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Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu
bialskiego!
Rok 2019 przechodzi do historii. Mamy gorącą nadzieję,
że był on dla Państwa okresem udanym, pełnym sukcesów
i pozytywnych emocji.
Liczymy na to, iż Nowy Rok będzie jeszcze lepszy.
Niech 2020 r. przyniesie Państwu mnóstwo szczęścia, miłości i spełnienia.
Niech wraz z Nowym Rokiem wstąpią w Państwa nowe siły potrzebne
do realizacji wszystkich noworocznych zamierzeń i postanowień.
Niech towarzyszą Państwu zdrowie i szczęście.
Życzymy wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku!
Przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej

Wicestarosta Bialski

Starosta Bialski

Mariusz Kiczyński

Janusz Skólimowski

Mariusz Filipiuk
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XVIII Sesja Rady Powiatu Bialskiego

R

adni podjęli następujące uchwały:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali
użytkowych położonych w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 101; w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2020 r.; w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy i niektórych innych
składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Bialski; w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu bialskiego; w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2

Dnia 18 grudnia 2019 r. odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu
Bialskiego. Obrady rozpoczęto od stwierdzenia kworum i ustalenia
porządku obrad, w tym przyjęcia protokołu XVII sesji.
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu
i zapewnienia środków finansowych
niezbędnych do prawidłowej realizacji
projektu; w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Bialskiego na 2019 rok; w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2019 – 2016.
Na zakończenie sesji radni złożyli sobie
świąteczne życzenia.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Radio Biper

Otwarto mieszkania wspomagane wspierane
w Międzyrzecu Podlaskim

I

Dnia 12 grudnia 2019 r. otwarto mieszkania wspomagane wspierane w Międzyrzecu Podlaskim.
podłogowe. Wsparcie: 1,5 etatu asystenta osoby niepełnosprawnej, psycholog,
pracownik socjalny i instruktor terapii
zajęciowej. Dodatkowo: warsztaty kulinarne, warsztaty kompetencji cyfro-

wych, warsztaty z doradcą zawodowym.
Mieszkania stanowią dział Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej
z siedzibą w Miedzyrzecu Podlaskim.

▼

nwestycja została realizowana w związku z projektem „Utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych
wspieranych w Międzyrzecu Podlaskim
dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu całkowita wyniosła
1077750,00 zł, Powiat Bialski pokrył
koszty niekwalifikowalne w kwocie
w 74490,00 zł, wkład niepieniężny
(wartość przekazanego budynku) to
100300,00 zł. Mieszkania są przeznaczone dla 5 osób z terenu Pow. Bialskiego. Zostały wyposażone we wszystkie
niezbędne sprzęty do codziennego
użytku, włącznie z osobistymi lodówkami. Kompleks mieszkaniowy posiada
5 toalet oraz dwie łazienki. Aneks kuchenno-wypoczynkowy jest na 12 osób,
ze wszystkim urządzeniami AGD i RTV.
Do dyspozycji mieszkańcy mają internet
światłowodowy, działa także ogrzewanie
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Czas trwania projektu od 2019 do
2020. Mieszkania mieszczą się przy
ul. Warszawskiej 38 w Międzyrzecu
podlaskim w dawnym budynku przychodni zdrowia, posiada on podjazd

dla osób niepełnosprawnych oraz
parking przed budynkiem. Teren jest
ogrodzony, zagospodarowany, obsadzony tujami, monitorowany. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby z Po-
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wiatowego Ośrodka. Obecnie cztery
osoby uczęszczają do Ośrodka a jedna
do Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Materiały: Jadwiga Patkowska / Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej

Gala Kultury Powiatu Bialskiego
grudnia spotkali się oni w sali wi17
dowiskowo-kinowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.

Już kolejny raz odbyła się Gala Kultury Powiatu Bialskiego. W tym
roku połączona była z podsumowaniem Roku Kultury Ludowej
w Powiecie Bialskim. Gala to szczególna impreza mająca na celu
podziękowanie artystom, władzom samorządowym, pracownikom
instytucji kultury i działaczom kultury za ich wkład w tworzenie, upowszechnianie i mecenat nad kulturą, a także dziedzictwem niematerialnym powiatu bialskiego.
utalentowanych i już nagradzanych artystów pochodzących z Janowa Podlaskiego Zuzanny Pikacz oraz Mateusza
Łopaciuka. W trakcie zgromadzeni wysłuchali także tradycyjnych pieśni ludowych oraz kolęd w wykonaniu Zespołu
Ludowego „Pawłowianki” z Nowego
Pawłowa, Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego z Jakówek, Zespołu „Studzienczanie” ze Studzianki i „Pohulanka”
z Kopytnika, a także Ludowego Zespołu
Śpiewaczego «Dobrynianki» z Dobrynia Dużego. Na zakończenie natomiast
można było zapoznać się z pracami Klubu Twórców Rękodzieła Artystycznego
działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Janowie Podlaskim zaprezentowanymi na wystawie.
Wójt gminy Janów Podlaski w swoim
wystąpieniu przedstawił walory kulturalne gminy i podejmowane działania
na rzecz upowszechniania tej dziedziny życia społecznego skupione wokół
Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
Podlaskim, natomiast starosta bialski
podziękował wszystkim zaangażowanym w działalność kulturalną powiatu
bialskiego, a także dobrą współpracę
z władzami gminy, nie tylko na polu
kulturalnym. Starosta także z uwagi na
przedświąteczny czas złożył wszystkim

serdeczne życzenia bożonarodzeniowe.
Miłym akcentem było uhonorowanie
starosty bialskiego przez Tadeusza Sławeckiego – dyrektora Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego jubileuszowym medalem
pamiątkowym z okazji 110. rocznicy
powstania WBP w Lublinie za szczególną troskę nad działalnością biblioteczną
na terenie powiatu bialskiego.
Podczas Gali podsumowano XII edycję
konkursu dla bibliotek publicznych powiatu bialskiego ph „Biblioteka Roku
Powiatu Bialskiego”. Tytuł za 2019 r.
przypadł Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sławatyczach. W tym roku wyróżniła
się ona w ilości i różnorodności przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców,
organizowanych samodzielnie oraz we
współpracy z innymi podmiotami, promowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i piękna okolicy, a także edukacji ekologicznej. Podniesiono w niej
standard obsługi czytelników poprzez
uruchomienie komputerowego wypożyczania zbiorów. Statuetkę oraz bon
finansowy na zakup niezbędnych bibliotece pomocy w pracy na rzecz upowszechniania czytelnictwa ze środków
powiatu bialskiego Małgorzacie Walczuk
– dyrektorowi biblioteki wręczył staro-

▼

Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka oraz wójta gminy Janów
Podlaski Leszka Chwedczuka odpowiedzieli przybyli radni powiatu bialskiego:
Janusz Skólimowski - wicestarosta bialski, Tomasz Bylina – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Radosław Sebastianiuk – członek Zarządu
Powiatu w Białej Podlaskiej, Arkadiusz
Maksymiuk – przewodniczący Komisji
Edukacji Kultury Sportu i Turystyki,
Marian Tomkowicz – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, Czesława Caruk
– wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki, a także
Krystyna Laszuk – skarbnik Powiatu
Bialskiego, Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Lublinie, Urszula Szubińska wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty,
Jacek Szewczuk - wójt Gminy Rokitno,
Romuald Murawski - wójt Gminy
Konstantynów����������������������
, komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim podkomisarz Mariusz Smagieł, Komendant
Placówki Straży Granicznej w Janowie
Podlaskim ppłk SG Małgorzata Tarasiuk
Andrzej Łazyba z Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim. Nie
mogło zabraknąć także radnych gminy Janów Podlaski ze Stanisławem
Żmudziński�����������������������
m-Carukiem - przewodniczącym rady na czele. Licznie przybyli
także dyrektorzy instytucji kultury,
wśród nich Krzysztof Bruczuk – dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Z b i g n i e w
Kapela – dyrektor Bialskiego Centrum
Kultury w Białej Podlaskiej i Grzegorz
Siemakowicz – zastępca dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej
Podlaskiej. Na zaproszenie także odpowiedzieli dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, prezesi organizacji
pozarządowych, organizatorzy Roku
Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim –
dyrektorzy szkół, kierownicy zespołów
artystycznych, a także media.
Gala zaczęła się mocnym akcentem
w postaci występu dwójki młodych,
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sta wspólnie z zastępcą dyrektora MBP
w Białej Podlaskiej.
Jak co roku podczas Gali portal Biała 24
podsumowa���������������������������
ł��������������������������
plebiscyt portalu na najpopularniejszy zespół ludowy z powiatu
bialskiego. Okazały się nimi dwa zespoły z gminy Łomazy: „Studzienczanie” ze
Studzianki i „Pohulanka” z Kopytnika.
Nagrody laureatom wręczali starosta
bialski oraz redaktor naczelna portalu
Karolina Jaszczuk.
Natomiast nagrodę specjalną Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego w uznaniu nieocenionych
zasług wszystkim członków zespołu dla
kultury polskiej starosta bialski przy
wsparciu wójta gminy Janów Podlaski
wręczył Zespołowi Śpiewaczo-Obrzędowemu z Jakówek.
Podczas drugiej części Gali podsumowano Rok Kultury Ludowej w Powiecie
Bialskim.
Ta społeczna inicjatywa rozpoczęła się
od podjęcia przez Radę Powiatu w Białej
Podlaskiej 25 stycznia br. stosownego
stanowiska. Do przystąpienia do obchodów zadeklarowało się 40 podmiotów i zgłosiły one chęć zorganizowania

211 imprez, co zamknięto w kalendarzu
imprez związanym z Rokiem. W sumie
zrealizowano 245 przedsięwzięć przez
70 podmiotów (samorządy, parafie, instytucje kultury, szkoły różnych szczebli,
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne). Były to: warsztaty kulinarne,
rękodzielnicze, taneczne, wystawy,
wieczornice, apele, kąciki regionalne,
pokazy tańca, konkursy: plastyczne, poezji, językowe, wiedzy, gastronomiczne,
fotograficzne, wokalne, recytatorskie,
czytelnicze, rękodzielnicze, wycieczki,
jubileusze, przeglądy tradycji, koncerty,
zajęcia edukacyjne, dożynki, obchody
tradycyjnych świąt, kiermasze, inscenizacje, artykuły, spotkania z twórcami
ludowymi, wplecenie elementów ludowych w istniejące przedsięwzięcia, imprezy folklorystyczne, rajdy rowerowe,
prezentacje multimedialne, realizacja
programów edukacyjnych, spotkania
czytelnicze i z twórcami ludowymi, dni
kultury ludowej. Z ciekawych przedsięwzięć należy wymienić chociażby
powstanie koła tanecznego w Szkole
Podstawowej w Tuliłowie, konkurs na
komiks „Legendy z naszego regionu” Ze-
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spole Placówek O������������������
światowych��������
w Łomazach, opracowanie książki kucharskiej
w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim, Akademia Sztuki
Ludowej, czyli cykl warsztatów i spotkań
w Sosnówce, Festiwal Podlaskich Tańców i Zabaw Korebeczka prowadzony
przez Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”
AWF Biała Podlaska. Zaangażowanych
było ponad 300 osób.
Na Gali starosta wręczył przedstawicielom owych zaangażowanych podmiotów
– dyrektorom, nauczycielom, pracownikom instytucji kultury, prezesom organizacji pozarządowych, kierownikom
zespołów artystycznych - dyplomy z podziękowaniami.
Na koniec szczególne podziękowania
za współorganizację przypadły wójtowi
gminy Janów Podlaski Leszkowi
Chwedczukowi, Renacie Kaczmarek dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim wraz z pracownikami, a także Mariannie Tumiłowicz
– dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych wraz z pracownikami.
Materiały: Anna Jóźwik / Anna Jureczek / Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej

Kolejna inwestycja została zakończona!

C

a ł ko w i t a wa r to ś ć z a m ó w i e nia drugiego etapu wyniosła 3.534.198,50 zł brutto. Na realizację zadania pozyskane zostały
środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji. Pozostałe 50 % w równych częściach współfinansowane są
przez Powiat Bialski i Gminy Piszczac.
W uroczystym przecięciu wstęgi wziął
udział m.in. starosta bialski Mariusz
Filipiuk i wójt Kamil Kożuchowski.
To jedna z najważniejszych dróg
na tym terenie
– Jesteśmy świadkami zakończenia
prac prowadzonych tak naprawdę od
roku 2017. Projekty, zabezpieczenie funduszy w budżetach. I same prace wykonywane w latach 2018 i 2019.
Oddajemy mieszkańcom dwa odcinki
drogi z Zalesia do Piszczaca. To jedna
z najważniejszych dróg na tym terenie.
Nie tylko mieszkańcy Piszczaca z niej
korzystają ale i Sławatycz, Tucznej
czy Kodnia. Młodzi ludzie dziś patrzą
na komfort dojazdu. Z takimi drogami
pojawiają się nowe atuty na osiedlenie się w Chotyłowie. Tym bardziej, że
jest tu też kolej, akwen wodny, szkoły,

4 grudnia odbył się odbiór końcowy prac dotyczących rozbudowy drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek Zalesie – Piszczac od km
1+360,00 do km 7+979,72. Chodzi o drugi etap jej realizacji,
tj. o odcinek od km 2+500 do km 5+142,66 - od gr. gm. Zalesie do przejazdu kolejowego w Chotyłowie. Kilka miesięcy wcześniej zakończono prace na pierwszym etapie przebudowy z Piszczaca do przejazdu kolejowego w Chotyłowie.
przedszkola czy sklepy i ośrodek zdrowia w niedalekim a dzięki tej drodze,
chodnikowi i ścieżce rowerowej zupeł-

nie bliskim Piszczacu. – mówi Paweł
Stefaniuk, radny powiatu Biała
Podlaska.
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Zyskaliśmy nieocenione atuty dla
osadnictwa i nowych inwestycji
– Nasza karta promocyjna dla przedsiębiorców i osób chcących zamieszkać
w Chotyłowie czy Piszczacu mocno nabrała wartości. A zapewniam, że wartość
ta niebawem jeszcze wzrośnie. Droga
którą dziś oddajemy to jedna z najważniejszych, kluczowych tras w naszej gminie. Drogą tą podróżują nasi mieszkańcy
do Białej Podlaskiej. Znacznie poprawiło się bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Ścieżka rowerowa prowadzi
do przejścia podziemnego przy dworcu
w Chotyłowie. Bezpieczeństwo podróżnych było jednym z naszych głównych
celów. Ze ścieżki korzystają nie tylko
rowerzyści. Wychodzą na spacery mieszkańcy, pojawili się rolkarze i osoby chodzące z kijkami. W miarę jedzenia apetyt
rośnie, jest takie powiedzenie, nam ten
apetyt na nowe drogi wcale nie słabnie.
Już mamy wspólnie z Powiatem Bialskim
wniosek na dofinansowanie przebudowy
drogi od ronda w Ortelu w kierunku na
Kościeniewicze i Piszczac, w sumie około
dwóch i pół kilometra. – mówi Kamil
Kożuchowski, wójt Gminy Piszczac.
Standard wykonania służył będzie mieszk ańcom wiele lat
– Chotyłów i Piszczac to blisko siebie
leżące miejscowości które jeszcze bliższe stały się po oddaniu przebudowanej
drogi. Połączone zostały dobrą drogą,
chodnikami i ścieżką rowerową. Standard
wykonania służył będzie mieszkańcom
wiele lat. Weszliśmy na trudną budowę.
Droga była w złym stanie, bez utwardzonych poboczy, chodniki w szczątkowej
formie, brak odwodnienia. Na dziś dzień
wszystko to się pojawiło w nowej jakości,
porawiliśmy też geometrię drogi. Wyprofilowaliśmy na nowo łuki na zakrętach.
– mówi Wiesław Charasimiuk, prezes
Tre-Drom z Białej Podlaskiej, wykonawca prac.
To p i ę k n a i n we s t yc j a k tó ra
kosztowała dużo, ale warto było
ją zrealizować.
– Najwięcej odbiorów nowych dróg zawsze przypada na koniec roku. Niestety
inwestycje takie są czasochłonne. Pierwszy etap przebudowy drogi od Piszczaca
do przejazdu w Chotyłowie wykonywaliśmy od 2018 do tego roku, drugi etap
od przejazdu w Chotyłowie do granicy

z Gminą Zalesie to realizacja tegoroczna. Łączna długość zmodernizowanej
drogi to pięć i pół kilometra za dziewięć
i pół milionów złotych. Fundusz Dróg
Samorządowych dołożył nam do drugiego etapu około jednego miliona ośmiuset
tysięcy złotych. Pozostała kwota podzielona została po połowie na Powiat Bialski i Gminę Piszczac. Powstał chodnik,
ścieżka rowerowa, zjazdy na posesje, odwodnienie powierzchniowe, przystanki
i zatoki autobusowe, nowe nasadzenia
drzew i krzewów. Sama droga została
przebudowana na szerokość sześciu metrów. To piękna inwestycja która kosztowała dużo ale warto było ją zrealizować. – mówi Krystyna Beń, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Białej
Podlaskiej.
Czekaliśmy na kompleksowe
podejście do problemu
i doczekaliśmy się
– Poprzez przebudowę głównych dróg
przebiegających przez naszą miejscowość

Starosta bialski
wyróżniony
medalem

W

trakcie Gali Kultury Powiatu Bialskiego starosta bialski
Mariusz Filipiuk otrzymał jubileuszowy medal pamiątkowy wybity
przez Mennicę Polską z okazji 110.
rocznicy powstania Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie. Serdecznie gratulujemy!
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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znacznie poprawiło się bezpieczeństwo
podróżujących i samych mieszkańców.
Na ścieżkę rowerową łączącą Chotyłów
z Piszczacem czekaliśmy parę lat. Ale to
dla tego, że dorywczy remont istniejących
chodników nie był opłacalny. Czekaliśmy
na kompleksowe podejście do problemu
i doczekaliśmy się. Chotyłów zmienił
swoje oblicze. Staliśmy się przedmieściem
Piszczaca. Wszyscy nam zazdroszczą.
Dziękuję wszystkim którzy przyczynili
się do tego, że dziś Chotyłów wygląda
pięknie. Dziękuję panu staroście, wójtowi
gminy, radnym powiatowym i gminnym.
Dziękuję Nadleśnictwu Chotyłów które
ustąpiło nam znaczny teren ze swojej
działki. Pozwoliło to na nowe wyprofilowanie drogi i zmieszczenie w jej przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej. Ten rok
zapamiętamy też jako rok budowy ulicy
Cegielnianej. Doczekała się ona nowej
nawierzchni i wjazdów na posesje prawie na całej długości ulicy. – mówi Ewa
Lipowiecka, sołtys Chotyłowa.
Materiały: Radio Biper / Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Siłownia pod chmurką w Czosnówce
– Otrzymaliśmy na ten cel dwadzieścia pięć
tysięcy złotych z rządowego programu, dorzuciliśmy kolejne dwadzieścia pięć tysięcy
ze środków Gminy Biała Podlaska wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim Czosnówki. Ciesze się, że doszło do realizacji
tego pomysłu. To nie jest tak, że budujemy
tego typu obiekty w miejscach gdzie nie ma
zapotrzebowania, tu takie zapotrzebowanie było, było wyartykułowane i zgłoszone. Ideą takich stref jest znalezieni w nich
miejsca dla tych którzy chcą aktywnie spędzić czas na bazie urządzeń siłowych czy
wyczynowych ale są też elementy do gier
jak stół tenisowy czy stół szachowy a nawet dla rodzin czy dla opiekunów którzy
nie koniecznie chcą zaraz uprawiać sport
czy trenować kondycje ale mieć miejsce na
rozmowy czy wypoczynek, dla takich osób
znalazły się ławeczki. – mówi zastępca
wójta Wiesława Panasiuka, Adam
Olesiejuk.
Podczas spotkania, podziękowania
przekazane zostały sołtysowi Czosnówki Jarosławowi Abramowskiemu, za
zaangażowanie i liczne inicjatywy
kierowane na rzecz mieszkańców
C z o s nów k i . Po d z ię kowa n i a
skierował Wiesław Panasiuk wójt
Gminy Biała Podlaska a odczytał i przekazał zastępca wójta Adam Olesiejuk.
– W roku 2020 doposażymy plac zabaw
przy siłowni w zjeżdżalnię dla dzieci. Wybudujemy też chodnik przy ulicy Olchowej.

Pomysł na siłownię otwartą w ostatnich dniach w Czosnówce, na
placu po byłej szkole, urodził się w głowach mieszkańców już dawno. Gdy spojrzy się na historię placu o którym mowa, to co roku
Gmina Biała Podlaska i Fundusz Sołecki Czosnówki wzbogaca go
o jakiś element wypoczynkowo - rekreacyjny. W tym roku postanowiono skorzystać ze środków rządowych, programu budowy Otwartych Stref Aktywności. Efekt jest i już można z siłowni korzystać!
To nasze dwa główne zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego. Przy dobrej
współpracy z Urzędem Gminy i Wójtem
gminy liczymy także na inwestycję, przynajmniej jedną, większą, już z pieniędzy
budżetowych samej gminy. Co to będzie?
Na razie nie chcę mówić, czekamy na projekt i oficjalne uchwalenie budżetu na rok
przyszły. Cel jest jeden, dalsze, sukcesywne
unowocześnianie i rozbudowa naszej miejscowości. Oddana dziś do użytku OSA to
odpowiedź na petycje mieszkańców o potrzebie uruchomienia właśnie tutaj tego
typu miejsca. Na ten cel zabezpieczyliśmy
piętnaście tysięcy pięćset złotych z naszego
Funduszu Sołeckiego. – mówi sołtys Czosnówki, Jarosław Abramowicz.
– OSA dziś, to jedna z wielu inicjatyw które
mają miejsce w Czosnówce. Kiedyś, przed
laty, ze środków gminnych wykonano
w pobliżu dzisiejszej OSY pełnowymiarowe boisko gminne. Myślę, że w najbliższym
czasie podejmiemy starania o jego odnowę
i zadbanie, one jest, należy tylko umożliwić
korzystanie z tego obiektu, świetnie uzupełni to oddaną dziś OSE. Są chętni, bo widać

ich od czasu do czasu grających ze stołu
do tenisa. Dziś mamy piękną siłownie na
świeżym powietrzu. To cenna inicjatywa
która powstała dzięki rozmowom i dobrej
współpracy Rady Sołeckiej Czosnówki i jej
pieniędzy z Funduszu Sołeckiego wspartych
środkami Gminy Biała Podlaska.
Widząc takie efekty współpracy powinno to pobudzić i jeszcze bardziej zintegrować naszą społeczność. Do tej pory
większość wydarzeń kulturalnych ale
i sportowych koncentrowało się w świetlicy wiejskiej. Teraz można pomyśleć
o imprezach plenerowych i sportowych
na świeżym powietrzu. Nie chcemy też
zamykać się tylko i wyłącznie na naszych
mieszkańców. Czosnówka to znakomite
miejsce, przedmieście Białej Podlaskiej,
do której można dojechać i miejskim
autobusem i pozostać u nas na kilka
godzin. Posiadamy przepiękne tereny
godne zwiedzenia na rowerze, warto pospacerować a teraz i zrelaksować się pod
chmurką. – mówi Arkadiusz Maksymiuk, radny Powiatu Bialskiego.
Materiały: Radio Biper

Wpis do Rejestru BDO obowiązkowy również dla rolników
iedopełnienie od 1 stycznia 2020
roku ustawowego obowiązku
uzyskania wpisu do Rejestru- BDO
oraz brak aktywacji konta może
spowodować poważne ograniczenia
w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz
karę grzywny albo aresztu.
Jak ustaliliśmy obowiązkiem wpisu
do Rejestru- BDO objęte są nie tylko
podmioty, które wytwarzają odpady
oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na
terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe,
pojazdy, baterie lub akumulatory,
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

„Świat Rolnika” przypomina rolnikom o konieczności uzyskania wpisu do Rejestru- BDO (Baza Danych Odpadowych). Podmioty, które
zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się
do Rejestru- BDO).

▼

N
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W niektórych przypadkach może
to dotyczyć nawet jednoosobowych
działalności gospodarczych.
Wśród podmiotów, które w wyniku
prowadzenia swojej działalności są
zobowiązane do uzyskania wpisu
do Rejestru- BDO znajdują się również rolnicy posiadający powyżej 75

ha ziemi. Muszą oni złożyć stosowany wniosek do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania i prowadzić ewidencję odpadów, w tym folii
rolniczych. To efekt wejścia w życie
13 sierpnia 2019 roku nowelizacji
ustawy o odpadach, która dotyczy
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między innymi funkcjonowania Bazy
Danych Odpadowych.
Ewidencją odpadów w gospodarstwie rolnym oprócz folii do sianokiszonki objęte są między innymi
również siatki i sznurki do balotów
czy worki typu big bag.
Materiał:Marcelina Kaczmarek/fot. Pixabay

Gmina przyjazna środowisku

O

dpady można było dostarczać do
PSZOK w Tucznej w każdy piątek
do końca października 2019r. Za odpowiednio posegregowane odpady,
można było pozyskać sadzonki drzew
owocowych – stare odmiany jabłoni.
Jedną sadzonkę drzewka można
było odebrać za każde:
– 20 kg makulatury
– 10 kg metalu
– 5 kg butelek typu PET
– 25 kg szkła opakowaniowego
Do końca listopada 2019r. uczestnicy
akcji odbierali sadzonki drzewek, które były dla nich przygotowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznej.
Łącznie rozdano mieszkańcom
638 szt. sadzonek jabłoni 6 gatunków tj.:
– Szara reneta
– Malinówka
– Grafsztynek
– Papierówka
– Antonówka

Gmina Tuczna zakończyła III edycję akcji Gmina Tuczna Przyjazna
Środowisku pod nazwą: Segregacja Odpadów Przynosi Owoce zostaw śmieci odbierz drzewko owocowe. Akcja cieszyła się dużym
powodzeniem wśród mieszkańców. Wzięło w niej udział ponad 90
gospodarstw domowych z terenu gminy.
– Kosztel
celu podniesienie świadomości ekoloZałożeniem akcji było propagowanie
gicznej dzieci i młodzieży oraz osób,
prawidłowej segregacji odpadów koktóre nie segregują odpadów. Celem
munalnych a zwłaszcza opakowań po
tego typu działań jest promowanie
produktach spożywczych – surowców
właściwego postępowania z odpadawtórnych. Tego typu działania prowami komunalnymi, oraz zachęcenie do
dzone przez Gminę Tuczna, mają na
zachowań i postaw proekologicznych.
Materiały: Urząd Gminy Tuczna

Zagraniczne delegacje w Sławatyczach

P

odpisano m.in. trójstronną umowę pomiędzy trzema gminami –
Sławatycze, Domaczewo na Białorusi
oraz Rivne na Ukrainie. Dotyczy ona
stworzenia projektu transgranicznego opartego na turystyce i kulturze,
nawiązującego do historii Olędrów
nadbużańskich. Pierwsze prace nad
projektem rozpoczną się na początku
2020 roku.
Podczas wizyty opracowano także
czwórstronne porozumienie ze stowarzyszeniem niemieckim Bug-Holendry. Dotyczy kultywowania pamięci
o Olędrach wśród żyjących potomków
i mieszkańców krajów, które podpisały
porozumienie.

W Sławatyczach gościły delegacje z Białorusi, Ukrainy oraz Niemiec. Spotkanie dotyczyło współpracy. Arkadiusz Misztal, wójt
gminy podpisał międzynarodowe umowy partnerskie.
Goście uhonorowali gminę Sławatycze za pamięć o przodkach specjalnym

certyfikatem.
Materiały: Biała 24 / Arkadiusz Misztal
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Projekt zagospodarowania skweru w centrum

W

ramach rewitalizacji zrealizowane będą następujące
prace: rozbiórka pawilonu usługowo-handlowego w ramach rewitalizacji skweru w centrum Janowa Podlaskiego, przebudowa
terenu zieleni publicznej, budowa
budynku pawilonu ogólnodostępnego użyteczności publicznej, budowa nawierzchni utwardzonych
oraz obiektów małej architektury.
Wartość umowy: 3 999 999 zł

Materiały: UG w Janowie Podlaskim

Projekt „Szkoła rozwoju” w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu

U

czestnicy projektu poprzez systematyczny udział w zajęciach, rozwijają swoje kluczowe kompetencje
tj.: 1) porozumiewanie się w języku
ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne, 4) kompetencje
informatyczne, 5) umiejętność uczenia
się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Nabycie powyższych umiejętności
przyczynia się do osiągania sukcesów
na miarę indywidualnych możliwości.
Uczniowie poszerzają swoją wiedzę
oraz nabywają nowe umiejętności poprzez udział w następujących zajęciach:
1. „Obserwuję i badam 4 – 8”, gdzie
uczestnicy przeprowadzają eksperymenty i doświadczenia biologiczno, chemiczno- fizyczne, rozwiązują
problemy z wybranej tematyki oraz
kształtują myślenie naukowe poprzez
warsztaty w CN Kopernik. Uczestniczy
w nich 24 uczniów w dwóch grupach.
2. „Matematyka wokół nas 4 – 8”, to
matematyka w zastosowaniu zasad
i procesów w codziennych sytuacjach.
Zajęcia stanowią praktyczną pomoc
dla ucznia, dają możliwość poszerzenia
i udoskonalenia wiedzy na miarę każdego ucznia. Zajęcia te realizowane są
w 3 grupach, po 10 uczniów w każdej.
3. „Exploring English 1 – 3”. W za-

Podobnie, jak w roku ubiegłym dzieci i młodzież Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu korzystają z szerokiej oferty zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu
edukacyjnego „Szkoła rozwoju”, którego realizatorem jest Gmina
Międzyrzec Podlaski.
jęciach uczestniczą młodsze dzieci,
tworząc jedną grupę 15 – osobową.
Poprzez ćwiczenia z piosenką i filmem
oraz zastosowanie techniki dramowej
i prezentacje komputerowe uczniowie
nabywają umiejętności w posługiwaniu
się językiem obcym.
4. Practical English kl. 4 – 8. Poprzez
odpowiednio dobrane ćwiczenia
uczestnicy nabywają umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim. W zajęciach bierze udział 15
uczniów.
5. Jak działa świat? 1 – 3. Młodsze dzieci szkolne będące uczestnikami zajęć
nabywają wiedzę dzięki edukacji w formie pytań, obserwacji i przeprowadzanie eksperymentów. Uczą się także
wykorzystywać narzędzia TIK (tech-

nologia informacyjno-komunikacyjna).
6. Lubię liczyć kl. 1 – 3. Podczas zajęć
uczniowie wykorzystują zestaw LEGO
Education MoreToMath, który umożliwia eksperymentowanie, doświadczanie i odkrywanie, że do poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg. Są
to innowacyjne zajęcia uczące dzieci
praktycznego rozwiązywania matematycznych problemów, wytrwałości,
dokładności, kształcące umiejętności
współpracy w grupie. Podczas ćwiczeń
wykonywanych indywidualnie lub
w grupach dzieci trenują liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie, geometrię i wyobraźnię przestrzenną. Z oferty korzysta aż 30 uczniów w trzech
grupach.
Tekst/zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Tłuśćcu
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Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół
z powiatu bialskiego

W

Na początku podsumowano wyniki
Igrzysk Szkolnych:
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3
w Międzyrzecu Podlaskim - 1734 pkt
II miejsce Szkoła Podstawowa w Łomazach - 1365 pkt
III miejsce Szkoła Podstawowa
w Piszczacu - 1350 pkt
IV mie jsce Szkoła Podstawowa
w Sworach - 1299 pkt
V miejsce Szkoła Podstawowa w Rossoszu - 1154 pkt
VI miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1
w Terespolu - 1122 pkt
VII miejsce Szkoła Podstawowa
w Konstantynowie - 1036 pkt
VIII miejsce Szkoła Podstawowa
w Rokitnie - 874 pkt
I X mie jsce Szkoła Podstawowa
w Wisznicach - 805 pkt
X miejsce Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim - 633 pkt
XI mie jsce Szkoła Podstawowa
w Kodniu - 602 pkt
XII miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2
w Międzyrzecu Podlaskim - 550 pkt
Potem Licealiada:
I miejsce Zespół Szkół Janów Podlaski - 1274 pkt
II miejsce Zespół Szkół Małaszewicze - 1008 pkt
III miejsce Liceum Ogólnokształcące
Międzyrzec Podl. - 990 pkt
IV miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych Międzyrzec Podl - 766 pkt
V miejsce Zespół Szkół Technicznych
Międzyrzec Podl - 574 pkt
VI miejsce Liceum Ogólnokształcące
Wisznice - 235 pkt

Dnia 27 listopada 2019 r. w hali sportowej Zespołu Placówek
Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu
bialskiego.
Wszystkie ww. szkoły zostały uhonorowane okolicznościowymi pucharami i dyplomami. Ponadto dyplomy
uznania i nagrody rzeczowe wręczono nauczycielom, których podopieczni uzyskali medalowe miejsca
co najmniej w finałach wojewódzkich
współzawodnictwa sportowego. Byli to:
IGRZYSKA DZIECI
Pan Marek Zieńczuk - I miejsce mini
piłka nożna dziewcząt
SP Horodyszcze - VI miejsce mini
piłka nożna dziewcząt – zawody
ogólnopolskie
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Pan Wojciech Lubański - I miejsce
dwubój nowoczesny
SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski - I miejsce pływanie styl dowolny Wiktoria
Karwowska
- I miejsce pływanie styl dowolny Jakub Jakimiuk
Pan Wojciech Chwedoruk - I miejsce
liga LA skok w dal Jacek Gryta
SP Swory
Pan Rafał Osipiuk - I miejsce liga LA
skok w dal Klaudia Osipiuk SP Wisznice
Pan Piotr Sakowicz - I miejsce liga
LA bieg na 600m Magdalena Olesiejuk SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski
Dyplomy i nagrody rzeczowe
wręczono również dyrektorom

szkoły :
Pani Jolanta Wolanin - I miejsce
Współzawodnictwo sportowe szkół
Powiatu
SP nr 3 Międzyrzec Podl Bialskiego
za rok szkolny 2018/2019
– Igrzyska Dzieci
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Pan Jarosław Dubisz - I miejsce
Współzawodnictwo sportowe szkół
Powiatu Bialskiego ZS w Janowie
PodlaskimBialskiego za rok szkolny
2018/2019 – Licealiada
Odznaczeni „Zasłużony dla Powiatu
Bialskiego” otrzymali:
Pani Agnieszka Myszka - nauczycielka wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu
Podlaskim.
Pan Arkadiusz Stefaniuk - Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
Pani Jolanta Anna Wolanin - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Międzyrzecu Podlaskim.
Pan Marek Zieńczuk - nauczyciel
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Horodyszczu
Finansowe nagrody sportowe Starosty
Bialskiego otrzymali:
Pan Mikołaj Kociubiński I miejsce
Bench Press League- juniorów, I miejsce XVI Ogólnopolski Turniej Wyciskania Sztangi,- juniorów
Pan Tomasz Kociubiński I miejsce

▼

zięli w nim udział dyrektorzy
szkół, nauczyciele wychowania fizycznego i najlepsi sportowcy.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, m.in.: Wicestarosta Bialski –
Janusz Skólimowski, Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski- Zbigniew
Kot oraz przedstawiciel Kuratorium
Oświaty w Białej Podlaskiej.
Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
– Jolanta Wolanin.
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Mistrzostwa Polski,
I miejsce Bench Press League,
III miejsce Puchar Świata,
I miejsce XVI Ogólnopolski Turniej
Wyciskania Sztangi,
I miejsce Ogólnopolski Turniej
w Podnoszeniu Sztangi osób niepełnosprawnych,
II miejsce XXXIX Srebrna Sztanga
Międzynarodowych Zawodów w Podnoszeniu Ciężarów osób niepełnosprawnych.
Pan Stanisław Polaczuk- Wiceprzewodniczący BSZS w Białej Podlaskiej.
Pan Artur Romaniuk- Trener sekcji

taekwo-do klub w Łomazach.
Pan Wiktor Waszczuk - Klub sportowy o nazwie Red Lion Club Międzyrzec Podlaski.
Mistrz Świata MUAY THAI ( kat. 81
kg. Senior) w 2019r, oraz obrońca tytułu z 2018r.
Pan Marek Zieńczuk - nauczyciel
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Horodyszczu.
Uroczystość uświetnili swoimi występami: Weronika Myszka – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej

www.powiatbialski.eu

Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, która wyrecytowała wiersz pt. „Życie
sportowca” . W tańcu towarzyskim
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 - Oliwia Ceniuk i Robert
Tymoszuk. Pokaz taekwon-do wykonali zawodnicy klubu sportowego taekwon-do Międzyrzec Podlaski pod
opieką trenerów Dawida Siliwoniuka
i Mateusza Żechowskiego. Tańcem
zachwyciła grupa taneczna MOVE
MI z Miejskiego Ośrodka Kultury
prowadzona przez panią instruktor
Milenę Rzewuską.
Materiały: Anna Jureczek / Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej

Porozumienie z Akademią Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

S

tudenci fizjoterapii i terapii zajęciowej uczestniczą i przeprowadzają indywidualne oraz grupowe
zajęcia terapeutyczne, zapoznają się
z technikami wsparcia dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, poznają
warsztat pracy terapeuty wczesnego
wspomagania rozwoju.
Działaniem zasługującym na uwagę,
jest również wsparcie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu w zakresie prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi
z niepełnosprawnością intelektualną
i ruchową. Zajęcia prowadzi mgr
Aneta Kuszneruk, pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej wraz
z nauczycielem i wychowawcami Spe-

W ramach współpracy i wsparcia placówek z powiatu bialskiego
nawiązano porozumienie z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, kierunek
fizjoterapia, terapia zajęciowa.
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Zajęcia pt: „Zabawa
słowem, ruchem, muzyką” odbywają

się cyklicznie raz w semestrze.

Materiał autoryzowany przez:
P.o. dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Małgorzatę Świderska- Poniatowską

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wraz
z Filiami rozwija Sieć Współpracy i Samokształcenia pedagogów, psychologów
i logopedów Powiatu Bialskiego
pracowników naszej PoZorazespół
radni w dniach 22 października
14 listopada 2019 roku zorga-

nizował spotkania z logopedami,
pedagogami i psychologami pracującymi w placówkach naszego powiatu.
Głównymi założeniami realizowanymi w ramach sieci współpracy i samokształcenia jest:
• rozpoznawanie potrzeb wśród specjalistów pracujących w żłobkach,
przedszkolach i szkołach z powiatu
bialskiego,

• dzielenie się wiedzą z odbytych
szkoleń,
• analiza trudnych przypadków terapeutycznych i diagnostycznych,
• wymiana informacji dotyczących
tematyki, form i terminów szkoleń.
Na I Powiatowym Zewnętrznym
Spotkaniu Zespołu Samokształceniowego Logopedów odbyło się szkolenie nt. Afazji- diagnozy i terapii.
Spotkanie przeprowadzone zostało
przez pracowników poradni p. Anetę Kuszneruk i p. Iwonę Kędzierską.
Tematem przewodnim spotkania z pe-

dagogami i psychologami była praca
z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz kwestia budowania
i udoskonalania własnego warsztatu
pracy w tym zakresie.
Wszyscy uczestnicy spotkań zgodzili
się, iż istnieje potrzeba kontynuacji
cyklicznie organizowanych spotkań
Grup Wsparcia Logopedów, Pedagogów i Psychologów.
TEL/FAX 83 343 31 23
e-mail: poradniapedagog@interia.pl
www.powiatowa-poradniabp.pl
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Powołano Młodzieżową Radę Gminy Łomazy

U

czniowie szkół podstawowych,
Okręg Nr 1, wybierali 7 radnych
z 16 kandydatów, zaś uczniowie
szkół ponadpodstawowych, Okręg
Nr 2, - 5. Komisja wyborcza powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy składała się z 5 członków. Uprawnionych do głosowania
było łącznie 293 osób, z tego 79
uczniów szkół podstawowych. Głosowanie było przeprowadzone tylko w Okręgu Nr 1. W okręgu Nr 2
kandydaci zostali radnymi na podstawie protokołu komisji, ponieważ nie zgłoszono wymaganej liczby, przy najmniej 8, kandydatów
na radnych. W głosowaniu wzięło
udział 77 osób.
MRG II kadencji liczy 12 Radnych.
Radnymi zostali:
1. Paweł Bańkowski – Łomazy
2. Dominika Biesiada – Łomazy
3. Karolina Chotkowska - Łomazy
4. Roksana Gicewicz – Łomazy
5. Mateusz Karpowicz – Łomazy
6. Tomasz Kulawiec – Łomazy
7. Zofia Panasiuk – Lubenka
8. Oliwia Powszuk – Łomazy
9. Łukasz Sakiewicz – Bielany
10. Anastazja Stanilewicz – Łomazy
11. Dominika Szoplińska – Łomazy
12. Patrycja Wakulska – Łomazy
Podstawą działalności Rady jest,
zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada
jest wolna od powiązań z partią
polityczną lub ugrupowaniem po-

Wybory do MRG odbyły się 22 listopada 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży
zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach podstawowych klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych, dlatego dokonano
podziału na okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu.
litycznym. Kadencja Rady trwa 2
lata, licząc od daty wyborów.
Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 6 grudnia
2019 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Okręgowej Komisji
Wyborczej, Wiktorii Hołonowicz,
zaświadczenia uzyskania mandatu
do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję
Rewizyjną. Prezydium składa się
z Przewodniczącego Rady, dwóch
Wiceprzewodniczących, Sekretarza
i Skarbnika.
Przewodniczącą Rady została
Oliwia Powszuk.

Wiceprzewodniczący: Roksana Gicewicz, Anastazja Stanilewicz.
Sekretarz – Dominika Biesiada
Skarbnik – Dominika Szoplińska
Komisja Rewizyjna składa się z 3
Radnych:
Zofia Panasiuk - Przewodnicząca
Karolina Chotkowska – Członek
Patrycja Wakulska – Członek.
Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na
czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest
zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami
samorządowymi Gminy Łomazy
i Urzędem Gminy Łomazy. Został
nim Przewodniczący Rady Gminy
Łomazy Andrzej Wiński.
Wójt Gminy pogratulował nowo
wybranym radnym. Podkreślił, że
młodzież w ten sposób w gminie
Łomazy może mieć również swój
wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma
charakter konsultacyjny, wspiera
i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.
Materiały: UG Łomazy
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Edukacja prawna na terenie powiatu bialskiego

P

relekcja została zorganizowana
w ramach współpracy Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej ze
Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych z siedzibą we Włodawie.
W wykładach prowadzonych przez
radcę prawnego Piotra Makarewicza licznie uczestniczyli uczniowie
szkoły oraz zainteresowani mieszkańcy gminy. Tematyka spotkań
dotyczyła:
1. Odpowiedzialności za czyny
i słowa nieletnich,
2. Ochrony d anych osobow ych
w Internecie,
3. Zawodów prawniczych – ścieżka
kariery zawodowej,
4. Praw konsumenta – czyli jak nie
dać się zmanipulować i egzekwować swoje prawa.

Dnia 03.12.2019 r. w Wisznicach, w Szkole Podstawowej
im. J.I. Kraszewskiego, oraz w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły
się kolejne spotkania poświęcone propagowaniu edukacji prawnej
oraz nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Bialskiego.

Prezenty Świętego Mikołaja zostały rozdane

S

erdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w tę cudowną inicjatywę. Wspaniale jest widzieć uśmiech na twarzach
dzieci!
Zdjęcia: Słowo Podlasia Tekst: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej

W sobotę 14 grudnia 2019 r.
w imieniu starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka sekretarz
powiatu Henryk Marczuk wręczył prezenty dzieciom, które
napisały specjalne listy do
redakcji „Słowa Podlasia”.
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Gościniec Bialski Nr 11/2019

15

UWAGA!!!
Powiatowy Rzecznik Konsumentów pragnie poinformować iż otrzymuje sygnały od
mieszkańców, iż na terenie naszego powiatu odwiedzają firmy, które prowadzą działalność
gospodarczą w postaci sprzedaży produktów urządzeń gospodarstwa domowego. Odwiedzili
już gminy Terespol, Janów Podlaski, Konstantynów, Międzyrzec Podlaski i Tuczna, obecnie
wiem, że są na terenie gminy Biała Podlaska.
Przedstawiciele firm pojawiają się w domach konsumentów, gdzie dokonują pokazu towarów,
po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, czego konsument potrzebuje.
Sprzedawcy mogą w bardzo przekonujący sposób namawiać do zakupu, np. poprzez
dawanie różnych prezentów czy udzielając pomocy finansowej, która rzekomo ma pomóc
konsumentowi w spłacie zakupu. Dodają różne niespodzianki jak karty podarunkowe do
wykorzystania w znanych sieciówkach.
Na etapie sprzedaży konsument nie wie, że będzie związany umową kredytową, bo nie ma
o tym mowy ani w trakcie pokazu ani na późniejszej umowie sprzedaży.
BARDZO PROSZĘ O ROZWAGĘ KOGO WPUSZCZAMY DO DOMU!
BĄDŹMY CZUJNI!
Uprzejmie apeluję, by przeanalizować, czy na pewno dany produkt jest nam tak bardzo
potrzebny i czy jego koszt jest adekwatny do jego jakości.
A jeżeli już się skusiliśmy i umowę podpisaliśmy i uznamy, że jednak towar nie jest nam
potrzebny - PAMIĘTAJCIE O 14-DNIOWYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD TAKIEGO
ZAKUPU!
Należy wysłać listem poleconym stosowne pismo, że rozwiązujecie umowę – wzór takiego
pisma musi być dołączony do umowy, a następnie odesłać zakupiony towar!
Ale towar możemy wysłać, gdy go nie używaliśmy, na co bardzo kładę nacisk bowiem w trakcie
sprawy bardzo często wychodzi, że towar był użyty i wówczas sprzedawca może za taki
towar zapłaty- równowartość tego towaru ewentualnie stosownie pomniejszona o wysokość
zużycia tego towaru.

W razie pytań podaję kontakt
Ewa Tymoszuk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351-13-67, prk@powiatbialski.pl
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dr Dariusz Sikora

Ruch ludowy w powiecie bialskim
w przededniu II wojny światowej (cz. 4)
W tym samym roku poważnym
wydarzeniem były wybory samorządowe.1 Zachowania podczas
kampanii wyborczych do Sejmu
i Senatu nie przysporzyły popularności działaczom ludowym. W tej
skomplikowanej sytuacji politycznej wybory samorządowe zakończyły się zupełnym niepowodzeniem. Zdobyto 130 mandatów (5%)

do rad gromadzkich i 15 (5,4%) do rad gminnych.2 W tej sytuacji bialscy ludowcy nie posiadali swojej reprezentacji w samorządzie na miarę
aspiracji i rzeczywistych potrzeb. Przegrana wyborów samorządowych
w gminach była także dotkliwym doświadczeniem dla miejscowych działaczy SL. Była też dla nich sygnałem, że partia ludowa musi się liczyć ze
wzmożoną konkurencją ze strony wielu organizacji walczących o „rząd
dusz” mieszkańców chłopskich wsi i osad.
Nie posiadając wpływów na forum parlamentu SL organizowało różne
formy pracy ideowo–organizacyjnej. Podejmowano w tym czasie różne
formy walki masowej, skierowanej przeciwko ówczesnemu systemowi
władzy. Na przykład w dniach 16-21 sierpnia 1937 r. został ogłoszony
przez SL strajk chłopski. Na terenie powiatu bialskiego przebiegał najsprawniej w Rossoszu i Łomazach.3 Czołowymi organizatorami akcji
strajkowej byli między innymi Piotr Syrytczyk, Stanisław Bancarzewski
i Stanisław Mazurek. Za nawoływanie do strajku i stosowanie gróźb wobec tych, którzy nie solidaryzowali się ze strajkiem zostali aresztowani
między innymi Edward Biełuszko i Feliks Stanilewicz.4 Informacje o rozmiarach strajku znalazły oddźwięk w prasie SL - Biuletyn strajkowy ( nr 4 z 1937 r.), oceniając jego efekty jako
udane.5
Innym elementem działalności Stronnictwa były obchody Święta Ludowego. Były one okazją do manifestacji
siły i prężności organizacyjnej ludowców. Na przykład 14 czerwca 1938 roku obchody odbyły się w Malowej
Górze. Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w uroczystościach wzięło udział około 200 osób.6
J. Kasperek, Konspiracyjny ruch ludowy na Lubelszczyźnie, Warszawa 1988, s. 24.
B. Górny, Monografia powiatu..., s. 256.
3
E. Biełuszko, Zebrane okruchy, t. I, rkps w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, Regionalia MN – 13, s. 461.
4
APL, SPB, Stan organizacyjny..., k. 2.
5
J. Borkowski, J. Kowal, Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. III, Warszawa 1966 r., s. 350.
6
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Sprawozdanie z przebiegu Święta Ludowego w województwie
lubelskim z dnia 14.VI.1938 r., s. 39, k. 2.
1
2
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Świadczyły o aktywności środowiska ludowego w powiecie oraz
o utrzymywaniu stałego poziomu
społecznego zainteresowania poczynaniami SL.
Jedną z ważnych form działalności
partii było organizowanie „Święta
Czynu Chłopskiego”, które zgodnie z decyzją ówczesnych władz
SL miało być organizowane tylko
przez ludowców. Wybór 15 sierpnia miał swoją doniosłą i wieloraką
symbolikę. Dzień ten nie tylko upamiętniał dramatyczne walki Bitwy
Warszawskiej z roku 1920. Był też
dniem Matki Boskiej Zielnej – świę-

tem religijnym szczególnie uroczyście obchodzonym wśród mieszkańców
wsi. Takie święto między innymi zorganizowano 15 sierpnia 1936 r. w powiecie bialskim. Ich charakter obrazuje fragment wspomnień działacza
ludowego, sołtysa z Zalutynia w gm. Piszczac, Wincentego Dąbka: „W pochodzie brało udział przeszło tysiąc. Bandeleria konna na czele, za nią
cykliści, za nią młodzież i tak zwana piechota ze śpiewem „Gdy naród
do boju”, za piechotą furmanki chłopskie jako tabor, (...) po przemarszu
na rynku była trybuna, z której po przemówieniu Prezesa Makowieckiego Stanisława zabierali inni głos w przemówieniach dopominali się chłopi praw dla chłopa, przeważnie ziemi dla chłopów bez odszkodowania,
dopuszczenia do władzy, do szkoły chłopskich dzieci.”7. Godnym podkreślenia był fakt, że w uroczystości tej uczestniczyły liczne rzesze chłopów,
którzy w uchwalanych rezolucjach wysuwali żywotne dla interesów chłopskich postulaty i żądania. Przy prowadzeniu bieżącej pracy ideowej zwracano uwagę na problematykę wzmocnienia oddziaływania ideologicznego.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
Kolejna część tekstu ukaże się w następnym numerze „Gościńca bialskiego”.

W. Dąbek, Wspomnienia działacza ludowego, mps w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, Regionalia MN
– 86, s. 1-2.
7
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V Gminny Konkurs Piosenki Ludowej w Wysokim

G

łówne cele konkursu to popularyzacja twórczości artystycznej
oraz rozbudzenie talentów i zdolności inspirowanych tradycją ludową; prezentacja zespołów ludowych
działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim jak
również ich bogatego repertuaru oraz
kształtowanie umiejętności szlachetnego współzawodnictwa i współpracy. W konkursie wzięło udział 5 zespołów ludowych z terenu gminy. Na
scenie kolejno pojawiały się zespoły:
„Ale Baby” z kapelą z Berezy, „Echo”
z Przychód, „Jutrzenka” z Rogoźnicy
z kapelą „Retro”, „Leśne Echo” z Zaścianek, „Sami Swoi” z Tłuśćca. Każdy
zespół wykonał dwie pieśni ludowe –
jeden utwór a capella, drugi z akompaniamentem „na żywo”. Preferowane były pieśni tradycyjne z regionu,
niekiedy już zapomniane. Jury oceniało dobór pieśni, znajomość tekstu,
walory wokalne, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny, prezentację sceniczną. Wykonania zespołów
ludowych oceniała komisja konkursowa w składzie: Angelika Magier, Elżbieta Łaziuk, Andrzej Stępka. Inicjatywa spotkała się z szerokim gronem
odbiorców, którzy chętnie wysłuchali
prezentujących się zespołów.
Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych,

W niedzielę 24 listopada 2019 r. w Wysokim odbył się „V Gminy
Konkurs Piosenki Ludowej” skierowany do zespołów ludowych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, a honorowy patronat nad uroczystością objął
Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz.
a rywalizacja była bardzo wyrównana. Po części konkursowej wystąpiły
dzieci z zespołu „Hreczka” z Zaścianek, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Rogoźnicy oraz Kapela „Retro”,
którzy umilili widzom czas.
Po występach przyszedł czas na podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu. Decyzją jury przyznano następujące miejsca:
I miejsce: „Sami Swoi” z Tłuśćca

II miejsce: „Echo” z Przychód
III miejsce: „Ale Baby” z kapelą z Berezy
Wyróżnienia i nagrody za uczestnictwo otrzymały zespoły:
– „Jutrzenka” z Rogoźnicy z kapelą
„Retro”
– Leśne Echo” z Zaścianek
Nagrody uczestnikom wręczył Wójt
Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz oraz Dyrektor GOK
Justyna Świerczewska.
Tekst/zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
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60-lecie KGW i OSP w Rozwadówce

I

mpreza rozpoczęła się od powitania zebranych przez Małgorzatę
Skrzyńską, przewodniczącą i
Tomasza Skrzyńskiego, prezesa OSP.
Jubileusz symbolicznie rozpoczęły
także wystrzały butelek szampana.
Chwilę później przedstawiono historię jubilatów i odznaczono zasłużonych.
– To piękny jubileusz. Gmina wspiera oba stowarzyszenia materialnie
i duchowo. Jak tylko możemy, staramy się docenić i podtrzymać tego
typu lokalne tradycje i inicjatywy –
mówi Marcin Babkiewicz, wójt gminy Sosnówka.
Medalem „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” odznaczono Teresę
Skrzyńską, która przez 40 lat pełniła funkcję przewodniczącej KGW
w Rozwadówce. Wśród strażaków
medalami za wysługę lat odznaczono Zdzisława Naumczyka, Józefa
Chilczuka, Kazimierza Skrzyńskiego,
Zenona Naumczyka, Marka Wertejuka, Krzysztofa Oniszczuka, Marka
Skrzyńskiego, Bernarda Chilczuka,
Tomasza Bobruka, Tomasza Skrzyńskiego, Dariusza Pańko, Kamila
Oniszczuka, Michała Maciejuka, Piotra Lewczuka oraz Kamila Wegierę.
Koło liczy sobie 40 gospodyń z terenu dwóch sołectw. Na co dzień Pa-

Swoje 60-lecie działalności świętowało Koło Gospodyń Wiejskich
„Rozwadowianka” oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rozwadówce. Z tej okazji członkowie przygotowali uroczystość
w miejscowej świetlicy.
nie prowadzą wypożyczalnię naczyń
oraz organizują imprezy, które na
stałe wpisały się w kalendarz miejscowości – W tym roku udało nam
się pozyskać dotację z agencji. Dzięki
tym funduszom dokonałyśmy zakupu nowego sprzętu i naczyń. Pozwoliło nam to również zorganizować
Dzień Dziecka dla pociech z całej
wsi. Zostałyśmy także oficjalnie
wpisane do rejestru kół. – wspomina
przewodnicząca KGW.
Ochotniczą Straż Pożarną w Rozwa-

dówce założono w 1959 roku. W tamtym czasie jednostka liczyła 27 druhów. Już w pierwszym roku swojej
działalności strażacy zajęli najwyższy
stopień podium na zawodach powiatowych we Włodawie. W dalszych
latach druhowie skupili się także na
ochronie przeciwpożarowej i zapobieganiu pożarom. Budowę pierwszej
remizo-świetlicy ukończono w 1973
roku. Budynek nadal pełni swoją
funkcję. Obecnie do OSP Rozwadówka przynależy ponad 40 osób.
Materiały: Biała24

Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy w Łomazach

8

gr udnia 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łomazach
odbył się I Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Dzień Otwarty Gminne go Ośrodka Kultur y
i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łomazach. Swoje prace związane ze Świętami Bożego Narodzenia
prezentowali: Ewelina Wołosowicz,
Katarzyna Talarowska, Agnieszka
Kossowska-Adamiak, Danuta Bandzarewicz, Katarzyna Stolarczyk,
Janina Gryczko, Joanna Niedzwiedź,
Małgorzata Juszczak, KGW Huszcza,Władysława Dobruk, Paulina
Termena, Justyna Kuflowska, Ewa
Kossowska, Anna Wołosowicz, Łomaskie Stowrzyszenie Rozwoju,

KGW Burwinianki, Mariola Zaniewicz.
Organizatorzy: Wójt Gminy Łomazy,
Gminny Ośrodek Kultury w Łoma-

zach, Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, Gminna Biblioteka Publiczna
w Łomazach.

Materiały: Bożena Kaczmarek / Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach
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Dzień Patrona w Zespole Szkół w Małaszewiczach

S

woją obecnością zaszczycili nas
goście: Bogdan Daniluk - Zastępca Wójta Gminy Terespol, Mieczysław
Romaniuk - Przewodniczący Rady
Gminy Terespol, Dorota Szelest - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Kobylanach, Teresa Kusiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski
Niepodległej w Zalesiu, Mariola Borodziuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach,
, Aneta Rydz - Przedstawiciel Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej oraz
Małgorzata Duda - Przewodnicząca
Rady Rodziców Przedszkola w Małaszewiczach. Uroczystość rozpoczęła
pani dyrektor Katarzyna Krawczyk, która podkreśliła, że utwory
Kornela Makuszyńskiego są dziełami
o nieprzemijających walorach dydaktycznych. Na jego książkach, zawsze
pełnych słońca i radości, wychowują
się kolejne pokolenia.
Rok 2019 został ogłoszony w powiecie bialskim Rokiem Kultur y
Ludowej, dlatego też uczestnicy
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego prezentowali się w utworach pisarzy z dzieciństwa naszych
rodziców i dziadków, w tekstach
bogatych w elementy ludowości
w języku i treści. Organizatorami
konkursu była p. Małgorzata Patrejko i p. Danuta Płotnicka.
Recytacje uczniów oceniało Jury
w składzie: p. Jadwiga Turula –
emer ytowany nauczyciel języka
polskiego i wieloletni dyrektor
n a s z e j s z k o ł y, p . M a g d a l e n a

28 listopada społeczność Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach obchodziła Dzień Patrona.
Romaniuk – bibliotekarz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kobylanach
oraz p. Jolanta Chwesiuk –
polonistka z Zespołu Szkół im. Wł.
St. Reymonta w Małaszewiczach.
W kategorii klas I – IV Komisja
przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Julia Nowicka – Szkoła
Podstawowa w Kobylanach
II miejsce – Helena Sachar uk –
Szkoła Podstawowa w Neplach
III miejsce – Julia Litwiniec – Szkoła Podstawowa w Piszczacu
Wyróżnienia otrzymały:
Martyna Nikoniuk – Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Maria Józefczuk – Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach. Wśród
uczniów klas V – VIII laureatem
I miejsca została Maja Kukawska
(Szkoła Podstawowa w Piszczacu),
II miejsce zajęła Zuzanna Borowik
(Szkoła Podstawowa w Małaszewi-

czach), na III miejscu uplasował się
Adam Chaber (Szkoła Podstawowa
w Kobylanach). Wyróżnieni zostali: Aleksandra Kulawczuk (Szkoła
Podstawowa w Piszczacu) i Michał
Nowicki (Szkoła Podstawowa w Kobylanach).
Uczniowie klasy II pod kierunkiem
p. Elżbiety Kijuk i p. Grażyny
Wróblewskie j z aprezentowali
przedstawienie „Jak to kiedyś na
wsi bywało”, które również wpisało
się w motyw przewodni konkursu.
Przy akompaniamencie p. Andrzeja Maziejuka uczniowie wykonali
piosenkę z reper tuar u Ursz uli
Sipińskiej „Chcę wyjechać na wieś”.
Podczas uroczystości podsumowano również konkursy towarzyszące
obchodom Dnia Patrona: konkurs
ortograficzny – „Makuszyński uczy
nas ortografii” oraz konkurs plastyczny organizowany w przedszkolu – „Mój ulubiony bohater z książek Kornela Makuszyńskiego”.
Wszyscy nagrodzeni i wyróż nieni w konkursach otrzymali
dyplomy i atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Dyrekcja Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
składa serdeczne podziękowania
sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Białej Podlaskiej, Spółdzielni
PSS „Społem” w Białej Podlaskiej,
Urzędowi Gminy Terespol i Radzie
Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Małaszewiczach.
Materiały: Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach / Radio Biper
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Konkurs w Szkole Podstawowej w Rossoszu
propagujący bezpieczeństwo

W

dzisiejszym otaczającym nas
świecie, nawet w najbliższym
otoczeniu najmłodszych, istnieje wiele
różnorodnych zagrożeń. Każde dziecko
musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo
jest bardzo ważne i powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą
w nich wystąpić. Konkurs propaguje
najważniejsze postawy z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ekologii
oraz kształtuje pozytywny wizerunek
policji, straży pożarnej i służby zdrowia.
Konkurs organizowany jest we
współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej
Podlaskiej, Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym KOMUNALNIK
w Białej Podlaskiej, Komisariatem
Policji w Wisznicach, Państwową
Strażą Pożarną w Białej Podlaskiej,
Ośrodkiem Zdrowia w Rossoszu.
Natomiast organizacją konkursu
zajęły się: pani Elżbieta Żelazowska- nauczyciel nauczania zintegrowanego i pani Dorota Kopcewicz – nauczyciel biologii.
Komisja konkursowa w składzie: Dorota Kopcewicz- nauczyciel biologii
w Szkole Podstawowej w Rossoszu,
aspirant sztabowy Sławomir Bajuk
i młodszy aspirant Robert Micyk-

Koniecznie żyj zdrowo i bezpiecznie- pod tym tytułem w Szkole
Podstawowej im. ppłk. Stefana Skoczylasa w Rossoszu w dniu 27
listopada już po raz trzynasty został zorganizowany konkurs dla
uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.
-z Komisariatu Policji w Wisznicach,
Ewa Piętka- pielęgniarka szkolna,
nagrodziła uczniów z każdej klasy.
Pierwsze miejsca zdobyli: w klasie
pierwszej- Ewa Doroszuk, w klasie
drugiej- Magda Łuczycka, w klasie
trzeciej- Konrad Ossowski. Ponadto
przyznano wyróżnienia następującym
uczniom: Lenie Świderskiej i Alicji
Listosz z klasy pierwszej, Alicji Brukalskiej i Oliwii Trębickiej z klasy
drugiej oraz Julii Mikiciuk i Mai Mazurek z klasy trzeciej.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali
nagrodzeni. Sponsorem nagród było
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KOMUNALNIK w Białej Podlaskiej,
natomiast puchary laureatom konkursu ufundował i wręczył Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Białej Podlaskiej Igor
Dzikiewicz.
Dzieci wykazały się wysoką wiedzą
merytoryczną, dzięki temu, że nauczyciele rozumiejąc istotę problemu
bezpieczeństwa w dzisiejszym świecie
z wielkim zaangażowaniem od najmłodszych lat kształtują postawy swoich wychowanków i mają nadzieję, że te
przedsięwzięcia pozytywnie wpłyną na
ich dalsze postawy i ukształtują nawyki
w dorosłym życiu.
Materiały: Urszula Tomczak

Warsztaty o fotografii dokumentalnej w Łomazach

J

ego prace były wielokrotnie pokazywane w polskich i zagranicznych galeriach oraz nagradzane
w krajowych i międzynarodowych
konkursach fotograficznych (m.in.
BZ WBK, Grand Press Photo, Mag num E xpression Award, Sony
World Photography Awards).
Warsztaty miały na celu ukazanie
jak ważne jest to byśmy rejestrowali i dokumentowali co jest wokół
nas, co jest nam bliskie, że nie trzeba jechać bardzo daleko by zrobić
interesujące zdjęcia. O tym, że najważniejsze rzeczy są obok nas i że
to o nich mamy najwięcej do powiedzenia.

Dnia 2 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach odbyły się warsztaty dla młodzieży o fotografii dokumentalnej
z panem Adamem Pańczukiem - polskim fotografem
Jednocześnie pan Adam zaprosił młodzież do współudziału w projekcie który tworzy.

Swoją przygodę i pracę z fotografią rozpoczął również w szkole podstawowej.
Tekst i zdjęcie : GBP Łomazy – Agata Chwalewska

22

Gościniec Bialski Nr 11/2019									

www.powiatbialski.eu

Stulatka w powiecie bialskim

N

a zakończenie nabożeństwa, w imieniu Świętego Soboru Biskupów
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, prababcia została
odznaczona Orderem Świętej Równej
Apostołom Marii Magdaleny II stopnia, który, w imieniu Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, wręczył
namiestnik Jabłeczyńskiego Monasteru
– hieromnich Piotr (Dawidziuk). Życzenia dobrego zdrowia oraz wielu lat życia w imieniu Arcybiskupa Lubelskiego
i Chełmskiego Abla złożył ks. prot. Michał Wasilczyk ze Sławatycz, przekazując na ręce pani Tatiany Włodzimierską
Ikonę Matki Bożej oraz pamiątkowy
album. Urodzinowe pozdrowienia nadesłał także Biskup Łódzki i Poznański
Atanazy. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych
władz samorządowych – Wójta Gminy
Sławatycze, pana Arkadiusza Misztala
oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sławatyczach, pani Anny Tarasiuk, a także delegacji z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białej
Podlaskiej.
Prababcia Tatiana urodziła się 14 listopada 1919 roku w Ufie na Syberii.
Jej rodzina znalazła się tam w 1915 r.
w wyniku tzw. bieżeństwa, czyli przymusowej masowej ewakuacji ludności
prawosławnej w głąb Rosji. W 1947 r.
przeżyła kolejne wysiedlenie – tym razem w ramach tzw. akcji „Wisła”, kiedy
to z terenów Chełmszczyzny i Południowego Podlasia wysiedlano prawosławną
ludność na tzw. „ziemie odzyskane”,
czyli ziemie zachodniej Polski, Warmię
i Mazury. Każda z wysiedlonych osób to
oddzielna, tragiczna historia, którą łączą

Prababcia Tatiana Rabczuk 14 listopada 2019 r. skończyła 100
lat. Uroczystości związane z jubileuszem miały miejsce w sobotę,
16 listopada, w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej i rozpoczęły się Boską Liturgią.
tytułowe „dwie godziny” na spakowanie
Podlasia o akcji „Wisła” – prababcia jest
dorobku całego życia i wyjazd w nieznajedną z bohaterek wspomnianej książki.
ne, bez gwarancji powrotu na swoją ziePrababcia Tatiana urodziła dwoje dzieci,
mi. Za plecami wysiedleńców zostawały
ma czworo wnuków, jedenaścioro pradomy, gospodarstwa wraz z domowymi
wnuków i dwoje praprawnuków. Wspozwierzętami, pola i łąki, niekoszone
mnienia wciąż są w jej głowie żywe. Ma
jeszcze zboże – dobytek całego życia. Poniesamowitą pamięć do wydarzeń z dadróż w bydlęcym wagonie, a na miejscu
lekiej przeszłości, o których ze wzru– domy po Niemcach i choć do wyboru,
szeniem i wielkim zaangażowaniem
to każdy bez drzwi i okien. Nie wszyscy
opowiada. Wspomina lata młodzieńwrócili na swoje, niektórzy nie mieli do
cze, okres, kiedy zajmowała się kuchnią
czego, niektórzy tam – na Zachodzie
i szyciem w Monasterze w Jabłecznej,
ułożyli sobie na nowo życie, a niektórzy
kogo tam spotykała, mówi o ludziach,
wrócili. Wróciła i prababcia, po10 latach,
których w swoim życiu poznała, co przena szczęście – na swoje. O wydarzeniach
żyła. Dziś ludzie kojarzą ją jako staruszz 1947 r. opowiada książka wydana
kę z drewnianym kijem, w binoklach
w 2012 r. przez Bractwo Młodzieży Prai kwiecistej, kolorowej chustce na głowie,
wosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
letnią porą bardzo często siedzącą na łapt.: Dwie godziny. Wspomnienia mieszweczce w Pniskach.
Tekst: Katarzyna Rabczuk Zdjęcia: Radosław Harasimiuk
kańców Chełmszczyzny i Południowego

W

tym roku wspominaliśmy artystkę polskiej sceny muzycznej lat 70-tych Annę Jantar. Zgromadzona publiczność wysłuchała
w krótkiej biografii legendarnej piosenkarki przedstawionej przez Panią
Jolantę Barańską instruktor Teatru
Niezależnego Wieku. W dalszej części usłyszeliśmy najbardziej znane
przeboje Anny Jantar w wykonaniu

30 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach odbył Muzyczny Wieczór Wspomnień.
Weroniki Michalczuk oraz instrukKA DAMA”, „ZA KAŻDY UŚMIECH
tor GOK Elżbiety Gruszkowskiej.
TWÓJ”, „NIC NIE MOŻE WIECZNIE
W ten wyjątkowy wieczór królowaTRWAĆ” oraz wiele innych wspaniały między innymi takie utwory „CO
łych przebojów tej znakomitej wokaJA W TOBIE WIDZIAŁAM”, „TYLE
listki, która odeszła tragicznie w wieSŁOŃC A W C AŁYM MIE ŚCIE”,
ku 30 lat . Nie zabrakło też piosenek,
„STARUSZEK SWIAT”, „RADOŚC
które wyrażają głęboki smutek z poNAJPIĘNIEJSZYCH LAT”, „WIELwodu jej odejścia; autorem tych

▼

Wieczór Wspomnień
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utworów jest znany i szanowany
kompozytor i autor tekstów a prywatnie mąż Anny Jarosław Kukulski
„TO CO DAŁ NAM ŚWIAT”, „ANNA
JUŻ NIE MIESZKA TU”, „MUZYKA TWOJE IMIE MA”. Publiczność
gromkimi brawami wyraziła swoją
wdzięczność za mile spędzony czas
i niezapomniane chwile, które przeniosły w klimat lat 70 - tych. Anna
Jantar zawsze pozostanie w sercach
swoich wielbicieli.
Tekst: E. Gruszkowska/foto: B. Szulej

Wieczornica „W progach kultury ludowej”
w Rogoźnicy

M

łodzież zaprezentowała ludowo-obrzędowy montaż słowno-muzyczny przygotowany pod
kierunkiem nauczycieli: Justyny
Kołodziejczuk oraz Małgorzaty Kuzaka. Celem uroczystości było ukazanie niezwykłej roli przyśpiewek,
piosenek i pieśni ludowych, które
są dowodem polskiej tradycji, budzą wspomnienia rodzinnego domu
i echa dawnych lat. Są dowodem
trwania naszego narodu. We wspólne biesiadowanie połączone z kosztowaniem potraw regionalnych szkoła włączyła zaprzyjaźnione zespoły
ludowe „Leśne Echo” z Zaścianek
oraz „Sami Swoi” z Tłuśćca. Półtoragodzinny montaż słowno-muzyczny
zawierał 16 utworów ludowych.
Ponadto uroczystość zaszczycili
swoją obecnością licznie przybyli
goście: Marek Sulima oraz Mateusz
Majewski Radni Powiatu Bialskiego, Edward Kopron Wiceprzewodniczący Rady Gminy Międzyrzec
Podlaski wraz z przedstawicielami
Rady Gminy, Marta Cybulska-Demczuk Kierownik Referatu Oświaty
Gminy Międzyrzec Podlaski, Radosław Kuzaka- kpt JW. 3533 w Roskoszy wraz z żołnierzami, Leszek
Michalec Nadleśniczy Nadleśnictwa
Międzyrzec, Elżbieta Baj zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej, Piotr Malesa Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Maniach, Andrzej Michaluk wraz

28 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy zorganizowano już po raz jedenasty wieczornicę lokalną tym razem pod hasłem „W progach kultury ludowej”.
Było to tak naprawdę podwójne święto, ponieważ tą wieczornicą
rogoźnicka szkoła włączyła się również w obchody Roku 2019
ustanowionego Rokiem Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim. Wieczornica została objęta patronatem honorowym przez Starostę
Bialskiego Mariusza Filipiuka.
z młodzieżową drużyną strażacką w Rogoźnicy, Janina Pińczuk
Sołtys wsi Manie, Przyłuki, Grono
Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz
pracownicy administracji i obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rogoźnicy, a ponadto rodzice,
uczniowie, absolwenci oraz przyjaciele szkoły.
Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy dba o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Jej uczniowie to
niewątpliwie wielkie talenty, które
zaskakują sceniczną dojrzałością.
Podjęli się trudnego, lecz jakże pięknego wyzwania i z całą pewnością
mu sprostali. Występ w ich wykonaniu był prawdziwą strawą dla duszy.
Tekst/zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Rogoźnicy
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„Witaminowy Dzień” w Publicznej Szkole
Podstawowej w Misiach

N

a sali gimnastycznej zgromadziła
się cała społeczność szkoły oraz
rodzice dumni ze swoich pociech.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Jędruchniewicz witając wszystkich.
Najmłodsza grupa „Krasnoludki”
pod opieką pani Małgorzaty Siłaczuk zaśpiewała piosenkę pt. „My
jesteśmy witaminki” oraz recytowały wierszyki o warzywach i owocach.
Grupa „Jagódki” pod kierunkiem
Iwony Lesisz zaprezentowała humorystyczne wierszyki o witaminach
oraz piosenkę „Jesteśmy jagódki”.
„Motylki” to najstarsza grupa przedszkolaków, która przedstawiła spektakl pt. „Witaminki dla księżniczki
Marcelinki” oraz piosenkę „Idą, idą
witaminki” pod opieką pani Anny
Puszkarskiej.
Nie byłoby tej uroczystości gdyby nie
współpraca z rodzicami, którzy przygotowują wspaniałe stroje dla swoich
pociech. Każdy przedszkolak wciela

Jak co roku jesienią przedszkolaki ruszyły w kolorowym korowodzie
warzywno – owocowym, aby promować zdrowy styl życia. 15 listopada dzieci zaprezentowały się w montażu słowno – muzycznym.
się w postać warzywa lub owoc.
Występ wszystkim przypadł do guDziękujemy Kierownikowi Referastu, małych artystów nagrodzono
tu Oświaty w Gminie Miedzyrzec
gromkimi brawami. Mamy nadzieję,
Podlaski Pani Marcie Cybulskiejże po takiej lekcji – zdrowego odży-Demczuk za obecność i ciepłe słowa
wiania, każdy zmieni swój styl życia.
skierowane pod adresem małych arDo zobaczenia za rok.
Tekst/zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii
tystów i ich rodziców.
Konopnickiej w Misiach

KS Turyści z Włodawy z Pucharem Starosty Bialskiego

P

o losowaniu przystąpiono do rozgrywek na dwóch boiskach w systemie „każdy z każdym”.
Świetna atmosfera imprezy oraz bardzo udana organizacja pozwoliły na
oddanie się w całości rywalizacji oraz
kibicowaniu rywalizującym drużynom. Zacięta walka o każdą piłkę, ale
zawsze w duchu fair play spowodowały,
że emocje towarzyszyły wszystkim do
samego końca.
Po blisko pięciu godzinach rozgrywek:
Puchar Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka za I miejsce w turnieju
zdobyli TURYŚCI z Włodawy, II miejsce i puchar Wójta Gminy Sławatycze Arkadiusza Misztala wywalczyli
STRAŻACY z Zaświatycz, III stopień
podium i Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Moniki Tyszczuk zdobyli siatkarze z drużyny ABSTYNENT
Sławatycze - Kodeń, IV – KS PERŁA
Sławatycze, V – WARKA Dobratycze.
Organizatorzy przyznali puchary

8 grudnia 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Sławatyczach odbył się Nadbużański Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka i Wójta Gminy Sławatycze
Arkadiusza Misztala. W imprezie uczestniczyły drużyny z powiatu
bialskiego i włodawskiego.
dla Najmłodszego i Najstarszego
li Wójt Gminy Sławatycze Arkadiusz
zawodnika turnieju.
Misztal i Przewodnicząca Rady Gminy
Najmłodszym zawodnikiem turnieju
Sławatycze Monika Tyszczuk. Drużyokazał się Mateusz Zagajski zdobywanom zapewniono posiłek regeneracyjjąc Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
ny. Organizatorami turnieju byli: ZeMariusza Oleszczuka, Puchar Dyrektospół Szkół i Gminny Ośrodek Kultury
ra Gminnego Ośrodka Kultury Bolesław Sławatyczach. Impreza organizowana
wa Szuleja dla Najstarszego zawodnika
była przy wsparciu finansowym Staroturnieju zdobył Roman Stanielewicz.
stwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
Zwycięskim drużynom pamiątkowe
i Gminy Sławatycze.
Materiały: GOK Sławatycze
puchary, medale i dyplomy wręczy-
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Finał Powiatu Bialskiego w Drużynowych Szachach
– Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej
System gier: tempo gry 15 minut.
Kolejność miejsc – Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
1. SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski 9
pkt. – opiekun Bożena Węgrzyniak
2. SP Nr 2 Międzyrzec Podlaski 7
pkt. – opiekun Grażyna Puszkarska
3. SP Łomazy 5 pkt. – opiekun Marta Bednaruk- Bańkowska
4. SP Nr 1 Terespol 3 pkt. – opiekun
Marek Ferens
5. SP Konstantynów 1 pkt. – opiekun Dariusz Domitrz
Kolejność miejsc – Igrzyska Dzieci:
1. SP Nr 3 Międzyrzec Podlaski 8
pkt. – opiekun Bożena Węgrzyniak
2. SP Misie 6 pkt. – opiekun Dorota
Drelowiec
3. SP Nr 1 Terespol 6 pkt. – opiekun
Marek Ferens
4. SP Nr 2 Międzyrzec Podlaski 3
pkt. – opiekun Grażyna Puszkarska
5. SP Łomazy 2 pkt. – opiekun Marta Bednaruk- Bańkowska
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej otrzymała drużyna Gimnazjum Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
Łomazy

W dniu 28.11.2019r. godz. 10.00 w hali SP Nr 3 Międzyrzec
Podlaski odbył się Finał Powiatu Bialskiego w Drużynowych Szachach – Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
w składzie: Wiktor Kukawski, Robert
ziuk, Karolina Tymoszuk, Maciej
Tymoszuk, Patrycja Majczyna, AlekWaszczuk, Joanna Wedziuk, Aleksandra Szyszko, Maciej Woliński, awans
sander Wysokiński, awans do finału
do finału wojewódzkiego. Wszystkie
wojewódzkiego. Wszystkie drużyny
drużyny otrzymały dyplomy.
otrzymały dyplomy. Sędzia główny
Puchar Bialskiego Szkolnego ZwiązTadeusz Węgrzyniak
ku Sportowego w Igrzyskach Dzieci
Zawody finansowane ze środków
otrzymała drużyna Szkoły PodstaStarostwa Powiatowego w Białej
wowej nr 3 w Międzyrzecu PodlaPodlaskiej.
Materiały: Anna Jureczek / Starostwo Powiatowe w Białej
skim w składzie: Aleksander NakaPodlaskiej

V Mikołajkowy turniej tenisa stołowego w Dubowie

S

woją obecnością zaszczycili m.
in. radny powiatu bialskiego,
przewodniczący powiatowego zrzeszenia LZS Arkadiusz Maksymiuk, wiceprzewodniczący gminy
Łomazy Ireneusz Korszeń, radna
Gminy Łomazy Urszula Lewkowicz,
sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz oraz prezes OSP Dubów Tadeusz
Stankiewicz. W zawodach
rywalizowało około czterdziestu
uczestników.
Za zajęcie I, II i III miejsca
zawodnicy otrzymali puchary oraz
pamiątkowe dyplomy.
Oto zwycięzcy:
Osoby do lat 12 (dziewczęta i chłopcy)
1. Wiktor Bobrowski
2. Tomasz Kulig
3. Julia Korszeń
Kobiety

Dnia 08.12.2019 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie odbył się V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.
1. Monika Gadomska
2. Małgorzata Chotkowska
3. Agnieszka Korszeń
Chłopcy od 12 do 18 lat
1. Wiktor Terebelski
2. Michał Gadomski

3. Łukasz Kurowski
Mężczyźni pełnoletni
1. Mariusz Sałuda
2. Grzegorz Wołowik
3. Andrzej Bondarzewski
Materiały: Łomazy gmina Kamil Frączek Radio Biper
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Finałowa runda IX Szachowego Grand Prix Terespola

Z

awodnicy rywalizowali w czterech
sesjach: zima, wiosna, lato i jesień
w ciągu roku kalendarzowego 2019
i pochodzili z trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.
Podsumowanie IV sesji w poszczególnych kategoriach:
w kategorii do lat 12 chłopcy:
• Piotr Gołębiowski z Terespola,
• Krzysztof Gołębiowski z Terespola,
• Łukasz Oleksiuk z Międzyrzeca Podlaskiego.
w kategorii do lat 18 młodzicy:
• Piotr Pytka z Terespola,
• Wiktor Kukawski z Międzyrzeca Podlaskiego,
• Dawid Zasiuk z Terespola.
w kategorii Open:
• Bogdan Celiński z Białej Podlaskiej,
• Marcin Dudek z Terespola,
• Witold Pytka z Terespola.
W kategorii kobiet zwyciężyły:
• Hania Nurzyńska z Międzyrzeca Podlaskiego,
• Ania Oleksiuk z Międzyrzeca Podlaskiego,
• Marta Michalak z Terespola.
Podsumowanie IX Szachowego Grand
Prix Terespola w poszczególnych kategoriach:
Mistrzynią Terespola 2019 kobiet zostaje:
• Hania Nurzyńska,
• Marta Michalak,
• Natalia Kral.
Mistrzem Terespola 2019 do lat 12 zostaje:
• Piotr Gołębiowski,

W niedzielne popołudnie 08.12.2019 r. w sali konferencyjnej przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu odbyła się 4 finałowa
runda IX Szachowego Grand Prix Terespola za 2019 rok.
• Filip Samociuk,
• Krzysiek Gołębiowski.
Mistrzem Terespola 2019 do lat 18 zostaje:
• Jakub Niczyporuk,
• Piotr Pytka,
• Wiktor Kukawski.
Mistrzem Terespola 2019 w kategorii
open zostaje:
• Marcin Dudek,
• Bogdan Celiński,
• Mateusz Prokopiuk.
W przerwie między rundami zostaliśmy ugoszczeni bułeczkami od partnera wspierającego grupę MamyCzas
Terespol.
Zapraszamy na turniej 19 stycznia 2020
r. pod patronatem Senatora RP Grzegorza Biereckiego.

Dziękujemy za pomoc w organizacji
Urzędowi Miasta Terespol, Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Terespolu oraz
Klubowi Szachowemu MOK „Debiut”
Terespol oraz licznym sponsorom:
- grupa MamyCzas Terespol,
- Ubezpieczenia Wioletta i Grzegorz
Maksymiuk,
- NZOZ ,,Medyk" Alicja Majorczyk,
- PHU EVITA Ewa Androsiuk,
- Bank Spółdzielczy w Łomazach Oddział w Terespolu,
- Terminal Przeładunkowy AGROSTOP
Zdzisław Androsiuk,
- Kancelaria Finansowo-Księgowa ,,Libra" Waldemar Czarnecki,
- Kancelaria Notarialna Stefan Durlej,
- Gabinet Stomatologiczny Krzysztof
Ochijewicz,
Materiały: Marek Ferens i Sławomir Leszek

Złoto i srebro koszykarzy z Zalutynia

S

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu był reprezentowany przez dwie drużyny w dwóch
kategoriach. Zespoły prowadzone przez
trenerów Arkadiusza Juźkę i Tomasza
Skoczenia zdobyły odpowiednio złoty
i srebrny medal w swoich kategoriach.
Drużyna I wystąpiła w składzie: Stanisław Trociewicz, Sławomir Dzierżanowski, Daniel Łuciuk, Paweł Piesiak,
Konrad Sosnowski, Rafał Dejneka,
a drużyna II to: Grzegorz Szkodziński,
Damian Guz, Piotr Lipiński, Dominik

W dniu 27.11.2019 r. w Krasnymstawie odbył się Regionalny
Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych. Startowało w nim
dziesięć drużyn z województwa lubelskiego.
Grajewski, Paulina Harasimuk, Hubert
Staszuk, Mariusz Kaliszuk.
Materiał: Arkadiusz Juźko
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Tatarski Cross

C

elem organizowanego wydarzenia
jest promocja walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Łomazy
i Powiatu Bialskiego. Poprzez aktywność fizyczną zamierzamy nawiązać
do dziedzictwa kulturowego regionu..
Pierwsze zawody Zimowa Tatarska
Piętnastka odbędą się 12 stycznia
2020 o godz. 11. Ponadto po raz
pierwszy w naszym regionie zorganizowany zostanie (29 lutego 2020r.)
ultramaraton, czyli Ultra Tatar na
dystansie 50 km-bieg nie wchodzący
w skład cyklu. Dla mniej zaawansowanych zawodników przygotowany
zostanie tego dnia dystans 10 km
Następnie 18 kwietnia 2020 zapraszamy na Cross Półmaraton i Piętnastkę. Bieg ekstremalny po lesie
na 5 km zaplanowano na 20 czerwca 2020r. 5 lipca 2020 odbędzie się
Tatarska Piątka a 16 sierpnia 2020
Tatarski Bieg Nocny 5 km. Ostatnie
dwa cykle to 4 października 2020 Tatarski Maraton i 14 listopada 2020
Półmaraton i 10km, które zakończą
rywalizację Grand Prix.
Trasy nie posiadają atestu, przebiegać będą drogami polnymi oraz

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Gmina Łomazy pod sportowym patronatem Klubu Biegacza Biała Biega zapraszają na wyjątkowy cykl biegów pt. Tatarski Cross. Grand Prix Studzianka 2020
Będzie to rywalizacja biegaczy oraz zawodników Nordic Walkingu po
terenach leśnych i polnych od 12 stycznia do 14 listopada 2020.
przez las ze startem i metą przy
szkole podstawowej w Studziance, miejscu gdzie do 1915 roku stał
meczet. Istnieje możliwość występowania nierówności, błota, śniegu, korzeni i piachu na trasie biegu.
W poszczególnych biegach przewidywana jest klasyfikacja kobiet
i mężczyzn za miejsca 1-5 oraz kategorie wiekowe. Aby zostać sklasyfikowanym w cyklu, należy ukończyć

po jednym biegu lub marszu Nordic
Walking na każdym z pięciu dystansów (5 km, 10 km, 15 km, 21,097
km i maratonu) rozgrywanych w ramach poszczególnych imprez biegowych wchodzących w skład TCGP
Studzianka 2020. Zawodnik sam
wybiera, w jakiej kolejności i kiedy
pobiegnie dany dystans.
Szczegółowe informacje www.studzianka.pl a zapisy na www.time2go.pl
Materiały: Łukasz Węda

Turniej warcabowy w Dobryniu Dużym

R

ozg r y wki przeprowadzono
w czterech grupach wiekowych.
Klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:

w kategorii klas 0-I:
I m-ce Jan Kondratiuk
II m-ce Ewa Gryciuk
III m-ce Natalia Niedźwiedzka
w kategorii klas II-III:
I m-ce Błażej Harasimiuk
II m-ce Lena Kondratiuk
III m-ce Emilia Marczak
w kategorii klas V-VI:
I m-ce Hubert Marczak
II m-ce Emil Jankowski
III m-ce Weronika Otożenko
w kategorii klas VII-VIII:
I m-ce Miłosz Koryciński
II m-ce Hubert Mazur
III m-ce Jakub Ciok
Najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzono pamiątkowymi medalami i dyplomami. Każdy

Po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym zorganizowano Mikołajkowy Turniej Warcabowy.
uczestnik otrzymał słodki upominek.
Nagrody wręczał gość p. F. Szabluk zaproszony do szkoły na tę okoliczność.
Ponadto Pan Franciszek opowiedział
uczniom szkoły o swojej pracy górnika,

oraz o pasji sportowej, tj. o wyciskaniu
sztangi. Inicjatorem Turnieju była nauczycielka wychowania fizycznego, a nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Materiały: Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym
Marzena Niedźwiedź
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Udane zakończenie roku ULPKS „Gaj”
awodnicy ULPKS „Gaj” Zalesie zdoZŚwiata
byli medale i puchary w Pucharze
federacji XPC 29-1.12.2019r.

w Siedlcach.
Konrad Czupryn V miejsce w martwym ciągu w kategorii Open kat. wagowej 110kg zyskując wynik 245kg.
Ireneusz Czupryn I miejsce w martwym ciągu kat. wiekowej M60-64
kat. wagowej 82,5kg uzyskując wynik
185kg.
Franciszek Szabluk I miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc EQ w kategorii
Masters 60-64 wagowej 100 kg uzyskując wynik 220kg.
Franciszek Szabluk w Pucharze Świata GPC w Odessie I miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii M60-64
100kg uzyskał wynik 165kg bez sprzętu RAW oraz I miejsce puchar Open
kategorii Masters powyżej lat 40.

W

Franciszek Szabluk ULPKS „ Gaj” Zalesie sukcesem zakończył rok
2019 zdobywając Puchar Świata Federacji GPC w Odessie.
Franciszek Szabluk dziękuje bardzo za
możliwość startu Panu Danielowi Tomaszuk Firmie Edwood.
Nowy sezon rozpoczynamy 2829.03.2020 r. wtedy odbędą się Mię-

dzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Zalesiu w trójboju siłowym,wyciskaniu sztangi leżąc oraz w martwym
ciągu.
Serdecznie zapraszamy.
Materiały: Franciszek Szabluk

Wojewódzkie zawody pływackie

imprezie wzięło udział 55 sportowców z 10 klubów województwa lubelskiego. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu
reprezentowali podopieczni pana Tomasza Skoczenia : Aleksandra Suwalska, Damian Guz, Stanisław Trociewicz, Grzegorz Szkodziński, Michał
Lech, Daniel Łuciuk i Paweł Piesiak.
Zespół spisał się znakomicie, zdobywając trzy złote, jeden srebrny i dwa
brązowe medale. Gratulujemy!
Materiały: Tomasz Skoczeń

W dniu 7.12.2019 r. na pływalni Centrum Sportu i Rehabilitacji
„Start” w Lublinie odbyły się Wojewódzkie Zawody Integracyjne
Osób Niepełnosprawnych.

Mikołajkowe Zawody Strzeleckie o Puchar
Starosty Bialskiego

radycją Zespołu Szkół EkonomiczTdzyrzecu
nych im. Marii Dąbrowskiej w MięPodlaskim stały się Miko-

łajkowe Zawody Strzeleckie o Puchar
Starosty Bialskiego. 05 grudnia 2019r.
przeprowadzono VI edycję tej rywalizacji sportowej. W bieżącym roku we
współzawodnictwie udział wzięło 28
zawodników z siedmiu szkół z terenu
Powiatu Bialskiego.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Ks.
Jana Twardowskiego w Dołdze, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Międzyrzecu Podlaskim, III
miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Misiach.
W kategorii szkół średnich I miejsce
zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim, II miejsce
- Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, III miejsce
- Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, a IV miejsce- Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu.
Najlepszymi strzelcami zawodów zostali Bartłomiej Świderski z Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
oraz Emilia Kortoniuk ze Szkoły Pod-

stawowej w Dołdze.
Poniżej prezentujemy składy zwycięskich drużyn.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dołdze:
Emilia Kortoniuk
Piotr Głuchowski
Jakub Jakoniuk
Gabriela Tarasiuk
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii
Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim:
Bartłomiej Świderski
Dawid Olszewski
Mateusz Olszewski
Daniel Paginowski
Autor tekstu - Andrzej Stachnio
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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
KARTA INFORMACYJNA
PORADNICTWA
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,
Tytuł usługi
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną
planu działania i pomoc w jego realizacji.
NPP opis usługi:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
a)
poinformowanie
fizycznej,
zwanej dalej
„osobą iż
uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie
prawnym
oraz prawnej.
przysługujących jej uprawKto może skorzystać:osoby
Osoby,
które oświadczą
na piśmie,
nie są w stanie
ponieść kosztów
odpłatnej
pomocy
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administraForma
zapisu:
Termin lub
wizyty
ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56,
cyjnym,
sądowym
sądowoadministracyjnym;
e-mail:uprawnionej
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub jej
osobiście
b) wskazanie osobie
sposobu rozwiązania
problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o
których
mowa
w pkt wizyty
a) i b),wzpunkcie.
wyłączeniem
pism
w niepełnosprawność
toczącym się postępoInne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej
Osoby,
któreprocesowych
ze względu na
ruwaniu przygotowawczym
lub
sądowym
i
pism
w
toczącym
się
postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę
d) sporządzenie projektu
pisma
o zwolnienie
kosztów sądowych
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
przez telefon,
Internet,
poprzezod
zorganizowanie
wizyty lub
w miejscu
zamieszkania
albo w innym
miejscu
wyposażonymsądowym
w sprzęt
lub ustanowienie
adwokata,
radcy prawnego,
doradcy
podatkowego
rzecznika
patentowego
postępowaniu
sądowoadministraułatwiający
komunikację
lub z dostępem
do tłumacza
językalub
migowego.
Bliższe
informacjewpod
numerem podanym
do zapisów.
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Dane teleadresowe:
Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalJednostka prowadząca
Adres
Dni i godziny dyżurów
Telefon, e-mail, www.
ności.
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- 21-505 Janów Podlaski,
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki centralny nr w powiecie: (83) 351dowych
ul. Bialska 6a
od 800 do 1200, środy od 1300 do 1700 13-56, e-mail: obywatelskie@powiatMEDIACJA opis usługi:
bialski.pl
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie
rozwiązań. Osoba prowadząca
do punktu (83)
341-30-73 (wew. 29)
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna
i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być
prowadzona
w sprawach
małżeńskich,NIEODPŁATNE
rodzinnych, sąsiedzkich,
konsumenckich i w innych kwestiach
KARTA
INFORMACYJNA
PORADNICTWA
PORADY PRAWNE
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze
o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Tytuł sądowej,
usługi
Usługa może obejmować również:
Opis
usługi: informacyjną
a) poinformowanie
osoby fizycznej,
zwanej dalej
„osobą uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących
• rozmowę
o możliwościach
wykorzystania
polubownych
metod rozwiązywania
sporów.
jej uprawnieniach
lub spoczywających
niej obowiązkach,
tym osoba
w związku
z toczącym
się postępowaniem
przygotowawczym,
• przygotowanie
projektu umowy
o mediacje lub na
wniosku
o mediacje,wktóry
inicjująca
mediację
wystosuje do drugiej
strony sporu.
sądowym
lub sądowoadministracyjnym;
Nieodpłatnaadministracyjnym,
mediacja nie może
być prowadzona
w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także
b) gdzie
wskazanie
osobie
uprawnionej
sposobu
w sprawach,
zachodzi
podejrzenie
przemocy
w rozwiązania
relacji stron.jej problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
Kto może skorzystać:
postępowaniu
przygotowawczym
lub
sądowym
i pism
w toczącym
postępowaniu
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są
w stanie
ponieść się
kosztów
odpłatnejsądowoadministracyjnym;
pomocy prawnej. Mediacja: druga strod)
sporządzenie
projektu
pisma
o
zwolnienie
od
kosztów
sądowych
lub
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
na sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Forma
zapisu: Termin
wizyty
ustalany jest
sądowym
lub ustanowienie
adwokata,
prawnego,
doradcy
podatkowego lub rzecznika
w postępowaniu
telefonicznie
pod nr: centralny
nr w powiecie
(83) radcy
351-13-56,
e-mail:
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub patentowego
osobiście
sądowoadministracyjnym
poinformowanie
kosztach wizyty
postępowania
i ryzyku
finansowym
związanym
ze skierowaniem
Inne informacje:
Porady co do zasadyoraz
udzielane
są podczaso osobistej
w punkcie.
Osoby,
które ze względu
na niepełnosprawność
sprawy
na
drogę
sądową.
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez
telefon, Internet,
wizyty
w miejscuz zamieszkania
w innymgospodarczej,
miejscu wyposażonym
w przygotowania
sprzęt ułatwiający
Nieodpłatna
pomocpoprzez
prawnazorganizowanie
nie obejmuje spraw
związanych
prowadzeniemalbo
działalności
z wyjątkiem
do
komunikację
lub
z
dostępem
do
tłumacza
języka
migowego.
Bliższe
informacje
pod
numerem
podanym
do
zapisów.
Mediacja co do
rozpoczęcia tej działalności.
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA

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

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail, www.

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność
Radcowie
Pod- od poniedziałku
do piąt- centralny
nr w powiecie:
ruchową
nie sąPrawni
w stanie przybyć do21-560
punktu Międzyrzec
lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu
się mogą otrzymać
poradę przez telefon,
00
Warszawska
– 1300wyposażonym
(83) 351-13-56,
e-mail: obywatelInternet, poprzez zorganizowanie laski,
wizyty ul.
w miejscu
zamieszkaniaku,
albowwgodz.
innym9 miejscu
w sprzęt ułatwiający
komunikację
lub z dostępem do tłumacza języka30/32
migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 351-13-99

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca

Adwokaci
Radcowie
Prawni
Adwokaci

Adres

Dni i godziny dyżurów

21-560 Międzyrzec Podlaski,
ul. Warszawska 30/32

od poniedziałku do piątku,
w godz. 900 – 1300

21-550
Terespol, ul.
wtorki, czwartki,dopiątki
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31 od poniedziałku
piątku,
00
Wojska Polskiego 132
w godz.
900
00– 13 00 , środy
w
godz.
9
–
13
1300 – 1700

Kobylany (Urząd Gminy
Pl. KaczorowStowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- Terespol),
21-580 Wisznice,
ul. Rynek 35
skiego
1
dowych

Telefon, e-mail, www.

centralny
nr w powiecie:
centralny nr w powiecie: (83) 351-13(83) 351-13-56,
e-mail: obywatel56, e-mail: obywatelskie@powiatbialskie@powiatbialski.pl
ski.pl, nr do punktu: (83) 343-49-50
nr w(83)
powiecie:
(83) 351-13nr docentralny
punktu:
375-20-79
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-

poniedziałki od 1300 do
centralny
nrdowpunktu:
powiecie:
ski.pl, nr
(83) 351-13-99
00
17 poniedziałki, środy, czwartki, piątki(83)
351-13-56,
e-mail:
od centralny nr w powiecie: (83)obywatel351-13-56,
00
00
00
00
skie@powiatbialski.pl
9 do 13 , wtorki od 12 do 16
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr
do punktu: 518-415-182, 663-762-223

nr do punktu: (83) 411-20-28

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”
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Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35

poniedziałki, czwartki,
piątki od 900 do 1300,
wtorki od 1200 do 1600

www.powiatbialski.eu

centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: 518-415-182, 663762-223

21-532 ���������������
Łomazy���������
, Pl. Jagielloński 27

środy od 800 do 1200

centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 341-70-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA
Tytuł usługi

NPO 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.
MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
•
rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
•
przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do
drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także
w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
Kto może skorzystać: NPO/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
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. Mediacja co do
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca
Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

Adres
21-505 Janów Podlaski, ul.
Bialska 6a

Dni i godziny dyżurów
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki od 800 do
1200, środy od 1300 do 1700

Telefon, e-mail, www.
centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail:
obywatelskie@powiatbialski.pl
do punktu (83) 341-30-73
(wew. 29)
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KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... STYCZEN 2020
,

Starosta rozdał stypendia
w międzyrzeckich szkołach średnich

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!

Święto pieczonego ziemniaka w Komarnie Kolonii

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Przekazanie ambulansu z powiatu Oberhavel
do międzyrzeckiego szpitala

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl
QR CODE

Święto pieczonego ziemniaka w Worgulach

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Święto pieczonego ziemniaka w Jaźwinach

QR CODE

Jubileusz 20-lecia Domu Pomocy
Społecznej w Konstantynowie

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Jak paciorki różańca..- przegląd chórów
i scholi w Sławatyczach

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2019
w Krzymoszycach

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Sto lat międzyrzeckiej Jedynki!

Wygenerowano na www.qr-online.pl

