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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
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SAMORZĄD

Panu Adamowi Chodzińskiemu
Zastępcy Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci

Ojca
składają

                 

oraz Radni Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Koncepcja projektu „Poprawa do-
stępności powiatu bialskiego i re-
jonu br zesk iego dzięk i  budowie 
i przebudowie infrastruktury komu-
nikacyjnej prowadzącej do przejścia 
granicznego Sławatycze – Doma-
czewo” przeszła pozytywnie ocenę 
i znalazła się wśród 64 projektów, 
które przeszły do drugiego etapu 
I naboru wniosków w ramach celu 
tematycznego „Dostępność” Pro -
gramu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś – Ukraina 2014-
2020. Powiat bialski (beneficjent 
wiodący) pracuje obecnie nad przy-
gotowaniem pełnego wniosku apli-
kacyjnego, a zgodnie z informacją 
WST decyzja odnośnie projektów 
nagrodzonych grantami ma zapaść 
w grudniu 2017 r.

Projekt realizowany będzie w partner-
stwie z przedsiębiorstwem Robót Dro-
gowych Briestobldostroj z Brześcia na 
Białorusi. Wartość projektu opiewa na 
kwotę 2 574 000 EUR, z czego dofinan-
sowanie o wartości 2 316 600 EUR (90 
%) pokryje unia europejska, pozostała 
kwota sfinansowana zostanie ze środ-
ków obydwu partnerów.
21 czerwca w Starostwie Powiatowym 
w Białej Podlaskiej odbyło się spotka-
nie partnerów, które otworzył starosta 
bialski Mariusz Filipiuk. Powiat bialski 
reprezentowali pracownicy Wydziału 
Spraw Społecznych z dyrektor Marian-
ną Tumiłowicz na czele, pracownicy Za-
rządu Dróg Powiatowych w Białej Pod-
laskiej na czele z dyrektor Krystyną Beń 
i Sławomir Kuźmicki. Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Brześciu KUP Brie-
stobldostroj w Brześciu na Białorusi 
reprezentowali z-ca dyrektora general-
nego Aliksandr Marynevich oraz Svie-
tlana Sidarchuk. Spotkanie dotyczyło 

doprecyzowania merytorycznej części 
projektu, przygotowania wniosku apli-
kacyjnego i niezbędnych załączników.
Celem wspólnego projektu jest popra-
wa dostępności komunikacyjnej po-
wiatu bialskiego i rejonu brzeskiego 
poprzez modernizację infrastruktury 
drogowej prowadzącej do przejścia 
granicznego Sławatycze – Domaczewo. 
W wyniku projektu przebudowane zo-
staną: droga powiatowa Nr 1051L Za-
lesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna 
– Sławatycze na odcinku długości 4,4 
km (po stronie polskiej) oraz droga Ma-
lorita-Miedno-Znamienka (po stronie 
białoruskiej) na odcinku 5,1 km. Drogi 
te prowadzą bezpośrednio do przejścia 
granicznego Sławatycze-Domaczewo. 
Realizacja projektu ułatwi komunika-
cję społeczności polskiej i białoruskiej 
z powiatu bialskiego i rejonu brzeskie-
go, przyczyni się do zwiększenia kom-
fortu podróży oraz skrócenia czasu 

przejazdu służb ratunkowych i pozo-
stałych pojazdów. W wyniku realizacji 
inwestycji poprawi się wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury drogowej. 
Wykonanie modernizacji dróg pozwoli 
mieszkańcom na właściwe wykorzy-
stanie posiadanych środków transpor-
tu. Poprawa stanu technicznego dróg, 
zwiększenie ich nośności i szerokości 
zapewni komfort podróży osobom ko-
rzystającym z alternatywnego dojazdu 
do przejść granicznych w Terespolu, 
Kukurykach i Sławatyczach oraz oko-
licznych miejscowości omijając mocno 
obciążoną ruchem drogę krajową Nr 2.
Ponadto w ramach projektu zakupiony 
zostanie sprzęt do zimowego i letniego 
utrzymania dróg.
Powstanie wspólna platforma wymiany 
doświadczeń, wiedzy i know-how z za-
kresu zarządzania utrzymaniem infra-
struktury drogowej. 

Tekst: Anna Szypiło/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka

Wicestarosta Bialski 
Janusz Skólimowski

Starosta Bialski 
Mariusz Filipiuk

Transgraniczny projekt drogowy z szansą 
na dofinansowanie
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19 czerwca w siedzibie starostwa Po-
wiatowego w Białej Podlaskiej odbyło 
się spotkanie robocze związane z pro-
jektem drogowym „Wygodniej, szyb-
ciej, bezpieczniej – poprawa spójności 
komunikacyjnej województwa lubel-
skiego poprzez budowę i przebudowę 
dróg powiatowych usprawniających 
dostępność komunikacyjną do regio-
nalnych i subregionalnych centrów 
rozwoju” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Podczas spotkania przedstawiony i omó-
wiony został zakres dwóch inwestycji, 
a także propozycja podziału środków 
na ich realizację. Przebudowa drogi Nr 
1036L Grabanów – Rokitno o długości 
13,7 km (9,5 km gm. Biała Podlaska, 4,2 
km gm. Rokitno) ma kosztować prawie 
13 mln 700 tys. zł. Wkład własny jedno-
stek samorządowych to ponad 6,7 mln 
zł, z czego połowę kwoty wypłaci powiat 
bialski. 
Druga inwestycja to przebudowa drogi 
Nr 1051L z Zalesia do Piszczaca o długo-
ści 8 km (2,6 km gm. Zalesie, 5,4 km gm. 
Piszczac). Przybliżona wartość remontu 
to blisko 11 mln zł z czego 5,3 mln zł za-

płacą gminy i powiat. Dofinansowanie na 
realizację każdej inwestycji wynosi nieco 
ponad 50%. Realizację projektów zapla-
nowano na lata 2018-2020.
W spotkaniu, któremu przewodniczył 
starosta bialski Mariusz Filipiuk, uczest-
niczyli przedstawiciele gmin biorących 
udział w projekcie m.in. wójtowie Kamil 
Kożuchowski (gm. Piszczac) i Jacek Szew-

czuk (gm. Rokitno), zastępca wójta gminy 
Biała Podlaska Adam Olesiejuk, zastępca 
wójta gminy Zalesie Tomasz Szewczyk, 
a także radny Powiatowy Arkadiusz Misz-
tal, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Białej Podlaskiej Krystyna Beń, skarb-
nik powiatu Stefan Klimiuk i jego zastęp-
ca Lucyna Górniaczyk-Zaniewicz.

Materiał: Wioletta Bielecka

Powiat bialski otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości blisko 3 mln zł na 
realizację projektu „Rozwój infrastruk-
tury szkół zawodowych prowadzonych 
przez powiat bialski”. 

Celem projektu jest poprawa warunków 
kształcenia zawodowego i ustawiczne-
go prowadzonego w obiektach Zespo-
łu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim, Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Unitów Podlaskich w Mię-
dzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej. 

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie 
stworzenie uczniom warunków zbliżo-
nych do rzeczywistego środowiska pra-
cy zawodowej pod kątem wyposażenia/
doposażenia warsztatów i pracowni.
Zakres projektu obejmuje prace moder-
nizacyjne istniejącej już infrastruktury 
przeznaczonej do kształcenia praktycz-
nego (roboty rozbiórkowe, instalacyjne, 
wymiana oświetlenia na energooszczęd-
ne typu LED) oraz zakup wyposażenia 

zgodnego z rekomendacjami Krajowego 
Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej.
Projekt jest współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Działania 13.6 Infrastruk-
tura kształcenia zawodowego i ustawicz-
nego, a jego wartość to 3 528 411,72 zł.

Tekst: Michał Krasa

Wkrótce nowe inwestycje drogowe

Miliony na szkoły zawodowe
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Jolanta Zbucka radna Rady Powiatu 
Bialskiego

Wiek, wykształcenie, rodzina
Ukończyłam filologię polską na Uniwer-
sytecie Warszawskim, Bibliotekoznaw-
stwo i  informację naukową na UMCS 
o ra z  s t u d i a  p o d y p l o m owe  „Wi e d z a 
o kulturze” i studia podyplomowe dla 
instruktorów teatralnych. Od 1989 pra-
cuję w  Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim jako nauczyciel języka pol-
skiego i  wiedzy o  kulturze, prowadzę 
także Szkolne Koło Teatralne. Mieszkam 
w Międzyrzecu Podlaskim z mężem Bo-
gusławem. Dwie córki założyły własne 
rodziny, ale chętnie nas odwiedzają. 

Kiedy i dlaczego zostałam radną ?
Radną zostałam w lutym 2016 roku. Za-
stąpiłam pana Romualda Pietrosiuka, 
który zrezygnował z pełnienia funkcji 
radnego. Było to dla mnie dużym zasko-
czeniem, ale też nowym wyzwaniem. 
Wzięłam udział w  wyborach do Rady 
Powiatu, ponieważ zawsze interesowa-
ły mnie sprawy społeczne. Szczególnie 
zajmuje mnie los ludzi młodych, którzy 
kończą szkołę i nie zawsze potrafią od-
naleźć się w  dorosłej rzeczywistości.

Będąc radną udało się
Od kiedy zostałam radną z wielką uwa-
gą uczestniczę w wielu przedsięwzię-
ciach Rady Powiatu. Nie ukrywam, że 
szczególnie bliskie są mi sprawy zwią-
zane z kulturą, oświatą oraz wychowy-
waniem młodego pokolenia. Staram się 
działać na rzecz lokalnego Środowiska, 
wpierając inicjatywy dotyczące miesz-
kańców Międz yr zeca.  C zęsto ludzie 
proszą o pomoc w całkiem zwyczajnych 
sprawach. Staram się nie przechodzić 
obojętnie obok żadnej potrzeby.

Pracuję nad
Pracuję w Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Spraw Społecznych. Sprawy społeczne 
to istotny obszar działań Rady Powiatu. 
Wspieram wszelkie inicjatywy związane 
z kulturą i pomocą społeczną, uczestni-
czę w różnych formach kultury, zwłasz-
cza tych, które mają miejsce na moim 
terenie. Jestem zaangażowana w takie 
działania jak przeglądy ludowych te-
atrów, organizowanie festiwali i kon-
kursów śpiewaczych, czy konferencje 
poświęcone problematyce społecznej. 
Bardzo kibicuję młodym ludziom, którzy 
otrzymują stypendia i nagrody Starosty 

Bialskiego. Nasz powiat to prawdziwa 
skarbnica talentów, które należy rozwi-
jać i wspierać. Cały czas poznaję spra-
wy, które dotąd były mi obce. Z uwagą 

uczestniczyłam w dyskusjach na temat 
ASF, czy funkcjonowania kół łowieckich. 
Obecnie moim priorytetem jest promo-
cja szkół powiatu bialskiego, ponieważ 
są to placówki,  które łączą tradycje 
z  nowoczesnością oraz stanowią po-
ważny wkład w tworzenie „naszej małej  
ojczyzny”. 

W przyszłości ważne będzie
W przyszłości ważne będzie to, co przy-
niesie ż ycie.  Na pewno prz yjdzie się 
zmierzyć z nowymi zadaniami. Chciała-
bym bardziej zaangażować się w sprawy 
dotyczące kobiet oraz zadbać o jak naj-
większy zasięg działań zaplanowanych 
w  z wiązku z  ogłoszeniem roku 2017 
rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

Dwa zdania o obecnej Radzie Po-
wiatu

Rada Powiatu to ludzie, których szanu-
ję i cenię. Z pewnością jest to konglo-
merat różnych priorytetów, poglądów 
i umiejętności, ale stanowi zadziwia-
jąco zgrany zespół. Cieszę się, że mogę 
współpracować z tak mądrymi ludźmi, 
dla których ważne jest wspólne dobro 
powiatu. Myślę, że w  Radzie Powiatu 
pracuje zbyt mało kobiet. Zgadzam się 
z koleżanką radną Marzenną Andrzejuk, 
która powiedziała, że „(…)Im więcej ko-
biet we władzach, tym spokojniej i przy-
jaźniej”.

Dwa zdania o współpracy z Zarzą-
dem Powiatu

Z Zarządem Powiatu współpracuje mi 
się bardzo dobrze. Uważam, że w jego 

skład weszły właściwe osoby, z doświad-
czeniem politycznym i właściwymi pre-
dyspozycjami. Podjęto wiele słusznych 
inicjatyw, sprawozdania z posiedzeń są 
przejrzyste i merytorycznie spójne.

Moja podpowiedź
Myślę, że Radzie i Starostwu przydała-
by się własna siedziba. Obecnie sesje 
odbywają się w różnych, często bardzo 
oddalonych miejscach, które niełatwo 
przygotować na potrzeby Rady.

Polecam
B a r d z o  p o l e ca m  Pr z e g l ą d  Te a t r ó w 
Obrzędowych w  Drelowie, w  któr ym 
miałam zaszczyt uczestniczyć. Jest to 
doskonały, żywy obraz dawnej kultury 
regionalnej. Wspaniali aktorzy – często 
po 80-tce, oryginalne rekwiz yty i   te-
matyka. Prawdziwa perełka w  dobie 
plastikowej,  multimedialnej kultur y. 
Mieszkańcom powiatu warto też polecić 
konferencje poświęcone problematyce 
kobiet, czy bezpieczeństwa dzieci. 

Dlaczego warto odwiedzić powiat 
bialski?

Prz yjedź do Powiatu Bialskiego, jeśli 
chcesz: spotkać ponad 115 000 miłych 
ludzi, poznać jego historię, sięgającą 
czasów piastowskich, zwiedzić krainę 
Bugu i Krzny pełną magicznych roślin 
i mało znanych ptaków oraz usłyszeć 
współbrzmienie różnych kultur wyzna-
niowych.

Dlaczego warto, gdzie i w co  
zainwestować w Powiecie Bialskim?
W Powiecie Bialskim warto inwestować 
w  ludzi. Tworz yć dla nich atrakcyjne 
miejsca pracy, wykorzystując bliskość 
granicy ze Wschodem, specyficzne, bo 
stosunkowo czyste tereny rolnicze, które 
nadają się do ekologicznych upraw żyw-
ności oraz prowadzenia gospodarstw 
agroturystycznych.

Radna prywatnie
Uwielbiam słodycze w każdej postaci, co 
niestety nie jest zdrowe. Moją pasją jest 
literatura i teatr. Bardzo lubię prozę Olgi 
Tokarczuk i powieści Katarzyny Bondy. 
Wolny czas spędzamy z mężem na wy-
cieczkach rowerowych. W wakacje, co 
roku, wybieramy się z rowerami w inny 
region Polski. Kocham kwiaty, zwierzęta 
i spokój mojego miasteczka.

kontakt do radnego:
e-mail: zbucka@wp.pl

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018

Jolanta Zbucka reprezentuje miesz-
kańców miasta Międzyrzec Podlaski. 
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13 czerwca w  Komendzie Miejskiej 
Policji w Białej Podlaskiej odbyła się 
ceremonia powołania na komendanta 
podinspektora Grzegorza Pietrusika, 
który od marca tego roku był pełnią-
cym obowiązki. 

W obecności funkcjonariuszy, kadry kie-
rowniczej KMP w Białej Podlaskiej i go-
ści nominację nowemu komendantowi 
wręczył komendant wojewódzki Policji 
w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. Wśród 
zebranych znaleźli się przedstawiciele 
władz miasta, prokuratury i  jednostek 
współpracujących z policją, duchowień-
stwa na czele z kapelanem powiatowym 
strażaków ks. Henrykiem Jakubowiczem, 
a także starosta bialski Mariusz Filipiuk, 
wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, 
przewodniczący Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej Mariusz Kiczyński, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Biała Podlaska i radny po-
wiatowy Tomasz Bylina.
Komendant Grzegorz Pietrusik jest ab-
solwentem Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 1994 
roku, w VII Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa – Praga Południe, gdzie zajmo-

wał stanowiska wykonawcze. W 1998 roku 
służbę kontynuował w Komisariacie Policji 
w Kodniu, a następnie w Komisariacie Po-
licji w Terespolu. Przez lata związany był 
z pionem prewencji. Zajmował się m.in. 
prewencją kryminalną. Kierował również 
rewirem dzielnicowych. W 2006 roku zo-
stał mianowany na stanowisko naczelnika 
Sekcji Prewencji Komisariatu Policji w Te-
respolu, a w 2013 roku objął stanowisko 

naczelnika Sztabu Policji Komendy Miej-
skiej Policji w Białej Podlaskiej. W kwietniu 
2015 roku został zastępcą, a rok później 
pierwszym zastępcą Komendanta Miej-
skiego Policji w Białej Podlaskiej. Nowy 
bialski komendant odznaczony jest Srebr-
nym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz 
Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Tekst: Wioletta Bielecka
Zdjecia: Grzegorz Panasiuk 

Od 1 lipca funkcjonowanie rozpocz-
nie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
SPZOZ przy ul. Wiejskiej w Między-
rzecu Podlaskim. Zakład znajduje się 
na parterze budynku Przychodni Spe-
cjalistycznej. Obecnie trwają ostatnie 
prace związane z przygotowaniem 
i wyposażeniem oraz organizacją za-
kładu.

Po zakończeniu prac Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy będzie dysponował 15 
miejscami z niezbędną infrastrukturą 
diagnostyczno-leczniczą i techniczno-sa-
nitarną. Osoby potrzebujące będą mogły 
skorzystać z sali jednołóżkowej z wę-
złem sanitarnym oraz sal 2-3 łóżkowych. 
Prócz gabinetu lekarskiego, punktów 
pielęgniarskich, gabinetu zabiegowego 
i zaplecza pomocniczego będą funkcjo-
nować także sala rehabilitacyjna, sala 
terapii zajęciowej i sanitariaty dla nie-
pełnosprawnych.
Uruchomienie Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego umożliwi wykorzystanie 
istniejącej kubatury i poprawi jakość 

warunków opieki zdrowotnej w zakresie 
świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla 
pacjentów z powiatu bialskiego. 
Równocześnie trwają intensywne prace 
nad uruchomieniem takiego samego 
miejsca w Łózkach. Tamtejszy Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy będzie więk-
szy, bo przewidziana liczba miejsc dla 
pacjentów to 90 łóżek. 
P o w s t a n i e  p l a c ó w k i 
umożliwi udzielenie po-
mocy jeszcze większej 
ilości osób w komforto-
wych warunkach. 
P o w s t a j ą c e  Z a k ł a d y 
Opiekuńczo-Lecznicze 
to  n owe  roz w i ą z a n i e 
organizacyjne w syste-
mie ochrony zdrowia. 
I n i c j at y w y tego t ypu 
w yc h o d z ą  n a p r ze c i w 
potrzebom społeczeń-
stwa w  zakresie opieki 
nad osobami starszymi, 
chorymi przewlekle i nie-
pełnosprawnymi. Misją 

takich miejsc jest pomoc w odzyskaniu 
jak największego zakresu sprawności, 
a  przede wszystkim poprawa stanu 
zdrowia i jakości życia. Jest to możliwe 
dzięki specjalistycznej opiece lekarzy 
i pielęgniarek oraz nowoczesnej infra-
strukturze.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Bialska policja ma nowego komendanta

W lipcu ruszy międzyrzecki Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy



7

01-15.06.2017 Gościniec Bialski Nr 11

AKTUALNOŚCI

Międzyrzecka Kryta Pływalnia „Oce-
anik” wkrótce będzie jak nowa. Mia-
sto pozyskało 342 tys. zł na remont 
hali basenowej i jej zaplecza.

W tym roku mija 20 lat od momentu 
oddania do użytku międzyrzeckiego 
basenu, tym bardziej cieszy wiado-
mość o wsparciu finansowym, które 
miasto otrzyma z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki na remont. Modernizacja 
obejmie wymianę płytek oraz podwie-
szanego sufitu na hali basenowej. Wy-
remontowane zostanie całe zaplecze 
oraz sanitariaty. Pojawią się też nowe 
słupki i liny startowe, drabinki base-
nowe, suszarki, ławki, wieża ratowni-
cza oraz odkurzacz basenowy. Obiekt 
zostanie też w pełni dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W planach jest wykonanie łazienki 
z prysznicami oraz sanitariatów de-
dykowanych tej grupie. Zostanie też 
zainstalowany podnośnik basenowy 
z  wózkiem. Dotychczasowe szafki 
„kluczykowe” odejdą do lamusa, a za-

stąpią je te zamykane elektronicznym 
zegarkiem, co znacznym stopniu uła-
twi korzystanie z szatni szczególnie 
osobom niepełnosprawnym. Koszt 
inwestycji to blisko 842 tys. zł, z cze-

go 342 tys. miasto otrzyma z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Programu Modernizacji Infrastruktury 
Sportowej.

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim

Laboratorium Fizyki Budowli Regio-
nalnego Centrum Badań środowiska, 
rolnictwa i technologii innowacyjnej 
EKO-AGRO-TECH Państwowej Szko-
ły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej, informuje o możli-
wości przeprowadzenia nieodpłatnych 
pomiarów zanieczyszczeń hałasem 
w najbliższym środowisku ogólnym 
na obszarach Południowego Podlasia 
w okresie 01.06 – 31.08.2017 r.

Zostaną one przeprowadzone za pomocą 
analizatora poziomu dźwięku typu SVAN 
958, jest on profesjonalnym narzędziem 
do wykonywania pomiarów zarówno na 
stanowiskach pracy, jak i w środowisku. 
Pomiary akustyczne umożliwią dokładną 
i rzetelną analizę uciążliwości hałasu. Na-
leży jednak pamiętać, że ze względu na fi-
zjologiczne i psychologiczne różnice mię-
dzy ludźmi, stopień uciążliwości nie może 
być określany na podstawie pojedynczej 
oceny subiektywnej. Przeprowadzenie 
pomiarów pozwala na obiektywne po-
równanie uciążliwości hałasu w różnych 
warunkach. Pomiary akustyczne pozwa-
lają na ocenę ryzyka uszkodzenia słuchu 
i wskazania możliwości jego zmniejsza-
nia. Ryzyko uszkodzenia słuchu w danym 
środowisku akustycznym zależy nie tylko 

od poziomu hałasu, lecz również od czasu 
jego trwania. Hałas jest czynnikiem szko-
dliwym dla zdrowia człowieka, przez co 
zmniejsza wydajność pracy, utrudnia wy-
poczynek i koncentrację. Jest więc jednym 
z kluczowych elementów decydujących 
o komforcie życia.
Starosta bialski zachęca mieszkańców po-
wiatu do skorzystania z możliwości, jakie 
stwarza badanie oferowane przez Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW. 
Przeprowadzone przez laboratoria pomia-
ry, a następnie ich analiza przybliży stan 
akustyczny środowiska, a co za tym idzie 
pośrednio przyczynią się do utrzymania 

poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego 
lub co najmniej na tym poziomie, bądź 
zmniejszenia poziomu hałasu w przypad-
kach, gdy nie będzie on dotrzymywany.
Wyniki analiz w formie raportu mogą zo-
stać odebrane osobiście lub drogą elek-
troniczną. Otrzymane wyniki badań są 
przeznaczone jedynie do wiedzy zlecają-
cego i nie mogą być przekazywane dalej.
Osoby zainteresowane przeprowadze-
niem badań proszone są o zgłaszanie się 
bezpośrednio do mgr inż. Daniela Tokar-
skiego pracownika EKO-AGRO-TECH PSW 
w Białej Podlaskiej telefonicznie (83) 344-
69-21 lub e-mail: d.tokarski@pswbp.pl

 

m. Międzyrzec Podlaski

 „Oceanik” przejdzie remont 

Bezpłatne badania akustyczne w PSW
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17 czerwca weszła w życie noweli-
zacja ustawy o ochronie przyrody. 
Oznacza to zmianę przepisów zwią-
zanych z wycinką drzew i krzewów.

Najważniejsze zmiany dotyczą właści-
cieli prywatnych posesji, którzy będą 
mogli wyciąć drzewa w celach nie-
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, pod warunkiem, 
że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy 
i organ nie wniesie sprzeciwu.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów nie jest potrzebne m.in. 
jeśli krzewy rosną w skupisku o po-
wierzchni do 25 m2. Nie jest ono 
także potrzebne w przypadku drzew, 
których obwód pnia na wysokości 5 
cm nie przekracza 80 cm (dotyczy 
topoli, wierzb, klonu jesionolistne-
go oraz klonu srebrzystego), 65 cm 
(dotyczy kasztanowca zwyczajnego, 
robinii akacjowej oraz platanu klo-
nolistnego) oraz 50 cm (dotyczy po-
zostałych gatunków drzew); drzew 
lub krzewów usuwanych w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego, a także 
drzew lub krzewów, które rosną na 
nieruchomościach stanowiących wła-
sność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,
Zamiar usunięcia drzewa, którego 
obwód pnia na wysokości 5 cm prze-
kracza ww. obwody, należy zgłosić do 
wójta gminy. Organ ten w terminie 
21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
przeprowadzi oględziny zadrzewień. 
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oglę-
dzin nie wyda decyzji o zakazie wy-
cinki, drzewo można usunąć. Decyzja 
może być negatywna ze względu na 
lokalizację drzewa (gdy rośnie ono na 
nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków; na terenie przeznaczonym 
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego na zieleń lub 
chronionym innymi zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, na obszarach chro-
nionych: w parkach narodowych, re-
zerwatach przyrody, parkach krajo-
brazowych, obszarach chronionego 
krajobrazu i obszarach Natura 2000 
lub gdy drzewo uznawane będzie za 
pomnik przyrody wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska, które pojawi się 
najpóźniej do 17 grudnia 2017 r.)

Zgłoszenie musi zawierać imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczenie 
nieruchomości oraz r ysunek albo 
m a p k ę  o k re ś l a j ą c ą  u s y t u owa n i e 
drzewa na nieruchomości.  Istotne 
jest przypadku nieusunięcia drzewa 
przed upływem 6 miesięcy od dnia 
oględzin, usunięcie drzewa może na-
stąpić dopiero po dokonaniu ponow-
nego zgłoszenia. 
Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin 
zostanie złożony wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę w  związku 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, która będzie realizowana na 
części nieruchomości, na której rosło 
usunięte drzewo, organ nałoży na 
właściciela nieruchomości obowią-
zek wniesienia opłaty za usunięcie 
drzewa.
W przypadku wątpliwości, czy dane 
drzewo lub krzew podlega obowiąz-
kowi uzyskania zezwolenia na jego 
usunięcie, należy zwrócić się do za-
pytaniem do urzędu gminy.
Brak konieczności uzyskania zezwo-
lenia na usunięcie drzewa lub krze-
wu nie wyklucza innych ograniczeń 
w tym zakresie.
Nie można usuwać drzewa lub krze-
wu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpol-

nym, nadwodnym lub przydrożnym 
znajdującym się w parku krajobrazo-
wym albo na obszarze chronionego 
krajobrazu, w których obowiązuje za-
kaz usuwania takich zadrzewień.
Dodatkowe zezwolenie trzeba uzy-
skać, jeżeli  drzewo lub krzew jest 
siedliskiem chronionych gatunków 
zwierząt, roślin lub grzybów. W takiej 
sytuacji należy uzyskać zezwolenie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska lub Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska na działania do-
tyczące tych gatunków, np. na znisz-
czenie porostów chronionych, które 
rosną na drzewie, usuwanie gniazd 
czy płoszenie ptaków w miejscach 
ich rozrodu lub wychowu młodych 
w okresie lęgowym (przeważnie od 
1 marca do 15 października). Takiego 
dokumentu wymaga się również, gdy 
drzewo jest pomnikiem przyrody lub 
rośnie na terenie obszarów chronio-
nych: parku narodowego, rezerwatu 
przyrody, obszaru Natura 2000 ( jeżeli 
wycinka mogłaby znacząco nega-
tywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000), zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego lub jest zlo-
kalizowane na nieruchomości objętej 
ochroną konserwatora zabytków.

Zmiany w prawie dot. wycinki drzew
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Hodowcy trzody chlewnej z terenu po-
wiatu bialskiego nie zdążyli otrząsnąć 
się po zeszłorocznym ataku wirusa 
afrykańskiego pomoru świń, a przy-
szło im toczyć z nim kolejną nierówną 
walkę. Wirus ASF rozprzestrzenia się 
szybko i zabiera ze sobą krwawe żni-
wo. W czerwcu odnotowano 8 nowych 
ognisk. Stwierdzono je w miejscowo-
ściach: Woskrzenice Duże (gm. Biała 
Podlaska), Stare Buczyce (gm. Janów 
Podlaski), Komarno (gm. Konstanty-
nów), Mariampol, Ludwinów, Witulin 
(gm. Leśna Podlaska), gdzie wystąpiły 
dwa ogniska oraz Wólka Dobryńska. 
Wybitych zostało już prawie 500 sztuk 
świń.

Wybicie i utylizacja dotyczy wszystkich 
świń znajdujących się w obszarze zapo-
wietrzonym, czyli na terenie o promieniu 
ok. 3 km od danego ogniska. Do tej pory 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej 
Podlaskiej wydał 6 rozporządzeń, w któ-
rych oprócz obszarów zapowietrzonych 
wyznaczone zostały również obszary za-
grożone. „Wyznaczenie tych obszarów 
wiąże się ze ściśle określonymi zasadami. 
Przede wszystkim na tych terenach obo-
wiązuje bezwzględny zakaz przemieszcza-
nia świń” – mówi Radomir Bańko Powiato-
wy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej. 
„Pod żadnym pozorem nie można wypro-
wadzać, ani wprowadzać świń bez uzyska-
nia zgody lekarza powiatowego. Nie uzy-
ska się jej przez co najmniej 30 dni, czyli 
w czasie, kiedy choroba jest likwidowana, 
a sytuacja monitorowana. Podkreślam 
również, że każdy przypadek chorej i pa-
dłej świni należy niezwłocznie zgłaszać.” 
Ponadto obowiązuje zakaz uboju na wła-
sny użytek, a także normy bioasekuracji, 
których rolnicy powinni ściśle przestrze-
gać. „Pierwsza z nich to maty dezynfekcyj-
ne na wjazdach do posesji, które powinny 
być regularnie zwilżane specjalnym pły-
nem. Kolejne to mycie rąk i zmiana odzie-
ży oraz obuwia. Gospodarz może sam, 
nieświadomie przenieść wirusa. Zdarza 
się tak np. po wizycie w lesie lub bytno-
ści w jego pobliżu” – przypomina Bańko 
i apeluje do rolników, którzy zwożą siano 
z łąk do swoich gospodarstw – „Gospoda-
rze muszą zwracać szczególną uwagę na 
to, czy na łące nie ma szczątków padłego 
dzika lub śladów rycia tzw. buchtowania. 
Jeśli takowe są, należy to bezzwłocznie 
zgłosić i pod żadnym pozorem nie dawać 
siana z takiej łąki zwierzętom gospodar-
skim do jedzenia. Podobnie sprawa wyglą-
da z wypasem bydła na łąkach przy lasach 
lub ciekach wodnych, do których wycho-
dzą dziki przenoszące wirusa. Hodowle 
w naszym regionie mają to do siebie, że 
bydło przechowywane jest razem z trzo-

dą chlewną. Wszystkie ogniska, z którymi 
mamy teraz do czynienia wystąpiły w ma-
łych gospodarstwach praktykujących wła-
śnie taki sposób hodowli.” 
Zgodnie z rozporządzeniami powiatowe-
go lekarz weterynarii maty dezynfekcyjne 
położone zostały w określonych miejscach 
na drogach na terenach zapowietrzonych. 
Do zabezpieczenia obszarów, w których 
pojawiła się choroba zobligowani są za-
rządcy dróg gminnych i powiatowych. 
Wprowadzone zostało również specjalne 
oznakowanie informujące o wystąpieniu 
wirusa ASF, a także zmiana oznakowania 
dopuszczalnej prędkości pojazdów. Pracu-
jący przy matach strażacy z jednostek OSP 
regularnie nasączają je środkiem dezyn-
fekcyjnym. W niektórych miejscowościach, 
w których wykryto wirusa obszary zapo-
wietrzone są zawężane. „Obecnie mamy 
wykładnię Głównego Lekarza Weteryna-
rii, który poleca zabezpieczać maty tylko 
w miejscowościach, bądź jej częściach, 
w których pojawił się wirus w zależności 
od topografii terenu. Dany obszar powi-
nien być dokładnie odcięty, a na drogach 
do niego prowadzących wyłożone maty.”
Radomir Bańko zwraca uwagę, że zdarza-
ją się kierowcy, który lekceważą zaistnia-
łe na drogach warunki i nie dostosowują 
prędkości przy przejazdach przez maty. 
Te niszczą się szybciej, a dezynfekcja jest 
mniej skuteczna. Jest to częste zwłaszcza 
na drogach o większym natężeniu ruchu. 
Powiatowy lekarz weterynarii ostrzega 
również przed oszustami, którzy mogą 
podszywać się pod członków służb in-
spekcji weterynaryjnej i próbować wyłu-
dzać pieniądze od niczego nie podejrze-
wających rolników. „Z takimi przypadkami 
mieliśmy do czynienia w momencie poja-
wienia się ptasiej grypy. Niezidentyfikowa-

ni kontrolerzy jeździli po gospodarstwach, 
powołując się na służby wojewódzkie. 
Jeśli u kogokolwiek pojawi się kontrola, 
co do której są wątpliwości należy to od 
razu zgłaszać. Nasi pracownicy mają od-
powiednie upoważnienia i identyfikatory, 
które muszą okazać” – dodaje. 
Aktualna sytuacja epizodyczna związana 
z występowaniem ASF na terenie powia-
tu bialskiego jest monitorowana przez 
władze powiatu. Od początku czerw-
ca w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej odbyły się 3 posiedze-
nia Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, któremu przewodniczyli 
starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wi-
cestarosta Janusz Skólimowski. Ich celem 
była wspólna organizacja i koordynacja 
procedur wprowadzonych w związku 
z wystąpieniem choroby. W spotkaniach 
tych uczestniczyli: powiatowy lekarz wete-
rynarii w Białej Podlaskiej Radomir Bańko, 
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji 
w Białej Podlaskiej, Państwowej Straży 
Pożarnej w Białej Podlaskiej, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych, dyrektor Wy-
działu Rolnictwa i Środowiska Starostwa 
Powiatowego oraz przedstawiciele gmin 
Biała Podlaska, Piszczac, Rokitno i Zalesie, 
a także Leśna Podlaska, Konstantynów 
i Janów Podlaski.
Przypominamy rolnikom o konieczności 
bezwzględnego przestrzegania zasad 
bioasekuracji.

Szczegółowych informacji na temat 
obecnej sytuacji można uzyskać u Po-
wiatowym Inspektoracie Weterynarii 
w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskie-
go 1 lub pod numerem telefonu 83 343 
20 41.

Tekst: Wioletta Bielecka

ASF: wirus znów zaatakował
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Źródło: Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
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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 4,70

ZM ŁMEAT - Łuków 5,30

Januszówka - Łęczna 5,24

Ceny Targowiskowe wybranych produktów

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 
(kg)

Wisznice 1,50

Piszczac 1-1,5

Biała Podlaska 70 70 70 60-70 1-3,0 0,5-0,7

Radzyń Podl. 75-80 60 50-60 70 60-70 1,5-3,0

Łuków  1-2,5

Łęczna 65 60-65 60-70 75-85 65-75 1,5-3,0 0,45-0,50

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 20 czerwca 2017 r.

Agencja Rynku Rolnego w Warsza-
wie Oddział Terenowy w Lublinie 
informuje, że od 19 czerwca obowią-
zuje rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie 
realizacji przez ARR zadań związa-
nych z ustanowieniem nadzwyczaj-
nych środków wspierania rynku wie-
przowiny w Polsce.

Wnioski o udzielenie pomocy można 
składać do 11 lipca. W przypadku wo-
jewództwa lubelskiego powyższym 
działaniem objęte są następujące 
gminy w powiecie bialskim: Biała Pod-
laska, Janów Podlaski, Konstantynów, 
Leśna Podlaska, Rokitno, Terespol i Za-
lesie. 
O pomoc finansową w ramach nad-
z wyczajnych środków wspierania 
rynku wieprzowiny w  Polsce mogą 
ubiegać się producenci świń, którzy 
utrzymywali świnie zgłoszone do re-
jestru zwierząt gospodarskich, w sie-
dzibie stada, której nadano numer na 
podstawie ustawy o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt, położonej 
na obszarze znajdującym się na tery-
torium Polski wymienionym w przepi-

sach prawa krajowego i unij-
nego,  w yszczególnionych 
w załączniku do rozporządze-
nia wykonawczego Komisji 
(UE) 2017/647 z dnia 5 kwiet-
nia 2017 r. w dowolnym okre-
sie między dniem 1 sierpnia 
2016 r. a dniem 18 listopada 
2016 r.
Pomoc przyznawana jest w od-
niesieniu do loch i niektórych 
świń poddanych ubojowi 
w okresie od dnia 1 sierpnia 
2016 r. do dnia 30 listopada 
2016 r. w odniesieniu do na-
stępujących kategorii świń:

•	 	 lochy	objęte	kodem	CN	
0103 92 11 – lochy mające 
prosiaki co najmniej raz, 
o masie co najmniej 160 kg, 
•	 	 inne	 świnie	objęte	 kodem	CN	
0103 92 19 – pozostałe świnie żywe 
o masie 50 kg i więcej.

W  przypadku mechanizmu Pomoc 
na wyrównywanie ceny sprzedaży 
dla producentów świń (strefa obję-
ta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski 
o udzielenie pomocy w odniesieniu do 
świń sprzedanych w okresie do dnia 1 

maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 
r. można składać w terminie do 21 lip-
ca 2017 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
udzielenia pomocy producentom świń 
zamieszczone są na stronie Agencji 
Rynku Rolnego www.arr.gov.pl oraz 
pod numerem telefonu (22) 661 72 
72 lub siedzibie Oddziału Terenowego 
ARR, ul. Leszka Czarnego 3 w Lublinie 
tel. (81) 536 37 00. 

ARR: wnioski o rekompensaty  
do 11 lipca
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Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach 
obchodzi w tym roku swoje 100-lecie. 
Uroczyste obchody jubileuszu odby-
ły się 11 czerwca i rozpoczęły się od 
mszy świętej w kościele św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Łomazach. Mszę 
w intencji łomaskich strażaków, pod-
czas której poświęcono sztandar jed-
nostki, odprawili kapelan powiatowy 
strażaków ks. Henryk Jakubowicz, 
były kapelan diecezjalny strażaków 
ks. Roman Sawczuk i proboszcz parafii 
w Łomazach ks. Adam Kamecki. 

Uroczyste otwarcie obchodów odbyło się 
w Parku przy Placu Jagiellońskim w cen-
trum Łomaz. Zebranych gości przywitali 
gospodarze prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Łomazach 
druh Jerzy Czyżewski jednocześnie wójt 
gminy Łomazy oraz prezes OSP w Łoma-
zach druh Grzegorz Tereszczuk. Wśród 
gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP 
Adam Abramowicz, lubelski komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej Grzegorz Alinowski, wiceprezes 
Zarządu Głównego Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Lublinie Tadeusz Sła-
wecki, przedstawiciel Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie Barbara Socha, 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej i sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk, wicesta-
rosta bialski Janusz Skólimowski, p.o. 
komendanta miejskiego Policji w Białej 
Podlaskiej Grzegorz Pietrusik, komen-
dant miejski Państwowej Straży Pożar-
nej w Białej Podlaskiej Artur Tomczuk, 
wójtowie sąsiednich gmin, radni gmin-
ni i powiatowi, druhny i druhowie oraz 
mieszkańcy gminy i okolic. 
Po odczytaniu rysu historycznego jed-
nostki OSP w Łomazach, przemówie-
niach zaproszonych gości i odczytaniu 
aktu nadania sztandaru nastąpiło wbi-
cie honorowych gwoździ w drzewiec 

sztandaru, a następnie jego przekazanie 
strażakom. Sztandar łomaskiej jednost-
ki został odznaczony Złotym Znakiem 
Związku. 
Podczas uroczystości zasłużonym dru-
hom wręczono również odznaczenia in-
dywidualne. 
Złotym Znakiem Związku odznaczony 
został druh Mieczysław Szudejko. Me-
dalem Honorowym im. Bolesława Chomi-
cza odznaczeni zostali druhowie Marian 
Józefaciuk i Tadeusz Uściński. Złotym 
Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa 
odznaczony został druh Marian Szosta-
kiewicz. Odznaką Honorową Zasłużony 
Strażak Powiatu Bialskiego odznaczeni 
zostali druhowie: Julian Bańkowski, 
Edward Bańkowski, Stefan Bańkowski, 
Marian Derlukiewicz, Mieczysław Der-
lukiewicz, Henryk Gicewicz, Władysław 
Łojewski, Józef Szostakiewicz, Józef 
Telaczyński i Czesław Wiński. Ponadto 
okolicznościowe grawertony za wielolet-

nią aktywność w życiu OSP w Łomazach 
otrzymali: Feliks Tereszczuk i Marian 
Tereszczuk.
Medalem Zasłużony dla Powiatu Bial-
skiego odznaczeni zostali: Wojciech Le-
siuk – kapelmistrz Strażackiej Orkiestry 
Dętej w Łomazach, Eugeniusz Mojsa – 
długoletni członek Strażackiej Orkiestry 
Dętej w Łomazach, Franciszek Uściński 
– współzałożyciel Strażackiej Orkiestry 
Dętej w Łomazach. Okolicznościowym 
grawertonem za wieloletnią współpracę 
na niwie pożarniczej został uhonorowany 
druh Feliks Zydlewski – najstarszy czło-
nek OSP Łomazy, długoletni komendant 
Gminny OSP.
Ważnym momentem było przekazanie 
strażakom nowego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego. Jubileusz uświetnił kon-
cert Orkiestry Dętej OSP Łomazy. 
Druhom jednostki w Łomazach gratulujemy 
i życzymy kolejnych 100 lat działalności. 
Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

100-lecie OSP w Łomazach



13

01-15.06.2017 Gościniec Bialski Nr 11

WYDARZENIA

W czerwcu druhowie z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych (8 czerwca) i jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych (18 czerwca) wzięli udział w XIX 
Powiatowych Zawodach sportowo-po-
żarniczych. Konkurencje odbyły się na 
stadionie sportowym w Międzyrzecu 
Podlaskim.

8 czerwca młodzi strażacy z powiatu 
bialskiego rozgrywali zawody według 
międzynarodowego regulaminu CTiF. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali 
Krzysztof Adamowicz wójt gminy i prezes 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Między-
rzecu Podlaskim oraz zastępca komen-
danta miejskiego PSP bryg Marek Chwal-
czuk. Wśród gości obecni byli kapelani 
strażaków: były diecezjalny ks. Roman 
Sawczuk i powiatowy ks. Henryk Jaku-
bowicz. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała Komisja Sędziowska 
pod przewodnictwem kpt. Grzegorza 
Tymoszuka. Do zawodów przystąpiło 13 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 7 
chłopięcych i 6 dziewczęcych.
Młodzi strażacy rywalizowali ze sobą 
w dwóch konkurencjach. Pierwszą były 
ćwiczenia bojowe, w  trakcie których 
trzeba było m.in. rozwinąć linię gaśniczą, 
pokonać tunel i kładkę, napełnić zbiornik 
wodą oraz ułożyć sprzęt i zawiązać węzły. 
Drugą konkurencją był bieg sztafetowy 
400 m z przeszkodami w trakcie, którego 
należało m.in. pokonać ścianę-drabinę, 
przenieść gaśnicę, rozwinąć linię wężową 
i połączyć ją z prądownicą.
Po rozegranych konkurencjach laureata-
mi XIX powiatowych zawodów zostali:
Grupa dziewcząt: 1 miejsce MDP Choty-
łów (1.024,10 pkt.), 2 miejsce MDP Łoma-
zy (1.010,30 pkt.), 3 miejsce MDP Drelów 
(1.003,70 pkt.). Grupa chłopców: 1 miej-
sce MDP Drelów (1.032,35 pkt.), 2 miejsce 
MDP Swory Gimnazjum (1.026,35 pkt.), 3 
miejsce MDP Tuczna (1.006,20 pkt.).
Dla laureatów pierwszych trzech miejsc 
zostały wręczone puchary, dyplomy, na-
grody indywidualne, których fundato-
rami byli – Starosta Bialski, Komendant 
Miejski PSP, Zarząd Powiatowy Związ-
ku OSP RP, Centrum Kształcenia Kadr 
Sportowych, Oddział Lubelski z siedzibą 
w Białej Podlaskiej oraz Wójt Gminy Mię-
dzyrzec Podlaski. Wszystkie startujące 
drużyny otrzymały dyplomy i upominki 
za udział, a opiekunowie podziękowania 
za przygotowanie młodzieży do startu 
w zawodach. Nagrodzono również naj- ►

Druhowie konkurowali w powiatowych 
zawodach

Zawody MDP
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młodszych zawodników startujących 
w zawodach, którymi byli Monika Cha-
limoniuk i Sebastian Krasucki z MDP 
Swory, upominki ufundował Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Białej 
Podlaskiej.
Organizatorzy zawodów dziękują wójto-
wi gminy Międzyrzec Podlaski oraz pra-
cownikom Urzędu Gminy i strażakom za 
pomoc w organizacji XIX powiatowych 
zawodów sportowo – pożarniczych MDP.
18 czerwca na stadionie w Międzyrze-
cu Podlaskim rywalizowały jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
bialskiego. Uroczystego otwarcia zawo-
dów oraz powitania zawodników i gości 
dokonał druh Mariusz Filipiuk prezes 
ZOP ZOSP RP i starosta bialski. Wśród 
gości obecni byli: dwie delegacje straża-
ków z zagranicy – z powiatu Oberhavel 
z Niemiec pod przewodnictwem Thoma-
sa Thielke przedstawiciela powiatu oraz 
z obwodu Brzeskiego na Białorusi pod 
przewodnictwem ppłk Mikołaja Kuź-
mickiego naczelnika w Komendzie Wo-
jewódzkiej Straży Pożarnej w Brześciu, 
kapelani strażaków, bryg. Artur Tomczuk 
komendant miejski PSP, bryg. Marek 
Chwalczuk zastępca komendanta miej-
skiego PSP oraz wójtowie gmin naszego 
powiatu. Zawody poprzedziła msza św. 
w intencji zawodników i ich rodzin. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwała Komisja Sędziowska pod prze-
wodnictwem bryg. Witolda Grajcara z KM 
PSP w Białej Podlaskiej.

W zawodach startowało ogółem 28 dru-
żyn, laureatów szczebla gminnego – 8 
kobiecych, 20 męskich. W wyniku spor-
towej rywalizacji w 2 konkurencjach tj. 
w sztafecie pożarniczej 7 x 50m z prze-
szkodami i ćwiczeniach bojowych miej-
sca na podium zajęli:
W grupie kobiecych drużyn pożarni-
czych:
I miejsce – OSP Krzewica gm. Miedzyrzec 
Podlaski (112,98 pkt.);
II miejsce – OSP Piszczac (113,32 pkt.);
III miejsce – OSP Horodyszcze gm. Wisz-
nice (118,93 pkt.);
IV miejsce – OSP Tuczna (122,28 pkt.)
V miejsce – OSP Janów Podlaski (124,33 
pkt.).
W grupie męskich drużyn pożarniczych:
I miejsce – OSP Cicibór Duży gm. Biała 
Podlaska (97,84 pkt.);
II miejsce – OSP Sławatycze (98,60 pkt.);
III miejsce – OSP Horodyszcze gm. Wisz-
nice (98,92 pkt.);
IV miejsce – OSP Tuczna (102,25 pkt.);
V miejsce – OSP Rozwadówka gm. So-
snówka (104,18 pkt.).

W tym roku, w odróżnieniu od lat po-
przednich, gdzie wręczane były nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu przeciwpo-
żarowego, laureaci 5 pierwszych miejsc 
zawodów w grupie kobiet i mężczyzn 
dzięki wsparciu samorządów naszego 
powiatu otrzymali bony wartościowe 
w ramach, których będą mogły zakupić 
asortyment przez siebie wybrany. Ogó-
łem wartość przekazanych bonów war-
tościowych wyniosła ponad 10 tys. zł.
Ponadto członkowie drużyn w grupie 
kobiet i mężczyzn, którzy zajęli pierwsze 
3 miejsca otrzymali puchary i nagrody 
indywidualne ufundowane przez: staro-
stę bialskiego, wójta gminy Międzyrzec 
Podlaski oraz Zarząd Powiatowy Związ-
ku OSP RP.
Dodatkowo Akademia Sportu Pożar-
niczego w Piszczacu ufundowała dla 
drużyn w kategorii męskiej i żeńskiej 
puchary za najlepszą bojówkę i szta-
fetę. Puchary, które wręczył założyciel 

Akademii druh Leszek Stubiński otrzy-
mali: najlepsza bojówka – OSP Piszczac 
(żeńska), OSP Horodyszcze (męska), naj-
lepsza sztafeta – OSP Krzewica (żeńska), 
OSP Cicibór Duży (męska). Wszystkie 
startujące drużyny otrzymały dyplomy 
i upominki za udział.
Wyżywienie na zawodach zapewni-
li :  Hurtownia Napojów „Wysokiński” 
w Miedzyrzecu Podlaskim, Urząd Gminy 
w Międzyrzecu Podlaskim i Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP.
Organizatorzy zawodów dziękują staro-
ście bialskiemu, samorządom naszego 
powiatu, wójtowi gminy Międzyrzec 
Podlaski oraz strażakom z terenu gminy 
Międzyrzec Podlaski za wsparcie i po-
moc w organizacji zawodów.
Organizatorami zawodów byl i  Za-
rząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP  
i Komenda Miejska PSP w Białej Podla-
skiej a gospodarzem Gmina Międzyrzec 
Podlaski.
Tekst: Bożena Krzyżanowska/Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

Zawody OSP
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W   n i e d z i e l ę  4  c ze r wc a  n a  p l a c u 
Gminnego Centrum Kultury w Dre-
lowie odbyło się Powiatowe Święto 
Ludowe. 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej 
mszy świętej w intencji Ojczyzny w ko-
ściele p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Drelowie. 
Po mszy zebrani, na czele z pocztami 
sztandarowymi prowadzonymi przez 
radnego powiatu bialskiego Czesława 
Pikacza,  udali się na plac przy GOK, 
gdzie na początku odbyła się część 
oficjalna. Po odśpiewaniu hymnu Pol-
ski i   Roty zgromadzonych przywitał 
prezes ZP PSL Przemysław Litwiniuk. 
Następnie głos zabrał starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, który w swoim wystą-
pieniu przypomniał m.in. o tradycjach 
ludowych. Wystąpienia zakończył swo-
im przemówieniem prezes Honorowy 
ZP PSL Franciszek Jerzy Stefaniuk . 
Podkreślił on rolę polskiej wisi w ży-
ciu obywateli i państwa. Gospodarzem 
uroczystości był wójt gminy Drelów 
Piotr Kazimierski .  W  urocz ystości 
udział wzięli również burmistrzowie, 
wójtowie, sołtysi, radni gminni, miej-

scy i  powiatowi, dyrektorowie szkół 
z powiatu bialskiego oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy gmin z terenu po-
wiatu. Na uczestników pikniku czekało 
wiele atrakcji, wśród których znalazły 
się m.in. występy lokalnych zespołów, 
kapel, śpiewaków ludowych. Na sce-
nie wystąpili także: dziecięcy zespół 
pieśni i tańca z Drelowa - grupa młod-
sza i starsza, młodzi muzycy z szkoły 
muzycznej im. Karola Kurpińskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz soliści 
z terenu powiatu bialskiego - Karolina 
Filipiuk oraz Natalia Marczuk. Goście 
mogli obejrzeć prezentacje rękodzieła 
ludowego, sprzętu strażackiego, po-
kazy akrobatycznej jazdy na rowerze 
prezentowanej przez wicemistrza Pol-
ski w MTB Stund Pawła Nasta. Wszyscy 
goście mogli skorzystać z bezpłatne-
go poczęstunku. Dla najmłodszych 
przygotowano dmuchane zjeżdżalnie. 
Muzycznymi gwiazdami wieczoru były 
zespoły Fortex i Casandra. Wieczór za-
kończył się biesiadą taneczną z zespo-
łem Spełnienia marzeń! Organizatora-

mi wydarzenia byli: Zarząd Powiatowy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wójt 
Gminy Drelów oraz Gminne Centrum 
Kultury w Drelowie.

Tekst: Grzegorz Panasiuk/ Zdjęcia: Waldemar Pepa, 
Izabela Chajkaluk, Michał Ryszczuk, Tomek Wasiluk

Zielone Świątki w Drelowie
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Uroczystości, które miały miejsce 3 
czerwca, rozpoczęły się Nabożeń-
stwem Ekumenicznym w Kościele p.w. 
Matki Bożej Różańcowej w Sławaty-
czach sprawowanym przez ks. Mirosła-
wa Krupskiego, ks. Michała Wasilczyka 
oraz ks. Grzegorza Brudnego. W Nabo-
żeństwie uczestniczyli licznie przybyli 
goście oraz mieszkańcy gminy. Nabo-
żeństwo uświetniły swoim udziałem 
poczty sztandarowe oraz delegacja 
młodzieży szkolnej.

Po mszy na placu przy Świetlicy Wiejskiej 
w Mościcach Dolnych odbył się dalszy 
ciąg obchodów. Wartę przy Pomniku 
Pamięci pełniły poczty sztandarowe. Od 
strony muzycznej obchody uświetniała 
Orkiestra Dęta. W swoim wystąpieniu 
wójt gminy Grzegorz Kiec podzięko-
wał wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tej uroczystości i uho-
norował ich pamiątkowymi podzięko-
waniami i  upominkami. Wysłuchano 
także przemówień okolicznościowych 
wygłoszonych przez zaproszonych go-
ści, wśród których znaleźli się m.in.: zzef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mi-
nister Kancelarii Prezydenta RP Paweł 
Soloch, wicestarosta bialski Janusz Skó-
limowski, przewodniczący Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, 
Zbigniew Żurek - regionalista z tema-
tyki olęderskiej oraz księża. Po przemó-
wieniach odsłonięo Pomnik Pamięci. 
Odsłonięcia dokonali: wójt gminy Grze-
gorz Kiec, przewodnicząca Rady Gminy 
Józefa Buczek, sołtys Mościc Dolnych 
Tomasz Łuszczewski oraz przedstawi-
cielka Nadbużańskich Olędrów z Mościc 
Dolnych Irena Polańska, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Bugholendry, przedsta-
wiciel z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Referat 
na temat ,,Olędrzy- 400 lat nad Bugiem” 
wygłosił Antoni Chorąży, badacz olę-
derskich dziejów nad Bugiem. Dla upa-
miętnienia obchodów zasadzono także 
2 wierzby przy Pomniku Pamięci, które 
stały się hołdem złożonym wszystkim 
pokoleniom Olędrów, żyjących, pracu-
jących i wypoczywających w cieniu ro-
sochatych wierzb. Zgromadzeni mieli 
okazję wysłuchać koncertu Orkiestry 
Dętej. Obchody stały się także okazją 
do poświęcenia wozu strażackiego, któ-
ry gmina Sławatycze pozyskała w maju. 
W dalszej części uroczystości scenę opa-
nowała młodzież szkolna, która zapre-
zentowała scenkę rodzajową ,,Z życia 

olęderskiej wsi” przygotowaną przez 
uczniów Zespołu Szkół w Sławatyczach 
pod kierunkiem Ewy Wasilczyk i Emilii 
Kańczuckiej–Typa. Przyszedł także czas 
na rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego ogłoszonego w  Zespole Szkół 
w Sławatyczach pn. ,,Moście – historia 
i współczesność”. Na konkurs wpłynęło 
51 prac. Komisja w składzie: Stanisław 
Chomiczewski – przewodniczący, Gerard 
Skalski – członek oceniający, Sławomir 
Iwaniuk – członek oceniający i Harald 
Selent – członek oceniający dokonała 
oceny zgłoszonych prac i nagrodziła na-
stępujące osoby: w kategorii wiekowej 
kl. I-III SP - Wiktoria Krawczyk (I miejsce), 
Przemysław Rudzki (II miejsce), Weronika 
Goławska (III miejsce) i Maria Misztal (wy-
różninie); w kategorii wiekowej kl. IV-VI 
SP - Patrycja Onieszczuk (I miejsce), Maria 
Jaszczuk (II miejsce), Tomasz Matczuk (III 
miejsce) i Katarzyna Sobieraj (wyróżni-
nie); w kategorii I – III Gimnazjum- Sylwia 
Jarmoszewicz (I miejsce), Julita Rabczuk 
(II miejsce), Magdalena Goławska (III 

miejsce). Nagrodzeni otrzymali nagrody 
rzeczowe.
Kolejnym punktem obchodów był spacer 
nad Bug połączony ze złożeniem kwia-
tów w nurtach rzeki – symbolem pamię-
ci Olędrów zamieszkujących nad Bugiem 
przez 4 wieki. W tym historycznym akcie 
uczestniczyły delegacje z Polski, Niemiec, 
Rosji, Białorusi, Ukrainy. Następnie od-
były się występy muzyczne m.in. Kapeli 
Nadbużańskiej ze Sławatycz. 
Całości obchodów dopełniły imprezy 
towarzyszące: Wystawa przygotowana 
przez Antoniego Chorążego i mieszkań-
ców Mościc Dolnych pt. ,,Olędrzy – 400 
lat nad Bugiem”, wystawa prac malar-
skich rodzimego malarza Stanisława Cho-
miczewskiego, wystawa planszowa map 
przygotowana przez Oddział Historyczny 
Muzeum Południowego Podlasia, olęder-
ski spływ kajakowy rzeką Bug, stoisko 
z pracami uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sławatyczach i Ja-
dwigi Golińskiej.

Materiał: UG w Sławatyczach

400 lat osadnictwa olęderskiego 
w gminie Sławatycze
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Społeczność Domu Pomocy Społecz-
nej w Konstantynowie 6 czerwca zor-
ganizowała Piknik Integracyjny pod 
hasłem „Słońce jest w każdym z nas” 
skierowany do mieszkańców domów 
pomocy społecznej,  uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej i śro-
dowiskowych domów samopomocy 
z powiatu bialskiego i  innych osób 
na co dzień korzystających z pomocy 
i wsparcia. Naszą ideą w tym dniu było 
wspólne spędzanie czasu, dobra zaba-
wa i integracja.

Dyrektor Małgorzata Malczuk gospodarz 
pikniku przywitała przybyłych gości oraz 
podkreśliła, że wiele osób na rożnych 
szczeblach zna dogłębnie problemy osób 
oczekujących wsparcia, pomocy, zrozu-
mienia i akceptacji i podejmują wiele 
inicjatyw aby sprostać ich potrzebom. 
Na spotkanie przybył Robert Gmitruczuk 
wicewojewoda lubelski wraz z kierownic-
twem Wydziału Polityki Społecznej, Ma-
riusz Filipiuk starosta bialski, przewodni-
czący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
Mariusz Kiczyński i radni, Halina Mince-
wicz dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, Romu-
ald Murawski wójt gminy Konstantynów, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek 
z mieszkańcami, uczestnikami oraz ro-
dziny mieszkańców.
Wicewojewoda lubelski podziękował za 
piękne hasło pikniku „Słońce jest w każ-
dym z nas” podkreślając, że „każdy czło-
wiek jest piękny i bardzo wartościowy, 
bez względu na wiek, sprawność fizycz-
ną czy psychiczną pochodzenie i miejsce 
zamieszkania”.
Starosta bialski skierował wiele ciepłych 
słów do głównych bohaterów spotkania, 
życząc wszystkim, aby odnajdowali wo-
kół siebie ludzi o wielkim sercu, którym 
los najbardziej potrzebujących nie jest 
im obojętny. Podkreślił, że praca na rzecz 
człowieka potrzebującego wsparcia jest 
wielką misją.
Wójt gminy podkreślił, że Konstantynów 
jest zawsze otwarty na tego rodzaju ini-
cjatywy.
Na czas spotkania ksiądz kapelan Walde-
mar Tkaczuk udzielił Bożego Błogosła-
wieństwa.
Piknik uświetniła część artystyczna w wy-
konaniu mieszkańców domu – pokaz 
mody projektanta Konstantego Depe-
esowicza. Na zakończenie części oficjal-
nej wicewojewoda, starosta i wójt oddali 
salwy honorowe z armatki Kozierackiego 
Bractwa Kurkowego. Miłym akcentem był 
również taniec integracyjny wszystkich 

gości i uczestników prowadzony przez 
Dorotę Galińską.
Wśród atrakcji znalazły się również: warsz-
taty malarskie pod okiem ikonografa Ar-
kadiusz Świętochowskiego, powstały bar-
dzo ciekawe prace indywidualne i praca 
zbiorowa, przejazd bryczką oraz zabytko-
wym motocyklem z koszem, zajęcia rekre-
acyjno – sportowe, studio urody cieszyło 
się popularnością zarówno wśród pań jak 
i panów, spotkanie przy wspólnym stole 

i w kawiarence oraz grillowanie.
Uczestnicy Pikniku bawili się przy rytmach 
muzyki zespołu Tokarski& Majewski Band.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe statuetki i po-
dziękowania za uczestnictwo w Pikniku. 
Organizatorzy mają nadzieję, że wszyscy 
goście zabrali ze sobą „słońce”, które bę-
dzie świecić w ich sercach przez długi 
czas.
Materiał: DPS w Konstantynowie / Zdjęcia: Radio Biper

gm. Konstantynów

                        "Słońce jest w każdym z nas"



18

01-15.06.2017 Gościniec Bialski Nr 11

WYDARZENIA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ro-
goźnicy w tym roku był gospodarzem 
IV Gali Mistrzów w Gminie Międzyrzec 
Podlaski, która odbyła się 20 czerwca. 
Organizatorem wydarzenia, mające-
go na celu wyróżnienie najwybitniej-
szych uczniów z terenu gminy – jak 
co roku – był wójt gminy Międzyrzec 
Podlaski Krzysztof Adamowicz wraz 
z Urzędem Gminy Międzyrzec Podla-
ski przy współpracy z Zespołem Szkol-
no Przedszkolnym w Rogoźnicy.

Galę poprowadziły uczennice: Katarzy-
na Dąbrowska i Julia Czapińska. Podczas 
uroczystości uczennice śpiewały piosen-
ki, został przedstawiony program arty-
styczny, który umilił czas zaproszonym 
gościom. Na scenie stanęli Mistrzowie 
z gminnych szkół wraz z rodzicami.
W kategorii uczniów z najwyższą śred-
nią ocen i osiągnięciami wyróżnienia 
otrzymali:
W PSP im. Henryka Sienkiewicza w Hala-
sach dwie uczennice ex aequo ze średnią 
ocen 5,5 Joanna Domańska oraz Moni-
ka Nestoruk.
W PSP im. Marii Konopnickiej w Misiach 
najlepszą uczennicą została Wiktoria 
Adamowicz średnia ocen 5,5. W PSP im. 
Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 
najlepsza uczennica Karolina Grzeszyk 
ze średnią 5,45. W PSP im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach 
najlepsi uczniowie ex aequo ze śred-
nią ocen 5,41 to Anita Ignaciuk oraz 
Agnieszka Komińczyk. W ZSP w Ro-
goźnicy to Kacper Trokowicz został wy-
różniony ze średnią ocen 5,36. W PSP im. 
Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu najlepszą 
uczennicą została Raczyńska Iga, śred-
nia 5,36. W PSP w Tuliłowie prowadzonej 
przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
wsi Pościsze i Tuliłów najlepszy uczeń 
ze średnią 5,18 to Tomasz Jeleszuk. 
W PSP im. Karola Krysińskiego w Rud-
nikach mamy trzech uczniów ex aequo 
uczennicę Wiktorię Bogucką, średnia: 
5,18, II miejsce w Finale Powiatu Bial-
skiego w tenisie stołowym drużynowym 
oraz ucznia Szymona Saczuka, średnia: 
5,18, Weronika Kowalczyk, średnia 5,18. 
W PG Nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Jelnicy najlepszą uczennicą 
została Wiktoria Kopron, średnia 5,69; 
uczennica zajęła III miejsce w IX Ogólno-
polskim Konkursie Literackim im. Ireny 
Golec „Czerwona róża dla niej”, zajęła 
również II miejsce w IX edycji Międzypo-
wiatowego Konkursu Przyrodniczo-Eko-
logicznego. W PG Nr 2 im. Adama Mic-
kiewicza w Krzewicy najlepsza uczennica 

to Maria Karwowska, średnia ocen, 5,38 
III miejsce w Finale Powiatu Bialskiego 
w drużynowym tenisie stołowym. W ZSP 
w Rogoźnicy najlepsza z najlepszych to 
Katarzyna Dąbrowska średnia 5,60.
W kategorii laureatów konkursów arty-
stycznych, przedmiotowych i olimpiad 
wyróżnienia otrzymali:  Aleksandra 
Raczyńska, Marta Jaroszuk, Gabriela 
Dębowska, Kamila Jurkowska, Giulia 
Frąckiewicz, Aleksandra Prokopiak, 
Natalia Makaruk, Kinga Nowosielska, 
Marlena Daciuk.
W  kategorii szczególnych osiągnięć 
sportowych wyróżnienia otrzymali:
Bogucka Weronika, Kowalczyk Wero-
nika, Ładniak Klaudia, Oliwia Łosicka, 
Magdalena Dębowska, Natalia Do-
brolińska, Dominika Melaniuk, Mag-
dalena Semeniuk, Judyta Siłaczuk, 
Dominik Muszyński, oraz Janusz Łu-
kasiewicz, Domańska Gabriela Beata 
i Mariusz, Wsół Zuzanna, Jakub Lesiuk, 
Jakub Mironiuk, Wiktoria Kopeć, Ja-

kub Jowik, Małgorzata Ostapiuk, Wik-
tor Tymoszuk, Adam Rypiński, Cezary 
Szczepanik, Sebastian Muszyński, We-
ronika Pękala, Adrian Kusznieruk, 
Nagrody laureatom wręczył Krzysztof 
Adamowicz Wójt Gminy Międzyrzec 
Podlaski, ks. proboszcz parafii w Ma-
niach Sylwester Gałach i Przewodni-
czący Rady Gminy Międzyrzec Podlaski 
Andrzej Pietruk.
W  IV Gali Mistrzów udział wzięli za-
proszeni goście: ks. proboszcz para-
fii w Maniach Sylwester Gałach, wójt 
gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof 
Adamowicz, p.o. dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Pod-
laskim Michał Teofilski, kierownik Re-
feratu Oświaty Monika Sierpień, radni 
i  sołtysi gminy Międzyrzec Podlaski, 
dyrektorz y szkół gminnych, przed-
stawiciele Urzędu Gminy Międzyrzec 
Podlaski, nauczyciele Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Rogoźnicy.

Materiał: UG w Miedzyrzecu Podlaskim 

gm. Międzyrzec

 

Podlaski Gala Mistrzów w Rogoźnicy
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Uroczysty charakter miały obchody Dnia 
Leśnika w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej.

Akademię rozpoczęła dyrektor szkoły 
Teresa Kusiak, która serdecznie powitała 
zaproszonych gości: Mariusza Kiczyńskie-
go zastępcę Nadleśniczego Nadleśnic-
twa Chotyłów i przewodniczącego Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej, Sławomira 
Kurowskiego leśniczego Leśnictwa Wólka 
Dobryńska, Andrzeja Skrzypczaka podle-
śniczego Leśnictwa Wólka Dobryńska oraz 
Roberta Kopacza leśniczego Leśnictwa Te-
respol. Dyrektor podziękowała Nadleśnic-
twu Chotyłów za współpracę w dziedzinie 
edukacji dotyczącej ochrony przyrody 
i ochrony lasu oraz okazywaną pomoc ma-
terialną, jednocześnie składając życzenia 
z okazji święta leśników. Specjalnie dla za-
proszonych gości uczniowie klasy czwartej 
oraz piątej przygotowali część artystyczną. 
W zabawnych, ale edukacyjnych scenkach, 
a także wierszykach i piosenkach przypo-

mnieli o zasadach obowiązujących w lesie, 
przestrzegając zwłaszcza najmłodszych 
przed niewłaściwymi zrachowaniami 
szkodzącymi przyrodzie. Występy oraz de-
koracje zostały przygotowane pod okiem 

nauczycielek Kamili Korneluk oraz Ewy De-
nesiuk. Spotkanie zakończył grą na rogu 
myśliwskim Robert Kopacz, demonstrując 
zebranym wspaniałe zdolności muzyczne.

Materiał: SP w Wólce Dobryńskiej

9. Otwarty Przegląd Piosnki Har-
cerskiej i Turystycznej miał miejsce 
17 czerwca w gościnnym i otwar-
tym na turystów Ośrodku Kultury, 
Tradycji i Edukacji w Żeszczynce 
w Gminie Sosnówka. Organizato-
rem przeglądu było Stowarzysze-
nie Inicjatyw Lokalnych w  Żesz-
cz ynce i   Starost wo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej.

W tym roku przed publicznością pre-
zentowały się: Drużyna Harcerska 
z Konstantynowa, Zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Sosnówce oraz Na-
talia Raczkowska, Magda Łyczewska, 
Julia Raczkowska, Kinga Martycho-
wiec, Magda Bobruk, Wioletta Naj-
diuk, Gabriela Kadłubowska, Agata 
Karpiuk.
O s o b ą  o d p ow i e d z i a l n ą  by ł  n i e -
zmordowany K azimierz Halczuk .  
W   Ż e s z c z y n c e  z a p r e z e n t o w a ł y  
się zespoły i soliści, przedstawiając 
piosenki o charakterze harcerskim 
i turystycznym.

Materiał: Radio Biper

gm. Zalesie
 Dzień Leśnika w SP w Wólce Dobryńskiej

gm. Sosnówka

 Święto piosenki harcerskiej  
            w Żeszczynce
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W sobotę 10 czerwca odbył się XII Mię-
dzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol 
- Brześć. Organizatorem zawodów był 
Urząd Miasta Terespol, Urząd Miasta 
Brześć, Miejski Ośrodek Kultury i Klub 
Olimpijczyka w Terespolu. Zawody od-
były się pod Honorowym Patronatem 
Polskiego i Białoruskiego Komitetu 
Olimpijskiego.

Otwarcie odbyło się zgodnie z ceremonia-
łem olimpijskim: była flaga i hymn olim-
pijski, sztafeta z ogniem i znicz olimpijski. 
Odczytany został również apel olimpijski. 
Gościem honorowym zawodów był olim-
pijczyk, Marian Sypniewski – dwukrotny 
medalista olimpijski we florecie. Obecni 
byli przedstawiciele władz obu miast bur-
mistrz Terespola Jacek Danieluk oraz wice-
mer Brześcia Siergiej Żukow.
Na starcie w Terespolu stanęło niemal 
80 zawodników z Rosji, Ukrainy, Białoru-
si i Polski. Wszyscy pokonali dystans ok.  
10 km i pomimo upału w dobrej kondycji 
zameldowali się na mecie w Brześciu.
Wśród mężczyzn wygrał Sergej Marczuk 

(Ukraina) a wśród kobiet Natalia Zasim 
(Białoruś). 
Najlepsi w poszczególnych kategoriach 
wiekowych ze względu na płeć (K,M):
- do lat 20 – Marharyta Tsimoshak (BY), 
Szymon Sacharuk (PL),
- 20 – 29 lat – Natallia Zasim (BY), Grygorii 
Khomych (UA),
- 30 – 39 lat – Aneta Łuć (PL), Sergej Mar-

czuk (UA),
- 40 – 49 lat – Iwona Steciuk (PL), Siergiej 
Panasiuk (UA),
- 50 i wyżej – Tatsiana Kchomich (BY) 
i YURII Murashov (UA).
Zapraszamy do udziału za rok w kolejnym 
Biegu Przyjaźni. Tym razem Start odbędzie 
się w białoruskim Brześciu.

Materiał: MOK Terespol

Pod koniec maja odbył się w Kraśniku 
XXIV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Oli-
miad Specjalnych. W zawodach startowa-
ło 16 zespołów z województwa lubelskie-
go. Drużyna Klubu Sportowego "Lutnia" 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym w Zalutyniu zdobyła srebr-
ny medal.

W półfinale pokonała zespół z Karczmisk 
ulegając w finale zespołowi z Olbięcina. 
W turnieju poza uczniami ze SOSW w Za-
lutyniu brali udział uczestnicy ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy – Rafał Dej-
neka, Bogdan Chwełatiuk, Mariusz Kaliszuk 
oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu 
– Paweł Piesiak i Krzysztof Jesiołowski. Tre-
nerom z Zalutynia Tomaszowi Skoczeniowi 
i Arkadiuszowi Juźko pomagał występując 
w roli asystenta trenera, uczestnik Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Kodniu 
Bogdan Chwełatiuk – zasłużony zawodnik 
Klubu Sportowego "Lutnia" z Zalutynia. 
Poza naszymi uczestnikami w skład zwy-
cięskiej drużyny weszli następujący zawod-
nicy: Stanisław Trociewicz, Hubert Staszuk, 
Robert Szkuta, Sławomir Dzierżoniowski, 
Daniel Łuciuk, Kornel Sosnowski, Michał 
Lech. W wyjeździe brał udział były uczest-
nik ŚDS i WTZ w Kodniu Dawid Dobrowol-
ski (aktualnie podopieczny Domu Pomocy 
Społecznej w Kostomłotach), który razem 
z Rafałem Urbańczykiem – instruktorem 

ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kodniu zagrzewali grających do aktyw-
ności podczas turnieju.
Ta interesująca inicjatywa wspólnego udzia-
łu uczniów z SOSW w Zalutniu oraz ŚDS 
i WTZ (absolwentów ww. Ośrodka) w Kod-
niu wyszła od nauczyciela Tomasza Skocze-
nia, który z niesłabnącą siłą życiową rozwija 
zainteresowania sportowe wśród swoich 
obecnych, byłych uczniów i nie tylko. Bar-
dzo chętnie ją podjęliśmy, bo jesteśmy prze-
konani, że pielęgnowanie kolejnych pasji 
życiowych osób z niepełnosprawnością to 
najlepszy sposób na uaktywnienie ich po-

tencjału, zmobilizowanie do dbałości o wła-
sne zdrowie, doświadczenie satysfakcji i za-
dowolenia z osiągniętego sukcesu. Wspólny 
wyjazd na Regionalny Turniej Piłki Nożnej 
Olimpiad Specjalnych do Kraśnika upewnił 
nas, że warto integrować wysiłki i działania 
placówek dla niepełnosprawnych. Dzięki 
nim pomagamy rozwijać pożyteczne za-
interesowania, pielęgnować radość życia, 
korzystać z doświadczenia zawodowego, 
a przede wszystkim współpracować. Dla 
dobra osób z niepełnosprawnością, którzy 
mają i pielęgnują najpiękniejsze marzenia 
o osobistym Rozwoju.

Materiał: Beata Kupryś

m.Terespol
 Pobiegli w Międzynarodowym Biegu Przyjaźni

SOSW Zalutyń oraz ŚDS i WTZ z Kodnia 
na turnieju w Kraśniku 
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3 czerwca odbył się II spływ kajako-
wy rzeką Krzną Międzyrzec Podlaski 
- Porosiuki. W spływie wzięło udział 
21 kajaków czyli 42 osoby. Były to 
zarówno dzieci, jak i dorośli. 

Wsz ystk im uczestnikom należą się 

wielkie brawa za pokonanie 23 km. 
Po spływie na każdego czekała gorąca 
kiełbasa z ogniska i zasłużony odpoczy-
nek. Organizatorami spływu była Fun-
dacja „W te pędy”, Liga Obrony Kraju 
Drelów, GOK Międzyrzec. Patronat nad 
wydarzeniem objęli: starosta bialski 

Mariusz Filipiuk oraz wójt gminy Mię-
dzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. 
Serdecznie dziękujemy uczestnikom 
spływu za aktywnie spędzony czas, ob-
cowanie z przyrodą i do zobaczenia na 
kolejnym spływie.

Materiał: Fundacja „W te pędy”

Od 9 do11 czerwca na Hali Globus w Lu-
blinie odbywały się VIII Puchar Europy 
Juniorów i Seniorów w Taekwon-Do. 
W turnieju sukces odniosła reprezen-
tantka janowskiego klubu.

Do rywalizacji przystąpili zawodnicy z 15 
europejskich państw i z 51 klubów. Wśród 
uczestników znalazła się najbardziej uty-
tułowana zawodniczka UKS Hwa-Rang 
w Janowie Podlaskim 17-letnia Aleksandra 
Sacharczuk. Pochodząca z Łomaz zawod-
niczka jest uczennicą liceum mundurowe-
go w Zespole Szkół im. Adama Narusze-
wicza w Janowie Podlaskim. Podopieczna 
trenera Dawida Smolbika rozpoczęła ry-
walizację od konkurencji układów formal-
nych, gdzie na 31 zawodniczek z czarnym 
pasem została sklasyfikowana na 9. miejscu 
po przegranym pojedynku z Rumunką (An-
dreea Pavel)- późniejszą brązową medalist-
ką Pucharu Europy. Największe nadzieje 
wiązaliśmy z występem janowskiej zawod-
niczki w konkurencji walk -50kg, w których 
na początku maja została Mistrzynią Polski 
Juniorów. Ola sprawnie przebrnęła przez 
eliminacje i po wygranych pojedynkach 
z Rosjankami (Viktoria Suvorova i Angelina 
Legkodym) znalazła się w finale z Wicemi-
strzynią Europy walk -46kg Martą Krajew-

ską z Mińska Mazowieckiego. Pojedynek 
polskich zawodniczek odbył się na Gali 
Finałowej "Noc Wojowników". Nasza za-
wodniczka udowodniła dominację w tej 
kategorii nie tylko w kraju wygrywając obie 
rundy z utytułowaną reprezentantką kraju 
i sięgając po Puchar Europy w tej konku-
rencji. Ola zdobyła również 2 złote medale 
w drużynie czarnych pasów z RSCT Radzyń 
Podlaski (układy drużynowe i walki druży-
nowe). To ogromny sukces zawodniczki 
klubu taekwon-do Hwa-Rang, który wraz 

z Mistrzostwem Polski Juniorów zaowo-
cował powołaniem do kadry narodowej 
Juniorów 
na Mistrzostwa Świata w Irlandii (Dublin) 
w październiku. Zwycięstwo w debiucie 
na tak dużej imprezie jest ukoronowaniem 
wspaniałego sezonu startowego młodej 
adeptki taekwon-do.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
sportowych i w życiu prywatnym. Wyjazd 
na zawody był możliwy dzięki wsparciu fi-
nansowemu władz gminy Janów Podlaski. 

Materiał: UG w Janowie Podlaskim

II spływ kajakowy rzeką Krzną

Gm. Janów Podlaski

 Aleksandra Sacharczuk z Pucharem Europy
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OGŁOSZENIA

W  ramach „Dziewiątego Spotkania 
z Kulturą Tatarską i Regionalną”, Sta-
rostwo Powiatowe w Białej Podlaksiej, 
Urząd Gminy Łomazy i Stowarzyszenie 
Rozwoju Miejscowości Studzianka pod 
sportowym patronatem Klubu Biega-
cza „Biała Biega” zapraszają do startu 
w „VI-tej Tatarskiej Piątce”.

Bieg odbędzie się 9 lipca o godz. 17.00 
w Studziance. Trasa przebiegać będzie 
drogami polnymi ze startem i metą przy 
szkole podstawowej w Studziance, gdzie 
do 1915 roku stał meczet. Celem zawo-
dów jest popularyzacja biegania, jako 
formy czynnego wypoczynku, a jedno-
cześnie promocja walorów przyrodni-
czych gminy Łomazy. „V Tatarskiej Piąt-
ce” towarzyszyć będą rywalizacja dzieci 
i młodzieży na dystansach: „Bieg skrzata” 
100 m (rocznik 2011 i mł.), bieg „Małe Na-
dzieje” 300m (rocznik 2008-2010), bieg 
Szkolniaka” 500 m (rocznik 2005-2007) 
oraz bieg „Młodzików” 1000 m (rocznik 
2002-2004). W biegu głównym (5 280 m) 
prawo startu mają osoby, które ukończą 
do dnia 9 lipca 2017 r. 14 lat, niezależnie 
od miejsca zamieszkania, przynależności 
klubowej i narodowościowej. Zgłoszenia 
do biegu i Nordic Walking przyjmowane 
są elektronicznie poprzez stronę www.ti-
me2go.pl w dziale zapisy. Regulamin do-

stępny jest na stronie internetowej www.
studzianka.pl Zgłoszenia dzieci i młodzie-
ży należy wysyłać tylko pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną na adres stowarzyszenia 
do 5 lipca 2017 r. do godz. 23:59. Po tym 
terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącz-
nie w biurze zawodów „VI Tatarska Piątka”, 
tylko i wyłącznie w przypadku nie prze-
kroczenia limitu uczestników. Organizato-
rzy wyznaczają limit biegu głównego „VI 
Tatarska Piątka” na 150 uczestników, stąd 
liczy się kolejność zgłoszeń, których na-
leży dokonywać elektronicznie na http://
www.e-gepard.eu/show-contest/338 lub 
http://www.time2go.pl w zakładce ZA-
PISY. W ubiegłym roku w biegach wzięło 
udział blisko 250 zawodników i zawodni-
czek z naszego regionu, jak i sąsiednich 
województw. W tym roku sklasyfikujemy 
m.in. najszybszych mieszkańców powiatu 
oraz gminy Łomazy. Na zawodników cze-
kają niespodzianki. Po raz pierwszy każdy 
z uczestników biegu głównego oraz NW 
otrzyma pamiątkową koszulkę biegową. 
Pomiar czasu będzie elektroniczny i każ-
dy kto poda swój numer przy zgłoszeniu 
otrzyma wynik sms-em. Zapewniamy tak-
że imienne numery startowe. Odbędzie 
się dodatkowo marsz Nordic Walking na 5 
km. Przewidziane są także biegi dla dzieci 
i młodzieży od których nie będzie pobie-
rana opłata. Opłata startowa wynosi 25 zł 

dla biegu głównego i Nordic Walking. Po 
5 lipca 2017 roku opłata wynosi 35 zł za-
równo dla biegu jaki NW. 
Do udziału zapraszamy także mieszkań-
ców gminy Łomazy, którzy są zwolnieni 
z opłaty startowej. Zadanie jest dofinan-
sowane przez Urząd Gminy w Łomazach 
i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 
w ramach realizacji zadania zleconego  
„VI Tatarskie Bieganie”.

 Materiał: Łukasz Węda

1 lipca (sobota) o godz. 10.00  w 
miejscowości Olszyn w Gminie Ro-
kitno rozpocznie się IX edycja Nad-
bużańskiego Rajdu Rowerowego. 
Tegoroczna trasa na dystansie 40-45 
km pozwoli zobaczyć urokliwe miej-
sca m.in. nad rzeką Krzną i Bug. W 
programie ponadto impreza integra-
cyjna z ogniskiem. Start i meta przy 
świetlicy/remizie w Olszynie. 

Trasa przebiegać będzie drogami as-
faltow ymi i  nieutwardzonymi.  Ro -
werzyści poruszać się będą tempem 
rekreacyjnym dostosowanym do naj-
wolniejszych Uczestników. W czasie 
rajdu Organizatorzy  zapewniają: „pa-
kiet startowy” dla każdego uczestnika, 
materiały promocyjne dla rowerzystów, 
ognisko z kiełbaskami w czasie impre-
zy, napoje i słodycze.  Po rajdzie odbę-
dzie się losowanie nagród i impreza 
integracyjną z grillem i muzyką.
ZAPISY: e-mail na adres: rajd.nadbu-
giem@gmail.com w wiadomości należy 
zawrzeć imiona i nazwiska zgłaszanych 

uczestników, a także numery telefonów 
kontaktowych.
Tradycyjnie, udział w imprezie jest BEZ-
PŁATNY. Wszyscy jednak, którzy zechcą 

wziąć udział w losowaniu nagród, wpła-
cają dobrowolną składkę.
Impreza została objęta patronatem Sta-
rosty Bialskiego i Wójta Gminy Rokitno.

gm. Łomazy

 Zaproszenie na VI Tatarskie Bieganie

IX edycja Nadbużańskiego Rajdu Rowerowego



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... LIPIEC 2017

,

XIV Ogólnopolski Plener Malarski
Lipiec, Miejski Ośrodek Kultury w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.
Impreza cykliczna o charakterze ogól-
nopolskim, której celem jest konfronta-
cja twórczości i wymiana doświadczeń 
artystów z całej Polski oraz integracja 
środowisk twórczych i artystycznych. 
W dwutygodniowym plenerze bierze 
udział 12 uznanych artystów malarzy. 
Zwieńczeniem pleneru jest poplenero-
wa wystawa malarstwa. Miejski Ośrodek 
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 
Warszawska 37, 21-560
Andrzej Szczerbicki, tel. 83 371 39 65

XIV Przegląd Folklorystyczny 
„Kultura bez Granic”

2 lipca, teren przy kąpielisku w Koby-
lanach. Jest to sztandarowa impreza 
Gminy Terespol organizowana corocz-
nie w pierwszy weekend lipca. O ran-
dze Przeglądu świadczy fakt, iż od lat 
impreza cieszy się największym zainte-
resowaniem w powiecie bialskim, jak 
również w województwie lubelskim. 
Co roku skupia około 6 000 gości. W ra-
mach imprezy odbywają się prezenta-
cje sprzętu PSP, Policji, Straży Granicznej 
i Pogotowia Ratunkowego oraz wystę-
py i wystawy grup twórców ludowych 
z Polski i zza wschodniej granicy. W celu 
uświetnienia imprezy obok lokalnych 
zespołów występują najsławniejsze 
i największe gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej. Wstęp wolny. Organizator: 
Gminne Centrum Kultury, Kobylany, Pl. 
R. K Kaczorowskiego 1, 21-540 Małasze-
wicze, Urząd Gminy Terespol
Dorota Szelest – Dyrektor GCK Kobylany, 
tel. 83 411 20 61
Szczegóły na stronach: www.gminatere-
spol.pl i www.gck.gminaterespol.pl

„IX Spotkanie z kulturą tatarska 
i regionalną”

15-16 lipca, Studzianka Spotkanie ple-
nerowe adresowane o szerokiego grona 
odbiorców. VI Tatarskie Bieganie, zwie-
dzanie cmentarza tatarskiego, IX Tatarski 
Turniej Rodzinny, warsztaty kuchni tatar-
skiej i tańca tatarskiego, pokazy łucznic-
twa historycznego, przejażdżki konno, 
promocja dziedzictwa kulturowego re-
gionu, występy artystyczne, pokazy fil-
mów o tematyce orientalnej, spotkanie, 

ze społecznością tatarską i potomkami 
Tatarów ze Studzianki. Stowarzyszenie 
Rozwoju Miejscowości Studzianka Stu-
dzianka 42 21-532 Łomazy 501-266-672 
www.studzianka.plUrząd Gminy Łomazy, 
GOK w ŁomazachŁukasz Węda 501-266-
672 lukasweda@tlen.pl

Obchody jubileuszu 55-lecia dzia-
łalności Muzeum Józefa Ignacego 

Kraszewskiego w Romanowie
28 lipca w Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Romanowie
Cykl imprez prezentujących zbiory 
własne muzeum, koncerty, prelekcje, 
wernisaż wystawy czasowej pt. „Kart-
ki z  podróży”. Muzeum Józefa Igna-
cego Kraszewskiego w  Romanowie, 
Romanów 25, 21-518 Sosnówka, tel. 
833793014, e-mail muzeum_kraszew-
skiego@op.pl
Dominik Litwiniuk tel. 833793014

Wydarzenia sportowe

IX Nadbużański Rajd Rowerowy pod 
patronatem Starosty Bialskiego

1 lipca. W tym roku trasa rajdu będzie 
przebiegać po malowniczych zakąt-
kach Gminy Rokitno. Zapisy na adres 
rajd.nadbugiem@gmail.com. Więcej in-
formacji na stronach rajd.nadbugiem.
pl i https://www.facebook.com/Nadbu-
zanskiRajdRowerowy/

III Powiatowy Spływ Kajakowy Rzeką 
Zielawą z Wisznic do Studzianki

16 lipca. Start godz. 11.00. Szczegółowe 
ustalenia tel. 501 266 672

Puchar Lubelszczyzny Nordic Wal-
king w Międzyrzecu Podlaskim na 
terenie „Międzyrzeckich Jeziorek”

22 lipca. Trasa do pokonania to 3 róż-
ne dystanse: 5 km, 10 km i  półma-
raton. Każdy z uczestników otrzyma 
pamiątkowy medal, a dla zwycięzców 
kategorii wiekowych przewidziane są 
puchary i nagrody rzeczowe. Serdecz-
nie zapraszamy. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem proszone są o kontakt 
telefoniczny: 511562007. Zapraszamy 
również na bezpłatne treningi z Fun-
dacją „W te pędy”.
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Międzynarodowy Festiwal Rowerowy 
Brześć-Terespol-Brześć 

Zawody sportowo-pożarnicze 
i Święto Strażaków Gminy Biała 

Podlaska 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka i XVIII 
Pielgrzymka Strażaków do Pratulina 

Noc Muzeów w Romanowie

Projekt „Umiem pływać. Pływać każdy 
może” w Gminie Międzyrzec Podlaski 

Zawody konne – III Ścieżka Huculska  
w Zalutyniu

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spotkanie autorskie z poetką Marią Ciecha-
nowicz-Sulimą w Rogoźnicy

QR CODE
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X Rajd Rowerowy Śladami Powstańców 
Styczniowych

QR CODE
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QR CODE
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QR CODE
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XVI Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych 
w Drelowie
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Gminny Dzień Sportu i Jubileusz  
X-lecia Sekcji Siłowej w ULPKS „Gaj” 

w Zalesiu
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