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Szanowni Państwo, 

Położenie powiatu bialskiego przy granicy z Białorusią 

wymaga od nas szczególnej uwagi w kontaktach z naszym 

najbliższym sąsiadem. Współpraca i przyjazne współistnienie 

to ogromna szansa na dobrobyt dla mieszkańców obszaru 

pogranicza. Władze samorządu lokalnego, który tworzymy są 

szczególnie odpowiedzialne za wykorzystanie tej szansy. 

Dlatego rejon brzeski jest naszym najważniejszym partnerem 

zagranicznym. Możliwości gospodarcze jakie się wiążą  

z przepływem ludzi i kapitału na tym terenie mogą przyczynić 

się do dynamicznego rozwoju tego obszaru. Działania 

podejmowane przez samorząd powiatowy i samorządy gminne 

wspierają więc wzajemne kontakty szkół, instytucji, przedsiębiorstw oraz rolników. Służy to 

budowaniu wzajemnego zaufania i przyjaznych relacji.  Rzeka Bug może być granicą administracyjną, 

ale nie może utrudniać kontaktów społeczeństw obu krajów.  

Nasze Narody zawsze żyły ze sobą w przyjaźni i pokoju. Warto kontynuować tę piękną 

tradycję. Był to jeden z impulsów do przygotowania przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

projektu „Rozwój współpracy transgranicznej na obszarze powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego”. 

Działanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w ten sposób 

doceniło wieloletnie zaangażowanie powiatu w budowanie przyjaznych relacji z białoruskimi 

partnerami. W ramach projektu zorganizowano m.in. wymiany młodzieży i spotkania 

samorządowców. Pozytywne efekty projektu będą dla nas impulsem do dalszych działań. Będziemy 

dbać i pielęgnować dobre relacje z naszymi sąsiadami poprzez organizowanie kolejnych inicjatyw. 

Mamy nadzieje, że opracowanie które oddajemy w Państwa ręce rzuci nowe spojrzenie na 

współpracę pomiędzy powiatem bialskim i rejonem brzeskim. Będzie również okazją do 

podsumowania 15 lat wzajemnej i owocnej współpracy.     

 

  Z poważaniem 

 

Tadeusz Łazowski 

   Starosta Bialski 
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 Powiat bialski leży w północnej części 
województwa lubelskiego. Jest to największy 
powiat pod względem powierzchni w woje-
wództwie i trzeci co do wielkości w Polsce  
(po białostockim i olszyńskim).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powierzchnia 2754 km2 stanowi ok. 11% 
powierzchni całego województwa. Siedzibą 
władz powiatu jest miasto Biała Podlaska.  
W skład powiatu wchodzi 19 gmin, w tym  
2 miasta (Międzyrzec Podlaski i Terespol) oraz 
17 gmin wiejskich. W powiecie funkcjonuje 331 
miejscowości na prawach sołectwa.  
Do największych gmin powiatu pod względem 
powierzchni należą: Biała Podlaska, Międzyrzec 
Podlaski oraz Drelów, zaś do najmniejszych: 
Rossosz, Sławatycze i Konstantynów.  
W powierzchni ogólnej powiatu użytki rolne 
zajmują 65,7%, lasy i grunty leśne 26,4%,  
a pozostałe grunty i nieużytki 7,9%.  
 
 

 Бяльский повят расположен в севе-
рной части люблинского воеводства. Это 
самый большой по площади повят в воево-
дстве и третий по величине повят в Польше 
(после белостоцкого и ольшеинского повятов).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Площадь 2754 км², она составляет 11% всей 
территории воеводства. Местонахождением 
властей повята является город Бяла Подляска.  
В состав входит 19 гмин, в том числе 2 города 
Менджизец Подляски и Тересполь   
и 17 сельских гмин. В повяте функционирует 
331 село во главе со солтысом. К самым 
большим по площади гминам принадлежат 
Бяла Подляска, Менджизец Подляски  
и Дрелюв, а к самым маленьким Россош, 
Славатыче и Константынув. В повяте пашни 
занимают 65,7% , леса и лесные участки 26,4%, 
залежи и остальные 7,9% общей территории.  
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 Powiat bialski na koniec roku 2009 
zamieszkiwało 114 158 osób. Na przestrzeni lat 
widać postępujący spadek ludności. Mimo to 
powiat zajmował 4 lokatę pod względem 
ludności w województwie lubelskim (po m. 
Lublin, powiecie lubelski i puławskim). 
Większość mieszkańców powiatu mieszka na 
wsi (ok. 79,7%), co jest wskaźnikiem znacznie 
wyższym niż średnia wojewódzka (53,3%) oraz 
krajowa (38,5%). Przekłada się to na znacznie 
niższą gęstość zaludnienia niż średnia w kraju  
i województwie – zaledwie 41,6 os / km2. 
Najwięcej osób mieszka w mieście Międzyrzec 
Podlaski oraz gminach Biała Podlaska  
i Międzyrzec Podlaski. Najmniej zaś w gminach: 
Rossosz, Sławatycze i Sosnówka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Od powstania powiatu w 1999 funkcję 
starosty pełni Tadeusz Łazowski.  
W skład Zarządu Powiatu wchodzą również:  
 
Jan Bajkowski – wicestarosta;  
Marzenna Andrzejuk – członek zarządu;  
Mariusz Kiczyński – członek zarządu;  
Agnieszka Jakoniuk – członek zarządu;  
Jan Jańczuk – sekretarz  oraz  
Stefan Klimiuk – skarbnik.  
Przewodniczącym Rady Powiatu jest  
Przemysław Litwiniuk.  
 
 
Rada Powiatu składa się z 23 radnych 
zasiadających w 7 stałych komisjach. Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej jest podzielone 
na 8 wydziałów.   

 К концу 2009 г. здесь проживало 114 
158 человек. На протяжении лет наблюдается 
значительное понижение количества 
населения.Несмотря на этот процесс бяльский 
повят занимает 4 место в воеводстве  
по количеству населения после города 
Люблин, люблинского и пулавского повятов. 
Большинство населения нашего повята живёт 
в деревнях ок. 79,7%, это выше чем средний 
показатель в воеводстве (53,3%) и в стране 
(38,5%). Это переводится на низкую плотность 
населения, она значительно ниже  населения  
в стране и в воеводстве – едва  
41,6 человек /км². Самое большое количество 
населения проживает в городе Менджизец 
Подляски и в гминах Бяла Подляска, 
Менджизец Подляски, самое маленькое 
количество людей живёт в гминах Россош, 
Соснувка и Славатыче. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Бяльский повят был основан в 1999-ом 
году. С самого начала функцию старосты 
выполняет Тадеуш Лазовски.  
В состав Управления Повята входят :  
 
Ян Байковски – заместитель старосты, 
Маженна Анджеюк,  
Марюш Кичиньски,  
Агнешка Яконюк – члены Управления Повята, 
Ян Яньчук – секретарь,  
Стефан Климюк – казначей(хранитель денег).  
Председателем Совета Повята является 
Пжемыслав Литвинюк.  
 
 
Совет Повята состоится из 23 депутатов, 
которые работают в 7 постоянных комиссиях. 
В бяльском повяте функционирует 8 отделов. 
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 Powiat bialski ma bardzo rozbudowaną 
sieć drogową w skład której wchodzą drogi 
krajowe, powiatowe oraz gminne. Głównym 
szlakiem komunikacyjnym jest trasa 
międzynarodowa E-30 biegnąca z Berlina przez 
Warszawę w kierunku Mińska i Moskwy. 
Odcinek biegnący przez powiat bialski do roku 
2030 będzie przebudowany do standardu 
autostrady zyskując oznaczenie A-2.  
Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest droga 
krajowa nr 19, która na odcinku biegnącym 
przez powiat bialski stanowi obwodnicę 
Międzyrzeca Podlaskiego i posiada status drogi 
ekspresowej. Pozostałe drogi krajowe to  
DK nr 63 prowadząca od Radzynia Podlaskiego 
w kierunku przejścia granicznego w Sława-
tyczach oraz DK nr 68 będąca odgałęzieniem 
DK nr 2 prowadzącym do przejścia granicznego 
dla samochodów ciężarowych w Koroszczynie. 
Łącznie drogi krajowe na terenie powiatu mają 
długość 126,6 km. Ważną częścią powiatowego 
układu transportowego są drogi wojewódzkie, 
które zapewniają połączenie pomiędzy 
głównymi miejscowościami powiatu oraz 
stolicami powiatów ościennych. Ich długość to  
ok. 186 km. Powiat bialski ma najbardziej 
rozbudowaną sieć dróg powiatowych w Polsce 
o łącznej długości 1126,3 km. Mimo syste-
matycznych inwestycji lokalnego samorządu są 
one w wielu przypadkach w złym lub bardzo 
złym stanie. Wynika to z faktu, że zostały 
przekazane lokalnemu samorządowi w czasie 
reformy z roku 1999 i często nie spełniają 
kryteriów drogi powiatowej. Uzupełnieniem 
sieci drogowej są drogi gminne o długości 
2201,7 km z  których zaledwie 356,5 km 
stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej.  
  
 
 
 Równolegle do drogi krajowej nr 2 
biegnie międzynarodowa linia kolejowa nr 2 
Warszawa Centralna – Terespol. Jest to 
zelektryfikowana dwutorowa linia będąca 
odcinkiem linii kolejowej E-20, która jest 
częścią Paneuropjeskiego Korytarza Transport-
owego Zachód – Wschód. Linia jest 
przystosowana do przemieszczania się  
z prędkością 160 km/h przez pociągi pasażerski 
oraz 120 km/h przez pociągi towarowe.  
 
 

 На территории повята очень развита 
дорожная сеть. Здесь находятся и госу-
дарственные и гминные и повятовые пути. 
Главным транспортным путём является 
международная трасса Е-30, которая ведёт  из 
Берлина в направлении Минск-Москва. 
Отрезок пути, который находится в бяльском 
повяте до 2030 года будет перестроен  
и получит звание автострады обозначенной 
символом А-2. 
Одним из важнейших транспортных путей 
является государственный путь номер 19. 
Отрезок, который расположен в нашем повяте 
образует дорожный объезд города 
Менджизец Подляски и является магистралью. 
Остальные государственные пути это путь нр 
63 из Радзыня Подляского, который ведёт  
к пограничному переходу в Славатычах и  путь 
нр 68 (ветвь пути нр2), который ведёт  
к пограничному переходу для грузовых 
автомобилей в Корошчине. Государственные 
дороги на территории повята насчитывают 
вместе 126,6 км. Важной частью дорожной 
сети являются воеводские пути, которые 
гарантируют сообщение между главными 
местностями повята и столицами соседних 
повятов.Их длина ок. 186 км. В бяльском 
повяте наиболее развита в Польше сеть 
повятовых путей, их совместна длина - 1126,3 
километра. Эти пути находятся в плохом или 
очень плохом состоянии хотя местные власти 
систематически инвестируют и заботятся об их 
состоянии. Это вытекает из того, что они были 
переданы местным властям во время рефо-
рмы от 1999-ого года и часто не выполняют 
требований повятовой дороги. Дополнением 
дорожной сети являются гминные пути, 
совместной длиной 2201,7 км, только 
небольшая их часть это асфальтные дороги 
едва 356,5 км.  
 
 
 Параллельно к государственному пути 
нр2 ведёт международная железная дорога нр 
2 из Центральной Варшавы  в Тересполь. Это 
электрификационный двухсторонний путь, 
отрезок железнодорожного пути Е-20, кото-
рый является частью Паневропейского Тра-
нспортного Коридора Запад-Восток. Путь 
приспособлен к пассажирским поездам, 
которые идут со скоростью 160км в час  
и товарным поездам , которые идут со скоро-
стью 120 км в час. 
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 Na terenie powiatu bialskiego znajdują 
się cztery przejścia graniczne o znaczącej roli  
w obsłudze ruchu granicznego pomiędzy Polską 
i Białorusią. W imieniu Wojewody Lubelskiego 
są one zarządzane przez Lubelski Zarząd Przejść 
Granicznych w Chełmie. Najstarsze to oddane 
w 1972 r. Drogowe Przejście Graniczne  
w Terespolu obsługujące obecnie wyłącznie 
ruch samochodowy. W 1984 r. w celu jego 
odciążenia powstało przejście graniczne 
Kukuryki – Kozłowicze, które obsługuje ruch 
samochodów ciężarowych. Jego maksymalna 
przepustowość to 4000 samochodów na dobę. 
W 1995 r. otwarte zostało Drogowe Przejście 
Graniczne w Sławatyczach. Początkowo 
obsługiwało wyłącznie ruch samochodów 
osobowych, jednak od 2013 mogą z niego 
korzystać również autobusy i ciężarówki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gospodarka powiatu jest oparta na 
rolnictwie. Podstawowymi uprawami są zboża 
oraz ziemniaki. Jednak w ostatnich latach co 
raz większy udział mają warzywa (marchew, 
kapusta, pomidory) oraz zioła (rumianek, 
mięta). Produkcja owoców jest oparta głównie 
na jabłkach i wiśniach. Istotne miejsce zajmują 
plantacje czarnych porzeczek oraz truskawek. 
W produkcji zwierzęcej głównymi kierunkami 
jest chów bydła i trzody chlewnej. Na terenie 
powiatu znajduje się również słynna na całym 
świecie Stadnina Koni w Janowie Podlaskim.  
 

 На территории бяльского повята 
расположены 4 пограничных перехода, они 
играют значительную роль в обслужиании 
пограничного движения между Польшей  
и Белоруссией. От имени люблинского вое-
воды ими руководит Люблинское Управление 
Пограничных Переходов в городе Хелм. 
Старейший переход был открыт в 1972-ом 
году, это транспортный пограничный переход 
в Тересполе, который обслуживает только  
автомобильное движение. Для разгрузки 
перехода в Тересполе в 1984-ом году открыли 
пограничный переход Кукурики-Козловиче, 
который занимается обслужива-нием грузо-
вых автомобилей. Его максима-льная 
пропускная способность это 4000 грузовых 
автомобилей в сутки. В 1995-ом году возник 
дорожный пограничный переход в Слава-
тычах, где первоначально обслуживали только 
легковые машины, но с 2013-года стали 
обслуживать автобусы и грузовые авто-
мобили. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сельское хозяйство является основой 
экономики повята, это зерновой и и карто-
фелеводческий район. Однако за последние 
годы всё чаще и всё больше фермеры 
занимаются овощеводством (морковь, капу-
ста, помидоры) и выращиванием лечебных 
трав (ромашка, мята). Бяльский повят славится 
фруктовыми садами, на первом месте ябло-
чные  и вишнёвые сады  и производство яблок 
и вишен.В повяте на внимание заслуживают 
тоже многие плантации смородины и клу-
бники. Основу животноводства составляют 
скот и свиньи. На территории повята нахо-
дится известен во всём мире конный завод  
в Янове Подляском.  
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 Dobry dostęp do surowców sprzyja 
rozwojowi przemysłu rolno-spożywczego, 
szczególnie branży mięsnej oraz przetwórstwa 
mleka. Przemysł na terenie powiatu 
uzupełniają zakłady działające w branży 
drzewnej, budowlanej i metalowej.  Położenie 
powiatu sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw 
transportowych i spedycyjnych, zarówno 
branży drogowej i kolejowej. Pozostałe 
podmioty gospodarcze zajmują się świadcze-
niem usług na rzecz mieszkańców powiatu 
bialskiego i miasta Biała Podlaska. Branża 
HORECA jest szczególnie rozwinięta w półno-
cnej części powiatu bialskiego.   
 Wschodnia granica powiatu jest 
jednocześnie granicą państwową pomiędzy 
Polską i Białorusią, której naturalną linią jest 
rzeka Bug. Na odcinku w gminie Konstantynów 
rzeka oddziela województwo lubelskie od 
podlaskiego, a następnie granica od strony 
zachodniej styka się z województwem 
mazowieckim. Na pozostałym odcinku powiat 
graniczy z powiatami województwa lubelskiego 
(łukowskim, radzyńskim, parczewskim  
i włodawskim). Obszar powiatu bialskiego od 
wieków stanowił obszar przenikania kultur 
zachodniej i wschodniej Europy. W czasach 
historycznych przez obszar dzisiejszego 
powiatu przebiegała linia graniczna pomiędzy 
Koroną i Litwą. W latach po I Wojnie Światowej 
Bug stanowił jeden z odcinków linii Curzona, 
która miała stanowić granicę Polski po 
odzyskaniu niepodległości. Ostatecznie granica 
w tym miejscu ukształtowała się po II Wojnie 
Światowej rozdzielając Polskę od Związku 
Radzieckiego. W obecnym czasie wschodnia 
granica Polski jest granicą pomiędzy dwoma 
dużymi uniami gospodarczymi – Unią 
Europejską i Unią Celną Białorusi, Kazachstanu  
i Rosji.  

 

 
    
 

 Лёгкий и хороший доступ к сырью 
способствует развитию сельско-продово-
льственной промышленности особенно 
мясной и молочной отраслей. Дополнением 
являются деревообрабатывающая, металлоо-
брабатывающая и строительная промышле-
нности. Располо-жение повята способствует 
развитию экспедиционных и транспортных 
предприятий так автомобильных как и желе-
энодорожных. Остальне субъекты занимаются 
бытовым обслуживанием жителей бяльского 
повята и города Бяля Подляска. Отрасль 
ХОРЕЦА особенно  развита  в северном районе 
повята. 
 Восточная граница повята является 
государственной границей с Белоруссией. 
Граница проходит по реке Буг.Отрезок реки 
Буг в гмине Константынув отделяет друг от 
друга воеводства люблинское и подляское  
а затем на западе граница соприкасается  
с мазовецким воеводством. В остальной части 
бяльский повят граничит с повятами 
люблинского воеводства (луковским, радз-
ынским, парчевским, влодавским). На терр-
итории бяльского повята с древних времён 
наступало проникновение культур западной  
и восточной Европы. В исторические времена 
по территории сегодняшнего повята прохо-
дила граница между Короной и Литвой. После 
I мировой войны на реке Буг проходил один из 
отрезков линии Курзона, где  после получения 
независимости польским государством дол-
жна быть установлена  граница Польши.  
II Мировая Война привела к другим решениям 
и после её окончания на этом месте возникла 
граница между Польшей и СССР. В настоящее 
время восточная граница Польши является 
границей между двумя огромными эконо-
мическими союзами – Европейским Союзом  
и Таможенным Союзом Белоруссии, Каза-
хстана и России. 
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 Rejon brzeski jest jednym z 16 rejonów 
wchodzących w skład obwodu brzeskiego. Leży 
wzdłuż wschodniej granicy Polski od której jest 
oddzielony rzeką Bug. Graniczy również  
z rejonami kamienieckim, małoryckim i ża-
bineckim. Centrum administracyjnym rejonu 
jest miasto Brześć. Rejon brzeski ma 
powierzchnię 1544,97 km². Lasy zajmują 
powierzchnię 601,74 km², bagna 16,51 km², 
obiekty wodne 34,22 km². Rejon zamieszkuje 
39 300 mieszkańców. W strukturze ludno-
ściowej przeważają Białorusini – 80%, jednak 
dosyć liczne są mniejszości narodowe (Rosjanie 
– 9%, Ukraińcy – 9%, Polacy – 1%) Większość 
ludności zamieszkuje na wsi. Rejon jest 
podzielony na 11 sielsowietów, będących  
w przybliżeniu odpowiednikami polskich gmin. 

 

 

 

 Брестский район это один из 16 
районов брестской области. Расположен 
вдоль восточной границы с Польшей и реки 
Буг. Граничит тоже с камянецким, 
малорыцким и жабинецким районами. 
Административным центром района является 
город Брест. Площадь брестского района 
занимает 1544,97 км², леса это 601,74 км², 
болота – 16,51 км² и  водные объекты – 
34,22км². В районе проживает 39,300 жителей, 
главным образом это белорусы, однако живут 
тоже многочисленные национальности  
в меншистве, это россияне – 9%, украинцы – 
9%, поляки – 1%.Большинство населения 
проживает в деревнях. Район разделён на  
11 сельсоветов, которые приблизительно 
соответствуют польским гмином. 
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 Współpraca międzynarodowa powiatu 
bialskiego prowadzona jest w szerokim zakresie 
od czasu jego powstania po reformie 
administracyjnej. Głównym jej celów jest 
dążenie do trwałego rozwoju gospodarczego  
i społecznego regionu. W kontaktach  
z partnerami jest oparta na zasadzie przyjaźni 
oraz wzajemnego zrozumienia i tolerancji. 
Dotyczy głównie wymiany doświadczeń  
i kontaktów krajoznawczych, kulturalnych, 
sportowych oraz pomocy w nawiązywaniu 
kontaktów z partnerami gospodarczymi 
i wspólnego składania projektów o środki 
europejskie. Wynikiem tej współpracy są 
zawarte porozumienia z rejonem brzeskim 
(Białoruś), rejonem wileńskim (Litwa), 
powiatem Oberhavel (Niemcy) oraz rejonem 
Samborskim (Ukraina). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Международное сотрудничество 
бяльского повята динамично осуществляется 
после административной реформы. Главной 
его целью является стремление к устойчивому 
экономическому и общественному развитию 
региона. Контакты основаны прежде всего на 
дружбе, взаимопонимании и терпимости.  
Главным образом сотрудничество включает 
обмен опытом, краеведческие, культурные,  
и спортивные контакты а также помощь  
в установлении связей с экономическими 
партнёрами и совместные проекты, чтобы 
получить средства из Евросоюза. Результатом 
сотрудничества являются договоры подписа-
ны с брестским районом (Белоруссия),  
с вильнюсским районом (Литва), с повятом 
Оберхавель(Германия), с самборским райо-
ном (Украина). 
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 Najważniejszym zagranicznym partne-
rem powiatu bialskiego jest rejon brzeski. 
Współpraca na podstawie tego porozumienia 
odbywa się na szczeblu władz samorządowych, 
organizacji gospodarczych, społecznych oraz 
instytucji oświatowych i kulturalnych. Głó-
wnymi tematami współpracy jest gospodarka, 
rolnictwo, ochrona środowiska, zarządzanie 
kryzysowe, oświata oraz kultura, sport i tu-
rystyka. W ramach współpracy powiat 
współuczestniczył w organizowaniu zagra-
nicznych misji gospodarczych, spotkań  
i konferencji międzynarodowych oraz 
seminariów z udziałem przedsiębiorców  
z powiatu. Efektem tych seminariów było 
nawiązanie bezpośrednich rozmów i kontaktów 
przedsiębiorców obu stron. Przykładem takiej 
współpracy jest Polsko-Białoruskie Forum 
Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo”. Nieodłączną 
częścią współpracy są wizyty i udział stron  
w wyjazdach studyjnych, konferencjach, 
targach (Targi Pogranicza w Brześciu, Forum 
Inwestycyjne w Brześciu, Dni Między-
narodowych Kontaktów ) i spotkaniach, które 
są okazją do poruszania istotnych kwestii 
dotyczących gospodarki, kultury, czy sportu. 
Udział władz powiatu oraz  przedsiębiorców 
polskich i białoruskich w konferencjach 
przyczynia się do ożywienia współpracy 
gospodarczej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Важнейшим зарубежным партнёром 
бяльского повята является брестский район. 
По договору сотрудничество осуществляется 
на уровне властей самоуправления, эконо-
мических  и общественных организаций а так-
же культурных и просветительных учре-
ждений. В рамках сотрудничества главными 
вопросами являются экономика, сельское 
хозяйство, охрана окружающей среды, кри-
зисное управление, просвещение а также 
культура, спорт, туризм. Сотрудничество вкл-
ючает сопричастность в организации между-
народных эконо-мических конгрессов, встреч 
и междуна-родных конференций а также 
семинаров, в которых участвуют предприн-
иматели из повята. Реэультатом семинаров 
было завязане непосредственных переговоров 
и связей между предпринимателями из обоих 
сторон. Примером такого сотрудничества явл-
яется «Польско-Белорусское Экономическое 
Форум Добрососедство». Неизменной частью 
сотрудничества являются визиты и участие 
представителей сторон в студийных поездках, 
конференциях, ярмарках(Ярмарки Погра-нич-
ной Полосы в Бресте, Инвестиционное Форум 
в Бресте, Дни Международных Ко-нтактов)  
и встречах, на которых обсуждаются существе-
нные вопросы экономики, культуры или спо-
рта. Участие в конференциях представителей 
властей самоуправления а также польских  
и беларусских предпри-нимателей  спосо-
бствует оживлению и дина-мичному развитию 
сотрудничества. 
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 W styczniu 2010 roku została 
podpisana umowa o współpracy pomiędzy 
strażami pożarnymi w Białej Podlaskiej  
i w Brześciu. Współpraca na podstawie tego 
porozumienia prowadzona jest z dużą 
aktywnością. Obie strony realizują wspólne 
projekty dofinansowane ze środków UE mające 
na celu rozwój jednostek i bezpieczeństwo po 
obu stronach granicy. Aktywna współpraca w 
zakresie kultury odbywa się poprzez wymianę 
zespołów artystycznych występujących podczas 
cyklicznych imprez kulturalnych o charakterze 
powiatowym. Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej włączyło się w program realizowany 
ze środków UNESCO „Cyfrowa rekonstrukcja 
dorobku Józefa Ignacego Kraszewskiego”  
realizowany przez  centralną bibliotekę 
białoruską w Mińsku i wojewódzką Bibliotekę 
w Brześciu. Biorą w nim udział po stronie 
polskiej Miejska Biblioteka Publiczna w Białej 
Podlaskiej oraz Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie. Współpraca to 
także współzawodnictwo sportowe młodzieży 
między drużynami z powiatu bialskiego i rejonu 
brzeskiego. Młodzież z Białorusi aktywnie 
uczestniczyła w organizowanym w Roskoszy 
cyklicznym turnieju piłki nożnej  oraz innych 
imprezach sportowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В январе 2010-ого года был подписан договор 
о сотрудничестве между пожарными охра-
нами из Бялой Подляски и Бреста. Сотру-
дничество  является очень активным.Обе 
стороны осуществляют совместные проекты  
и польэуются средствами из Евросоюза. Цель 
совместных действий это развитие пожарных 
команд и безопасность в пограничной полосе. 
Активное сотру-дничество в области культуры 
включает обмен художественными анса-
мблями , которые гастролируют во время 
культурных мероприятий организованных на 
территории повята.Староство повята в Бялой 
Подляске присоединилось к программе реа-
лизованной средствами ЮНЕСКО «Цифровая 
реко-нструкция творческого достижения 
Юзефа Игнацего Крашевского», программу 
выпо-лняют Беларусская Центральная Библио-
тека в Минске и Воеводская Библиотека в Бре-
сте. В программе принимают участие из 
польской стороны Городская Публичная 
Библиотека в Бялой Подляске и Музей Юзефа 
Игнацего Крашевского в Романове. Сотру-
дничество осуществляется тоже в области 
спорта, в соревнованиях принимают участие 
молодёжные команды из бяльского повята  
и брестского района. Молодёжь из Белоруссии 
активно участвовала в цикличном турнире по 
футболу, который состоялся в Роскоши а также 
в других спортивных мероприятиях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12 

 

  

 

 

 

 

 Współpraca międzynarodowa jest 
istotnym elementem oferty edukacyjnej szkół 
prowadzonych przez Powiat Bialski. Partne-
rskie stosunki z zagranicznymi placówkami 
oświatowymi umożliwiają zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom zdobywanie nowych 
doświadczeń, pogłębianie wiedzy oraz 
rozwijanie umiejętności z zakresu znajomości 
języków obcych i kształcenia zawodowego.  
W kontekście aktywności zagranicznej szkoły 
prowadzone przez Powiat Bialski mogą 
poszczycić się bogatym doświadczeniem. 
Przykładem takiej działalności jest podpisane 
przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 1 w Terespolu poro-zumienie  
o współpracy międzynarodowej na rok szkolny 
2013/2014 z Gimnazjum nr 2 w Brześciu. 
Również Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta  
w Małaszewiczach prowadzi szeroko pojętą 
współpracę z białoruskim Liceum Transportu 
Kolejowego w Brześciu. Współpraca ta polega 
głównie na prowadzeniu wymiany nauczycieli  
i uczniów, pozwalającej poszerzyć wiedzę  
z zakresu historii i kultury Polski i Białorusi. 
Współpraca umożliwia wymianę poglądów,  
a także doświadczeń dotyczących wychowania 
młodzieży. Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim 
realizuje współpracę międzynarodową poprzez 
wymiany młodzieży w szkołach rejonu 
brzeskiego. Międzynarodowa współpraca 
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego 
w Wisznicach polega przede wszystkim na 
prowadzeniu wymian młodzieży oraz wizyt 
studyjnych nauczycieli i kadry kierowniczej 
razem ze szkołami z Białorusi.  
 
 
 
 Starostwo Powiatowe w partnerstwie  
z Rejonem Brzeskim realizuje wspólne projekty 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej  
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych roz-
wijających współpracę transgraniczną z Bia-
łorusią.   
  
 
 
 
 
 
 

 Международное сотрудничество 
является важным элементом образовательной 
оферты школ, которыми управляет бяльский 
повят. Партнёрские отношения  с зарубе-
жными просветительными учреждениями да-
ют возможность так ученикам как и учителям 
получения нового опыта, расширения знаний 
и развития языковых умений и профе-
ссиального образования. Примером активной 
деятельности школ, которыми управляет бял-
ьский повят  является договор о сотру-
дничестве  подписан директором Общео-
бразовательного Комплекса Школ нр 1  
в Тересполе с директором Гинмазии нр 2  
в Бресте на учебный год 2013/2014, тоже 
Комплекс Школ им. Вл.Ст. Реймонта  
в Малашевичах  динамично сотрудничает  
с беларусским Лицеем Железнодорожного 
Транспорта в Бресте. Сотрудничество главным 
образом включает обмен опытом между 
учителями и учениками, даёт возможность 
расширения знаний в области истории и ку-
льтуры обоих государств. Сотрудничество 
делает возможным  также обмен мнениями  
и опытом в сфере воспитания молодёжи. 
Комплекс Эконо-мических Школ им.  
М. Домбровской  из Менджизеца Подляского 
осуществляет международное сотрудничество 
со школами брестского района реализируя 
молодёжные обмены. Международное 
сотрудничество Общеобразовательного Лицея 
им. Вл. Завадского из Вишниц с беларусскими 
шко-лами заключается прежде всего в моло-
дёжном обмене и студийных визитах учителей 
и руководящей кадры. 
 
 
 
 
 
 Староство Повята в Бялой Подляске  
в партнёрстве с Брестским Районом осуще-
ствляет совместные проекты соофина-
нсированные средствами из Евросоюза  
и Министерством Иностранных Дел. Проекты 
развивают трансграничное сотрудничество  
с Беларуссией. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13 

 

  

 

 

 

 

 Ważnym partnerem powiatu bialskiego 
we współpracy międzynarodowej jest rejon 
wileński na Litwie. Współpraca obejmuje takie 
dziedziny jak:  kultura i sztuka, sport  
i turystyka, nauka i oświata, gospodarka oraz 
ochrona środowiska. W ramach tej współpracy 
odbywają się spotkania przedstawicieli 
samorządów funkcjonujących na Litwie  
z przedstawicielami samorządów z powiatu 
bialskiego oraz wymiana doświadczeń  
w zakresie działania gmin  powiatu bialskiego  
i gmin rejonu wileńskiego. Przedstawiciele obu 
stron uczestniczą w oficjalnych świętach  
i uroczystościach organizowanych w powiecie 
bialskim i rejonie wileńskim.  
 Współpraca rozwija się również  
w dziedzinie sportu. Rozwija się także 
współpraca bialskich strażaków z wileńską 
strażą pożarną. W ramach projektu rea-
lizowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Białej Podlaskiej zorganizowano  warsztaty 
na temat zadań władz lokalnych i perspektyw 
współpracy pomiędzy samorządami państw nie 
wchodzących w skład UE z udziałem delegacji 
zagranicznych z Litwy, Ukrainy, Białorusi  
i Niemiec.  
 
 Współpracę z Oberhavel rozpoczęto  
w roku 1999. Główne obszary to sprawy 
gospodarcze kultura, oświata i sport. Bardzo 
owocna  jest także współpraca w zakresie 
działania straży pożarnych, czego wynikiem 
było przekazanie przez powiat Oberhavel  
bialskim jednostkom strażackim siedmiu 
samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz  
sprzętu przeciwpożarowego. Spotkania 
strażaków z obu powiatów mają głównie na 
celu wymianę doświadczeń służb ratowniczych 
i porównanie sposobów działania. Współpra-
cują ze sobą także młodzieżowe drużyny 
pożarnicze. Młodzi strażacy z naszego powiatu 
uczestniczyli w obozie dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych w Grabendorfie. 
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej jest  
współorganizatorem corocznego konkursu 
języka niemieckiego, w którym biorą udział 
szkoły z powiatu bialskiego. Corocznie młodzi 
sportowcy z powiatu bialskiego uczestniczą  
w Biegach Pamięci Sachsenhausen w Niem-
czech, a przedstawiciele z powiatu Oberhavel  
w corocznym Biegu Sapiehów organizowanym  
w Kodniu.  

 Важным партнёром  бяльского повята 
в международном  сотрудничестве является 
вильнюсский район в Литве. Сотрудничество 
включает такие области как: культура и иску-
сство,спорт и туризм, наука и просвеще-
ние,экономика и охрана окружающей среды. 
 В рамках сотрудничества проходят встречи 
представителей властей самоуправления из 
Литвы  с представителями властей бяльского 
повята. Сотрудничество включает тоже обмен 
опытом в сфере функционирования гмин  
в бяльском повяте и вильнюсском районе. 
Представители обоих сторон принимают 
участие в официальных праздниках и меро-
приятиях организованных в бяльском повяте  
и вильнюсском районе. 
 Сотрудничество осуществляется тоже  
в области спорта  и пожарной охраны. Пожа-
рники из Бялой Подляски сотрудничают   
с  пожарниками из Вильнюса. В рамках про-
екта реализированного Староством  Бяльского 
Повята были организованы мастерские, на 
которых обсуждались задания местных 
властей и перспективы сотрудничества между 
властями самоуправления государств  вне 
Евросоюза. В мастерских принимали участие 
зарубежные делегации из Литвы, Украины, 
Белоруссии и Германии. 
 
 Сотрудничество с Оберхавель начина-
ется с 1999-ого года. Главные его сферы это 
вопросы экономики, культура,  просвещение  
и спорт. Очень конструктивным является 
сотрудничество между пожарниками из обоих 
государств. Повят Оберхавель передал 
бяльским пожарникам  оборудова-ние и семь 
спасательно-огнетушительных автомобилей. 
Встречи пожарников из Польши и Германии 
заключаются в обмене опытом спасательских 
служб и сравнении способов их действий. 
Сотрудничают тоже молодёжные пожарные 
команды. Молодые пожарники из нашего 
повята участвовали в лагере для моло-дёжных 
пожарных команд в Грабендорфе. Староство 
Повята в Бялой Подляске является соорга-
низатором конкурса немецкого языка, 
который состоится ежегодно, в конкурсе 
принимают участие ученики из школ 
бяльского повята. Каждый год молодые спо-
ртсмены – ученики школ бяльского повята 
участвуют в Бегах Памяти Сахсенхаусен  
в Германии, представители повята Оберхавель 
принимают участие в Беге Сапехув, который 
организуют каждый год в Кодне. 
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 W roku 2005 podpisana została 
umowa z rejonem samborskim. Strony 
zadeklarowały działania na rzecz współpracy 
gospodarczej, ekologicznej, kulturalnej, 
naukowej oraz rozwoju bezpośrednich 
kontaktów i współpracy między powiatami.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współpraca w zakresie oświaty prowadzona 
jest przez Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w 
Małaszewiczach z  ukraińskim Zawodowym 
Liceum Kolejowym w Symferopolu. 
Współpraca ta polega głównie na 
prowadzeniu wymiany nauczycieli i uczniów, 
pozwalającej poszerzyć wiedzę z zakresu 
historii i kultury Polski i Ukrainy. W ramach 
partnerstwa organizowane są również zajęcia 
pozalekcyjne i zawody sportowe integrujące 
młodzież. Także Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim realizuje współpracę między-
narodową obejmującą  wizyty studyjne kadry 
kierowniczej w szkołach na Ukrainie.  
 
 
Długofalowym celem powiatu jest współpraca 
z partnerami zagranicznymi i uczestnictwo  
w projektach  możliwych do realizacji na 
terenie powiatu bialskiego w ramach 
programów Unii Europejskiej. Obok wymiany 
przedstawicieli samorządów, młodzieży 
szkolnej, grup folklorystycznych i sportowych, 
poprzez swoje działania staramy się, aby jak 
najszersze grupy przedstawicieli naszego 
powiatu uczestniczyły w tej współpracy. Tylko 
w takim wypadku można mówić o pełni 
realizacji treści podpisanych porozumień. 
 

 В 2005-ом году был подписан договор 
с самборским районом. Стороны предложили 
сотрудничество в области экономики, 
культуры, науки, экологии а также развитие 
ближайших контактов между повятами. 
Сотрудничество в области просвещения 
совершается между школами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексом Школ им. Станислава Реймонта  
в Малашевичах и украинским Профе-
ссиональным Железнодорожным Лицеем  
в Симферополе. Сотрудничество главным 
образом заключается в обмене учителей  
и учеников и способствует расширению 
знаний в области культуры и истории Польши 
и Украины. В рамках партнёрства организиру-
ются внеурочные занятия и спортивные 
соревнования, которые интегрируют моло-
дёжь из обоих стран. Тоже Комплекс 
Экономических Школ им. Марии Домбро-
вской из Менджизеца Подляского сотру-
дничает с украинскими школами, сотрудниче-
ство заключается в студийных визитах 
руководящей кадры. 
  
 
Долгосрочной целью повята является 
сотрудничество с зарубежными партнёрами   
и участие в проектах  реализированных по 
возможности на территории бяльского повята 
в рамках программ Евросоюза. Стара-
емся,чтобы многие группы представителей 
нашего повята активно принимали участие  
в сотрудничестве, этому способствуют обмены 
представителей власти, молодёжи, фолькло-
рных ансамблей и спортивных команд. Только 
в таком случае можно говорить о полном 
осуществлении содержания подписанных 
договоров. 
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 Projekt „Rozwój współpracy transgr-
anicznej na obszarze powiatu bialskiego  i re-
jonu brzeskiego” to inicjatywa władz samo-
rządowych mająca na celu rozwój współpracy 
międzynarodowej prowadzonej przez powiat 
bialski. Rejon brzeski jest najważniejszym 
partnerem zagranicznym powiatu bialskiego. 
Wynika to z położenia geograficznego obu 
samorządów na granicy pomiędzy wschodnią  
i zachodnią Europą i możliwości gospodarczych 
z tym związanych. Szanse pojawiające się  
w związku z dobrą współpracą pomiędzy Polską 
i Białorusią było impulsem do przygotowania 
wniosku aplikacyjnego. Po konsultacjach z par-
tnerem białoruskim uznano, że wizyty mło-
dzieży oraz samorządowców będą najlepszym 
wstępem do dalszej współpracy. Po pozy-
tywnym rozpatrzeniu aplikacji przez Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych wniosku o do-
finansowanie rozpoczęto działania projektowe.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwszym działaniem była wizyta młodzieży 
polskiej na Białorusi. Do projektu zaproszono 
młodzież ze wszystkich szkół licealnych 
prowadzonych przez powiat bialski. Młodzież 
biorąca udział w projekcie musiała wykazać się 
zarówno aktywnością społeczną, jak i zna-
jomością języków obcych.  

 Проект «Развитие трансграничного 
сотру-дничества на территории бяльского 
повята и брестского района»  это инициатива 
властей самоуправления, целью которой 
является развитие международного сотру-
дничества реализованного бяльским повятом. 
Брестский район это самый важный 
зарубежный партнёр бяльского повята. 
Сотрудничество вытекает из географического 
положения на границе между восточной  
и западной Европы а также из экономических 
возможностей обоих регионов. В связи  
с хорошим сотрудничеством между Польшей  
и Белоруссией появились реальные возмо-
жности подготовить апликационное заявле-
ние проекта. После консультаций с бела-
русским партнёром решено, что обмен 
молодёжи и визиты представителей властей 
самоупраления будут наилучшим началом 
сотрудничества. После принятия заявления 
Министерством Иностранных Дел были 
систематически реализированы  частные  
действия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Первым был визит в Белоруссии польской 
группы молодёжи. Участниками обмена были 
ученики из всех средних общеобра-
зовательных школ, которыми управляет 
бяльский повят. Молодые люди это активные 
общественные деятели, которые хорошо 
владеют иностранными языками.  
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 В июле группа польской молодёжи 
поехала в Брест, где принимала участие  
в курсах и семинарах. Целью этих занятий  
и встреч было представление возможностей 
трансграничного международного сотру-
дничества. Семинары и курсы вели профе-
ссиональные эксперты с огромным опытом по 
работе с молодёжью. Для увеличения  за-
нимательности в программу занятий были 
включены дополнительные действия :экску-
рсии, посещение интересных мест брестского 
района. Польские ученики со своими рове-
сниками из Белоруссии знакомились с исто-
рией и культурой обоих стран, посетили Бре-
стскую крепость, Беловежскую пущу и замки  
в Мире и в Несвеже.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответный визит состоялся в конце августа. 
Тогда молодые люди из Польши и Бела-
оруссии проживали в Вишницах, а курсы  
и семинары проходили в разных местах, кото-
рые ученики посещали. Молодёжь увидела 
место, где находятся и работают власти само-
управления(Староство Повята в Бялой Подл-
яске)между прочим над международным 
сотрудничеством, над важными аспектами 
истории и культуры обоих государств. Кроме 
многих аттракционов бяльского повята уче-
ники посетили достопримечательности Варша-
вы, Казимежа Дольного, Пулав. Участники 
завели новые знакомства, дружбы. В моло-
дёжной группе появились совместные заме-
чательные идеи на реализацию следующих 
проектов.  

 W lipcu 2013 r. grupa polska gościła  
w Brześciu. W tym czasie brała udział  
w warsztatach i szkoleniach mających na celu 
pokazanie im możliwości współpracy trans-
granicznej i międzynarodowej. Zajęcia prowa-
dzone były przez profesjonalnych ekspertów 
mających doświadczenie w pracy z młodzieżą. 
W celu podniesienia atrakcyjności zajęć połą-
czone były ze zwiedzaniem i poznawaniem 
atrakcji turystycznych Brześcia i okolic. Polska 
młodzież wraz z kolegami z Białorusi pozna-
wała wspólną historię. Odwiedzili m.in. 
Twierdzę Brzeską, Puszczę Białowieską oraz 
zamki w Mirze i Nieświeżu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rewizyta odbyła się pod koniec sierpnia. 
Młodzież z Polski i Białorusi mieszkała  
w Wisznicach, gdzie znajdowała się baza 
noclegowa. Natomiast warsztaty i szkolenia 
odbywały się w miejscach odwiedzanych przez 
młodzież. Odwiedzali oni zarówno miejsca 
gdzie administracja publiczna pracuje nad 
współpracą międzynarodową (Starostwo 
Powiatowe), jak i ważnymi dla kultury i historii 
obu państw. Oprócz atrakcji powiatu bialskiego 
odwiedzono Warszawę, Kazimierz Dolny i Pu-
ławy. Między uczestnikami nawiązały się 
przyjaźnie i pojawiły się pomysły na kolejne 
projekty.  
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 Równolegle prowadzona była współ-
praca samorządowców. Na początku sierpnia 
samorządowcy z Polski zapoznawali się dzia-
łalnością swoich kolegów na Białorusi. Oprócz 
szkoleń, mieli okazję do dyskusji i wymiany 
doświadczeń. Przedstawiane dobre praktyki 
były impulsem do nawiązywania nowych 
partnerstw. Jednocześnie była to też okazja do 
wzajemnego poznania oraz integracji środo-
wiska władz lokalnych z obu państw.  
W programie znalazł się także wyjazd do Mira  
i Nieświeża. Pierwsze pozytywne efekty 
działania pojawiły się już podczas rewizyty  
w Polsce. W czasie warsztatów i spotkań 
podpisano m.in. umowę partnerską pomiędzy 
gminą Wisznice i gminą Znamienka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animowano i dyskutowano n.t. kolejnych par-
tnerstw oraz wspólnych projektów. War-
sztatowy tryb prowadzonych zajęć dawał le-
psze efekty niż tradycyjne wykłady. Uczestnicy 
zobowiązali się do pracy nad kolejnymi 
wypracowanymi projektami. W ramach działań 
przeprowadzony zostanie również konkurs dla 
młodzieży o samorządzie terytorialnym oraz 
będzie przygotowana publikacja o współpracy 
transgranicznej pomiędzy powiatem bialskim  
i rejonem brzeskim. Efekty oraz wnioski zosta-
ną zaprezentowane na konferencji podsumo-
wującej projekt. Zauważone pozytywne efekty 
projektu przekonały władze samorządu do 
kontynuowania podjętych działań w zakresie 
współpracy międzynarodowej.    
 

 Параллельно осуществлялось сотру-
дничество между представителями властей 
самоуправления из обоих государств. В начале 
августа представители польских властей 
самоуправления познакомились с деятельно-
стью своих коллег в  Белоруссии. В брестском 
районе кроме курсов  была возможность, 
чтобы провести дискуссии и обменяться 
опытом. Презентация хороших практик стала 
толчком, чтобы завести новые партнёрства. 
Одновременно появилась возможность взаи-
много знакомства и интеграции местных вла-
стей самоуправления из обоих стран. Первые 
положительные результаты были видны во 
время ответного визита в Польше. Здесь был 
подписан партнёрскмй договор между гминой 
Вишнице и гминой Знаменка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проходили дискуссии на тему следующих 
партнёрств и будущих совместных проектов. 
Участники обязались к  поддержке совме-
стного  сотрудничества над выработанными 
следующим проектами. В рамках разноо-
бразных действий молодёжь будет принимать 
участие в конкурсе  знаний деятельности 
властей самоуправления. Появ-ится тоже 
публикация о трансграничном сотрудничестве 
между бяльским повятом и брестским 
районом. Результаты проекта будут 
представлены на специальной конференции  
с подведёнными итогами. Положительные 
эффекты проекта убедили власти самоу-
правления в том, что необходимо продолжать 
действия в сфере международного сотру-
дничества. 
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 Podobnie jak w przypadku powiatu 
bialskiego również dla gmin wchodzących  
w jego skład partnerzy z Białorusi są naj-
ważniejszymi partnerami zagranicznymi. Z da-
nych uzyskanych w Urzędach Gminy wynika, że 
co najmniej 10 z nich prowadziło współpracę  
z samorządami z Białorusi. W większości są to 
gminy z rejonu brzeskiego.  Wynika to zarówno 
z współpracy prowadzonej przez powiat jak  
i z bliskości geograficznej. Ułatwia to kontakty 
między partnerami i pozwala na bardziej oży-
wioną współpracę. Nie wszystkie gminy mają 
podpisaną stałą umowę partnerską. W niektó-
rych przypadkach współpraca się ogranicza do 
kontaktów nieoficjalnych, czy sporadycznego 
uczestnictwa we wspólnych inicjatywach. 
Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 
współpracy międzynarodowej pomiędzy gmi-
nami z obu państw są możliwości wspólnego 
ubiegania się o środki zewnętrzne. Najwa-
żniejszym z nich jest Program Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 
2007 – 2013. Dzięki jego funduszom gminy mo-
gły otrzymać dofinansowanie na zadania infra-
strukturalne w wysokości do 4 milionów EURO. 
Działania mogły być prowadzone w pasie przy-
granicznym Polski, Białorusi i Ukrainy. Ze 
względu na wysoki efekt transgraniczny wnio-
ski składane przez podmioty znajdujące się  
w bliskiej odległości od granicy miały dużą 
szansę na dofinansowanie. Gminy realizują 
wspólne projekty również w ramach środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Euro-
regionu BUG oraz Komisji Europejskiej.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Так для бяльского повята как и для 
гмин входящих в его состав партнёры из Бело-
руссии являются важнейшими зарубежными 
партнёрами. 10 из них сотрудничало с вла-
стями самоуправления из Белоруссии.  
В большинстве это гмины из брестского 
района. Это является результатом сотру-
дничества, которое осуществляет бяльский 
повят и результатом географической сосе-
дской близости. Эти факторы облегчают связи 
между партнёрами и разрешают всё более и 
более оживлённо сотрудничать. Не все гмины 
подписали постоянные договоры. В некоторых 
случаях сотрудничество ограничивается неоф-
ициальными контактами или спорадиче-скими 
совместными инициативами. Главным 
фактором, который способствует развитию 
международного сотрудничества между гми-
нами из обоих государств является возмо-
жность добиваться внешних средств. Важне-
йшим из них является Программа-
Трансграничного Сотрудничества Польша- 
Белоруссия-Украина 2007-2013.Благодаря сре-
дствам программы гмины получили соофина-
нсирование на выполнение задач связаных  
с инфраструктурой стоимостью в 4 миллиона 
евро. Действия были осуществлены в пригра-
ничной полосе Польши, Белоруссии и Укра-
ины.Учитывая большой эффект, заявления  
с которыми выступали субъекты  в пригра-
ничной полосе пользовались успехом и полу-
чали нужное соофинансирование. Гмины осу-
ществляют совместные проекты тоже в рамках 
средств из Министерства Иностранных Дел, 

Еврорегиона Буг и Европейской Комиссии. 
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 Кроме совместного стремления  
к внешним средствам,  гмины охотно сотру-
дничают в области культуры, спорта и туриз-
ма. Организуются обмены молодёжи, га-
строли артистов и совместные спортивные 
соревнования. Благодаря таким действиям 
совершается промакция культуры и традиций 
обоих государств. Усиление политики Восто-
чного Партнёрства будет способствовать раз-
витию сотрудничества и завязанию новых 
контактов. В будущем осуществление так 
называемого «малого пограничного движе-
ния» будет стимулировать дальнейшее сотру-
дничество в приграничной полосе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Oprócz wspólnego ubiegania się o śro-
dki zewnętrzne gminy chętnie prowadzą 
współpracę w dziedzinie kultury, sportu i tu-
rystyki. Organizowane są wymiany młodzieży, 
występy artystów oraz wspólne zawody 
sportowe. Dzięki temu promowana jest kultura 
i tradycja obu państw. Zwiększanie nacisku na 
politykę Parterstwa Wschodniego będzie sprzy-
jać rozwojowi współpracy oraz nawiązywaniu 
jej przez kolejne podmioty. Również wprowa-
dzenie w przyszłości tzw. małego ruchu gra-
nicznego będzie stymulować rozwój dalszej 
współpracy obszaru pogranicza. 
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 Bardzo aktywną współpracę z partne-
rami z Białorusi prowadzi miasto Terespol. Ze 
względu na swoje położenie graniczne 
naturalnym partnerem jest miasto Brześć. Oba 
miasta od lat 70-tych łączy drogowe przejście 
graniczne. Mimo różnic potencjału ludno-
ściowego i gospodarczego oba miasta dużą 
wagę przywiązują do współpracy. Szczególne 
miejsca zajmuje współpraca w dziedzinie 
kultury, oświaty i sportu. Głównym celem tych 
działań jest tworzenie warunków przyjaznego 
współistnienia pomiędzy Polakami i Biało-
rusinami oraz pielęgnowanie wspólnej historii  
i tradycji. Miasto Terespol organizuje cykliczne 
imprezy, w których biorą udział artyści, zespoły 
muzyczne, chóry, a także zwykli mieszkańcy 
Brześcia  i Rejonu Brzeskiego. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Od 18 lat nowy rok rozpoczyna się 
Międzynarodowym Festiwalem Kolęd Wscho-
dniosłowiańskich. Uczestniczy w nim kilkuset 
wykonawców - członków blisko 40 chórów i ze-
społów, prezentujących w swoim repertuarze 
kolędy tradycji kościoła prawosławnego, w tym  
około 10 znakomitych zespołów z Białorusi.  
W sumie około 300 chórzystów co roku 
uświetnia to niepowtarzalne wydarzenie kultu-
ralno – religijne. 
 
 

 
 Очень активно с беларусскими партнё-
рами сотрудничает город Тересполь. В связи 
со своим положением на государственной гра-
нице естественным партнёром является город 
Брест. Два города с 70-тых годов соединяет 
дорожный пограничный переход. Несмотря на 
разный потенциал населения и экономиче-
ские условия города считают сотрудничество 
очень важным и ценным фактором развития. 
Особое место уделяется сотрудничеству  
в области культуры, просвещения и спорта. 
Глдвная цель этих действий создавать дру-
жеские отношения между поляками и бело-
русами а также культивировать совместную 
историю и традицию.Город Тересполь орга-
низует цикличные мероприятия, в которых 
принимают участие артисты, хоры и обыкно-
венные жители Бреста и брестского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Уже 18 лет новый год начинается с Ме-
ждународного Фестиваля Восточнославянских 
Рождественских Песен. В фестивале при-
нимают участие многие певцы - члены почти 
40 хоров и ансамблей, в том числе  около 10 
знаменитых ансамблей из Бело-руссии, 
которые исполняют рождественские песни 
православной церкви. Каждый год около 300 
артистовпевцов придают бпеску этому 
неповторимому культурно-религиозному со-
бытию. 
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 Уже 8 лет в месяце июне встречаются 
из Польши, Белорусси и Украины  любители 
бегов, чтобы совместно преодолеть диста-
нцию на 12 километров между городами 
Тересполь и Брест. В спортивных соревно-
ваниях по бегу принимает участие почти 100 
человек, в том числе 50 из Бреста. Бег на 
дистанцию 12 километров является по многим 
причинам  необыкновенным событием, ме-
жду прочим : циклично меняется место старта 
и финиша, попеременно город Тересполь или 
город Брест. Кроме того маршрут бега ведёт 
через пограничный автомобильный переход 
между двумя государствами и в связи стем 
каждый год на некоторое время остана-
вливается движение автомобилей, а водители 
болеют за спортсменов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Следующими совместными мероприятиями 
являются спортивные турниры по футболу и по 
волейболу. В  турнирах принимают участие де-
вочки и мальчики из младших классов.Матчи 
состоятся ежегодно в спортивном комплексе 
Орлик 2012 и пользуются большой попу-
лярностью. В спортивных турнирах с удово-
льствием принимают участие молодые футбо-
листы из Брестской Школы Олимпийских Запа-
сных Игроков. Они разыгрывают увлекате-
льные футбольные матчи со своими рове-
сниками из футбольных клубов бяльского 
повята. 
В декабре состоятся товарищеские соре-
внования по поднятию тяжестей(по гиревому 
спорту). В турнире принимают участие спо-
ртсмены клуба MULKS  Тересполь и  спорт-
ивного клуба SDIUSZOR из Бреста. Молодые 
спортсмены заводят знакомства и дружбы, 
которые так ценны как золотые медали. 

Czerwiec od ośmiu lat jest miesiącem, 
w którym spotykają się pasjonaci biegania  
z Polski, Białorusi i Ukrainy, aby wspólnie 
pokonać trasę około 12 kilometrów między 
Terespolem a Brześciem. Liczba zawodników 
sięga 100 osób, w tym 50 z Brześcia. Bieg jest 
wydarzeniem niezwykłym z kilku powodów, 
między innymi: cyklicznie zmienia się miejsce 
startu i co oczywiste mety. Naprzemiennie 
wypada w Terespolu lub Brześciu. Ponadto 
uczestnicy pokonują przejście graniczne 
pomiędzy naszymi dwoma państwami, które 
przystosowane jest do ruchu samochodowego. 
W związku z tym, co roku na kilkadziesiąt minut 
zamiera ruch pojazdów, a kierowcy kibicują 
sportowcom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejną wspólną imprezą jest rokro-

cznie odbywający się turniej w piłkę nożną  
i siatkową dziewcząt i chłopców, rozgrywany na 
kompleksie boisk sportowych Orlik 2012. 
Przeznaczony głównie dla młodszych dzieci, 
cieszy się ogromną popularnością. Chętnie 
biorą w nim udział młodzi piłkarze ze Szkoły 
Rezerw Olimpijskich w Brześciu, którzy 
rozgrywają pełne emocji mecze ze swoimi 
rówieśnikami z klubów piłkarskich, z powiatu 
bialskiego. 
W grudniu rozgrywany jest towarzyski turniej w 
podnoszeniu ciężarów, w którym uczestniczą 
zawodnicy MULKS Terespol oraz Klubu Spor-
towego SDIUSZOR z Brześcia. Młodzi spor-
towcy oprócz zaciętej rywalizacji nawiązują 
znajomości i przyjaźnie, które są nie mniej 
istotne niż walka o medale.  
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Dwukrotnie odbył się międzynarodowy 
konkurs „Łączy nas Bug”, skierowany do 
uczniów terespolskich i brzeskich szkół oraz 
ośrodków kulturalnych. Pierwsza edycja kon-
kursu odbyła się wiosną 2012 roku, druga zaś  
w 2013r. Nagrodą dla zwycięzców konkursu 
były wycieczki – uczniowie terespolskich pla-
cówek zwiedzili Brześć i okolice. Uczniowie  
z Białorusi przyjechali do Terespola, gdzie 
przygotowano im dwudniowy pobyt, w ramach 
którego dzieci zwiedziły Kazimierz nad Wisłą 
oraz Janów Podlaski.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miasto Terespol współpracuje również 

z gminą Motykały w rejonie brzeskim. Poro-
zumienie zostało podpisane 24 marca 2009 r. w 
Terespolu. Współpraca daję możliwość 
rozwiązywania problemów samorządów nad-
granicznych m.in. poprzez wspólne ubieganie 
się o środki zewnętrzne.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Два раза состоялся международный конкурс 
«Соединяет нас Буг». Конкурс расчитан на 
учеников из тереспольских ибрестских школ  
а также на культурные центры. Первая эдиция 
конкурса состоялась весной 2012-ого года,  
а вторая в 2013-ом году. Победители получают 
приз- экскурсию. Ученики из Бреста прие-
зжают в Польшу, где проводят в Тересполе  
2 дня, в программе есть экскурсии в Казимеж 
на Висле и Янув Подляски.Польские ученики 
посещают Брест и брестский район. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Город Тересполь сотрудничает тоже  
с гминой Мотыкалы в брестском райо-не. 
Договор был подписан 24 марта 2009-ого года 
в Тересполе. Сотрудничество даёт возмо-
жность решения многих проблем пригра-
ничных властей самоуправления, между 
прочим чтобы добиваться внешних средств. 
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 Międzyrzec Podlaski prowadzi współ-
pracę o charakterze partnerskim z dwoma 
miastami z Rejonu Brzeskiego. Pierwszy z nich 
to miasto Kobryń. Umowa o współpracy została 
podpisana w grudniu 2000 r. Bliższy kontakt  
z Kobryniem został nawiązany w 1999 r., przy 
okazji realizacji projektu współpracy miast, 
dotowanego z funduszu PHARE w ramach 
Euroregionu Bug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach projektu zrealizowano szereg wy-
mian grup młodzieży, samorządowców i przed-
siębiorców z Międzyrzeca Podlaskiego i Kobry-
nia. Zostały nawiązane kontakty kulturalne  
i sportowe, organizowane były również wyja-
zdy przedsiębiorców w celu nawiązania współ-
pracy gospodarczej. Obecnie kontakty są pod-
trzymywana, o czym świadczą imprezy i uro-
czystości w których uczestniczą przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych miast. W 2007 roku zorga-
nizowano towarzyski mecz piłki nożnej samo-
rządowców Międzyrzeca Podlaskiego i Kobry-
nia. Mieszkańcy miasta mieli możliwość bliższe-
go poznania kultury naszego partnera z Biało-
rusi dzięki obchodom „Dnia Kobrynia” w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, a przedstawiciele władz 
Międzyrzeca Podlaskiego uczestniczyli 21 lipca 
w obchodach 720 rocznicy powstania miasta 
Kobryń. Celem kontaktów między Między-
rzecem Podlaskim i Kobryniem jest rozwój 
współpracy gospodarczej między przedsię-
biorstwami z obu miast. 
 

 Менджизец Подляски сотрудничает  
с двумя партнёрскими городами из брестского 
района. Первым из них является город Ко-
брын. Договор о сотрудничестве был подп-
исан в декабре 2000-ого года. Близкие конта-
кты были установлены уже в 1999-ом году при 
осуществлении проекта сотрудничества горо-
дов соофинансированного фондом PHARE  
в рамках Еврорегиона Буг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время  роекта был совершён ряд обменов : 
молодёжных, представителей властей само-
управления и предпринимателей из города 
Менджизец Подляски и города Кобрын. Были 
завязаны культурные и спортивные связи. 
Предприниматели принимали участие в обме-
не целью установления экономических связей. 
В настоящее время обе стороны подде-
рживают контакты, о чём свидетельствуют 
многие мероприятия и праздники, в которых 
участвуют представители дружеских городов. 
В 2007-ом году был организован това-
рищеский футбольный матч, который ра-
зыгривали представители властей самоу-
правления из города Менджизец Подляски  
и города Кобрын. Жители польского города 
имели возможность познакомиться ближе с 
культурой своего партнёра из Белоруссии бла-
годаря празднику «День Кобрыня», который 
отмеался в городе Менджизец Подляски. Пре-
дставители властей Менджизеца 21 июля уча-
ствовали в празднике в Белоруссии, который 
был посвящён 720 годовщине основания горо-
да Кобрын.  
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 Договор между горадами был подп-
исан в феврале 2011-ого года. Сотрудничество 
совершается в оьласти культуры, спорта, про-
свещения, экономики, охраны окружающей 
среды а тоже обмена опытом в сфере де-
йствий властей самоуправления. Предпри-
ниматели из города Менджизец Подляски 
принимали участие в семинаре, который 
состоялся в Маларыте. Семинар был расчитан 
на польских и беларусских предпринимателей 
заинтересованных взаимными контактами. 
Встреча совершилась  8 и 9 апреля 2011-ого 
года  под патронатом властей из  обоих па-
ртнёрских городов. На встрече присутствовали 
предприниматели отраслей: металлюргиче-
ской, текстильной, продовольственной, кото-
рые обсуждали вопросы связаны с деятельно-
стью предприятий, новыми технологиями, во-
зможностями сотрудничества и взаимных ко-
нсультаций и контактов. Предприниматели из 
города Менджизец Подляски посещали заво-
ды в Маларыте и её окрестностях. Кроме пре-
дпринимателей и властей из обоих городов  
в семинаре участвовали представитель консу-
льства Белоруссии в Бялой Подляске и пре-
дставитель брестского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молодёжь из Маларыты в 2011-ом году 
принимала участие в проекте «Лапа – менд-
жизецкие следы молодёжного творчества». 
Проект был соофинансирован средствами  из 
Евросоюза. В рамках проекта состоялись теа-
тральные, художественные, фотографические, 
музыкальные мастерские. Подведением  ито-
гов проекта был Пересмотр Молодёжного Тво-
рчества, во время которого были представле-
ны работы участников мастерских и Фестиваль 
Молодёжного Творчества. Ежегодно соверша-
ются велосипедные поездки, в которых при-
нимают участие жители Белоруссии и Города 
Менджизец Подляски, а с 2011-ого года жите-
ли Маларыты. 
 

 Drugim partnerem jest Małoryta. 
Umowa podpisana została w lutym 2011 r. 
Współpraca dotyczy kultury, sportu, oświaty, 
gospodarki, ochrony środowiska oraz wymiany 
doświadczeń dotyczących działań samorządów. 
Przedsiębiorcy z Międzyrzeca Podlaskiego 
wzięli udział w seminarium zorganizowanym  
w Małorycie dla przedsiębiorców białoruskich  
i  polskich, zainteresowanych wzajemnymi kon-
taktami. Spotkanie odbyło się w dniach 8 i 9 
kwietnia 2011r. pod patronatem władz obu 
partnerskich miast. W spotkaniu wzięli udział 
przedsiębiorcy z branż: metalowej, tekstylnej  
i spożywczej. Rozmawiano o przedsiębior-
stwach, technologiach, możliwościach współ-
pracy, wzajemnego doradztwa i kontaktów. 
Międzyrzeccy przedsiębiorcy zwiedzili zakłady 
produkcyjne interesujących ich branż na 
terenie Małoryty i w okolicach miasta. Oprócz 
przedsiębiorców i władz partnerskich miast,  
w seminarium uczestniczyli przedstawiciel kon-
sulatu Białorusi w Białej Podlaskiej i przed-
stawiciel obwodu brzeskiego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Młodzież z Małoryty w 2011r. wzięła udział  
w projekcie „Łapa – międzyrzeckie ślady 
twórczości młodzieżowej” współfinansowanym 
ze Środków Unii Europejskiej. W ramach pro-
jektu odbyły się warsztaty teatralne, malarskie, 
fotograficzne, muzyczne. Podsumowaniem 
projektu był Przegląd Twórczości Młodzieżowej 
na którym prezentowane były prace wykonane 
przez uczestników warsztatów i Festiwal Twór-
czości Młodzieżowej. Co roku organizowane są 
także rajdy rowerowe z udziałem mieszkańców 
Białorusi i Międzyrzeca w których od 2011r 
biorą udział przedstawiciele Małoryty. 
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 30 sierpnia 2005 roku gmina Leśna 
Podlaska podpisała umowę o partnerstwie  
z gminą Znamienka  leżącą w rejonie brzeskim. 
Umowa swoim zakresem obejmowała wymianę 
doświadczeń  i współpracę w dzie-dzinie 
kultury, oświaty i turystyki. W ramach 
współpracy przedstawiciele gminy Znamienka 
aktywnie uczestniczyli w spotkaniach orga-
nizowanych przez gminny Ośrodek Kultury  
w Leśnej Podlaskiej. Podczas „Andrzejkowych 
spotkań z folklorem” twórcy ludowi z terenu 
obu gmin prezentowali swój dorobek kultu-
ralny i artystyczny. Był to pierwszy efekt 
współpracy partnerskiej. W 2010 r. gmina 
Leśna Podlaska, we współpracy z gminą 
Znamienka realizowała projekt w ramach 
Programu Wspierania Inicjatyw Trans-
granicznych w Euroregionie Bug, pt.: "Leśna 
Podlaska - Znamienka, promocja walorów 
kulturalno-turystycznych gminy w ramach 
współpracy polsko-białoruskiej".  Projekt 
polegał na promocji partnerów porozumienia, 
oraz zgodnie z założeniami programu na pro-
mocji rozwoju lokalnego gminy Leśna Podlaska. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 W ramach projektu obyły się 3 akcje 
promujące rozwój gminy oraz projekt na 
terenie Polski: 
1) Przegląd Twórczości Artystycznej w Leśnej 
Podlaskiej z udziałem twórców ludowych, 
artystów ze Znamienki; 
2) Plener fotograficzny na terenie gminy  
z udziałem młodzieży z Leśnej Podlaskiej; 
3) Jarmark Dożynkowy w Leśnej Podlaskiej  
z udziałem twórców ludowych, artystów ze 
Znamienki.  

 30 августа 2005-ого годо гмина Лесна 
Подляска подписала договор о партнёрстве  
с гминой Знаменка расположеной в брестском 
районе. Договор включал обмен опыта и со-
трудничество в области культуры, просвеще-
ния и туризма. В рамках сотрудничества пре-
дставители гмины Знаменка активно при-
нимали участие во встречах и мероприятиях 
организованных Гминным Центром Культуры 
в Лесной Подляске. Во время «Анджейковых 
встреч с фольклором» народные артисты из 
обоих гмин представляли свои культурные и 
художественные достижения. Это был первый 
эффект партнёрского сотрудничества.  
В 2010-ом году гмина Лесна Подляска в со-
трудничестве с гминой Знаменка выполняли 
проект в рамках Программы Поддержки Тра-
нсграничных Инициатив в Еврорегионе Буг под 
названием «Лесна Подляска-Знаменка, 
раскрутка культурно-туристических достоинств 
гмины в рамках польско-белорусского сотру-
дничества». Проект заключался в раскрутке 
партнёров договорённости согласно с про-
граммой местного развития гмины Лесна 
Подляска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В рамках программы состоялись  
3 промакции развития гмины и проект на 
территории Польши: 
1) Просмотр Художественного Творчества  
в Лесной Подляске с участием народных арт-
истов и художников из гмины Знаменка. 
2) Фотографический пленэр в Лесной Под-
ляске с участием молодёжи из гмины. 
3) Ярмарка - праздник урожая в Лесной Под-
ляске с участием народных артистов из гмины 
Знаменка. 
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Кроме того состоялись семинары, которые 
сопровождали промакции.Темой семинаров 
было развитие сельских районов и вопросы 
касающие способов проведения  свободного 
времени детьми, молодёжью  и пожилыми 
людьми. В рамках проекта состоялась в гмине 
Знаменка  выставка фотографий сделаных во 
время пленэра в Лесной Подляске.Были тоже 
опубликованы материалы представляющие 
культурно-естественные достоинства гмины 
Лесна Подляска. Измеримым эффектом про-
екта, кроме промакции является постоянное 
сотрудничество с гминой Знаменка.Ежегодно  
жители обоих гмин принимают участие  
в культурных мероприятиях и встречах с пре-
дставителями разных общественных групп. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto obyły się seminaria towarzyszące 
akcjom promocyjnym. Ich tematem był rozwój  
i promocja obszarów wiejskich oraz za-
gadnienia  spędzania czasu wolnego przez 
dzieci, młodzież i seniorów na terenach 
wiejskich. W ramach projektu zaprezentowana 
została w Znamience wystawa zdjęć gminy 
Leśna Podlaska, będąca wynikiem prac podczas 
pleneru fotograficznego. Wydane zostały także 
materiały promujące walory kulturowo-
przyrodnicze gminy Leśna Podlaska. Efektem 
realizowanego projektu, poza promocją gminy, 
jest stała współpraca z gminą Znamienka. 
Corocznie uczestniczą oni w imprezach 
kulturalnych i spotkaniach z przedstawicielami 
różnych grup społecznych 
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 Historia współpracy zagranicznej gminy 
Sławatycze z rejonem brzeskim rozpoczęła się 
w roku 1987. Wówczas Urząd Wojewódzki  
w Białej Podlaskiej podpisał z Urzędem 
Obwodowym w Brześciu umowę o współpracy 
kulturalnej. Wtedy to właśnie za pośre-
dnictwem Wydziału Kultury i Sztuki UW  
w Białej Podlaskiej Gminny Ośrodek Kultury  
w Sławatyczach nawiązał współpracę z Brze-
ściem, Ostromieczewem, Pińskiem i Barano-
wiczami. W ramach wymiany kulturalnej 
zespoły muzyczne i folklorystyczne z gminy 
Sławatycze występowały na różnego rodzaju 
imprezach w powyższych miejscowościach. 
Natomiast ze strony białoruskiej zespoły gościły 
na terenie gminy Sławatycze. W ramach 
współpracy zespoły muzyczne, twórcy ludowi, 
grupy sportowe z rejonu brzeskiego i kobry-
ńskiego uczestniczyły w różnych imprezach 
kulturalnych, sportowych i turystycznych. Naj-
ważniejsza z nich to „Międzynarodowa Bie-
siada Nadbużańska”. Ukazuje ona folklor 
nadbużański jako atrakcyjne źródło inspiracji 
twórczej w muzyce etnicznej i folkowej.  
W ramach organizowanych imprez goszczono 
znane zespoły występujące w wielu krajach 
Unii Europejskiej m.in.: Ostromiczewskije 
Lewony, Suzory, Miedunica, Bursztyn, 
Kryniczka, Błagowiest, Zawierucha, Zaranica, 
Gierymskie Papraduchy, Fantazja, Jaśnica,  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 История сотрудничества гмины Сла-
ватыче с брестским районом относится  
к 1987-ому году. Тогда представители 
Воеводского Управления в Бялой Подляске 
подписали договор о сотрудничестве в обла-
сти культуры с Областным Управлением  
в Бресте. При посредничестве Отдела 
Культуры и Просвещения Воеводского Упра-
вления в Бялой Подляске Гминный Центр 
Культуры в Славатычах стал сотрудничать  
с Брестом, Остромечевом, Пинском и Барано-
вичами. В рамках культурного обмена по-
льские музыкальные ансамбли, в том числе 
фольклорные, гастролировали во время ра-
зных мероприятий в выше названных местно-
стях. Беларусские музыкальные группы прида-
вали блеску мероприятиям на территории 
гмины Славатыче. В рамках сотрудничества 
народные художники, музыканты, спортивные 
команды из брестского и кобринского райо-
нов принимали участие в разных культурных, 
спортивных и туристических мероприятиях. 
Важнейшим из них является»Международное 
Пиршество на реке Буг». Здесь царствует фо-
льклор, который является замечательным 
источником творческого вдохновения в этн-
ической музыке и в музыке фолк. Во время 
организованных мероприятий здесь высту-
пали известные музыкальные ансамбли из 
многих стран Евросоюза, здесь гастролиро-
вали Остромичевские Левоны, Сузары, Меду-
ница, Бурштын, Крыничка, Благовест, Заве-
руха, Зараница, Герымске Папрадухи, Фанта-
зия, Ясница. 
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Важнейшим партнёром гмины является сосе-
дняя гмина Домачево.В Славатычах работает 
Дорожный Пограничный Переход  между 
местностями. Это позволяет развивать эконо-
мические, общественные и культурные связи. 
В рамках структурального фонда  Соседской 
Программы Польша - Белоруссия - Украина   
INTERREG IIIATACIS CBC 2004 - 2006               
была присуждена дотация на реализацию 
проекта «Улучшение состояния среды  
в приграничной территории путём стройки 
санитарной канализации в Славатычах» сто-
имостью в 1 012 198,04 евро. Проект был 
реализован в годах 2005-2007 в сотру-
дничестве с гминой Домачево. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejszym partnerem gminy jest sąsie-
dnia gmina Domaczewo. Wynika to z faktu 
istnienia Drogowego Przejścia Granicznego 
pomiędzy obiema miejscowościami. Pozwala to 
rozwijać kontakty gospodarcze, społeczne  
i kulturalne. W ramach funduszy strukturalnych 
Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - 
Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 
otrzymała dotację na realizację projektu 
„Poprawa stanu środowiska na obszarze 
przygranicznym poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w Sławatyczach” w kwocie dofina-
nsowania 1 012 198,04 EURO. Projekt realizo-
wano w latach 2005 – 2007 we współpracy  
z gminą Domaczewo. 
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 Gmina Sonsówka prowadzi współpracę 
z dwoma gminami po stronie białoruskiej. Pier-
wsza umowa partnerska została zwarta  
28 października 2008 r. z gminą Telmy 
reprezentowaną przez Nikołaja Iosifowicza Po-
leszko. Natomiast drugą z gminą Tamoszowka 
podpisano 13 lipca 2009 r. Umowy obligują 
strony do współpracy i wymiany informacji  
w  różnych sferach życia istotnych dla lokal-
nych społeczności. Najważniejsze z nich to 
ochrona środowiska, oświata, rolnictwo, kultu-
ra i sport. Dotychczasowa współpraca sprowa-
dzała się do wizyt w czasie lokalnych uroczy-
stości (dożynki, festyny gminne) oraz współ-
pracy w zakresie kultury i oświaty. Wymiernym 
efektem współpracy może być w przyszłości 
wspólna budowa dróg  w ramach programu 
Współpracy  Transgranicznej  Polska –Białoruś- 
Ukraina 2007-2013   współfinansowana  ze śro-
dków  Unii Europejskiej.  Obecnie trwają ro-
zmowy między partnerami zmierzające do 
wspólnego  aplikowania o takie środki. 

 

 
 Гмина Соснувка сотрудничает с двумя 
гминами из Беларуси. Первый партнёрский 
договор с гминой Тельмы во главе с Николаем 
Йосифовичем Полешко был подписан  
28 октября 2008-ого года. Через год,  
13 июля 2009-ого, представители местных 
властей самоуправления подписали следу-
ющий договор с гминой Томашовка. На осно-
ве договоров стороны обязаны к обмену ин-
формаций в разных сферах жизни, суще-
ственных для местного общества. Важнейшие 
из них это охрана окружающей среды, просве-
щение, сельское хозяйство, культура и спорт. 
До сих пор сотрудничество ограничивалось 
визитами во время местных культурных меро-
приятий(праздник урожая, народное гулянье) 
и сотрудничества в области просвеще-ния. 
Рациональным эффектом  может быть совме-
стная стройка дорог в будущем, в рамках 
программы Трансграничного Сотрудничества 
Польша-Белоруссия-Украина 2007-2013 года.  
В настоящее время продолжаются переговоры 
между партнёрами, целью которых являются 
совместные действия, чтобы получить сре-
дства соофинансирования из Евросоюза. 
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 Gmina Tuczna prowadzi współpracę 
międzynarodową w ramach podpisanego  
w dniu 18 czerwca 2010 r. porozumienia po-
między gminą Klejniki (rejon brzeski) i gminą 
Hotesziw  (obwód wołyński). Współpraca  
z gminą Klejniki została nawiązana już wcze-
śniej w roku 2008. W ramach tego porozu-
mienia gminy wyraziły wolę współpracy w ta-
kich dziedzinach jak: przemysł, rolnictwo i han-
del, ekologia, kultura i sztuka, rozwój turystyki  
i sportu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizując zapisy porozumienia przedstawiciele 
gminy Klejniki uczestniczyli w Dożynkach 
Gminnych – Tuczna 2010, 2011 r., a także  
w Dożynkach Powiatowych 2013 r.  ze swoim 
Zespołem Miedunica oraz w 2009 na zawodach 
sportowo-pożarniczych. Natomiast przedsta-
wiciele naszej gminy uczestniczyli w sierpniu 
2013 r. w święcie gminnym z okazji uroczy-
stości Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. 
Uczestnicy imprez poznają nawzajem tradycję  
i zwyczaje zaprzyjaźnionych gmin. W ramach 
współpracy z partnerami zagranicznymi gmina 
złożyła wspólny wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina. 
 
 

 Гмина Тучна осуществляет междуна-
родное сотрудничество в рамках подписа-
нного дня 18 июня 2010 года  договора между 
гминой Клейники (брестский район) и гминой 
Хотешив (волынский район). Связь с гминой 
Клейники была завязана раньше ещё  
в 2008-ом году. По этому соглашению  
желанием гмин было сотрудничество в таких 
областях как: промышленность, сельское 
хозяйство, торговля, экология, культура  
и искусство, раз-витие туризма и спорта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализируя записи соглашения представители 
гмины Клейники принимали участие в культу-
рных и спортивных мероприятиях организо-
ванных на территории гмины Тучна, это были: 
Гминный Праздник Урожая – Тучна 2010 и 
2011, Повятовый Праздник Урожая 2013 тогда  
гастролировал музыкальный ансамбль Медун-
ица а также в 2009-ом году  в спортивно-пожа-
рных соревнованиях. Представители нашей 
гмины участвовали в августе 2013-ого года  
в гминном празднике в честь Успения Богоро-
дицы Божьей Матери. Участники мероприятий 
знакомились с традициями и обычаями обоих 
дружеских гмин. Осуществляя сотрудничество 
с зарубежными партнёрами гмина предста-
вила совместное заявление о соофинансиро-
вании проекта в рамках Программы Трансгра-
ничного Сотрудничества Польша- Белоруссия-
Украина. 
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 Współpraca z partnerami z Białorusi 
należy do priorytetowych w zakresie współpra-
cy międzynarodowej gminy Wisznice. Wspólne 
działania prowadzone są od roku 2007. Główne 
płaszczyzny współpracy obejmują wymianę do-
świadczeń i informacji, tworzenie dogodnych 
warunków do współpracy w zakresie ochrony 
środowiska, oświaty, rolnictwa, kultury i sportu 
oraz wzajemne wsparcie w staraniach o fun-
dusze Unii Europejskiej. W związku z tym pod-
pisano pierwszą oficjalną umowę o współpracy 
z gminą Gierszony. Efektem tej współpracy by-
ło pozyskanie środków na realizację dwóch 
projektów w ramach inicjatywy INTERREG IIIA/ 
TACIS CBC o łącznej wartości ok. 630 000 zł.  
W ramach działań opracowano komplety doku-
mentacji technicznej, które następnie posłużyły 
do ubiegania się o środki unijne na realizację 
inwestycji w zakresie infrastruktury transpor-
towej oraz infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej. Zorganizowano również seminaria, 
szkolenia oraz wizytę studyjna dla przedsta-
wicieli gminy Gierszony w Wisznicach. W 2007 
roku realizowano również projekt w ramach 
Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej 
„Współpraca gmin Wisznice i Gierszony na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego” o warto-
ści 118 848,00 zł. Składał się on z trzech 
modułów obejmujących wizyty przedstawicieli 
samorządu, wymianę młodzieży oraz zorga-
nizowanie I edycji Festiwalu Muzyki Młodego 
Pogranicza „Sounds of Borderland”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сотрудничество с партнёрами из Бела-
руссии является приоритетной сферой меж-
дународного сотрудничества гмины Вишнице. 
Совместные действия осуществляются с 2007-
ого гола. Главные области сотрудничества вкл-
ючают обмен опыта и информаций, созда-
вание подходящих условий к сотрудничеству  
в рамках охраны окружающей среды, просве-
щения, сельского хозяйства, культуры и спорта 
а также взаимную поддержку в приобретении 
средств из Евросоюза. В связи с этими действ-
иями был подписан первый официальный до-
говор с гминой Гершоны. Результатом этого 
сотрудничества было приобретение средств 
на реализацию двух проектов в рамках иниц-
иативы INTERREG IIIA  TACIS  CBC стоимостью  
в ок. 630 000 зл. В рамках проекта  была выра-
ботана полная техническая документация, по 
которой удалось получить  средства на реа-
лизацию действий в области транспортной 
инфраструктуры и водно-канализационных 
инвестиций. Для представителей гмины Ге-
ршоны в Вишницах имели место семина-
ры,курсы и студийный визит. В 2007-ом году 
был реализован проект в рамках Программы 
Польской Иностранной Помощи » Сотру-
дничество гмин Вишнице и Гершоны в пользу 
гражданского общества». Проект стоимостью  
в 118 848,00зл, состоялся из 3 компонентов 
таких как: визит представителей местных вла-
стей, обмен молодёжи, организация 
Фестиваля Молодёжной Музыки „Sounds of 
Borderland”.  
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 Фестиваль давал возможность моло-
дым наилучшим музыкальным ансамблям из 
Польши и Беларуси приготовить собственный 
репертуар и записать свою музыку в профе-
ссиональной студии. Фестиваль был тоже 
отличным мероприятием  чтобы показать ку-
льтуру обоих соседних стран. В 2008-ом году 
гмина Гершоны была преображена в гмину 
Страдечи. Новый договор был подписан 
28.08.20080ого года. В этом же году наступила 
реализация проекта «Хорошее соседство» 
в рамках Программы Польской Помощи Мин-
истерства Иностранных Дел», был он продо-
лжением проекта от 2007-ого года и включал 
похожие действия: обмен молодёжи, студи-
йный визит представителей местных властей 
из Польши и Беларуси а также II Фестиваль 
Молодёжной Музыки. Стоимость проекта  
157 920 зл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующим мероприятием был проект 
«Лидер Пограничной Полосы». Проект был 
реализован в рамках Программы Поддержки 
трансграничных Инициатив в Еврорегионе Буг. 
Его стоимость 153 030,64 зл. Во время реа-
лизации проекта местные лидеры в том числе 
молодёжь заинтересована общественной дея-
тельностью встречались с целью развития ме-
стного партнёрства. Произошли две встречи  
в рамках студийных визитов местных лидеров 
из Польши и Беларуси. Лидеры приняли уча-
стие в курсах на тему Европейского Террито-
риального Сотрудничества а также в подгото-
вке и реализации общественных проектов. За-
тем был организован обмен польско-бела-
русской молодёжи. Во время пребывания  
в Беларуси члены Молодёжного Совета Гмины 
Вишнице поделились со своими ровесниками 
знаниями и опытом в области развития обще-
ственной деятельности. Мероприятием, кото-
рое интегрировало две культуры был Фес-
тиваль польско-беларусской музыки и сем-
инар связан с местным развитием. Во время 
семинара был прочитан цикл докладов на 
тему реализации проектов финансированных 
из внешних средств. 

  
 Festiwal dawał szansę najlepszym mło-
dym zespołom z Polski i Białorusi na przygo-
towanie własnego materiału muzycznego  
w profesjonalnym studiu oraz promował 
kulturę obu państw. W 2008 roku gmina 
Gierszony została przekształcona w gminę 
Stradeczi. Nowa umowa została podpisana 28 
sierpnia 2008 r. W tym roku zrealizowano 
również projekt „Dobre sąsiedztwo” w ramach 
Programu Polskiej Pomocy MSZ. Projekt był 
kontynuacją projektu z roku 2007 i obejmował 
podobne działania: wymianę młodzieży, wizyty 
studyjne przedstawicieli samorządów lokalnych 
z Polski i Białorusi oraz II edycję Festiwalu 
Muzyki Młodego Pogranicza. Wartość projektu 
wyniosła 157 920 zł. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejną inicjatywą był projekt pt. „Lider 
Pogranicza” w ramach Programu Wspierania 
Inicjatyw  Transgranicznych w Euroregionie 
Bug. Wartość projektu wyniosła 153 030,64 zł. 
W ramach projektu lokalni liderzy  z Polski  
i Białorusi oraz młodzież zainteresowana dzia-
łalnością społeczną rozwijała lokalne partner-
stwa. Odbyły się dwa spotkania w ramach wizyt 
studyjnych lokalnych liderów z Polski  
i Białorusi. Uczestnicy wzięli udział w szkole-
niach z zakresu Europejskiej Współpracy Tery-
torialnej oraz przygotowania i realizacji proje-
któw społecznych. Następnie odbyła się wy-
miana młodzieży polsko- białoruskiej. Podczas 
pobytu na Białorusi członkowie Młodzieżowej 
Rady Gminy Wisznice przekazali kolegom i ko-
leżankom  wiedzę i doświadczenie  z zakresu 
rozwijania działalności społecznej. Imprezą in-
tegrującą obydwie kultury był  Festiwal muzyki 
polsko-białoruskiej  oraz seminarium dotyczące 
rozwoju lokalnego, podczas którego wygłoszo-
ne były prelekcje dotyczące realizacji proje-
któw finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 
  



 

 

 

33 

 

  

 

 

 

 

 

 

 W roku 2011 przygotowano projekt 
partnerski dla 7 gmin – 5 gmin z Partnerstwa 
Dolina Zielawy, gminy Stradieczi z Białorusi 
oraz gminy Zabrody z Ukrainy. Projekt pt. 
„Poprawa dostępności obszaru turystycznego 
„Dolina Zielawy” oraz gmin partnerskich na 
pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy” złożony 
został we wrześniu 2011 r. do Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - 
Ukraina. Projekt zakłada budowę i przebudowę  
łącznie 16 odcinków dróg we wszystkich 
gminach uczestniczących w projekcie, w wię-
kszości obecnie nieutwardzonych, w tym 
przede wszystkim: ułożenie podbudowy i na-
wierzchni, budowę miejsc postojowych, cho-
dników i wykonanie oznakowania. Wartość 
projektu: 10 929 758,41 PLN. Wniosek uzyskał 
rekomendacje do dofinansowania, obecnie 
trwa procedura uzgodnienia projektu na 
Białorusi, której zakończenie jest warunkiem 
podpisania umowy o dofinansowanie. 
 
 
 Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach 
prowadzi również współprace ze swoimi 
odpowiednikami z Białorusi. Dzięki tej 
współpracy w czasie organizowanych w Polsce 
imprez i uroczystości występują białoruscy 
muzycy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Z uwagi na zmiany organizacyjne na 
Białorusi (likwidacja gminy Stradieczi) dnia  
9 sierpnia 2013 r. gmina Wisznice podpisała 
umowę partnerską z gminą Znamienka. 
 
 
 
 

 В 2011-ом году был подготовлен 
партнёрский проект, в котором приняли уча-
стие 7 гмин в том числе 5 гмин объединённых 
в Партнёрстве Долины Зелявы, гмина Стра-
дечи из Беларуси и гмина Заброды из Укра-
ины. Проект»Улучшение восльзования досто-
инствами туристических районов Долина Зел-
явы и партнёрских гмин в пограничной полосе 
Польши, Беларуси и Украины «был предста-
влен в сентябре 2011-ого года и включён  
в Программу трансграничного Сотрудничества 
Польша-Беларусь- Украина. Проект предлагает 
стройку и перестройку дорог, совместно 16 
отрезков, во всех гминах, которые прнимают 
участие в проекте. Это касается прежде всего 
покрытия грунтовок асфальтом,стройки сто-
яночных мест и тротуаров а также разметки 
дорог. Стоимость проекта 10 929 758,41 зл. 
Заявление получило нужную рекомендацию 
для соофинансирования. В настоящее время 
продолжается в Беларуси  процесс  согласова-
ния проекта, заключением которого будет по-
дписание договора о соофинансировании. 
 
 Гминный Центр Культуры в Вишницах 
сотрудничает тоже с похожими центрами  
в Беларуси. Благодаря этому сотрудничеству 
во время организованных в Польше культу-
рных мероприятий выступают беларусские 
музыканты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Учитывая  организационные администра-
тивные  изменения в Беларуси (ликвидиро-
вание гмины Страдечи) 9 августа 2013 года  
гмина Вишнице подписала партнёрский 
договор с гминой Знаменка. 
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