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W NAJNOWSZYM NUMERZE

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego                83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego                  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa              83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

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

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

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
    telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

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

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

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

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

•	 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                  83 341 64 60
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Uroczyste otwarcie nowych odcinków 
drogi powiatowej 1084L

10 stycznia odbyło się otwarcie drogi 
powiatowej 1084L łączącej miejsco-
wości Żeszczynka (gmina Sosnówka) 
i Stasiówka (gmina Łomazy).

Inwestycja zrealizowana została dzię-
ki dofinansowaniu Unii Europejskiej 
w  ramach Programu Roz woju Ob -
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie projektu pn. „Budo-
wa i  przebudowa drogi powiatowej 
1084L Stasiówka-Żeszczynka-Motwi-

ca w miejscowościach: Rozwadówka, 
Żeszczynka” umożliwiło wybudowanie 
1,32 km oraz przebudowę 0,95 km 
drogi powiatowej. 
W uroczystym przecięciu wstęgi udział 
wzięli: marszałek województwa lubelskie-
go Sławomir Sosnowski, starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, przewodniczący Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Ki-
czyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych Krystyna Beń, wójt gminy Sosnów-
ka Marek Korpysz oraz przewodnicząca 

Rady Gminy Sosnówka Ewa Olczuk. 
Podczas uroczystości obecni byli także 
wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, 
sołtysi, radni gminy Sosnówka, pracowni-
cy Urzędu Gminy Sosnówka oraz miesz-
kańcy pobliskich wsi. 
Przeprowadzona inwestycja ma wpły-
nąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
i skrócenie czasu przejazdu w kierunku 
gminy Łomazy. Wartość całkowita inwe-
stycji wyniosła blisko 1, 4 mln zł.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Spotkanie organizacyjne w sprawie 
projektu transgranicznego

4 stycznia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 
odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Po-
prawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego 
dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyj-
nej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Do-
maczewo” współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Wydziału Spraw Społecz-
nych Marianna Tumiłowicz z pracownikami, Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Krystyna Beń z pracownikami, autor doku-
mentacji aplikacyjnej - Sławomir Kuśmicki.
Stronę białoruską reprezentowali: naczelnik oddziału planowa-
nia przedsiębiorstwa „Briestobldorstroj” Sidarchuk Sviatlana 
oraz dyrektor generalny przedsiębiorstwa „Briestobldorstroj” 
Siarhei Dziamko. 
Głównym celem spotkania była wstępna modyfikacja budżet 
projektu, tak aby dopasować go do obniżonej przez Instytu-
cję Zarządzającą Programem wartości. Wprowadzono również 
wstępne ustalenia do Umowy Partnerskiej, która zawarta bę-
dzie pomiędzy strona polską i białoruską po podpisaniu Umowy 
Grantowej. Podjęto także dyskusję w kwestii zaangażowania od-
powiedniego personelu który odpowiadał będzie za realizację 
projektu.
Przypomnijmy, że w ramach projektu przebudowane zostaną 

droga powiatowa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – 
Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz droga 
Malorita-Miedno-Znamienka na odcinku 5,1 km, łącznie 9,5 
km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego 
Sławatycze - Domaczewo.
Całkowita wartość projektu to 9 252 000 zł, w tym dofinanso-
wanie ze środków unijnych wyniesie 90 %, co stanowi kwotę: 
8 326 800 zł, wkład własny to 10%, czyli 925 200 zł - sfinansowa-
ny zostanie ze środków obydwu partnerów.

Tekst: Michał Krasa/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka
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gm. Terespol

Pierwsza umowa na roboty budowlane w 2018 roku podpisana
3 stycznia wójt gminy Terespol pod-
pisał umowę z Przedsiębiorstwem 
Wi e l o b ra n żow y m  B i a l B u d  z  B i a -
łej   Podlaskiej na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania 
Zagospodarowanie Fortu w Mała-
szewiczach Małych – Dzieło Między-
fortowe Kobylany I za kwotę 1 106 
628,65 zł.

Na realizację powyższego zadania gmi-

na Terespol uzyskała dofinansowanie 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego (RPO WL 
2014-2020) w kwocie 709 253,00 zł. 
Zagospodarowanie fortu polegać bę-
dzie na wykonaniu prac remontowo 
budowlanych i przyłączy wodo-kanali-
zacyjnych i elektrycznych do budynku 
(wstawienie stolarki okiennej i drzwio-
wej, wykonanie posadzek, wyrównanie 
ścian, wykonanie instalacji elektrycz-

nej, urządzenie pomieszczeń sanitar-
nych, wykonanie elewacji zewnętrznej, 
wyposażenie sal w meble i gabloty). 
Wyremontowany obiekt zabytkowy po-
łożony bezpośrednio przy drodze kra-
jowej nr 2 podniesie walory estetyczne 
gminy Terespol oraz stanowić będzie 
propozycję do rekreacji  mieszkańców 
gminy oraz turystom odwiedzających 
nasze strony.

Materiał: Urząd Gminy Terespol

Gminy wysoko w rankingu samorządów

XIII Edycja Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2017 to ponad 200 
gmin i miast z całego kraju, w  tym 
14 gmin i miast z województwa lu-
belskiego. W czołówce tegoroczne-
go rankingu znalazły się dwie gminy 
powiatu bialskiego. Gmina Wisznice 
z  punktacją 46,02 pkt. w  kategorii 
„gminy wiejskie” zajęła 3 miejsce 
w  regionie,  a   w  k raju 41.  Gmina 
Konstantynów uplasowała się na  
4 pozycji.

Rok 2017 był dla samorządów udany, 
choć musiały się one zmierzyć z wieloma 
problemami - m.in. z reformą systemu 
oświaty, z czym w większości poradziły 
sobie zupełnie nieźle i nowymi zasada-
mi wykorzystania funduszy unijnych 
z czym poszło im jeszcze lepiej - tak rok 
podsumowuje redaktor naczelny „Rzecz-
pospolitej” - Bogusław Chrabota. W tym 
roku w Rankingu zaszły duże zmiany. Ka-
pituła zdecydowała, iż ranking główny 
poszerzony zostanie o zagadnienia, któ-
re dotychczas zawierał ranking innowa-
cyjności. Jerzy Buzek - przewodniczący 
kapituły rankingu tłumaczy ten fakt, iż to 
co było „innowacyjne” kilka lat temu, gdy 
tworzony był ten specyficzny ranking,  
dzisiaj jest już zwykłe, normalne. W ran-
kingu wyróżniono te władze lokalne, 
które w oparciu o stabilne finanse budują 
społeczeństwo obywatelskie, inwestują 
w kapitał ludzki i gospodarkę. Lubelskie 

samorządy szczególnie dobrze wypadają 
w tych „miękkich” kategoriach. Wisznice 
zostały docenione zwłaszcza w zakre-
sie budowy dialogu społecznego oraz 
kategorii wsparcia kapitału ludzkiego.
Priorytet dla gminy Wisznice to zatrzy-
manie odpływu ludności - zaznacza wójt 
gminy Wisznice Piotr Dragan. - to pro-
blem z którym walczymy od lat i mamy 
częściowe efekty, bo gmina wyludnia się 
wolniej niż sąsiednie - dodaje. Zdaniem 
wójta najlepszym sposobem na sukces 
to pozyskiwanie zewnętrznych środków 
na inwestycje - w przeciwnym razie gmi-
na w ogóle nie mogłaby ich realizować. 
Mowa tu oczywiście o projektach w in-
frastrukturę podstawową, ale także w ta-
kie przedsięwzięcia, które mogą stać się 
źródłem nowych miejsc pracy - gdy praca 
jest na miejscu mieszkańcy nie muszą mi-
grować - dodaje Wójt.
Z początkiem 2018 r. Gmina Wisznice 
rozpoczyna realizację szeregu pro-
jektów m.in. partnerskiego projektu 
„Promocja niskoemisyjności na tere-
nie gmin północnej Lubelszczyzny”, 
w którym gmina Wisznice pełni rolę 
lidera. W ramach projektu, zarówno 
w gminie Wisznice, jak i w gminach 
partnerskich: Jabłoń, Milanów, Ros-
sosz, Rokitno, Łomazy oraz mieście Te-
respol wymienione zostanie oświetle-
nie uliczne na energooszczędne lampy 
LED. Planowana jest również wymiana 
kotłów c.o. w budynkach szkoły pod-
stawowej w Horodyszczu oraz budynku 
ośrodka zdrowia oraz WTZ na Wygodzie. 
Całkowita wartość projektu to ponad 5 
milionów złotych, z czego wartość zadań 
realizowanych przez gminę Wisznice 
wynosi 1 633 532,17 zł, przy czym 85% 
kosztów kwalifikowalnych pochodzić bę-
dzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Uzupełnieniem działań na 
rzecz ochrony środowiska i zmniejsze-środowiska i zmniejsze- i zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych będzie 

również planowana na lata 2018-2020 
termomodernizacja nieocieplonych do-
tychczas budynków Publicznych: Szkoły 
Podstawowej w Polubiczach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wisznicach (budynek 
na Wygodzie) oraz budynku oddziałów 
przedszkolnych przy ul. Warszawskiej 11. 
Ponadto w Szkole Podstawowej w Po-
lubiczach oraz w kotłowni Szkoły Pod-
stawowej w Wisznicach zamontowane 
zostaną nowoczesne kotły na paliwo 
ekologiczne (pellet). Wartość projektu 
wynosi 2 465 365,54 zł, zaś wartość do-
finansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego to 1 487 432,02 
zł. Z początkiem 2018 r. również Gminny 
Zakład Komunalny w Wisznicach rozpo-
czyna realizację projektu „Utworzenie 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych”.
W pierwszej piątce Rankingu Samorzą-
dów, na 4 pozycji, znalazła się gmina 
Konstantynów. To kolejny ranking, w któ-
rym zajęła ona wysoką lokatę. W bieżą-
cym roku w gminie realizowane będą 
kolejne projekty m.in. modernizacja sta-
cji ujęcia wody połączona z budową ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej. Gmina 
zainwestuje również w odnawialne źró-
dła energii: instalacje solarne, fotowol-
taiczne i kotły na biomasę. Natomiast na 
potrzeby uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej rewitalizacji poddany zostanie 
budynek byłej cerkwi.

Materiał: UG w Wisznicach 
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Przed nami pracowity rok – rozmowa ze 
starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem

To będzie rok pod znakiem inwestycji - zapowiada uchwalony niedawno budżet powiatu bialskiego na 2018 
rok. O tym jaki był ubiegły rok i jakie perspektywy stoją przed powiatem ze starostą bialskim Mariuszem 
Filipiukiem rozmawiała Wioletta Bielecka.

Panie starosto, czy rok 2017 był 
udany dla powiatu bialskiego?

Pod wieloma względami zdecydowanie 
tak. Rada Powiatu i Zarząd naprawdę 
ciężko pracowały nad tym, żeby zrobić 
możliwie jak najwięcej, ale także przy-
gotować grunt pod kolejne inwesty-
cje, które będziemy realizować w 2018 
roku. 

Z czego, podsumowując ubiegły 
rok, jest Pan najbardziej zado-

wolony?

Przede wszystkim z tego, że działali-
śmy kompleksowo i na różnych polach 
skutecznie udawało nam się wcielać 
w życie konkretne założenia. Zarówno 
jeśli chodzi o budowę dróg, opiekę so-
cjalną, oświatę czy politykę zdrowot-
ną. To budujące i z pewnością napawa 
optymizmem na przyszłość. W 2017 r. 
dużo działo się w sferze infrastruktury 
drogowej powiatu. Do użytku odda-
nych zostało kilka ważnych z punktu 
widzenia ich użytkowników odcinków 
dróg, które już od dawna wymagały 
przebudowy. Ubiegły rok zapamiętam 
także m.in. z powodu otwarcia Dzien-
nego D omu Opieki  Medycznej  prz y 
szpitalu powiatowym w  Międz yrze-
cu Podlaskim. W sierpniu działalność 
rozpoczął również Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy. Projekty takie jak te są 
szczególnie ważne, dlatego priorytetem 
będzie utworzenie kolejnych miejsc, 
które będą dawały pomoc osobom 
starszym i niesamodzielnym. 

Ma Pan na myśli ZOL, który ma 
powstać w Łózkach?

Tak, na przyszłe lata w Łózkach w gmi-
n i e  D r e l ó w  p l a n u j e m y  u r u c h o m i ć 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który 
będzie w  stanie przyjąć zdecydowa-
nie więcej osób niż ten w Międzyrze-
cu. Docelowo ma się tam znaleźć 90 
miejsc. Pacjenci będą mogli korzystać 
z całodobowej opieki pielęgnacyjnej, 
rehabilitacji, a  przede wszystkim le-
czenia, które nie wymaga już hospi-

talizacji. Koszt tego przedsięwzięcia 
to ponad 11 mln zł. Dodatkowo w ra-
mach tego projektu zakupiony zosta-
nie sprzęt medyczny dla oddziałów 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Pod-
laskim. To kolejna świetna wiadomość 
i znak, że szpital powiatowy wychodzi 
naprzeciw potrzebom swoich pacjen-
tów i wciąż podnosi swoje standardy. 
W tym właśnie celu zakupiony został 
m.in. tomograf komputerowy, z którego 
od niedawna mogą korzystać pacjenci, 
nie tylko ziemi międzyrzeckiej, ale i ca-
łego powiatu bialskiego. 

To nie jedyna wielomilionowa 
inwestycja,  którą w  niedale -
kiej przyszłości będzie realizo-
wać powiat bialski. Kilka z nich 
w   ż y c i e  w c i e l o n y c h  b ę d z i e 
w ciągu najbliższych miesięcy. 
Podczas ostatniej w ubiegłym 
roku sesji Rady Powiatu prze-
głosowany został  budżet  na 
2018 rok – jak go określono – 

budżet historyczny. 

Historyczny, bo jak do tej pory najwięk-
szy. Możemy tak mówić dzięki rekor-
dowej ilości środków zewnętrznych, 
które udało się pozyskać powiatowi. 
Dofinansowanie uzyskały naprawdę 

różne projekty. Najwięcej pieniędzy, 
bo 31 mln, przeznaczonych będzie na 
modernizację i budowę dróg oraz chod-
ników. Jednym z największych remon-
tów, które mamy w perspektywie jest 
przebudowa odcinka drogi powiatowej 
prowadzącej do przejścia granicznego 
w  Sławatyczach w  ramach projektu 
transgranicznego. Na jego realizację 
otrzymaliśmy wsparcie w  wysokości 
ponad 8 mln zł, z czego ogromnie się 
cieszymy. Jesteśmy już po pierwszych 
rozmowach z naszym białoruskim part-
nerem i szukamy wykonawcy. Moder-
nizację przejdą też droga powiatowa 
w Witulinie i odcinek Halasy – Żabce. 

Równocześnie realizowane będą 
także duże projekty społeczne.

Powiat bialski otrz ymał dofinanso-
wanie na trzy projekty społeczne na 
łączną k wotę ponad 4,1 mln zł.  To 
ogromne wsparcie. Pod koniec grudnia 
podpisałem umowy na ich realizację. 
Chyba nie muszę mówić o tym, jak bar-
dzo cieszę się z takiego obrotu spraw. 
Dzięki temu dofinansowaniu w  Ma-
niach przeprowadzimy modernizację 
budynku, w którym dawniej mieściła 
się Szkoła Podstawowa i zaadaptuje-
my go na nowoczesną placówkę opie- ►
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kuńczo – wychowawczą dla czternastu 
wychowanków. Dodatkowo powstaną 
dwa mieszkania chronione dla sześciu 
osób. Warto zaznaczyć, że projekt do-
tyczący Mań został oceniony najwyżej 
ze wszystkich aspirujących do dofinan-
sowania. Otrzymał on 99 punktów na 
100 możliwych, z czego jesteśmy bar-
dzo dumni. W ramach wsparcia, o któ-
rym mowa rozbudowie i modernizacji 
poddany będzie także Dom Rodzinny 
w Żabcach. Poza tym prace remontowe 
obejmą Dom Pomocy Społecznej w Ko-
zuli. Wszystko po to, żeby podwyższyć 
standardy funkcjonowania placówki 
dla jej podopiecznych. 

Jakie perspektywy na zbliżające 
się miesiące stoją przed powiatem 

w kwestii oświaty? 

Edukacja i wszechstronny rozwój mło-
dych mieszkańców naszego powia-
tu zajmuje szczególne miejsce wśród 
wsz ystkich nasz ych pr zedsięwzięć. 
Szkoły powiatu bialskiego uczestniczą 
w różnego rodzaju projektach, dzięki 
którym młodzież może np. korzystać 
z nowoczesnych pomocy naukowych, 
a   także w yjeżdżać na zagraniczne 
s t a ż e  i   p ra k t y k i .  N i e  z a p o m i n a m y 
o  infrastrukturze szkół. Dzięki jednej 
z inwestycji, którą realizujemy trzy na-
sze szkoły poddane zostaną pracom 
r e m o n t ow y m .  Po  i c h  z a ko ń c z e n i u 
uczniowie będą korzystać m.in. z pro-
fesjonalnie przygotowanych pracowni 
praktycznych, w których będą mogli 
ćwiczyć swój warsztat zawodowy.

 Od zeszłego roku powiat prowadzi 
o jedną szkołę mniej. 

To prawda. W ubiegłym roku zlikwido-
wana została szkoła w Terespolu. Była 
to konieczność, gdyż doszliśmy do tego 
momentu, że nie było kogo uczyć - od 
dłuższego czasu liczba uczniów stop-

niowo malała. Stąd taka, a  nie inna 
decyzja. Uważam jednak, że należy pa-
trzeć w przyszłość. Nie zapominajmy, że 
powiat bialski prowadzi jeszcze sześć 
szkół, co stanowi duże wyzwanie. 

Wróćmy jeszcze do środków ze -
wnętrznych, które polały się szeroką 
falą nie tylko dla powiatu. Poszcze-
gólne gminy również mogą pochwa-
lić się swoimi sukcesami w pozyski-
waniu m.in. funduszy europejskich.

Ocz ywiście. Samorządy gminne na-
szego powiatu pozyskują coraz więcej 
takich środków. Te wyniki i skuteczność 
stanowią dowód na to, że w gminach 
pracują mądrzy i aktywni ludzie, któ-
rym zależy na dobru swoich społeczno-
ści. Że chce im się pracować i inwesto-
wać swoją energię dla interesu ogółu. 
Bez zaangażowania wójtów, radnych 
i innych osób powiat bialski nie rozwi-bialski nie rozwi-
jałby się tak prężnie. Taka postawa jest 
godna pochwały. 

Proszę powiedzieć, czy jest coś, co 
najchętniej wymazałby Pan z histo-

rii ostatnich dwunastu miesięcy? 

Absolutnie wolałbym nie pamiętać 
ubiegłego roku ze względu na wirusa 
afrykańskiego pomoru świń i  skutki, 
jakie wyrządziła ta choroba w  wielu 
gospodarstwach naszego powiatu. 
Wielu rolników boleśnie doświadczyło, 
jak bezlitosna jest ta choroba. Statysty-
ki są przerażające: 42 ogniska, tysiące 
wybitych w związku z tym świń, ponad 
1400 oświadczeń o likwidacji hodowli. 
Pod tym względem ubiegły rok był dla 
powiatu bialskiego wyjątkowo trudny, 
a przez to pamiętny. 

Mamy okres zimowy, choroba nie roz-
wija się chyba tak szybko jak latem. 

Na chwilę obecną wszystkie ogniska 

wirusa na terenie powiatu są wygaszo-
ne, a nowe się nie pojawiają. Niestety  
nie znaczy to jednak, że wirus ustą-
pił i możemy odetchnąć z ulgą. Wręcz 
przeciwnie. Wirus rozprzestrzenił się 
na inne województwa. Jest  obecny 
już w Warszawie i jej okolicach, a na-
wet w Łodzi. W naszych lasach wciąż  
padają kolejne zarażone dziki. Odstrzał 
p rowa d z ą  rów n i e ż  ko ł a  ł ow i e c k i e.  
Z nastaniem lata problem może jed-
nak powrócić do gospodarstw, ale nie 
wybiegajmy zbyt daleko w przyszłość 
w tej kwestii. Mam nadzieję, że niedłu-
go w życie wejdą jakieś mechanizmy, 
które skutecznie załagodzą skutki wy-
stępowania choroby. Rolnicy na to za-
sługują. 

ASF to bez wątpienia czarna karta 
w historii powiatu bialskiego.

Zgadzam się. 

Wydaje się jednak, że mimo tak 
bolesnego ciosu ludzie,  któr z y  
tu mieszkają nie stracili optymizmu 

i potrafią cieszyć się z życia. 

Powiem szczerze, mam wielką nadzie-
ję, że tak właśnie jest. Mieszkańcy po-
wiatu bialskiego to wspaniali ludzie.  
Znajduję na to potwierdzenie każde-
go dnia. Cz y to podczas oficjalnych 
w ydarzeń, cz y w  z w ykłej  rozmowie  
podczas przypadkowego spotkania. 
Ci ludzie mają bardzo dużo do zaofe-
rowania, kochają ziemie, na których 
mieszkają,  szanują swoją historię,  
tradycję i kulturę, a co najważniejsze 
chętnie przekazują je kolejnym poko-
leniom. Cieszę się, widząc, że podczas 
występu zespołu ludowego ramię w ra-
mię stoją obok siebie dziadkowie i wnu-
częta. To pozwala myśleć, że dorobek 
powiatu bialskiego nie zostanie zapo-
mniany. ■
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AKTUALNOŚCI 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy zwycięzcą w konkursie EDUinspiracje

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozstrzygnęła tegoroczną edycję konkursu EDUinspiracje, którego celem było wyłonienie 
najlepszych projektów dofinansowanych w 2016 roku oraz promocja dobrych praktyk w zakresie upowszechniania i promocji 
rezultatów projektów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, inspirowania lokalnych społeczności oraz 
pozytywnego wpływu na rozwój edukacji. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zostało laureatem 
konkursu w kategorii: Polsko-litewska współpraca za projekt „Eko-kreatywni”.

Konkurs odbywa się w trybie oscaro-
wym. FRSE nominuje pięciu kandyda-
tów do nagrody w  każdej kategorii. 
Nominacje wraz z uzupełnioną doku-
mentacją oceniają eksperci FRSE, któ-
rzy przygotowują rekomendacje dla 
Kapituły konkursu. Końcowego wyboru 
laureatów dokonuje Kapituła.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 
podczas Gali Wręczania Nagród Eduka-
cyjnych. Europejskie Centrum Kształ-
cenia i Wychowania OHP w Roskoszy 
reprezentował Karol Sudewicz – Dy-
rektor oraz Maja Hince – koordynator 
projektu, którzy w grudniu w Reducie 
Banku Polskiego w Warszawie odebra-
li zwycięską statuetkę z rąk Andrzeja 
Wyczawskiego – zastępcy dyrektora 
generalnego FRSE, dyrektora Programu 
Erasmus+ oraz Liliany Budkowskiej 
–  dyrektor biura Programów Zewnętrz-
nych i Międzysektorowych. Konkurs od-
był się pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekt „Eko-kreatywni” realizowany był 
w II i III kwartale 2016 roku. Międzyna-
rodowa wymiana młodzieży odbyła się 
w dniach 26.06 – 02.07.2016 w ECKiW 
OHP w Roskoszy. Głównym celem pro-
jektu było działanie na rzecz ochrony 
przyrody, rozwój kreatywności, po-
głębianie wzajemnego zrozumienia 
między młodzieżą z Polski i Litwy, 
pobudzanie do aktywności na rzecz 
lokalnej społeczności, promowanie 
dziedzictwa i dialogu międzykultu-
rowego. Uczestnicy projektu z dużym 
zaangażowaniem realizowali różnorod-
ne działania projektowe. Młodzież brała 
udział m.in. w grach i zabawach zapo-
znawczych i  integracyjnych, turnieju 
sportowym na świeżym powietrzu, 
odwiedziła wioskę ginących zawodów, 

piekła tradycyjne wyroby cukiernicze 
w jednym z warsztatów, przygotowa-
ła i poprowadziła wieczory narodowe, 
zwiedziła Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Białej Podlaskiej. Uczest-
nicy wybrali się także na tereny nadbu-
żańskie, gdzie zwiedzali miejsca kultu 
religijnego Południowego Podlasia oraz 
spędzili aktywnie czas biorąc udział 
w spływie kajakowym na trasie Sława-
tycze – Jabłeczna.
Jednym z  najbardziej pracochłon-
nych jak i satysfakcjonujących dzia-
łań były warsztaty recyklingowe, 
podczas których utworzona została 
koncepcja i wykonano ekologiczno-
-recyklinowy plac zabaw dla dzieci 
na terenie parku w Roskoszy. Uczest-
nicy wykazali wiele kreatywności i ini-
cjatywy, efektem ich pracy były m.in. 
huśtawki z opon, lina do wspinania się, 
ścianka hałasu, ścianka wodna, pia-
skownica z foremkami, tor przeszkód, 
gra w kółko i krzyżyk, siedzisko z opo-
ny, piłka z butelek pet, ścieżka senso-
ryczna, „pajęczyna” i hamak. Uroczyste 

otwarcie placu zabaw nastąpiło pod-
czas finałowego pikniku ekologiczne-
go, przygotowanego przez uczestni-
ków projektu.
Realizując projekt młodzież nabyła 
i pogłębiła wiedzę z zakresu ochrony 
środowiska, efektywnego recyklingu, 
rozwijała swoją pomysłowość i  kre-
atywność, motywowała i zachęcała do 
działania i ochrony przyrody lokalne 
środowisko, rozwinęła i zdobyła nowe 
kompetencje, umiejętności i wiedzę, 
uświadomiła sobie bogactwo różnic 
kulturowych, uczyła się organizowania 
działań, tworzenia i przekazywania in-
formacji, rozwijała świadomość uczenia 
się, kompetencje społeczne i obywatel-
skie. Z rezultatów projektu skorzystały 
także organizacje partnerskie, dzieci i lo-
kalna społeczność biorąca udział w pik-
niku, osoby spędzające czas na placu za-
baw, odbiorcy publikacji wytworzonych 
w fazie ewaluacyjnej projektu.

Materiał: ECKiW Roskosz, Zdjęcia z Gali wykorzy-
stano dzięki uprzejmości autora zdjęć (Krzysztofa 

Kuczyka) oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

System Kolejkowy Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Zachęcamy kierowców do korzystania z systemu, który umożliwia rezerwację wizyty przez Internet w Wydziale 
Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 (nie dotyczy 
Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim) dla spraw związanych z ewidencją praw jazdy oraz ewi-
dencją i wyrejestrowaniem pojazdów. 
Rejestracji dokonać można na stronie internetowej http://rejestracja.powiatbialski.eu



8

01-15.01.2018 Gościniec Bialski Nr 01

ROLNICTWO

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia  
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa informuje, że dd 
15 stycznia do 25 czerwca prowa-
dzi nabór wniosków o  przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowa-
ny mającej.

Wnioski należy składać do kierownika 
biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i   Modernizacji Rolnictwa 
właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego.
Uczestnikami mechanizmu mogą być 
producenci rolni, którzy zużywają do 
siewu lub sadzenia materiał siewny 
kategorii elitarny lub kwalifikowany. 
Dopłaty udziela się do powierzch-
ni gruntów ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub kwalifikowany 
gatunków roślin uprawnych określo-
nych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów. Dopłatami nie są objęte upra-
wy przeznaczone na przedplon lub 
poplon. Stawki dopłat do 1 ha po-
wierzchni określane są do 30 wrze-
śnia każdego roku, w drodze rozpo-
rządzenia Rady Ministrów.
Wysokość stawek będzie wyliczana 
z uwzględnieniem powierzchni upraw 
zadeklarowanych we wnioskach zło-
żonych do BP ARiMR oraz środków fi-
nansowych przeznaczonych na ten cel 
w danym roku budżetowym.
Dopłatami z  tego tytułu obejmuje 

się materiał siewny kategorii elitarny 
lub kwalifikowany gatunków roślin 
uprawnych takich jak: zboża:  jęcz-
mień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), 
pszenica (twarda, zwyczajna), pszen-
żyto, żyto; rośliny strączkowe: bobik, 
groch siewny (odmiany roślin rolni-
czych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), 
soja, wyka siewna oraz ziemniak.
Całkowita kwota pomocy de minimis 
przyznana jednemu producentowi 
rolnemu nie może przekroczyć wyso-
kości 15 000 euro w okresie trzech lat 
podatkowych (obrotowych).
Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty 
spełnia wymogi formalno-prawne 

oraz niezbędne warunki do prz y-
znania dopłaty, decyzje wydaje się 
w  terminie 60 dni,  a  przyznaną 
producentowi rolnemu kwotę do-
płaty ARiMR wypłaca w terminie 30 
dni od dnia wydania decyzji o przy-
znaniu/częściowym przyznaniu do-
płaty z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany. 
Szczegółowe informacje, a  także 
formularz wniosku o  przyznanie 
dopłaty i instrukcję jego wypełnia-
nia znaleźć można na stronie inter-
netowej ARiMR.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice - - - - - 2,0-3,0 0,4-0,7

Piszczac - - - - - 2,0-3,5 0,5-0,8

Biała Podlaska - - 55-60 70-80 65-70 2,5-3,5 0,55-0,65

Radzyń Podl. 70-75 60-65 55-60 70-80 65-75 2,5-3,5 0,6-0,8

Łuków 75 60-65 55-60 70-80 65-75 2,5-3,5 0,6-0,8

Łęczna - - - - - - -

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 09 styczeń 2018 r.
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TURYSTYKA

►

Prezentujemy członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną”

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Jednym z  ciekawszych turystycz-
nie miejsc w powiecie bialskim jest 
położony w gminie Sosnówka Ro-
manów. Tutaj w latach 1813-1822 
przebywał u  dziadków kilkuletni 
Józef Ignacy Kraszewski.  Dzisiaj 
w  zabytkowym obiekcie od 1962 
ro k u  m i e ś c i  s i ę  M u ze u m  J óze f a 
Ignacego Kraszewskiego.

W miejscu, w którym autor „Starej ba-
śni” wyrósł na tak wszechstronnego 
twórcę zgromadzonych zostało wiele 
pamiątek po pisarzu. Wystawa stała 
„Życie i  twórczość Józefa Ignace-
go Kraszewsk iego”  szczegółowo 
prezentuje dzieje losów pisarza oraz 
różnorodność jego zainteresowań. 
W  części  pomieszczeń zostały od-
tworzone wnętrza w stylu dworskim, 
dzięki czemu stanowią dobrze zacho-
wany przykład ziemiańskiej siedziby.
Na ekspozycji stałej prezentowane są 
rękopisy autora „Ulany”, rysunki, ob-
razy, akwaforty, dokumenty rodzin-
ne, fotografie oraz listy. Wśród zgro-
madzonych w  Muzeum osobistych 

rzeczach po pisarzu i członkach jego 
rodziny znajdują się m.in. nóż pisarza 
do rozcinania papieru, papierośnica, 
kieszonkowy zegarek, filiżanka pisa-
rza czy też modlitewnik z 1727 roku 
z autografem Józefa Ignacego Kra-
szewskiego i jego brata Kajetana.
Obok stałej  ekspoz ycji  w  Muzeum 
mają miejsce wystawy czasowe. Te-
matyka tych wystaw związana jest 
również z innymi wielkimi postaciami 
południowego podlasia oraz wyda-podlasia oraz wyda-
rzeniami historycznymi tego regionu. 
Oparte są one na zbiorach własnych, 
jak i kolekcjach innych muzeów oraz 
twórców i kolekcjonerów.
Ciekawą ofer tę prz ygotowało Mu-
zeum dla uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych. Jej ce-
lem jest poszerzenie wiedzy uczniów 
na temat życia i   twórczość J.I .  Kra-
szewskiego, a także z zakresu literatu-
ry, historii i dziedzictwa kulturowego 
regionu i kraju. Zajęcia są prowadzo-
ne w sali edukacyjno-wystawienni-
czej lub salach ekspozycyjnych przy 
zastosowaniu dostosowanych do wie-

ku słuchaczy form takich jak: zabawa, 
pokaz, pogadanka czy prezentacja 
multimedialna.
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Proponowane tematy zajęć to: 
Chłopiec z   Romanowa  –  ucznio -
wie poznają twórczość i dzieje życia 
J. I .  Kraszewskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem jego pobytu w Ro-
manowie. W trakcie tej lekcji ucznio-
wie zapoznają się z drzewem gene-
alogicznym J.I. Kraszewskiego. Czas 
trwania - 45 min.
Józef Ignacy Kraszewski nauczy-
ciel historii – zajęcia skierowane do 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 
W   i c h  t ra k c i e  u c z n i ow i e  p oz n a j ą 
twórczość literacką J.I. Kraszewskie-
go ze szczególnym uwzględnieniem 
powieści  histor ycznych.  Młodzież 
odkrywa autora „Starej baśni” jako 
twórcę miłującego historię, arche -
ologię i kolekcjonera dokumentów 
historycznych. Czas trwania - 60 min. 
Od Saganuszki do Kraszewskiego 
i  Rościszewskiego (z  dziejów Ro-
manowa i dworu) – uczniowie szkół 
ponadpodstawowych poznają dzieje 
Romanowa i romanowskiego dworu 
od czasów założycieli wsi - Romana 
Saganuszki po Kraszewskich i ostat-
nich właścicieli Rościszewskich. Czas 
trwania - 45 min.
Dla miłosników zagadek i dobrej za-
bawy na swieżym powietrzu Muzeum 

w   R o m a n ow i e  p r z yg o tow a ł o  gr y 
edukacyjne. Uczestnictwo w nich po-
zwala poczuć się w Romanowie tak, 
jak czuł się w tym miejscu przed laty 
Józio Kraszewski.
Tajemnice romanowskiego dworu 
– gra przeznaczona jest dla uczniów 
szkół podstawowych.
Grupy młodzieży poruszając się zgod-
nie z  otrzymaną instrukcją rozwią-
zują zagadki,  odkrywają tajemnice 
i znajdują ciekawe eksponaty w Mu-
zeum. Wygrywa grupa, która pierw-
sza odgadnie hasło. Czas trwania gry  
ok. 40 min.
Skarby Kraszewskich  –  gra obej-
mująca wsz ystk ie obiekty zespołu 
dworsko-parkowego. Podobnie jak 
w poprzedniej grze grupa rozwiązuje 
zagadki, odnajduje szczególne miej-
sca i bezcenne przedmioty należące 
do rodziny Kraszewskich. Gra trwa ok. 
40 min.
W parku Kraszewskiego – trasa gry 
wiedzie przez romanowski park. Za-
daniem uczestników gry jest poru-
szanie się po oznaczonej trasie i od-
najdowanie tabl iczek z   nadanymi 
roślinom nazwami i utworzenie za ich 
pomocą hasła.
Z innych, propozycji imprez kultural-

nych przygotowywanych przez Mu-
zeum można polecić Noc Muzeów 
oraz Europejskie Dni Dziedzictwa.
Noc Muzeów to ogólnopolskie świę-
to kultury i sztuki organizowane każ-
dego roku w maju. Europejskie Dni 
Dziedzictwa – celem tej imprezy jest 
edukacja histor yczna i   kulturalna, 
promowanie regionalnego dziedzic-
twa kulturowego oraz przypominanie 
o wspólnych korzeniach kultury euro-
pejskiej. Dni Dziedzictwa odbywają 
się co roku we wrześniu.
Wstęp na obie imprezy jest wolny.
Naturalne otoczenie, sielankowa cisza 
i dotyk historii tego miejsca skłania 
zwiedzających do zadumy nad twór-
czością Józefa Ignacego Kraszewskie-
go i dzisiejszą, szaleńczo pędzącą rze-
czywistością.

Więcej informacji  o  Muzeum i   jego 
ofercie można uzyskać u źródła:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 
16.00
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w Romanowie
Romanów 25
21-518 Sosnówka
tel. 83 379 30 14
www.muzeumkraszewskiego.pl
e-mail: muzeum_kraszewskiego@op.pl 

Opracowanie: Andrzej Krywicki
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W piątek 5 stycznia poznaliśmy kolej-
nych laureatów wyróżnień „Dobre, bo 
Bialskie”. Gala wręczenia nagród od-
była się już 18. raz i zgromadziła wie-
lu gości. Wśród nich znaleźli się m.in. 
przedstawiciele duchowieństwa, władz 
państwowych i samorządowych oraz 
reprezentanci służb mundurowych. 
W spotkaniu uczestniczyły również de-
legacje z powiatu Oberhavel (Niemcy) 
i rejonu Brzeskiego (Białoruś), a także 
przedstawiciele instytucji, firm, przed-
siębiorstw i organizacji działających na 
terenie powiatu bialskiego.

Zebranych powitali przewodniczący Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Ki-
czyński oraz gospodarz uroczystości 
starosta bialski Mariusz Filipiuk, który 
złożył przybyłym życzenia noworoczne. 
W swoim wystąpieniu pogratulował i po-
dziękował za wszelkie trudy podejmowa-
ne dla budowania i rozwijania instytucji 
i marek, a przez to także powiatu bial-
skiego. „Cieszy fakt, że rozwój dotyczy róż-
nych obszarów ludzkiej działalności, które 
wspólnie tworzą jeden całościowy wizeru-
nek naszego powiatu. Jako starosta bialski 
jestem ogromnie dumny, że mogę w tym 
Państwu towarzyszyć, wspierać i dopin-
gować wszelkie Państwa aktywności. Dziś 
chcę serdecznie podziękować za Państwa 
cenny wkład w postęp gospodarczy i spo-
łeczny powiatu bialskiego, w jego promocję 
w kraju i zagranicą, a także za działalność 
na rzecz ludzi, którzy tu mieszkają. Dla nie-
których z Państwa podziękowanie to będzie 
miało swój materialny wyraz w statuetce 
„Dobre, bo Bialskie”, czyli najwyższym po-
wiatowym wyróżnieniu. Miło jest widzieć, 
jak z roku na rok grono jego laureatów się 
powiększa.” – powiedział starosta.
„Dobre, bo Bialskie” to najwyższy powia-
towe wyróżnienie, które przyznawane 
jest od 2000 roku. W ciągu 18 lat statu-

etką nagrodzonych zostało już ponad 80 
podmiotów. W tym roku statuetki oraz 
dyplomy z rąk starosty bialskiego Mariu-
sza Filipiuka, wicestarosty Janusza Skó-
limowskiego i przewodniczącego Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej otrzymali: 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w Romanowie, Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe „Drewit” Adam 
Siliwoniuk, P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o. 
w Białej Podlaskiej oraz Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubli-
nie. Piątą statuetkę otrzymała gmina Le-
śna Podlaska – laureat konkursu „Gmina 
Lider Samorządności”. 
Jak co roku podczas gali „Dobre, bo Bial-
skie” wręczane są również medale „Zasłu-
żony dla Powiatu Bialskiego”. W piątek 
odznaczenia odebrali: Artur Bieńkow-
ski, Zdzisław Bożemój, Dorota Char-
czuk, Stefan Golec, Piotr Kazimierski, 
Stanisław Lesiuk, Sebastian Santus, 
Krzysztof Tomczuk, a także Bożena Wę-
grzyniak, Sławomir Zachariasz i Jolan-
ta Zając. Medale przyznane zostały rów-
nież portalowi informacyjnemu „Radio 

Biber” Małgorzata Mieńko i Mariusz 
Maksymiuk, Kołu Aktywnych Kobiet 
z Łobaczewa Małego oraz Stowarzysze-
niu Rozwoju Wsi Osp „Jedna Dubica”.
Tego wieczoru podsumowano także 
konkurs „Biblioteka Roku 2017 Powiatu 
Bialskiego”, który przeprowadzony został 
przez Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
Oddział w Białej Podlaskiej. Zwycięzcą 
konkursu została Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Międzyrzecu Podlaskim z sie-
dzibą w Wysokim. Statuetkę i nagrodę 
odebrała dyrektor Biblioteki Magdalena 
Chodzińska, której na scenie towarzyszył 
wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysz-
tof Adamowicz.
W części artystycznej przed gośćmi za-
prezentowali się artyści: Joanna Bła-
żej-Łukasik (fortepian), Paweł Łukasik 
(altówka), a także, na co dzień związani 
z Filharmonią Krakowską, Katarzyna 
Guran (sopran) i Maciej Drużkowski 
(baryton).

Materiał: Wioletta Bielecka

Komentarz:
Mariusz Kiczyński, przewodniczący 

Rady Powiatu:
Tegoroczna gala „Dobre, bo Bialskie” udo-
wodniła, że to ważna i potrzebna inicjaty-
wa, którą z pewnością należy kontynuować. 
Wydarzenie to z roku na rok cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. Świadczy 
o tym sala pełna znamienitych gości. W tym 
także z zagranicy. Bardzo się cieszę, że tym 
razem wśród laureatów wyróżnień starosty 
znalazła się Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Lublinie. To duży sukces. Na po-
chwałę zasługuje również sama organizacja 
spotkania, o którą zadbali pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Wyróżnienia  
za rok 2017 wręczone
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Powiat bialski zagrał z WOŚP
Za nami 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W akcję zbiera-
nia pieniędzy na rzecz „wyrównywania 
szans w leczeniu noworodków” zaan-
gażowało się wiele miast Polski. Wśród 
nich nie zabrakło także miejscowości 
powiatu bialskiego. Finałowi towarzy-
szyły różnego rodzaju imprezy m.in. 
koncerty, zwody sportowe i aukcje 
charytatywne. 

Jedna z takich aukcji odbyła się w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Liczni darczyńcy 
przekazali na licytację 
w sumie około 130 przedmiotów. Aukcję 
w Miejskim Ośrodku Kultury, podobnie 
jak rok temu, poprowadził starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, który na licytację prze-
kazał m.in. numery na tablicę rejestra-
cyjną LBI 55555, piłkę nożną z autogra-
fem Roberta Lewandowskiego, zdjęcia 
autorstwa fotografika Artura Bieńkow-
skiego i piękne albumy „Ziemia Bialska” 
z dedykacją. 
Wylicytować można było także spinki do 
mankietów, biżuterię, dzieła sztuki ręko-
dzielniczej i maskotki, m.in. te przekaza-

ne przez Szpital Powiatowy w Międzyrze-
cu Podlaskim. Przedmioty wystawione na 
międzyrzeckiej aukcji zostały zlicytowane 
za kwotę ponad 21 tys. zł. Łącznie miesz-
kańcy Międzyrzeca i okolic zebrali na 
rzecz WOŚP ponad 54 tys. zł. 
Zbiórka pieniędzy dla najmłodszych pa-
cjentów prowadzona była także w Leśnej 
Podlaskiej, Wisznicach, Kodniu, Terespo-
lu, Piszczacu oraz Białej Podlaskiej i Cici-
borze Dużym. 
W Wisznicach kwestę, podczas której 
zebrano ponad 12 tys. zł,  zorganizo-
wał tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury 
i Oświaty. W programie dnia znalazła się 
licytacja gadżetów, pokaz ratownictwa 
medycznego i bal karnawałowy dla dzie-
ci. Uczniowie Zespołu Placówek Oświa-
towych z Kodnia zebrali przeszło 5 600 
zł, 10 % więcej niż w roku ubiegłym. Te-
respol dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebrał ponad 17 tys. tamtejszy 
sztab zorganizował mieszkańcom wiele 
ciekawych atrakcji m.in. Międzynarodo-
wy Turniej Eisstocka (przy wsparciu Klu-
bu Olimpijczyka), Bieg Uliczny „Policz się 
z cukrzycą” i występy młodych artystów. 

W Piszczacu rozegrany został turniej cha-
rytatywny, a w Ciciborze Dużym odbył 
się „Mecz gorących serc. Tego dnia moż-
na było obejrzeć również wystawę „25 lat 
grania WOŚP”. Niedzielny finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył 
się tradycyjnym już światełkiem do nieba. 
Pieniądze zebrane podczas niedzielnej 
akcji przeznaczone będą na zakup sprzę-
tu medycznego niezbędnego do ratowa-
nia zdrowia i życia noworodków z całej 
Polski. Ze specjalistycznych urządzeń 
diagnostycznych i wyposażenia o war-
tości 507 tys. zł, które zakupiła WOŚP od 
wielu lat mogą korzystać m.in. pacjenci 
Oddziałów Pediatrycznego i Neonatolo-
gicznego Szpitala Powiatowego SP ZOZ 
w Międzyrzecu Podlaskim. 
Tuż po północy na koncie Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy była rekordowa 
suma ponad 81 mln złotych. Rok temu 
Finał zakończył się kwotą 62,4 mln zło-
tych. Ostatecznie zebrano wtedy ponad 
105 mln. Ostateczny wynik tegorocznej 
zbiórki znany będzie na początku marca. 
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk, 
GOK w Leśnej Podlaskiej, UG w Piszczacu, UG w Kod-

niu, GOKiO w Wisznicach, MOK w Terespolu, GOK 
w Białej Podlaskiej, Radio Biper
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Mieszkańcy powiatu barwnie uczcili 
Święto Trzech Króli 

Drelów, Piszczac, Międzyrzec Podlaski, Wisznice i Kodeń to miejscowości powiatu bialskiego, ulicami których 
6 stycznia przeszły Orszaki Trzech Króli. Wydarzenie odbyło się w sumie w ponad 600 miastach całej Polski. 
Hasło tegorocznego Orszaku brzmiało „Bóg jest dla wszystkich”. 

W liczącej pięć kilometrów trasie z placu 
przy dubickiej szkole do stajenki w cen-
trum Wisznic przemaszerowało kilkaset 
osób. Radosny śpiew kolęd i okrzyki or-
szakowe, kolorowe przebrania i dostojni 
królowie na odświętnie przystrojonych 
koniach zrobiły niesamowite wrażenie 
oraz dostarczyły wielu wzruszeń i po-
zytywnych emocji.  A  na trasie kilka 
przystanków, gdzie aktorzy z różnych 
miejscowości odegrali w profesjonalny 
sposób orszakowe sceny.
I tak po scenie wyjścia, która miała 
miejsce na placu szkolnym nastąpi-
ły kolejno odsłony: pierwszy grzech 
(pycha), dwór Heroda, gospoda, walka 
dobra ze złem i brama anielska, paste-
rze na pustyni. Ostatni akord to pokłon 
Świętej Rodzinie oraz wspólne radowa-
nie się przy śpiewie kolęd i gorącej gro-
chówce. Wspomnieć należy o akcencie 
patriotycznym z racji rozpoczęcia ob-
chodów setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości. A był to Polonez wykonany 

w takt melodii ,, Bóg się rodzi”.
W Orszaku w Międzyrzecu Podlaskim 
udział wzięło ponad 2 tys. osób. Było to 
pierwsze tego typu wydarzenie w mie-
ście. Na trasie orszaku odebrane zostały 
trzy inscenizacje. Pierwsza zwiastowa-
ła narodzenie Jezusa. Druga odsłona 
przedstawiała dwór Heroda w obliczu 
wieści o narodzinach Dzieciątka. Trzecią 
sceną było złożenie darów żłóbku. W role 
postaci biblijnych wcieliła się młodzież, 
którą przygotował ks. Robert Daszczuk, 
wikariusz parafii św. Józefa. 
W Piszczacu Orszak ruszył zaraz po jaseł-
kach i mszy świętej. Korowodowi prze-
wodzili trzej królowie w asyście gwiazdy 
oraz barwni przebrane dzieci z grupy ta-
neczno-wokalnej działającej przy Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu. Mędrcy 
złożyli przy żłóbku dary. W korowodzie 
udział wzięło ponad 500 osób, które ze 
śpiewem na ustach wszyscy przeszli na 
skwerek. Kolorytu pochodowi dodały 
flagi oraz transparenty. W tłumie można 

było także odnaleźć sporo osób które 
przebrało się na tę okazję. Trzej królo-
wie wśród dzieci zjawili się na scenie 
ustawionej na skwerku. Towarzyszyli im 
wójt gminy Piszczac Kamil Kożuchowski 
oraz proboszcz parafii Michał Oleszczuk. 
W przeglądzie kolęd i pastorałek zapre-
zentowali się wokaliści i grupy śpiewa-
cze. W takcie słuchania uczestnicy mogli 
skorzystać z ciepłego posiłku oraz her-
baty. 
Orszak Trzech Króli na dobre wpisał się 
również w kalendarz wydarzeń Kodnia. 
Po mszy św. o godz. 10.00 mieszkańcy, 
z kolędami na ustach, podążyli za Trzema 
Królami. W Drelowie po przejściu uroczy-
stego Orszaku odbył się spektakl „Trzej 
Królowie”, który na deskach Gminnego 
Centrum Kultury wystawili członkowie 
grupy Teatralnej „Tu i Teraz”. Z przedsta-
wieniem kolędniczym „Herody” gościnnie 
zaprezentowała się młodzież z Żerocina. 

Tekst: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,OSP Jedna 
Dubica”; Łukasz Węda (GCKiS w Piszczacu); Zdjęcia: 

koden.oblaci.pl; Radio Biper

Drelów

Międzyrzec Podl.
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Koncert Noworoczny w Sławatyczach
Jedną z najpiękniejszych polskich tra-
dycji bożonarodzeniowych jest wspól-
ne kolędowanie, które utrwala poczucie 
bliskości  oraz wyzwala najbardziej po-
zytywne emocje. Ta niezwykła uroczysta 
atmosfera i podniosły nastrój towarzy-
szyły podczas Noworocznego Koncertu 
w wykonaniu Chóru i Orkiestry Dętej, 
który odbył się 7 stycznia w kościele 
parafialnym p.w. Matki Bożej Różańco-
wej w Sławatyczach. Koncert rozpoczął 
męski chór parafialny AVE pod dyrekcją 
Ludwika Sławińskiego. Chór działa od 
2008 roku i jest rozpoznawalną marką 
sławatyckiej gminy i parafii.

W wykonaniu chóru usłyszeliśmy: „Lu-
lajże Jezuniu”, „Mizerna , cicha, stajenka 
licha”, „Triumfy Króla Niebieskiego”. Kolej-
nym punktem noworocznego koncertu 
był występ orkiestry dętej ze Sławatycz 
pod batutą kapelmistrza Piotra  Gierul-
skiego. Orkiestra powstała z inicjatywy 
wójta gminy Grzegorza Kiec z począt-
kiem 2016 roku. W koncercie noworocz-
nym wystąpiła wzmocniona orkiestranta-
mi z Milanowa, Rossosza i Włodawy.
Połączeni w jedną wielką orkiestrę 
zaprezentowali niezwykły koncert. 
W ich wykonaniu publiczność usłysza-
ła w czterech częściach następujące 
kolędy: „Cicha noc, święta noc” na roz-

poczęcie, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Bóg 
się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Anioł 
pasterzom mówił”, „Triumfy Króla Niebie-
skiego”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „W żłobie leży”, 
Lulajże Jezuniu”, „Do szopy, hej pasterze”, 
„Pasterze mili”, „Mędrcy świata”, „Wśród 
nocnej ciszy”. Bajeczne dźwięki płynące 
z instrumentów zachwyciły wszystkich 
widzów i dostarczyły niezapomnia-
nych wrażeń słuchowych. Publiczność 
nie zawiodła; gromkimi, długimi brawa-
mi na stojąco podziękowała za muzyczne 
wzruszenia instrumentalistom orkiestry, 
którzy w podziękowaniu publiczności na 

bis wykonali wersję instrumentalną pio-
senki „Last Christmas”. Tak dobry kontakt 
artystów ze słuchaczami stanowi najlep-
sze podsumowanie koncertu.
Dziękujemy publiczności, która tak licz-
nie przybyła na koncert zapraszamy na 
kolejny za rok. Patronat nad Nowo-
rocznym Koncertem sprawowali wójt 
gminy Grzegorz Kiec i proboszcz Pa-
rafii ks. Mirosław Krupski, który jedno-
cześnie sprawnie i rzeczowo prowadził 
koncert. Organizatorem koncertu był 
Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół  
w Sławatyczach.

Materiał: GOK w Sławatyczach 

gm. Terespol

Kolędy i pastorałki zabrzmiay w Kobylanach 
W niedzielę 14 stycznia w Kobylanach 
odbyła się V edycja Powiatowego No-
worocznego Przeglądu Kolęd i Pasto-
rałek. Wszystkich przybyłych uczest-
ników i gości przywitał wójt gminy 
Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury Dorota 
Szelest. W wydarzeniu udział wzięła 
m.in. Elżbieta Iwaniuk – radna powia-
tu bialskiego, reprezentująca starostę 
Mariusza Filipiuka.

Przegląd jak co roku przeznaczony był dla 
solistów i zespołów z powiatu bialskie-
go. Do konkursu zgłosiło się 34 solistów 
oraz 5 zespołów. Uczestnicy występowa-
li w 5 kategoriach. Każdy solista i zespół 
wykonywał jedną kolędę lub pastorałkę 
z akompaniamentem lub z podkładem 
muzycznym. Wykonawców oceniało Jury 
powołane przez dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w składzie: Sławomir 
Mielniczuk - skrzypek, członek Kapeli 
Podlasiacy i Kapeli podwórkowej Kla-

wa Ferajna; Marta Daniluk – pracownik 
Gminnego Centrum Kultury w Kobyla-
nach oraz Arkadiusz Juźko – nauczyciel 
muzyki, klarnecista oraz saksofonista 
w Kapeli podwórkowej Klawa Ferajna.
Po wnikliwych obradach przewodniczący 
Jury Sławomir Mielniczuk zaznaczył, iż 
uczestnicy zaprezentowali się na bardzo 
wysokim poziomie, pogratulował za kul-
tywowanie i pielęgnowanie tradycji kolę-
dowania, a następnie wręczono nagrody 
i wyróżnienia następującym wykonaw-
com:
W kategorii klasa I-III: I miejsce: Emilia 
Marczak z Dobrynia, II miejsce: Wikto-
ria Kamecka z Rossosza, III miejsce: Oli-
wia Jaszczuk z Rossosza. Wyróżniono: 
Aleksandrę Bojarską z Kobylan. W ka-
tegorii klasy IV-VI postanowiono przy-
znać: I miejsce: Aleksandra Leonarcik 
z Rakowisk, II miejsce: Adam Chaber 
z Terespola, III miejsce: Oliwia Dobroliń-
ska z Małaszewicz. Wyróżniono: Oliwię 
Czech z Rossosza. W kategorii klasy VII, 

II i III gimnazjum: I miejsce: Milena Me-
leszczuk z Rossosza, II miejsce: Gabriela 
Dąbrowska z Rossosza, III miejsce: Julia 
Reszotnik z Małaszewicz Dużych. W tej 
kategorii przyznano wyróżnienie dla 
Aleksandry Derlukiewicz z Rossosza. 
W kategorii ponadgimnazjalne i star-
sze: I miejsce: Zuzanna Wic z Terespola, II 
miejsce: Patrycja Dyczkowska z Korosz-
czyna, III miejsce:  --. Wyróżniono: Barba-
rę Taruc z Kijowca. W kategorii zespoły: 
I miejsce: Zespół „Olszyna” z Olszyna, II 
miejsce: Zespół „Presto” z Rossosza, III 
miejsce: Zespół „Twelve” działający przy 
GCK w Kobylanach
W  tej kategorii wyróżniono: Zespół 
Łobaczewianki z Łobaczewa Małego oraz 
Zespół „Jutrzenka” ze Sławacinka Starego.
Nagrodzeni uczestnicy Przeglądu otrzy-
mali statuetki, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, natomiast pozostali dyplomy 
za udział i słodki upominek.  Pozakonkur-
sowo na scenie wystąpił: Karol Bojarski 
z Kobylan. 

Materiał: Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
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gm. Konstantynów

 Nowy wózek przekazany Ewelinie
12 stycznia w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Konstantynowie miała 
miejsce niecodzienna uroczystość – 
Ewelina Szewczuk z rąk darczyńców 
otrzymała nowy wózek inwalidzki. 
W uroczystości przekazania wózka 
uczestniczyli uczestnicy warsztatów, 
przedstawiciele Podlasko- Kozieradz-
kiego Bractwa Kurkowego, władze 
gminy, rodzina Eweliny oraz media.

Inicjatorem zakupu wózka był Wójt gmi-
ny Romuald Murawski, który po konsul-
tacjach z rodzicami podjął się wszelkich 
czynności, które doprowadziły do sfinali-
zowania pomysłu. Swoją inicjatywę prze-
kazał Podlasko-Kozieradzkiemu Bractwu 
Kurkowemu, które zorganizowało na ten 
cel akcję charytatywną i zgromadziło 
część środków finansowych. Król strzel-
ców okręgu centralnego Robert Gajew-
ski, przekazał na licytację z własnych za-
sobów historyczną szablę, która znalazła 
nabywcę i znacznie zasiliła konto akcji. 
Poza wózkiem Ewelinka otrzymała pio-

nizator, poduszkę przeciwodleżynową 
i w najbliższym czasie otrzyma specjal-
nie dostosowaną do jej schorzenia or-
tezę. Środki na powyższy cel pochodziły 

również z Narodowego Funduszu Zdro-
wia oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bialej Podlaskiej.

Źródło: UG w Konstantynowie

gm. Sosnówka
 Kolędowanie w romanowskim dworze

14 stycznia w  romanowskim mu-
zeum odbył się „Wieczór kolęd i ja-
sełek”. Spotkania takie tradycyjnie 
mają miejsce od kilku lat i są okazją 
do wspólnego słuchania i śpiewania 
pieśni nierozerwalnie związanych 
z nasza kulturą i tradycją okresu Bo-
żego Narodzenia. 

W tym roku swoją obecnością zaszczy-
cili licznie przybyli goście w tym: Ma-
riusz Kiczyński – przewodniczący Rady 
Powiatu w  Białej Podlaskiej,  Marek 
Uściński – członek Zarządu Powiatu 

w Białej Podlaskiej, Łukasz Jaszczuk, 
Tomasz Andrejuk, Mateusz Majewski – 
radni powiatu bialskiego, Piotr Dragan 
– wójt gminy Wisznice, ks. Marek Kuj-wójt gminy Wisznice, ks. Marek Kuj-
da – proboszcz Parafii Motwica, Ewa 
Olczuk – przewodnicząca Rady Gminy 
Sosnówka, Mirosław Dawidiuk – dy-
rektor Publicznego Gimnazjum w So-
snówce, Anna Czobodzińska – Przy-
bysławska – prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie oraz nauczyciele, pra-
cownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy 
gminy Sosnówka.

Podczas koncertu wystąpili: ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Sosnówce, 
Amelia Popko, Kinga Linkiewicz, Ze-
spół Jarzębina z Zabłocia, Chór Para-
fii Prawosławnej p.w. Świętych Cyryla 
i Metodego w Białej Podlaskiej oraz 
Zespół Śpiewaczy „Echo Polesia” z Te-
respolskiego Klubu Seniora. Jasełka 
zaprezentowane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Sosnówce przygoto-
wane zostały pod kierunkiem Anny 
Olejnik, Alicji Lewczuk oraz Sławomira 
Skrzyńskiego.

Materiał: Muzeum im. J. I. Kraszewskiego  
w Romanowie
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gm. Łomzy 

VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek “Śpiewajmy dziecinie”
VI Powiatowego Konkursu Kolęd i Pa-
storałek „Śpiewajmy Dziecinie” w Ło-
mazach Dnia 18 stycznia w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łoma-
zach odbył się konkurs muzyczny VI 
Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastora-
łek „Śpiewajmy Dziecinie” Organiza-
torem konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury w  Łomazach oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w  Łomazach 

Jury w składzie: Piotr Gierulski, Moni-
ka Szczepańska – Kozielska, Cyprian 
Komza po wysłuchaniu łącznie 35 wyko-
nać dzieci i młodzieży z placówek nale-
żących do powiatu bialskiego, przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria soliści z klas I – III szkół pod-
stawowych: I miejsce – Paulina Bura-
czyńska, II miejsce – Gabriela Szkuta, III 
miejsce – Wiktoria Kamecka: Wyróżnie-
nia zdobyli: Marlena Hołownia, Szymon 
Juszczuk i Dominika Stolarek.

Kategoria soliści z klas IV – VI szkół 
podstawowych: I miejsce – Wiktoria 
Szczepanowska, II miejsce – Alan Zie-
lonka, III miejsce – Bartłomiej Jusz-
kiewicz. Wyróżnienia zdobyli: Wiktoria 
Szczur, Ewelina Chilimoniuk i Natalia 
Iwańczuk.

Kategoria soliści klasy VII szkół pod-
stawowych – gimnazjów: I   miejsce 
– Maciej Golba, II miejsce – Maria Kos-
sak, III miejsce – Julia Semeniuk. Laure-
aci wyróżnień: Michalina Artecka, Oli-
wia Warda i Adam Pawłowski.

Materiał: GOK w Łomazach

Wieczór z kolędą w Tucznej 
W   g o ś c i n n y m  D o m u  S t r a ż a k a 
w Tucznej 20 stycznia zorganizowa-
no 12. już Wieczór z Kolędą. Pomy-
słodawcą wydarzenia są członkowie 
Zespołu Bokinczanka z Bokinki Kró-
lewskiej, gdzie przez wiele lat Wie-
czór z Kolędą gościł.

Ze względu jednak na rosnącą popu-
larność imprezy, chęć wystąpienia na 
nim znacznej liczby zespołów w tym 
roku trzeba było pomyśleć o znalezie-
niu zdecydowanie większego obiektu 

niż świetlica wiejska w Bokince. Tuczna 
spisała się na medal. Wieczór wyglądał 
okazale a kolędy prezentowane przez 
zespołu miło było posłuchać.
Szefowa “Bokinczanki” – Alina Lip-
ka – powinna być z siebie zadowolo-
na. 13 zespołów prawie z całego po-
wiatu, do tego oficjalni goście a wśród 
nich m.in. Mariusz Kiczyński - prze-
wodniczący Rady Powiatu w  Białej 
Podlaskiej, Zygmunt Litwiniuk - wójt 
Tucznej, Zbigniew Sokołowski - prze-
wodniczący Rady Gminy w Tucznej.

Z e s p o ł y  j a k i e  z a p r e z e n t o w a ł y 
się podczas 12. Wieczoru z  Kolę -
dą:  “Podlasianki”   z   Rok itna,  “Ja-
r z ę b i n a ”   z   Z a b ł o c i a ,   “ L u t e ń -
k a”   z   Koszoł ,  “M acier z ”   z   Or te la 
Królewskiego II, “Dworzanki”, “Stu-
d z i a n c z a n i e ”,   “ R a z e m ”   z   Tu c z -
nej, “Tęcza” z Dąbrowicy Dużej, “Po-
hulanka” z Kopytnika, “Echo” z Przy-
c h ó d ,   “ K a c z e ń c e ”   z   C z o s n ó w -
k i ,   “ D o b r y n i a n k i ”   z   D o b r y n i a 
Dużego,  “Bokinczanka”   z   Bokinki 
Królewskiej.                       Materiał: Radio Biper
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II Charytatywny Turniej Halowej  
Piłki Nożnej w Piszczacu

II Charytatywny Turniej Halowej Piłki 
Nożnej w Piszczacu odbył się na hali ZPO.

8 drużyn rywalizowało w 2 grupach każ-
dy z każdym o puchar wójta gminy Pisz-
czac Kamila Kożuchowskiego. Zawody 
wygrała drużyna Orlika Łomazy, która 
w finale pokonała Chotyłowiaka Cho-
tyłów 1-0 po bramce Tomasza Doluka. 
W meczu o 3 miejsce Dąbrowica Mała 
wygrała z Hooligans Piszczac 3-0 (bramki 
2x Przemysław Witczak,  Adrian Soćko). 
Piąte miejsce zajęły Woskrzenice, a szó-
ste Rossosz. Siódma lokata przypadła 
ekipie  Waltimber Zalesie a ósme zajęła 
drużyna Kodeń Sławatycze i Okolice. Naj-
lepszym bramkarzem został Paweł Kryw-
czuk (Orlik Łomazy) a królem strzelców z 7 
strzelonymi bramkami w turnieju Kacper 
Szymański (Chotyłowiak). Zawody sę-
dziował Artur Gruszka BOZPN. Wszyst-

kie drużyny otrzymały puchary i dyplomy. 
Wpisowe z zawodów zostało przekazane 
na WOŚP.  Organizatorami rywalizacji byli 
Wójt Gminy Piszczac Gminne Centrum 

Kultury i Sportu oraz Zespół Placówek 
Oświatowych w Piszczacu. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział.

                                               Materiał: Łukasz Węda

Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Ręcznej 
Chłopców Licealiada

17 stycznia w hali międzyrzeckiego 
liceum odbył się Finał Powiatu Bial-
skiego w Piłce Ręcznej Chłopców Lice-
aliada. Zawody finansowane zostały 
ze środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej. System gier: po-
dział na grupy w grupach każdy z każ-
dym 2 x 10 minut.

Grupa I: LO Międzyrzec Podl. II, ZS Janów 
Podl. I, LO Wisznice III.
Grupa II: ZST Międzyrzec Podl. I, ZS CKR 
Leśna Podl. II, ZSE Międzyrzec Podl. III.
Kolejność rozgrywanych spotkań:
ZS Janów Podlaski – LO Międzyrzec Podl. 

11:5; ZST Międzyrzec Podl. – ZS CKR Leśna 
Podl. 15:6; ZS Janów Podlaski – LO Wiszni-
ce 18:7; ZS CKR Leśna Podl. – ZSE Między-
rzec Podl. 12:9; LO Wisznice – LO Między-
rzec Podl. 7:11; ZSE Międzyrzec Podl. – ZST 
Międzyrzec Podl. 6:10;
mecz o III miejsce: LO Międzyrzec Podl. – 
ZS CKR Leśna Podl. 7:8;
mecz o I miejsce:
ZST Międzyrzec Podl. – ZS Janów Podl. 6:13.
Kolejność miejsc: I miejsce ZS Janów 
Podlaski - opiekun Tomasz Oleszczuk, II 
ZST Międzyrzec Podl.- opiekun Agniesz-
ka Czerniak, III ZS CKR Leśna Podl. - opie-
kun Jerzy Grad, IV LO Międzyrzec Podl. 

- opiekun Dorota Plewka, V-VI ZSE Mię-
dzyrzec Podl. - opiekun Izabela Ziomek, 
LO Wisznice - opiekun Tomasz Jung.
Puchar Bialskiego Szkolnego Związku 
Sportowego i awans do rejonu otrzy-
mała drużyna chłopców z Zespołu Szkół 
w Janowie Podlaskim w składzie: Paweł 
Babicz, Michał Balak, Ktzysztof Chud, 
Aleksander Grzeszuk, Artur Kamiński, 
Paweł Kołtuniewicz, Przemysław Koper, 
Sebastian Krawczuk, Damian Próchnie-
wicz, Eryk Saakjan. Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy. Finał rejonu odbędzie 
się 15 marca o godz. 10.00 – Biała Podla-
ska w hali IV LO ul. Akademicka 8.

Materiał: Stanisław Polaczuk BSZS



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... STYCZEN - LUTY 2018
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XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd 
Wschodniosłowiańskich

27-28 stycznia, Miejski Ośrodek Kultury 
w Terespolu.
Wyjątkowa impreza kultywująca trady-
cyjne wschodniosłowiańskie obrzędy 
śpiewania kolęd i pastorałek, stojąca na 
bardzo wysokim poziomie artystycznym 
i organizacyjnym o randze międzynaro-
dowej, w której biorą udział chóry i ze-
społy z Polski i zagranicy. Rokrocznie 
prezentuje się na scenie festiwalowej 
blisko 40 zespołów - 800 wykonawców. 
Jedno z najważniejszych tego rodzaju 
wydarzeń w kraju. 
Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. 
H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, tel: 
83 375 22 65, 507 170 018, e-mali: mok-
terespol@wp.pl, www.mokterespol.com. 
www.mfkw.pl
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełm-
ska, Fundacja Dialog Narodów, Nadbu-
żańskie Centrum Kultury Prawosławnej 
Anna Pietrusik, tel: 83 375 22 65, 507 
170 018.

LUTY

Konkurs Poezji Miłosnej
Luty, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta 
w Małaszewiczach.
Konkurs Poezji Miłosnej jest imprezą cy-
kliczną. W roku 2018 odbędzie się XIII 
edycja tej imprezy. Konkurs podzielony 
jest na dwie kategorie: część recytowaną 
i śpiewaną. Każdy z  uczestników prezen-
tuje jeden utwór. Celem konkursu jest 
rozbudzanie wrażliwości na kulturę sło-

wa, popularyzowanie poezji, rozwijanie 
zdolności recytatorskich oraz wokalnych 
młodzieży. 
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Ma-
łaszewiczach, e-mail: zsmal@poczta.fm, 
Wójt Gminy Terespol
Renata Chwesiuk
Impreza o charakterze lokalnym, skiero-
wana do uczniów gimnazjum z terenu po-
wiatu bialskiego zakończona rozdaniem 
nagród i dyplomów najlepszym wyko-
nawcom.

Przegląd Rękodzieła Artystycznego 
Luty, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej 
Podlaskiej
Impreza ma na celu prezentację artystów, 
zespołów oraz twórców ludowych z tere-
nu powiatu, stworzenie im możliwości 
prezentacji swojego dorobku artystycz-
nego, wymiany doświadczeń oraz inte-
gracji środowiska twórczego.
Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Pod-
laskiej, ul. �ialska 30, e-mail: gok@les-�ialska 30, e-mail: gok@les-
napodlaska.pl, tel. (83) 345 07 45 (46)
Aleksandra Melaniuk

Wydarzenia sportowe:

Powiatowy Zimowy Turniej  
Tenisa Stołowego w Kodniu

8 lutego; Impreza skierowana do dzieci 
i młodzieży szkolnej. Kategoria open. 
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Kodniu i Zespół Pla-
cówek Oświatowych w Kodniu.



Starosta Bialski składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom,  
firmom i instytucjom za wsparcie finansowe organizacji uroczystości  
„Dobre, bo Bialskie 2017” oraz fundatorom upominków w konkursie 

„Przyjaciele Przyjaciołom”.
Sponsorzy uroczystości wręczenia wyróżnień „Dobre, bo Bialskie 2017”:

•	 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD 
J. Stanisław Lewczuk   i Czesław Niczyporuk  
w Białej  Podlaskiej

•	 Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN z o.o. 
w Białej Podlaskiej

•	 INTER BROKER Sp. z o.o. Toruń,  
Przedstawicielstwo Biała Podlaska

•	 Mikołajczak Stanisław Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe „MIKA” w Janowie Podlaskim

•	 MARIO PRESTO Mariusz Burdzyluk
•	 PETRODOM Paliwa z o.o. w Białej Podlaskiej
•	 PKO Bank Polski S.A.
•	 POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk w Białej 

Podlaskiej
•	 Polskie Konsorcjum Gospodarcze S. A. w Warszawie
•	 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Międzyrzecu Podlaskim
•	 ZREMB POLAND Sp. z o.o.  

w Miedzyrzecu Podlaskim
•	 PW KOMUNALNIK  z o.o. w Białej Podlaskiej
•	 Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław  

Romaniuk w Białej Podlaskiej
•	 Gospodarstwo Rolne w Koroszczynie Sp. z o.o.
•	 PPUH „AVENA” Sp. z o.o. w Kodniu
•	 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
•	 Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
•	 PPHU TRANSBET  w Białej Podlaskiej
•	 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Terespolu
•	 Bank Spółdzielczy w Łomazach
•	 PHU Wysokiński Sp. z o.o.  

w Miedzyrzecu Podlaskim
•	 INVESTCOM z  o.o. w Białej Podlaskiej
•	 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  

„GRANIT” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
•	 Przedstawicielstwo UNIQA T.U. S.A. 
•	 Marek Łysakowski w Białej Podlaskiej
•	 Przedsiębiorstwo ROLBUD sp. z o.o. 
•	 w Międzyrzecu Podlaskim
•	 PHUP MERKURY Andrzej Goławski
•	 PUH „AGROSTOP” Sp. z o.o.  w Terespolu
•	 Bank Spółdzielczy w Wisznicach

•	 Projekty i Nadzory Drogowe „ITER” Teresa Harko 
w Białej Podlaskiej

•	 Usługi Blacharsko – Lakiernicze „FIAT”  
K. Kamiński w Łomazach

•	 „Polsoft” Systemy Informatyczne Piotr Raczyński
•	 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
•	 Okoń Szczepaniak Katarzyna  Pensjonat „URO-

CZYSKO ZABOREK” Janów Podlaski

Fundatorzy upominków „Przyjaciele Przyjaciołom”:
•	 Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Po-

wiatu Bialskiego
•	 Nadleśnictwo Chotyłów
•	 Powiat Oberhavel w Niemczech
•	 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Białej Pod-

laskiej
•	 Wójt Gminy Rokitno
•	 INTER BROKER Sp. z o.o. Przedstawicielstwo 

w Białej Podlaskiej
•	 PETRODOM Paliwa Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
•	 OSJANN Dariusz Osiak
•	 PHUP MERKURY w Białej Podlaskiej
•	 Dwór DROBLIN
•	 Koło Łowieckie nr 127 „ŁOŚ”
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWIT 

w Lipnicy
•	 Ośrodek Wypoczynkowy RELAKS – Perła Serpelic 

Janusz Zabłocki
•	 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
•	 Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
•	 PKO Bank Polski SA
•	 PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny  

w Białej Podlaskiej
•	 Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir 

Sosnowski
•	 Wojskowe Koło Łowieckie „NEMROD” 
•	 z Warszawy
•	 Koło Łowieckie nr 63 „DĄBROWA”
•	 Koło Łowieckie nr 12 „OGAR” Biała Podlaska
•	 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 

w Wisznicach
•	 PW Vikking KTS z o.o. w Białej Podlaskiej

PODZIĘKOWANIA



POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów 
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką for-

mę 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 wbu-
dowana kamerą, smartfon lub tablet) 

w kierunku kodu QR. Kod powinien 
znaleźć się w obrębie kontur kwa-

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

m a t y c z n i e  n a 
twoim telefo-

nie pojawi 
się film!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Orszak Trzech Króli  
w Międzyrzecu Podlaskim

XV Powiatowy Mikołajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego w Rokitnie

Słwatycze: Wybór Brodacza Roku 2017

GBP w Konstantynowie - wygrana  
w konkursie Kinder Mleczna Kanapka

Dobre, bo Bialskie 
w telegraficznym skrócie

Międzyrzecki Jarmark Świąteczny 2017

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Orszak Trzech Króli w Piszczacu
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

V Edycja Turnieju Siatkarskiego – Drelovia 
Volleyball Cup

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Finał Szlachetnej Paczki w Wisznicach
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Nowe auta w bialskiej policji
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


