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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 11 316
•	 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

SPIS TREŚCI                                       nr str

XXXV sesja Rady Powiatu                                 3

Marek Uściński – wywiad                                 4

Nowa taryfa na wodę i ścieki                              5

Konferencja dot. ASF                                     6

Ceny targowiskowe                                      7

Dzień Działacza Kultury 2017                             8-9

Święto rodzicielstwa zastępczego                          10

Dzień matki i dziecka na ludowo                                11

Odsłonięcie krzyży w Woskrzenicach                         12

Festiwal Pieśni Maryjnej                                  13

Przegląd kapel i śpiewaków ludowych                          14

Urodziny międzyrzeckiej podstawówki                     15

Po angielsku w Rzeczycy                                 16

Kaplica w Kobylanach poświęcona                      17

Wokalnie w Sławatyczach i Łomazach                            18

W świecie niepełności                                                  19

Kaplica w Kobylanach poświęcona                              20

Pobiegli na wisznicką milę                                           21

Rajd Terespol-Brześć-Terespol                                      22

Kalendarz wydarzeń                                                23

Powiat bialski w materiałach wideo                              24

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bia³ej Podlaskiej

Adres redakcji: Starostwo Powiatowe w Bia³ej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Bia³a Podlaska, 
tel. 83 351 13 85; fax 83 343 36 09; e-mail: gosciniec@powiatbialski.pl, starostwo@powiatbialski.pl

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nades³anych tekstach. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja nie odpowiada.

Sk³ad i druk: POLIGRAF, tel. (83) 372 03 23, poligraf@list.pl, www.poligraf-druk.pl

Egzemplarz bezp³atny
Nak³ad 3000 egz.

Zespó³ Redakcyjny - Wioletta Bielecka, Grzegorz Panasiuk, Mariusz Maksymiuk, Anna JóŸwik, El¿bieta Chwalczuk, £ukasz Cio³ek, 
Pawe³ Litwiniuk, Mariusz Kostka, Arkadiusz Misztal.

Goœciniec Bialski jest wspó³tworzony przez pracowników urzêdów gmin, gminnych oœrodków kultury, szkó³ i bibliotek, które dzia³aj¹ na terenie 
powiatu bialskiego. 

Numer zamkniêto dnia 05.06.2017 r.
Ok³adka: 

 
Dzieñ dziecka w Leœnej Podlaskiej; zdjêcie nades³ane przez Radê Rodziców Przedszkola Samorz¹dowego w Leœnej Podlaskiej



3

16-31.05.2017 Gościniec Bialski Nr 10

SAMORZĄD
31 maja odbyła się kolejna, XXXV Se-
sja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Podczas sesji wręczono okolicznościowe 
grawertony i dyplomy Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego. Wyróżnieni zostali: 
ppłk Artur Łojek, mjr Grzegorz Celiński, 
st. chor. Tadeusz Mikinnik, ppłk Leszek 
Wojciechowski, mjr Damian Frańczak, 
chor. Adam Wołodko, st. sierż. sztab. Ja-
nusz Malczuk, ppor. Paweł Waszczuk oraz 
Stanisław Romaniuk.

Bezpieczeństwo sanitarne powiatu
Radni rozpatrzyli roczną informację 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu za rok 2016 przygotowaną przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Podmiot 
ten sprawuje nadzór sanitarny, a także 
prowadzi działalność zapobiegawczą 
i epidemiologiczną w zakresie chorób za-
kaźnych oraz działalność w zakresie pro-
mocji zdrowia. Zgodnie z przedstawioną 
na sesji informacją sytuacja epidemiolo-
giczna na terenie powiatu bialskiego jest 
zadowalająca. Zarejestrowano spadek 
zachorowań m.in. na WZW typu C, WZW 
typu B i grypę. Więcej osób niż w latach 
ubiegłych zachorowało jednak m.in. 
na boreliozę i salmonellozę. Mieszkań-
cy powiatu wciąż chętnie korzystają ze 
szczepionek na poszczególne jednostki 
chorobowe. Dotyczy to zarówno dzieci, 
młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Zmiany w składzie Rady Społecznej 
międzyrzeckiego szpitala

Jedna z uchwał podjętych tego dnia do-
tyczyła zmiany w składzie Rady Społecz-
nej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Pod-
laskim. W związku z rezygnacją z funk-
cji przewodniczącego Rady Społecznej 
Franciszka Jerzego Stefaniuka, na jego 
miejsce powołany został Mariusz Filipiuk 
- starosta bialski. 

O współpracy z organizacjami poza-
rządowymi 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z re-
alizacji „Programu współpracy powiatu 
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami działającymi w sferze 
pożytku publicznego za rok 2016”. Pro-
gram realizowano w formie udzielania 
dotacji dla organizacji pozarządowych 
na wykonanie zadań publicznych. Ze sto-
warzyszeniami zawarto 9 umów dotacji, 
z tego 7 w formie wsparcia. Przedsięwzię-
cia organizowane lub współorganizowa-
ne przez stowarzyszenia mogły być na 
wniosek wspierane także w formie rze-
czowej. W ramach programu udzielane 
są m.in. okresowe stypendia sportowe 

za osiągnięcia w działalności sportowej, 
a także nagrody pod nazwą „Bialskie Ta-
lenty” za sukcesy w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury oraz oświaty.
Podczas majowego posiedzenia rad-

ni rozpatrzyli i przyjęli także uchwały 
w sprawach: zmian w budżecie Powiatu 
Bialskiego na 2017 rok i zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Powiatu Bial-
skiego na lata 2017-2025.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

XXXV sesja Rady Powiatu 
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Marek Uściński radny Rady Powiatu 
Bialskiego

Wiek, wykształcenie, rodzina
Marek Uściński ma 58 lat. Posiada wyż-
sze wykształcenie. Jest magistrem ad-
ministracji (Uniwersytet w Białymstoku) 
i magistrem prawa (UMCS w Lublinie). 
Żona pracuje w Delegaturze Urzędu 
Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Jest 
ojcem dwójki dzieci: córka Aleksandra 
- studentka 4 roku prawa na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie, syn 
Michał - student I  roku informatyki 
na Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie.

Kiedy i dlaczego zostałem radnym?
Radnym Powiatu Bialskiego zostałem wy-
brany w roku 2006. Od tego czasu pełnię 
nieprzerwanie tę zaszczytną funkcję. Bez-
pośredni wpływ na decyzję o kandydowa-
niu miał Michał Włostowski, który namó-
wił mnie do podjęcia nowego wyzwania 
i wykorzystania mojej wiedzy i doświad-
czenia na rzecz społeczności lokalnej. Do 
tego czasu nie działałem zbyt aktywnie 
politycznie i społecznie. Nie ukrywam, że 
decyzję o kandydowaniu podjąłem w na-
stępstwie poszukiwania sposobu uwol-
nienia się od agresywnego pracodawcy, 
który stosował wobec mojej osoby różno-
rakie formy oraz metody szykan i represji.

Będąc radnym udało się
W ramach stałego kontaktu z wyborcami 
udzielam bezpłatnych porad prawnych. 
Od początku pełnienia funkcji radnego 
jestem dostępny dla wszystkich miesz-
kańców gminy Łomazy, którzy o ile zaj-
dzie taka potrzeba, zgłaszają się do mnie 
osobiście w miejscu mojego zamieszka-
nia. Od 2008 roku udzielam w Piszczacu 
bezpłatnych porad prawnych w każdy 
pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, 
w  obiektach gminy wskazanych przez 
wójta. Z moich porad korzystają także 
mieszkańcy innych gmin naszego powia-
tu. Po kilkuletniej przerwie wznowiłem 
udzielanie takich samych porad praw-
nych w  Gminie Rossosz. Dla chętnych 
jestem dostępny w Gminnym Ośrodku 
Kultury w każdy drugi i czwarty wtorek 
miesiąca. W trakcie spotkań z wyborcami 
uzyskuję wiedzę na temat jakości funkcjo-
nowania samorządu powiatowego. Zgła-
szane są do mnie różnego rodzaju postu-
laty i sugestie dotyczące podejmowania 
problemów mających istotne znaczenie 
dla mieszkańców powiatu. Taki kontakt 
bardzo pomaga w pełnieniu funkcji rad-
nego. 

Kolejną płaszczyzną działalności społecz-
nej jest, adresowane do dzieci i młodzieży 
szkolnej, rozwijanie aktywności sporto-
wej oraz kształtowanie postawy patrio-
tycznej. Dotychczas zorganizowałem 6 
Powiatowych Parafiad Dzieci i Młodzie-
ży w których łącznie wzięło udział około 
3000 uczestników z kilkudziesięciu parafii 

powiatu Bialskiego. Byli wśród nich także 
goście z Białorusi, reprezentując Brześć, 
Kobryń oraz Iwacewicze. Zorganizowa-
łem 6 rodzinnych festynów szachowych 
z okazji Dnia Dziecka, których celem była 
popularyzacja gry w szachy oraz ciekawa 
propozycja spędzenia wolnego czasu dla 
rodzin grających w szachy. Przez ostatnie 
7 lat organizowałem Bialską Ligę Szacho-
wą adresowaną do uczniów szkół powia-
tu Bialskiego. Z każdym kolejnym cyklem 
rozgr y wek prz yby wało uczestników. 
W bieżącej edycji w 6 turniejach wzięło 
udział 638 młodych szachistów. Idea tego 
typu rozgrywek wykroczyła już dawno 
poza granice powiatu. Od kilku lat syste-
matycznie uczestniczą w Lidze uczniowie 
z powiatów łosickiego i  radzyńskiego. 
W roku 2011 zorganizowałem akcję sa-
dzenia dębów katyńskich w ramach akcji 
zapoczątkowanej przez prezydenta RP 
prof. Lecha Kaczyńskiego „Katyń, ocalić 
od zapomnienia”. W jej ramach przed bu-
dynkiem Zespołu Szkól w Łomazach po-
sadzone zostały dęby upamiętniające 4 
osoby zamordowane przez Rosjan w 1940 
roku. Jedną z upamiętnionych osób był 
Mieczysław Lutman, ostatni przedwojen-
ny starosta Białej Podlaskiej. Przez prze-

ważający czas sprawowania mandatu 
byłem radnym opozycyjnym. Istota opo-
zycyjności sprawiała, że nie miałem moż-
liwości skutecznego wdrażania w czyn 
nowych, ciekawych i pożytecznych dla 
mieszkańców powiatu rozwiązań. Mając 
świadomość takich ograniczeń podejmo-
wałem działania wszędzie tam, gdzie nie 
była potrzebna aprobata osób kierują-
cych powiatem. Stąd też moja aktywność 
w obszarze porad prawnych, a także dzia-
łaniach adresowanych do dzieci i mło-
dzieży szkolnej promująca patriotyczne 
wychowanie oraz zdrowy i aktywny spo-
sób spędzania wolnego czasu. 

Pracuję nad
W bieżącej kadencji jestem wiceprzewod-
niczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
i Infrastruktury. Priorytetem moich dzia-
łań jest zbudowanie czytelnego i uczci-
wego systemu współpracy z samorząda-
mi gminnymi w zakresie budowy dróg, 
chodników i mostów oraz utrzymania 
istniejącej już infrastruktury. Swoimi dzia-
łaniami wspieram podlaskich rolników 
szczególnie w obszarze szkód łowieckich 
wyrządzanych przez dziki, łosie, jelenie, 
daniele i sarny. Ubolewam, że przez 17 
lat istnienia samorząd powiatowy nie 
zdołał wypracować rozwiązań systemo-
wych, istotnych z punktu widzenia miesz-
kańców powiatu, w zakresie organizacji 
i zarządzania oświatą, administrowania 
drogami powiatowych, geodezji i gospo-
darki nieruchomościami. Obecnie z wice-
starostą Januszem Skólimowskim i całym 
Zarządem wypracowujemy konstruktyw-
ne rozwiązania. 

W przyszłości ważne będzie
Zar ządzanie powiatem na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. Zaprzestanie 
równoważenia budżetu kredytem banko-
wym.

Dwa zdania o obecnej Radzie  
Powiatu

Jest to melanż świeżości i doświadczenia. 
Duża aktywność radnych i niezłe przygo-
towanie do wykonywania mandatu rad-
nego.

Dwa zdania o współpracy z Zarzą-
dem Powiatu

Będąc członkiem zarządu oceniam do-
tychczasową współpracę na czwórkę. 
Posiedzenia przebiegają sprawie bez 
większych wpadek i incydentów.

Moja podpowiedź
Poprawa warunków lokalowych Staro-

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018

Marek Uściński reprezentuje mieszkań-
ców gmin Łomazy, Piszczac i Rossosz. 
W Radzie Powiatu jest członkiem klubu 

radnych Prawo i Sprawiedliwość.
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24 maja Rada Miasta Międzyrzec Pod-
laski zatwierdziła taryfy za wodę i ście-
ki. Podwyżek nie będzie. Mieszkańcy 
zapłacą też mniej za odbiór ścieków, 
stawka zmalała o 40 gr.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Międzyrzecu Podlaskim pozwoliło so-
bie na obniżkę taryfy na odbiór ścieków, 
bo zwiększyły się przychody po moder-
nizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Dzięki inwestycji spółka mogła przyjąć 
większą niż dotychczas ilość ścieków od 
przedsiębiorstw i osób fizycznych.
Za odprowadzenie ścieków mieszkańcy 
zapłacą 5,45 zł za metr sześcienny, na-
tomiast stawkę dla prowadzących dzia-
łalność gospodarczą utrzymano na tym 
samym poziomie (7,93 zł/m³). Za metr 

sześcienny wody obie grupy będą płacić 
bez zmian, czyli 2,69 zł/ m³.
Zmalały też stawki opłaty abonamento-
wej dla odbiorców wody. W miesięcznym 
okresie rozliczeniowym kwota zmala-
ła o 47 gr i wynosi 10,59 zł, a w okresie 
dwumiesięcznym o 46 gr (wynosi 10,64). 
Opłaty abonamentowe dla dostawców 
ścieków w miesięcznym okresie rozlicze-
niowym wynoszą teraz 10,75 zł (spadek 
o 45 gr), zaś w okresie dwumiesięcznym 
- 10,94 zł (spadek o 44 gr).
Odbiorcy wody i ścieków zaoszczędzą 
też na opłacie abonamentowej. Stawka 
w miesięcznym rozliczeniu to 10,79 (zma-
lała 45 gr), natomiast w dwumiesięcznym 
wynosi 11,03 zł (spadek o 44 gr). Nowe 
stawki będą obowiązywać od 30 czerwca 
2017 r.                                  Materiał: PUK Sp. z o.o.

Zgodnie z „Planem szkolenia obron-
nego na rok 2017 uzgo dnionego 
z Wojewodą Lubelskim pismem ZK-
I.657.3.1.2017 z dnia 19 stycznia 2017 
r. oraz „Planem szkolenia obronnego 
organizowanego w dniu 23 maja 2017 
r.” zatwierdzonego przez starostę bial-
skiego dnia 26 kwietnia 2017 r. w dniu 
23 maja 2017 r. w godzinach od 10.00 
do 13.40 odbyło się szkolenie obronne 
dla grup szkoleniowych pracowników 
prowadzących sprawy związane z wy-
konywaniem zadań obronnych w gmi-
nach i gminach o statucie miasta oraz 
pracowników Starostwa wskazanych 
do realizacji zadań kurierów Akcji Ku-
rierskiej Administracji Publicznej.

Do przeprowadzenia szkolenia obronne-
go zostali zaproszeni znawcy tematyki 
obronnej: Sławomir Wierzbicki, dokto-
rant Instytutu Nauk Społecznych i Bez-
pieczeństwa Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humani-
stycznego w Siedlicach oraz mjr Grzegorz 
Celiński, Zastępca Komendanta Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Białej Pod-
laskiej.
Tematyka szkolenia dotyczyła następu-
jących zagadnień: świadczenia rzeczo-
we i osobiste na potrzeby obronności 
państwa, ochrona infrastruktury kry-
tycznej w systemie bezpieczeństwa pań-
stwa w kontekście możliwych zagrożeń 
w formie wykładu oraz przeznaczenie, 
zadania, organizacja i  przebieg Akcji 
Kurierskiej Administracji Publicznej oraz 
reklamowanie na wniosek i z urzędu – 
podstawy prawne – praktyczne wprowa-
dzania danych w formie gry decyzyjnej.
Szkolenie spotkało się z  dużym zain-
teresowaniem w pierwszej kolejności 
pracowników prowadzących zadania 
obronne w gminach i gminach miejskich 
powiatu, jak również pracowników Staro-
stwa – kurierów Akcji Kurierskiej.

Tekst: Kazimierz Rzychoń/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka

stwa Powiatowego, które w obecnym 
wymiarze są dalece niewystarczające. 
Należy rozważyć zmianę siedziby po-
przez przeniesienie administracji po-
wiatowej do innego obiektu lub budo-
wę własnego, nowego biurowca. 

W ciągu ostatniego pół roku 
utkwiło mi w pamięci

Kryzys związany z problemami rolni-
ków wywołany afrykańskim pomorem 
świń. Dramatyczne i bezskuteczne dzia-
łania rolników zmierzające do zmiany 
dotychczasowych dzierżawców obwo-
dów łowieckich. 

Polecam
Bialską Ligę Szachową, jako cykl tur-
niejów dedykowanych dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej, rozwijających: zdol-
ności analityczne, logiczne myślenie, 
wyobraźnię, koncentrację, szacunek dla 
przeciwnika, wytrwałość w dążeniu do 
celu. 

Dlaczego warto odwiedzić Powiat 
Bialski?

Powiat bialsk i  zamieszkują cieka-
wi, szczerzy i otwarci ludzie. Wpisani 
w uciekający w przeszłość krajobraz. 
Żyjący w bliskości z naturą. Niezmien-
nie zanurzeni w patriotyzmie opartym 
na wartościach chrześcijańskich.

Dlaczego warto, gdzie i w co zain-
westować w Powiecie Bialskim?

Specjalna Strefa Ekonomiczna, powsta-
jąca w Białej Podlaskiej. 

Radny prywatnie
Obecnie na diecie po operacji worecz-
ka żółciowego. Na pytanie, co lubię jeść 
chętnie odpowiem za około 5 miesięcy. 
Dyscyplina sportowa, która sprawia 
mi najwięcej przyjemności to szachy. 
Moje zaawansowanie jest na poziomie 
amatorskim. Szachy wyczynowe pozo-
stawiam sobie na czas kiedy przejdę na 
emeryturę. W wolnym czasie, którego 
mam niewiele oglądam programy in-
formacyjne w TV, czytam książki histo-
ryczne, zajmuję się tworzeniem drzewa 
genealogicznego mojej rodziny i oczy-
wiście gram w szachy poprzez Internet. 
W maju br. wygrałem XXIII Okręgową 
Spartakiadę Sportowo-Rekreacyjną 
pracowników KRUS w szachach. Intere-
sują mnie krajowe wydarzenia społecz-
no-polityczne, zagadnienia związane 
z prawem łowieckim, pomoc drugiemu 
człowiekowi.

Kontakt do radnego: 
Tel: 509 926 526

marek.uscinski@wp.pl

m. Międzyrzec Podlaski
 

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Szkolenie obronne 
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W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Lublinie odbyła się konferencja do-
tycząca afrykańskiego pomoru świń. 
Jej celem była wymiana wniosków 
i  doświadczeń zebranych podczas 
zwalczania ASF w województwie lu-
belskim. Udział w konferencji wzięli 
przedstawiciele służb, straży i inspek-
cji oraz hodowcy trzody chlewnej. 

O aspektach związanych z występowa-
niem choroby i zasadach postępowania 
w zakresie przemieszczania świń na tere-
nach objętych restrykcjami mówili repre-
zentanci instytutów badawczych i służb 
weterynaryjnych. Wśród nich znalazł się 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej 
Podlaskiej Radomir Bańko. Na terenie 
województwa lubelskiego, w tym po-
wiatu bialskiego, wciąż odnotowywane 
są kolejne przypadki dzików zarażonych 
afrykańskim pomorem świń. 
W związku z tym faktem zasugerował, 
że hodowcy świń, którzy działają na te-
renach zagrożonych powinni zastanowić 
się nad zmianą profilu hodowli na okres 
zagrożenia i przestawić się na bydło czy 
drób. Ci zaś rolnicy, którzy nie chcą rezy-
gnować z chowu świń powinni rygory-
stycznie przestrzegać wymogów bioase-
kuracji. Należą do nich m.in. zapewnienie 
szczelnego ogrodzenia, maty nasączonej 
środkiem dezynfekcyjnym funkcjonują-
cej 24 godziny na dobę oraz procedury 
związane z wjazdem i wyjazdem z go-
spodarstwa. Z szacunków Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Białej Podla-
skiej wynika, że obecnie na terenie po-
wiatu bialskiego hoduje się ok. 90 tys. 
sztuk świń, z czego ok. 60 proc. w mniej-
szych gospodarstwach rodzinnych. Żeby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby 
w gospodarstwach na obszarach w pro-
mieniu 3 km od ognisk choroby realizo-
wano ubój prewencyjny, w wyniku któ-
rego wybito ok. 1600 świń z ponad 100 
gospodarstw. 
Obecnie największym zagrożeniem są 
dziki. W szczególności martwe. Dlatego 
też w 2016 roku na terenie lasów powia-
tu bialskiego i części powiatów włodaw-
skiego i radzyńskiego przeprowadzane 
były akcje poszukiwania padłych dzi-
ków. Stanowią one bowiem długotrwa-
ły rezerwuar wirusa choroby. W związku 
z tym konieczne jest ich lokalizowanie 
i utylizacja. 
Jako kolejny środek zapobiegawczy Ra-
domir Bańko wskazał kontynuowanie 
sanitarnego odstrzału dzików, który obo-
wiązuje od 22 marca i ma doprowadzić 
do stanu populacji 0,1 na kilometr kw. 
Koła łowieckie na terenie powiatu bial-
skiego odstrzeliły w tym roku już blisko 
1000 dzików. Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ASF: co zdecydują rolnicy?
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Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)

Punkt skupu Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska -

ZM Wierzejki - Łuków 5,10

ZEMAT Wohyń - Radzyń 5,05

ZM ŁMEAT - Łuków 5,30

Januszówka - Łęczna 5,25

Ceny Targowiskowe wybranych produktów

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 
(kg)

Wisznice 1,50

Piszczac 1,50

Biała Podlaska 70-75 55-65 50-60 70-80 60-70 1,0-3,0 0,5-0,7

Radzyń Podl. 70-75 55-65 50-60 70-80 60-70 0,75-0,8

Łuków 80-90 65-70 60 90 60-70 1,00-2,5 0

Elizówka 0,8

Łęczna 60 45 65 54-55 1,00-2,00

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

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa poinformo-
wała o tym, że od 29 czerwca do 
28 lipca rolnicy z terenów obję-
tych afrykańskim pomorem świń 
(ASF) będą mogli składać w Od-
działach Regionalnych wnioski 
o przyznanie pomocy finansowej 
na "Restrukturyzację małych go-
spodarstw" w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 - 2020. 

O takie wsparcie mogą starać się 
rolnicy, którzy posiadają gospo-
darstwa rolne o wielkości ekono-
micznej mniejszej niż 10 tys. euro, 
położone na obszarach objętych 
ASF, którzy zdecydują się na za-
przestanie chowu i hodowli świń. 
Warunkiem ubiegania się o taką 
pomoc jest podleganie ubezpie-
czeniu społecznemu rolników 
z mocy ustawy i w pełnym zakre-
sie jako rolnik lub małżonek rolni-
ka bez przerw przez co najmniej 

24 miesiące. Okres ten ma 
bezpośrednio poprzedzać 
mies iąc  z łożenia  wnio -
sku o przyznanie pomocy. 
W tym okresie nie można 
również prowadzić innej 
działalności gospodarczej. 
O takie wsparcie może sta-
rać się także rolnik, jeżeli 
nie przyznano i nie wypła-
cono mu rekompensaty za 
to, że nieprzerwanie nie 
utrz ymywał  świń w  go-
spodarstwie (art. 57g ust. 
1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt - Dz. U. z 2014 
r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 
oraz z 2016 r. poz. 1605). „Wyso-
kość wsparcia wynosi 60 tysięcy 
zł ( jednak nie więcej niż równo-
wartość 15 tys. euro) i płatna jest 
w II transzach - najpierw 80 proc. 
pomocy, a pozostałe 20 proc. po 
realizacji założonej w biznesplanie 

inwestycji” – czytamy na stronie 
agencji.
Wniosek o przyznanie pomocy rol-
nicy mogą składać osobiście, przez 
upoważnioną osobę lub przesyłką 
poleconą nadaną do właściwego 
ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa dyrektora oddziału 
regionalnego Agencji. 

Źródło: arimr.gov.pl

Pomoc dla rolników z terenów 
objętych ASF
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W klimatycznych murach Domu Kultury 
w Hrudzie spotkano się, by świętować 
Dzień Działacza Kultury. Odbył się on 
30 maja. 

Na zaproszenie Mariusza Filipiuka – sta-
rosty bialskiego przybyli samorządowcy, 
pracownicy instytucji kultury oraz spo-
łecznicy. Wśród nich byli obecni m.in.: 
Andrzej Marciniuk – kierownik filii Lu-
belskiego Urzędu Marszałkowskiego, Ma-
rian Tomkowicz - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Janusz 
Skólimowski - wicestarosta bialski, Arka-
diusz Maksymiuk - przewodniczący Ko-
misji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Tomasz 
Bylina - wiceprzewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Finansów Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej, Marzenna Andrzejuk - rad-
na powiatu bialskiego, Zbigniew Kot - 
burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski, 
Jacek Szewczuk - wójt gminy Rokitno, 
Marek Korpysz - wójt Gminy Sosnówka, 
a w imieniu wójta gminy Biała Podlaska 
– Grażyna Majewska – sekretarz gminy, 
jak również Alexander Sawczuk - prze-
wodniczący brzeskiego obwodowego 
stowarzyszenia publicznego „strażacy 
ochotnicy”.
Powiatowy Dzień Działacza Kultury był 
okazją do podziękowań i życzeń, ale rów-
nież do podsumowania konkursów: Sa-

morząd gminny przyjazny kulturze i „Bial-
skie Talenty”, obydwa za 2016 r. 
Wręczone zostały także medale „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” Bożenie Paw-
linie – Maksymiuk – prezesowi Fundacji 
Nadbużański Uniwersytet Ludowy i Marii 
Sawczuk – dyrektorowi Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Konstantynowie, a dyplom 
uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – Aleksandrze Melaniuk – 
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśnej Podlaskiej. 
Między poszczególnymi częściami moż-
na było zobaczyć zdolnych mieszkańców 
gminy Biała Podlaska oraz „Bialskie Talen-
ty”. Zaprezentowały się: zespół obrzędo-
wo-śpiewaczy z Hruda, przedstawiciele 
Młodzieżowej Grupy Tanecznej „Macie-
rzanka” i Zespołu Tanecznego „Figiel” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Pod-
laskiej, Zespół „Zorza” z Cicibora Dużego, 
Natalii Marczuk, Cezary Cap i Wiktoria 
Leszczyńska, a także Zespół "Sokotuchy” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Pod-
laskiej.
Już po raz czwarty został podsumowany 
konkurs „Samorząd gminny przyjazny 
kulturze”. Za 2016 rok tytuł ten otrzymało 
Miasto Miedzyrzec Podlaski. Podzięko-
wania odebrali z rąk starosty bialskiego 
również przedstawiciele gmin: Sosnów-
ka, Drelów, Terespol, Międzyrzec Podlaski, 
Łomazy, Sławatycze.

Starosta bialski nagrodził za ubiegły rok 
5 zdolnych młodych osób z powiatu bial-
skiego, tym samym podsumował „Bialskie 
Talenty” za 2016 r. Statuetkę, dyplom oraz 
nagrodę pieniężną otrzymali: w dziedzi-
nie kultury Natalia Marczuk (śpiew, pla-
styka) z Gimnazjum w Tucznej i Wiktoria 
Leszczyńska (taniec) z Zespołu Placówek 
Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podla-
skim, sportu - Patrycja Waszczuk (szachy) 
z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 
w Międzyrzecu Podlaskim, Jakub Celiń-
ski (pływanie) z Zespołu Placówek Oświa-
towych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, 
nauki - Karolina Borkowska z Zespołu 
Placówek Oświatowych Nr 1 w Między-
rzecu Podlaskim. W tym roku przyznane 
zostało również Grand Prix laureatowi, 
który za swoje osiągnięcia otrzymałby 3 
Bialski Talent w swojej naukowej karierze. 
Został nim Rafał Stepulak z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu 
Podlaskim. Nagrodzonym towarzyszyli ro-
dzice, opiekunowie oraz dyrektorzy szkół, 
w których się uczą.
Wszystkim obecnym starosta bialski przy-
gotował życzenia z okazji Dnia Działacza 
Kultury. 
Po części oficjalnej można było zwiedzić 
Pracownie Tkacką oraz wymienić do-
świadczenia i porozmawiać o aktualnej 
sytuacji kultury w danych środowiskach.

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Dzień Działacza Kultury w Hrudzie
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Od 2006 roku w maju obchodzony jest 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej 
okazji 27 maja w Europejskim Centrum 
Kształcenia i Wychowania w Roskoszy 
odbył się 12 Powiatowy Festyn Rodzin-
ny. Po raz pierwszy zorganizowany we 
współpracy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Białej Podlaskiej oraz Stowarzy-
szenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jed-
no Serce” w Żabcach.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpień 
dyrektora PCPR Haliny Mincewicz i dyrek-
tora MOPS Ewy Borkowskiej, które wpro-
wadziły gości w tematykę imprezy. Dyrek-
tor Mincewicz powiedziała m.in.: „Widzę 
waszą codzienną mozolną pracę. Wiem 
jako Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, z jakimi problemami się 
borykacie, ale też dzielę z wami radości 
i sukcesy. Pragnę za ten trud gorąco po-
dziękować.”
Przed zgromadzonymi wystąpił starosta 
bialski Mariusz Filipiuk, który w swoim 
przemówieniu podkreślił rolę pieczy za-
stępczej oraz osób, które podejmują się 
tego trudnego zadania: „To dzięki Wa-
szemu zaangażowaniu, nieprawdopo-
dobnej empatii i wrażliwości dzieci, któ-
re doświadczyły w swoim krótkim życiu 
różnych sytuacji, wreszcie mogą cieszyć 
się spokojnym dzieciństwem. Mogą się 
rozwijać, odkrywać swoje talenty i zdoby-
wać wykształcenie. A wszystko dlatego, że 
Państwo otaczacie ich swoją wielką troską 
i ukazujecie im pozytywne wzorce życia 
rodzinnego”. Starosta wskazał również 
konieczność promowania rodzicielstwa 
zastępczego oraz dobrej współpracy róż-
nych instytucji, które wykonują pracę na 
rzecz rodziny i dziecka.
W imieniu prezydenta Miasta Biała Pod-
laska Dariusza Stefaniuka podziękowania 
rodzinom zastępczym przekazała naczel-
nik wydziału polityki społecznej kultury 
i sportu Bogumiła Zieńczuk.

Rodziny zastępcze, które przybyły w so-
botę do Roskoszy mogły skorzystać 
m.in. z porad specjalistów. Organizatorzy 
przygotowali również stoiska promujące 
ideę rodzicielstwa zastępczego z myślą 
osobach, które chciałyby zostać rodzica-
mi zastępczymi. Zainteresowani mogli 
zapoznać się ze szczegółami programu 
Aktywny Samorząd i wziąć udział w poka-
zie udzielania pierwszej pomocy. Na dzieci 
czekały gry, zabawy i konkursy z nagroda-
mi, a także inne atrakcje takie jak dmucha-
ne zjeżdżalnie, karuzela czy malowanie 
twarzy. Zapewniono również całodzienne 

wyżywienie dla uczestników festynu.
W spotkaniu uczestniczył przewodniczący 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Białej 
Podlaskiej Sądzia Robert Łukijaniuk, kie-
rownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądo-
wej z Białej Podlaskiej Lech Sobieszczuk, 
przedstawiciele bialskiej delegatury LUW, 
pedagodzy i psychologowie, koordynato-
rzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy są 
otwarci na pomoc rodzinom zastępczym 
służąc poradnictwem i pomocą w rozwią-
zywaniu pojawiających się problemów.

Tekst: Wioletta Bielecka, PCPR w Białej Podlaskiej/ 
Zdjęcia: PCPR w Białej Podlaskiej

W Roskoszy obchodzili Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
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Na ludowo świętowano w niedzielę 
Dzień matki i dziecka w Maniach. Wy-
darzenie rozpoczęło się od mszy św. 
w kościele p.w. Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy. 

W części głównej na placu szkolnym 
przed gośćmi zaprezentowały się zespo-
ły i kapele ludowe z powiatu bialskiego 
oraz zespół ludowy Ostromieczewskije 
Ljawony z Ostromieczewa na Białorusi, 
które odebrały z rąk starosty bialskiego 
Mariusza Filipiuka specjalne listy w po-
dziękowaniu za piękny występ. Starosta 
złożył również wszystkim mamom i dzie-
ciom życzenia z okazji ich święta. Wystę-
pom towarzyszył piknik, podczas którego 
dorośli i dzieci mogli skorzystać z wielu 
atrakcji przygotowanych dla nich przez 
organizatorów. Zabawy dla dzieci pro-
wadzili animatorzy z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. 
Uczestnicy festynu mogli m.in. spróbo-
wać wyrobów z dziczyzny, wyproduko-
wanych przez członków Koła Łowieckie-
go nr 12 „Ogar” z Białej Podlaskiej. 
Wśród gości przybyłych do Mań znaleźli 

się m.in.: wicestarosta bialski Janusz Skó-
limowski, dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Białej Podlaskiej Krystyna Beń, 
dyrektor Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim Wiesław Zaniewicz i dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Białej Podlaskiej Marian-
na Tumiłowicz. 
Organizatorami imprezy byli: Zespół 
„Nadzieja” z Mań, Wójt Gminy Między-
rzec Podlaski, Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej i GOK w Międzyrze-
cu Podlaskim.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

19 maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej odbył się powiatowy finał konkursu „Jestem Bezpieczny„. 
W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło 19 drużyn. Po zsumowaniu wyników wszystkich konkurencji najlepsza okazała się 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Szóstce. Za nią uplasowały się Szkołą Podstawowa w Ciciborze Dużym oraz Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Białej Podlaskiej. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały dyplomy oraz atrakcyjne nagrody i upominki. Sta-
rosta Bialski Mariusz Filipiuk objął przedsięwzięcie honorowym patronatem a zwycięska drużyna otrzymała atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Powiat Bialski.

Komenda Miejska Policji już od 17 lat jest 
głównym organizatorem konkursu „Jestem 
Bezpieczny„. Jego celem jest upowszech-
nienie wiedzy o zagrożeniach z  jakimi 
młodzi ludzie mogą spotkać się w swo-
im codziennym życiu, rozwijanie postaw 
umożliwiających unikanie, zapobieganie 
i pokonywanie niebezpieczeństw oraz za-
poznanie dzieci i młodzieży z prawidłowy-
mi reakcjami w sytuacjach zagrożenia życia 
i zdrowia.
W piątek w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Białej Podlaskiej odbył się powia-
towy finał konkursu. Przystąpiło do niego 
19 drużyn. Uczniowie walczyli dzielnie zma-
gając się ze sobą w 3 konkurencjach. Mieli 
za zadanie rozwiązać test wiedzy składają-
cy się z 24 pytań oraz dokonać „Prezentacji 
Szkoły oraz Bezpiecznego Hasła”. Oceniany 
był również przygotowany przez drużyny 
plakat będący projektem graficznym do za-
mieszczenia na koszulce bawełnianej. Pro-
jekt ten zawierał treści promujące konkurs 

wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny„.
Jurorzy bardzo wysoko ocenili poziom 
wiedzy prezentowany przez uczniów. Po 
zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Szóstce. Za nią uplasowały 
się Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym 
oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Pod-
laskiej. Zwycięska drużyna w składzie: Kinga 

Szczęśniak, Natalia Nekreś, Aleksandra Sła-
wińska, otrzymała rowery górskie oraz inne 
atrakcyjne upominki ufundowane przez 
sponsorów imprezy. Do konkursu drużynę 
przygotowała Bożena Sławińska. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów a organizatorom ko-
lejnych tak udanych edycji konkursu. 

Tekst: Anna Jureczek/ Zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Dzień matki i dziecka na ludowo

Finał konkursu „Jestem bezpieczny”
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7 maja na cmentarzu wojennym w Wo-
skrzenicach Duzych odbyła się ekume-
niczna uroczystość poświecenia krzyży 
– prawosławnego i katolickiego – oraz 
tablicy, poświęconych dziesięciu tysiąc-
om jeńców wojennych pochowanym 
w tym miejscu, zmarłym z głodu i cho-
rób w obozie jenieckim Frontstalag 307 
oraz mieszkańcom wsi Husinka, Kali-
łów, Woskrzenice Małe i Woskrzenice 
Duże, którzy oddali życie ratując zbie-
głych z obozu.

W uroczystościach wzięli udział licznie 
przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele 
władz powiatu i gminy Biała Podlaska: sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk oraz zastępcy 
wójta Adam Olesiejuk. Z Białorusi przybył 
deputowany do Dumy Republiki Białorusi 
Władimir Bazanow oraz pierwszy sekre-
tarz wojewódzki Białoruskiego Republi-
kańskiego Związku Młodzieży z Brześcia 
Wiktor Iwanow i członkowie klubu histo-
rycznego „Garnison” z Brześcia. Obecni 
byli również konsul Republiki Białorusi 
Wasyl Kuryluk i wicekonsul Siergiej Bo-
twicz z Konsulatu RB w Białej Podlaskiej. 
Poświecenia krzyży dokonali ks. Płk. SG. 
Wiesław Kondraciuk – proboszcz parafii 
pw. Kazimierza Królewicza w Białej Pod-
laskiej, ks. Andrzej Prokopiak – proboszcz 
parafii w Woskrzenicach Dużych oraz ks. 
Marcin Gościk – wikary parafii prawo-
sławnej w Białej Podlaskiej. Uroczystość 
prowadził prezes Zarządu Powiatowego 
Związku Młodzieży Wiejskiej w Białej Pod-
laskiej Grzegorz Siemakowicz. 
Starosta Mariusz Filipiuk wskazał na po-
wiazanie tragiczną historią losów miesz-
kańców powiatu bialskiego i  rejonu 
brzeskiego i konieczność trwałego upa-
miętniania tych wydarzeń, by przyszłe 
pokolenia mogły żyć w pokoju a kontakty 
przygraniczne rozwijały się w dobrej at-
mosferze. W podobnym tonie wyrazili się 
deputowany Władimir Bazanow i konsul 
Wasyl Kuryluk, dziękując jednocześnie 
stronie polskiej za pomoc w porządkowa-
niu cmentarzy.
Przed rozpoczęciem uroczystości wszyst-
kie delegacje spotkały się przy pomniku 
dla 23 mieszkańców wsi Kaliłów, którzy 
zginęli niosąc pomoc jeńcom, gdzie zło-
żono kwiaty i zapalono znicze.
Prace przy ustawieniu krzyży i porząd-
kowaniu terenu cmentarza trwały przez 
blisko dwa tygodnie przed uroczystościa-
mi. Teren cmentarza został oczyszczony 
ze śmieci i zdziczałej roślinności przez 
członków Związku Młodzieży Wiejskiej 
z Białej Podlaskiej, w ustawieniu krzyży 
pomogła firma budowlana BialBud z Bia-

łej Podlaskiej. Dzień przed uroczystościa-
mi w ostatnich pracach porządkowych na 
cmentarzu i przy pomniku mieszkańców 
we wsi Kaliłów wzięło udział 15 członków 
klubu historycznego „Garnison” z Brześcia. 
Oprócz krzyży ustawiony został tez drogo-
wskaz wykonany przez Mariana Siłaczuka 
z Białej Podlaskiej.
Krzyże postawione w Woskrzenicach były 
już trzecią parą postawioną przy cmen-
tarzach wojennych na terenie powiatu. 
Poprzednie dwie ustawiono w 2013 roku 
w Kaliłowie i na polanie Pustolegi koło 
wsi Husinka. Cała inicjatywa upamięt-
nienia w ten sposób ofiar Frontstalagu 
307 powstała już w 2012 roku, kiedy to 
rozpoczęła się współpraca między ZMW 
a BRSM. Dzięki porozumieniu między 
prezesem ZMW Grzegorzem Siemakowi-
czem a prezesem BRSM Wiktorem Iwa-
nowem, przy wsparciu wójta gminy Biała 
Podlaska Wiesława Panasiuka i konsula 
Republiki Białorusi Aleksandra Łozickiego 
w kwietniu 2012 roku udało się wspólnie 
posprzątać cmentarz w Kaliłowie, a je-
sienią tego samego roku groby masowe 
w Husince. Jako, że cmentarze te znajdują 

się w większości w lasach uznano, że war-
to by było ustawić przy nich pamiątkowe 
5 metrowe krzyże wraz z tablicami infor-
macyjnymi o pochowanych tam osobach. 
Dzięki pomocy wójta i konsula pierwsze 
krzyże stanęły już na wiosnę 2013 roku.  
Dzięki włączeniu się w tę inicjatywę sta-
rosty Mariusza Filipuka w  2016 roku, 
możliwe było ustawienie kolejnej pary  
w Woskrzenicach.
Należy też podkreślić, że już w roku 2015 
dzięki pomocy radnych powiatowych 
Marka Sulimy i Mariusza Kiczyńskiego 
oraz państwa Semeniuków - mieszkań-
ców wsi Husinka – udało się wykonać 
ogrodzenie mogił w Pustolegach. Nato-
miast w październiku 2016 roku prezes 
ZMW Grzegorz Siemakowicz i radny Ma-
rek Sulima na zaproszenie władz Repu-
bliki Białorusi złożyli w Krypcie Pamię-
ci w Mińsku – odpowiedniku naszego  
Grobu Nieznanego Żołnierza – urnę  
z ziemią z cmentarzy wojennych z tere-
nu powiatu bialskiego. Na jesień tego 
roku planowane są prace porządkowe na 
polskich cmentarzach na terenie rejonu  
brzeskiego.

Tekst: Grzegorz Siemakowicz/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

gm. Biała Podlaska

      Ku pamięci jeńców wojennych
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W niedzielę 21 maja w Leśnej Podla-
skiej odbył się XXIII Podlaski Festiwal 
Pieśni Maryjnej, w którym uczestniczy-
ło 190 artystów z powiatów: bialskie-
go, łukowskiego, radzyńskiego i łosic-
kiego. Organizatorami festiwalu byli: 
Wójt Gminy Leśna Podlaska, Sanktu-
arium Matki Bożej Leśniańskiej, Sta-
rostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 
i Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej 
Podlaskiej.

Jury w składzie: Ireneusz Parafiniuk, Ur-
szula Pietruczuk, Filip Robak przyznało 
nagrody w następujących kategoriach:

(Nazwiska i nazwy zespołów)
W kategorii solistów przyznano: dwie 
pierwsze nagrody Małgorzacie Piszcz 
z Wojcieszkowa i Maciejowi Golba ze 
Studzianki, drugą nagrodę otrzymała 
Aleksandra Sacharczuk z Kodnia oraz 
dwie trzecie nagrody Magdalena Sylwe-
siuk z Leśnej Podlaskiej i Karolina Mate-
juk ze Szkoły Podstawowej w Łosicach.
W kategorii zespoły wokalne, wokal-
no-instrumentalne: przyznano dwie 
pierwsze nagrody dla Zespołu EmGaKa-
PioMiZa z Parafii Trójcy Św. w Łosicach 
i Zespołu Śpiewaczemu „Leśnianki” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej 
Podlaskiej, drugą nagrodę otrzymała 
Schola „Uratowani” z Parafii p.w. Św. 
Anny w Kodniu oraz przyznano dwie 
trzecie nagrody dla Scholi dziecięco-mło-
dzieżowej z Leśnej Podlaskiej i Zespoło-
wi Śpiewaczemu „Echo Polesia” z Klubu 
Seniora działającego przy MOK Terespol.
Zespół „Niezapominajki” z Przedszko-
la Samorządowego w Leśnej Podlaskiej 
otrzymał nagrodę dla najmłodszych 
uczestników festiwalu, ufundowaną 
przez Wójta Gminy Leśna Podlaska.
W kategorii chóry nagród nie przyznano. 
Nagrodę Grand Prix XXIII Podlaskiego 
Festiwalu Pieśni Maryjnej otrzymał Chór 
„Fortis” wspólnie z Chórem Parafii p.w. 
Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podla-
skim.
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne 
ufundowane przez: Starostwo Powiato-
we w Białej Podlaskiej, O. Przeora Sank-
tuarium Matki Bożej Leśniańskiej, Wójta 
Gminy Leśna Podlaska, Gminny Ośrodek 
Kultury w Leśnej Podlaskiej, Biuro Tłuma-
czeń „Marian Tomkowicz” z Leśnej Podla-
skiej, Pana Mariana Tomkowicza Wice-
przewodniczącego Rady Powiatu, Panią 
Ewę Kulińską, Panią Krystynę Niedziel-
ską, Panią Annę Bąkowską i Pana Pawła 
Kazimierskiego.
W  imieniu Organizatorów serdecznie 

dziękujemy wszystkim fundatorom na-
gród, a laureatom tegorocznej edycji ser-

decznie gratulujemy i życzymy owocnej 
pracy i dalszych sukcesów.

Materiał: GOK w Leśnej Podlaskiej

Zaśpiewali Matce Bożej Leśniańskiej
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W niedzielę 21 maja w Gminnym Cen-
trum Kultury w Drelowie odbył się 8. 
Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych.

Zespół „Jarzębina” z Zabłocia oraz Zbi-
gniew Marczuk w kat. solista oraz w du-
ecie z Gabrielą Wowszczeniuk z Małasze-
wicz, przeszli etap zarówno powiatowy, 
jak i wojewódzki i wystąpią pod koniec 
czerwca na 51. Ogólnopolskim Prze-
glądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym. Pełna lista wy-
konawców biorących udział w Powiato-
wym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Drelowie: Zespół Śpiewaczy 
„Jarzębina” z Zabłocia, Zespół Śpiewaczy 
„Dobrynianki” z Dobrynia, Zespół Śpie-
waczy „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, 
Zespół Śpiewaczy „Bagnoszki” z Dre-
lowa, Zespół „Modry Len” z Adamowa, 
Zespół Śpiewaczy „Sokotuchy” z Białej 
Podlaskiej, Stanisława Andrzejuk z Kwa-
sówki, Krystyna Korycińska z Dobrynia 
Dużego, Mirosław Mazur z Adamowa, 
Zdzisław Marczuk z Zakalinek, Zespół 
„Leśniańskie Nutki” z Leśnej Podlaskiej, 
Angelika Paluszkiewicz z Szóstki, Gabrie-
la Wowczeniuk i Zdzisław Marczuk – kat. 
Duży – Mały
Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Ada-
mowski – Zakład Kultury Polskiej UMCS, 
konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Kul-
tury w Lublinie i Janina Biegalska – gł. 
specjalista ds. muzeów i twórczości lu-
dowej, Urząd Marszałkowski w Lublinie, 
do etapu wojewódzkiego, który odbył 
się 28 maja w Lublinie zakwalifikowali:
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabło-
cia, Zespół Śpiewaczy „Leśnianki” z Le-
śnej Podlaskiej, Angelika Paluszkiewicz 
z Szóstki, Gabriela Wowczeniuk i Zdzi-
sław Marczuk – kat. „Duży – Mały”, 
Zdzisław Marczuk z Zakalinek.
Uczestnicy otrzymali dyplomy i statuet-
ki ufundowane przez Starostwo Powia-
towe w Białej Podlaskiej. Po występach 
konkursowych odbyła się majówkowa 
biesiada ludowa z udziałem zespołów 
śpiewaczych z Żerocina, Szóstki oraz 
Łózek.
– Sięgamy do pokładów naprawdę starej 
muzyki ludowej i autentycznej muzyki 
z naszych terenów Południowego Pod-
lasia. Dzisiejszy przegląd połączony jest 
z majówką, nasze zespoły z terenu Gminy 
Drelów nie prezentowały się dzisiaj na sce-
nie, dlatego też będą biesiadować przed 
budynkiem Gminnego Centrum Kultury, 
mam nadzieję, że będzie to coś dla ciała 
i dla ducha – powiedziała Wiesława Za-
remba, Dyrektor GOK w Drelowie.

– Dziś w Drelowie jest to, już ostatni punkt 
zmagań w etapach powiatowych. Wybie-
ramy z  tych przeglądów wykonawców 
regionalnych na etap wojewódzki z któ-
rego dopiero wyłonimy najlepszych, któ-

rzy wezmą udział w 51. Ogólnopolskim 
Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym – powiedział prof. 
dr hab. Jan Adamowski.

Tekst: UG w Drelowie/ Zdjęcia: Radio Biper

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
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12 maja minęła 82. rocznica śmierci 
Józefa Piłsudskiego.

Aby uczcić pamięć Marszałka złożono 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą wizytę 
Naczelnika w Białej Podlaskiej we wrze-
śniu 1920 roku. Na dworcu kolejowym 
w Białej Podlaskiej, gdzie umieszczona jest 
tablica zebrali się przedstawiciele służb 
mundurowych, kombatanci i mieszkańcy 
miasta. Kwiaty złożyli również przedstawi-
ciele władz samorządowych - wicestaro-
sta bialski Janusz Skólimowski oraz władz 
miasta - prezydent Dariusz Stefaniuk wraz 
z przewodniczącym Rady Miasta Dariu-
szem Litwiniukiem.

Materiał: Grzegorz Łukomski

W czwartek 18 maja odbyła się uro-
czystość z okazji 25-lecia powstania 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrze-
cu Podlaskim połączona z 20-leciem 
nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Obchody jubileuszu rozpoczęła msza 
święta w Kościele p.w. Chrystusa Króla, 
której przewodniczył biskup pomocni-
czy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk. 
Po zakończeniu nabożeństwa, w którym 
udział wzięły poczty sztandarowe mię-
dzyrzeckich szkół podstawowych oraz 
Publicznego Gimnazjum nr 6 w Białej 
Podlaskiej im. Jana Pawła II zgromadzeni 
przeszli do Zespołu Placówek Oświato-
wych, gdzie w tamtejszej hali sportowej 
odbyła się dalsza część uroczystości. 
Licznie przybyli na obchody jubileuszo-
we goście wysłuchali wystąpień, które 
niejednokrotnie przywoływały osobiste 
wspomnienia związane ze szkołą. Wśród 
zebranych pojawili się m.in. posłowie 
na Sejm RP Marcin Duszek i Stanisław 
Żmijan, wicestarosta bialski Janusz 
Skólimowski, radny powiatu bialskiego 
Paweł Litwiniuk, dziekan dekanatu mię-
dzyrzeckiego ks. kanonik Józef Brzozow-
ski i ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, 
a także burmistrz Zbigniew Kot. „Jubilat-
ka” przyjęła szereg serdecznych życzeń 
i upominków – wicestarosta wręczył dy-
rektor Zespołu Jolancie Wolanin kwiaty 
i pamiątkowy grawerton z okazji święta 
szkoły. Następnie odbyła się część arty-
styczna, a uczniowie wyróżnieni w kon-
kursach o tematyce papieskiej odebrali 
nagrody z rąk gości i dyrektora szkoły. Po 
zakończeniu oficjalnych uroczystości na 
obiektach sportowych ZPO 3 rozpoczął 
się festyn rodzinny.

Materiał: Grzegorz Łukomski

Upamiętnili rocznicę śmierci Piłsudskiego

25 lat SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
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17 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbył się IX Międzygminny Konkurs 
Języka Angielskiego pt. „The USA and Great Britain – culture and geography”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: 
Starosta Bialski oraz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski. Do „pojedynku w języku i z językiem” angielskim przystąpiło 16 
uczniów z klas IV-VI. W konkursie wzięli udział nie tylko uczniowie ze szkół należących do Gminy Międzyrzec Podlaski, ale 
także z Piszczaca oraz Kąkolewnicy.

Komisja w składzie: Justyna Deneka – 
przewodniczący (Rzeczyca), Barbara 
Łopuszyńska (Rogoźnica), Halina Mo-
drzewska (Kożuszki), Oleksandr Kovalskyy 
(Piszczac) i Agata Chołodzińska – Zgorza-
łek (Tuliłów) po wnikliwym sprawdzeniu 
prac wyłoniła następujących laureatów: 
I miejsce – Kacper Trokowicz z PSP w Ro-
goźnicy, II miejsce – Kinga Latoch z PSP 
w Rzeczycy, III miejsce – Aleksandra Ku-
rowska z PSP w Misiach.
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Ja-
błońska z PSP w Misiach oraz Klaudia Ty-
moszuk z PSP w Kożuszkach.
Nagrody za I miejsce ufundował starosta 
bialski Mariusz Filipiuk, zaś za II, III miejsce 
oraz wyróżnienia – wójt gminy Między-
rzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. Słod-
ki poczęstunek dla uczestników konkursu 
zapewniła firma Dr Gerard z Międzyrzeca 
Podlaskiego. 
Następnie odbyło się podsumowanie 
konkursu oraz wręczenie nagród. Po krót-

kim przemówieniu oraz przywitaniu gości 
- dyrektor szkoły Janusz Oksiejuk zaprosił 
zgromadzonych do obejrzenia krótkiej 
części artystycznej dotyczącej zwyczajów 
oraz sytuacji z życia codziennego miesz-
kańców Londynu, którą przygotowali 
uczniowie ze szkoły w Rzeczycy pod kie-
runkiem nauczyciela języka angielskiego 
- Justyny Deneka. 
Nagrodą dla uczniów biorących udział 
w przedstawieniu "Airport - Walcom  
To London" i IX Międzygminnym kon-
kursie języka angielskiego była wyciecz-
ka do Siedlec, podczas której ucznio-
wie klas czwartej, piątej i szóstej szkoły  
Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego z Rzeczycy mogli m.in. zwiedzić  
redakcję Katolickiego Radia Podlasie i ka-
tedrę siedlecką. 
1 czerwca z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka ci sami uczniowie na za-
proszenie starosty bialskiego Mariusza 
Filipiuka gościła w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Białej Podlaskiej. 30-oso-
bowa grupa mogła nie tylko zapoznać się 
z zasadami funkcjonowania urzędu od 
kuchni. Uczniowie mieli również niepo-
wtarzalną okazję, żeby wcielić się w role 
osób pełniących najważniejsze funkcje 
w samorządzie powiatowym. Dzieci prze-
jęły m.in. gabinety starosty, wicestarosty 
i sekretarza powiatu. W sekretariatach 
telefony odbierały nowe panie sekretar-
ki. Pod troskliwą opieką pracowników 
Starostwa uczniowie z Rzeczycy zaznaja-
miali się z pracą Wydziałów Finansowego 
i Rolnictwa i Środowiska oraz zasiedli przy 
biurkach informatyków i kadrowych. Wi-
zytę na zdjęciach uwiecznił młody zastęp-
ca rzecznika prasowego. Dobra atmosfera 
sprzyjała śmiechom i żartom, którym nie 
było końca. Dzieci kontynuowały zabawę 
z okazji ich święta w Kozuli, gdzie specjal-
nie dla nich zorganizowano gry i zabawy, 
a także poczęstunek. Uczniom cały dzień 
towarzyszył starosta Mariusz Filipiuk.

Tekst: SP w Rzeczycy, Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: GOK w Międzyrzecu Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

gm. Międzyrzec Podlaski
 Zmagania z językiem angielskim w Rzeczycy 
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Jak wiadomo 1 czerwca jest jednym 
z najbardziej ulubionych dni każdego 
dziecka. Tego dnia już od samego rana 
wszystkie maluszki niecierpliwie wy-
glądają niespodzianek, a dorośli dbają 
o to, by na dziecięcych twarzach zago-
ścił promienny uśmiech.

Tegoroczny Dzień Dziecka w Przedszkolu 
Samorządowym w Leśnej Podlaskiej od-
był się dzięki gościnności o.o. Paulinów, 
bowiem nasi milusińscy bawili się na tere-
nach zielonych przy leśniańskim Sanktu-
arium Maryjnym. Dzięki współpracy Rady 
Rodziców Samorządowego Przedszkola 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej 
Podlaskiej udało się zorganizować impre-
zę, która dostarczyła dzieciom wielu atrak-
cji i radosnych przeżyć.
Dzień pełen niespodzianek rozpoczął 
się spotkaniem na placu przedszkolnym, 
gdzie dyrektor przedszkola Dorota Pana-
siuk dokonała uroczystego otwarcia im-
prezy.
Przedszkolaki wyruszyły w kolorowym 
pochodzie z balonami spod przedszkola. 
Prowadzone przez Myszkę Miki i Clowna 
przeszły ulicami Leśnej Podlaskiej na plac 
przy klasztorze. Na miejscu czekały na 

nich przygotowane atrakcje- były tańce, 
puszczanie baniek mydlanych i gra w pił-
kę. Maluszki z wielkim zapałem przystę-
powały do poszczególnych konkurencji. 
Zabawie towarzyszyły wielkie emocje, ra-
dość z sukcesu i wszechobecny uśmiech, 
które pozwoliły dzieciom poczuć, że jest 
to dzień wyjątkowy i przeznaczony wy-
łącznie dla nich. Niewątpliwą atrakcją był 

super tatuaż z ulubioną bajkową postacią 
zrobiony dla każdego dziecka. Dla dzieci 
została przygotowana słodka niespo-
dzianka w postaci „piniaty”. Wszyscy, mali 
i trochę więksi, bawili się tego dnia znako-
micie. Impreza, mająca na celu wywołać 
dziecięcy uśmiech, upłynęła w radosnej 
atmosferze i przy wspaniałej pogodzie.

Materiał: Rada Rodziców

W niedzielę 30 kwietnia 2017 ordyna-
riusz siedlecki biskup Kazimierz Gur-
da w koncelebrze z dziekanem deka-
natu terespolskiego ks. Zdzisławem 
Dudkiem i proboszczem neounickiej  
parafii w Kostomłotach ks. Zbigniewem 
Nikoniukiem dokonał poświęcenia 
rzymskokatolickiej kaplicy w Kobyla-
nach.

Kaplica jest pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego. Biskup wygłosił także okolicz-
nościową homilię w której przypomniał 
o istocie Chrystusa utajonego pod po-
stacią Hostii przechowywanej w taber-
nakulum oraz pod postacią chleba i wina. 
W uroczystości uczestniczyli księża obec-
nie pracujący w terespolskiej parafii ks. 
Zbigniew Rozmysł, ks. Danek Wojciechow-
ski jak również księża, którzy pracowali 
w naszej parafii w latach poprzednich, 
,,Komitet Budowy Wspólnota Wsi Kobyla-
ny” oraz licznie zebrani mieszkańcy Koby-
lan i innych miejscowości.
Oprawę muzyczną zapewnił terespolski 
chór parafialny oraz schola młodzieżowo-
-dziecięca z Kobylan. Wszystkich zebra-
nych przywitali i podziękowali za udział 
wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk 

oraz sołtys wsi Kobyla-
ny Halina Ostapczuk.
Proboszcz terespolskiej 
parafii ks. Zdzisław Du-
dek poinformował, że 
taca z uroczystości po-
święcenia zostaje w ca-
łości przeznaczona na 
potrzeby wykonania ła-
wek do nowo wybudo-
wanej kaplicy. Ponadto 
po wakacjach w kaplicy 
w Kobylanach będą od-
prawiane msze w każdą 
niedzielę o godz. 7.30. 
Pierwsze rozmowy na 
temat budowy kaplicy 
były przeprowadzone 
pomiędzy Komitetem 
Budowy i Kurią Siedlec-
ką w 2012 roku i zakoń-
czyły się uzyskaniem zgody na budowę. 
Projekt został wykonany w 2013 roku. 
Uzyskano pozwolenie na budowę ze Sta-
rostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 
W 2014 r został wybrany wykonawca 
robót tzn, firma PRB ELBUD Eliasz Pietra-
szuk z Łobaczewa Dużego. 19 lipca 2014 
r wmurowano kamienie węgielne, jeden 

z miejsca narodzin Chrystusa podarowa-
ny przez W. Chwesiuka z Kobylan i drugi 
z Grobu Pańskiego. W kapsule umieszczo-
no także listę katolików z Kobylan. W ka-
plicy może jednorazowo pomieścić się 
ok.200 osób. 

Tekst: Adam Jastrzębski (senior)  
Foto: Adam Jastrzębski (junior)

Dzień dziecka w Leśnej Podlaskiej

gm. Terespol

 Poświęcenie nowej Kaplicy w Kobylanach 
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6 maja. w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Sławatyczach 
obyły się eliminacje powiatowe Bial-
skiego Powiatu Ziemskiego do Woje-
wódzkiego Konkursu Piosenki Dzie-
cięcej i  Młodzieżowej „Śpiewający 
Słowik” 2017

Jury konkursu w składzie: Mariusz Polak 
– przewodniczący, Monika Szczepańska 
Kozielska – członek, Piotr Gierulski – 
członek, po wysłuchaniu 29 uczestników 
zgłoszonych do konkursu postanowiło 
nominować do Festiwalu Wojewódzkie-
go następujące osoby: Natalia Szoło-
niuk – gr. wiekowa 11-13 lat, Adam Paw-
łowski –  gr. wiekowa 11-13 lat, Natalia 
Marczuk - gr. wiekowa 14-16 lat, Amelia 
Popko – gr. wiekowa 14-16 lat, Weroni-
ka Michalczuk - gr. wiekowa 17-20 lat, 
Karolina Śledź – gr. wiekowa 17-20 lat
W związku z wysokim poziomem kon-
kursu komisja postanowiła po konsultacji 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lu-
blinie nominować 6 osób na Wojewódzki 

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej ”Śpiewający Słowik. W/w będą re-
prezentowali Bialski Powiat Ziemski na 
Wojewódzkim Festiwalu w Rykach 17-18 
maja br. Organizatorem eliminacji po-
wiatowych był Gminny Ośrodek Kultury 

w Sławatyczach. Patronat nad festiwalem 
sprawowali: Starosta Bialski Mariusz Fili-
piuk Wójt Gminy Grzegorz Kiec. Impreza 
została zorganizowana przy wsparciu 
finansowym Powiatu Bialskiego i Gminy 
Sławatycze.

Materiał: Bolesław Szulej (GOK w Sławatyczach)

21 maja w  siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łomazach odbył 
się konkurs muzyczny XIII Powia-
towe Prezentacje Wokalne. Orga-
nizatorem prezentacji był Gminny 
Ośrodek Kulturyw Łomazach oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ło-
mazach. 

Jury w składzie: Mariusz Polak – prze-
wodniczący, Iwona Świderska – czło-
nek, Krzysztof Guz – członek po wy-
słuchaniu łącznie 35 wykonań dzieci 
i młodzieży z placówek kierowanych 
przez powiat bialski, przyznało na-
stępujące nagrody i   wyróżnienia: 
w kategorii klasy I-III szkół podstawo-
wych zwyciężyła Wiktoria Suszczyń-
ska przed Marleną Hołownią i Magdą 
Karczmarz. Wyróżnienia zdobyły: Ha-
nia Ksiniewicz, Tomasz Kulig i Dorota 
Gicewicz. W kategorii klas IV–VI SP 
najlepszy był Bartosz Peszuk, za nim 
uplasowali się Julia Stefaniuk i Maciej 
Golba. Wyróżnieni zostali: Maria Kos-
sak, Amelia Wojdat i Wiktoria Szcze-
panowska.  Wśród gimnazjal istów 
I miejsce zdobyła Kinga Linkiewicz, II 
miejsce Michalina Artecka, a III Ewe-
lina Przyłucka. Wyróżniony został Mi-
chał Kowalina.

Materiał: GOK w Łomazach

gm. Sławatycze

 Nominowani na finał wojewódzki

gm. Łomazy

 XIII Powiatowe Prezentacje Wokalne
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26 i 27 kwietnia w Gminnym Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu 
odbył się po raz pierwszy Przegląd te-
atrów „W świecie niepełności”. Impre-
za kulturalna została skierowana do 
uczestników zajęć teatralnych w szko-
łach, domach kultury, Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej, Środowiskowych Do-
mów Samopomocy. 

Głównym mottem przewodnim uroczy-
stości była myśl: „Teatr jest najbardziej 
bezpośrednim sposobem, jakim jeden 
człowiek może zakomunikować drugiemu 
jak to jest być człowiekiem”(Thornthon 
Wilder). Człowiekiem niepełnospraw-
nym, który pragnie przedstawić i określić 
siebie. Natchnieni pragnieniem poznawa-
nia innego świata. Zachwyceni potrzebą 
odkrywania nowych dróg rozpoczęliśmy 
podróż do świata niepełności. Dlaczego? 
Chociaż kojarzy się ono z brakiem, niedo-
skonałością, innością po prostu niepełno-
sprawnością. Ale jest to jedyny w swoim 
rodzaju świat, który niczego nie udaje. 
Ten świat istnieje, ma prawo do własnej 
odmienności i miejsca na ziemi. On jest, 
a my przyjmujemy tak jak się objawia. 
Szczerym, naturalnym, spontanicznym.
Motywem organizacji tego przeglądu 
była integracja różnych środowisk na 
scenie: młodszych, starszych, a przede 
wszystkim integracja i  uczestnictwo 
w sztuce z niepełnosprawnymi. Innowa-
cja połączona z profesjonalizmem osób 
kultury, sztuki, ale też i wrażliwości na 
ludzką niedoskonałość. To główne moty-
wy zaplecza organizacji tego przeglądu 
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 
Na inne złożyły się: stworzenie osobom 
z niepełnosprawnością warunków do 
przeżywania pozytywnych wrażeń i emo-
cji, uczestnictwa w intrygującym świecie 
teatru, który ma oczyszczający wpływ na 

psychikę człowieka. Dzięki nieskrępowa-
nemu wyrażeniu konfliktów sprzyja od-
reagowaniu stłumionych uczuć, pozwala 
częściowo stać się osobą, którą chciałoby 
się być. Co więcej, zależało nam, by spo-
tkali się niepełnosprawni i ich opieku-
nowie, którzy potrzebują tworzyć nowe 
zjawiska kulturalne, wspierać się, uczyć 
od siebie, a przede wszystkim rozwijać 
artystycznie i ubogacać swoje życie. Or-
ganizatorami Przeglądu byli Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Ko-
deń, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Kodniu oraz Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Kodniu. Mamy świa-
domość, że teatr jest złożoną sztuką, do 
której należy słowo, taniec, dźwięk, świa-
tło ruch sceniczny i mimika. Wszystkie te 
elementy można było zobaczyć podczas 
tej niecodziennej uroczystości.
Pierwszy dzień Przeglądu rozpoczął się od 
przywitania zaproszonych gości oraz po-
dziękowania wszystkim patronom za chęć 
wzięcia udziału w tej imprezie. Do licznie 
zgromadzonej publiczności serdeczne 
słowa skierował Wójt Gminy Kodeń Jerzy 
Troć, następnie głos zabrał Przewodnicy 
Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński 
oraz przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego – Andrzej Marciniak. Zo-
stał również odczytany list od Wojewody 
Lubelskiego – Roberta Gmitruczuka.
Jako pierwszy wystąpił zespół taneczny 
„CH-13” z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Chotyłowie, który zaprezentował dwa 
układy taneczne. Współpraca na scenie 
sprawnych tancerek z niepełnosprawną 
dziewczynką udowadnia, że są szkoły, któ-
re otwierają się na potrzeby osób, które 
potrzebują naszego wsparcia. Następnie 
Środowiskowy Dom Samopomocy z Mię-
dzylesia wystawił przedstawienie oparte 
o baśń H.Ch. Andersena pt.: „Słowik” – 
opowieść o cesarzu Chin pragnącym po-

siadać słowika o pięknym głosie. Uwagę 
przykuły ciekawe kreacje aktorskie, w któ-
rych niepełnosprawni ukazali swoje umie-
jętności, zaangażowanie w odtwarzane 
role poprzez pracę nad znanym tekstu, 
a także żywiołowość i spokój postaci.
Kolejną grupą, jaka pojawiła się na scenie 
był zespół „Świetliki”, który funkcjonuje 
przy Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Białej Podlaskiej. Zainspirowany 
tańcem ognia wykonał pokaz z wykorzy-
staniem efektów świetlnych. Byli przejęci 
pragnieniem jak najlepszego ukazania 
własnych zdolności, które poruszały płyn-
nością ruchów i skupieniem nad muzyką. 
Jednocześnie wyzwolili z siebie radość 
tworzenia niezapomnianego zjawiska, 
gdzie gra świateł pozwoliła zaznawać sku-
pienia i wytchnienia.
Liczna grupa „Roztańczona tęcza” z Zalu-
tynia w pogodnym i radosnym nastroju 
przedstawiła spektakl taneczno-muzycz-
ny „Zielona lipka” eksponując własną 
wrażliwość muzyczną. 
Niepełnosprawna grupa młodzieży 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parcze-
wie - „Anioły Caritas” poprzez pantomimę 
opowiedziała nam historię zatytułowaną 
„Życie” poruszającą problem przemijania. 
Pokazano, jaką drogę musimy wszyscy 
przejść przez życie i jak bardzo jesteśmy 
do siebie podobni pomimo różności. 
Z naturalnością, jaką wyróżniają się oso-
by z niepełnosprawnością przenieśliśmy 
się w przejawy codzienności, którą spon-
tanicznie i z przejęciem ukazali uczestnicy 
placówki. 
Kolejno zaprezentowała się grupa Perły 
Życia z ŚDS w Kodniu w  literacko - wo-
kalno - tanecznej etiudzie pt. „Z wolności 
cygańskiego istnienia”. Opowiadała ona 
o trudnym losie Romów, którzy zachwyca-
ją swą innością. Tułaczka po świecie, smut-
ny los, tęsknota za życiem i wolnością 
ukształtowały ich wnętrza. Zainspirowani 
cygańskimi utworami, a przede wszystkim 
powieścią Józefa Ignacego Kraszewskiego 
pt.: „Chata za wsią” uczestnicy przybliżyli 
świat, który niezmiennie porywa i intry-
guje. I co ciekawe jego inność tak pięknie 
kojarzy się z niepełnosprawnością.
Ostatnią grupą prezentującą się podczas 
pierwszego dnia przeglądu był zespól 
„Szok Dance” z Dziennego Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Radzyniu 
Podlaskim. Przez pantomimę pokazali 
nam, jak wygląda ich życie i co jest w nim 
ważne. Jak mówią: żeby zmienić szarość 
codziennego dnia w paletę barw trzeba 
wziąć los w swoje ręce, mieć upór i wie-
rzyć w siebie, a wtedy będziemy mogli 
być zwycięzcami.
Pierwszy dzień przeglądu uświetniał nam 
swoimi występami wokalnymi Janusz 
Pruniewicz - przyjaciel niepełnospraw- ►

gm. Kodeń

 W świecie niepełności
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nych oraz ich opiekunów. Ten wyjątkowo 
wrażliwy i uzdolniony artysta od wielu lat 
uczestniczy w organizowanym w Kodniu 
Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu 
Muzycznym. Jego interpretacja znanych 
piosenek porusza dusze, zachwyca nie-
pospolitością i oryginalnością. Wykonaw-
ca jest tatą niepełnosprawnej córeczki, 
a ta okoliczność czyni go jeszcze bliższym 
naszym sercom. 
Grupa „Bębnoludy” z WTZ w Janowicy 
rozpoczęła swoim występem drugi dzień 
Przeglądu Teatrów. Wykonała ona znane 
utwory muzyczne w formie składanek na 
instrumentach perkusyjnych. Dużo pozy-
tywnych emocji i energii muzycznej wy-
kazali się uczestnicy tego ośrodka ofiaru-
jąc zebranym moc wrażeń artystycznych. 
Z wyraźną satysfakcją prezentowali swoje 
zdolności i umiejętności.
„Napełnijmy świat dobrem” to kolejny 
spektakl tworzony techniką pantomimy 
i tańca zaprezentowany przez grupę „Mo-
tyle” z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Świdniku. Niesie on pozytywne przesła-
nie, którego celem jest pokazanie, że miłe 
spojrzenie, dotyk, uczucie miłości i radości 
mogą oddziaływać nawet na najbardziej 
złe stworzenia. Nie można wątpić w dobro 
i w otaczający świat, ponieważ są ludzie, 
którzy sprawiają, że nasza rzeczywistość 
jest radośniejsza i lepsza. Ta szczególnie 
rozwinięta artystycznie grupa w wyjątko-
wy sposób prezentowała swoją świado-
mość teatralną poruszając serca widzów 
pięknem ruchów doskonale komponują-
cych się z utworami muzycznymi.
Kolejną formą, która wystąpiła na scenie 
byłą grupa teatralna „Maska” 
z Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego. Wykonała insceni-
zację na podstawie wiersza Jana Brzechwy 
”Kaczka Dziwaczka”. Ten znany utwór spra-
wił, że na pewien czas przenieśliśmy się 
do radosnego świata, którego aura prze-
platana świetnie dobranymi piosenkami 
pozwoliła dostrzec moc pozytywnych 
emocji, jakie dają uczestnikom grupy po-
pisy przed publicznością. 
Przepiękne utwory różnych wykonawców 
mogliśmy posłuchać w wykonaniu grupy 
wokalnej „Ach To My” reprezentującej WTZ 
przy PSONI Koło w Świdniku. Zaprezento-
wali piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej, 
Iwony Niedzielskiej zespołu pod Budą, 
Goya oraz Łzy. Ci utalentowani wykonaw-
cy zachwycili widzów dużym profesjona-
lizmem podczas śpiewania z ogromną pa-
sją znanych polskich utworów. Ofiarowali 
wartościową i cudowną ucztę muzyczną 
wszystkim zebranym na Przeglądzie. 
Następnie obejrzeliśmy spektakl "Bezden-

na Sadzawka", który został zaprezentowa-
ny przez zespół „Figiel” z WTZ w Janowi-
cy. „Bezdenna - bo jeśli jakiś chciwiec na 
poszukiwanie Magdzinych bogactw się 
wybrał, to już więcej słońca nie zobaczył. 
Mówią, że sadzawka dna nie ma, bo jest 
bezpośrednią bramą do piekła.
Dla dobrych i uczciwych nie jest to miej-
sce groźne – a wyłącznie swym pięknem 
urzekające, jak wszelkie ziemie obok Łęcz-
nej położone. Natomiast dla skąpców 
i bezbożników – to wejście do diabelskiej 
krainy otworem stoi…„
Grupa taneczna „Pasjonaci” Środowisko-
wy Dom Samopomocy działający przy 
Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Świdniku zaprezentowała swoje 
pasje i wrażliwość taneczną w układzie 
„Bieguny – uczuć – taniec Kristin”. Obej-
rzeliśmy krótki spektakl taneczny o dwóch 
skrajnie różnych uczuciach, którym ulega 
Kristin, odtwórczyni głównej roli. Uosa-
biają je towarzyszący Kristin tancerze, 
obydwaj w niej zakochani i na właściwy 
dla siebie sposób okazujący swoje uczu-
cie. Postać Kristin przedstawia emocje, 
jakie nami wszystkimi kierują w życiu: od 
pięknych, radosnych uniesień - po wal-
kę i wewnętrzne zmaganie się ze sobą, 
a także konieczność podjęcia decyzji… 
Subtelność jednych aktorów, delikatność 
i wrażliwość przeplatała się z żywiołowo-
ścią, niewyobrażalną pasją i zatraceniem 
się w roli kolejnych. Świetnie dobrana 
muzyka wydobywała z tych wyjątkowych 
osób najcudowniejsze emocje wywołują-
ce niezapomniane wrażenia estetyczne 
i duchowe.
Przegląd zakończył się etiudą pt.: „Lalecz-
ka z Porcelany”, którą wystawiła grupa 
artystyczna ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Modryniu. Ta intrygująca 
forma teatralna realizowana poprzez teatr 

cieni przeniosła widza w świat wyobraźni, 
w którym główna bohaterka z kruchego 
materiału staje się osobą realną. Przeżywa 
uniesienia, zaznaje szczęścia, które nieste-
ty przemija, a ona pozostaje sama.
Drugi dzień przeglądu został uświetnio-
ny występami wychowanków ogniska 
muzycznego działającego przy GCKSiT 
w Kodniu, którego instruktorem jest Piotr 
Skolimowski. Miłosz Micewicz wykonał 
utwory na akordeonie, a Pola Podsiadły na 
pianinie - uczniowie z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Kodniu. Przegląd nie miał 
formy konkursu, każda grupa dostała pa-
miątkowy dyplom oraz statuetkę w kształ-
cie teatralnej maski.
Czas pozwolił zaznać atmosfery teatralnej 
w Kodniu i ukazać obraz osobowości osób 
z niepełnosprawnością. Im nie jest łatwo 
zdobyć się na wysiłek, ale Oni to czynią. 
My, którzy z nimi współpracujemy i opie-
kujemy się dostrzegamy, że to zaangażo-
wanie artystyczne wymaga wielu wyrze-
czeń... a im się to udaje. Doświadczenie 
i obserwacja potwierdzają, że systema-
tyczne wysiłki niepełnosprawnych dają im 
bogactwo emocji, pozytywnego myślenia 
o sobie, szansę wzmacniania poczucia 
wartości, a przede wszystkim pobudza-
ją do życia. Kiedy Oni widzą naszą wiarę 
w ich możliwości powstają zjawiska nie-
prawdopodobne. Osoby z niepełnospraw-
nością tak, jak my mają w sobie siłę woli 
i chociaż łatwo ją tracą... nie pozwólmy 
im na to. Są iskierkami radości w szarości 
życia... nadzieją na godny i lepszy los... 
uczuciem zachwytu nad mijającą chwilą 
istnienia... Przeminął czas niepowtarzal-
nego spotkania z cudownymi Ludźmi ma-
jącymi w sobie pasję tworzenia artystycz-
nej rzeczywistości, którego inspiracją jest 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ... Uwrażliwiająca 
na słabość... niedomagania... cierpienie... 
a zarazem silna... niepokonana... piękna... 

Materiał: Beata Kupryś, Anna Litwiniuk
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SPORT
W niedzielę 21 maja w parku w cen-
trum Wisznic odbyła się II edycja bie-
gu na „Wisznicką Milę”. Organizato-
rami imprezy są Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kra-
szewskiego w Wisznicach oraz Klub 
Sportowy Tytan Wisznice. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął Piotr 
Dragan, wójt gminy Wisznice.

Jako pierwsi wystartowali uczniowie 
szkół podstawowych. O godz. 13.15 od-
był się bieg w kategorii open na 1609 
metrów. Bieg główny zaplanowany 
został na godz. 13.40, jego uczestnicy 
pokonali dystans 10 km. W zawodach 
wystar towało w  8 kategoriach 132 
uczestników. Najmłodszym uczestnik 
sportowych zmagań był 4 letni Karol 
Haczkur z Polubicz, natomiast najstar-
szym 63 letni Bogdan Korniluk z Białej 
Podlaskiej . Dzięki licznym sponsorom 
możliwe było ufundowanie nagród dla 
wszystkich uczestników. Każdy startują-
cy otrzymał pamiątkowy medal, osoby 
które zajęły miejsca na podium zostały 
uhonorowane pucharami, zwycięscy 
oraz najstarszy uczestnik imprezy otrzy-
mali dodatkowo nagrody książkowe. 
Na zakończenie zawodów rozlosowano 
wśród wszystkich uczestników trzy pu-
chary niespodzianki ufundowane przez 
wójta gminy. Ponadto wszyscy uczest-
nicy otrzymali wodę mineralną i mogli 
skorzystać z posiłku. 
W kategorii Dziewczęta 2006 i młodsze 

pierwsze miejsce zajęła Milena Różno-
wicz przed Natalią Noskowicz i Wero-
niką Suzonowicz. W kategorii Chłopcy 
2006 i młodsi zwyciężył Kacper Froń-
czuk, II miejsce zajął Eryk Kolejczuk, 
a III Damian Welik. W tej kategorii po-
biegł najmłodszy uczestnik biegu Karol 
Haczkur (ur. 2013). Podium w kategorii 
Dziewczęta 2005-2004 wyglądało na-
stępująco: I miejsce Agata Wiczuk, II 
miejsce Emilia Zawadzka, III miejsce 
Natalia Tomczuk. W kategorii Chłopcy 

2005-2004 na najwyższym stopniu po-
dium stanął Paweł Lewczuk, zaraz za 
nim Adam Namolnik i Michał Guzek. 
W kategorii Bieg na Wisznicką Milę – Ko-
biet najlepsze były Emilia Różnowicz 
i Łucja Bodzka. Wśród mężczyzn w tej 
kategorii brylował Adam Grudziński, 
któr y wyprzedził  Daniela Wiczuka 
i Pawła Bandzarewicza. Bieg Open na 
10 km w swoich kategoriach wygrali Na-
talia Korszeń i Dawid Kwiatkowski.

Materiał: UG w Wisznicach

Szkoła Podstawowa w Szóstce (gmi-
na Drelów) ma szanse wygrać pro-
fesjonalne wielofunkcyjne boisko 
sportowe. Zeszłego roku udało się 
zająć 3 miejsce w  Polsce na 142 
szkoły biorące udział w konkursie! 
W tym roku szanse na wygranie bo-
iska są naprawdę duże, ale potrzeb-
na jest Państwa pomoc. Liczy się 
każdy głos. Czasu jest mało - głoso-
wanie trwa od 7 do 18 czerwca. 

Zachęcamy do głosowania. 
Głosowanie jest proste:
1. Należy wejść na stronę internetową 
www.koloroweboiska.pl (dokładny link 
do strony: https://koloroweboiska.pl/
glosuj/profil/60782f58ef818a4ef76cc-
cb6cd5cfb06)
2. kliknąć "GŁOSUJ" pod filmem szkoły 
z Szóstki 
3. Podać imię i adres e-mail i zweryfi-
kować 
5. Na podany adres przychodzi wia-
domość z linkiem, który potem trzeba 
aktywować.

Pobiegli na „Wisznicką Milę” 

gm. Drelów

 Orlik dla Szóstki 
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SOPRT

W dniach 19-21 maja odbył się 3-dnio-
wy międzynarodowy festiwal rowero-
wy Brześć-Terespol-Brześć pn. «VEZ-
DEVELOM» (w tłumaczeniu polskim 
- ,,wszędzie rowerem"), składający się 
z rajdów rowerowych w Brześciu i Tere-
spolu oraz festynu w Terespolu. Celem 
imprezy była popularyzacja turystyki 
międzynarodowej poprzez dostępność 
przejścia granicznego „Brześć-Terespol” 
dla rowerów jako pojazdów, na których 
można przekraczać granicę.

19 maja grupa rowerzystów z Polski (w du-
żej mierze mieszkańcy Terespola i okolic), 
składająca się z 40 osób przybyli rowerami 
do Brześcia. Czas przejazdu przez granicę 
wyniósł niewiele ponad godzinę. Partne-
rzy z Brześcia zorganizowali zwiedzanie 
miasta w tym Twierdzy Brześć oraz koncert 
nu-metalowego zespołu TT-34 w brzeskim 
Teatrze Tańca Fantazja. W sobotę 20 maja 
kolumna rowerzystów składająca się z po-
nad 100 osób (Polaków i Białorusinów) 
w sposób zorganizowany przekroczyła 
granicę z Brześcia do Terespola, gdzie dla 
przybyłych rowerzystów czekał program 
sceniczny, forum rowerowe oraz pole na-
miotowe, wesołe miasteczko i gastrono-

mia. Wystąpili: The Punitive (rock/Łosice), 
Żeński Zespół wokalny ,,Owacja" z Biało-
rusi oraz wokaliści: Ksenija Aksiutik, Andrej 
Kuncevicz, Vitalij Prokapovicz i Angelina 
Pipper. Po godzinie 20 dyskotekę poprowa-
dził zespól Metaf (Terespol) oraz dj D-Paul. 
Impreza zakończyła się po 23:00. 
Następnego dnia białoruscy i polscy rowe-
rzyści, w liczbie kilkudziesięciu osób, udali 
się na mini rajd do terespolskiej Prochowni 

oraz na Fort VII w Łobaczewie. Przewodni-
kami byli: Władysław Marzec (prochownia) 
oraz Karol Niczyporuk (fort). Po wycieczce 
Białorusini wrócili do Brześcia wrócili do 
Brześcia. Organizatorzy festiwalu rowero-
wego: «VEZDEVELOM» - Organizacja ,,ZaVe-
loBrest" z Brześcia, Miejski Ośrodek Kultury 
w Terespolu, przy wsparciu Departamen-
tu Edukacji, Sportu i Turystyki Brzeskiego 
Miejskiego Komitetu Wykonawczego.

Materiał: MOK w Terespolu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyzna-

nie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. Termin składania wniosków: od 30.06.2017r. do 14.07.2017 r. w godzinach od 8:30 do 

15:30

2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać w Biurze BLGD przy 

ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej. 

3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek 

i biznesplan w wersji elektronicznej.

4. Forma wsparcia: 

	Osoby fizyczne - premia.

	Podmioty wykonujące działalność gospodarczą - refundacja kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 70%

5. Zakres tematyczny oraz limit środków: 

	Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej 

- ,,Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”- limit środków: 1 400 000,00 zł 

- ,,Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”- limit środków: 1 500 000,00 zł 

- ,,Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR” –  limit środ-

ków: 200 000,00 zł 

- ,,Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR” - limit środków: 100 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajduje się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej 

Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabory wniosków – ogłoszenia”.

m. Terespol

 Wszędzie rowerem – festiwal rowerowy 



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... CZERWIEC 2017

,

XVI Powiatowe Spotkanie  
z Piosenką Wakacyjną

14 czerwca, Rokitno.
Na Powiatowe Spotk anie Piosen-
ką Wakacyjną zapraszane są dzieci 
i   młodzież zrzeszone w  zespołach 
oraz soliści z powiatu bialskiego, któ-
rzy prezentują dwie piosenki, jedna 
o tematyce wakacyjnej, druga z do-
wolnego repertuaru. Spotkanie ma 
charakter konkursu. Jur y wybiera 
najlepszych wykonawców w różnych 
kategoriach wiekowych. Organizator: 
Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, Wójt Gminy Rokitno, Gminna 
Instytucja Kultury w Rokitnie, Rokitno 
37 B, 21-504 Rokitno, e-mail: gikrokit-
no@o2.pl, 
osoba odpowiedzialna: Alicja Jawo-
szek tel.(83) 345 31 20

„XVIII Powiatowe Impresje Mu-
zyczne 2017”

16 czerwca ,  godz. 13:00, Gminny 
Ośrodek Kultury w Janowie Podla-
skim.
Impresje muzyczne to impreza o za-
sięgu powiatowym mająca charak-
ter konkursowy, prezentująca różne 
gatunki muzyki w wykonaniu ama-
torskich zespołów, solistów, chórów. 
Promuje twórców różnych gatunków 
muzyki. Impreza ta ma również na 
celu promocję talentów muzycznych 
oraz integrację społeczności arty-
stycznej i lokalnej. 
W impresjach mogą wziąć udział do-

rośli, młodzież oraz dzieci. Wykonaw-
ców oceniać będzie profesjonalne 
jury. Uczestnicy otrzymują dyplomy 
i nagrody.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Janowie Podlaskim, 21–505 Janów 
Podlaski, ul. 1 Maja 13, e-mail: gok@
janowpodlaski.pl
Współorganizatorzy: Starostwo Po-
wiatowe w  Białej Podlaskiej,  Wójt 
Gminy Janów Podlaski. Osoba do kon-
taktu: Wiesława Tur, Tel.(83)341 30 89.

Wydarzenia sportowe:

XII Międzynarodowy Bieg Przyjaź-
ni Terespol – Brześć

10 czerwca. Jest to impreza masowa. 
Z  roku na rok powiększa się liczba 
zawodników biorących w niej udział. 
Bieg integruje osoby w różnym wieku 
, począwszy od 12 roku życia. W roku 
2017 meta będzie po stronie Białoru-
skiej. XII edycja odbędzie się pod pa-
tronatami Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego oraz Białoruskiego Komitetu 
Olimpijskiego

Diecezjalny Turniej Piłki Nożnej 
Drużyn Parafialnych 

17 czerwca .  Impreza odbędzie się 
na stadionie w Sławatyczach. Orga-
nizatorzy to: Zespół Szkół w Sławaty-
czach, GOK w Sławatyczach oraz Para-
fia Rzymskokatolicka w Sławatyczach



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.plXXXIV Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Przegląd Teatrów w Kodniu 
„W świecie niepełności”

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 
II Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski 

w Taekwon-do 

Gminny Dzień Strażaka w Koszołach

Zawody sportowo – pożarnicze  
w Międzyrzecu Podlaskim 

Festiwal Zagród Tematycznych w Kożanówce 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

IX Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igłą 
malowane” 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Rajd na orientację „Piszczac – Oriente-
ering” w Zalutyniu 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Turiej BRD szkół gimnazjalnych w Ciciborze Dużym 
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Partnerstwo Lokalne na rzecz promocji 
mobilności zawodowej na rynku  

pracy – konferencja 
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)


