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ZAPROSZENIA

JUBILEUSZE I Przeżyli pół wieku w miłości i zgodzie

Będą malować i klikać

Były medale, kwiaty i słodkości

BIAŁA PODLASKA We wtorek 6 lipca
Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy
Warszawskiej 11 zaprasza dzieci
i młodzież do Bialskiego Centrum
Informacji w godz. 10-12 na zajęcia
komputerowe pn. „Klik i plik”. W
tych samych godzinach w Centrum
Informacji Turystycznej odbędzie się
spotkanie dla dzieci „Poznaj swoje
miasto”. Z kolei od 11 do 14 w
pracowni plastycznej będzie można
wziąć udział w zajęciach plastycznych
„Malowanie słońcem”.

Narysują to, co zobaczą
BIAŁA PODLASKA W środę 7 lipca
Galeria Podlaska Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Warszawskiej
12 organizuje w godz. 11-13 zajęcia
plastyczne pn. „Rysujemy, malujemy,
oglądamy”.

W

uroczystości, która odbyła
się 17 czerwca W Urzędzie
Miejskim w Parczewie, spotkało się 28 par małżeńskich,
które przeżyły ze sobą 50 lat i doczekały
złotych godów.
Medale Za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznane przez prezydenta
RP i wiązanki kwiatów wręczył jubilatom
burmistrz Parczewa Paweł Kędracki.
Życzył im kolejnych lat w zdrowiu i
szczęściu, zadowolenia z dzieci, wnuków
oraz prawnuków. Do życzeń dołączyli
się obecni na spotkaniu księża z parczewskich parafii. Program artystyczny

przygotował zespół wokalno-taneczny
Trója Na Szynach ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Parczewie. Po zakończonej części
oficjalnej małżeńskie pary i zaproszeni
goście spotkali się przy lampce szampana i ciastku przygotowanym przez
pracownice urzędu.
Uczestnicy wspominali dawne czasy, a pytani o złotą receptę na długie
wspólne szczęście, mówili zgodnie
– akceptacja wad drugiej połowy oraz
wieczny kompromis.
50 lat razem przeżyli: Irena i Tadeusz Bajdowie z Parczewa, Józefa i Jan
Bańkowscy z Parczewa, Kazimiera i

Zygmunt Błażewiczowie z Jasionki, Halina i Edward Bondarukowie z Parczewa,
Zenobia i Jan Borowiczowie z Parczewa,
Ewa i Julian Bzówkowie z Parczewa, Maria i Czesław Chomiczowie z Parczewa,
Irena i Ryszard Ciokowie z Parczewa,
Wiesława i Antoni Dąbrowscy z Sowina,
Irena i Adam Głowaccy z Parczewa, Józefa i Jan Hawrylukowie z Paniówki, Stanisława i Andrzej Izdebscy z Parczewa,
Zofia i Marian Klajdowie z Parczewa,
Emilia i Józef Kogucowie z Przewłoki,
Krystyna i Józef Koperczukowie z
Parczewa, Seweryna i Piotr Koperczukowie z Parczewa, Helena i Stanisław

Kunaszykowie z Tyśmienicy, Wacława
i Paweł Mielniczukowie z Tyśmienicy,
Janina i Stefan Pałacowie z Komarna,
Teresa i Józef Paszkowscy z Parczewa,
Wanda i Jan Piotrowiczowie z Parczewa,
Józefa i Józef Romaniukowie z Jasionki,
Marianna i Edward Romańczukowie z
Tyśmienicy, Kazimiera i Jan Szczepaniukowie z Królewskiego Dworu, Genowefa
i Franciszek Szymańscy z Parczewa,
Jadwiga i Ryszard Szyprowscy z Parczewa, Halina i Wiesław Tajerowie z
Parczewa oraz Walentyna i Leopold
Ziółkowscy z Parczewa. (jw)
fot. Urząd Miejski w Parczewie

Zapraszają na jarmark
BIAŁA PODLASKA W czwartek 8 lipca w godz. 10-12 Bialskie Centrum
Informacji MOK przy ul. Warszawskiej
11 zaprasza na zajęcia komputerowe
„Jestem mistrzem klawiatury”. Z kolei
w godz. 10-16 na placu Wolności odbędzie się Bialski Jarmark Czwartkowy.

Coś dla małych artystów
BIAŁA PODLASKA W piątek 9 lipca
Galeria Podlaska Miejskiego Ośrodka
Kultury przy ul. Warszawskiej 12 organizuje zajęcia plastyczne „Rysujemy,
malujemy, oglądamy”. Początek o
godz. 11.

Między myszką a dyskietką
BIAŁA PODLASKA We wtorek 13
lipca Miejski Ośrodek Kultury przy
ul. Warszawskiej 11 zaprasza dzieci
i młodzież do Bialskiego Centrum
Informacji w godz. 10-12 na zajęcia
komputerowe pn. „Między myszką a
dyskietką”. W tym samym czasie w
Bialskim Centrum Informacji odbywać
się będzie spotkanie „Poznaj swoje
miasto”. Od godz. 11 do 14 w pracowni plastycznej MOK chętni wezmą
udział w zajęciach pn. „Malowanie
słońcem”. (dor)

Naucz się
miksować muzykę

M

łodzi mieszkańcy Parczewa
mogą za darmo nauczyć się miksowania utworów i zostać prezenterami muzyki klubowej. Parczewski
Dom Kultury szuka chętnych do udziału
w projekcie pod hasłem „Ja – DJ”.
Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży
w wieku 16-22 lata, mieszkającej lub
uczącej się w Parczewie. Trzygodzinne
spotkania, które odbędą się dwa razy,
potrwają do sierpnia. Poprowadzą je
doświadczeni i znani DJ-e.
Ponadto w ramach projektu są
zaplanowane warsztaty wyjazdowe na
największy w Polsce festiwal poświęcony muzyce klubowej Sunrise Festival w
Kołobrzegu oraz impreza integracyjna
z udziałem gwiazdy muzyki klubowej z
zagranicy. Młodzież będzie mogła także
spotykać się z psychologiem, który doradzi, jak zmierzyć się z różnymi problemami, przemocą czy patologiami, oraz
nauczy, jak pozbywać się stresu podczas
wystąpień publicznych, do których zalicza się również imprezy klubowe.
Informacje można uzyskać w godz.
8-15 w biurze projektu w PDK przy ul.
Bema 5 lub telefonicznie pod nr: 83
355 12 45, 83 355 12 34 i 506 122
479. (jw)

Jubilaci odebrali odznaczenia z rąk burmistrza Pawła Kędrackiego

EKOLOGIA I Przypominają, jak chronić zagrożony gatunek

Rolnicy, uważajcie na błotniaki
Podczas żniw i sianokosów uważajmy na pisklęta błotniaków
łąkowych – apelują przyrodnicy z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Ptaki znajdują się na unijnej liście gatunków
zagrożonych wyginięciem.
– Błotniak łąkowy, średniej wielkości ptak drapieżny, gniazda buduje
w uprawach zbóż ozimych (głównie
w pszenżycie), a także w rzepaku,
na łąkach oraz w uprawach lucerny i
koniczyny. Jest ptakiem wędrownym.
Dzięki telemetrii satelitarnej wiemy,
że błotniaki z południowego Podlasia
odlatują na zimowiska już w sierpniu do
zachodniego Nigru w Afryce – informuje
Dominik Krupiński z TP Bocian. Ptaki
powracają do Polski pod koniec kwietnia
i na początku maja. – Końcówka sezonu
lęgowego u błotniaków łąkowych zbiega
się z rozpoczęciem żniw. Pary, które późno przystąpiły do lęgu, nie są w stanie
do tego czasu wyprowadzić młodych
z gniazd. Niepotrafiące jeszcze latać
pisklęta nie mają szans ucieczki przed
kombajnem koszącym zboże – wyjaśnia

Krupiński.
Dlatego od kilku lat stowarzyszenie
apeluje do rolników, by podczas żniw
uważali na gniazda z pisklętami. Co
zrobić, gdy na nie natrafimy? – W przypadku, gdy pisklęta są bardzo małe,
okryte białym puchem, wystarczy obkosić gniazdo, pozostawiając wokół niego
kilka metrów uprawy. Kiedy pisklęta
są większe, a ich upierzenie w kolorze
ciemnobrązowym, należy włożyć je w kartonowe pudło z otworami. Potem skosić
całe pole, po czym młode położyć w niewielkim dołku, w miejsce, skąd zostały
zabrane. Dodatkowo trzeba pozostawić
im trochę słomy, aby mogły chować się
przed słońcem i nie były widoczne dla
drapieżników – tłumaczy Krupiński. W
sytuacji znalezienia gniazda z młodymi
błotniakami dobrze też powiadomić TP

JAK ROZPOZNAĆ BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO?
Błotniaki łąkowe często są brane za jastrzębie, choć nie mają z nimi wiele
wspólnego. Mają charakterystyczną smukłą sylwetkę. Samce można poznać po
jasnoszarym upierzeniu, a ich wąskie i długie skrzydła są czarno zakończone. W
ubarwieniu samicy przeważa kolor brązowy. Skrzydła i ogon są prążkowane.

Degustowali potrawy i podziwiali kapele
W
piątek 25 czerwca
przy Domu Towarowym Sawko w Białej
Podlaskiej odbył się festyn
z okazji Międzynarodowe-

go Dnia Spółdzielczości.
Uczestnicy mogli kupić artykuły spożywcze i pieczywo
oferowane przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców

Znaleziono rower

W

e wtorek 15 czerwca w Białej
Podlaskiej przy ul. Parkowej znaleziono rower marki Cross. Właściciel
pojazdu proszony jest o kontakt z dzielnicowym Arturem Grochowcem pod nr
tel. 83 344 83 57. (hosz)

twa, o ptaki warto dbać z kilku powodów – Błotniak łąkowy żywi się między
innymi sprawiającymi problemy rolnikom
gryzoniami (nornikami i myszami) oraz
dużymi owadami (głównie szarańczakami). Poza tym znajduje się na unijnej
iście gatunków zagrożonych, a dzięki
temu jest jednym z dziesięciu gatunków
ptaków, których występowanie na łąkach
bierze się pod uwagę przy dopłatach
rolnośrodowiskowych na obszarach
Samiec błotniaka łąkowego – warto Natury 2000.
Więcej informacji o błotniaku łąkosprawdzić, czy nie gniazduje w naszych
wym i jego ochronie można znaleźć na
uprawach
stronie www.pygargus.pl.
Bocian (tel. 25 632 77 78 lub 602
Kamila Kolęda
282 549).
k.koleda@slowopodlasia.pl
Jak przekonuje członek towarzysfot. A. Łukijańczuk

Społem oraz produkty Bialskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Była też degustacja
potraw z grilla. – Festyn to
okazja do propagowania

spółdzielczości. Chcieliśmy
zaprezentować ofertę spółdzielni – mówi Eugeniusz
Mazur, prezes PSS Społem
w Białej Podlaskiej. Imprezę
uatrakcyjniły występy kapeli
Społem, Podwórkowej, Podlaskiej, zespołu dziecięcego
Chwilka oraz tańca nowoczesnego.
PSS funkcjonuje od
1931 roku, kiedy to pod
nazwą Spółdzielni Pracowników Podlaskiej Wytwórni
Samolotów i prowadził jeden
sklep spożywczy. Obecnie
ma 12 obiektów handlu
detalicznego, restaurację
Stylowa, zakłady piekarskociastkarskie i przetwórstwa
ryb. Zatrudnia około 180
osób. (mar)
fot. A. Trochimiuk

Podczas festynu można było kupić produkty spółdzielni Społem

Powodzianie
czekają
na wolontariuszy

D

la mieszkańców terenów dotkniętych przez powódź, którzy
stracili wszystko, każda para rąk
jest na wagę złota. Stąd bardzo duże
zapotrzebowanie na wolontariuszy,
którzy zechcą pojechać w miejsca dotknięte powodzią i pomóc w likwidacji
jej skutków. Zorganizowane grupy będą
przede wszystkim sprzątać i pomagać w
remoncie zalanych budynków. W akcji
mogą wziąć udział indywidualne osoby
bądź zorganizowane grupy. Wolontariusze dostaną ubezpieczenie i kontakt do
koordynatora w gminie.
Akcja społeczna „Weekend dla
powodzian” trwa do końca sierpnia.
Chętni mogą zgłaszać swoje grupy na
stronie internetowej: www.powodz.ngo.
pl lub dzwoniąc pod nr tel. 0 801 112
112. (jk)

