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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

•	 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

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500
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SAMORZĄD
30 sierpnia w  Zespole Szkół Eko-
nomicznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się 
XXXVIII sesja Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej. 

Jako pierwszą radni przyjęli uchwałę 
w sprawie wspólnej realizacji projek-
tu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” 
poprawa spójności komunikacyjnej 
województwa lubelskiego poprzez bu-
dowę i przebudowę dróg powiatowych 
usprawniających dostępność komunika-
cyjną do regionalnych i subregionalnych 
centrów rozwoju w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8 Mobilność regionalna 
i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lo-
kalny układ transportowy. Projekt reali-
zowany będzie z powiatami: bialskim, bił-
gorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, 
janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, 
lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, 
opolskim, parczewskim, puławskim, 
radzyńskim, ryckim, świdnickim, toma-
szowskim, włodawskim, zamojskim. Na 
terenie powiatu bialskiego w ramach 
projektu przebudowane będą: droga 
powiatowa Nr 1036L Biała Podlaska (ul. 
Francuska) – Rokitno – Błonie na odcinku 
Grabanów - Rokitno oraz droga powiato-
wa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Pisz-
czac – Tuczna – Sławatycze na odcinku 
Zalesie – Piszczac. Zasady współpracy 
określa podpisane przez zainteresowane 
powiaty porozumienie. Liderem projektu 
jest powiat lubelski.

Liceum w Terespolu zlikwidowane 
Rada Powiatu przyjęła również uchwałę 
w sprawie likwidacji Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bohaterów Warszawy 
w Terespolu. Likwidacja była możliwa po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskie-

go Kuratora Oświaty. Szkoła zakończyła 
działalność 31 sierpnia. W styczniu 2017 
r. radni przyjęli uchwałę o zamiarze li-
kwidacji. Jej przyczyną był brak naboru 
uczniów, względy ekonomiczne i potrze-
ba racjonalizacji sieci szkół ponadgim-
nazjalnych w powiecie bialskim. Powiat 
bialski prowadził terespolskie liceum od 
1999 roku, kiedy to podpisane zostało 
porozumienie z gminą miejską Terespol. 
W roku szkolnym 2017/2018 żaden uczeń 
nie wyraził chęci uczęszczania do klasy 
pierwszej LO. Rok wcześniej do tej szkoły 
uczęszczało łącznie 29 uczniów.

Są pieniądze na kolejną drogę
Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła wy-
rażenia zgody i zabezpieczenia wkładu 
własnego na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Pod-
laska – granica województwa (Kornica) 
w m. Witulin od km 4+220 do km 5+675”. 
Projekt będzie realizowany w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
W przyszłorocznym budżecie powiatu na 
realizację zadania zabezpieczone zostanie 
ponad 700 tys. zł. Wartość całej inwestycji 
to 2 812 212,76 zł. Przy realizacji zadania 
powiat będzie współpracował z gminą Le-
śna Podlaska. 

Zadania z zakresu zatrudniania oraz 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych 
Uchwałą określone zostały zadania z za-
kresu zatrudniania i rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
Jej podjęcie było podyktowane zmianą 
wysokości środków finansowych prze-
znaczonych powiatowi przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2017 r. Wśród zadań znalazły 
się m.in. szkolenia, staże (w tym stypen-
dia) czy przyznawanie niepełnosprawnym 
środków na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej. Ogółem na realizację zadań 
przeznaczono ponad 2,6 mln zł. 

Projekty w planach
Rada Powiatu wyraziła również zgodę 
na powierzenie gminie Rossosz prowa-
dzenia z zadania w zakresie zarządzania 
drogami powiatowymi: Nr 1105L Ros-
sosz – Kozły od km 0+500 do km 1+450, 
Nr 1102L Rossosz – Dubica Dolna od 
km0+550 do km 1+500. Powierzenie 
zarządzania wskazanymi drogami zwią-
zane jest z planowaną ich przebudową 
w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Polska – Białoruś – Ukraina na 
lata 2014-2020.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli pra-
widłowości i pobierania i wykorzystywa-
nia przez szkoły niepubliczne, ośrodki 
i placówki oświatowe, które działają na 
terenie powiatu bialskiego.
W drodze uchwały Rada powiatu wyra-
ziła zgodę na oddanie w najem lokalu 
użytkowego usytuowanego w budynku 
Przychodni Specjalistycznej w Między-
rzecu Podlaskim przy ul. Wiejskiej 13 na 
okres 5 lat. Lokal wynajęty został na po-
trzeby prowadzenia praktyki medycyny 
rodzinnej.
Na sierpniowej sesji radni przyjęli rów-
nież uchwały finansowe w  sprawach 
zmian w budżecie powiatu bialskiego 
w 2017 r. i zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu na lata 2017-2025

Tekst: Wioletta Bielecka, Łukasz Ciołek/ 
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

XXXVIII sesja Rady Powiatu
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Wkrótce polsko-białoruski projekt drogowy
1 września w Starostwie Powiato-
wym w Białej Podlaskiej odbyło się 
spotkanie partnerów wspólnego dro-
gowego projektu. Podczas spotkania 
podpisany został wniosek aplikacyj-
ny wspólnie przygotowywanego 
projektu pn.: „Poprawa dostępności 
powiatu bialskiego i rejonu brzeskie-
go dzięki budowie i przebudowie 
infrastruktury komunikacyjnej pro-
wadzącej do przejścia granicznego 
Sławatycze – Domaczewo”

Wniosek składany jest w odpowiedzi 
na nabór wniosków nr PBU1 w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 
– 2020. Po pozytywnej weryfikacji 
koncepcji projektu złożonej w grudniu 
ubiegłego roku powiat bialski popro-
szony został o przygotowanie pełnego 
wniosku aplikacyjnego wraz z załącz-
nikami.
Ze strony partnera wiodącego, któ-
rym jest powiat bialski wniosek pod-
pisali starosta bialski Mariusz Filipiuk 
i wicestarosta Janusz Skólimowski. Po 
stronie białoruskiej partnerem projek-
tu jest Przedsiębiorstwo Robót Drogo-

wych KUP Briestobldostroj w Brześciu. 
W podpisaniu wniosku udział wziął 
dyrektor generalny Siarhei Dziamko. 
Przypuszczalne rozstrzygniecie naboru 
przewidziane jest na koniec roku.
Przedmiotem projektu jest przebudo-
wa drogi powiatowej Nr 1051L Za-
lesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna 
– Sławatycze na odcinku długości 4,4 
km oraz drogi Malorita-Miedno-Zna-
mienka na odcinku 5,1 km, łącznie 9,5 
km. Drogi te prowadzą bezpośrednio 
do przejścia granicznego Sławaty-
cze-Domaczewo. Realizacja projektu 
ułatwi komunikację społeczności pol-
skiej i białoruskiej z powiatu bialskiego 
i rejonu brzeskiego, przyczyni się do 
zwiększenia komfortu podróży oraz 
skrócenia czasu przejazdu służb ratun-
kowych i pozostałych pojazdów. W wy-
niku realizacji inwestycji poprawi się 
wykorzystanie istniejącej infrastruk-
tury drogowej. Wykonanie moderni-
zacji dróg pozwoli mieszkańcom na 
właściwe wykorzystanie posiadanych 
środków transportu. Poprawa stanu 
technicznego dróg, zwiększenie ich 
nośności i szerokości zapewni kom-
fort podróży osobom korzystającym 

z alternatywnego dojazdu do przejść 
granicznych w Terespolu, Kukurykach 
i Sławatyczach oraz okolicznych miej-
scowości omijając mocno obciążoną 
ruchem drogę krajową Nr 2. Całkowita 
wartość projektu opiewa na kwotę: 
2 574 000 EUR, w tym dofinansowanie 
ze środków unijnych w wysokości 90 
%, co stanowi kwotę: 2 316 600 EUR, 
wkład własny w wysokości 10% - 257 
400 EUR sfinansowany zostanie ze 
środków obydwu partnerów.

Materiał: Anna Szypiło, Wioletta Bielecka

Panu Andrzejowi Goś
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca 
składają 

Wicestarosta Bialski                                        Starosta Bialski
                                Janusz Skolimowski                                        Mariusz Filipiuk

oraz zespół redakcyjny „Gościńca Bialskiego”



5

16-30.08.2017 Gościniec Bialski Nr 16

SAMORZĄD

Porozumienie podpisane
30 sierpnia starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt gminy Kąkolewnica (powiat radzyński) Zbiegniew Ładny podpisali poro-
zumienie, które umożliwi mieszkańcom radzyńskiej gminy korzystanie z usług Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim. Prowadzony przez powiat bialski 
ośrodek wspiera osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej 
Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu 
Podlaskim jest jednostką organizacyj-
ną pobytu dziennego i działa od stycz-
nia 2006. Przeznaczona jest dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi z terenu 
powiatu bialskiego, które z  powodu 
choroby psychicznej mają trudności 
w funkcjonowaniu w codziennym życiu 
w środowisku, rodzinie i społeczeństwie. 
Celem Ośrodka jest podtrzymywanie 
i rozwijanie umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego aktywnego życia, 
podniesienie poziomu zaradności ży-
ciowej, sprawności psychofizycznej, 
readaptacji do życia społecznego oraz 
w miarę możliwości do aktywności za-
wodowej osób z zburzeniami psychicz-
nymi. Ośrodek realizuje: psychoterapię 
indywidualną i grupową, psychoeduka-
cję, treningi umiejętności społecznych, 
działania integracyjno-środowiskowe, 
zajęcia ruchowe i rekreacyjne, terapię 
przez pracę oraz zajęcia terapeutyczne 
w pracowniach: artystyczno-muzycznej, 
komputerowej, kulinarnej. 
Zajęcia w Ośrodku odbywają się przez 
5 dni w tygodniu (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach 7.30 do 15.30. Oso-
by przebywające w Ośrodku biorą udział 
w organizowanych zajęciach w zależ-

ności od swoich potrzeb i możliwości, 
korzystają z jednego gorącego posiłku 
dziennie, przygotowują uroczystości 
o charakterze osobistym /urodziny, imie-
niny/. Uczestniczą w imprezach integra-
cyjnych odbywających się na terenie 
województwa, wycieczkach turystycz-
no-krajoznawczych. Organizowane są też 
wyjścia do kina i galerii. 
Decyzję kierującą do Ośrodka wydaje 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 na pod-

stawie podania osoby zainteresowanej, 
zaświadczenia lekarza psychiatry i wy-
wiadu środowiskowego. Pobyt w ośrod-
ku jest odpłatny, wysokość odpłatności 
dostosowana do sytuacji materialnej 
osoby, osoba może być zwolniona z od-
płatności. 

Siedzibą Ośrodka jest Międzyrzec 
Podlaski, ul. Wiejska 5, tel./fax 083 

3715443, e-mail: powbp@wp.pl.
Tekst: Wioletta Bielecka, PCPR w Białej Podlaskiej/ 

Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Gmina Wisznice w ramach współpracy 
z Powiatem Bialskim w 2016 r. podpi-
sała porozumienie partnerskie w spra-
wie realizacji kompleksowego rozwią-
zania w ramach lokalnej infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Wisznice. 

Porozumienie reguluje współpracę w za-
kresie przebudowy drogi powiatowej nr 
1098L na odcinku Polubicze Dworskie – 
Polubicze Wiejskie Pierwsze (przewidy-
wany koszt operacji to 2 551 185,24 zł) 
oraz przebudowę odcinka drogi powia-
towej nr 1100L w miejscowości Polubicze 
Wiejskie Pierwsze (przewidywany koszt 
operacji to 150 000,00 zł).
Na dzień dzisiejszy wykonawca czeka na 
pozwolenie na budowę oraz na uprawo-
mocnienie się decyzji środowiskowej, by 
móc realizować założony harmonogram 
prac inwestycyjnych.

Materiał: UG w Wisznicach

Nowe inwestycje drogowe w Wisznicach
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Droga zamknięta z powodu remontu 
Będzie objazd

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej 
Podlaskiej informuje, że od 28 sierp-
nia na ok. 2 miesiące zamknięta zo-
stanie droga powiatowa Nr 1068L 
na odcinku Ortel Książęcy Pierw-
szy – Ortel Królewski Pierwszy. Za-
mknięcie związane jest z przebudową 
drogi od mostu do skrzyżowania m. 
Ortel Królewski Pierwszy i przebudo-
wą przedmiotowego skrzyżowania 
na rondo. Na ten czas wyznaczono 
objazd przez Dokudów, Studziankę 
i Ortel Królewski Drugi.

Materiał: ZDP

Gm. Terespol
 Pół miliona na mobilność zawodową uczniów i kadry 

Zarząd Powiatu Bialskiego udzielił peł-
nomocnictw związanych z realizacją 
projektu pod nazwą „Ponadnarodo-
wa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
Związane jest to z zatwierdzeniem do 
realizacji z listy rezerwowej Programu 
Erasmus+, sektora Kształcenie i szko-
lenia zawodowe wniosku o tytule „Eu-
ropejskie praktyki drogą do sukcesu 
zawodowego” w Zespole Szkół im. Wł. 
St. Reymonta w Małaszewiczach.
 
Projekt jest na liście rezerwowej na wy-
starczająco wysokim miejscu, żeby po 
rozliczeniu kosztów projektów z  listy 
podstawowej z oszczędności udało się 
uzyskać dofinansowanie także dla Mała-
szewicz. Pieniądze pochodzą z projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”, który jest finansowany 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój.
Aby projekt mógł zostać przeprowadzo-
ny niezbędne jest wydanie dyrektorowi 
Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Ma-
łaszewiczach Robertowi Wieczorkowi 
pełnomocnictwa do podpisania umowy 
na realizację tego przedsięwzięcia. Pełno-
mocnictwo upoważnia dyrektora szkoły 
do podpisywania dokumentacji projektu 

oraz wniosku o dofinansowanie, a także 
zawarcia, wykonania i rozliczenia umo-
wy finansowej w tym do dysponowania 
środkami finansowymi przyznanymi na 
realizację projektu zgodnie z warunka-
mi umowy i do pełnej kwoty określonej 
w umowie.
Realizacja projektu rozpocznie się już 

1 września 2017 i potrwa do 31 sierp-
nia 2018 roku. Koszt przedsięwzięcia 
to około 560 tys. zł.
13 mln 806 tys. zł – tyle zgodnie z ostat-
nią aktualizacją budżetu na 2017 rok wy-
nosi koszt funkcjonowania wszystkich 
szkół zawodowych prowadzonych przez 
Powiat Bialski.

Materiał: Radio Biper
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Rusza nabór wniosków o stypendia dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów

Stypendia przyznawane będą w ra-
mach dwóch programów:
„Lubelskie wspiera uzdolnionych 
2017-2018"– nabór wniosków o przy-
znanie stypendium dla uczniów szkół 
prowadząc ych kształcenie ogólne. 
Wnioski o przyznanie stypendium na 
rok szkolny 2017/2018 należy skła-
dać w  terminie od dnia 1 września 
2017 r. do dnia 22 września 2017 r. 
Program zakłada przyznanie w  roku 
szkolnym 2017/2018 –   493 stypen-
diów najzdolniejszym uczniom, którzy 
spełnią wymagane regulaminem kry-
teria i uzyskają najwyższą punktację 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Sty-
pendium przyznawane jest na okres 
10 miesięcy, od 1 września 2017 r. do 
30 czerwca 2018 r. Łączna kwota wspar-
cia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, 
tj. 400 zł miesięcznie. O stypendium 
mogą ubiegać się uczniowie szkół pro-
wadzących kształcenie ogólne  (z wyłą-
czeniem szkół dla dorosłych), spełnia-
jący warunki określone w regulaminie. 
Wniosek o przyznanie stypendium do-
stępny będzie od 28 sierpnia 2017 r.
Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 
2017-2018” realizowany jest przez Woje-
wództwo Lubelskie w latach 2017-2018 
w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 
KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
„Lubelska kuźnia talentów 2016-
2019"– nabór wniosków o przyznanie 
stypendiów dla uczniów szkół zawo-
dowych. Wnioski o przyznanie stypen-
dium na rok szkolny 2017/2018 należy 
składać w terminie od dnia 1 wrze -
śnia 2017 r. do dnia 22 września 2017 
r. Program zakłada przyznanie w roku 
szkolnym 2017/2018 – 232 stypen-
diów najzdolniejszym uczniom, któ-
rzy spełnią wymagane regulaminem 
kryteria i uzyskają najwyższą punkta-
cję w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Przewiduje się udzielenie stypendiów 
w następujących proporcjach: 70% dla 
uczniów techników, 20% dla uczniów 
klas zasadniczych szkół zawodowych 
w branżowych szkołach I stopnia i 10% 
dla uczniów/słuchaczy szkół policeal-
nych. Stypendium przyznawane jest na 
okres 10 miesięcy, od 1 września 2017 
r. do 30 czerwca 2018  r. Łączna kwota 
wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 
PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O stypen-

dium mogą ubiegać się uczniowie/słu-
chacze szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe (z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych), spełniający warun-
ki określone w regulaminie. Wniosek o 
przyznanie stypendium dostępny bę-
dzie od 28 sierpnia 2017 r.
Projekt „Projekty w zakresie programów 
pomocy stypendialnej dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych w zakresie przed-
miotów zawodowych” realizowany jest 
przez Województwo Lubelskie w latach 
2017-2018 w ramach 12 Osi Prioryteto-
wej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 
Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
Szczegółowe informacje dotyczące 
programów dostępne są na stro -
nie www.lubelskie.pl (zakładka „Sty-
pendia”) oraz w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego w Lublinie, Departament 
Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Artura 
Grottgera 4, piętro V, pok. 513,516, 
tel. 081 47 81 459, 081 44 16 716, 
081 44 16 709.

Materiał: UM w Lublinie

Bialski rynek pracy w sierpniu
Liczba osób bezrobotnych zareje -
strowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Białej Podlaskiej wg stanu 
na koniec sierpnia 2017r. wyniosła 
7.417 w tym 3.738 kobiet i jest o 29 
osób mniejsza w porównaniu do mie-
siąca poprzedniego. W mieście Biała 
Podlaska liczba bezrobotnych wyno-
siła 2.802 osób, natomiast w powie-
cie bialskim 4.615 osób.

Stopa bezrobocia na obszarze działa-
nia bialskiego urzędu na koniec lipca 
2017r. wyniosła 11,6% w mieście Bia-
ła Podlaska oraz 10,9%  w  powiecie 
bialskim. Natomiast w województwie 
lubelskim wyniosła 8,9%  natomiast 

w kraju 7,1%. W sierpniu 2017r. w bial-
skim urzędzie zarejestrowało się 777 
osób ,  o  72 osoby mniej niż w  lipcu, 
w tym: 171 osób zarejestrowało się 
po raz pierwszy, natomiast 606 osób 
po raz kolejny zostało włączonych 
do ewidencji osób bezrobotnych. 
W miesiącu sierpniu w urzędzie pracy 
zarejestrowanych zostało 102 absol-
wentów i  jest to o 3 osoby mniej niż 
w  miesiącu poprzedzając ym spra-
wozdanie. W omawianym okresie 806 
osób utraciło status osoby bezrobot-
nej. W miesiącu sierpniu 2017r. urząd 
pracy dysponował 353 ofertami za-
trudnienia i aktywizacji zawodowej. 
Pracodawcy najczęściej zgłaszali ofer-

ty pracy w następujących zawodach: 
kierowca – mechanik, kierowca sa-
mochodu ciężarowego, operator 
sprzętu ciężkiego, spawacz, spe -
dytor,  br ygadzista,  spr zedawca, 
kucharz, kierowca samochodu do-
stawczego, nauczyciel  geografii , 
sprzątaczka, ładowacz, magazynier, 
nauczyciel fizyki, operator rębaka, 
pomoc administracyjna, pracownik 
prac dorywczych.
Osoby zainteresowane podjęciem za-
trudnienia za granicą miały do dyspo-
zycji 195 ofert zgłoszone przez pra-
codawców zagranicznych w ramach 
sieci EURES.

Źródło: Radio Biper
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ROLNICTWO

 NADZÓR I PODLEGŁOŚĆ JEDNOSTEK  
Przedstawiamy Państwu strukturę organizacyjną oraz kompetencje podmiotów odpowiednich w zakresie zwalczania i łagodzenia skutków 
wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Pierwszy przypadek ASF w Polsce odnotowano w lutym 2014 roku. Od tamtej pory realnie oddziałuje na 
sferę ekonomiczną i ekologiczną państwa. Podstawowe zadania w zakresie zwalczania i łagodzenia skutków występowania ognisk ASF w Polsce 
realizują organy administracji rządowej, do której należą premier oraz ministrowie do spraw rolnictwa i środowiska, a także podległe im 
jednostki. 
Ze względu na obszerność tematu poniższe opracowanie stanowi wersję skrótową. Pełny opis zadań i uprawnień poszczególnych podmiotów 
przedstawiony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej www.powiatbialski.eu/starostwo/.

Prezes Rady Ministrów
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 26 września 2016 r. ustanowił Pełnomocnika Rządu do 
spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego głównym zadaniem jest koordynacja działań związanych 
z wystąpieniem wirusa ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zakresie współpracy 
międzynarodowej. Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 107 z dnia 11 sierpnia 2016 r. powołał 
również Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem 
przypadków afrykańskiego pomoru świń, który pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
obowiązany jest do bieżącego analizowania skutków społeczno-ekonomicznych, przygotowywania 
propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych oraz wypracowywania propozycji działań mających na 
celu zwalczanie ASF. W ramach Zespołu funkcjonują dwie grupy robocze: pierwsza do spraw 
monitorowania i zwalczania ASF u dzików (pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska), druga do spraw badań naukowych nad wirusem (kieruje nią 
podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Wynikiem działań poszczególnych 
grup są rozporządzenia ministrów.  
(Szczegółowe informacje na temat zadań Zespołu znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.powiatbialski.eu/starostwo/)

A d m i n i s t r a c j a r z ą d o w a 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kieruje Międzyresortowym Zespołem do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. 
Na podstawie pracy Zespołu wydaje rozporządzenia w sprawie zwalczania choroby, które zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wykonuje Główny Lekarz Weterynarii i kierowani przez niego wojewódzcy i powiatowi lekarze Weterynarii.

Minister Środowiska 
Wydaje rozporządzenia w oparciu o wyniki działań prowadzonych przez grupę 
roboczą do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. 
Grupa ta zajmuje się przede wszystkim problematyką odstrzału dzików. 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2017 r. regulują m.in. warunki wykonywania 
polowania i znakowania tusz, kwestię rocznych i wieloletnich planów hodowlanych, 
czy wprowadzenie całorocznego okresu polowań na dziki (także lochy).

Główny Lekarz Weterynarii 

· ustalanie ogólnych kierunków działania Inspekcji Weterynaryjnej i wydawanie 
instrukcji określających sposób jej postępowania, w tym też instrukcje dotyczące 
stosowania przez organy Inspekcji przepisów Unii Europejskiej;
· koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich, 
powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii;
· możliwość wydawania wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom 
weterynarii poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności oraz żądania od 
nich informacji z zakresu ich działania;
· opracowywanie programów i planów dotyczących monitorowania zakażeń 
zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt lub biologicznym 
czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby i ich zwalczania.

To centralny organ administracji rządowej, którego na wniosek ministra 
do spraw rolnictwa powołuje Prezes Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt Główny Lekarz Weterynarii (GLW) jest organem zobligowanym do 
podjęcia niezbędnych działań w celu zlikwidowania choroby afrykańskiego 
pomoru świń na terenie kraju jest. GLW wykonuje swoje zadania poprzez 
Wojewódzkich (WLW) i Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW). Do jego 
głównych zadań należy m.in.: 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

· ustalanie kierunków działania, wydawanie instrukcji określających sposób 
postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz 
kontrolowanie sposobu wykonywania przez nich zadań Inspekcji;
· możliwość wydawania powiatowym lekarzom weterynarii poleceń 
dotyczących podjęcia określonych czynności;
· dokonywanie, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej 
lub bezpieczeństwa m.in. produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym 
spełniania wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na 
rynek.

Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Rozpatruje odwołania 
od decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wykonuje polecenia, które wydaje 
główny lekarz weterynarii. W myśl ustawy z 2004 roku do kompetencji WLW 
należy m.in.: 

Wojewódzki lekarz weterynarii oraz graniczny lekarz weterynarii do dnia 30 
marca, a na żądanie, w każdym czasie, przekazują GLW informacje o realizacji 
zadań Inspekcji. Powiatowy lekarz weterynarii do 28 lutego, a na żądanie, 
w każdym czasie, przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje 
o realizacji zadań Inspekcji w terytorialnym zakresie działania powiatowego 
lekarza weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii · określać sposób postępowania ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub · czasowo zakazać organizowania: widowisk, zgromadzeń, pochodów lub przed przenikaniem czynnika zakaźnego.
podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, zwłokami zwierzęcymi, produktami oraz nakazać czasowe zawieszenie określonej działalności, a także targów, wystaw, (Wszystkie zadania i uprawnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii opisane są 

Kieruje Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, która wchodzi w skład 
paszami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt łownych, na stronie internetowej www.powiatbialski.eu/starostwo/)

niezespolonej administracji rządowej. Podlega Wojewódzkiemu Lekarzowi 
· nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu · zakazać utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych, Na terenie powiatu bialskiego odpowiedzialność za działania od przyjęcia 

Weterynarii. PLW w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w drodze decyzji 
zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, · ograniczyć przemieszczanie lub obrót albo zakazać przemieszczania lub obrotu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wirusa ASF po całkowite zwalczenie 

może m.in.:
· nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, choroby zakaźnej, w tym m.in.: dokonywanie wyceny wartości użytkowej 

· nakazać odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych lub 
umożliwienia wykonania odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) surowcami i produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które zwierząt, nadzorowanie i koordynowanie wybijania zwierząt, utylizacji zwłok 

zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub o chorobę,
lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie tego mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęcych, a także prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji należy do 

· wyznaczyć określone miejsce jako ognisko choroby,
odstrzału, · nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej. Ponadto w związku 

· zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub 
· nakazać podmiotom zajmującym się ubojem zwierząt przeprowadzenie uboju dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt z wprowadzeniem na terenie powiatu bialskiego „Programu bioasekuracji 

przewozowych,
z określeniem jego warunków.          wolno żyjących (dzikich), mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)” 

· nakazać zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych 
Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku zagrożenia wystąpienia lub · nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie PLW w Białej Podlaskiej zobowiązany jest do wypłaty posiadaczowi świń 

o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę 
wystąpienia choroby zakaźnej w drodze rozporządzenia (aktu prawa przypadków padnięć lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt łownych do odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta na zasadach 

zakaźną zwierząt,
miejscowego) może: określonych miejsc, określonych w powyższym dokumencie. Szczegółowe informacje o mecha-

· zakazać w ognisku choroby wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania 
· określić obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie · nakazać zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także nizmach służących zwalczaniu wirusa ASF oraz Programie można uzyskać w 

zwierząt lub sprowadzania i wywożenia produktów, zwłok zwierzęcych i pasz,
wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie Głównym Inspektoracie Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa – tel. 

· nakazać badanie kliniczne zwierząt z pobraniem próbek do badań 
zagrożony, oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, środka dezynfekcyjnego, (22) 623 17 17 lub Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej Podlaskiej, 

laboratoryjnych,
· wprowadzić czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów; · nakazać podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa ul.  Żeromskiego 1 – tel. (83) 343 59 77.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rząd RP wyznaczył ARiMR do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. 
Od 1994 roku jej zadaniem jest wdrażanie instrumentów współfinansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej, a także udzielanie pomocy ze środków krajowych. 
Agencja jest wykonawcą polityki rolnej, dlatego ściśle współpracuje 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tego względu przeznaczyła środki 
na pomoc hodowcom ze stref zagrożonych afrykańskim pomorem świń. 
Rolnicy mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej na 
„Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O takie wsparcie mogą starać się 
rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej 
niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na 
zaprzestanie chowu i hodowli świń. 
Żeby ubiegać się o taką pomoc trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika 
nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie można prowadzić innej 
działalności gospodarczej. Ponadto o takie wsparcie może starać się rolnik, 
jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane 
nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Wysokość wsparcia wynosi 60 
tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i płatna jest w II 
transzach - najpierw 80 proc. pomocy, a pozostałe 20 proc. po realizacji 
założonej w biznesplanie inwestycji.
Natomiast rolnicy którzy prowadzą chów lub hodowlę świń i zdecydują się na 
jej zaprzestanie mogą wnioskować o przyznanie „Pomocy na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Wsparcie 
przyznawane jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł rolnikowi, 
małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, 
nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również czas, 
w którym rolnik podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia 
działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA). O pomoc może się ubiegać osoba, która przez okres 24 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, nie 
prowadziła działalności gospodarczej. O 100 tys. premii może starać się osoba, 
która w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność 
obszarową.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Powiatowego 
ARiMR w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 38 – tel.(83) 344 74 40.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
Działająca od 1 września 2017 r. instytucja, która zastąpiła Agencję Rynku Rolnego 
i Agencję Nieruchomości Rolnych. KOWR udziela pomocy w ramach nadzwyczajnych 
środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Celem mechanizmu jest udzielenie 
pomocy finansowej producentom świń, prowadzącym gospodarstwa położone na 
obszarach objętych weterynaryjnymi środkami ochronnymi wprowadzonymi 
w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń, którzy ponieśli z tego 
tytułu straty wynikające ze spadku cen i problemów ze zbytem zwierząt. O pomoc 
finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny 
w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do 
rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie 
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze 
znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego 
i unijnego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Terenowego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41– tel.(83) 341 21 92.

Polski Związek Łowiecki
Jest to działająca na terenie całego kraju organizacja, która zrzesza 
polskich myśliwych i koła łowieckie. Naczelnym organem 
administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister 
środowiska. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację 
w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej. Polski Związek Łowiecki 
realizuje następujące zadania związane z wystąpieniem choroby 
zakaźnej: rozpoznawanie i zgłaszanie zagrożeń wśród zwierząt 
dzikich; odstrzały sanitarne i redukcyjne; akcja informacyjna wśród 
myśliwych oraz działania prewencyjne dotyczące gospodarowania 
zwierzyną łowną w sytuacji zagrożenia.
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji zadań przypisanych 
PZŁ można uzyskać w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej 
Podlaskiej, ul. Szarych Szeregów 1 – tel.(83) 343 62 75.

Starosta

Źródła: www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl; 
www.kowr.gov.pl/ Opracowanie: Wydział Rolnictwa
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej 

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego 
obejmująca kilka gmin i posiadająca własne organy. 
Funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym) 
W kompetencji starosty powiatu leży m.in.: 
p rzewodniczen ie  Powiatowemu Centrum 
Zarządzania Kryzysowego oraz koordynacja służb 
działających w ramach Powiatowego Centrum 
Zarządzania  Kryzysowego,  współdziałanie 
z jednostkami administracji samorządowej oraz 
podmiotami gospodarczymi, a także realizacja 
polityki medialnej. Mimo braku szerszych 
kompetencji władze powiatu aktywnie wspomagają 
rolników powiatu bialskiego w walce ze skutkami 
afrykańskiego pomoru świń drogą korespondencji 
urzędowej, a także organizując i uczestnicząc 
w spotkaniach z przedstawicielami środowisk 
i instytucji rolniczych odpowiedzialnych za usuwanie 
skutków wystąpienia wirusa. 

A d m i n i s t r a c j a 
s a m o r z ą d o w a

wykonujących zadania w zakresie zwalczania oraz łagodzenia skutków 
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski 
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 NADZÓR I PODLEGŁOŚĆ JEDNOSTEK  
Przedstawiamy Państwu strukturę organizacyjną oraz kompetencje podmiotów odpowiednich w zakresie zwalczania i łagodzenia skutków 
wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Pierwszy przypadek ASF w Polsce odnotowano w lutym 2014 roku. Od tamtej pory realnie oddziałuje na 
sferę ekonomiczną i ekologiczną państwa. Podstawowe zadania w zakresie zwalczania i łagodzenia skutków występowania ognisk ASF w Polsce 
realizują organy administracji rządowej, do której należą premier oraz ministrowie do spraw rolnictwa i środowiska, a także podległe im 
jednostki. 
Ze względu na obszerność tematu poniższe opracowanie stanowi wersję skrótową. Pełny opis zadań i uprawnień poszczególnych podmiotów 
przedstawiony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej www.powiatbialski.eu/starostwo/.

Prezes Rady Ministrów
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 26 września 2016 r. ustanowił Pełnomocnika Rządu do 
spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego głównym zadaniem jest koordynacja działań związanych 
z wystąpieniem wirusa ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zakresie współpracy 
międzynarodowej. Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 107 z dnia 11 sierpnia 2016 r. powołał 
również Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem 
przypadków afrykańskiego pomoru świń, który pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
obowiązany jest do bieżącego analizowania skutków społeczno-ekonomicznych, przygotowywania 
propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych oraz wypracowywania propozycji działań mających na 
celu zwalczanie ASF. W ramach Zespołu funkcjonują dwie grupy robocze: pierwsza do spraw 
monitorowania i zwalczania ASF u dzików (pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska), druga do spraw badań naukowych nad wirusem (kieruje nią 
podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Wynikiem działań poszczególnych 
grup są rozporządzenia ministrów.  
(Szczegółowe informacje na temat zadań Zespołu znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.powiatbialski.eu/starostwo/)

A d m i n i s t r a c j a r z ą d o w a 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kieruje Międzyresortowym Zespołem do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. 
Na podstawie pracy Zespołu wydaje rozporządzenia w sprawie zwalczania choroby, które zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wykonuje Główny Lekarz Weterynarii i kierowani przez niego wojewódzcy i powiatowi lekarze Weterynarii.

Minister Środowiska 
Wydaje rozporządzenia w oparciu o wyniki działań prowadzonych przez grupę 
roboczą do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. 
Grupa ta zajmuje się przede wszystkim problematyką odstrzału dzików. 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2017 r. regulują m.in. warunki wykonywania 
polowania i znakowania tusz, kwestię rocznych i wieloletnich planów hodowlanych, 
czy wprowadzenie całorocznego okresu polowań na dziki (także lochy).

Główny Lekarz Weterynarii 

· ustalanie ogólnych kierunków działania Inspekcji Weterynaryjnej i wydawanie 
instrukcji określających sposób jej postępowania, w tym też instrukcje dotyczące 
stosowania przez organy Inspekcji przepisów Unii Europejskiej;
· koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich, 
powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii;
· możliwość wydawania wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom 
weterynarii poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności oraz żądania od 
nich informacji z zakresu ich działania;
· opracowywanie programów i planów dotyczących monitorowania zakażeń 
zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt lub biologicznym 
czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby i ich zwalczania.

To centralny organ administracji rządowej, którego na wniosek ministra 
do spraw rolnictwa powołuje Prezes Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt Główny Lekarz Weterynarii (GLW) jest organem zobligowanym do 
podjęcia niezbędnych działań w celu zlikwidowania choroby afrykańskiego 
pomoru świń na terenie kraju jest. GLW wykonuje swoje zadania poprzez 
Wojewódzkich (WLW) i Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW). Do jego 
głównych zadań należy m.in.: 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

· ustalanie kierunków działania, wydawanie instrukcji określających sposób 
postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz 
kontrolowanie sposobu wykonywania przez nich zadań Inspekcji;
· możliwość wydawania powiatowym lekarzom weterynarii poleceń 
dotyczących podjęcia określonych czynności;
· dokonywanie, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej 
lub bezpieczeństwa m.in. produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym 
spełniania wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na 
rynek.

Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Rozpatruje odwołania 
od decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wykonuje polecenia, które wydaje 
główny lekarz weterynarii. W myśl ustawy z 2004 roku do kompetencji WLW 
należy m.in.: 

Wojewódzki lekarz weterynarii oraz graniczny lekarz weterynarii do dnia 30 
marca, a na żądanie, w każdym czasie, przekazują GLW informacje o realizacji 
zadań Inspekcji. Powiatowy lekarz weterynarii do 28 lutego, a na żądanie, 
w każdym czasie, przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje 
o realizacji zadań Inspekcji w terytorialnym zakresie działania powiatowego 
lekarza weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii · określać sposób postępowania ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub · czasowo zakazać organizowania: widowisk, zgromadzeń, pochodów lub przed przenikaniem czynnika zakaźnego.
podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, zwłokami zwierzęcymi, produktami oraz nakazać czasowe zawieszenie określonej działalności, a także targów, wystaw, (Wszystkie zadania i uprawnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii opisane są 

Kieruje Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, która wchodzi w skład 
paszami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt łownych, na stronie internetowej www.powiatbialski.eu/starostwo/)

niezespolonej administracji rządowej. Podlega Wojewódzkiemu Lekarzowi 
· nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu · zakazać utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych, Na terenie powiatu bialskiego odpowiedzialność za działania od przyjęcia 

Weterynarii. PLW w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w drodze decyzji 
zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, · ograniczyć przemieszczanie lub obrót albo zakazać przemieszczania lub obrotu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wirusa ASF po całkowite zwalczenie 

może m.in.:
· nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, choroby zakaźnej, w tym m.in.: dokonywanie wyceny wartości użytkowej 

· nakazać odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych lub 
umożliwienia wykonania odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) surowcami i produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które zwierząt, nadzorowanie i koordynowanie wybijania zwierząt, utylizacji zwłok 

zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub o chorobę,
lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie tego mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęcych, a także prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji należy do 

· wyznaczyć określone miejsce jako ognisko choroby,
odstrzału, · nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej. Ponadto w związku 

· zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub 
· nakazać podmiotom zajmującym się ubojem zwierząt przeprowadzenie uboju dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt z wprowadzeniem na terenie powiatu bialskiego „Programu bioasekuracji 

przewozowych,
z określeniem jego warunków.          wolno żyjących (dzikich), mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)” 

· nakazać zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych 
Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku zagrożenia wystąpienia lub · nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie PLW w Białej Podlaskiej zobowiązany jest do wypłaty posiadaczowi świń 

o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę 
wystąpienia choroby zakaźnej w drodze rozporządzenia (aktu prawa przypadków padnięć lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt łownych do odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta na zasadach 

zakaźną zwierząt,
miejscowego) może: określonych miejsc, określonych w powyższym dokumencie. Szczegółowe informacje o mecha-

· zakazać w ognisku choroby wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania 
· określić obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie · nakazać zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także nizmach służących zwalczaniu wirusa ASF oraz Programie można uzyskać w 

zwierząt lub sprowadzania i wywożenia produktów, zwłok zwierzęcych i pasz,
wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie Głównym Inspektoracie Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa – tel. 

· nakazać badanie kliniczne zwierząt z pobraniem próbek do badań 
zagrożony, oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, środka dezynfekcyjnego, (22) 623 17 17 lub Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej Podlaskiej, 

laboratoryjnych,
· wprowadzić czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów; · nakazać podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa ul.  Żeromskiego 1 – tel. (83) 343 59 77.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rząd RP wyznaczył ARiMR do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. 
Od 1994 roku jej zadaniem jest wdrażanie instrumentów współfinansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej, a także udzielanie pomocy ze środków krajowych. 
Agencja jest wykonawcą polityki rolnej, dlatego ściśle współpracuje 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tego względu przeznaczyła środki 
na pomoc hodowcom ze stref zagrożonych afrykańskim pomorem świń. 
Rolnicy mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej na 
„Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O takie wsparcie mogą starać się 
rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej 
niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na 
zaprzestanie chowu i hodowli świń. 
Żeby ubiegać się o taką pomoc trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika 
nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie można prowadzić innej 
działalności gospodarczej. Ponadto o takie wsparcie może starać się rolnik, 
jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane 
nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Wysokość wsparcia wynosi 60 
tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i płatna jest w II 
transzach - najpierw 80 proc. pomocy, a pozostałe 20 proc. po realizacji 
założonej w biznesplanie inwestycji.
Natomiast rolnicy którzy prowadzą chów lub hodowlę świń i zdecydują się na 
jej zaprzestanie mogą wnioskować o przyznanie „Pomocy na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Wsparcie 
przyznawane jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł rolnikowi, 
małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, 
nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również czas, 
w którym rolnik podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia 
działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA). O pomoc może się ubiegać osoba, która przez okres 24 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, nie 
prowadziła działalności gospodarczej. O 100 tys. premii może starać się osoba, 
która w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność 
obszarową.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Powiatowego 
ARiMR w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 38 – tel.(83) 344 74 40.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
Działająca od 1 września 2017 r. instytucja, która zastąpiła Agencję Rynku Rolnego 
i Agencję Nieruchomości Rolnych. KOWR udziela pomocy w ramach nadzwyczajnych 
środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Celem mechanizmu jest udzielenie 
pomocy finansowej producentom świń, prowadzącym gospodarstwa położone na 
obszarach objętych weterynaryjnymi środkami ochronnymi wprowadzonymi 
w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń, którzy ponieśli z tego 
tytułu straty wynikające ze spadku cen i problemów ze zbytem zwierząt. O pomoc 
finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny 
w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do 
rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie 
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze 
znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego 
i unijnego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Terenowego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41– tel.(83) 341 21 92.

Polski Związek Łowiecki
Jest to działająca na terenie całego kraju organizacja, która zrzesza 
polskich myśliwych i koła łowieckie. Naczelnym organem 
administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister 
środowiska. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację 
w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej. Polski Związek Łowiecki 
realizuje następujące zadania związane z wystąpieniem choroby 
zakaźnej: rozpoznawanie i zgłaszanie zagrożeń wśród zwierząt 
dzikich; odstrzały sanitarne i redukcyjne; akcja informacyjna wśród 
myśliwych oraz działania prewencyjne dotyczące gospodarowania 
zwierzyną łowną w sytuacji zagrożenia.
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji zadań przypisanych 
PZŁ można uzyskać w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej 
Podlaskiej, ul. Szarych Szeregów 1 – tel.(83) 343 62 75.

Starosta

Źródła: www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl; 
www.kowr.gov.pl/ Opracowanie: Wydział Rolnictwa
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej 

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego 
obejmująca kilka gmin i posiadająca własne organy. 
Funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym) 
W kompetencji starosty powiatu leży m.in.: 
p rzewodniczen ie  Powiatowemu Centrum 
Zarządzania Kryzysowego oraz koordynacja służb 
działających w ramach Powiatowego Centrum 
Zarządzania  Kryzysowego,  współdziałanie 
z jednostkami administracji samorządowej oraz 
podmiotami gospodarczymi, a także realizacja 
polityki medialnej. Mimo braku szerszych 
kompetencji władze powiatu aktywnie wspomagają 
rolników powiatu bialskiego w walce ze skutkami 
afrykańskiego pomoru świń drogą korespondencji 
urzędowej, a także organizując i uczestnicząc 
w spotkaniach z przedstawicielami środowisk 
i instytucji rolniczych odpowiedzialnych za usuwanie 
skutków wystąpienia wirusa. 

A d m i n i s t r a c j a 
s a m o r z ą d o w a

wykonujących zadania w zakresie zwalczania oraz łagodzenia skutków 
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski 
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Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)

Punkt skupu Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska -

ZM Wierzejki - Łuków -

ZEMAT Wohyń - Radzyń -

ZM ŁMEAT - Łuków -

Januszówka - Łęczna -

Ceny Targowiskowe wybranych produktów

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 
(kg)

Wisznice 70 60 60 70 70 2,5 1,0

Piszczac 70 60-65 60 70 65-70 2,5 1,0

Biała Podlaska 70 60 65 70 - 2,5-3,0 0,8-1,0

Radzyń Podl. 65-70 65-70 65 75 65-70 2,5 0,8-1,0

Łuków 70-75 65 70 70 65-70 1,5-2,0 0,8-1,4

Łęczna 60 - - 60 - 1,0-2,5 1,0-1,2

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 31 sierpnia 2017 r.

29 sierpnia w Parczewie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli władz po-
wiatów, na terenie których występuje 
wirus afrykańskiego pomoru świń. 

W spotkaniu, któremu przewodniczył sta-
rosta parczewski Jerzy Maśluch uczestni-
czyli także starosta włodawski Andrzej 
Romańczuk, starosta radzyński Lucjan 
Kotwica oraz przedstawiciele służb we-
terynaryjnych. Powiat bialski reprezen-
tował starosta Mariusz Filipiuk. Celem 
spotkania było wypracowanie wspólnych 
rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 
rozszerzaniu się wirusa ASF. 
Sytuacja związana z chorobą wciąż się 
rozwija. W  powiatach bialskim, par-
czewskim, radzyńskim i włodawskim 
stwierdzane są kolejne ogniska wirusa. 
Oznacza to coraz większe straty dla go-
spodarzy. Tylko w dwóch gminach po-
wiatu parczewskiego hodowle trzody 
chlewnej liczą prawie 70 tys. sztuk świń. 
Inicjatywa wypracowania wspólnego 
stanowiska powiatów i w perspektywie 
dalsza współpraca mają sprawić, że głos 
rolników będzie wyraźniej słyszalny. 
Podczas spotkania starostowie omawiali 
m.in. proponowane mechanizmy po-
mocowe, aktualne zasady bioasekuracji, 
kwestię zgłaszania znalezionych w lasach 
padłych dzików, które są rezerwuarem 
wirusa, odstrzału sanitarnego, a także 
problem niewystarczającej ilości chłodni 
do ich przechowywania. 
Obecnie na terenie powiatu bialskiego 
stwierdzonych zostało 35 ognisk wiru-

sa, z czego ostatnie wystąpiły w mieście 
Międzyrzec Podlaski (3 ogniska), Rogoź-

nicy (gm. Międzyrzec Podlaski) i Worobli-
nie (gm. Janów Podlaski). 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Starostowie rozmawiali o ASF



11

16-30.08.2017 Gościniec Bialski Nr 16

TURYSTYKA

Gospodarstwo Agroturystyczne „Sro-
kate Rancho” znajduje się w Piszcza-
cu, oddalonym od Białej Podlaskiej 
o  26 km na południow y wschód. 
Z drogi krajowej nr 2 Warszawa - Te-
respol należy zjechać w Zalesiu w kie-
runku południowym. Obiekt położo-
ny jest 16 km od Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo w kierunku 
wschodnim na Kodeń.

„Srokate Rancho” jest obiektem cało-
rocznym, oferującym swoim gościom:
- pokój 2-osobowy z podwójnym łóż-
kiem z łazienką,
- pokój 3-osobowy z łazienką,
- pokój 4-osobowy z łazienką.
Do dyspozycji gości jest w pełni wypo-
sażona kuchnia dostępna dla gości, al-
tana, grill ogrodowy oraz towarzystwo 
milusińskich zwierząt domowych i go-
spodarczych.
Przebywający tutaj goście mają moż-
liwość wykupienia wyżywienia, przy-
jazdu z   własnym z wierzęciem (po 
wcześniejszym uzgodnieniu), nauki 
rękodzieła: kwiaty z bibuły, plecenie 
koszyków, haftowanie, korzystania z sa-
lonu z jadalnią, korzystania z parkingu.

Obiekt przygotowany jest na organizo-
wanie przyjęć okolicznościowych, istnie-
je możliwość wynajęcia sali.
Gospodarze zapewniają dostęp do In-
ternetu. Jest możliwość skorzystania 
z TV/SAT.
Bez wątpienia jest to miejsce przyja-
zne rowerzystom, którzy mogą liczyć 
na udostępnianie narzędzi do naprawy 
rowerów, ładowanie rowerów elektrycz-
nych, nieodpłatne wysuszenie sprzętu 
i ubrań, bezpieczne i nieodpłatne prze-
chowywanie sprzętu i  wyposażenia 
rowerowego, zamówienie pełnowar-
tościowych śniadań dla rowerzystów, 
przygotowywanie suchego prowiantu 
na wynos.
W  gospodarstwie agroturystycznym 
można zatrzymać się na jeden dzień lub 
dłużej. W obiekcie znajdują się pokoje 
dla niepalących. Jest to dobra oferta dla 
całych rodzin. 

Pełnej informacji udziela:
Alina Andrukiewicz

ul. Kodeńska 47a, 21-530 Piszczac
tel. 513 947 493
www.srokate.pl 

e-mail: srokate_rancho@interia.pl

„Srokate Rancho” zaprasza
Prezentujemy członków LOT „Między Bugiem a Krzną” 

Arkadiusz Misztal, prezes LOT „Mię-
dzy Bugiem a Krzną”, radny powiatu 

bialskiego:

Szanowni Państwo, to już kolejna odsłona 
nowego działu „Gościńca Bialskiego”. Pre-
zentujemy w nim najciekawsze pod kątem 
turystycznym miejsca na mapie powiatu 
bialskiego. Mamy nadzieję, że pomoże to 
Państwu lepiej poznać nasz region, który 
nawet przed swoimi mieszkańcami skry-
wa jeszcze wiele fascynujących miejsc 
i atrakcji. Zachęcamy do kolekcjonowania 
kolejnych artykułów z tego działu, które 
w perspektywie czasu złożą się w ciekawy 
przewodnik po regionie, który z pewnością 
posłuży do odkrywania piękna krainy mię-

dzy Bugiem a Krzną.
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Agroturystyka „U Ali”
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Ali” 
położone jest w  Starej Bordziłówce 
w gminie Leśna Podlaska. Obiekt znajdu-
je się na uboczu wsi, z dala od ruchu dro-
gowego i uciążliwych hałasów. Świeże 
powietrze, dużo zieleni, szlak rowerowy 
i piękna okolica do cichego wypoczynku 
to ważne atuty tego miejsca. Ponadto 
gospodarstwo wyposażone jest w nowo-
czesny sprzęt rolniczy (raj dla chłopaków 
małych i dużych).

W niedalekim sąsiedztwie znajdują się: 
Sanktuarium Ojców Paulinów w Leśnej 
Podlaskiej -
(2 km), Zamek Biskupi w Janowie Podla-
skim (możliwość korzystania z basenów, 
sauny, łaźni i  innych atrakcji bez obo-
wiązku noclegu) – 15 km, Dwór Droblin 
(Stadnina Koni) - 2 km.

Agroturystyka „U Ali” jest obiektem se-
zonowym działającym od maja do paź-
dziernika włącznie.

W drewnianym wolnostojącym domku 
znajdują się 3 pokoje, łazienka i jadalnia 
z aneksem kuchennym. 

Do dyspozycji gości są:

1. Sala gimnastyczna/fitness wyposażona 
w trampoliny do ćwiczeń, piłki do ćwi-
czeń, hantle, taśmy gimnastyczne, stepy, 
muzykę. Siłownia na świeżym powietrzu 
pod zadaszeniem. Zajęcia fitness prowa-
dzone są przez właścicielkę.
2. Gabinet kosmetyczny Salon SPA „ Zdro-
wie i Uroda”. Na miejscu zabiegi relaksu-
jące i odmładzające, masaże, zabiegi na 
twarz i ciało, manicure, pedicure i inne. 
Podobnie jak zajęcia fitness zabiegi wy-
konuje właścicielka agroturystyki. 
3. Możliwość wykonywania masażu na ło-
nie natury, z wykorzystaniem darów na-
tury, fitnessu na zielonej trawie oraz róż-
nych gier i zabaw na świeżym powietrzu. 
4. Na miejscu można wypożyczyć rower 
do dyspozycji jest 5 rowerów. 
4. Grill/ognisko, zadaszona altana. 5. 
Tenis stołowy, siatkówka , badminton . 
6. Na miejscu sklep spożywczy czynny 
w godzinach 7-20.

Agroturystyka „U Ali”
Stara Bordziłówka 8, 21-542 Leśna 

Podlaska
Telefon: 609 672 878

e-mail: przemus1507@wp.pl

Wytnij i zachowaj. Stwórz swój 
własny turystyczny przewodnik po 

powiecie bialskim.



27 sierpnia w kościele p.w. Św. Barbary 
w Dołdze odbyły się Dożynki Gminno-
-Parafialne Puchacze 2017. Organiza-
torami uroczystości byli: społeczność 
wsi Puchacze, Sitno, Utrówka, Wójt 
Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof 
Adamowicz, Proboszcz Parafii św. Bar-
bary w Dołdze oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. 
W związku z trudną sytuacją w rolnic-
twie i epidemią afrykańskiego pomo-
ru świń (ASF) tegoroczne uroczystości 
ograniczone zostały do uroczystej 
mszy świętej w intencji rolników i ich 
rodzin, udziału wieńców dożynkowych 
i  tradycyjnego przekazania darów 
chleba.

Przed godziną 12.00 na placu przy ko-
ściele pojawiali się pierwsi goście formu-
jąc piękny korowód. Na czele korowodu 
szły poczty sztandarowe Rady Gminy 
Międzyrzec Podlaski, Zarządu Gminne-
go OSP i Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Rzeczycy i Kożuszek. Następnie koro-
wód tworzyli Starostowie Dożynkowi 

niosący symboliczny bochen chleba wy-
pieczony z tegorocznych zbóż, Proboszcz 
Parafii Św.  Barbary w Dołdze wraz z Wój-
tem Gminy, zaproszeni goście, delegacje 
miejscowości z wieńcami, mieszkańcy. 
Spiker uroczystości Łukasz Łosicki przy-
witał wszystkich zgromadzonych oraz 
zaprezentował i przybliżył sylwetki staro-
stów dożynkowych, którymi byli Katarzy-
na Golec oraz Kamil Łukaszuk  z Puchacz.
Następnie przyszedł czas na prezenta-
cję wieńców dożynkowych. Z Gminy 
Międzyrzec Podlaski udział wzięło 12 
wieńców z miejscowości: Puchacze, 
Kożuszki, Manie- Przyłuki, Pościsze, Przy-
chody, Rogoźnica, Rogoźniczka, Tłuściec, 
Tuliłów, Wysokie, Zaścianki, Żabce. Wie-
niec z Berezy reprezentował w tym dniu 
Gminę oraz cały Powiat Bialski na Dożyn-
kach Wojewódzkich w Radawcu. Z parafii 
Dołha prezentowały się ponadto wieńce 
z miejscowości: Dołha, Szachy, Sokule 
(Gmina Drelów), oraz Surmacze (Gmina 
Biała Podlaska). Po prezentacji wieńców 
zgromadzeni przeszli do kościoła gdzie 
wójt Krzysztof Adamowicz przywitał za-

proszonych gości.
Uroczystą mszę św. w intencji rolników 
i w podziękowaniu za tegoroczne plony 
celebrował Proboszcz Parafii ks. Leszek 
Przybyłowicz, a asystował mu ksiądz 
Franciszek Klebaniuk Proboszcz Parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Kożusz-
kach. W kazaniu ksiądz podkreślił szcze-
gólną rolę rolników, o których pracy 
niejednokrotnie zapominamy. W dalszej 
części programu uroczystości miało miej-
sce uroczyste przekazanie chleba dożyn-
kowego, którego dokonali starostowie 
dożynek na ręce wójta i proboszcza. 
Następnie nastąpiło poświęcenie chleba 
oraz wieńców dożynkowych.
Po zakończeniu mszy świętej głos zabrali 
wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysz-
tof Adamowicz,  wójt gminy Drelów 
Piotr Kazimierski, wicestarosta bialski 
Janusz Skólimowski i wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Mariusz Kostka.
Na zakończenie wydarzenia radni gminy 
rozdzielili chleb pomiędzy uczestnikami 
uroczystości zgodnie z tradycją życząc 
aby w żadnym domu go nie zabrakło.

Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim

gm. Międzyrzec Podlaska

 Święto plonów w Puchaczach
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KULTURA
19 sierpnia odbyła się impreza ple-
nerowa z okazji Dni Kodnia. Wyda-
rzenie podzielone były na dwa blo-
ki. Pierwszy – sportowy, podczas 
którego rozegrano Turniej Piłki Noż-
nej im. Józefa Tymoszuka oraz mecz 
Oblaci kontra Gmina Kodeń. W dru-
giej części wydarzenia nie zabrakło 
atrakcji dla osób w  każdym wieku. 
Koncerty, przedstawienie teatralne, 
zabawa taneczna, darmowy plac za-
baw dla dzieci i wiele innych atrakcji.  

Zaczęło się na sportowo Turniejem Pił-
ki Nożnej im. Józefa Tymoszuka pt. „Za-
kończenie Wakacji z Piłką Nożną”. Młodzi 
zawodnicy grali w dwóch kategoriach 

wiekowych – szkoła podstawowa oraz 
gimnazjum. Po emocjonujących młodzie-
żowym turnieju na murawę wkroczyli Ob-
laci, którzy stanęli naprzeciwko drużyny 
pracowników Urzędu Gminy.
Druga część atrakcji Dni Kodnia odbywała 
się na placu przy Domu Kultury. Późnym 
popołudniem na scenie rozpoczęły się 
występy regionalne. Swoje talenty zapre-
zentowali: Chór Szkolny ZPO Kodeń, Gru-
pa Taneczna z GCKSiT, Zespół Śpiewaczy 
„Jarzębina” z Zabłocia, instrumentaliści 
z GCKSiT, Zespół Śpiewaczy z Kostomłoty, 
Teatr Obrzędowy Klubu Seniora z GCKSiT, 

Schola „Uratowani” oraz Orkiestra Dęta.
Po dużej dawce regionalnej sztuki rozpo-
częły się koncerty muzyki rozrywkowej. 
Wystąpili: Zespół Cygański z Hańska, Ze-
spół „Mołodyczki” z Szacka na Ukrainie, 
Zespół „Spełenia Marzeń”. Ostatnimi 
punktami imprezy były zabawa tanecz-
na z Zespołami Gwiazdor & Spełnienia 
Marzeń a na koniec dyskoteka z DJ-em 
Aqariusem.
Podczas całodziennej imprezy dzieci 
mogły ponadto korzystać z darmowego 
placu zabaw, nie zabrakło również małej 
gastronomii ze smakołykami.

Materiał: Radio Biper, UG w Kodniu

Sławatycze mają swój mural
25 sierpnia mieszkańcy Sławatycz mie-
li okazję uczestniczyć w niecodzien-
nym wydarzeniu. Na ścianie jednego 
z budynków powstał niepowtarzalny 
mural. Dzieło przedstawia charaktery-
stycznych dla tej gminy Brodaczy. 

Inicjatorką i pomysłodawczynią mura-
lu „Brodaczy” jest Dominika Borys-Prus, 
która podczas zeszłorocznego pobytu w 
Sławatyczach zainspirowana wolną prze-
strzenią na budynku Apteki przy ul. Rynek 
9b zauważyła potencjał w ścianie i posta-

nowiła go wykorzystać. Pomysł spotkał się 
wówczas z aprobatą wójta gminy Sławaty-
cze Grzegorza Kieca, który poparł inicjaty-
wę muralu i pomógł w realizacji projektu.
Mural pt. „Brodacze” to połączenie trady-
cji z nowoczesnością. Wyjście sztuki na 
ulicę. Zwyczaj Brodaczy to niematerialne 
dziedzictwo kulturowe, które zostało uję-
te w tej wielkoformatowej pracy w sposób 
bardzo bezpośredni i bliski mieszkańcom. 
Mural zawiera elementy narodowe w po-
staci biało czerwonego tła, jak i symbolicz-
ne - błękity w dolnej części malowidła na-

wiązujące do wody (rzeki Bug) lub śniegu 
występującego w okresie, kiedy możemy 
spotkać na ulicach przebierańców. Jak tłu-
maczy autorka projekt jest pewną kreacją 
Brodaczy nadającą im nową formę. Domi-
nika Borys-Prus to obecna dyplomantka 
Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
autorka projektu graficznego pt.„Broda-
cze”. Janina Biegańska jest studentką Ma-
larstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Materiał: UG w Sławatyczach/ Zdjęcia: Dominika Borys-Prus

Dni Kodnia 2017



15

16-30.08.2017 Gościniec Bialski Nr 16

KULTURA

Pożegnanie wakacji w Międzyrzecu
27 sierpnia odbył się festyn z okazji „Po-
żegnania Wakacji” na placu Jana Pawła II 
zorganizowany przez Organizację „Podaj 
dziecku pomocną dłoń”. Na chwilę obec-
ną Prezes wraz z Sekretarzem Organizacji 
„Podaj dziecku pomocną dłoń” rozważają 
zorganizowanie festynu „Pożegnanie Lata” 
we wrześniu z zespołami Disco polo z Bia-
łegostoku, które mogą być wielką niespo-
dzianą mieszkańcom Międzyrzeca.

Festyn rozpoczął się występem zespołu 
„ASTERS”. Na dzieci czekały różne zabawy 
i atrakcje, m. in. dmuchana zjeżdżalnia, kule 
na wodzie i trampoliny. Później odbyły się 
konkurencje sportowe zawodnicy musieli 
pokonać z piłką slalom między chorągiew-
kami. Na dzieci czekało dużo innych atrakcji 
sportowych. Wszystkie dzieci, które wzięły 
udział w konkurencjach otrzymały nagrody 
w postaci: sprzętu sportowego, maskotek, pi-
łek oraz zabawek. Na wszystkich czekały ziem-
ne napoje, przekąski w formie popcornu oraz 
waty cukrowej. Tego dnia przed publicznością 
wystąpił zespół Sajz z Białegostoku. 
Burmistrz Miasta Zbigniew Kot, prezes Sła-
womir Zacharjasz oraz sekretarz Organizacji 
„Podaj dziecku pomocną dłoń” Radosław Łu-
kasiewicz wspólnie złożyli życzenia dzieciom 

na nadchodzący nowy rok szkolny. Atrakcją 
był pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu 
Bartka Ćwika półfinalisty 8. edycji programu 
„Mam Talent” oraz pięciokrotnego Mistrza Pol-
ski. Po wykonaniu pokazu Bartek Ćwik rozdał 
zgromadzonym dzieciom nagrody. Zgroma-
dzeni na festynie byli pod wrażeniem pokazu. 
Wieczorem wystąpił Fort. Przy ich muzyce lu-
dzie obecni na placu Jana Pawła II tańczyli do 

zakończenia festynu. 
Gdyby nie pomoc sponsorów i ludzi dobrej 
woli nie bylibyśmy w stanie co roku organizo-
wać zabaw i festynów dzieciom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do policji oraz straży 
miejskiej za czuwanie nad bezpieczeństwem 
podczas festynu do godziny 22:00.

Materiał: Grzegorz Panasiuk

Drugi Powiatowy Rajd Rowerowo-Kajakowy
Po raz drugi odbył się Powiatowy Rajd 
Rowerowo-Kajakowy „Pamiętamy ślada-
mi historii”. W dniach 12-13 sierpnia kil-
kudziesięciu uczestników przemierzało 
powiat bialski, poznając jego uroki.

Pierwszego dnia w trzydziestoczterostop-
niowym upale rowerzyści przejechali 70 
km. Wystartowali z Piszczaca przez Ortel 
Królewski, gdzie przy zabytkowym kościele 
dołączyli kolejni miłośnicy aktywnego trybu 
życia. Następnie zwiedzali cmentarz tatar-
ski w Studziance poznając jego specyfikę 
oraz historię. W trakcie przerwy posilili się 
potrawą tatarską - płowem. Potem strzelali 
z łuku tradycyjnego. Kolejnym przystankiem 
wyprawy był cmentarz żydowski tzw. kirkut 
w Łomazach. Jest to symboliczne miejsce 
poświęcone pomordowanej społeczności 
żydowskiej sierpniu 1942 roku w czasie II 
wojny światowej. 
Następnym postojem była zagroda tkaczki 
w Kożanówce w gminie Rossosz. Uczestni-
cy poznali proces obróbki lnu od łamania, 
przez czyszczenie po gotowy materiał. Fun-
dacja „Korzenie i skrzydła”, która prowadzi 
tzw. zagrody w tej miejscowości przybliżyła 
uczestnikom tajemnice dawnych zawodów. 
Wśród profesji znalazły się tkaczka, hafciarka, 
plecionkarz i twórcy wypieków obrzędowych 
oraz współczesnego rękodzieła. Warto za-

znaczyć że zagrody proponują przy większej 
ilości czasu możliwość pokonania całego Qu-
estu (rodzaj gry terenowej) śladami zagród 
tematycznych.
Kolejnym przystankiem na trasie rajdu był 
Romanów i Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego. Po zwiedzaniu licznych eks-
pozycji poświęconych „małemu Józiowi” 
rowerzyści skierowali się w stronę rzeki Bug. 
Ostatnim przystankiem na trasie tego dnia 
były Sławatycze z słynnymi figurami broda-
czy. Po niezwykle ciężkiej trasie uczestnicy 
udali sie na nocleg do agroturystyki Ranczo 
Wiolety Żuchnik w Lisznej.
Drugiego dnia rajdu od samego rana padał 
deszcz. Rajdowcy pojechali przez Jabłecz-

ną na spływ kajakowy, organizowany przez 
Marka Pomietło http://kajaki.nadbugiem.pl 
Kilkanaście kilometrów w kajaku malowniczą 
rzeką Bug do Kodnia było wspaniałym prze-
życiem. Z Kodnia wszyscy udali się rowerami 
do Piszczaca pokonując jeszcze 18 km. 
Uczestnicy wyprawy pokonali rowerem 
ponad 100 km i kilkanaście kilometrów ka-
jakiem. Wśród nich dwie najmłodsze uczest-
niczki - Wera i Ewa mające tylko po 9 lat 
wspaniale sobie radziły na trasie rowerowej 
i kajakowej.
II Powiatowy Rajd Rowerowo-Kajakowy „Pa-
miętamy śladami historii” w dniach 12-13 
sierpnia został dofinansowany przez Powiat 
Bialski.

Materiał: Łukasz Węda
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W  ostatni weekend wakacji, 26-27 
sierpnia, odbyło się w Terespolu jedno 
z najważniejszych wydarzeń kultural-
nych tego roku w regionie – Dni Te-
atru Ulicznego, będące częścią projek-
tu ,,Będzie wreszcie teatr w mieście!”, 
na które MOK otrzymał dofinansowa-
nie ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Kultura Dostępna 2017.

Sztuka teatralna w Terespolu, z powodu 
braku odpowiedniej infrastruktury, czyli 
przystosowanej ku temu sali widowi-
skowej, nie miała szans zaistnieć, aż do 
teraz. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
społeczności lokalnej z początkiem waka-
cji powołano międzypokoleniową grupę 
teatralną, która na warsztatach przygoto-
wywała, pod okiem zawodowych instruk-
torów własne przedstawienie i zapre-
zentowała się terespolskiej publiczności 
w parku miejskim.
Pierwszy dzień Dni Teatru Ulicznego 
rozpoczął się o od występu pantomi-
my. Weseli MIMOWIE, czyli Ewa Kliszew-
ska i Kamil Przystał zaprezentowali etiudę 
nawiązującą do klasycznych utworów 
rodzimej literatury. Publiczność bawiła 
się świetnie, głównie najmłodsi, którzy 
ochoczo wskakiwali na scenę wspólnie 
bawiąc się z aktorami. Następnie sceną 
zawładnął Zespół TEATR 13 z BOK Biało-
łęka w Warszawie. Dziewięcioro aktorów 
po raz pierwszy zagrało przedstawienie 
pt. ,,Woln-ość ‚90” na otwartej przestrzeni, 
co terespolska publiczność na zakończe-
nie nagrodziła brawami. Temat spektaklu 
dotyczył indywidualnych historii poko-
lenia dorastającego w okresie wielkiego 
przełomu 1989 roku i w pierwszych latach 
transformacji. Na zakończenie zaprezento-
wała się młodzież skupiona wokół Teatru 
Ognia ,,ANTIDOTUM”, który od 10 lat 
prowadzi utalentowana instruktorka Syl-
wia Zdunkiewicz z Klubu Kultury Scena 
w Białej Podlaskiej. Widowisko pt ,,Alicja 
w Krainie Ognia” ściągnęło kilkaset osób. 
Świetnie kostiumy i charakteryzacja, po-
pisy kuglarskie, taniec z ogniem, gra ak-
torska oraz oprawa muzyczna i świetlna, 
sprawiły, że widz miał okazję przez godzi-
nę pobyć w świecie baśni, magii, gdzie 
dobro zawsze zwycięża.
Drugi dzień rozpoczął się od występu te-
respolskiej Międzypokoleniowej Grupy 
Teatralnej złożonej głównie z dzieci, któ-
rą prowadził ceniony w kraju instruktor 
teatralny, aktor Bartosz Mazur, wspólnie 
z  żoną Agnieszką  - utalentowaną re-
żyserką teatralną i instruktorką. Grupa 
na początku liczyła ok. 40 osób, jednak 

w przygotowywanym przedstawieniu pt. 
„Maciuś” wystąpiła ostatecznie połowa 
z nich. Scenariusz był autorską interpre-
tacją utworu ,,Król Maciuś I” cenionego 
pedagoga i pisarza Janusza Korczaka. 
Następnie na scenę wkroczyło troje akto-
rów z lubelskiego ImproTeatruBEZCZEL-
NY ucharakteryzowanych na starożytnych 
greckich bogów. Teatr improwizowany to 
forma teatru, w której wszystko, co dzie-
je się na scenie jest tworzone na bieżąco. 
I tak historia trojga bóstw została prze-
niesiona w na ziemie ,,terespolszczyzny”. 
Publiczność reagowała żywiołowo bawiąc 
się wspólnie z aktorami. Na zakończenie 
Dni Teatru Ulicznego w Terespolu zapre-
zentowali się aktorzy z POŁAWIACZE 
PEREŁ Imrov Teatr także z Lublina. Pięciu 
dojrzałych mężczyzn po 30 na scenie, od 

początku oznaczało dobrą zabawę! Jed-
nym z tematów improwizacji była klasy-
ka polskiej literatury. Publiczność sama 
wybierała o jakich bohaterach literackich 
chce zobaczyć skecz. Najczęściej wywo-
ływano postacie z ,,Krzyżaków” Henryka 
Sienkiewicza oraz ,,Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. 
Wydarzenie okazało się dużym sukcesem. 
Nasi aktorzy w nagrodę wezmą udział 
w  jesiennych wyjazdach do teatrów 
w Warszawie i Lublinie. Dodatkowym dzia-
łaniem całego projektu będą także tzw. 
małe formy teatralne, które zaprezentu-
jemy w Terespolu również jesienią. Mamy 
nadzieję, że za rok znów otrzymamy dofi-
nansowanie i spotkamy się ponownie na II 
Dniach Teatru Ulicznego w Terespolu!

Tekst: Łukasz Pogorzelski/ Zdjęcia: Szymon Pikuła

Teatr uliczny królował w Terespolu
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Archeologiczna przygoda w Drelowie
Odkrycia podczas pikniku archeolo-
gicznego w gminie Drelów przeszły 
najśmielsze oczekiwania badaczy. 
Podczas prac prowadzonych w Wito-
rożu w wykopie o powierzchni 5 arów 
odkryto ponad 140 obiektów nie-
ruchomych, w tym około 50 grobów 
zawierających przepalone kości ludz-
kie. Wskazuje to na istnienie w tym 
miejscu stosunkowo dużego cmenta-
rzyska założonego na przełomie II i III 
wieku przez plemię Gotów. 

Z wypełnień grobów archeolodzy po-
zyskali liczne zabytki ruchome. Oprócz 
przepalonych kości były to fragmenty 
potłuczonych naczyń glinianych, biżute-
ria, elementy zdobnicze, przedmioty ży-
cia codziennego. Obecność tak dużego 
cmentarzyska sugeruje istnienie w jego 
najbliższej okolicy sieci osad gockich, 
których zmarli mieszkańcy byli na nim 
grzebani. Wszystko więc wskazuje na 
to, że na terenie obecnej gminy Drelów 
na przełomie II i III wieku osiedliła się 
znaczna grupa germańskich Gotów.
W  pikniku archeologicznym brało 
udział 15 badaczy, którzy od 18 do 
25 sierpnia, prowadzili prace wyko-
paliskowo-badawcze w 3 miejscowo-
ściach gminy: Witorożu, Szóstce oraz 
Drelowie.
W Witorożu badacze poszukiwali dal-
szych śladów kultury gockiej, na które 
udało się natrafić podczas próbnego 
wykopu już w maju br. Archeolodzy, 
rozpoczynając pracę na niewielkim te-
renie, spodziewali się odnalezienia 30-
40 obiektów nieruchomych. Okazało się 
jednak, że ich zagęszczenie w pięcioaro-
wym wykopie jest bardzo duże i osta-
tecznie wyeksplorowano 140 obiektów, 
z których ponad 50 to jamy grobowe. 
Być może był to centralny punkt po-
chówku dla kilku gockich wiosek funk-
cjonujących w tamtym okresie w jego 
najbliższej okolicy. Niektóre ślady m.in. 
w postaci dużej ilości przemieszanych 
ludzkich kości świadczą, że były też 
miejsca, w których odbywał się obrzęd 
spalania zmarłych. Prace badawcze ob-
jęły swoim zasięgiem zaledwie około 
10% obszaru zajętego przez cmentarzy-
sko. Reszta pozostaje do przebadania 
w kolejnych letnich sezonach. 
Jesienią przed archeologami stoi na-
stępne wyzwanie,   jakim jest odnale-
zienie w pobliżu stanowiska reliktów 
gockich osad. Na podstawie wcześniej 
odnalezionej ceramiki pradziejowej 
wytypowano już 3 miejsca, w których 
jeszcze tej jesieni zostaną wykonane 

wykopy sondażowe. Archeolodzy podej-
rzewają, że lud Gotów na terenie gminy 
Drelów mógł przebywać od 50 do po-
nad 100 lat. 
Duże nadzieje związane są ze stanowi-
skiem w Żerocinie, gdzie odnajdowano 
już elementy, które rewolucjonizowały 
polską naukę. W 1992 roku odnaleziono 
znacznie starszy, także ciałopalny po-
chówek, związany z ludnością kultury 
pucharów lejkowatych ( jednej z kultur 
neolitycznych występującej w Europie 
między 3900 – 2500 przed Chrystusem). 
W całej Polsce było zaledwie kilka po-
dobnych odkryć (pochówków ciałopal-
nych). Na tym samym terenie odnale-
ziono także dobrze zachowany obiekt 
kultury trzcinieckiej, czyli okresu 1800 
– 1600 lat przed Chrystusem. Badacze 
zgodnie podkreślają, że są to tereny bar-
dzo bogate archeologicznie.
W przypadku Drelowa, czyli prac przy 
kościele w  Horodku były to badania 
o zupełnie innym charakterze. Arche-
olodzy chcieli potwierdzić, że Horo-
dek pełnił funkcję obronną i w tym 
miejscu przed prawie tysiącem lat 
znajdowało się grodzisko obronne. 
Miejscowa legenda mówi, że kościół, 
który powstał w  XVII wieku, zbudo-
wano na ówczesnej fortecy. W  kilku 
wykopach udało się potwierdzić ist-
nienie osadnictwa z okresu wczesne-
go średniowiecza. W dwóch miejscach 
odsłonięto fragmenty podstawy wału, 
czyli czegoś, co niewątpliwie stanowiło 
element obronny. Fosa, która istnieje 
obecnie, została wykonana w XVII wie-
ku, ale w kilku miejscach zbiega się z tą, 
która istniała tam od wieku X i otaczała 

znacznie mniejszy obszar obronnego 
grodu. Sama nazwa Horodek (Gródek) 
również świadczy o tym, że był to ob-
szar warowny. Na razie nie znaleziono 
narzędzi walki, czy elementów uzbroje-
nia, ale należy pamiętać, że niewielkie 3 
wykopy sondażowe, miały raczej charak-
ter rozpoznawczy, a nie badawczy. Cel 
prac archeologicznych został w pełni 
osiągnięty, odkryto bowiem elementy 
osadnictwa obronnego z X – XII wieku. 
Z wykopów oraz z nielicznych obiek-
tów osadniczych pozyskano kilkadzie-
siąt fragmentów potłuczonych, bogato 
zdobionych naczyń glinianych z X-XI 
wieku. Przy samym grodzisku odkryto 
osadę z okresu wczesnego średniowie-
cza, z którego pochodzą również poje-
dyncze fragmenty przepalonej ceramiki 
wielbarskiej. W niewielkiej odległości od 
gródka mogły funkcjonować osady słu-
żebne, które zaopatrywały siły obronne  
w pożywienie, czy odzież.
Piknik archeologiczny   spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem. Oprócz 
badaczy, którzy licznie gromadzili się 
na archeologicznych stanowiskach, co-
dziennie na terenie wykopalisk można 
było spotkać mieszkańców gminy oraz 
przyjezdnych gości. Oprócz typowo na-
ukowo-badawczego charakteru wyko-
palisk archeologiczny piknik miał pełnić 
funkcję edukacyjną, dlatego bardzo cie-
szy także duże zainteresowanie ze stro-
ny dzieci i młodzieży. Młodzi chętnie 
przyglądali się pracom archeologów, 
zadawali wiele pytań, a nawet sami, pod 
okiem specjalistów próbowali swoich sił 
na archeologicznym stanowisku. 

Tekst i Foto M. Olesiejuk (UG Drelów)
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Z inicjatywy sołtysa Wólki Kościenie-
wickiej Sławomira Parchomiuka 20 
sierpnia odbył się turniej rodzinny. 
Pogoda nieco pokrzyżowała plany ro-
zegrania rywalizacji na powietrzu stąd 
większość konkurencji odbyła się w bu-
dynku poszkolnym.

Pięć drużyn złożonych z minimum dwójki 
dzieci i 3 dorosłych rywalizowało w sied-
miu konkurencjach. Na początek wszyscy 
zmagali się ze szczotką, z którą najlepiej 
poradził sobie drużyna „Bąbelków” przed 
„Motylkami” i ekipą „Bajki”. W drugiej kon-
kurencji należało w ciągu 30 sekund prze-
nieść jak najwięcej piłek do pojemnika. 
Ponownie wygrały „Bąbelki” przez „Gigan-

tami” i „Drużyną Sołtysa”. W dalszej rywali-
zacji przedstawiciele ekip obierali jajko na 
czas. Te zmagania wygrali „Giganci”. Potem 
odbył się konkurs wiedzy o gminie Pisz-
czac w którym członkowie ekip niemal-
że bezbłędnie odpowiadali na pytania. 
W układaniu puzzli wygrała „Drużyna Soł-
tysa”. Z kolei w jedzeniu jabłka bez pomo-
cy rąk najszybsi byli „Giganci” przed „Bą-
belkami” i „Bajką”. Ostatnią konkurencją 
było strzelanie z wiatrówki. Najlepszymi 
drużynami w tej rywalizacji okazały się ex 
aequo „Bajka” i „Drużyna Sołtysa”. Po pod-
liczeniu punktów z wszystkich konkuren-
cji drużyny „Bajki” i „Giganci” zgromadziły 
ich największą liczbę jednocześnie po 27. 
W dodatkowej konkurencji piciu wody cy-

trynowej przez słomkę na czas górą byli 
„Giganci”. Trzecią lokatę zajęły „Bąbelki” 
z 26 punktami. O 4 miejscu zadecydowała 
dogrywka między mającymi po 23 punkty 
„Motylkami” a „Drużyną Sołtysa”. Ostatecz-
nie górą były Motyle. Drużyny otrzymały 
dyplomy, medale i puchary. Dodatkowo 
nagrody rzeczowe dla wszystkich uczest-
ników ufundował Marek Pawlukiewicz. 
Mimo padającego deszczu olimpiada 
udała się i po zakończonych zmaganiach 
wszyscy mogli posilić się potrawami 
przygotowanymi przez mieszkanki Wólki 
Kościeniewickiej. Imprezę wsparli miesz-
kańcy miejscowości, wójt gminy Piszczac 
Kamil Kożuchowski oraz Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Piszczacu.

Materiał: Łukasz Węda

Promocja książki „Nasze korzenie” w Rokitnie 
5 sierpnia w Gminnej Instytucji Kultury 
w Rokitnie odbyła się promocja książki 
byłej mieszkanki Gminy Rokitno Jani-
ny Sadowskiej pt. „Nasze korzenie”. 
W publikacji autorka zawarła historię 
rodu Plażuków z terenu gminy Rokit-
no oraz zarys historii poszczególnych 
miejscowości z terenu gminy.

Na spotkaniu autorskim obecny był wójt 
gminy Rokitno Jacek Szewczuk, któ-

ry wręczył autorce kwiaty i list gratulacyj-
ny oraz w ciepłych słowach podziękował 
za tak ciekawe wydawnictwo promujące 
małą ojczyznę, jaką jest dla jej mieszkań-
ców gmina Rokitno.
– Bardzo się cieszę, ponieważ promocja 
książki wpisała się pięknie w tegoroczne 
święto Dni Gminy Rokitno. Około pół roku 
temu zadzwoniła do mnie była mieszkan-
ka miejscowości Cieleśnica pani Janina Sa-
dowska z domu Plażuk obecnie mieszkają-

ca w Sanoku i wyjaśniła mi, że pisze książę 
o rodzinie Plażuków, ale że jest to również 
książka o historii naszej gminy i  jej po-
szczególnych miejscowościach. Bardzo się 
ucieszyłem i od razu nawiązaliśmy kontakt 
i współpracę, aby to wydawnictwo zostało 
wydane na początku sierpnia bieżącego 
roku. Jest to dla nas skarb, ponieważ wy-
dawnictw o gminie Rokitno jest naprawdę 
mało – powiedział wójt Jacek Szewczuk.

Materiał: Radio Biper

gm. Piszczac

 Olimpiada w Wólce Kościeniewickiej
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KULTURA
gm. Łomazy

         W Studziance znów się dzieje!
W dniach 9-17 września do Studzian-
ki ponownie zawitają wolontariusze 
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. 
Podobnie jak w zeszłym roku zajmą 
się porządkowaniem i inwentaryza-
cją miejscowego cmentarza tatar-
skiego. W ramach wydarzenia wezmą 
również udział w ciekawych warszta-
tach ze specjalistami oraz zapoznają 
się z tatarską kulturą i zwyczajami. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w tym niecodziennym pro-
jekcie.

Studziański mizar to jeden z nielicznych 
zachowanych cmentarzy tatarskich 
na terenie Polski. We wrześniu 2016 r. 
odbył się pierwszy obóz wolontariacki 
na terenie tego unikatowego zabytku. 
Był to pierwszy krok do rozpoczęcia 
dalszych działań. W sierpniu tego roku 
Fundacja rozpoczęła kolejne działania. 
Zleciła dr hab. Fabianowi Welcowi roz-
poznanie terenu cmentarza za pomocą 
badań geofizycznych. Zastosowanie 
odpowiednich metod pozwoli na usta-
lenie rzeczywistej lokalizacji zapadnię-
tych w ziemi nagrobków.
We wrześniu działania wolontariackie 
zostaną wznowione. Wolontariusze 
Fundacji  Dziedzictwa Kulturowego 
z Warszawy podejmą się oczyszczenia 
z roślinności cmentarza i jego otocze-
nia. Oprócz prac porządkowych kon-
tynuowana będzie również inwentary-
zacja nagrobków znajdujących się na 
cmentarzu. Uczestnicy obozu wolonta-
riackiego wezmą także udział w cieka-
wych warsztatach przeprowadzonych 
przez specjalistów: szkoleniu dotyczą-
cym prac porządkowych na zabytko-
wym cmentarzu z prof. Januszem Sma-
zą (specjalista od konserwacji kamienia 
z ASP w Warszawie) oraz dotyczących 
epigrafiki tatarskiej z  dr Andrzejem 
Drozdem  (badacz kultury tatarskiej na 
ziemiach polskich, UAM w Poznaniu).
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, 
zapraszamy więc osoby chętne do 
wzięcia udziału w tej inicjatywie. Od 
wolontariuszy oczekujemy jedynie chę-
ci do pracy w grupie i otwartości.
W  ramach obozu wolontariackiego 
Fundacja Dziedzictwa Kulturowego za-
pewnia: przejazd do Studzianki i z po-
wrotem, wyżywienie i nocleg w trakcie 
trwania obozu, niezbędne narzędzia do 
wykonywania prac porządkowych i in-
wentaryzacyjnych.
Dla uczestników obozu przygotowane 
zostało także kilka ciekawych aktywno-
ści: degustację kuchni tatarskiej,  warsz-

taty z epigrafiki tatarskiej,  szkolenie 
z inwentaryzacji i warsztaty z strzelania 
z łuku.
Aby zgłosić się do projektu, wystarczy 
wypełnić formularz dostępny pod ad-
resem internetowym: https://goo.gl/
Jb2dBN. Jeśli masz pytania, zapraszamy 
do kontaktu z koordynatorem projektu 
Jankiem Rosiakiem, tel. 792-716-842 
email: jan.rosiak@dziedzictwo.org.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału 
w tym niecodziennym projekcie. Zapra-
szamy również osoby, które nie mogą 
uczestniczyć w całym obozie, a także 
wszystkich, którzy są ciekawi prowa-
dzonych prac. Jest to niepowtarzalna 
okazja do poznania specyfiki takich 

prac, porozmawiania ze specjalistami 
w dziedzinie kultury tatarskiej i konser-
wacji, a dla studentów ciekawy pomysł 
na spędzenie ostatnich dni wakacji.
Projekt realizowany jest przez Fundację 
Dziedzictwa Kulturowego ze środków 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
przyznanych w ramach programu „Wo-
lontariat dla dziedzictwa”, we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miej-
scowości Studzianka, Starostą Powiatu 
Bialskiego, Wójtem Gminy Łomazy oraz 
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Za-
bytków w Lublinie - Delegaturą w Białej 
Podlaskiej.

Materiał: Jan Rosiak (FDK), 
Małgorzata Maksymiuk (SRMS)



m. Międzyrzec
 Podlaski Ekstremalne wyzwanie dla biegaczy

Pięć kilometrów najeżonych prze-
s z k o d a m i  m i e l i  d o  p o k o n a n i a 
uczestnicy II edycji Ekstremalnego 
Biegu Międzyrzeckich Jeziorek, któ-
ry odbył się 26 sierpnia. Wystarto-
wało w nim 53 zawodników.

W biegu wzięli udział zawodnicy z Po-
wiatu Bialskiego oraz wielu miejsco-
wości z całego kraju. Uczestnicy na 
trasie liczącej 5 km mieli do pokona-

nia 20 przeszkód, naturalnych oraz 
specjalnie przygotowanych. Był skok 
przez ściankę, „spacer z  pieskiem”, 
wodna przeprawa, czołganie po pia-
chu, zjazd na tyrolce i wiele innych 
niespodzianek .  Z   wsz ystk imi  bez 
większych trudności uporali się śmiał-
kowie. Bieg ukończyło 35 mężczyzn 
i 18 kobiet.
Najszybciej trasę pokonał Jacek Chru-
ściel z Międzyrzeca Podlaskiego, dru-

gi był Paweł Pakuła z Wisznic, a trze-
ci Tomasz Skraburski ze Styrzyńca. 
Spośród kobiet najlepsza była Monika 
Osińska z Łukowa, przed Beatą Chru-
ściel z Międzyrzeca Podlaskiego i Pau-
liną Pińczuk z Mań. Wszyscy otrzymali 
drewniane tabliczki z mottem „Liczy 
się droga, a  nie cel”, zwycięzcy zaś 
otrzymali je oprawione w… opony sa-
mochodowe oraz nagrody rzeczowe.

Tekst: UM w Międzyrzecu Podlaskim
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SPORT
gm. Terespol

                Doskonała forma młodzików
W dniach 19-20 sierpnia w hrubieszowskiej hali HOSiR już po raz dwunasty rozegrany został Międzynarodowy Turniej 
EURO-BUG w podnoszeniu ciężarów. Doskonałą formę zaprezentowali czterej młodzicy sekcji podnoszenia ciężarów 
reprezentujący Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. Poprawiali oni swoje rekordy życiowe w granicach 20 kilogra-
mów w dwuboju co świadczy o świetnie przepracowanym okresie letnim. Formę swoją szlifowali oni na zgrupowaniach 
w Biłgoraju-Nadrzeczu, Piotrowicach i w ostatnich dniach w Poroninie.

Wyniki zawodników GCK Kobylany: Kac-
per Bogusz kat. 56 kg 153 kg (dotych-
czasowy rekord 134 kg) I miejsce; Łukasz 
Bogusz kat. 56 kg 115 kg (dotychczaso-
wy rekord 93 kg) V miejsce; Bartosz Ni-
czyporuk kat. 69 kg 115 kg (dotychcza-
sowy rekord 90 kg) II miejsce; Sebastian 
Kłos kat. 77 kg 195 kg ( dotychczasowy 
rekord 177 kg) V miejsce.
W czasie zawodów w Hrubieszowie nasi 
młodzi sztangiści rywalizowali ze znacz-
nie starszymi kolegami i nawiązywali 
z nimi wyrównaną walkę. Wyniki przez 
nich uzyskane są doskonałym progno-
stykiem przed zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Polski Młodzików w Siedlcach 
i Mistrzostwami Województwa Młodzi-
ków połączonymi z VI turniejem o Puchar 
Wójta Gminy Terespol (Małaszewicze 7-8 
października), na które już dzisiaj ser-
decznie zapraszamy.

Materiał: UG w Terespolu
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SPORT
gm. Łomazy

                   Gratka dla fanów łucznictwa
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości 
Studzianka zaprasza w niedzielę 24 wrze-
śnia o godz. 14:00 na IX Tatarski Turniej 
Łuczniczy. Odbędzie się on na terenie 
Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance. Ry-
walizacja miłośników łucznictwa będzie 
podsumowaniem tegorocznych warszta-
tów łuczniczych w Studziance. 

Na początek rywalizacja będzie się toczyła 
o trofea w kategorii dziewcząt i chłopców 
wśród uczniów szkoła podstawowa oraz 
gimnazjum. Ponadto zawodnicy zmierzą 
się w strzelaniu z łuku w pozycjach stojącej, 
z kolana i tyłem w kategorii open oraz kobiet. 
Zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu 
przed zawodami. Udział jest bezpłatny dla 
mieszkańców gminy Łomazy. Pozostali po-
noszą opłatę 25 zł/osoba
Łucznictwo sprawia niesamowitą radość 
i satysfakcję, bo to od łucznika zależy jak po-
leci strzała. Jest to także swego rodzaju wal-
ka z samym sobą. Warto uświadomić sobie, 
jak wiele walorów niesie ze sobą strzelanie 
z łuku. Ma ono pozytywny wpływ na kształ-
towanie się zdyscyplinowania, samodziel-
ności, opanowania i wpływa na poprawę 
koncentracji. Strzelając z łuku wyrabiamy 
w sobie takie cechy jak cierpliwość, szybkie 

podejmowanie decyzji, panowanie nad emo-
cjami. Szlifujemy też umiejętność odrzucenia 
wszelkich rozpraszających nas myśli, kiedy 
całą uwagę trzeba skupić na celu.
Należy wspomnieć też o walorach zdrowot-
nych płynących z uprawiania łucznictwa. 
Wywiera ono pozytywny wpływ na kondy-
cję i samopoczucie. Ważną zaletą łucznictwa 
jest pozytywny wpływ na wady postawy np. 
bocznych skrzywień kręgosłupa. W takich 

wypadkach zajęcia z łucznictwa są traktowa-
ne jako forma rehabilitacji. Łucznictwo jest 
dyscypliną, która wpływa na poprawę siły 
mięśni kończyn górnych, ułatwia kontrolę 
niestabilnego tułowia i utrzymywanie rów-
nowagi.
Działanie jest realizowane przy wsparciu 
finansowym Gminy Łomazy w ramach 
realizacji zadania zleconego „Integracja 
w Studziance”.

Materiał: Łukasz Węda

III Otwarte Mistrzostwa MTB Międzyrzeca
Czterdziestu zawodników rywalizowa-
ło na trasie III Otwartych Mistrzostw 
MTB Międzyrzeca Podlaskiego o Pu-
char Burmistrza Miasta, które odbyły 
się 26 sierpnia na międzyrzeckich je-
ziorkach.

Zawodnicy i kibice mogli cieszyć się ciepłą i 
słoneczną pogodą. Trasa była dość szybka 
i zarazem techniczna, co dawało uczest-
nikom wyścigu możliwość wykazania się 
mocą i umiejętnościami – podkreślał Pa-
weł Tusz z MTB Huragan Międzyrzec 
Podlaski.

Najszybszy na mecie był Michał Kamiń-
ski z Białej Podlaskiej, startujący w kategorii 
elita (16-36 lat) i reprezentujący GO Sport 
AK-Sped Team. Liczący około 24 kilome-
try dystans pokonał w 54 minuty. Wśród 
pań najlepsza była zawodniczka MTB Mię-
dzyrzec Jolanta Myć. Również w kategorii 
juniorów (ścigali się na dystansie 12 kilome-
trów) zwyciężył reprezentant międzyrzec-
kiego klubu Aleksander Tusz. W kategorii 
elita + (ponad 36 lat) najlepszy był Wiesław 
Wójtowicz z Azart Peleton Chełm.
Kolarstwo górskie to trudny sport. Prze-
konał się o tym jeden z międzyrzeczan 

(niezrzeszony), który wystartował w wy-
ścigu. Zawodnik miał wypadek na trasie. 
Konieczna była interwencja pogotowia 
ratunkowego.
Na mecie na zawodników czekał posiłek 
oraz puchary i upominki, które wręczył 
burmistrz Zbigniew Kot. Była również 
loteria, w której losowano atrakcyjne dla 
kolarzy fanty. Organizatorem imprezy był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a trasę 
wyścigu przygotowała drużyna MTB Hu-
ragan Międzyrzec Podlaski.

Tekst: Radio Biper/ 
Zdjęcia: UM w Międzyrzecu Podlaskim
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OGŁOSZENIA

Nabór 
ochotników do 

terytorialnej 
służby 

wojskowej
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Białej Podlaskiej prowadzi na-
bór ochotników do terytorialnej 
służby wojskowej w 2 Lubelskiej 
Brygadzie Obrony Terytorialnej 
w Lublinie.  Docelowym miej-
scem pełnienia służby będzie 
Biała Podlaska (nowotworzony 
batalion OT).
Szczegóły znajdą Państwo na 
s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  w w w.
b i a l a p o d l a s k a . w k u . w p . m i l .
pl  lub pod numerami telefo -
nów: 261 182 420, 261 182 406.                                                                                                                                             
                              Materiał: WKU w Białej Podlaskiej

Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej informuje, że na pod-
stawie Rozporządzenia Nr 8 Wo-
jewody Lubelskiego z dnia 30 
sierpnia 2017 r. w sprawie zwal-
czania afrykańskiego pomoru 
świń na terenie powiatu bialskie-
go, łukowskiego i radzyńskiego 
Bialski Festiwal Sękaczy, w tym 
konkurs Piosenki Biesiadnej 
i  konkurs na najpiękniejszy 
i najsmaczniejszy sękacz, który 
miał się odbyć 17 września br. 
w Międzyrzecu Podlaskim zo-

staje odwołany. O miejscu i cza-
sie festiwalu wraz z imprezami 

towarzyszącymi poinformujemy 
Państwa w późniejszym terminie.

Sękacze odwołane 



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... WRZESIEN-PAZDZIERNIK 2017

,

,

Uroczystości Katyńskie
17 września; Międzyrzec Podlaski,
Program artystyczny przygotowywa-
ny od kilku lat przez uczniów naszej 
szkoły, wystawiany w  rocznicę 17 
września na Alei Katyńskiej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Celem programu 
jest upamiętnienie ofiar sowieckiej 
agresji. Imprezę organizują panie: 
Maria Witkowska i Joanna Pióro we 
współpracy z Towarzystwem Przyja-
ciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim. 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii 
Dąbrowskiej, ul. 3 Maja 40/42, 21-560 
Międzyrzec Podlaskim (Joanna Pióro)

PAŹDZIERNIK 2017

Przegląd kapel i zespołów ludowych
15 października, Dom Ludowy w Be-
rezie. Cykliczna uroczystość groma-
dząca bardzo licznie zespoły ludowe 
z całego regionu. Celem uroczystości 
jest promocja kultury ludowej oraz 
tworzenie zespołom ludowym moż-
liwość wymiany doświadczeń i pre-
zentacji dorobku szerszemu gronu 
odbiorców.
Zespół Ludowy „Ale baby” z Kapelą 
z Berezy (Michał Teofilski)

V Regionalny Przegląd Chórów 
i Scholi pn. „Jak Paciorki Różańca”
15 października, kościół MBR w Sła-
watyczach. Coroczne październikowe 
spotkanie chórów i zespołów wokal-
nych z terenu woj. lubelskiego w re-
pertuarze pieśni ku czci Matki Bożej 
Różańcowej mające na celu populary-
zację śpiewu chóralnego i w grupach 
wokalnych a także stworzenia możli-
wości wspólnego spotkania i śpiewu. 
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kul-
tury, Parafia Rzymskokatolicka, Zespół 
Szkół, Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskie, Wojewódzki Ośrodek Kul-
tury w Lublinie
B. Szulej (83)3783473, sok@slawaty-
cze-gmina.pl

XV Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Dorosłych

15 października, Cieleśnica PGR. Na 
tego rodzaju Przegląd zapraszane są 

zespoły ludowe, kapele, soliści, poeci 
ludowi. Powiatowy Przegląd zbiega 
się z rocznicą wyboru papieża Jana 
Pawła II, pierwsza część tej imprezy 
poświęcona jest wspomnieniu o ży-
ciu i twórczości artystycznej papie-
ża Polaka. Następnie zespoły i soliści 
z powiatu bialskiego prezentują twór-
czość własną. 
Organizatorzy: Starostwo Powiato-
we w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy 
Rokitno, Gminna Instytucja Kultury 
w Rokitnie, Rokitno 37 B, 21-504 Ro-
kitno, e-mail: gikrokitno@o2.pl, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Cieleśnicy PGR, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rokit-
nie osoba odpowiedzialna: Alicja Ja-
woszek tel. (83) 3453120

Wydarzenia sportowe

III Bieg po Zdrowie
17 września; Impreza zaplanowana 
w Gminie Piszczac. Rywalizacja dzieci 
i młodzieży. Biegi dla dorosłych na 5 
km oraz warsztaty i marsz Nordic Wal-
king, gry i zabawy dla dzieci.
IX Międzynarodowy Turniej Drużyno-
wy w Piłkę Nożną i Siatkową Dziew-
cząt i Chłopców w Terespolu
17 września; W imprezie biorą udział 
dzieci i młodzież polska i białoruska.

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej  
w Rokitnie

19 września

XXXII Memoriał im. Ryszarda Ochni-
ka w Tenisie Stołowym w Janowie 
Podlaskim
24 września; Zawody skierowane do 
osób z różnych grup wiekowych.

XXVII Powiatowe Biegi Uliczne  
XXII Memoriał im.Wincentego  

Kozłowskiego
27 września; Organizatorem imprezy 
jest Klub Olimpijczyka w Terespolu. 
W ramach tego przedsięwzięcia od-
będzie się 15 biegów na różnych dy-
stansach dostosowanych do możliwo-
ści biegowych uczestników. Początek 
zawodów przewidziany jest o godz. 
11.00.

,



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.plXXXVII Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Międzyrzec Podlaski: Turniej 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

IX Nadbużański Rajd Rowerowy

Festyn Rodzinny w Leśnej Podlaskiej

VI Powiatowe Igrzyska
Sportowo – Rekreacyjne LZS w Sworach

„Dni Pola”w Stacji Doświadczalnej Oceny 
Odmian w Ciciborze Dużym

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Nowe inwestycje w Gminie Konstantynów
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XIX Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze OSP

QR CODE
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12 rocznica nadania Zespołowi Placówek 
Oświatowych imienia Żołnierzy mjr. "Zenona"

QR CODE
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III Olimpiada Przedszkolaka w Dołdze
QR CODE
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