Święta Policji. W uroczystym apelu,
poza policjantami i pracownikami
Policji, udział wzięli zaproszeni goście
przedstawiciele lokalnych samorządów,
służb mundurowych, prokuratury i sądu.
Święto Policji to szczególny dzień
w życiu każdego funkcjonariusza.
To dzień awansów i wyróżnień
oraz podziękowań dla policjantów
i pracowników Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze odebrali
z rąk Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Lublinie insp. Roberta
Szewca i Komendanta Miejskiego
Policji w Białej Podlaskiej mł. insp.
Grzegorza Pietrusika akty mianowania na wyższe stopnie policyjne
w korpusach oficerów młodszych,
aspirantów i podoficerów. Dwoje
bialskich policjantów: asp. szt. Marka Maryniuka i asp. Iwonę Matysiak, Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji wyróżnił Brązową
Odznaką Zasłużony Policjant.
Podczas uroczystości nie zabrakło
również życzeń, gratulacji i wyrazów uznania dla bialskich policjantów złożonych na ręce Komendanta

Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej przez przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych
oraz instytucji współpracujących
z Policją.
Lista awansowanych policjantów
Garnizonu Bialskiego
Na stopień podinspektora Policji:
1. nadkom. Artur Kulicki
2. nadkom. Ilona Wierzejska
3. nadkom. Małgorzata Szalecka
4. nadkom. Beata Miszczuk
Na stopień nadkomisarza Policji:
1. kom. Wojciech Lesiuk
Na stopień aspiranta sztabowego
Policji:
1. st. asp. Mirosław Jańczuk
2. st. asp. Beata Prokopiuk
3. st. asp. Janusz Prokopiuk
4. st. asp. Grzegorz Przybysz
Na stopień starszego aspiranta
Policji:
1. asp. Krzysztof Bancarzewski
2. asp. Paweł Doroszuk
3. asp. Konrad Jarosz
4. asp. Rafał Kamiński
5. asp. Bartosz Kowalski
6. asp. Tomasz Lubeńczuk
Na stopień aspiranta Policji:
1. mł. asp. Marek Ignatowski
2. mł. asp. Łukasz Jednas
3. mł. asp. Kamil Kalinka
4. mł. asp. Karol Lempaszek
5. mł. asp. Szymon Nurzyński
6. mł. asp. Dariusz Oniszczuk
7. mł. asp. Andrzej Przygocki
8. mł. asp. Daniel Szoka
9. mł. asp. Mirosław Szołucha
10. mł. asp. Trzybińska Małgorzata
11. mł. asp. Michał Zdunek

12. mł. asp. Sylwia Jaworowskaawans przedterminowy
Na stopień młodszego aspiranta
Policji:
1. sierż. szt. Tomasz Breczko
2. sierż. szt. Renata Burdach
3. sierż. szt. Dżyg Damian
4. sierż. szt. Dariusz Izdebski
5. sierż. szt. Dariusz Lewczuk
6. sierż. szt. Iwona Łaziuk
7. sierż. szt. Tomasz Struk
8. sierż. szt. Agata Szołucha
9. sierż. szt. Anna Zielińska-Wisowata
Na stopień sierżanta sztabowego
Policji:
1. st. sierż. Tomasz Bazylczuk
2. st. sierż. Krzysztof Bednarczyk
3. st. sierż. Arkadiusz Dzirko
4. st. sierż. Hubert Gawryluk
5. st. sierż. Marcin Kozakiewicz
6. st. sierż. Dariusz Łaski
7. st. sierż. Maciej Makowski
8. st. sierż. Mateusz Oniszczuk
9. st. sierż. Jolanta Ostapiuk
10. st. sierż. Mariusz Prokopiuk
11. st. sierż. Rafał Sępkowski
12. st. sierż. Sozoniuk Adrian
13. st. sierż. Cezary Szcześniak
14. st. sierż. Norbert Tymicki
15. st. sierż. Marek Tyszewski
16. st. sierż. Mariusz Wójcik
17. st. sierż. Kamil Zdunek
18. st. sierż. Adam Zieliński
Na stopień starszego sierżanta
Policji:
1. sierż. Justyna Janiszewska
2. sierż. Dariusz Koczkodaj
3. sierż. Monika Lempaszek
4. sierż. Arkadiusz Marcinkowski
5. sierż. Daniel Marczewski
6. sierż. Paweł Moździerz
7. sierż. Robert Panasiuk
8. sierż. Krzysztof Pawluk

Na stopień sierżanta Policji:
1. st. post. Paweł Jabkiewicz
2. st. post. Marta Jakuszko
3. st. post. Krzysztof Kuzawski
4. st. post. Lewczuk Damian
5. st. post. Grzegorz Szymański
6. st. post. Łukasz Targoński
Na stopień starszego posterunkowego Policji:
1. post. Krzysztof Krupski
2. post. Przemysław Pińczuk
3. post. Piotr Matejko
4. post. Piotr Straszewski
5. post. Jacek Samociuk
6. post. Bartosz Paszczuk
7. post. Jakub Magnuszewski
8. post. Michał Mańko
9. post. Dariusz Frączkiewicz
10. post. Mateusz Rogoźnicki
11. post. Tomasz Korniluk
12. post. Karolina Borkowska
13. post. Daniel Korniluk
14. post. Arkadiusz Misiejuk
Tekst: podkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla /
zdjęcia Gwalbert Krzewicki
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ZSE w Międzyrzecu w czołówce szkół w wynikach egzaminów maturalnych
Szkoła od lat gości w rankingach najlepszych szkół w Polsce. Potwierdzeniem jakości
pracy szkoły są egzaminy maturalne. Niewiele techników
w województwie lubelskim
może poszczycić się tak wysokimi wynikami.

W związku ze zbliżającym się
sezonem grzybowym Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
informuje o tzw. „dyżurach
grzybowych”.
Podczas których grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów świeżych będą
udzielać mieszkańcom regionu porad

W Międzyrzecu Podlaskim
przy ulicy Siteńskiej odbyło
się uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego. To
najnowocześniejszy tego typu
obiekt w całej Europie. Ma
powierzchnię 3500 metrów
kwadratowych i ma zapewnić
pracę ponad tysiącu osób.
Prezes Wipaszu Józef Wiśniewski,
nie krył dumy ze swoich pracowników określających ich mianem
“Rodziny Wipaszu”. Apelował również do polityków aby regulacjami
prawnymi wspierali rozwój przemysłu spożywczego w kraju.

Trwa modernizacja drogi powiatowej Biała Podlaska –
Grabanów – Rokitno. Rzutem
na taśmę udało się przy okazji
już wykonywanych prac wpisać
w realizację zabieganą przez
mieszkańców Julkowa, radnego Tomasza Bylinę, pracowników ZDP z dyrektor Krystyną
Bień na czele i wójta Wiesława
Panasiuka budowę “plomby”
chodnikowej. Powstaje 80 metrów ciągu pieszego od zatoki
autobusowej w kierunku na
skrzyżowanie drogi powiatowej z gminną na Julków. Przy
okazji kilka zjazdów do położonych na budowanym odcinku
posesji.

W maju 2019 roku do matury w Zespole Szkół Ekonomicznych przystąpiło
aż 122 absolwentów technikum. Tylko
dla trzech egzamin zakończył się niepowodzeniem i nie mają możliwości
pisania egzaminu poprawkowego
w sierpniu. Zdawalność jest dużo
wyższa niż w kraju, kształtuje się na

poziomie 84,43 procenta. Egzamin
maturalny w Polsce zdało 80,5 %
zdających, w technikach tylko 70,5.
Szkoła bardzo dobrze wypadła na tle
innych szkół powiatu bialskiego, gdzie
odsetek sukcesów na egzaminie maturalnym wyniósł 74%, a w technikach
72%. Najlepiej na egzaminie poradzi-

li sobie uczniowie ZSE kształcący się
w zawodzie technik ekonomista, którzy
zdali go w 100 procentach.
Sukces jest tym większy, że uczniowie
oprócz matury zdawali również egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
i z nimi poradzili sobie równie dobrze.
Tekst: ZSE w Międzyrzecu Podl.

Dyżury Grzybowe
grzybowych oraz wydawać osobom zainteresowanym atesty na grzyby świeże
w terminach (lipiec – listopad):
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej,
ul. Warszawska 18
- 8.00-14.00 (poniedziałek-piątek)

Międzyrzec Podl.

grzyboznawca p. Przemysław Kurkowski, tel. 344-41-60 wew. 37,
- 8.00-14.00 (od 22.07.2019
poniedziałek-piątek) klasyfikator
grzybów p. Agnieszka Paszkowska
tel. 344-41-60 wew. 18,
Laboratorium Powiatowej Sta-

cji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7
- 8.00-14.00 (od 15.07.2019) poniedziałek-piątek) grzyboznawca p. Dorota
Maciejuk, tel. 342-55-46 lub 47
Materiały: Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej

Wipasz już otwarty!

Zadowolony jest także burmistrz
Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot. Dla niego to spełnienie
obietnic wyborczych ściągnięcia do
miasta poważnego inwestora z zewnątrz, oferta nowych setek miejsc
pracy, wzmocnienie pozycji Międzyrzeca Podlaskiego na mapie gospodarczej Polski Wschodniej, syndrom
“kuli śniegowej” – wielki inwestor
z szerokim zakresem obsługi pobudzi powstanie firm współpracujących i kooperujących a to dodatkowe możliwości powstania nowych

Estetyka i bezpieczeństwo. Chodników
i ciągów pieszo-jezdnych na modernizowanej trasie powstało już i powstają kolejne liczone w kilometrach. Te dodatkowe
80 metrów nie ujęte w pierwotnym planie
projektu z dofinansowaniem zewnętrznym

firm i kolejnych miejsc pracy, a co
równie istotne to znaczące wpływy do budżetu Międzyrzeca z po-

Julków

datków lokalnych które wzmocnią
i przyśpieszą rozwój miasta.
Materiały: Radio Biper

Będzie chodnik

wzięły na siebie Zarząd Dróg Powiatowych
w Białej Podlaskiej i Gmina Biała Podlaska. Koszt “chodnikowej plomby” to ok.

30.000 zł. Prace wykonuje PRD Grupa
Horeglad Biała Podlaska.
Materiały: Radio Biper
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Sprawnie idą prace przy termomodernizacji Urzędu Gminy

W kwietniu br. rozpoczęły się
prace, w ramach Projektu pt.
„Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Rokitnie”.
Prace wykonuje firma ze Sławacinka Starego (gm. Biała
Podlaska) Usługi Remontowo
– Budowlane „ALEX – BUD”
Aleksander Gryciuk. Koszt wykonania zadania to kwota ponad 373 tys zł. Prace powinny
zostać zakończone do 15 października 2019 roku.
– Sprawnie idzie firmie na placu budowy. Już widać pierwsze efekty a na jednej ze ścian można zobaczyć kolorystykę docelową i fakturę elewacji. Jest też
stelaż zadaszenia głównego wejścia.
Myślę, że uda się firmie dotrzymać

terminu zakończenia prac. – cieszy się
wójt Rokitna Jacek Szewczuk.
Realizacja zadania możliwa była dzięki programowi współfinansowanemu
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje
roboty termomodernizacyjne budynku Urzędu Gminy m.in.: – ocieplenie
wiatrołapu, – ocieplenie stropu nad I
piętrem, – ocieplenie stropodachu, –
stolarka okienna i drzwiowa, – sufit
podwieszany, – docieplenie elewacji, –

wymiana źródła ciepła – piec na pellet
drzewny z systemem zarządzania energią oraz inne prace remontowe.
– To długo oczekiwana inwestycja w
naszej gminie. Często Mieszkańcy pytali,
dlaczego nie jest remontowany Urząd Gminy, a przede wszystkim wejście do samego

budynku. Dzięki pieniądzom z projektu do
którego przystąpiliśmy – a jest to ogromne
wsparcie dla naszego skromnego budżetu
– będzie cieplej, oszczędniej, bezpieczniej
i estetycznie. – mówi Jacek Szewczuk wójt
Gminy Rokitno.
Materiały: Radio Biper

Stypendia w Wisznicach, Sosnówce i Sławatyczach
Podczas konferencji prasowej
w bialskim starostwie, radny
Daniel Dragan w obecności
wójtów: Piotra Dragana (Wisznice) i Marcina Babkiewicza
(Sosnówka) oraz Bolesława
Szuleja (dyrektor GOK w Sławatyczach) poinformował
o starcie dedykowanego programu stypendiów dla mieszkańców wymienionych gmin
– przyszłych studentów. Czeka
na nich 5.000 zł na początek!
Kandydat na stypendystę musi w pierwszej kolejności zarejestrować się do 14
sierpnia w systemie pod adresem: https://
nw.stypendia-pomostowe.pl/login
Stypendystą może zostać osoba spełniające następujące warunki:
– zdał dobrze maturę w bieżącym roku
szkolnym
– (uzyskał odpowiednią ilość punktów
zgodną z wymaganiami programu);
– zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych
studiów I stopnia lub I rok dziennych
jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich
uczelniach publicznych;
– mieszka na wsi lub w mieście do 20
tys. mieszkańców (pilotaż dla gmin:
Wisznice, Sławatycze i Sosnówka),
– pochodzi z rodziny, w której dochód
na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;
Dodatkowo musi otrzymać rekomenda-

cję lokalnej organizacji pozarządowej.
W przypadku gmin Wisznice i Sosnówka jest to Stowarzyszenie “Razem dla
Wisznic”, a w przypadku gminy Sławatycze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Sławatycze. Niezbędny formularz wkrótce pojawi się na stronach internetowych
poszczególnych urzędów gminy.
Pytania w sprawie stypendiów można
zadawać na wysyłając mail na adres
bialskie_stypendia@op.pl
– Startujący program to po pierwsze
spełnienie części mojego programu z jakim startowałem w wyborach do Rady
Powiatu. – mówi Daniel Dragan. – Po
drugie, znalazł się człowiek który mi podczas mojej nauki na szkole wyższej pomógł. Czuję się zobowiązany i uważam,
że muszę spłacić dług zobowiązania,

pomóc innym mieszkańcom gmin z którymi związane zostało moje życie. Do
współpracy zaprosiłem samorządowców
– wójtów. Każdy z nas przekazał cześć
swoich dochodów aby uzupełnić część
finansową projektu. Jak wiadomo, każdy
projekt dotacyjny, wiąże się z wkładem
własnym, ten wkład własny pokryliśmy
z pieniędzy prywatnych. Dzięki temu udało się zabezpieczyć 7 stypendiów. Cztery
czekają na mieszkańców gminy Wisznice,
dwa na mieszkańców gminy Sławatycze
i jedno stypendium dla mieszkańca gminy Sosnówka. Ułatwiamy start do wiedzy
i wykształcenia osobom z terenów gdzie
do szkół wyższych jest daleko, tu też jest
większy odsetek tych których po prostu
nie stać na dalsze kształcenie.
Poprzez program otrzymają po 500 zł
przez okres dziesięciu miesięcy studiów.

Program jest tak skonstruowany, że jeśli
student sprawdzi się i wykorzysta ten
czas na swój rozwój to jest szansa na
otrzymanie podobnego wsparcia także w kolejnych latach nauki w szkole
wyższej. Liczymy na to, że już dorosły
człowiek z wyższym wykształceniem nie
zapomni o swoich rodzinnych stronach.
Może nie koniecznie chodzi o same powroty wykształconych i pełnych planów
na rozwój ludzi tutaj z powrotem ale
o to aby budować lobby wykształconych
mieszkańców naszych gmin którzy być
może za kilka lat trafią do pracy w instytucjach rządowych, wojewódzkich, samorządowych czy naukowych. Wierzymy,
że być może kiedyś podejmowane przez
nich decyzje mogą pomóc w rozwoju
małych ojczyzn z których dziś pochodzić
będą przyszli studenci. – mówi Dragan.
Materiały: Radio Biper
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Od 40 lat w hołdzie żołnierzom Oddziału Partyzanckiego "Zenona"
W leśnych ostępach kompleksu
Smolne Piece, między Leszczanką a Młyńcem, każdego roku
w lipcu, niewielka mogiła staje
się niemym uczestnikiem uroczystości pełnej czci, zadumy
i refleksji. To dzięki kontynuatorom tradycji i orędownikom
przeszłości, historia poległych
w 1944 r. w obronie Ojczyzny
żołnierzy "Zenona" jest wciąż
żywa, a kolejne pokolenia
budują na niej fundamenty patriotyzmu.
Pierwsze nabożeństwo u stóp
brzozowych krzyży
Tradycja corocznych mszy świętych
odprawianych przy zbiorowej mogile poległych żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Zenona" sięga końca
lat 70-tych. Z inicjatywy śp. ks. Romana Soszyńskiego, proboszcza kościoła św. Anny w Białej Podlaskiej,
w 1978 r. przy udziale mieszkańców okolicznych wiosek odprawione zostało pierwsze nabożeństwo.
"Utrwaliłem w sobie przekonanie,
że trzeba tych ludzi uczcić. Ich taką
bezimienną, zapomnianą, zupełnie
porzuconą mogiłę jakoś przed oczy
społeczeństwa postawić, żeby to, co
piękne i szlachetne, nie poszło w zapomnienie" – wspominał ks. Roman.
W pobliżu mogiły stanął ołtarz przyozdobiony jedliną, młodzież przyszła z kwiatami, a wokół wzruszony
tłum. W nabożeństwie uczestniczył
sam major Stefan Wyrzykowski
"Zenon", a zachęcony takim początkiem postanowił w każdą rocznicę
bitwy zwoływać swoich żołnierzy
nad mogiłę walecznych przyjaciół
broni. W kolejnych dwóch latach
komunistycznej zawieruchy msze
sprawowano w Leśnej Podlaskiej,
gdzie obszerna świątynia mogła pomieścić coraz liczniejszą rzeszę przyjeżdżających na zlot kombatantów,
a w leszczańskim miejscu pamięci
hołd oddawano w ciszy i zadumie.
Przy pomniku partyzanckiej epopei
Jednakże dopiero rok 1981 pozostawił niezatarty ślad we wspomnieniach pamiętających tamten czas
mieszkańców. - Tego roku naczelnik
Lipiński wydał pozwolenie na organizację w trzecią niedzielę lipca
oficjalnych uroczystości w Smolnych Piecach. - sięga do wspo-

mnień Eugeniusz Dżyg, mieszkaniec
Leszczanki. - 19 lipca mszę świętą
odprawił biskup Jan Mazur. Przybył
generał Mieczysław Boruta – Spiechowicz, stawili się licznie kombatanci z rodzinami. Dotarły również
delegacje z zakładów, w których
formowała się "Solidarność". Zaprosili też Lecha Wałęsę, ale nie dojechał. Wiersze czytali aktor Marek
Perepeczko i narzeczona "Rudego"
[Jan Bytnar] z Batalionu "Zośka".
Żołnierski raport, łopot sztandaru
na wietrze i melodia Warszawianki
zapoczątkowały tę chwytającą za
serce tradycję.
W zadumie nad tamtym czasem...
Przed rzędem skromnych krzyży,
pośród pogrążonych w zadumie
uczestników, stali przy swym dowódcy, ramię w ramię, żołnierze
"Zenona". W myślach i w modlitwie utarte w pamięci nazwiska poległych przyjaciół: Bogusława "Bogusia" Jastrzębskiego, Mieczysława
"Groźnego" Wójtowicza, Zbigniewa
"Hermesa" Kwieka, Krzysztofa
"Okszy" Orzechowskiego, Bolesława
"Zdzisława" Dąbrowskiego, Władysława "Żurawia" Bociana, Stanisława "Atlety" Koca, Janusza "Janusza"
Olszewskiego, Zygfryda "Brzechwy"
Składanka, Zdzisława "Balachy" Ponikowskiego". Nad mogiłą, ze smutkiem nisko pochylona, sanitariuszka
"Marta", Alina Fedorowicz, w której
pamiętnikach zawarte są wzruszające opisy tragicznych losów partyzantów: " Stanęliście wszyscy już
do otwartej walki, niby wolni rycerze
idący w bitwę z otwartą przyłbicą
i padli na progu wolności, która jawiła się inaczej waszym oczom niż
[ta, która] przyszła. Z tą szczęśliwą
wizją odeszliście w zaświaty [...]
Zaraz po zakończeniu walk zwieźliśmy większość zabitych do wspólnej
mogiły pod pamiętną smolarnią. Wyciosaliśmy im krzyż brzozowy i dali
prostą tabliczkę. Dzisiaj leżą nasze
żołnierzyki po cichych, wiejskich
cmentarzach".
75 lat tradycji wiecznej żywej
Echem niosły się po lesie śpiewane głośno słowa Roty "Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród" – z nostalgią
wspomina sołtys wsi Leszczanka
Krystyna Korneluk, mająca wów-

czas lat kilkanaście. To również
historia jej rodziny, w lipcowej
walce zginął bowiem bliski krewny jej mamy. - Msze odprawiano
każdego roku do dziś, w trzecią
niedzielę lipca. Przy mogile stał ołtarz, a przy nim księża z parafii św.
Anny w Białej Podlaskiej. Dopiero
kilka lat temu ta tradycja została
przekazana naszej parafii w Witorożu.W tym roku po raz pierwszy
nabożeństwo odprawił nowo mianowany proboszcz parafii Witoroż
ks. Krzysztof Chaciński. – Zgromadziliśmy się w miejscu, które przywołuje pamięć historyczną i które
zobowiązuje. Jesteśmy przy mogile
żołnierzy, którym chcemy dziękować
za ich pokorę i poświęcenie – tymi
słowami celebrans rozpoczął leśne
nabożeństwo – Żołnierze ci zginęli,
by kolejne pokolenia żyły już w wolnym kraju, w wolnej Ojczyźnie.
Mamy piękną historię, na której
warto budować podstawy teraźniejszości – podkreślił.
W pamięci i w sercach
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło

nr 43 z Białej Podlaskiej” płk. Jan
Sroka, Stanisław Wenio i Ryszard
Artyszuk (weterani działań poza
granicami kraju), wicestarosta Powiatu Bialskiego Janusz Skólimowski, przedstawiciele Samorządu
Gminy Drelów na czele z sekretarzem Ireneuszem Bieleckim, a także rodziny poległych i parafianie.
Delegacje złożyły wieńce, oddając
cześć bohaterskim uczestnikom akcji „Burza”, poległym w 1944 r.
W drodze do nieba
I takie będą już te rocznice. Rocznice spotkań i wzruszeń. Rocznice
zadumy i nadziei – przewidział
w " S m ol ny ch P i e c a ch ( 2 0 0 6 )
dziennikarz, publicysta i prozaik
Jan Kołkowicz. Coroczne spotkania
przy leśnej mogile pozwolą zachować pamięć o tych, co "odeszli (...)
drogą szeroką, drogą otwartą do
polskiego nieba tym, co służą Ojczyźnie...". Odeszła już autorka tych
słów, sanitariuszka "Marta", a swój
niezapomniany oddział "Zenona",
rozproszony po okolicznych mogiłach, prowadzi na wieczną wartę
zmarły w 1985 r. w Siedlcach major Stefan Wyrzykowski.
Tekst i zdjęcia: Anna Ostapiuk Miedzyrzec.info
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Festyn z okazji Powitania Wakacji

Organizacja „Podaj dziecku
pomocną dłoń” w Międzyrzecu
Podlaskim zorganizowała festyn z okazji „Powitania Wakacji”. Festyn odbył się na placu
Jana Pawła II.
Festyn rozpoczął się o godzinie
14:00, przy czym przygrywał zespół
„Echo”. Dla dzieci odbyły się przeróżne konkurencje sportowe i zabawy.
Wszystkie dzieci, które wzięły udział
w konkurencjach otrzymały za to na-

Międzyrzec Podl.

grody w postaci: zabawek, słodyczy
oraz talonów na lody.
Podczas imprezy, w trosce o bezpieczeństwo, oraz by zapobiec w przyszłości ewentualnym kradzieżom,
policjanci z Miejskiej Komendy Policji
w Międzyrzecu Podlaskim wszystkim
chętnym osobom nadawali unikalny
numer i znakowali nim rowery.
Przy udziale międzyrzeckiej Policji
oraz Straży Pożarnej odbyła się inscenizacja wypadku drogowego, polegająca na rozcinaniu samochodu noży-

cami strażackimi i wyciąganiu osoby
poszkodowanej w wypadku.
Na koniec Pan Prezes Sławomir Zacharjasz rozdał dzieciom cukierki i życzył
wesołych, a co najważniejsze bezpiecznych wakacji. Do końca festynu przygrywał zespół „Echo”. Dodatkowymi
atrakcjami dla dzieci były: trampoliny,
dmuchany zamek, kule wodne.
Składamy serdeczne podziękowania
sponsorom, którzy przyczynili się do
odbycia festynu i zorganizowania
nagród oraz słodyczy dla dzieci. Po-

dziękowania zwłaszcza należą się Burmistrzowi Miasta Panu Zbigniewowi
Kotowi za pozwolenie na plac na festyn i szczególną pomoc Organizacji.
Podziękowania kierujemy do Komendanta Policji za utrzymanie porządku
na festynie. Szczególnie dziękujemy:
„GAZOL Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński” za ufundowanie
słodyczy. Podziękowanie składamy
także osobom, które przyczyniły się
do całej organizacji festynu.
Tekst i zdjęcia: Organizacja Podaj Dziecku Pomocną Dłoń

Arkadiusz Dalak laureatem konkursu “FOTO LUBELSKIE”

Podczas uroczystego otwarcia wystawy – Wystawa fotograficzna „FOTO Lubelskie” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
wręczono nagrody za najlepsze prace. Główna nagroda powędrowała do Międzyrzeca Podlaskiego!
Międzyrzeczanin Arkadiusz Dalak został laureatem konkursu Foto
Lubelskie za zdjęcie pt. “Widok z lotu ptaka na międzyrzeckie jeziorka jako miejsce wypoczynku i spotkania z naturą”. II miejsce
przyznano fotografii Tomasza Młynarczyka (Radzyń Podlaski) pt. Kaplica Świętej Anny, zaś III miejsce zdobył Grzegorz Warowny z Ryk
za zdjęcie Jezioro Rotcze.
Konkurs zorganizowany został przez CSK we współpracy z 48 miastami z regionu. Fotografie ukazują swoiste perełki Lubelszczyzny:
miejsca i obiekty architektoniczne oraz dokumentują niezwykłe
chwile, obyczaje, obrzędy, wydarzenia; pokazują różnorodność
i wielokulturowość województwa lubelskiego. Z nadesłanych prac
wybrano 65 zdjęć, które do 8 września oglądać będzie można
na wystawie w Centrum Spotkania Kultury w Lublinie. Wstęp na
wystawę jest bezpłatny.
Tekst/Zdjęcie: UM w Międzyrzecu Podlaskim
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,,Podlaski Przełom Bugu” tym
razem odbył się w dniach 09
– 14 czerwca 2019 r. Wzięli
w nim udział znakomici twórcy,
mistrzowie polskiej fotografii
krajobrazowej i przyrodniczej.
Plenery ,,Podlaski Przełom
Bugu’’ cieszą się dużym uznaniem w środowisku fotografików i są jedną z ważniejszych
imprez tego typu w kraju.
Organizatorami plenerów są: Miejski
Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie
Centrum Kultury w Białej Podlaskiej,
Powiat Bialski - Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, Dyrekcja Lubelskich Parków Krajobrazowych i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.
Plenery mają zasięg międzynarodowy, do udziału w nich dotychczas,
co roku zapraszanych było ok. 35
artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi,
Francji i Czech.
Główne cele organizacji plenerów to:
- wspieranie oraz promocja twórczości
artystycznej w dziedzinie fotografii
- wymiana doświadczeń twórczych
i warsztatowych artystów z Polski i
Europy;
- promocja atrakcyjnych turystycznie,
bogatych w zabytki kultury duchowej
i materialnej ziem nadbużańskich;
- zbieranie materiału fotograficznego
do organizacji wystaw i wydania albumu ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory i fauny.
W tegorocznym plenerze wzięli udział
zaproszeni przez organizatorów goście z Francji Vincent Moser i Leo
Servant, z Ukrainy Walerii Bihun
i z Niemiec Krzysztof Czarski. Odbyły się prezentacje prac uczestników
pleneru, oraz wykłady m.in. prof. Zbigniewa Tomaszczuka z Warszawskiej
ASP i znanego fotografa przyrody dr.
Pawła Świątkiewicza z Białegostoku.
W celach organizacyjnych zapewniono uczestnikom noclegi i wyżywienie, przygotowano czapki reklamowe
z nadrukowanym logotypem pleneru
oraz zapewniono przejazdy.
Wystawa poplenerowa odbędzie
się w listopadzie i grudniu 2019 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, oraz w lutym i marcu 2020 r.
w Bialskim Centrum Kultury w Białej
Podlaskiej. Jak co roku organizatorzy
zaplanowali wydanie, towarzyszącego
wystawie, obszernego katalogu – albumu formatu A4 oraz prezentację
wystawy w wielu ośrodkach w kraju.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Ruciński
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XVII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych
W gm. Rokitno odbył się XVII
Powiatowy Przegląd Twórczości
Artystycznej Dorosłych.
W imprezie wzięło udział osiem zespołów
ludowych z Powiatu Bialskiego: Podlasianki, Kalina, Czeremcha, Jutrzenka, Olszyna, Macierz, Bokinczanka, oraz pani
Joanna Majkrzyk i Bartek Peszuk- lider
zespołu Chwila, uczestnik programu The
Voice Kids. Panie z Kół Gospodyń i Stowarzyszenie „Klon” przygotowały przepyszne szarlotki na konkurs „Najsmaczniejsza szarlotka”. Zabawie towarzyszyły
liczne konkursy, które dostarczały dużo
śmiechu i zabawy. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, popcornu
, waty cukrowej i lodów.
Tekst, zdjęcia: GIK Rokitno
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XXV Dni Otwarte Rolnictwa i Agroturystyki Landu
Brandenburgia
W dniach od 14 do 17 czerwca
br. delegacja z powiatu bialskiego złożyła wizytę w partnerskim powiecie Oberhavel,
w ramach XXV Dni Otwartych
Rolnictwa i Agroturystyki Landu Brandenburgia.
Delegacja w składzie: Przemysław
Bierdziński – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Wiesław
Bylina – członek Zarządu Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Między
Bugiem a Krzną” oraz Sebastian Santus – członek LOT „Między Bugiem
a Krzną” uczestniczyła w oficjalnym
otwarciu wydarzenia w gospodarstwie Państwa Ronalda i Martiny
Koch, położonym w miejscowości
Löwenberger Land – Großmutz.
W trakcie otwarcia Ludger Weskamp
– Starostwa Powiatu Oberhavel oraz
Egmont Hamelow – Wicestarosta
wyraził szczególne podziękowania dla
Mariusza Filipiuka – Starosty Bialskiego za udział i zaangażowanie powiatu bialskiego w obchodach święta
rolnictwa i agroturystyki.
W tegorocznych, jubileuszowych

Dniach Otwartych Rolnictwa i Agroturystyki Landu Brandenburgia stoisko promocyjne powiatu bialskiego
prezentowało się wyjątkowo atrakcyjnie, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród odwiedzających gości.
Podziękowanie za pomoc i wsparcie okazane przy organizacji stoiska promocyjnego w szczególności składamy na ręce:

Damiana Dybały – I radnego
Klasztoru Kodeńskiego, proboszcza
parafii św. Anny w Kodniu, Pana
Arkadiusza Misztala – prezesa LOT
„Między Bugiem a Krzną”, Pani
Pauliny Pietrusik „Panny Apteczkowej” z Kodnia, Pana Krzysztofa
Rechnio i Pana Sławomira Rechnio
– „Partner” S.C. Piekarnia w Leśnej
Podlaskiej, Pana Mariusza Lesiuka

– P.H.U. ELMAR Lesiuk S.J. w Białej Podlaskiej, Pana Sebastiana
Santusa – właściciela gospodarstwa agroturystycznego „Bużysko”
w Pratulinie, Pana Wiesława Byliny
– właściciela gospodarstwa agroturystycznego „Malówka” w Malowej
Górze.
Materiał: powiat bialski
Tekst/Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej
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Jubileusz 100-lecia OSP w Huszczy

W tym roku przypada jubileusz
100-lecia istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Huszczy. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 30 czerwca. Rozpoczęły
się Mszą Świętą w kościele p.w.
Świętej Trójcy w Huszczy w intencji strażaków. Mszę celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Zdzisław Matejuk.
Część dalsza obchodów odbyła się na
placu przy miejscowej Szkole Podstawowej. Zebranych gości przywitał
– prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Łomazach druh
Jerzy Czyżewski jednocześnie wójt
gminy Łomazy.
Wśród gości znaleźli się m.in.
– sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Czesław Pikacz,
– radny powiatowy Marek Uściński,
– dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej mł. bryg. Sylwester Sadowski,
– Ksiądz proboszcz Zdzisław Matejuk,
– druh Krzysztof Łojewski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Łomazach,
– druh Roman Stanilewicz – Komendant Gminny OSP w Łomazach,
– Pan Andrzej Wiński – Przewodniczący Rady Gminy Łomazy,
– Pan Tadeusz Bańkowski – Prezes
GS „SCh” w Łomazach,
– Pan Ryszard Bielecki – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach,
– Strażacka Orkiestra Dęta,
– Jednostki OSP z terenu gminy wraz
z pocztami,
– druhny i druhowie oraz mieszkańcy
gminy i okolic.
Po odczytaniu rysu historycznego
jednostki OSP w Huszczy, z racji
jubileuszu Ochotnicza Straż Pożarna
w Huszczy została odznaczona Złotym Znakiem Związku.
Ponadto podczas uroczystości zasłużonym druhom wręczono również
odznaczenia indywidualne.
Medalem honorowym im. Bolesława
Chomicza odznaczony został druh:
– Franciszek Kowieski.

Złotym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”odznaczeni zostali druhowie:
– Karol Hołownia,
– Zenon Jarocki,
– Roman Kowieski,
Srebrnym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”odznaczeni zostali druhowie:
– Krzysztof Jarocki,
– Tomasz Hołownia,
– Jarosław Kowieski,
Brązowym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”odznaczeni zostali druhowie:
– Barbara Hołownia,
– Marcin Moszkowski,
– Robert Malewicz,
– Mariusz Korszun.
Odznaką honorową „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” odznaczeni
zostali druhowie:
– Stanisław Czarnacki,
– Józef Kowieski.
Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został druh:
– Bartosz Kowieski,
Odznaką „za wysługę lat”- odznaczeni zostali druhowie osp huszcza:
65 LAT
– Jan Dołęgowski,
55 LAT
– Stanisław Czarnacki,
– Stanisław Gadomski,
– Józef Kowieski,
50 LAT
– Franciszek Kowieski,
– Tadeusz Żółkowski,
45 LAT
– Józef Brodacki,
40 LAT
– Andrzej Kobyliński,
25 LAT
– Henryk Jarocki,
20 LAT
– Andrzej Wiński,
15 LAT
– Zbigniew Koc,
5 LAT
– Krzysztof Bondaruk,
– Michał Kowieski,
– Tomasz Laskowski,
– Krzysztof Moszkowski,
– Łukasz Rudzki,
– Bartosz Rząd.

Listy gratulacyjne za pośrednictwem
swoich przedstawicieli obecnych na
uroczystości przekazali:
– druh Marian Starownik – Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Lublinie,
– druh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej,
– Lubelski Komendant Wojewódzki
PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz
Alinowski,
– KomendantMiejski PSP w Białej
Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk,
Listy i upominki przekazali:

– druh Czesław Pikacz – Sekretarz
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSPRP w Lublinie,
– Dowódca JRG PSP w Białej Podlaskiej mł. bryg. Sylwester Sadowski.
Ponadto swoje gratulacje złożyli:
– druh Jerzy Czyżewski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Łomazach,
– Pan Marek Uściński – Radny Rady
Powiatu Bialskiego
Zakończenie obchodów jubileuszu
uświetnił koncert Orkiestry Dętej
OSP Łomazy.

Tekst / zdjęcia: UG w Łomazach

KULTURA 15

Gościniec Bialski Nr 06/2019

XVIII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną
W GIK Rokitno odbyło się XVIII
Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną.
Imprezę otworzyła Dyrektor Gminnej
Instytucji Kultury Alicja Jawoszek, która przywitała zebranych gości. Dzieci
do Rokitna przybyły bardzo licznie,
w tym roku na scenie wystąpiło, aż
100 wykonawców, w tym 12 solistów
i 11 zespołów z powiatu bialskiego.
Ocenę występu pozostawiono komisji
konkursowej, w której zasiedli: Anna
Jóźwik- inspektor Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Wiesław
Kukawski –lider Zespołu „Relax”
i Ks. Dariusz Radywaniuk- Dyrektor Domu Pielgrzyma w Pratulinie.
Dzieci i młodzież wystąpiła w 2 kategoriach: solista i zespół w trzech
grupach wiekowych:
SOLIŚCI Klasa1-3:
I miejsce – Michalina Żuk (Janów
Podlaski),
• „Laleczka”
• „W moim ogródeczku”
II, III miejsce – brak zgłoszenia
Klasa 4-6
I miejsce – Amelia Wojdat (Rokitno),
• „ Nowa Baśń”

• „Lipka”
II miejsce – Wiktoria Suszczyńska
(Rokitno),
• „Szafy z koralowej rafy”
• „W moim ogródeczku”
III miejsce – Alicja Szandecka (Biała
Podlaska),
• „Lato”
• „Zielona kalina”
Wyróżnienie: Elżbieta Doroszuk (Biała Podlaska)
• „Złap lato”
• „Cerwonem zasiała”
Klasa 7-8 i Gimnazjum
I miejsce – Emila Stefaniuk (Biała
Podlaska),
• „Wiara przenosi góry”
• „W lesie co jest blisko sadu”
II miejsce – Julia Stefaniuk ( Rokitno),
• „Wielka woda”
• „ Dziś prawdziwych cyganów już
nie ma”
III miejsce –Natalia Raczkowska (Sosnówka),
• „Dmuchawce latawce wiatr”
• „W moim ogródeczku”
Wyróżnienie – Kinga Łyczewska (
Janów Podlaski),
• „Czas nas uczy pogody”
• „ Lipka”
ZESPOŁY klasa 1-3

I miejsce- Tęcza (Biała Podlaska)
• „Czas na lato”
• „Chodziła Mania po łące”
II miejsce - Różyczki (Rokitno)
• „ Ostatni dzwonek”
• „Czerwone jabłuszko”
III miejsce – Cytrynki (Rokitno)
• „Mucha w mucholocie”
• „ Czerwone jabłuszko”
Wyróżnienie – Krasnoludki (Rokitno)
• „ Lato na dywanie”
• „ Poszło dziewczę po ziele”
Klasa 4-6
I miejsce – Śnieżynki (Rokitno)
• „ Góry go góry”
• „ Czerwone jagody”
II miejsce – Kolorowe Nutki (Rokitno)
• „Niech żyją wakacje”

• „W moim ogródeczku”
III miejsce- Fantazja (Rokitno)
• „ Mięta”
• „ Oj zagraj mi muzyko”
klasa 7-8 i Gimnazjum
I miejsce – Chór Presto (Rossosz)
• „ Niedługo wakacje”
• „ Trojak”
II miejsce- Tacy nie inni (Rokitno)
• „ Lubiła tańczyć”
• „Szła dzieweczka”
Wszyscy uczestnicy pięknie wykonali utwory. Każdy z wykonawców po
występie miał zapewniony gorący
posiłek oraz pyszne lody. Przy wydawaniu obiadów aktywnie pomagały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Rokitnie .
Tekst, zdjęcia: GIK Rokitno
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Moc atrakcji na Dniach Drelowa
Tegoroczne jubileuszowe XX
Dni Drelowa zapiszą się, jako
niezapomniane święto dobrej
zabawy. Każdy, kto przyszedł
na imprezę mógł znaleźć coś
dla siebie. Trzon przygotowanego programu wydarzenia
stanowiły różnorodne koncerty
i występy.
Na scenie przed placem Gminnego
Centrum Kultury wystąpili: “Tacy
Sami”, Drelowiacy, Nipperboy, Energy
Girls, Junior Stress oraz lokalni młodzi
artyści, uczniowie Szkół Podstawowych w Drelowie i Szóstce.
Oprócz różnorodnej muzyki na gości czekały również inne atrakcje. Wśród nich
znalazł się pokaz strongman, nauka tańca ludowego, parada motocyklowa oraz
wesołe miasteczko dla najmłodszych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również wystawy: “20 lat GCK w Drelowie”, “Przędzalnictwo na Podlasiu”,

“Gmina Drelów kreską malowana”
oraz “Archeologiczne odkrycia w gminie Drelów”. Warto wspomnieć też
o sesji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Drelowskiej, której tematem był awans
społeczny miejscowości Drelów.
W czasie trwania imprezy rozstrzygnięto również konkurs “Gmina Drelów kreską malowana”. I tak w kategorii:
– Dzieci 10-13 lat: I miejsce – Aurelia Kiryłowicz
– Dzieci i młodzież 14-16 lat: I miejsce – Anna Niestoruk, II miejsce –
Aleksandra Sławińska
– Dorośli powyżej 17 lat – I miejsce
– Małgorzata Grudzińska, II miejsce – Katarzyna Duda, III miejsce
– Magdalena Witkowicz.
Wręczono również wyróżnienia “Przyjaciel Gminnego Ośrodka Kultury”.
Nagrody wręczył prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Drelowskiej Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Materiały: Radio Biper
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Dni Gminy Łomaz
W ciepłej atmosferze na stadionie w Łomazach odbyły się Dni Łomaz.
Uroczystość rozpoczęła niezastąpiona Orkiestra Dęta OSP w Łomazach,
po której oficjalnie imprezę otworzył Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski
wraz z Dyrektorem Delegatury w Białej Podlaskiej Małgorzatą Bogusz.
Wśród gości zaproszonych byli: Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Wójt Gminy
Kodeń Jerzy Troć, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan, Radny Powiatu Bialskiego Paweł
Stefaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński. Po oficjalnym otwarciu ze sceny
popłynęła muzyka różnych stylów. Wakacyjną piosenkę zaprezentowały dzieci z Gminnego
Ośrodka Kultury w Łomazach: Julia Filipiuk, Dorota Gicewicz, Michał Kowalewski oraz
solistka Amelia Wołosowicz. Z programem kabaretowo - biesiadnym wystąpiła Kapela
z Naszego Miasteczka, bawiąc zebranych żartem i piosenką. Następnie o mocniejsze
brzmienia zadbał zespół TENTATIVE z Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach, a światowe przeboje muzyki rozrywkowej zaprezentował L.A. PROJECT z Adrianem Litewką na
czele. Blok muzyki Disco Polo rozpoczął wokalista MACHO, a zaraz po Nim na scenie
pojawił się zespół SHANTEL. Gwiazdą wieczoru były BRATHANKI. Ich największe przeboje
rozgrzały publiczność, która po koncercie bawiła się przy muzyce dyskotekowej. Organizatorami Dni Łomaz byli: Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach.
Materiały: GOK Łomazy
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Dni Gminy Zalesie pełne atrakcji
Gmina Zalesie świętowała swoje dni. Uroczystości rozpoczęła
msza św. na hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Po uroczystych przemowach i części
oficjalnej na terenie obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyła się część artystyczna.
Wystąpiły dzieci i młodzieży z gminy
Zalesie, zespół “Dobrynianki”, kapela
ludowa z Brześcia “Łuczyna” oraz jako
gwiazda wieczoru Pudzian Bend. Program uzupełniły również dodatkowe
atrakcje. Wśród nich m.in. wesołe
miasteczko, stoiska z gadżetami oraz
pokaz karate Kyokushin. Imprezę zakończyła dyskoteka. Materiały: Radio Biper
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Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
Jubileusz 100-lecia OSP z Łózek

W setną rocznicę powołania jednej z pierwszych w ówczesnym
powiecie radzyńskim Ochotniczej
Straży Pożarnej, zasłużeni druhowie przyjęli odznaczenia, medale
i dyplomy, stanowiące dowód
wdzięczności i szacunku dla ich
ofiarnej i bezinteresownej służby
pożarniczej.

Uroczysty jubileusz jednostki zainaugurowała msza święta dziękczynna w intencji
strażaków i ich rodzin celebrowana przez
ks. kan. Wiesława Mańczynę, proboszcza
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Drelowie. Po niej nastąpił przemarsz
pododdziałów, prowadzonych przez Poczty
Sztandarowe i Orkiestrę Dętą z Łomaz, na
plac przed budynek Remizy OSP. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości
druha Marcina Kazimierczaka, wciągnięciu
flagi na maszt i odsłuchaniu hymnu państwowego, przystąpiono do punktu kulminacyjnego uroczystości - poświęcenia tablic
na pamiątkowym głazie. Symboliczną biało – czerwoną wstęgę zdjęli Prezes OSP
z Łózek Mirosław Daciuk i dh Stanisław
Zahajkowiec, odsłaniając inskrypcję:
Jubileusz był doskonałą okazją do przypomnienia rysu historycznego Stulatki
oraz zaprezentowania nowo powstałej
„Monografii OSP Łózki”, zredagowanej
na podstawie wspomnień i archiwalnych
dokumentacji przez państwo Elżbietę
i Zbigniewa Łaziuków. – Cieszymy się, że
mogliśmy opisać dzieje jednostki, jednej
z pierwszych na terenie dawnego powiatu
radzyńskiego – mówił Zbigniew Łaziuk,
były komendant miejski PSP w Białej Podlaskiej - Mamy nadzieję, że za kolejnych
50 lat znajdą się osoby, które podejmą
się kontynuacji tego dzieła, ponieważ
wciąż pojawiają się wątki, które można
rozwinąć i pogłębić, jak choćby dzisiejsza
uroczystość.
– Czytając „Monografię” – dodał druh
Franciszek Jerzy Stefaniuk podczas jej
prezentacji – będziecie państwo pochylać
się nad dorobkiem nie tylko strażaków, ale
i całej społeczności Łózek. Publikacja jest
równocześnie wyrazem hołdu wszystkim
bezimiennym druhom oraz tym, których
nie ma już wśród nas.
Jednostka powstała w 1919 r. jako pierwsza na dzisiejszym obszarze gminy Drelów,
z inicjatywy jej współzałożycieli: Filipa
Korneluka, Piotra Bobruka, Józefa Hawryluka, Piotra Hawryluka, Józefa Hukaluka,
Piotra Kozłowca, Antoniego Małoszuka,
Stanisława Marczuka, Stefana Marczuka
i Józefa Paracia.

W chwili obecnej jednostka liczy 76-ciu
członków, w tym aktywnych 50 i 26 honorowych. Najstarsi z nich służą ponad 70
lat. W skład Zarządu wchodzą druhowie:
Prezes Mirosław Daciuk, Naczelnik Piotr
Tyszewski, Wiceprezes Krystian Gaca, Sekretarz Hubert Łosicki, Skarbnik Marcin
Kozłowiec, Gospodarz Sławomir Szafrański i Członek Zarządu Zbigniew Stepaniuk.
Prężnie działający zastęp wyróżniono za
całokształt działalności na rzecz ochrony
przeciwpożarowej, dekorując sztandar
Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, a także odznaczenia
„Za Wysługę Lat” przyozdobiły mundury
strażaków ochotników. – Jesteście jednostką elitarną - mówił z dumą Starosta
Bialski Mariusz Filipiuk, wręczając medale, składając życzenia i podkreślając
nieocenioną rolę druhów w społeczności
lokalnej. Z życzeniami pospieszyli również
przedstawiciele władz związkowych, władz
gminy i powiatu oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji. Wręczono jubileuszowe podarunki w postaci
grawertonów i listów gratulacyjnych, jednostka otrzymała również czek na kwotę
2 tys. zł. Wsparcie i pomoc w zakupie quada strażackiego zadeklarował wójt gminy
Drelów Piotr Kazimierski, podkreślając
z mocą wagę budowanej przez laty silnej
pozycji druhów łózeckach. – Za tym stuleciem kryją się konkretne dokonania, którym
stale towarzyszyło poczucie bezpieczeństwa
wśród mieszkańców. – podkreślił Poseł na
Sejm Stanisław Żmijan.
W podniosły nastrój uroczystości wkradały
się gęsto elementy humorystyczne. Przemawiający druhowie żartowali na temat
swoich dłuższych i krótszych wystąpień,
a prezes OSP z Radzynia Podlaskiego
Henryk Jan Hałajko przypomniał dowcipną anegdotkę, która w finale dała odpowiedź na dawne dochodzenie w sprawie

afery pod hasłem "Kto zjadł kiełbasę?!":
Rocznicowe obchody uwieńczyło spotkanie
integracyjne w Domu Ludowym przygotowane przez druhów OSP i członkinie KGW
z Łózek. Zaproszeni goście odwiedzili także
Salę Pamięci, w której zaprezentowano dorobek OSP Łózki w postaci statuetek, zdjęć
i archiwaliów.
W trakcie uroczystości wręczono medale,
odznaczenia i wyróżnienia dla najbardziej
zasłużonych druhów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łózkach:
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
dh Stanisław Zahajkowiec
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Tomasz Kościuczyk, dh Henryk
Kurowski, dh Jan Stefaniuk, dh Jan Nazaruk, dh Sławomir Kozłowiec, dh Wiesław
Nazaruk, dh Tomasz Nazaruk, dh Sławomir
Szafrański, dh Marcin Kozłowiec, dh Emil
Stefaniuk.
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Adrian Kozłowiec, dh Grzegorz
Kozłowiec, dh Tomasz Hać
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Po
żarnictwa”: dh Kamil Jałtuszyk, dh
Hubert Łosicki, dh Kamil Prochera, dh
Krystian Gaca, dh Artur Saczuk, dh Piotr
Kozłowiec, dh Dariusz Kulawczuk, dh Michał Jałtuszyk, dh Michał Boruta, dh Grze
gorz Paluch
Odznaka „Zasłużony Strażak Powiatu
Bialskiego” Prezes Zarządu OSP w Łózkach dh Mirosław Daciuk
Odznaczenie „Strażak wzorowy”: dh
Szymon Romaniuk, dh Daniel Basara, dh
Mirosław Gawłowski, dh Kamil Kubera, dh
Damian Kubera
Odznaka „Za Wysługę Lat”:

70 lat - dh Marian Majczyna, dh Józef
Nazaruk i dh Marian Romaniuk
65 lat - dh Henryk Leśniczuk, Kazimierz
Sidorczuk i Franciszek Piluszyk
60 lat - dh Stanisław Kozłowiec
55 lat - dh Stanisław Zahajkowiec, dh
Włodzimierz Kościuczyk, dh Henryk Kurowski, dh Jan Łuszczanica, dh Henryk
Kościuczyk
50 lat - dh Jan Byczyk, dh Henryk Zacharuk, dh Henryk Hać, dh Wiesław Ilczuk, dh
Czesław Zaniewicz i dh Stanisław Sójka
45 lat - dh Bronisław Czarnecki
40 lat - dh Michał Antoniuk, dh Zenon
Nazaruk, dh Jan Nazaruk, dh Zenon Daniluk, dh Andrzej Chodźko, dh Leszek Korniluk, dh Henryk Prochera
35 lat - dh Henryk Nazaruk, dh Jan Faluszewski, dh Henryk Kozłowiec, dh Mirosław Daciuk, dh Jan Stefaniuk, dh Janusz
Michalski
30 lat - dh Krzysztof Kozłowiec, dh Piotr
Zaniewicz, dh Marek Milaniuk, dh Mirosław Grysiewicz, dh Jacek Łuszczanica, dh
Leszek Łajtar, dh Zbigniew Stepaniuk, dh
Sławomir Łajtar
25 lat - dh Marek Nazaruk, dh Zenon Sidorczuk, dh Kazimierz Słupczewski, dh Dariusz Węgrzyniak, dh Mirosław Kulawczuk
20 lat - dh Tomasz Nazaruk, dh Sławomir
Kozłowiec, dh Marcin Kozłowiec, dh Tomasz Kozłowiec
15 lat - dh Sławomir Szafrański, dh Wiesław Nazaruk, dh Emil Stefaniuk, dh Tomasz Kościuczyk, dh Grzegorz Kozłowiec,
dh Adrian Kozłowiec, dh Michał Jałtuszyk,
dh Tomasz Hać, dh Michał Boruta, dh Hubert Łosicki, dh Kamil Prochera, dh Piotr
Tyszewski
10 lat - dh Kamil Jałtuszyk, dh Dariusz Kulawczuk, dh Grzegorz Paluch, dh Piotr Kozłowiec, dh Krystian Gaca, dh Artur Saczuk
5 lat - dh Sylwester Prokopiuk, dh Kamil
Kubera.
Materiały: Anna Ostapiuk miedzyrzec.info
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Pająki i skorpiony opanowały GOK

W Gminnym Ośrodku Kultury
w Wisznicach obejrzeć można
było niecodzienną wystawę
edukacyjną pt. “Fascynujący
świat pająków i skorpionów”.
– Są tu zwierzęta praktycznie z całego świata. Jest to wystawa edukacyjna, gdzie można poznać świat

pajęczaków. Można tu też lęki i stereotypy, które są na temat pająków
istnieją przełamywać. Z wystawą
jeździmy już 25 lat po całej Europie.
Do tej pory byliśmy w osiemnastu
krajach. W całej naszej kolekcji jest
około 400 pająków i skorpionów –
mówi Maciej Kuta – opiekun wystawy.
Materiały: Radio Biper

Podlaski Power w Wisznicach
W pierwszych dniach lipca Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach gościło uczestników międzynarodowej wymiany młodzieży „Podlaski Power”,
zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Aktywne Pogranicze” w ramach programu Erasmus+. Tematem projektu był rozwój przedsiębiorczości oraz
zachęcenie młodych ludzi do podejmowania różnorodnych inicjatyw wykorzystujących lokalny potencjał.

Podczas dziesięciodniowych warsztatów młodzi ludzie z Grecji, Macedonii
i Hiszpanii wraz z uczniami LO Wisznice zdobywali wiedzę i umiejętności
z zakresu projektowania i tworzenia
koncepcji własnego biznesu, promo-

cji, reklamy i PR. Uczestnicy odbyli
też wizytę studyjną w Sławatyczach,
gdzie spotkali się z panem Markiem
Pomietło, który opowiedział o początkach i funkcjonowaniu firmy organizującej spływy kajakowe. Spotkanie

zakończyło się spływem ze Sławatycz
do Jabłecznej i wspólnym ogniskiem.
Podsumowaniem projektu była prezentacja stworzonych w międzynarodowych grupach pomysłów na biznes.
Wymiana była też okazją do inte-

gracji międzykulturowej młodzieży,
organizowane były, tzw. „wieczory
kulturowe”, podczas których uczestnicy prezentowali typowe dla swoich
krajów potrawy i zwyczaje.
Materiały: Edyta Ignatiuk, LO Wisznice

KULTURA 21

Gościniec Bialski Nr 06/2019

Jubileusz 90-lecia OSP Rzeczyca
7 lipca strażacy z OSP Rzeczyca świętowali Jubileusz 90-lecia
powstania Jednostki. Organizatorami uroczystości był Zarząd
OSP Rzeczyca i Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Międzyrzecu
Podlaskim.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.
w intencji strażaków i mieszkańców
wsi, którą odprawił ks. Roman Sawczuk – kapelan OSP.
Przy remizie OSP dowódca uroczystości druh Grzegorz Tymoszuk złożył
raport Prezesowi Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Międzyrzecu Podlaskim Krzysztofowi
Adamowiczowi. Po złożeniu meldunku nastąpiło odegranie Hymnu
Państwowego wraz z uroczystym
podniesieniem flagi, poczet flagowy
stanowili: dh Andrzej Brodawka,
dh Andrzej Ostapiuk, dh Andrzej
Kurenda.
Zgromadzonych przywitał Prezes OSP
Rzeczyca druh Stanisław Kurenda.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, który pogratulował bogatej
historii jednostki, która niemalże
cały wiek działa na rzecz ochrony
życia i zdrowia ludzi. Następnie rys
historyczny jednostki OSP Rzeczyca
przedstawił dh Czesław Stefaniuk.
Spikerem uroczystości był Komendant
Gminny OSP Józef Daniluk.
90 lat działalności jednostki było
świetną okazją do podziękowania
druhom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę. Zostały wręczone odznaczenia, dyplomy i podziękowania
dla najbardziej zasłużonych dla OSP
Rzeczyca.
Wręczono następujące odznaczenia:
Złotym Medalem za Zasługi dla
pożarnictwa nagrodzono:
druh Daniel Okliński
druh Andrzej Brodawka
druh Piotr Krupski
druh Marcin Pietruszka
druh Kazimierz Siedlanowski
Srebrnym Medalem Za zasługi dla
pożarnictwa nagrodzono:
druh Andrzej Pietruszka
Brązowym Medalem Za zasługi dla

pożarnictwa nagrodzono:
druh Przemysław Hawryluk
Odznaką „Strażak Wzorowy” nagrodzono:
druh Łukasz Łosicki
druh Szymon Woliński
druh Michał Teofilski
druh Mateusz Wawryniuk
druh Tomasz Grzywacz
druh Paweł Orłowski
druhna Sylwia Łubik
Odznaką za wysługę lat nagrodzono:
druh Stanisław Kurenda – za 50 lat służby
druh Czesław Stefaniuk – za 50 lat służby
druh Andrzej Ostapiuk – za 40 lat służby
druh Dariusz Kurowski – za 40 lat służby
druh Paweł Woliński – za 40 lata służby
druh Sławomir Nestorowicz – za 30 lata
służby
druh Andrzej Pietruszka – za 30 lat służby
druh Janusz Łyskiewicz – za 20 lat służby
druh Robert Kurenda – za 20 lat służby
druh Andrzej Kurenda – za 20 lat służby
druh Mirosław Stefaniuk – za 20 lat służby
druh Karol Pietruszka – za 20 lata służby
druh Marcin Pietruszka – za 20 lat służby
druh Kazimierz Siedlanowski – za 20 lat
służby
druh Andrzej Brodawka – za 20 lat służby
druh Leszek Okliński – za 20 lat służby
druh Piotr Krupski – za 15 lat służby
druh Daniel Okliński – za 15 lat służby
druh Mariusz Dołęga – za 10 lat służby
druh Krzysztof Adamowicz – za 10 lat
służby.
Zarząd Gminny ZOSP RP w Międzyrzecu Podlaskim postanowił wyróż-

nić osoby zasłużone dla ochrony
przeciwpożarowej i Jednostki OSP
Rzeczyca:
druha Stanisława Kurendę – Prezesa
OSP Rzeczyca
druha Andrzeja Ostapiuka – Naczelnika OSP Rzeczyca
druha Czesława Stefaniuak – Sekretarza OSP Rzeczyca
druha Dariusza Kurowskiego – Skarbnika OSP Rzeczyca.
Członków honorowych OSP Rzeczyca:
druha Adama Krzymowskiego
druha Jana Oklińskiego
druha Mirosława Pietruszkę
druha Zenona Głozińskiego
druha Józefa Oklińskiego
druha Zbigniewa Jędruchniewicza
druha Stanisława Stepulaka
druha Krzysztofa Wolińskiego
druha Adama Jowika
członków OSP Rzeczyca:
druha Sławomira Nestorowicza
druha Janusza Łyskiewicza
druha Roberta Kurendę
druha Andrzeja Kurendę
druha Leszka Oklińskiego
druha Mirosława Stefaniuka
druha Karola Pietruszkę
druha Mariusza Dołęgę
druha Pawła Orłowskiego
druha Kacpra Kozosa
Zarząd OSP Rzeczyca postanowił wyróżnić za zaangażowanie i pomoc
w funkcjonowaniu jednostki:
druha Krzysztofa Adamowicza – Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP
RP w Międzyrzecu Podlaskim, Wójta

Gminy Międzyrzec Podlaski
druha Mariusza Filipiuka – Prezesa
Zarządu Powiatowego Związku OSP
RP w Białej Podlaskiej, Starostę Bialskiego
druha Artura Tomczuka – Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej
druha Zbigniewa Łaziuka – byłego
Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej
druha Andrzeja Pietruka – Przewodniczącego Rady Gminy Międzyrzec
Podlaski
druhnę Marię Szmytko – Wiceprezesa
Zarządu Gminnego Związku OSP RP
w Międzyrzecu Podlaskim, Sekretarza
Gminy
druhnę Elżbietę Elert – Inspektora
Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim
druha Józefa Daniluka – Komendanta Gminnego OSP.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali i wręczyli pamiątkowe adresy
gratulacyjne: Stanisław Żmijan – poseł na Sejm RP, Jarosław Szymczyk
– kierownik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Wojewódzkiego, Dariusz Litwiniuk
– kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, bryg. mgr.
Marek Chwalczuk – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej,
Marek Sulima – Radny Powiatu
Bialskiego, Teresa Kuraszyk – Prezes
Klubu Seniora w Rzeczycy. Przed uroczystością pamiątkowy puchar druhom
wręczyła Kornelia Wróblewska – posłanka na Sejm RP.
Materiały: UG w Międzyrzecu Podlaskim
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Spotkał Tatar Tatarzyna… A Tatarzyn pośród pól i lasów Studzianki śmiga!

Może to nie dosłownie cytat z Henryka Sienkiewicza, ale gdyby zobaczył wielki nasz pisarz to, co dzieje się co roku w Studziance (gm. Łomazy), to
możliwe, że inaczej wyglądały by kanwy powieści i losy bohaterów wielkich dzieł. Studzianka stała się nie tylko stolicą tatarską na Ziemi Bialskiej
ale i rajem dla biegaczy i nordicwalkingowców. Kilka słów i kilka zdjęć o tym co działo się tutaj w minioną niedzielę. 7 lipca odbyło się tu „XI
Spotkanie z kulturą tatarską i regionalną” połączone ze startami biegów najmłodszych i Tatarskiej Piątki do tego oczywiście marsz z kijkami.
Niebawem relacja filmowa!
Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, Gmina Łomazy oraz Powiat
Bialski. Ogromny udział we wszystkim “czym studziańska chata bogata”
miał Łukasz Węda – prezes stowarzyszenia, mieszkanki i mieszkanki
Studzianki dzielnie trzymające dyżur
w kuchni, bufecie, sklepiku i biurze
zawodów oraz strażacy OSP Studzianka zabezpieczający trasy i pilnujący
porządku.
Pierwszego dnia zapewniono drzwi
otwarte Muzeum Wsi Podlaskiej,
miesi się ono pod adresem Studzianka 71. Wieczorem trwały otwarte
warsztaty łucznictwa tradycyjnego
przy świetlicy wiejskiej. Umiejętności
strzeleckie przydały się w dniu kolejnym. Ale jeszcze tego samego dnia,
czyli w sobotę, zorganizowano Nocny
Spływ Kajakowy rzeką Zielawą.
Setki osób odwiedziły Studziankę 7
lipca. Bowiem drugi dzień Spotkań
z kulturą tatarską i regionalną to
już otwarcie Biura Zawodów biegów
i marszów. Biuro umiejscowione
zostało w budynku po byłej szkole
obecnie przejętej pod potrzeby Stowarzyszenia. To tu umiejscowiono wystaŁomazy

wy tematyczne Znani-Zapomniani ze
Studzianki, drewnianą miniaturową
architekturę sakralną i stąd zorganizowano zwiedzanie muralu tatarskiego przy którym zorganizowano
spotkanie i stąd też wyruszono na
cmentarz tatarski aby zwiedzić mizar
z przewodnikiem.
Sportowy akcent wybrzmiał tuż po
południu w niedzielę. Miały miejsce
Warsztaty Nordic Walking, starty
biegowe dzieci i młodzieży, start
Nordic Walking w ramach Pucharu
Wschodniej Polski, start biegu “VIII
Tatarska Piątka”. W zmaganiach
na trasach poprowadzonych wśród
pól i lasów okolic Studzianki wzięło
udział około 200 zawodników.
Po wysiłku fizycznym czas na relaks
podczas X Tatarskiego Turnieju Rodzinnego i rozdanie nagród i pucharów. Tu niezastąpiony był wójt Łomaz
– Jerzy Czyżewski.
Ponadto na odwiedzających w miniony
weekend Studziankę czekała kuchnia
tatarska i regionalna, konkursy wiedzy
o Tatarach i Studziance, łucznictwo tradycyjne, przejażdżki konno, promocja
dziedzictwa kulturowego regionu.
Materiały: Radio Biper

Śpiewali po podlasku i świętowali 470-lecie powstania Koszoł

I Regionalny Przegląd Pieśni
w Gwarze Podlaskiej im. Aleksandra Oleszczuka. Wydarzenie
zorganizowało Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne “Tłoka”
w Koszołach, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach oraz
mieszkańcy wsi Koszoły. Dodatkowo Przegląd stał motywem
przewodnim Festynu Rodzinnego z okazji 470-lecia założenia
wsi Koszoły.
Impreza pomyślana w ten sposób,
że każdy niezależnie od wieku mógł
znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi rozbiegli się po placu przy budynku byłej
szkoły przejętym obecnie przez Stowarzyszenie Tłoka. Wszędzie czekały gry
i zabawy, piłka nożna, piłka siatkowa
(tu świetnie radzili sobie panowie!), do
tego dmuchańce, malowanie twarzy,
wata cukrowa, popcorn oraz konkursy.

Ciekawym elementem dopełniającym całości były otwarte dni byłej
szkoły obecnie siedziby Stowarzyszenia Tłoka i Szkoły Relacji i Edukacji
Regionalnej w Koszołach. Otwarte
sale, bogate wyposażenie, sale tematyczne, przeniesienie się do sal
lekcyjnych z przed pół wieku, możliwość skorzystania z sali sportowej
oraz obejrzenia bogatych zbiorów regionalnych i prac dzieci uczestniczących w wydarzeniach organizowanych
w ostatnim czasie przez Szkołę Relacji
i Edukacji Regionalnej świetnie uzupełniało całość festynu.
Jeszcze przed Przeglądem odbyły się
otwarte warsztaty wypieku korowajów.
Poprowadziła je Anna Szpura a wzięły
w nich udział dzieci i kilku odważnych
dorosłych. Korowaje następnie wylądowały jako poczęstunek wśród publiczności i gości wydarzenia. Wśród nich
znalazł się wójt Jerzy Czyżewski i szef

łomaskiej kultury – dyrektor GOK Łomazy – Ryszard Bielecki.
Na scenie natomiast, trwał prowadzony przez prezesa Stowarzyszenia
Tłoka Cezarego Nowogrodzkiego
I Regionalny Przegląd Pieśni w Gwarze Podlaskiej im. Aleksandra Oleszczuka. Zaprezentowały się najmłodsze
dzieci w piosenkach i przyśpiewkach
a zaraz po nich zespoły: “Na Swojską
Nutkę” z Zahorowa, “Niezabudki”
z Nurca-Stacji, “Macierz” z Ortela Kó-

lewskiego, “Tęcza” z Nurca-Stacji, Zespół Śpiewaczy z Hruda, “Sokotuchy”
z Białej Podlaskiej, Studio Folkloru
Podlaskich Białorusinów “Żemerwa”
z Bielska Podlaskiego i Teatr Obrzędowy „Czeladońka” z Lubenki.
Informacje o Aleksandrze Oleszczuku – laureacie Nagrody Kolberga –
można znaleźć pod tym linkiem. Na
zakończenie dnia odbędzie się poczęstunek przy ognisku.
Materiały: Radio Biper
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Land Art Festiwal – Ogród 2019

Po wielu dniach intensywnej
pracy ponad dwudziestu artystów z Polski, Holandii, Litwy
i Japonii, nad budową instalacji,
których tematem był “Ogród”,
nastąpił czas ich prezentacji.
Tłem plenerowych projektów, były
łąki nad Bugiem w okolicach Starych
Buczyc. Frekwencja i pogoda na wernisażu dopisała. Oprowadzanie po
plenerowej ekspozycji wzbogacony
był autorską interpretacją, objaśniający kontekst powstania dzieła. To już
kolejny, czwarty Land Art, który zagościł na przepięknych nadbużańskich
terenach Gminy Janowa Podlaskiego”.
Materiały: Jarosław Domański

Janów Podlaski

STACHURSKY i ETNA na dniach Janowa!

Wcześnie zaczęły się Dni Janowa Podlaskiego w dniu 30
czerwca 2019 roku. Już o 5
rano rozpoczęły się Zawody
Wędkarskie na zbiorniku wodnym “Kozioł” w Janowie Podlaskim o Puchar Wójta Gminy
Janów Podlaski. Przed południem zaproszono mieszkańców i gości na mszę w intencji
strażaków w Bazylice Mniejszej
w Janowie. A zaraz po mszy
rozpoczął się jubileusz 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Janowie Podlaskim.
Jubileusz janowskiej straży pożarnej
uczcił w swoim wystąpieniu wójt
Leszek Chwedczuk. Słowa uznania
i życzenia dalszego funkcjonowania
przekazał też starosta Mariusz Filipiuk. Przemówień było wiele. Ważna była ceremonia nadania Złotego
Znaku Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych. Dla widzów przygotowano pokaz służb ratowniczych i pokaz
sprzętu ratunkowego. Na honorowych dawców czekał też mobilny
punkt krwiodawstwa.
Dni Janowa Podlaskiego oficjalnie
na scenie na stadionie rozpoczęły
się w późnych godzinach popołudniowych.
Dni Janowa rozpoczęły prezentacje
wokalistów i zespołów tanecznych
Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim, i tak zaprezentowali
się: Grupa Rytmiczno – Taneczna
prowadzona przez Grażynę Nowic-

ką, zespół taneczny Jantarek i Jantar,
Kaszmir prowadzone przez Renatę
Kaczmarek oraz wokaliści i zespoły
prowadzone przez Piotra Kulickiego: Natalia Bechta, Oliwia Nieścioruk, Aleksander Nieścioruk,
Hanna Ksiniewicz, Michalina Żuk,
Kinga Łyczewska, Wiktora Panasiuk, Małgorzata Klimczuk, zespół
wokalny Kapella
Podobała się bitwa bboy z Break
Family Crew i Dzikiego Wschodu, to
pojedynek na scenie weteranów breakingu z młodym narybkiem głównie
właśnie z Janowa Podlaskiego prowadzonych przez Grzegorza Żyluka.
Tuż przed gwiazdami wieczoru wręczono puchary uczestnikom wspominanych już zawodów wędkarskich
na zbiorniku Kozioł. Organizatorem
zawodów było koło PZW w Janowie Podlaski z prezesem Arturem
Kaczmarkiem. Puchary wręczali
wójt Leszek Chwedczuk i Jarosław Iwaniuk ze Wschodniego
Konsorcjum Eventowego. A zdobyli
je: wśród kobiet – Milena Pikacz
i Teresa Caruk, wśród młodzieży –
Michał Andrzejuk, Bartosz Wróbel
i Kacper Jeżewski, wśród dorosłych
– Jan Fabijańczuk, Paweł Charytoniuk, Józef Semeniuk.
Pod wieczór scenę oddano zespołom
muzycznym i gwiazdom. Zagrali
i zaśpiewali zespół rockowy Wehoom. A także Etna i Stachursky. Do
późnych godzin nocnych bawiono się
na dyskotece z DJ Sebi.
Materiały:Radio Biper
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XIII Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny

Na Kalwarii Kodeńskiej miał miejsce XIII
Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii
Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kodeń Jerzego Trocia.
Uroczystość była współfinansowana ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Bialskiego, Gminy Kodeń
i grona sponsorów.
Z przyjemnością możemy przyznać, że dzień,
w którym spotykają się osoby z niepełnosprawnościami na Festiwalu w Kodniu należy
do wyjątkowych z uwagi na różnorodne cele,
jakie mu przyświecają. Składa się na nie przede
wszystkim promowanie twórczości i aktywności
artystyczno - kulturalnej osób z niepełnosprawnością, ukazywanie ich osiągnięć, integracja
środowiska niepełnosprawnych, uczenie się od
siebie nawzajem, zdobywanie doświadczenia na
polu artystycznym, a także próba włączenia do
integracji mieszkańców gminy Kodeń. Ponadto
charakter miejsca, w którym odbywa się od
kilkunastu lat Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny – Kalwaria Kodeńska – nadaje
uroczystości szczególnego wymiaru, a także
ponadczasowej rangi. Znaczenie i bogactwo
historyczne – związki z rodem Sapiehów oraz
wartości religijne, społeczne, przyrodnicze z których sama miejscowość Kodeń i jego urokliwe
zakątki są znane nie tylko w naszym kraju, ale
i za granicą.
W Festiwalu wzięły udział 23 placówki zajmujące się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością i starszych. Zaprezentowały się Warsztaty
Terapii Zajęciowej z Białej Podlaskiej, Janowicy,
Komarówki Podlaskiej, Konstantynowa, Kodnia,
Majdanu Zahorodyńskiego. W imprezie uczestniczyły również Środowiskowe Domy Samopomocy
z Świdnika, Międzylesia, Białej Podlaskiej, Łęcznej, Lublina, Kodnia, Sławatycz oraz Domy Pomocy Społecznej z Kodnia, Łukowa, Kostomłot, Kozuli, Kalinki, Kaniem i Konstantynowa, Powiatowy
Ośrodek Wsparcia z Włodawy, Powiatowy Ośrodek
Wsparcia z Międzyrzeca Podlaskiego oraz Zespół
Ośrodków Wsparcia z Lublina. W tym roku na
Kalwarii Kodeńskiej zaprezentowano 24 występy.
W Nadbużańskim Festiwalu wzięło udział ponad
290 osób niepełnosprawnych, około 80 opiekunów, a z uwagi na otwarty charakter spotkania
występy oglądała również publiczność lokalna
z terenu powiatu bialskiego, województwa lubelskiego i innych. W uroczystości uczestniczyli
rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych,
sponsorzy festiwalu oraz zaproszeni, bliscy nam
goście.
Swoją obecnością zaszczycili nas także niepełnosprawni z przełożonymi oraz opiekunami z Góry
Puławskiej z powiatu puławskiego, którzy jako ob-

serwatorzy przyjechali do Kodnia. Zależało im na
integracji z placówkami, które występowały, poznaniu nowych znajomych i odwiedzeniu miejsca,
w jakim dane im było kiedyś przebywać. Niewątpliwą atrakcją imprezy od lat jest występ zespołu
wokalno – instrumentalnego „Bracia P” – Janusza
i Sławomira Pruniewiczów. Ci utalentowani ludzie
zachwycają swoim talentem, wzruszają nasze
serca, tworzą niepowtarzalną atmosferę pobudzającą uczestników Festiwalu do tańca. Czynią to
z prawdziwą ludzką wrażliwością, naturalnością
i empatią dla zaznawania radości i przyjemnych
chwil osobom z niepełnosprawnością.
W tym roku przed publicznością wystąpiły różne
formacje składające się z mniejszych i większych
grup artystycznych, pojedynczy artyści w: prezentacjach wokalno – tanecznych, wokalnych
przy akompaniamencie instrumentów muzycznych wykonując różnorodne utwory muzyczne
polskich i zagranicznych piosenkarzy, pantomimie, spektaklach nawiązujących do prawdziwych
historii z życia wsi, a nawet teatr tańca.
Kiedy stajemy się widzami bardzo porusza nasze
wnętrza spontaniczna aktywność artystyczna
osób z niepełnosprawnością. Widowiska, które

oglądamy, umiejętności, jakie ukazują pozwalają
zaczerpnąć mnóstwa pięknych wzruszeń, budzą
uśpione w nas emocje, pojawiają radosne myśli
rozweselające duszę i kojące smutki. To fantastyczny świat przepełniony szczerością, naturalnością, daleki od kalkulowania i gry pozorów,
gdzie można być sobą…
Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny
wpisał się na dobre w działalność artystyczną
osób z niepełnosprawnością na terenie gminy
Kodeń. Takie spotkania integracyjne sprzyjają
zacieśnianiu więzi między uczestnikami placówek, wymianie doświadczeń zawodowych
i artystycznych wśród pracowników, dają niepełnosprawnym większą szansę na wzmocnienie
własnego poczucia wartości, a przede wszystkim zwiększenia akceptacji społecznej. Obecność
przedstawicieli mediów oraz prasy podczas uroczystości przyczynia się do mówienia o świecie
niepełnosprawnych, dokonaniach artystycznych
tych ludzi oraz uwrażliwiania na potrzeby i marzenia. Dla nich samych to bezcenne przeżycia,
do których powracają i nawiązują podczas codziennej obecności w placówkach, które zaspokajają ich potrzeby.
Tekst: Beata Kupryś
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Macierzanka i Figiel nad Adriatykiem
Tuż po zakończeniu roku szkolnego tancerze z Figla i Macierzanki rozpoczęli przygotowania do dalekiej podróży. Na
podbój Chorwacji mieli ruszyć
z zaprzyjaźnionym zespołem
Podlasiacy z Bialskiego Centrum Kultury.
Autokar miał ich zawieźć do miejscowości Kanegra u wybrzeży Adriatyku. Krótki czas na pakowanie
odbił się niekorzystnie na zawartości
bagaży. Trzeba, więc było czekać, aż
niezastąpieni rodzice dowiozą zapominalskim stroje. Czas podróży mijał
szybko dzięki grom oraz wspólnemu
śpiewaniu z akompaniamentem ukulele. Późnym wieczorem wesoła ekipa dotarła na miejsce noclegu nad
Balatonem. Z powodu zmroku, kąpiel
w „węgierskim morzu” trzeba było
odłożyć na drogę powrotną. Kolejny
dzień podróży obfitował w mnóstwo
miłych wrażeń, gdyż przewidziany był
postój w stolicy Słowenii - Lubljanie.
Okazała się ona niezwykle urokliwym,

pełnym zabytków miastem. Gdy wieczorem autokar podjechał pod ośrodek Plava Laguna, gdzie mieli mieszkać uczestnicy Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego „Istria
Folk Fest 2019”, kierownik imprezy
wraz z organizatorami serdecznie
powitał grupy z Polski.
Pierwszego dnia, tuż po porannych zajęciach jogi, grupa udała się na plażę.
Kąpiele wyraźnie odprężyły tancerzy.
Wśród tegorocznych uczestników
znalazło się 9 grup: Świniarsko, Macierzanka, Figiel i Podlasiacy (Polska),
Travniček (Słowacja), Auda (Łotwa),
Stožkarik (Słowacja), Tiszavirag (Węgry) oraz Busuioc (Mołdawia).
Pierwsze próby przed koncertem inauguracyjnym należało zrobić wcześnie rano z powodu upału. Każdego
dnia podziwiano lazurowe niebo bez
jednej choćby chmurki, a temperatura sięgała 38 stopni w cieniu. Nikt
jednak nie liczył litrów wylanego
potu i wypitej wody, bo wszystkim
zależało na dopracowaniu repertuaru.
Ze zrozumiałych względów, koncert

inauguracyjny miał miejsce późnym
wieczorem w centrum Novigradu.
Wcześniej wszystkie zespoły przeszły
zabytkowymi uliczkami w uroczystej
paradzie. Zachwycona publiczność
obejrzała w wykonaniu naszych
tancerzy „Kujawiaka na dwa serca”,
„Folk and roll” oraz „W ciuciubabkę z Moniuszką”, a duet Marcelina
Miszczuk i Piotr Gromadzki zatańczyli popisową polkę „Gdyby nie buciki”.
Z równie gorącym przyjęciem spotkał
się występ dziecięcego Figla. Zespół
zatańczył układ folkowy „Pod lipką”.
Novigrad tętnił muzyką i tańcem do
późnych godzin nocnych, a młodzi
artyści, pełni wrażeń i zadowolenia
z udanego koncertu, wracali rozśpiewanym autokarem wracali na miejsce
noclegu. Taneczne popisy zespołów
z różnych krajów mogli też podziwiać
również mieszkańcy miejscowości
Buje. Pomiędzy koncertami (mimo
bariery językowej) młodzież nawiązywała liczne znajomości.
Atrakcją okazał się pobyt w parku
wodnym Istralandia, gdzie pokonując

własne lęki i obawy, można było szaleć na zjeżdżalniach. Śmiałkom starczyło odwagi, aby zaliczyć najbardziej
ekstremalne zjazdy. Mimo kuszących,
błękitem basenów z jacuzzi i wygodnych leżaków osłoniętych parasolami,
tancerze woleli aktywne spędzanie
czasu z odrobiną adrenaliny.
Rankiem 2 lipca nadszedł czas rozstania z życzliwą Chorwacją. W drodze powrotnej udała się planowana
wcześniej kąpiel w Balatonie. Gdy
po wielu godzinach podróży, obie
grupy dotarły do Białej Podlaskiej,
niektórzy byli tak wyczerpani, że
zapomnieli pożegnać się z opiekunami. Wyjazd na „Istria Fokl Fest”
był świetną okazją do poznania
bałkańskich stron i kultury innych
krajów, a przy okazji zaprezentowania dorobku obu zespołów. Młodzi tancerze dziękują dyrektorowi
GOK, pani choreograf, opiekunom
i członkom Stowarzyszenia Tradycja
i Współczesność za umożliwienie im
atrakcyjnego wyjazdu.
Materiały: Istvan Grabowski
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40 lat działalności GLKS-T Tytan Wisznice
W tym roku Gminny Klub Sportowy Tytan Wisznice obchodzi
40-lecie działalności.
W sobotę 29 czerwca z tej okazji na placu Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty
w Wisznicach zebrali się zaproszeni działacze piłkarscy województwa lubelskiego
i przedstawiciele władz samorządowych
i państwowych, aby wspólnie świętować
okrągły jubileusz. Wydarzenie było połączone z X Letnią Galą Piłkarską Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Białej Podlaskiej.
Materiały: UG w Wisznicach

Terespol

Relacja z rajdu rowerowego do Brześcia

Po raz trzeci wycieczka rowerowa do Brześcia pod hasłem
,,W poszukiwaniu wspólnej
historii”. Akcja została zorganizowana dzięki wsparciu
organizacji rowerowej ZaVielaBrest. Udział w rajdzie wzięło
60 osób, głównie z Terespola
i Białej Podlaskiej, w większości były to osoby, które jeszcze
w Brześciu rowerami nie były.
Uczestnicy zostali podzieleni
na 3 grupy: żółtą, niebieską
i czerwoną.
Przekroczenie granicy przebiegło
bardzo sprawnie, za co dziękujemy
służbom polskim i białoruskim. Po
dopełnieniu formalności, wymianie
waluty na białoruskie ruble, cała
ekipa udała się do Twierdzy Brześć,
gdzie zwiedzano m.in: Muzeum
Twierdzy Brześć, Muzeum Archeologiczne, Cerkiew Św. Mikołaja oraz
liczne pomniki, wieczny ogień, bramy
wjazdowe oraz maszyny wojenne:
czołgi, armaty.

Kolejnym punktem było Muzeum
Kolejnictwa, gdzie ustawione są stare
lokomotywy i wagony, będące cały
czas ,,na chodzie”. Następnym punktem był wspólny obiad w restauracji
,,Swajaki”, gdzie zaserwowano potrawy kuchni białoruskiej, w tym zapiekanka ziemniaczana. Po posiłku część
osób udała się przejażdżkę motodrivem (maszyny podobne do gokartów)
a reszta pojechała do parku 1 Maja
na wypoczynek.
Dużą atrakcją był późniejszy rejs statkiem ,,Grodno” po rzece Muchawiec,
po którym uczestnicy udali się do hotelu aby zakwaterować się. Wieczorem
wszyscy spotkali się w pubie ,,Pinta”
po czym udali się na wieczorny spacer po centrum miasta, gdzie atrakcją
była ulica Mickiewicza, Gogola z wieloma żelaznymi rzeźbami a także
m.in. latarnik zapalający latarnie na
ul. Sowieckiej – głównym deptaku
z pubami i restauracjami Brześcia.
Drugiego dnia rowerowa uczestnicy
zostali podzieleni na 2 grupy. Pierwsza pojechała do miejscowości Skoki

(kilkanaście kilometrów od Brześcia)
by zwiedzić odnowiony Pałac Niemcewiczów, w którym mieści się rodzinne
muzeum. Obiad podano w pobliskiej
,,Szlacheckiej Farcinie”.
Druga grupa zwiedziła cmentarz polski
przy ul. Puszkińskiej po czym udała
się na obiad do restauracji ,,Pit Stop”
w galerii handlowej ,,Korona”. Na koniec obydwie grupy spotkały się w Parku 1 maja i po wypoczynku wszyscy
udali się na przejście graniczne. Powrót
do Terespola przebiegł równie sprawnie
co przyjazd do Brześcia.

Dziękujemy naszym partnerom
z ZaVielaBrest za 2 dniową opiekę oraz przewodników. Cieszymy
się także, że coraz więcej mieszkańców Terespola i okolic chce wybrać się na zwiedzanie sąsiedniego
Brześcia i poznać wspólną dla naszych terenów historię, skorzystać
z atrakcji turystycznych i rekreacyjnych miasta i okolic, zaprzyjaźnić
się z ludźmi a nawet odwiedzić
członków dawno nie widzianej rodziny.
Tekst: Łukasz Pogorzelski MOK Terespol / Zdjęcia:
Krystian Pucer
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Horodyszcze postawiły na swoim!
Dziewczyny szóstym zespołem w Polsce!

Ogólnopolski Finał Igrzysk
Dzieci w Mini Piłce Nożnej
Dziewcząt – Głuchołazy1316.06.2019r. Udało się zebrać
pieniądze i na mistrzostwa pojechał zespół SP Horodyszcze
z gm. Wisznice.
Dziewczyny reprezentowały powiat
bialski! Po 3 porażkach, 2 remisach
i 2 zwycięstwach Horodyszcze zajęły
VI-te miejsce w kraju! Jako jedyny
zespół pokonał między innymi zespół
z Ząbek, który wywalczył mistrzostwo. Do Horodyszcza trafiła również

korona króla strzelców, którą zdobyła
Milena Rożnowicz strzelając w całym
turnieju 18 bramek. Gratulujemy!!
Udział w Ogólnopolskim Finale wzięły
zespoły: SP Goleniów, SP Żegocin, SP
Aleksandrów Kujawski, SP Bierutów,
PSP 6 Brzeg, SP Samonino, SP Horodyszcze, SP Ząbki. System gier każdy
z każdym.
Jesteśmy dumni z naszego zespołu,
który zagrał w składzie:
Frończuk Oliwia, Jakubiuk Klaudia,
Żwiruk Maria, Frończuk Maja, Kodeniec Oliwia, Bartkowska Wiktoria,
Litwin Wiktoria, Rożnowicz Milena,

Semeniuk Anna, Suzonowicz Weronika, Welik Nikola, opiekun: Marek

Zieńczuk.
Materiał: Bialski Szkolny Związek Sportowy

XXVI Memoriał im. Stanisława Seheniuka w Kodniu
Już po raz dwudziesty szósty
został rozegrany siatkarski
memoriał im. Stanisława Seheniuka w Kodniu. Rokrocznie
celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Stanisława Seheniuka- siatkarza, nauczyciela,
zasłużonego działacza kultury
fizycznej i sportu.
W tegorocznych zawodach wzięło
sześć zespołów:
I miejsce – Jabłoń
II miejsce – Polesie Urszulin

Janów Podl.

III miejsce – Kodeń I
IV miejsce – Kodeń II
V miejsce – Warka Dobratycze
VI miejsce – Team ZPO
Najmłodszy zawodnik Memoriału –
Patryk Maciak ( 2005 r. ) z Team
ZPO, Najstarszy zawodnik Memoriału – Krzysztof Chról ( 1976 r. )
z Jabłonia Zawodnik MVP Memoriału – Piotr Gąsior z Polesie Urszulin, Weteran Memoriału – Ireneusz
Szkodziński z Kodeń I.
Każda drużyna otrzymała Puchar

i dyplom. Podczas Turnieju zawodnicy mieli zapewnione napoje, a po
Turnieju wszyscy uczestnicy spotka-

li się na poczęstunku przy kiełbaskach z grilla.
Materiał: Sport/Gmina Kodeń

VII Rajd rowerowy szlakiem nadbużańskich dworów i pensjonatów

Spod Zamku w Janowie Podlaskim wystartowało aż 300
rowerzystów, biorących udział
w VII edycji Rajdu Rowerowego Szlakiem Nadbużańskich
Dworów i Pensjonatów. Jak co
roku, w imprezie wzięli udział
zarówno amatorzy dwóch kółek, rodzice z dziećmi, ale również profesjonalni i zawodowi
kolarze. Łączyło ich wszystkich
jedno – pasja do jazdy na rowerze oraz uroki nadbużańskiej
doliny.
Trasa rajdu miała charakter rekreacyjny, nie było w nim elementu rywalizacji sportowej. W tym rajdzie wygrywa
bowiem każdy uczestnik. Rowerzyści
mieli do pokonania dystans ok. 58
km. Na trasie zgodnie z tematem rajdu

odwiedzili kilka nadbużańskich dworków i pensjonatów. Oprócz Zamku
w Janowie Podlaskim, cykliści odwiedzili Uroczysko Zaborek pod Janowem
Podlaskim oraz Pałac w Cieleśnicy.
Dodatkowo rowerzyści zwiedzili słynną
Stadninę Koni w Janowie Podlaskim
oraz Sanktuarium Błogosławionych
Męczenników Podlaskich w Pratulinie.
Gospodarze miejsc i obiektów witali
rowerzystów proponując im zarówno
coś dla ducha, jak i dla ciała. Cykliści dowiedzieli się m.in. o historii
odwiedzanych miejsc a także mogli
spróbować lokalnych smaków, m.in.
ciast domowej roboty, miodu z miejscowych pasiek oraz masła i chleba
własnej produkcji. W dobrych nastrojach z głowami pełnymi wrażeń
i brzuchami napełnionymi podlaskimi
smakołykami, wszyscy dojechali do

mety pod Zamkiem w Janowie, gdzie
przygotowane były kolejne atrakcje. Na
strudzonych rowerzystów czekało m.in.
ognisko przy muzyce na żywo, festiwal
produktów regionalnych oraz plenerowy gabinet masażu.
Warto na koniec podkreślić, że część
dochodu zebranego z wpisowego od

uczestników została przeznaczona
na pomoc dla potrzebującej rodziny
z okolic Janowa Podlaskiego.
Zapraszamy w imieniu organizatorów
na przyszłoroczną VIII edycję Rajdu
Rowerowego Szlakiem Nadbużańskich
Dworów i Pensjonatów.
Materiały: Radio Biper
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I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego
Juniorów w Szachach Klasycznych
W Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Szachowym „Gambit” w Międzyrzecu Podlaskim,
po raz pierwszy zorganizował
Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Bialskiego Juniorów w Szachach Klasycznych.
Mistrzostwa mogły zostać przeprowadzone dzięki dotacji Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej w wysokości 500 zł,
za które zakupiono medale i nagrody dla
zwycięzców poszczególnych klasyfikacji.
Wysoką temperaturę powietrza, a także
wysoką temperaturę rywalizacji zawodnicy mogli schłodzić napojami ufundowanymi przez jednego z największych
w Polsce producentów „Krynicę Vitamin
S.A.” Klub z własnych środków ufundował dla uczestników pizzę.
Terespol

Juniorzy i młodzicy rywalizowali
w grupach wiekowych do lat ośmiu,
dziesięciu, dwunastu, czternastu
i szesnastu. Tempo gry ustalono
na 60 min. dla zawodnika, czyli nominalny czas rozegrania jednej partii wynosił dwie godziny. Zawodnicy
mieli obowiązek zapisywania partii,
co stanowiło dodatkowe utrudnienie dla najmłodszych uczestników
turnieju. Szachy klasyczne, w odróżnieniu od tzw. szachów szybkich
i błyskawicznych dają możliwość
rozgrywania logicznych partii,
w których liczy się wyobraźnia,
umiejętność przewidzenia posunięć
przeciwnika i zaplanowania taktycznych i strategicznych celów.
W grupach wiekowych pierwszymi
Mistrzami Powiatu zostali: - młodzicy

do lat 8 - Maciej Waszczuk; młodzicy do lat 10 - Aleksander Nakaziuk;
juniorzy do lat 12 - Patryk Stronka;
juniorzy do lat 14 - Maciej Woliński;
juniorzy do lat 16 - Patryk Bajkowski.
Dziewczęta do lat 10 - Anna Olek-

siuk, do lat 12 - Natalia Pawluczyk.
Zwycięzców klasyfikacji dekorowała
medalami Patrycja Waszczuk - Mistrzyni Polski Juniorek do lat 16.
Materiały: Międzyszkolny Uczniowski Klub
Szachowy “Gambit”

Pięknie wpisali się w miejskie świętowanie

Tradycyjnie przed południem
21.07.2019 r., podczas „Niedzieli w Terespolu” odbył się
turniej eisstoca o puchar burmistrza miasta . Zawody zorganizował UKS „Młodzi” i Klub
Olimpijczyka działający przy
Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.
Wystartowało 8 drużyn reprezentujących Białoruś i Polskę. Dopisała
pogoda, a zawodnicy reprezentowali bardzo wysoki sportowy i kulturalny poziom. Na dwóch pierwszych
miejscach uplasowały się drużyny
z Brześcia: Bulding przed Bizonami. Kolejne dwa miejsca przypadły
gospodarzom: 3 m - seniorom ( Marek Czerwiński, Jacek Wiśniewski,
Bartek Wiśniewski i Zdzisław Wołoszko), 4 m - ALO (Andrzej Korbal,
Piotr Żmińczuk, Arkadiusz Jaszczyk,
Karol Bieńkowski). Na szóstym miejscu rywalizację zakończyła drużyna
U23 w składzie: Jowita Korbal,
Paulina Biłanicz, Agata Korzeniewska i Tomasz Wasil.
Sześć najlepszych drużyn otrzymało puchary, a trzy pierwsze medale.
Sędzią głównym zawodów był Andrzej Korbal, a sponsorem nagród,
burmistrz miasta, Jacek Danieluk.
Tekst/Zdjęcia: Krystyna Pucer
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Franciszek Szabluk ULPKS
„Gaj” Zalesie w otwartych Mistrzostwach Ukrainy w Odessie w wyciskaniu sztangi
leżąc w których udział wzięło 12 państw zajął I miejsce
w Open do lat 40 w kategorii
wagowej 100 kg z wynikiem
220kg. Ćwierć tony się nie
powiodło chyba zbyt wysoka
temperatura ok 40 stopni.
O swoje wymarzone 250kg powalczy w pażdzierniku na Mistrzostwach Świata które odbędą się
Łomazy

Zalesie

Wiosenne starty zakończone sukcesem

w Nove Zamky Słowacja.
Franciszek Szabluk dziękuje serdecznie Panu Danielowi Tomaszuk właścicielowi Firmy POL-KRES Edwood
z Białej Podlaskiej za sfinansowanie wyjazdu do Odessy.
Sukcesy wiosenne Franciszka Szabluka:
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
GPC w Zalesiu 230kg , Mistrzostwa
Świata WPA w Łucku 245kg, Mistrzostwa Europy GPC Węgry 227,5kg.
Materiały: Franciszek Szabluk

Skoczkowie narciarscy - Żyła i Kot - w Studziance

Gościliśmy w Studziance na
Łysej Górze uczestników XVI
Zlotu Plejad Subaru na trasie
turystyczno-szosowej z całej
Polski.
Odwiedziło nas blisko 200 pojazdów
i setki osób (m.in. skoczkowie narciarscy Piotr Żyła i Maciej Kot z rodziną). Teamy rodzinne rywalizowały
w rzucie podkową i slalomie Tatara.
Ponadto uczestnicy mogli spróbować
kuchni tatarskiej, zobaczyć tatarską
chatkę, pojeździć na koniu oraz zapoznać się z dziedzictwem kulturowym
naszego regionu. W warsztatach
wytwarzania kuchni tatarskiej udział
wziął Maciej Kot, który samodzielnie
ulepił tatarskie przysmaki. Wydarzenie było nie lada wyzwaniem ale też
i świetną promocją regionu. Dziękuję
serdecznie wszystkim zaangażowanym mieszkańcom w przygotowanie
naszego punktu oraz poświęcony czas.
Tekst: Łukasz Węda

Dzień Sportu w Dubowie

Łomazy

Organizatorami tej imprezy byli
Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub
Sportowy Florian oraz Ochotnicza
Straż Pożarna w Dubowie. Dzieci
oraz rodzice wzięli udział w wielu
zabawach i konkurencjach sportowych. Na koniec każdy uczestnik
imprezy otrzymał pamiątkowy medal oraz słodki upominek.
Tekst: Agnieszka Horaczyńska
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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 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.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- 21-505 Janów Podlaski, ul. Bialska poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki centralny nr w powiecie: (83) 351dowych
6a
od 800 do 1200, środy od 1300 do 13-56, e-mail: obywatelskie@powiat1700
bialski.pl
do punktu (83) 341-30-73 (wew. 29)
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
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

Radcowie Prawni

21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31 od poniedziałku do piątku, w godz. centralny nr w powiecie: (83) 351-139.00 – 13.00
56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr do punktu: (83) 343-49-50

Adwokaci

21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. War- od poniedziałku do piątku, w godz. centralny nr w powiecie: (83) 351-13szawska 30/32
9.00 – 13.00
56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr do punktu: (83) 315-13-99

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35
dowych

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail, www.

poniedziałki, środy, czwartki, piątki centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56,
od 9.00 do 13.00, wtorki od 12.00 e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr
do 16.00
do punktu: 518-415-182, 663-762-223
„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... SIERPIEN 2019
,

XI Sesja Rady Powiatu Bialskiego

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Więcej na
Radio Biper

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POWIAT BIALSKI
W MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką
formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie
miast i gmin Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz skierować swoje urządzenie (telefon
z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet) w kierunku kodu QR. Kod powinien znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włączeniu
aplikacji. Jeśli wykonasz te działania sprawnie i kod będzie wyraźny do odczytania automatycznie na twoim telefonie pojawi się film!
QR CODE

Dzień Działacza Kultury Powiatu Bialskiego 2019

QR CODE

V Powiatowy Festiwal Solistów w Kodniu

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Międzyrzec Podlaski: Noc Bibliotek 2019. "Tradycja
to piękno, które chronimy, a nie więzy..."

100lecie OSP Janów Podlaski

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

XIV Bieg przyjaźni Brześć – Terespol

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

30-lecie zespołu Worsianki

XVIII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Na granicy Wschodu i Zachodu. Nowa strategia
Aktywnego Pogranicza

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

