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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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SAMORZĄD

Odnawialne Źródła Energii w Rokitnie
Gmina Rokitno przystąpiła do reali-
zacji projektu pt.: „Energia słoneczna 
dla Gminy Rokitno”. Całkowita wartość 
projektu to 1.683 114,03 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie to 1.213 
590,59 zł. Projekt finansowany jest z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskie-
go na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 4. 
Energia Przyjazna Środowisku. Działanie 
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
Zakres projektu obejmuje montaż 124 
kompletów kolektorów słonecznych: 86 
kpl. kolektorów 2 – panelowych, 36 kpl. 

kolektorów 3 – panelowych, 2 kpl. ko-
lektorów 4 – panelowych oraz montaż 
13 kompletów instalacji fotowolta-
icznych: 1 kpl. instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 2,12 kW, 2 kpl. instalacji fotowol-
taicznej o mocy 2,65 kW i 10 kpl. instala-
cji fotowoltaicznej o mocy 3,18 kW.

Materiał: UG w Rokitnie

W Miedzyrzecu Podlaskim powstaną mieszkania wsparcia
Rada Powiatu w Białej Podlaskiej wy-
raziła zgodę na udzielenie bonifikaty 
od opłaty rocznej ustalonej dla Powia-
towego Ośrodka Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi. Boni-
fikata wynosi 99% od opłaty rocznej 
za oddanie na działalność statutową 
(opiekuńczą) w trwały zarząd zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Bialskiego położo-
nej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. 
Warszawskiej 38. To tu, jeśli przyjęty 
zostanie projekt unijny, jeszcze w tym 
roku powstanie kompleks mieszkalny 
mieszkań wsparcia.

Nieruchomość w trwały zarząd oddano 
Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 
jako jednostce organizacyjnej powiatu – 
w styczniu 2018 roku. To nieruchomość 
zabudowana o powierzchni 0,05 ha oraz 
ustalono opłatę roczną z tytułu trwałego 
zarządu w wysokości 0,3% ceny nieru-
chomości wynoszącą od 2018 roku 537 
zł 60 groszy.
Już w  lutym dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi w Białej Podlaskiej 
z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Ja-
dwiga Patkowska zwróciła się z prośbą 
o zastosowanie bonifikaty od ustalonej 
opłaty rocznej, uzasadniając że jednost-
ka nie prowadzi działalności zarobkowej 
i finansowana jest z dochodów własnych 
powiatu bialskiego. Jednostka wykonuje 
zadania powiatu dotyczące działalności 
opiekuńczej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.
Rada Powiatu może udzielać tego typu 
bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest od-
dana jednostkom organizacyjnym, któ-
re prowadzą działalność charytatywną, 
opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświa-
tową, naukową, badawczo – rozwojową, 
wychowawczą, sportową lub turystycz-
ną, na cele niezwiązane z działalnością 
zarobkową. Nieruchomość potrzebna 
jest do realizacji istotnego dla powiatu 
bialskiego projektu.

– Obiekt przeznaczony zostanie na utwo-
rzenie w  nim kompleksu mieszkań – 
mieszkań wsparcia. Zamieszka w nim pięć 
osób, mieszkańców powiatu bialskiego, 
z umiarkowanymi zaburzeniami psychicz-
nymi. Będą to jednak ludzie samodzielni. 
Wsparcie pracowników Ośrodka polegało 
będzie tylko na dopilnowaniu i pomocy 
w ich w codziennym życiu poprzez przy-
pomnienie o opłacie rachunków, pomocy 
w załatwianiu spraw urzędowych, wspar-
ciu i ukierunkowaniu w podejmowaniu de-
cyzji. Napisaliśmy projekt pod ten cel. Trwa 
jego ocena w  instytucjach związanych 
z dofinansowanie Unii Europejskiej. Wyni-
ki znane będą miesiącu sierpniu. Zdążymy 
do końca roku wyremontować i wyposażyć 
obiekt tak aby nowy rok powitali nasi pod-
opieczni już w nowych mieszkaniach. Jeśli 
jednak projekt nie przeszedłby w punktacji, 
będziemy szukać innych możliwości sfinan-
sowania. Być może przedłuży się wtedy 
okres samej adaptacji pomieszczeń i wpro-
wadzenia do mieszkań osób potrzebują-
cych, jednak chcemy zrobić wszystko, żeby 
projekt doprowadzić do realizacji. – mówi 
Jadwiga Patkowska, dyrektor Ośrodka 
Wsparcia w Międzyrzecu Podlaskim.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
Radio Biper

Komentarz
Paweł Litwiniuk, przewodniczący  

Komisji Budżetu i Finansów:

Decyzja Rady Powiatu o przyznaniu 
bonifikaty była jak najbardziej uzasad-
niona. Projekt, który zakłada powstanie 
kompleksu mieszkalnego przy między-
rzeckim Ośrodku Wsparcia jest bardzo 
ważną inwestycją z punktu widzenia spo-
łeczności nie tylko samego miasta, ale 
i powiatu. Wszystkim nam zależy na tym, 
żeby poprawiać warunki funkcjonowania 
mieszkańców, a zwłaszcza osobom, któ-
re potrzebują szczególnego wsparcia. 
Mieszkania, które mam nadzieję nieba-
wem powstaną w budynku przy ul. War-
szawskiej, pozwolą takim osobom wieść 
normalne, samodzielne życie. 
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Strażak uratował nastolatka przed utonięciem
Tegoroczny długi majowy weekend 
sprzyjał  odpoczynkowi nad wodą, 
gdzie trzeba pamiętać o zachowaniu 
bezpieczeństwa. W tym wypadku za-
brakło wyobraźni 16-latkowi, który 
wskoczył do wody i zaczął się topić. 
Dzięki szybkiej reakcji strażaka z OPS 
«Stołpno», który przebywał prywatnie 
na terenie Międzyrzeckich Jeziorek, 
nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło 1 maja na terenie 
Międzyrzeckich Jeziorek. 16-latek odpo-
czywający nad wodą z niewyjaśnionych 
przyczyn nagle wskoczył do wody. Nie-
stety przecenił swoje możliwości i zaczął 
się topić. Wtedy na pomoc pobiegł mu 
strażak z OSP „Stołpno” Karol Szmytko, 
który w ten dzień przebywał prywatnie 
na terenie akwenu.
- Samego wypadku nie widziałem, w tym 
czasie zajmowałem się innymi sprawami 
związanymi z szykowaniem stanowiska 
na sezon. Kątem oka widziałem, że ktoś 
się topi oraz gapiących się ludzi i zareago-
wałem. Wyciągnąłem nastolatka na brzeg 
i wezwałem karetkę. Chłopak był przytom-

ny, jednak miał krótki oddech - mówi Karol 
Szmytko, naczelnik OSP „Stołpno” w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Po przyjeździe ze-
społu ratunkowego nastolatek został 
odwieziony do szpitala.
Odważne zachowanie i profesjonalizm 
strażaka zostały docenione m.in. przez 
starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, 

który pogratulował wzorowej postawy, 
wręczając podczas spotkania w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w  Białej 
Podlaskiej specjalny list gratulacyjny. 
W spotkaniu uczestniczył również prze-
wodniczący Komisji Spraw Społecznych 
Tomasz Andrejuk. 

Materiał: 24wspolnota.pl/ Grzegorz Panasiuk

8 maja, w 73. rocznicę zakończenia II 
wojny światowej, odbył się drugi dzień 
przyjaźni polsko-włoskiej. Uczestnicy 
obchodzonej w Białej Podlaskiej uro-
czystości uczcili pamięć ponad 400 wło-
skich jeńców wojennych, którzy zmarli 
z głodu i wycieńczenia w hitlerowskim 
obozie Stalag 366. 

Pierwsza część uroczystości miała miej-
sce na Cmentarzu Jeńców Włoskich, 
gdzie odegrane zostały hymny narodo-
we. Po przemówieniach, apelu poległych, 
któremu towarzyszyła salwa honorowa 
oraz złożeniu kwiatów przed pomnikiem 
zebrani przemaszerowali do Diecezjal-
nego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
Tam odprawiona została msza święta  
w intencji ofiar. 
W uroczystościach udział wzięli m.in. 
Ambasador Włoch Jego Ekscelencja 
Alessandro De Pedys,  Attaché Woj-
skowy Włoch w Polsce, przedstawiciele 
Ministerstwa Obrony Narodowej, sto-
warzyszenia Imediamente z  Brindisi 
i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Obecni byli również 
reprezentanci władz samorządowych, 
w tym także przewodniczący sejmiku 
województwa lubelskiego Przemy-
sław Litwiniuk i starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk, a także przedstawiciele 
instytucji, wojska, służb mundurowych 
i mieszkańcy miasta. 

Podczas spotkania wielokrotnie podkre-
ślano wspólną historię i bliskie relacje 
Polaków i Włochów. 
- Tragiczne piętno wojny odcisnęło się 
m.in. na narodach polskim i włoskim, nie-
rozerwalnie łącząc ich historie. Miejsce, 
w którym się spotykamy jest tego najdo-
bitniejszym dowodem. Bliźniacze znajdu-
je się w Brindisi, gdzie spoczywają polscy 
żołnierze. Oni wszyscy oddali życie w imię 
wolności przyszłych pokoleń. Nasza dzi-
siejsza obecność jest pięknym dowodem 
szacunku i pamięci. Jest to szczególnie 
ważne, biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy 

w czasach, w których wartości takie jak 
historia ustępują miejsca zobojętnieniu. – 
powiedział starosta Mariusz Filipiuk. 
Po zakończeniu mszy świętej wręczone 
zostały specjalne nagrody i odznacze-
nia. W programie uroczystości znalazło 
się również otwarcie wystawy „600.000 
razy NIE” autorstwa Diego Audero , 
a w gmachu Liceum Katolickiego przy 
ul. Kard. Wyszyńskiego odbyła się dys-
kusja młodzieży z   JE. Ambasadorem 
Włoch i autorem wystawy na temat „Za-
wsze możesz wybrać – TAK lub NIE”. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

Uczcili pamięć jeńców włoskich
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Nowy rozdział współpracy z powiatem kobryńskim
10 i  11 maja delegacja z  powiatu 
bialskiego, której przewodniczył 
starosta bialski Mariusz Filipiuk, 
odwiedziła Wioskę Dziecięcą i Szko-
łę specjalną w Kobryniu w rejonie 
Brzeskim. Przebywają tam i uczą się 
dzieci pozbawione opieki rodziców 
i dzieci niepełnosprawne. 

Podczas wizyty w Kobryniu podpisana 
została umowa o współpracy pomiędzy 
powiatem bialskim a powiatem kobryń-
skim w  zakresie zadań dotyczących 
pomocy społecznej i pieczy zastępczej. 
Po podpisaniu umowy uczestnicy spo-
tkania posadzili symboliczne „drzewo 
przyjaźni”. Współpraca pomiędzy stro-
nami pozwoli na wymianę doświad-
czeń oraz umożliwi wypoczynek dzieci 
i młodzieży współpracujących powia-
tów. Staroście bialskiemu w Kobryniu 
towarzyszyli m.in. dyrektor Centrum 
Administracyjnego Placówek Opie -

kuńczo-Wychowawczych w Komarnie 
Piotr Malesa oraz dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej Halina Mincewicz ze współ-
pracownikami.

Materiał: PCPR w Białej Podlaskiej 

11 maja w Białej Podlaskiej uczczo-
no 83. rocznicę śmierci marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Przy pomniku 
poświęconym jego pamięci zebrały 
się delegacje władz miasta, powiatu 
oraz przedstawiciele lokalnych orga-
nizacji i instytucji. 

Starostę bialskiego Mariusza Filipiuka 
reprezentował sekretarz powiatu Hen-
ryk Marczuk i przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go  Czesław Pikacz .  W  uroczystości 
wzięli udział m.in.: prezydent miasta 
Dariusz Stefaniuk, służby munduro-
we z  inicjatywy i  zaangażowania st. 
chor. Tadeusza Mikinnika, szefa Gru-
py Opiekunów Miejsc Pamięci Narodo-
wej, Komendant PSG w Białej Pod-
laskiej  ppłk SG Wojciech Rogowski , 
komendanta Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Bialej Podlaskiej reprezento-
wał mjr Krzysztof Woźniak, mjr Roman 
Sobol, prezes kombatantów misyjnych 
ppłk. Artur Artecki, sekretarz koła kom-
batantów misyjnych płk Jan Sroka, St. 
Romaniuk jako sponsor G.O.M.P.N.
Posterunek honorowy przy tablicy za-
bezpieczyli uczniowie klasy munduro-
wej Liceum Akademickiego przy Pań-
stwowej Szkole Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Materiał: Tadeusz Mikinnik

Złożyli kwiaty pod tablicą Piłsudskiego
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W Małaszewiczach wręczono certyfikaty po stażu zagranicznym 
We wtorek 15 maja w  naszej szko-
le odbyła się uroczystość wręczenia 
certyfikatów 63 uczestnikom praktyk 
zawodowych w Grecji realizowanych 
w ramach projektu „Europejskie prak-
tyki drogą do sukcesu zawodowego” 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków EFS Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wręczenia certyfikatów dokonał staro-
sta bialski Mariusz Filipiuk. Uzyskany do-
kument jest potwierdzeniem odbytego 
zagranicznego stażu, a to ważny punkt 
w CV tym wszystkim, którzy będą poszu-
kiwali w przyszłości atrakcyjnej pracy. 
Przypomnijmy, że sześćdziesięciu trzech 
uczniów Zespołu Szkół im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Małaszewiczach 
28 kwietnia 2018r. powrócili z trzytygo-
dniowych praktyk zawodowych w Gre-
cji .  Były one realizowane w  ramach 

projektu „Europejskie praktyki drogą do 
sukcesu zawodowego”, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach projektu 
POWER.
Uczniowie klas technikum o profilach: 
technik transportu kolejowego, technik 

informatyk i technik pojazdów samo-
chodowych odbywali praktyki w grec-
kich przedsiębiorstwach, poznawali spe-
cyfikę funkcjonowania lokalnych firm 
oraz przygotowywali się do egzaminów 
z kwalifikacji zawodowych.

Mat. ZS w Małaszewiczach

Międzynarodowe spotkanie młodzieży Erasmus+ ‘On The Road’ 
Zespół Szkół Technicznych im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim 
w  dniach od 23 do 27 kwietnia był 
gospodarzem wymiany uczniowskiej 
w  ramach programu Erasmus + On 
the Road. W projekcie wzięło udział 
21 uczniów i 7 nauczycieli z Norwegii, 
Francji i Hiszpanii oraz 19 uczniów 
z Technikum. Zagraniczni goście pod-
czas wymiany mieszkali w  domach 
uczniów ZST, gdzie mieli możliwość 
doświadczenia polskiej gościnności. 

Tematami przewodnimi wymiany były mi-
gracja ludności w Europie oraz tolerancja, 
program więc uwzględniał prezentacje 
przygotowane przez uczniów dotyczące 
historii migracji Polaków, kryzysu migra-
cyjnego w Europie oraz historii holocaustu. 
Uczniowie w międzynarodowych grupach 
tworzyli stronę internetową, projektowali 
przedmioty 3D oraz brali udział w warsz-
tatach tanecznych. Niezwykle interesujące 

i pozwalające jeszcze lepiej zgłębić temat 
migracji i uchodźców, okazały się wystąpie-
nia zaproszonych gości: Grzegorza Randzio, 
kierownika Ośrodka dla Cudzoziemców 
w Białej Podlaskiej, oraz Jesusa Billona, po-
rucznika NATO stacjonującego w Elblągu. 
ZST dla swoich gości zaplanowało dwa 
wyjazdy: pierwszy do Serpelic, gdzie 
odbyło się szkolenie survivalowe i gry 
terenowe, oraz do Lublina na niezwykłą 
lekcję historii o holocauście na Majdan-
ku. Uczestnicy wymiany mieli możliwość 
poznania polskiej kultury na wieczorze 
polskim zorganizowanym w szkole pod-
czas którego odbyła się degustacja tra-
dycyjnych polskich dań. Grupa taneczna 
„Dzieci Podlasia” zaprezentowała polskie 
tradycyjne tańce ludowe i zaprosiła wi-
downię do wspólnej zabawy. Ostatniego 
dnia młodzież przygotowała w centrum 
miasta mały happening, na tle plakatów 
o tolerancji zatańczyli układy taneczne 
nawiązujące do losów imigrantów.

Kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze 
w tym roku kalendarzowym, w grudniu 
w Alcie (Norwegia), gdzie młodzież będzie 
miała kolejną okazję do wspólnej pracy 
i zabawy.

Materiał: ZST w Międzyrzecu Podlaskim 

Komentarz
Janusz Skólimowski, wicestarosta 

bialski:

Szkoły prowadzone przez powiat bial-
ski już od wielu lat uczestniczą w pro-
gramach międzynarodowej wymiany 
uczniów. Zagraniczne wyjazdy naszej 
młodzieży, jak również wizyty uczniów 
z innych krajów - takie jak ta w Mię-
dzyrzecu Podlaskim – są według mnie 
najlepszym sposobem na zdobywanie 
wiedzy, obycia w świecie i pięknych do-
świadczeń oraz poznawania kultur. To 
budujące, że nasi uczniowie mają moż-
liwość uczestniczenia w tym procesie 
od najmłodszych lat, a co najważniejsze 
chcą z niej korzystać. 
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

Jak korzystać z uprawnień rękojmi? cz. 1
W najbliższych numerach „Gościńca Bialskiego” będę chciała 
przybliżyć jeden z najważniejszych elementów prawa konsu-
menckiego, jakim jest prawo każdego konsumenta do złożenia 
reklamacji. Z praktyki wiem, że konsumentom mylą się pojęcia 
gwarancji i rękojmi, nie wiedzą czego dotyczą, jakie są różni-
ce, jakie są terminy ich składania, do kogo należy się zwrócić 
z reklamacją czy od kogo oczekiwać jej realizacji. Pytań wiele, 
a nie każdy zna odpowiedź. 

Rękojmia to obok gwarancji podstawa jednej z dwóch możliwych 
dróg składania reklamacji przez konsumenta. Jest to tryb docho-
dzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnio-
ną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.
Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, pod-
miotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca 
i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Jego dane 
znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który kupujący powi-
nien – co do zasady – otrzymać wraz z towarem.
Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia 
roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić 
przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. 
Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne. (Podstawa 
prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego)

Wada towaru
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rę-
kojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa 
rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność 
produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy 
rzecz: nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien 
mieć – np. telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne 
pęka pod wpływem wysokiej temperatury; nie ma właściwości, 
o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub 
reklamę – np. urządzenie medyczne nie ma właściwości leczni-
czych opisywanych przez pracownika sklepu; nie nadaje się do 
celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji 
zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co 
do takiego jej przeznaczenia – np. zegarek nie jest wodoodporny 
na głębokości większej niż 20 m, a konsument przed zakupem po-
informował sprzedawcę, że ma zamiar nurkować powyżej takich 
głębokości; została wydana kupującemu w stanie niezupełnym 
– np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.
Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumen-
ta towar: jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży; 
jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przy-
sługuje prawo pierwokupu; cechuje się ograniczeniami w korzy-
staniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia 
właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu 
karnym jako dowód w sprawie. Podstawa prawna: art. 5561 i 5563 
Kodeksu cywilnego)

Żądanie konsumenta - musi być zawarte, bez żądania nie ma re- konsumenta - musi być zawarte, bez żądania nie ma re-
klamacji!
W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprze-
dawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech 
działań: naprawy towaru; wymiany towaru na nowy; obniżenia 
ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 
Ważne! Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsię-
biorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warun-
kami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać 
w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą 
być brane następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany 

lub naprawy towaru; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, 
czy towar był wcześniej reklamowany. (Podstawa prawna: art. 560 
Kodeksu cywilnego)
Procedury reklamacyjne - wymiana lub naprawa towaru
Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsię-
biorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, 
że opcja wskazana przez konsumenta: byłaby niemożliwa do 
zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie 
produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo 
w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nad-
miernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na 
nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej war-
tości.
Odmawiając, sprzedawca może zaproponować inne rozwią-
zanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji konsument może 
zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu 
zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem np. odmowa 
przedsiębiorcy dotyczyła wymiany produktu, to można na-
stępnie żądać naprawy. Istnieje również możliwość skorzysta-
nia z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od 
umowy. Wówczas stosuje się następującą procedurę.
 
Ważne!
Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w roz-
sądnym czasie (nie ma tu określonego terminu) i bez nad-
miernych trudności dla konsumenta. Jeśli tego nie czyni, 
konsument może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. 
W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy i upływu 
wyznaczonego terminu klientowi wolno odstąpić od umowy 
lub żądać obniżenia ceny. 

Materiał: Ewa Tymoszuk, źródło: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Ewa Tymoszuk przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 codziennie w godzinach pracy urzędu. Z Rzecz-
nikiem można kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 83 35 11 367
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Strażacy z Niemiec i Białorusi z wizytą w powiecie bialskim
Od 11 do 14 maja, a zaproszenie pre-
zesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP i starosty bialskiego Mariusza 
Filipiuka, na terenie powiatu bialskie-
go przebywała grupa strażaków z Bia-
łorusi i Niemiec.

W ramach wizyty partnerskiej straż po-
żarną z Brześcia na Białorusi reprezen-
towali: ppłk Mikołaj Kuźmicki – naczel-
nik Wydziału Komendy Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej w Brześciu, Aleksander 
Sawczuk – prezes Stowarzyszenia OSP 
w Brześciu oraz asp. Władimir Tarnowski. 
W skład delegacji z powiatu Oberhavel 
w Niemczech weszli: dh Thomas Thielke 
– zastępca inspektora powiatowego ds. 
Ochrony Przeciwpożarowej, dh Jörg Wol-
lancke – zastępca prezesa Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP i dh Alexander 
Draws prezes Zarządu OSP Leegebruch. 
Podczas spotkania z dh Mariuszem Fi-
lipiukiem delegacje zostały zapoznane 
ze specyfiką powiatu bialskiego, za-
grożeniami występującymi na terenie 
powiatu jak również z  funkcjonowa-
niem straży pożarnych na terenie po-
wiatu bialskiego. Wizytując jednostki 
OSP Wisznice i OSP Łomazy delegacje 
zapoznały się z obiektami i wyposa-
żeniem jednostek gminnych. Funk-
cjonowanie tych Ochotniczych Straży 

Pożarnych nakreślił dh Piotr Dragan – 
prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOSP 
RP w Wisznicach i dh Jerzy Czyżewski – 
prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOSP 
RP w Łomazach. 
13 maja delegacje uczestniczyły w Po-
wiatowych Uroczystościach Dnia Stra-
żaka połączonych z  XIX Pielgrz ym-
ką Strażaków Powiatu Bialskiego do 
Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej 
w Leśnej Podlaskiej. Dh Thomas Thiel-

ke, dziękując za zaproszenie zaprosił 
młodzież z powiatu bialskiego na obóz 
szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych do Oberhavel, który co 
roku organizowany jest w miesiącach 
wakacyjnych.  Ze stroną białoruską 
omówiono kwestię wizyty młodzieży 
z Brześcia w powiecie bialskim i orga-
nizację Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego „Straż Pożarna oczami 
dzieci”.

Powiatowe Święto Ludowe tym razem w Rossoszu 
Tegoroczne Powiatowe Święto Ludowe 
odbędzie się 17 czerwca w Szeleście, 
w gminie Rossosz, z którą związana jest 
historia działających w latach 40. ubie-
głego wieku Batalionów Chłopskich 
- konspiracyjnej organizacji zbrojnej 
polskiego ruchu ludowego. 

Uroczystość rozpocznie zbiórka pocztów 
sztandarowych i msza święta o godzinie 
12:00 w kościele parafialnym pw. św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika w Rossoszu. 
Po niej zaś zaplanowano rodzinny piknik 
ludowy na placu w Szeleście. W tym czasie 
na scenie zaprezentują się lokalne zespoły, 
kapele i śpiewacy ludowi z terenu powiatu 
bialskiego. Przed zgromadzonymi wystąpią 
zespoły dziecięce, młodzi muzycy, soliści 
m.in. Eryk Waszczuk i Kinga Linkiewicz 
oraz kabaret „Nieśmiesznie Śmieszni”. 
Przewidziane są również grill integracyjny 
oraz atrakcje dla najmłodszych.
Nie bez powodu tegoroczne święto zor-
ganizowane będzie w gminie Rossosz. Jej 
historia jest związana z ruchem ludowym. 
W czasie II wojny światowej w szeregi od-
działów Batalionów Chłopskich wstąpiło 

wielu okolicznych mieszkańców gminy. 
Powstała tam szkoła podchorążych BCh. 
Rossosz stał się aktywnym ośrodkiem 
konspiracyjnym. To tu powstały pierwsze 
w okupowanej Polsce konspiracyjne gazet-
ki, działał Ludowy Związek Kobiet, później 

zakonspirowana komórka Związku Walki 
Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. 
O Batalionach Chłopskich przeczytać 
można w bieżącym numerze „Gościńca 
Bialskiego” (s. 19).

Materiał: Grzegorz Panasiuk 

Komentarz

Mateusz Majewski, radny powiatu bial-
skiego:

Cieszę się bardzo, że tegoroczne Powiato-
we Święto Ludowe odbędzie się właśnie 
na terenie gminy Rossosz. Tu zyska ono 
szczególny wydźwięk, a to ze względu na 
silne tradycje ludowe i walkę o wolność na-
szej Ojczyzny. Rossosz był przecież silnym 
ośrodkiem działalności Batalionów Chłop-
skich. W 1944 r. w lasach okalających 
Rossosz powstała i działała leśna Szkoła 
Podchorążych. Założycielem i pierwszym 
komendantem był Stefan Skoczylas, dziś 
patronujący tutejszej szkole podstawowej. 
To wyjątkowy, bo jubileuszowy rok dla Polski. Każdego dnia podkreślmy wagę wyda-
rzeń sprzed stu lat. W tym właśnie kontekście należy pamiętać również o Batalionach 
Chłopskich i przybliżać ich historię mieszkańcom powiatu bialskiego.  
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Powiatowe eliminacje Ogólnopolskich 
Turniejów BRD za nami

Zakończyły się kolejne Eliminacje 
Ogólnopolskich Turniejów Bezpie-
czeństwa w  Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych oraz Eliminacje ogólno-
polskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

Ich organizatorami byli :  Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd 
Miasta w Białej Podlaskiej, Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej 
Podlaskiej, Komenda Miejska Policji 
w Białej Podlaskiej, Kuratorium Oświa-
ty w Lublinie Delegatura w Białej Pod-
laskiej,  Klub Motocyklowy „GROM”, 
Automobilklub Bialskopodlaski, Urząd 
Gminy Piszczac, Urząd Gminy Łomazy, 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświato-
wych w Piszczacu, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Łomazach. 
Gospodarzem turnieju gimnazjalistów 
był Zespół Szkół w Łomazach. 8 maja 
spośród drużyn dziewięciu szkół gim-
nazjalnych najlepsi okazali się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Gimnazjalnymi w Zalesiu w składzie: 
Błażej Rzymowski, Ewa Sebastjaniuk, 
Michał Haponiuk. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 4 
w Białej Podlaskiej w składzie: Maksy-
milian Błądek, Igor Kruk, Bartłomiej 
Kurowski, a trzecie Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Rokit-
nie w składzie: Jakub Biegajło, Adam 
Szewczuk, Mateusz Troć. 
– Cieszymy się bardzo z  tego, że two-
rzymy takie podstawy pod bezpieczne 
zachowanie i  nawyki oraz poruszanie 
się w ruchu drogowym. Musimy wspól-
nie z Policją, kuratorium, starostwem,  
my jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego dokładać wszelkich starań, żeby 
poprzez właśnie takie turnieje powo-
dować to, że ta wiedza będzie wykorzy-
stana w dorosłym życiu i przekazywana  
swoim najbliższym – mówi Arkadiusz 
Maksymiuk, z-ca dyrektora WORD Bia-
ła Podlaska.
9 maja w Zespole Placówek Oświato-
wych w Piszczacu stawiły się czterooso-
bowe drużyny dziesięciu szkół podsta-
wowych z naszego regionu. Z pucharem 
za zajęcie pierwszego miejsca do domu 
wrócili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zalesiu, którą reprezentowali: Klau-
dia Fedoruk, Gabriela Dobrowolska, 
Michał Karmel i Michał Kaczor. Dru-

gie miejsce należało do zawodników  
Zespołu Szkół w Małaszewiczach, a trze-
cie do Szkoły Podstawowej w Dobryniu 
Dużym. 
Finał Młodzieżowego Turnieju Moto-
ryzacyjnego uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych odbył się w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej 
Podlaskiej. Najlepszymi umiejętno-
ściami i wiedzą wykazali się ucznio-
wie Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim w składzie: Kamil 
Kaczmarek, Kamil Tokarski i Szymon 
Domański. Na drugim miejscu znalazł 
się Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, a trze-
cie miejsce przypadło Technikum ZDZ 
w Białej Podlaskiej. 
Pragniemy serdecznie podziękować 
współorganizatorom tegorocznych Tur-

niejów za profesjonalne przygotowanie 
imprez, wspaniałą, życzliwą atmosferę 
i zapewnienie uczestnikom troskliwej 
opieki przez cały czas trwania zawo-
dów. Na szczególne podziękowania za-
sługują również: policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, 
Studenci Ratownictwa Medycznego 
z Koła Naukowego „Erka” działającego 
przy Państwowej Szkole Wyższej im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 
przedstawiciele klubu motocyklowego 
„GROM” i Autombilklubu Bialskopodla-
skiego, których wiedza i umiejętności 
pozwoliły na szybkie, sprawne i bez-
pieczne przeprowadzenie turniejów. 
Wszystkie szkoły naszego powiatu za-
praszamy w przyszłym roku do udziału 
w kolejnej edycji turniejów. 

Materiał: WORD w Białej Podlaskiej, Radio Biper
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Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice 70 60 - 75-80 - 3,0 0,3-0,35

Piszczac 65-80 60-70 55-70 70-90 65-80 3,0 0,3-0,35

Biała Podlaska 80 70 65 80 70 1,0-3,0 0,3-0,35

Radzyń Podl. 80 - 55-60 70-80 65 2,0-3,0 0,4

Łuków 60-65 60 60 70 60-65 1,5-3,5 0,6

Łęczna 80 - 50-60 80 60 2,0-3,0 0,4

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 22 maja 2018 r.

Wnioski na restrukturyzację małych  
gospodarstw od 18 czerwca do 17 lipca 

Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ogłosił 18 
maja termin rozpoczęcia i warunki 
ubiegania się o przyznanie pomo-
cy na „Restrukturyzację małych go-
spodarstw”. Wnioski można składać 
od 18 czerwca do 17 lipca w oddzia-
łach regionalnych ARiMR. 

Można to zrobić osobiście, za pośred-
nictwem upoważnionej osoby lub 
wysłać rejestrowaną przesyłką nada-
ną w placówce Poczty Polskiej. W tym 
ostatnim przypadku o dotrzymaniu 
terminu decyduje data nadania prze-
syłki. Wsparcie na „Restrukturyzacje 
małych gospodarstw” finansowane 
jest z budżetu Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
i dotychczas przeprowadzone zostały 
dwa nabory wniosków o taką pomoc, 
w tym jeden dla rolników z trenów 
objętych afrykańskim pomorem świń. 

Jak czytamy na stronie interneto-
wej agencji aby umożliwić większej 
liczbie rolników skorzystanie z pre-
mii na „Restrukturyzację małych go-
spodarstw”, w tegorocznym naborze 

złagodzono niektóre kryteria przy-
znawania tego wsparcia w porówna-
niu z poprzednimi naborami. W tym 
przypadku chodzi o skrócenie okresu 
podlegania ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników. W tegorocznym naborze 
wystarczy by rolnik był ubezpieczony 
w pełnym zakresie, nieprzerwanie, 
przez co najmniej 2 miesiące poprze-
dzające miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy oraz by w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających mie-
siąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy nie prowadził działalności 
potwierdzonej wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Bez zmian pozostały 
inne kryteria ubiegania się pomoc np. 
wymagana powierzchnia gospodar-
stwa - jego minimalna wielkość to 1 
ha czy wielkość ekonomiczna gospo-
darstw - mniejsza niż 10 tys. euro. Rol-
nik zobowiązany jest również, tak, jak 
w poprzednich naborach, do przygo-
towania biznesplanu i zrealizowania 
go. Złożone przez rolników wnioski 
zostaną poddane ocenie. Wnioskom 
przyznane zostaną punkty na pod-
stawie kryteriów wyboru operacji 

a suma uzyskanych punktów będzie 
decydowała o kolejności przysługiwa-
nia pomocy. 

Wsparcie na „Restrukturyzację ma-
łych gospodarstw” ma charakter 
bezzwrotnej premii o wysokości 60 
tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. 
Po wydaniu decyzji o przyznaniu po-
mocy rolnik otrzymuje 80 proc. pre-
mii, a po zrealizowaniu biznesplanu 
pozostałe 20 proc. Wysokość wydat-
ków na inwestycje w środki trwałe 
musi wynieść co najmniej 80 proc. 
kwoty pomocy. Więcej informacji oraz 
wzory dokumentów aplikacyjnych 
znaleźć można na stronie interneto-
wej agencji.

Źródło: arimr.gov. pl
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Zdjęcia: Urzędy Gmin, miedzyrzec.info, Radio Biper, Grzegorz Panasiuk



13 maja odbyły się Powiatowe Uro-
czystości „Dnia Strażaka” połączone 
z XIX Pielgrzymką Strażaków Powiatu 
Bialskiego do Sanktuarium Matki Bo-
żej Leśniańskiej Opiekunki Podlasia 
w Leśnej Podlaskiej. Uroczystościom 
towarzyszyło hasło „Niepodległa na-
sze wspólne dziedzictwo”.

Gospodarzami uroczystości byli:  dh 
Mariusz Filipiuk, prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Białej 
Podlaskiej i  starosta bialski, komen-
dant miejski PSP w  Białej Podlaskiej 
br yg. Ar tur Tomczuk ,  wójt  gminy 

Leśna Podlaska dh Paweł Kazimier-
ski  oraz kustosz Sanktuarium Mat-
ki Bożej Leśniańskiej o. Marek Moga.  
Na obchody Dnia Strażaka przybyło 
około 300 strażaków z rodzinami oraz 
28 pocztów sztandarowych z jednostek 
OSP i ogniw gminnych Związku OSP RP. 
Uroczystości rozpoczęły się od przemar-
szu orkiestry strażackiej z OSP Łomazy 
pod batutą Wojciecha Lesiuka, pocztów 
sztandarowych, strażaków PSP i OSP 
biorących udział w uroczystościach oraz 
zaproszonych gości. Uczestnicy uroczy-
stości przeszli z centrum Leśnej Podla-
skiej na plac przed Sanktuarium, gdzie 

została odprawiona msza św. w intencji 
strażaków i ich rodzin. 
Na początku uroczystości, po złożeniu ra-
portu przez dowódcę, na maszt została 
uroczyście podniesiona flaga państwo-
wa, następnie zapalono znicze, a delega-
cja strażaków w składzie: dh Mariusz Fi-
lipiuk, bryg. Marek Chwalczuk i dh Paweł 
Kazimierski złożyła wiązankę kwiatów 
pod figurą św. Floriana. 
Msza św. celebrowana była przez ks. ka-
pelanów: diecezjalnego Andrzeja Bier-
nata, powiatowego Henryka Jakubowi-
cza, gminnego gm. Rokitno Jacka Guza 
oraz kustosza Sanktuarium o. Marka 



Moga. Homilię wygłosił ks. Henryk Jaku-
bowicz, podkreślając, jak ważną rolę peł-
nią strażacy we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego.
Rangę uroczystości podnieśli swoją obec-
nością goście, m.in.: poseł na Sejm RP Sta-
nisław Żmijan, marszałka województwa 
lubelskiego reprezentował Andrzej Mar-
ciniuk, kierownik delegatury w Białej Pod-
laskiej, przewodniczący Rady Miasta Biała 
Podlaska Dariusz Litwiniuk, sekretarz Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie 
Czesław Pikacz, przewodniczący Rady 
Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński, wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskie-

go Marian Tomkowicz, kierownicy służb 
mundurowych i jednostek współpracują-
cych z PSP, władze powiatowe oraz wójto-ładze powiatowe oraz wójto-powiatowe oraz wójto-
wie gmin powiatu bialskiego.
Gośćmi honorowymi były dwie zagra-
niczne delegacje strażaków: z zaprzyjaź-
nionego Obwodu Brzeskiego na Białoru-
si pod przewodnictwem ppłk. Nikołaja 
Kuźmickiego, naczelnika wydziału Ko-
mendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
w Brześciu oraz z powiatu Oberhavel 
z Niemiec, której przewodził Thomas 
Thielke, zastępca komendanta Straży 
Pożarnej Powiatu Oberhavel.
Po odprawieniu mszy św. gospodarze 

uroczystości podziękowali celebransom 
za piękną liturgię i modlitwę w intencji 
strażaków. Następnie okolicznościowe wy-
stąpienia z podkreśleniem roli strażaków 
w odzyskaniu niepodległości przez Polskę 
zakończone życzeniami okazji Dnia Strażaka 
wygłosili prezes ZOP dh Mariusz Filipiuk i za-
stępca komendanta miejskiego PSP bryg. 
Marek Chwalczuk. 
Na zakończenie uroczystości głos zabrali 
gospodarze powiatowego święta, którzy 
podziękowali wszystkim obecnym za przy-
bycie i zaprosili na XX jubileuszową Piel-
grzymkę Strażaków w roku 2019 do Kodnia. 

Materiał: Bożena Krzyżanowska
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Powstała janowska Statua Wolności
Wszyscy wjeżdżający do Janowa Podla-
skiego ulicą Bialską widzą na wzgórzu 
postać gigantycznej kobiety z betonu. 
W lewym ręku trzyma wysoko „dziura-
wy róg obfitości” – obecnie z biało czer-
woną flagą, w prawym miecz skierowa-
ny w dół. W ubiegłym wieku nazywana 
była „ Nagą Fortuną PRL-u”.

Jest to dzieło rzeźbiarza śp. Zbigniewa 
Ulatowskiego, który w końcu lat 70-tych 
mieszkał i pracował w Janowie Podlaskim 
w Pracowni Sztuk Plastycznych. Należy 
przypomnieć, że ten artysta inwigilowa-
ny przez SB był twórcą wspaniałego po-
mnika św. Michała Archanioła, patrona 
Białej Podlaskiej. Ustawiony on jest przy 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Zam-
kowej. Więcej szczegółowych informacji 
na temat nieżyjącego twórcy i jego dzieł 
można przeczytać w artykule zamiesz-
czonym w „Podlaskim Kwartalniku Kultu-
ralnym” nr 2/2004r. str. 72-79.
Z  daleka widoczny posąg wzbudzał 
przed laty wiele nieprzychylnych komen-
tarzy i słów krytyki. Artysta z pomocą ko- słów krytyki. Artysta z pomocą ko- krytyki. Artysta z pomocą ko-
legów z pracy odwracał go wtedy tyłem 
do ulicy… Pomimo tego w dzisiejszych 
czasach stanowi wizualną dodatkową 
atrakcję turystyczną tego pięknego miej-
sca w Janowie Podlaskim. W społeczeń-
stwie krążyły różne nazwy: „Goła baba”, 
„Baba z betonu”, „Janowska Statua Wol-
ności z mieczem w dłoni” i wiele innych. 
Doszukiwano się nawet wspólnych cech 
ze Statuą Wolności w Nowym Jorku.
Po raz pierwszy w tym roku na 100-le-
cie odzyskania niepodległości 1918-
2018 janowska Statua Wolności zosta-
ła udekorowana biało-czerwoną szarfą 
i flagą narodową. Stało się to 2 maja, 
w Dniu Flagi Narodowej. Dzięki społecz-
nej oddolnej inicjatywie grupy mieszkań-
ców Janowa z ulic Podbornej, Tańskiego 
i Dominikańskiej. Zorganizowano błyska-
wicznie składkę finansową. Wymierzono 
i zakupiono odpowiedni biały i czerwony 
materiał w „sklepie łokciowym” w Białej 
Podlaskiej. Sprytna krawcowa z Elreme-
tu przez kilka godzin szyła ponad 7 mb. 
szarfy o szerokości 40 cm oraz odpowied-
nią flagę. Ażeby umocować ją do ręki z „ 
rogiem obfitości” a obecnie „Ogniem 
Wolności” trzeba było użyć podnośnika 
hydraulicznego na samochodzie ciężaro-
wym i 2-óch osób. Wysokość z podstawą 
8 m… tylko… trzeba było być akrobatą 
przy opasaniu i przywiązaniu szarfy na 
takich gabarytach.
Wszystko oczywiście za zgodą prywat-
nego właściciela z Białej Podlaskiej, który 
zlecił wycięcie drzew i krzewów zasłania-

jących „Statuę”. Nawet częściowo została 
pomalowana na biało.
Pozbierano też społecznie śmieci po im-
prezkach, które tam się odbywały. Przy-
kre ale prawdziwe jest to, że następna 
grupa – nie wiadomo czy z Janowa – 
urządziła tam piknik w majowe święta „ 
społecznie” zaśmiecając nie swój teren 
i co najgorsze rozbijając butelki o funda-
ment statuy. Tutaj chodzi tylko o „ Pięk-
niejszą Polskę” jesteśmy przecież w UE.
Natomiast bardzo pozytywnym sygna-
łem jest to, że w przyszłym 2019 r. na 
Dzień Flagi Narodowej janowską Statuę 

Wolności udekoruje OSP Janów Podlaski, 
która obchodzić będzie wtedy jubileusz 
100 lat nieprzerwanej działalności. Brawo 
druhowie strażacy. Zgłosił się też spon-
sor, który zakupi odpowiednią farbę na 
pomalowanie całej statuy. Ale co na to 
konserwator zabytków, właściciel terenu 
i imprezowicze?
Franciszek Starowiejski, uczestnik jed-
nego z plenerów malarskich w Janowie 
Podlaskim powiedział „ jest to jedyna taka 
kobieta z betonu na świecie. Wytrzyma 
ona wszystko”

Materiał: Ryszard Boś
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m. Międzyrzec Podlaski
 Radna Jolanta Zbucka z nagrodą burmistrza

Obchody 227. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja w  Międzyrzecu 
Podlaskim były okazją dla burmistrza 
miasta Zbigniewa Kota do wręczenia 
nagrody „Międzyrzecka Muza”. 

W tym roku przyznano ją między innymi 
radnej powiatowej Jolancie Zbuckiej, za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechnianie 
kultury i promocję młodych talentów 
teatralnych. 
Nagrody laureatom wręczone zostały 
podczas uroczystości obchodów 227. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
maja w Międzyrzecu Podlaskim. W tym 

roku nagrodę przyznano również: Eryko-
wi Waszczukowi za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
i upowszechnianie kultury i promocję 
miasta, oraz Adamowi Szulikowi za od-
ciągnięcia w edukacji regionalnej wśród 
młodzieży szkolnej oraz upowszechnia-
nie kultury i promocję miasta.
„Międzyrzecka Muza” to nagroda usta-
nowiona przez Radę Miasta Międzyrzec 
Podlaski za wybitne osiągnięcia dla twór-
ców i działaczy kultury reprezentujących 
instytucje, organizacje i stowarzyszenia 
działające na terenie miasta Międzyrzec 
Podlaski.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim 

Komentarz
Jolanta Zbucka, radna powiatu  

bialskiego:

„Otrzymanie nagrody „Międzyrzecka 
Muza” jest dla mnie wielkim wyróż-
nieniem i motywacją do dalszej pracy. 
Kultura i działalność z nią związana za-
wsze były dla mnie bardzo ważne. Lubię 
pracować z młodzieżą, staram się być 
dla młodych ludzi moderatorem ich wła-
snych pomysłów i inspiracji. Cieszę się, 
że zostało to docenione, chociaż nie spo-
dziewałam się, że to właśnie mnie spotka 
takie wyróżnienie. W naszym mieście jest 
wielu miłośników teatru, którzy życzliwie 
oglądają przedstawienia przygotowane 
przez uczniów pod moją opieką. Spoty-
kamy się z licznymi wyrazami sympatii, 
a na spektakle przychodzi wielu widzów. 
Jednak mam świadomość, że moja praca 
w dużej mierze zależy od dobrej woli wie-
lu ludzi. Gdyby nie doskonała współpraca 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury , dyrekcją 
mojej szkoły oraz innymi nauczycielami, 
na pewno nie udałoby się zrealizować tak 
wielu przedsięwzięć scenicznych.”

W Sławatyczach przywrócono samo- Sławatyczach przywrócono samo- przywrócono samo-
dzielny Urząd Pocztowy. Z tej okazji 18 
maja przecięto biało-czerwoną wstęgę 
przy siedzibie poczty. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni 
goście, wśród których pojawili się m.in. 
wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, 
dyrektor regionu sieci Lublin Poczty Pol-
skiej Artur Janczarek, zastępca dyrektora 
Poczty Polskiej SA regionu sieci w Lublinie 
Jacek Welter, dyrektor delegatury LUW 
w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, 
kierownik sekcji sprzedaży i sieci w Białej 
Podlaskiej Urszula Skrzypiec, przedsta-
wiciele samorządu, duchowieństwa, stra-
ży granicznej, służby celnej, kierownicy 
jednostek z terenu gminy Sławatycze.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i wy-
stąpieniu wójta głos zabrali zaproszeni 
goście, którzy podkreślali zaangażowanie 
i dynamizm Grzegorza Kieca w przy-
wróceniu urzędu pocztowego. W dalszej 
części uroczystości głos zabrał Krzysz-
tof Gruszkowski, długoletni pracownik 
Poczty Polskiej w  Sławatyczach, pasjo-

nat historii Sławatycz, regionalista, który 
przedstawił w pigułce historię poczty 
w Sławatyczach. Po krótkim rysie histo-
rycznym wójt w asyście przewodniczącej 
Rady Gminy Jolanty Buczek wręczył gra-
wertony osobom, którzy wspierali jego 
starania w przywróceniu Urzędu Poczto-
wego do Sławatycz.

Obecni na uroczystości mogli obejrzeć 
w sali widowiskowej GOK-u wystawę plan-
szową pt.”Historia Dyliżansu Pocztowego”, 
a następnie obejrzeć część artystyczną, 
w której wystąpili rodzeństwo Karolina 
i Julian Bartsch, Weronika Michalczuk 
i Janusz Pruniewicz.

Tekst: B. Szulej/ Foto: R. Szczur

Urząd Pocztowy wrócił do Sławatycz
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gm. Piszczac
                      Wyjątkowy festyn w Zalutyniu

16 maja po raz trzeci w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Zalutyniu odbył się festyn pod ha-
słem „Żyć Godnie i Zwyciężać”. Sto-
warzyszenie Społeczno – Oświatowe 
„Żyć Godnie” oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Zaluty-
niu, organizując imprezę, zwracają 
uwagę na potrzebę uczestniczenia 
w życiu społecznym osób z  niepeł-
n o s p raw n o ś c i ą .  G ł ów ny m  ce l e m 
spotkania była integracja osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, 
wspólna rywalizacja oraz aktywny 
wypoczynek na świeżym powietrzu. 

W imprezie wzięli udział przedstawi-
ciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Międzyrzecu Pod-
laskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Kodniu, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Międzylesiu, Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Kodniu, 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Białej Podlaskiej, Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozuli oraz klasy integracyj-
nej 4a Zespołu Placówek Oświatowych 
w Piszczacu.
Festyn otworzył wójt gminy Piszczac 
Kamil Kożuchowski, dyrektor ośrodka 
Bożena Guz powitała wszystkich przy-
byłych gości, a prezes stowarzyszenia 
Urszula Niedźwiedź  przedstawiła 
wszystkie zaplanowane na ten dzień 
atrakcje.
Głównym punktem programu były 
zawody jeźdz ieck ie  zorg a ni zowa-
n e  w e  w s p ó ł p r a c y  z   O ś r o d k i e m 
Jeździeck im „Stajnia nad Lutnią” 
w Zalutyniu, prowadzone przez Ma-
r iusza  Kolendę ze  Stadniny „Wio -
senny Wiatr” w Woskrzenicach oraz 
Urszulę Niedźwiedź, hipoterapeutę 
z ośrodka w Zalutyniu.
W I Konkursie bez asekuracji o Pu-
char Wójta Gminy Piszczac walczyło 
10 zawodników. Ostatecznie naj-
lepszymi okazali się: I miejsce – Sta-
nisław Trociewicz  ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Zalutyniu, II miejsce – Agnieszka 
Łobejko ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w Zalutyniu, III 
miejsce – Hubert Staszuk ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Zalutyniu.
W  II Konkursie o  Puchar Starosty 
Powiatu Bialskiego zabiegało 21 za-
wodników. Nagrodzeni zostali: I miej-
sce – Natalia Korniluk ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Zalutyniu, II miejsce – Justyna Mi-

szuk z Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zuli, III miejsce – Joanna Dejneka ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Zalutyniu.
Uczestnicy festynu chętnie korzysta-
li  z  zajęć rekreacyjno – sportowych 
przygotowanych przez pracowników 
Ośrodka. Wszyscy, którzy czuli potrzebę 
twórczej ekspresji mogli wziąć udział 
w  konkursie plastycznym „Kolorowy 
świat wokół nas”. Powstały prawdziwe 
dzieła sztuki, zachwycające różnorod-
nością form i barw, ukazujące piękno 
wiosennej przyrody. Wszyscy uczestni-
cy zostali nagrodzeni, a najciekawsze 
prace wykonali: I   miejsce- Wioletta 
Juchimiuk ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzylesiu, II miej-
sce – Wiktoria Krześniak z Zespołu 
Placówek Oświatowych Piszczacu, III 
miejsce- Karolina Szaniawska ze Spe-
cjalnego Ośrodkowa Szkolno – Wycho-
wawczego Międzyrzecu Podlaskim.
Straż Graniczna z Terespola przyje-
chała z owczarkiem belgijskim. Miły 
piesek, którego głaskały dzieci okazał 
się niezwykle skuteczny w sytuacji za-
daniowej. Strażnicy pokazali, jak można 
wytresować psa, aby stał się współpra-
cownikiem człowieka.
Wśród innych atrakcji  festynu były 
przejażdżki konne, malowanie twa-
rzy, tworzenie zwierzątek z baloników, 
strzelanie z łuku oraz możliwość prze-
jażdżki motocyklem z członkami Klu-
bu Motocyklowego „Grom”. Każdy, bez 
względu na wiek i upodobania, mógł 
znaleźć coś dla siebie.
Nauczyciele oraz rodzice uczniów ser-
wowali kiełbasę z grilla, pyszny bigos, 
a dla łasuchów – słodkości. O bezpie-

czeństwo uczestników festynu dbali 
ratownicy medyczni z Pogotowia Ra-
tunkowego w Białej Podlaskiej. Impre-
za przebiegała w świetnej atmosferze 
, pomimo pochmurnej pogody, humor 
wszystkim dopisywał. Goście byli pod 
wrażeniem pięknego otoczenia Ośrod-
ka, które daje wiele możliwości aktyw-
nego spędzania czasu wolnego.
Ostatnim punktem festynu był występ 
grupy cyrkowej  „LUNA”. Pokaz iluzji 
i żonglerki, wprawił w zachwyt zebraną 
publiczność. Wszyscy bawili się świet-
nie, oglądając tresowanego „słonia”, 
magiczne sztuczki oraz popisy akro-
batyczne. Widzowie próbowali swych 
talentów cyrkowych,  włączając się 
czynnie do zabawy. Na gorący aplauz 
zasłużyła grupa odważnych, którzy 
trzymali węża, a niektórzy nawet po-
zwolili się nim owinąć.
Festyn był niezwykle udany, co pod-
kreślali wszyscy uczestnicy. Był to czas 
relaksu na łonie przyrody, dobrej zaba-
wy i zdrowej rywalizacji oraz okazja do 
spotkania przyjaciół lub nawiązywania 
nowych znajomości. Całą uroczystość 
zamknęła Dyrektor Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Zalutyniu, wręcza-
jąc przybyłym placówkom podziękowa-
nia i okolicznościowe statuetki.
Festyn został sfinansowany ze środków 
Stowarzyszenia Społeczno Oświato-
wego „Żyć Godnie’ w Zalutyniu oraz 
PEFRON w Białej Podlaskiej. Wydarze-
nie honorowym patronatem objęl i 
starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz 
wójt gminy Piszczac Kamil Korzuchow-
ski, a patronatem medialnym tygodnik 
„Podlasiak”.

Materiał: Urszula Niedźwiedź
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KULTURA
gm. Łomazy

 Rozśpiewany początek maja w Kopytniku
12 maja w  gminie Łomazy odbyła 
się “Majówka w  Kopytniku”. Impre-
zę w świetlicy wiejskiej zorganizował 
miejscowy Zespół „Pohulanka” z sołty-
sem Zbigniewem Głowackim na czele. 
A zaśpiewało i bawiło się wspólnie aż 7 
zespołów z terenu pięciu gmin.

Wśród gości imprezy znalazł się m.in. wójt 
Jerzy Czyżewski, radny powiatowy Ar-
kadiusz Maksymiuk, Arkadiusz Saczuk 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach, 
prezes GS w Łomazach Tadeusz Bańkow-
ski, sołtys Łomaz Marian Serhej, dyrektor 
Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiła Wiń-
ska oraz mieszkańcy Kopytnika i okolic. Naj-
ważniejsi jednak tego dnia byli członkowie 
przybyłych zespołów: gospodarze, czyli Ze-

spół „Pohulanka” z Kopytnika, Zespół „Lu-
teńka” z Koszoł, Zespół „Kaczeńce” z Czo-
snówki (gm. Biała Podlaska), „Biesiadnicy” 

z Żeszczynki (gm. Sosnówka), „Zielona 
Kalina” z Dubowa, „Jarzębina” z Zabłocia 
(gm. Kodeń) i „Zielawa” z Rossosza.

Materiał: Radio Biper

gm. Biała Podlaska
          Spotkanie seniorów w Styrzyńcu

10 maja na terenie Rodzinnego Ogro-
du Działkowego „Piotruś” w Styrzyńcu 
spotkali się seniorzy tego ogrodu, aby 
uczcić swoje święto.

Zebranych powitał prezes Wiesław Tom-
czuk, który powiedział do zebranych: „to 
Wy jesteście tymi, którzy tworzyli podwa-
liny tego ogrodu, Wy stawialiście pierwsze 
słupki ogrodzeniowe i jako pierwsi dopro-
wadzili zdegradowaną strukturę gleby do 
stanu jej używalności. Bez Was nie osią-
gnęlibyśmy tego, jaki jest ogród w dniu 
dzisiejszym. Dziękuję Wam za Wasz trud, 
wkład pracy, zaangażowanie i poświęce-
nie. Myślę, jeśli zdrowie posłuży, będziecie 
dalej wspierać działania i zamierzenia za-
rządu w poprawie infrastruktury i moder-
nizacji ogrodu. Szczególnie dziękuję byłej 
wieloletniej sekretarz zarządu Pani Bar-
barze Jankowskiej, która obecnie można 
powiedzieć jest Seniorem wśród senio-
rów”. Seniorzy przy muzyce, wspaniale 
się bawili, chętnie wracali do trudnych 

początków tworzenia ogrodu, o swoich 
przeżyciach z tamtych lat jak i o czasie 
obecnym. Ogród dzisiaj, to nie ten ogród. 
Jest piękny, unowocześniany, zadbany 
i dobrze zarządzany. Podkreślali bardzo 
duże zaangażowanie prezesa i Zarządu. 
We wrześniu ubiegłego roku świętowano 
jubileusz 35-lecia powstania Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Piotruś” w Styrzyń-
cu, które zbiegło się w czasie ze 120-le-
ciem obchodów ogrodnictwa działkowe-
go na ziemiach polskich.
Ogród rozpoczął swoją działalność wiosną 
1983 roku. Początkowo - zgodnie z wtedy 
obowiązującym Regulaminem Polskiego 
Związku Działkowców - zastrzeżona była 
uprawa tylko kwiatów, warzyw i owoców. 
Z czasem tworzono małe enklawy rekre-
acyjne. Puste pole stopniowo zmieniało 
się w zielone tereny, ukwiecone, z krze-
wami i drzewami owocowymi. Wyrastały 
altanki, zaczęto grodzić kwartały działek 
i poszczególne działki, ożywiło się oto-
czenie, ludzie przyjeżdżali całymi rodzi-

nami i spędzali wiele godzin na „swoim” 
kawałku ziemi. Pierwszym prezesem był 
Krzysztof Chlebowicz, z wiceprezesem 
Piotrem Graczem, człowiekiem niezwykle 
oddanym idei ogrodnictwa działkowego, 
uczestniczyli bardzo aktywnie w organizo-
waniu ogrodu w Styrzyńcu. 
Od 1992 roku kierowanie „Piotrusiem” 
przejął Wiesław Tomczuk. W roku 2000 
Zarząd z działkowiczami rozpoczął budo-
wę Domu Działkowca, która zakończyła 
się 23 września tego samego roku. W la-
tach 2016-2017 w lesie na terenie działek 
wytyczono i wyposażono ścieżkę zdrowia 
i edukacyjno przyrodniczą. Otwarcie ście-
żek nastąpiło 2 września 2017 r. Wielo-
krotnie władze miejscowe, wojewódzkie 
i krajowe dostrzegały osiągnięcia ogrodu 
„Piotruś”. Już w 1998r ogród został uznany 
za najładniejszy w woj. bialskopodlaskim. 
Ogród współdziała ze środowiskiem lokal-
nym. Organizowane są zbiórki owoców, 
warzyw, z której skorzystał m.in. Dom 
Dziecka w Komarnie. 

Materiał: Danuta Melańczuk, Sekretarz Zarządu 
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KULTURA
gm. Konstantynów

                                Jest nowy Król Bractwa 
12 maja w Serpelicach odbyło się V 
Strzelanie Królewskie Podlasko - Ko-
zieradzkiego Bractwa Kurkowego To-
warzystwa Strzeleckiego w Konstan-
tynowie. Kur spadł już po 23 strzale, 
a nowym Królem została siostra Justy-
na Strzelec. 

Do Serpelic przyjechały Bractwa ze Sta-
rachowic, Ciechanowca, Łodzi, Radomia, 
Otwocka, Lublina oraz Drużyna Artylerii 
Domu Radziwiłłów z Terespola. W strzela-łów z Terespola. W strzela-strzela-
niach o tarcze okolicznościowe najlepsza 
okazała się siostra Katarzyna Gajewska 
z Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kur-
kowego, która wystrzelała zarówno Tarczę 
Wójta Gminy Konstantynów jak i Tarczę 
Perła Serpelic. Puchar Starosty Powiatu 
Bialskiego trafił do siostry Aleksandry 
Bartel, a Puchar „Szczęśliwy Traf” powę-
drował w ręce brata Zdzisława Makow-
skiego, również z Podlasko - Kozieradz-
kiego Bractwa Kurkowego. 
Tradycyjnie podczas Strzelania obecny 
był wójt gminy Konstantynów Romuald 
Murawski, który ufundował jedną z tarcz. 

Staorostę Powiatu Bialskiego reprezento-
wała dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 
Marianna Tumiłowicz. Strzelców odwie-
dził również ks. proboszcz parafii w Kon-
stantynowie Waldemar Tkaczuk.
Nie mogło zabraknąć plenerowego po-
częstunku. Najważniejsze jest jednak to, 
że po raz kolejny mogliśmy się spotkać 
z przyjaciółmi z innych bractw.
Kolejne Strzelanie Podlasko - Kozie-
radzkiego Bractwa Kurkowego Towa-
rzystwa Strzeleckiego w Konstantyno-
wie - 8 września - Strzelanie o Srebrną 
Wagę Podlasia.
Strzelanie o tytuł Króla Podlasko-Ko-
zieradzkiego Bractwa Kurkowego TS 
w Konstantynowie: Król Bractwa: siostra 
Justyna Strzelec; I Rycerz Bractwa: brat Ro-
bert Gajewski; II Rycerz Bractwa: brat Adam 
Flis.
Strzelanie o Puchar Starosty Powiatu 
Bialskiego - Mariusza Filipiuka: 1. Alek-
sandra Bartel (Podlasko – Kozieradzkie 
Bractwo Kurkowe); 2. Paweł Pastuszka 
(Radomskie Bractwo Kurkowe); 3. Janusz 

Zabłocki (Podlasko - Kozieradzkie Bractwo 
Kurkowe).
Strzelanie o Tarczę Wójta Gminy Kon-
stantynów - Romualda Murawskiego: 
1. Katarzyna Gajewska (Podlasko – Ko-
zieradzkie Bractwo Kurkowe); 2. Paweł 
Pastuszka (Radomskie Bractwo Kurkowe); 
3. Szczepan Wereszko (Podlasko – Kozie-
radzkie Bractwo Kurkowe).
Strzelanie o Puchar „Szczęśliwy Traf” - 
dochód przeznaczony na upamiętnienie 
obchodów odzyskania niepodległości 
oraz upamiętnienie postaci Stanisława 
Sidewicza: 1. Zdzisław Makowski (Podla-
sko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe); 2. 
Marek Bartel (Łódzkie Bractwo Kurkowe); 
3. Szczepan Wereszko (Podlasko - Kozie-
radzkie Bractwo Kurkowe).
Strzelanie o Tarczę „Perła Serpelic” - fun-
datorzy: właściciele O.W. „Relaks - Perła 
Serpelic”: 1. Katarzyna Gajewska (Podlasko 
– Kozieradzkie Bractwo Kurkowe); 2. Oliwier 
Zabłocki (Podlasko – Kozieradzkie Bractwo 
Kurkowe); 3. Aleksandra Bartel (Podlasko – 
Kozieradzkie Bractwo Kurkowe).

Materiał: podlaskokozieradzkie.pl

gm. Kodeń   „Majówka z Jarzębiną” w Zabłociu
5 maja w Zabłociu odbyło się nieco-
dzienne spotkanie zespołów ludowych 
z miłośnikami folkloru i tradycji. 

Na plenerowej scenie przy Domu Kultury 
w Zabłociu wystąpiły zespoły śpiewacze 
z powiatów bialskiego i włodawskiego: 
„Jarzębina” z Zabłocia, „Bokinczanka” 
z Bokinki Królewskiej, „Razem” z Tucz-
nej, „Macierz” z Ortela Królewskiego II, 

„Tęcza” z Dąbrowicy Dużej, „Dworzan-
ki” z Piszczaca Kolonii i „Kresowianki” 
z Włodawy. Koncert Piosenki Nadbużań-
skiej w ich wykonaniu został przyjęty en-
tuzjastycznie przez licznie zgromadzoną 
publiczność i gości.
Niespodzianką muzyczną „Majówki 
z Jarzębiną” był koncert Orkiestry Dętej 
z Kodnia, która wystąpiła z nowym reper-
tuarem muzyki popularnej i biesiadnej.

Organizatorami spotkania był Zespół 
„Jarzębina” z Zabłocia, Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu oraz 
wójt gminy Kodeń Jerzy Troć.
„Majówka z Jarzębiną” była doskonałą 
okazją do kultywowania tradycji wspól-
nego śpiewania, tak jak to czynili nasi 
przodkowie zamieszkujący nadbużańskie 
tereny na obu brzegach Bugu.

Materiał: Gmina Kodeń
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HISTORIA

O roli i znaczeniu Batalionów Chłopskich w walce 
o Niepodległą Polskę

To właśnie Bataliony Chłopskie były 
drugą co do wielkości zbrojną formacją 
konspiracyjną podczas II wojny świato-
wej. Dlatego w sposób należyty trzeba 
przedstawić ich rolę oraz znaczenie 
w walce o niepodległą i suwerenną 
Polskę. 

Bataliony Chłopskie to około 165 tys. męż-
czyzn i kobiet, którzy za swój cel postawili 
sobie obronę ludności polskiej wsi przed 
krwawym terrorem okupacyjnym. Wol-
na ojczyzna i państwo niepodległe były 
tymi wartościami, za które żołnierze Ba-
talionów Chłopskich oddawali swe życie. 
W przysiędze, którą składali, odwoływali 
się do tradycji ojców, swych przodków, 
do tradycji polskiego ruchu ludowego, 
podkreślając tym swoje umiłowanie do 
ojczyzny oraz odwoływanie się do ide-
owego dorobku ruchu ludowego. Wśród 
znacznej części społeczeństwa polskiego 
dominuje pogląd, że główną rolę w wal-
ce z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą 
odegrały organizacje wojskowe Armii 
Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. 
Wielu niesłusznie zapomina o znaczącej 
roli zbrojnego ramienia Ruchu Ludowego, 
czyli Batalionów Chłopskich. Pomimo po-
czątkowego zaangażowania środowiska 
ludowego w walkę pod szyldem Związku 
Walki Zbrojnej, w miarę upływu czasu wy-
odrębniły się i zyskały poparcie tendencje 
do utworzenia samodzielnych jednostek 
militarnych. W sierpniu 1940 roku utwo-
rzono „Straż Chłopską” pod kryptonimem 
operacyjnym „Chłostra”. Wiosną kolejne-
go roku zmieniono nazwę na „Bataliony 

Chłopskie”. Główny trzon stanowili dzia-
łacze Stronnictwa Ludowego, Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Pod względem 
personalnym na pierwszy plan wysuwa 
się postać Komendanta Głównego BCh 
Franciszka Kamińskiego oraz inicjatora 
powołania, a później zwierzchnika z ra-
mienia Centralnego Kierownictwa Ruchu 
Ludowego „Roch” Józefa Niecko. Organi-
zacja posiadała również centralny organ 
prasowy - miesięcznik „Żywią i bronią”. 
Struktura terytorialna Batalionów Chłop-
skich była oparta na przedwojennym po-
dziale administracyjnym kraju i dzieliła 
się na okręgi, podokręgi oraz gminy i gro-
mady. Do połowy 1943 roku utworzono 
10 okręgów. Na przełomie 1941/1942 za-
częły powstawać tzw. Oddziały Specjalne 
wydzielone z oddziałów terenowych. Wy-
konywały akcje bojowo-dywersyjne np.: 
uderzały na posterunki policji, prowadziły 
akcję przeciwko kontyngentom, dokonu-
jąc zniszczeń w młynach, mleczarniach, 
tartakach, gorzelniach itp., oraz niszcząc 
dokumentację podatkową. W porozumie-
niu z Kierownictwem Walki Cywilnej zwal-
czały kolaborantów, agentów gestapo, 
kolonistów niemieckich i volksdeutschów. 
Bataliony Chłopskie przeprowadzi-
ły około 3000 akcji bojowych, w tym 
około 900 walk zbrojnych. W okresie II 
wojny światowej żołnierze Batalionów 
Chłopskich dokonali ponad 3 tys. różne-
go rodzaju akcji bojowych. W tym stoczyli 
około 900 bitew i potyczek, przeprowa-
dzili ponad 200 akcji, atakując transport 
wroga oraz około 800 akcji przeciw apa-
ratowi administracyjno- politycznemu. Do 

najważniejszych akcji przeprowadzonych 
przez żołnierzy Batalionów Chłopskich 
należą: walki w obronie pacyfikowanej Za-
mojszczyzny w latach 1942-1943, zwłasz-
cza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem, wal-
ki w obronie tzw. Republiki Pińczowskiej, 
zatopienie statku Tannenberg, wysadze-
nie pociągu amunicyjnego pod Gołębiem, 
bitwa w lasach Janowskich i Puszczy Sol-
skiej, rozbicie więzień w Krasnymstawie, 
Radomsku, Siedlcach i Pińczowie oraz wal-
ki na przyczółku baranowsko - sandomier-
skim. Do działań Batalionów Chłopskich 
zaliczyć należy również obronę przed wy-
zyskiem ekonomicznym ludności wiejskiej 
oraz współtworzenie myśli i narracji pań-
stwowej oraz niepodległościowej poprzez 
wydawanie pism ludowych. Oprócz walki 
zbrojnej organizacja wspierała również 
tajne nauczanie, rozwijała przepływ 
informacji, angażowała się w kursy wy-
chowawcze. Rola i znaczenie Batalionów 
Chłopskich w walkę o niepodległą i su-
werenną Polskę jest doniosła i istotna. To 
na nas ludowcach spoczywa zaszczytny 
obowiązek zachowania i pielęgnowania 
pamięci o Batalionach Chłopskich.

Materiał Sylwester Śmiech/ 
 Zdjęcia: www.sww.w.szu.pl
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Wiosenne Spływy Kajakowe rzeką Zielawą 
3 maja odbyła się druga edycja Wio-
sennego Spływu Kajakowego rze-
ką Zielawą z Wisznic do Studzianki. 
W pierwszej, która odbyła się 1 maja, 
brała udział grupa 35 osób.

Rzeka Zielawa stanowi prawy dopływ 
Krzny o długości 68 km i powierzchni 
dorzecza 1226 km². Wypływa ze sztucz-
nego jeziora Mosty pod wsią Mosty. Pły-
nie w kierunku północno-wschodnim. 
Przepływa przez miejscowości: Wisznice, 
Dubica, Bordziłówka, Łomazy, Studzian-
ka, Ortel Królewski, Perkowice i wpada 
do Krzny pod wsią Woskrzenice Duże. 
Jej główne dopływy to: Krynica, Lutnia, 
Żarnica, Grabarka i Mulawa.
1 maja fani kajaków przybyli do nas 
z Warszawy, Piszczaca, Zalutynia, Zale-
sia, Małaszewicz, Studzianki, Komarówki 
Podlaskiej, a także z Zurychu. Wydarzenie 
rozpoczęło się od zwiedzania miejsco-
wego cmentarza tatarskiego. Następnie 
w Rossoszu, po krótkim szkoleniu prze-
prowadzonym przez Marka Pomietło, 
rozpoczął się spływ. Wszyscy uczestnicy 
dotarli do mety w czasie poniżej 3 go-
dzin. Wydarzenie zakończył tatarski po-
siłek i turniej łuczniczy, który wygrał Wie-
sław Węda ze Studzianki przed Pawłem 
Dymowskim z Białej Podlaskiej oraz Ar-
kadiuszem Mazurem z Zalutynia. Wśród 
pań najlepsza okazała się Agnieszka Fi-
lipiuk.
Z kolei 3 maja trasę 19 km pokonało 38 
uczestników, głównie z Białej Podlaskiej, 
Międzyrzeca Podlaskiego, Styrzyńca, 
Piszczaca, Zalutynia i Wisznic. Uczestni-
cy wycieczkę rozpoczęli od Studzianki, 
gdzie zwiedzili zabytkowy cmentarz ta-
tarski. Po zapoznaniu się z historią tego 
miejsca przyszedł czas na spływ.
Trasa w maju jest stosunkowo łatwa, 
a nurt rzeki powoduje to, że płynie się 
szybko. Na trasie dostrzega się bogatą 

roślinność i liczne mostki. Najbardziej 
malowniczy z nich widać w Dubicy koło 
Wisznic, gdzie płynąc kajakiem można 
odnieść wrażenie, że jest się w obrazie 
Claude Moneta „Japoński mostek w Gi-
verny”. W rzeczywistości jest trochę więk-
szy niż na płótnie francuskiego impresjo-
nisty. Na trasie odnajdziemy 18 mostów, 
kładek i mosteczków.
Następnie wśród bogatej roślinności 
uczestnicy dotarli do Rossosza. Między 
miejscowością Szelest a Jusaki Zarzeka 
duża ilość zakrętów robi złudzenie, że 
płyniemy w kółko. Wody jest tutaj już 
trochę więcej. Tutaj na moście można 
zaplanować kolejny postój. Płynąc dalej 
dostrzegamy z koryta rzeki wieżę kościo-
ła neogotyckiego pw. Św. Piotra i Pawła 
w Łomazach z 1911 roku. Spływ zakoń-
czył się przy tzw. Głuchu - miejscu bitwy 
15 września 1769 r., w której zginął płk 
Franciszek Ksawery Pułaski, brat Kazi-
mierza: Jeszcze po II wojnie światowej, 
w pobliżu rzeki Zielawy istniało „stare 
cmentarzysko”, które według podania 
miało być śladem jakiejś dawnej, wiel-
kiej bitwy. Bitwa na Głuchu wymienio-

na została nawet w „Zemście” A. Fredry 
w akcie IV scenie 1. Cześnik Raprusiewicz 
dobywając szablę mówi: He, he, he! Pani 
barska! Pod Słonimiem, Podhajcami, Ber-
dyczowem, Łomazami dobrze mi się wysłu-
żyła. Z kajaka niestety nie widać tablicy 
opisującej to miejsce.
Spływ był bardzo udany. Pogoda dopisa-
ła i w majowym pięknym słońcu pokona-
nie trasy zajęło kajakarzom 4,5 godziny. 
Przepiękne widoki przy bezchmurnym 
niebie pozwoliły na relaks i zachwyt rze-
ką Zielawą. Wszyscy otrzymali pamiątko-
we medale, obiad kuchni tatarskiej i re-
gionalnej oraz wzięli udział w strzelaniu 
z łuku. Całość zakończył turniej łuczniczy, 
który wygrał Krzysztof Woźniak z Białej 
Podlaskiej. O drugim miejscu zadecy-
dowała dogrywka, w której Arkadiusz 
Mazur z Zalutynia pokonał Janę Milano-
wicz z Zalutynia. Czwarte miejsce przy-
padło Patrycji Rytel ze Styrzyńca.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom na-
szego wydarzenia, a już w czerwcu widzi-
my się na wodach Zielawy podczas ko-
lejnego spływu, tym razem ze Studzianki 
do Kijowca.

Materiał: Łukasz Węda
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SPORT
W słoneczny poranek 3 maja na korcie 
miejskim w Terespolu został rozegrany 
Turniej Tenisa Mężczyzn w grze poje-
dynczej. Turniej ten jest wpisany w ofi-
cjalne obchody 227. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja.

Warto zwrócić uwagę na symboliczny 
jubileusz 40-lecia wybudowania kor-
tu w ramach kompleksu sportowego. 
Dzięki staraniom władz miasta tenisiści 
mogą rozgrywać mecze przy odnowio-
nych trybunach, gdzie zainstalowano 63 
siedzenia. 
Do turnieju zgłosiło się 9 zawodników, 
którzy rozgrywali mecze według syste-
mu pucharowego, do zwycięskiego seta. 
Cieszy fakt przystąpienia do rywalizacji 
pięciu uczestników reprezentujących 
terespolską młodzież. Jednak to „starsi 
juniorzy” okazali się skuteczniejsi. Na 
początku turnieju jego organizator Piotr 
Szyszkowski przekazał tenisistom siatkę 
tenisową, którą uroczyście zawieszono 
na słupkach. W trakcie turnieju wizytę 
złożył burmistrz miasta Terespol Jacek 
Danieluk, który gratulując tenisistom 
tak licznego udziału w temperaturze 
sięgającej 32oC, życzył bezpiecznego 
udziału w szlachetnej rywalizacji sporto-
wej, a jednocześnie obiecał dalszą rewi-
talizację tego pięknie położonego kortu 
tenisowego. 
Oto wyniki turnieju: ćwierćfinały: Piotr 
Szyszkowski - Marek Prokopiuk 6:1, An-

drzej Korneluk - Tomasz Wasil 6:1, Robert 
Lewczuk - Jakub Iwaniuk 6:1, Piotr Bu-
trym - Krzysztof Czerko 7:5, Marek Ferens 
- Piotr Butrym 3:6.
Półfinały: Piotr Szyszkowski - Andrzej 
Korneluk 6:2 i Robert Lewczuk - Piotr Bu-
trym 3:6.
W spotkaniu o 3. miejsce Robert Lew-
czuk pokonał Andrzeja Korneluka 6:3. 
A w wielkim finale bardziej doświadczo-
ny Piotr Szyszkowski zagrał z młodszym, 
entuzjastycznie nastawionym Piotrem 
Butrymem. W pojedynku dwóch tych 
samych imienników lepszy okazał się na-

uczyciel Piotr Szyszkowski w stosunku do 
swego godnego ucznia Piotra Butryma 
wynikiem 6:1. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, a trzej pierwsi okoliczno-
ściowe puchary.
W tym sezonie letnim będą rozegrane 
jeszcze turnieje o Puchar Burmistrza 
w grze pojedynczej i podwójnej, o Pu-
char Piotra Szyszkowskiego dla mło-
dzieży oraz turniej deblowy z udziałem 
najlepszych par z Białej Podlaskiej, Mię-
dzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podla-
skiego, Parczewa i Łosic.

Materiał: Piotr Szyszkowski

I Mistrzostwa Powiatu Bialskiego w konkurencjach kulowych
6 maja na strzelnicy klubu VIS Mię-
dzyrzec Podlaski w Łukowisku obyły 
się I Mistrzostwa Powiatu Bialskiego 
w konkurencjach kulowych.

Pora na podsumowania. W wyniku pro-
wadzonej rywalizacji wyłonieni zostali 
Mistrzowie Powiatu Bialskiego w pisto-
lecie i karabinie. W konkurencjach pisto-
letowych Mistrzem Powiatu Bialskiego 
został reprezentant klubu VIS Międzyrzec 
Podlaski Grzegorz Michalczuk, II miejsce 
wystrzelał zawodnik klubu Dragon Siedl-
ce Piotr Czubaszek, III miejsce przypadło 
dla Witolda Witkowskiego reprezentan-
ta klubu Dragon Siedlce W konkurencjach 
karabinowych Mistrzem Powiatu Bialskie-
go został Witold Witkowski Dragon Siedl-
ce, II miejsce Agnieszka Matejko również 
Dragon Siedlce, zaś III miejsce wystrzelał 
reprezentant klubu Guardian Biała Pod-
laska Jarosław Nestorowicz. Pozostałe 
wyniki przedstawiają się następująco: 
pistolet sportowy 1 miejsce Grzegorz Mi-
chalczuk (VIS Międzyrzec Podlaski) z wy-
nikiem 185 pkt. 2 miejsce Piotr Czubaszek 
(Dragon Siedlce) wynik - 177 pkt. 3 miej-

sce Witold Witkowski (Dragon Siedlce) wy-
nik- 170 pkt. Pistolet centralnego zapłonu 
1 miejsce Grzegorz Michalczuk (VIS Mię-
dzyrzec Podlaski) z wynikiem 179 pkt. 2 
miejsce Roman Matejuk (Dragon Siedlce) 
wynik- 175 pkt. 3 miejsce Piotr Czubaszek 
(Dragon Siedlce) wynik- 172pkt. Karabin 
sportowy 1 miejsce Agnieszka Matejko 
(Dragon Siedlce) z wynikiem 143 pkt. 2 
miejsce Leszek Kania (Dragon Siedlce) 
wynik 137 pkt. 3 miejsce Witold Witkowski 
(Dragon Siedlce) wynik -134pkt. Karabin 
centralnego zapłonu 1 miejsce Konrad 
Oksiuta (VIS Międzyrzec Podlaski) z wyni-
kiem 166 pkt. 2 miejsce Witold Witkowski 

(Dragon Siedlce) wynik 158 pkt. 3 miejsce 
Jarosław Nestorowicz (Guardian Biała Pod-
laska) z wynikiem 155pkt. 
Organizatorzy dziękują zawodnikom za 
to, że podczas rywalizacji wykazali się 
zasadami fair play. Andrzejowi Abramo-
wiczowi za czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem rywalizacji, koleżankom i ko-
legom z klubu za włożoną pracę w przy-
gotowanie tych mistrzostw. Szczególne 
podziękowania kierowane są do starosty 
bialskiego Mariusza Filipiuka za wspar-
cie i objęcie honorowym patronatem im-
prezy.

Materiał: Klub VIS Międzyrzec Podlaski

Turniej tenisowy na 3 maja
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OGŁOSZENIA

Samorząd Województwa Lubelskiego 
zaprasza uczniów szkół podstawo-
wych z naszego regionu do udziału 
w  konkursie plastycznym „Pokoloruj 
swój Świat”. Zadaniem uczestników 
jest wykonanie plakatu ukazującego 
zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz 
promującego zrównoważony rozwój. 

Autorzy najciekawszych prac zosta-
ną nagrodzeni tabletami,  smar tfo-
nami  i   aparatami  fotograf icznymi 
u f u n d o w a n y m i  z e  ś r o d k ó w 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Ś ro d ow i s k a  i   G o s p o d a r k i  Wo d n e j 
w Lublinie.

Czekamy na projekty: wykonane dowol-
ną techniką artystyczną (samodzielnie 
lub przy pomocy opiekuna), w forma-
cie A3 (wymiar przestrzenny: płaski), te 
które równocześnie przedstawiają prze-
ciwstawne oblicza środowiska – skażone 
i wolne od zanieczyszczeń.
Do pracy należy dołączyć krótki opis pra-
cy plastycznej, wskazując rodzaj przed-
stawionych zanieczyszczeń oraz sposób 
im zapobiegania (maks. 20 zdań).
Konkurs przeprowadzony będzie z po-
działem na grupy wiekowe: grupa 1 – 
klasy I-IV, grupa 2 – klasy V-VIII.
Uwaga: Prace uczniów mogą zgłaszać 
jedynie szkoły podstawowe, przy czym 
jeden uczeń może wysłać maksymal-
nie jedną pracę, a jedna szkoła – mak-
symalnie po trzy prace z każdej grupy 
wiekowej.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 
września 2018 r. (decyduje data wpływu) 
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
belskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 
4, 20-029 Lublin z adnotacją: Departa-
ment Rolnictwa i Środowiska – konkurs 
„Pokoloruj swój Świat”.
Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi 
10 prac w każdej grupie. Najzdolniejsi 

autorzy otrzymają: tablety (za I miejsce), 
telefony komórkowe (II miejsce) oraz 
aparaty fotograficzne (III miejsce). Do 
pozostałych wyróżnionych (miejsca IV-X) 
trafią gry planszowe.
Szczegółowe informacje o konkursie 
można uzyskać pod numerem (81) 478 
13 28 u Beaty Gajak z Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska UMWL. Materiały 
do pobrania znajdują się na stronie inter-
netowej www.lubelskie.pl.

Zaproszenie na imprezy powiatowe do gminy Rokitno
14 czerwca o godzinie 900 odbędzie się 
XVII Powiatowe Spotkanie z Piosenką 
Wakacyjną w  Rokitnie, w  którym 
w e z m ą  u d z i a ł  s o l i ś c i  i   z e s p o ł y 
dziecięce oraz młodzieżowe z terenu 
powiatu bialskiego.

Warunki uczestnictwa: 1. Zgłoszenie 
uczestnictwa do 11 czerwca drogą elek-
troniczną, pocztą lub telefonicznie. 2. 
W  konkursie mogą być wykonywane 

piosenki z repertuaru dziecięcego i mło-
dzieżowego. 3. We wszystkich katego-
riach piosenki powinny być dostosowane 
do wieku i możliwości wykonawczych 
uczestników. 4. Każdy uczestnik wykonuje 
dwie piosenki. Jeden z utworów powinien 
nawiązywać do tematyki wakacji lub lata.
Natomiast 17 czerwca od godziny 1400 
trwać będzie XVI Powiatowy Prze-
gląd Twórczości Artystycznej Doro-
słych w  Olszynie ,  w  którym wezmą 

udział zespoły z terenu powiatu bial-
skiego. Zgłoszenia uczestnictwa skła-
dać można do 12 czerwca drogą elek-
troniczną, pocztą lub telefonicznie. 
Każdy zespół wykonuje co najmniej 
dwa utwor y o  tematyce dowolnej. 
Szczegółowych informacji udziela Gmin-
na Instytucja Kultury w Rokitnie, tel. 
83 345 31 20, e-mail: gikrokitno@o2.pl. 
Imprezy są współfinansowane przez po-
wiat bialski.

Konkurs plastyczny „Pokoloruj swój Świat”
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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!

I Mistrzostwa Powiatu Bialskiego Juniorów 
w Szachach Szybkich

OSP Krzewica z nowym samocho-
dem i nową strażnicą

Wsparcie alternatywnych form produkcji 
rolnej wobec ASF – konferencja

Turniej LZS w siatkówkę  
o Puchar Starosty w Ciciborze Dużym

Temat ASF-u podzielił radnych

Konferencja WUP w Czosnówce dot. Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Okno czasu - wystawa w GCK w Drelowie

Wyciskanie sztangi leżąc w Łomazach

Recital Izabeli Jaszczuk w Sławatyczach

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Drelowie

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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