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W NAJNOWSZYM NUMERZE

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego               83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego              83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa             83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 387
•	O/Z w Terespolu   83 35 11 382

•	 Wydział Komunikacji
•	 Rejestracja pojazdów   83 35 11 316
•	 Wydawanie praw jazdy   83 35 11 314
•	 Organizacja ruchu drogowego  83 35 11 321
•	 O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  8335 11 384

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
    telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

•	 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w Białej Podlaskiej    83 34 47 200

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

•	 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   
w Białej Podlaskiej    83 34 44 160

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

•	 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                  83 341 64 60

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500

SPIS TREŚCI                                       nr str

XXXIII Sesja Rady Powiatu                       4

Obrady Komisji Porządku i Bezpieczeństwa    5

Radosław Sebastianiuk - wywiad            6

Drogowe inwestycje w powiecie            7

Gmina Wisznice         8 - 9

HPAI: zakaz cofnięty           10

Nowe umowy dzierżawy podpisane         11

Wizyta węgierskich nauczycieli          12 

Dzień otwarty w janowskiej szkole         13

Konferencja „Bialskie Dzieci Bezpieczne”      14

Uroczystości upamiętniające 10 kwietnia     15

Przegląd Tradycji Wielkanocnych

w Sosnówce                                                  16-17

Kodeński kiermasz wielkanocny          18

Poszukiwanie skarbów w Witorożu         19

Łucznicza Liga Wschód           20

„Z podwórka na stadion” w Międzyrzecu      21

Potrawy na wielkanocny stół          22

Kalendarz wydarzeń           23

Powiat bialski w materiałach wideo         24

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bia³ej Podlaskiej

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

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

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

Egzemplarz bezp³atny
Nak³ad 3000 egz.

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

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

Numer zamkniêto dnia 12.04.2017
 



Wielkanoc 2017

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas refleksji, ale i wielkiej radości 
ze Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niech cud, którego wkrótce będziemy świadkami, 
przyniesie nam wszystkim otuchę i nieskończone pokłady dobra, 

którego dzisiejszemu światu tak bardzo brakuje. 
Zatrzymajmy się w codziennym pędzie 

i korzystajmy z chwil spędzonych w gronie najbliższych.
Życzymy Wam, drodzy mieszkańcy powiatu bialskiego, 

ciepłych, spokojnych i zdrowych Świąt.

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej
Mariusz Kiczyński

Wicestarosta Bialski
Janusz Skólimowski

Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk
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SAMORZĄD

Podczas wyjazdowej sesji Rady Po-
wiatu, która odbyła się 30 marca 
w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymon-
ta w Małaszewiczach radni podjęli 
cztery uchwały. Rozpatrzono rów-
nież sprawozdanie z działalności 
komendanta miejskiego Policji, 
informację o stanie porządku i bez-
pieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu za rok 2016 oraz informa-
cję komendanta miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa powiatu w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej za 
poprzedni rok.

Jako pierwsze przez Radę rozpatrzo-
ne zostały sprawozdania i informacje 
przedstawione przez komendantów 
policji i straży pożarnej. Znalazły się 
w nich m.in. dane z policyjnych sta-
tystyk dotyczące przestępstw i wy-
kroczeń popełnionych w  zeszłym 
roku na terenie powiatu bialskiego, 
liczba interwencji i innych czynności 
przeprowadzonych przez policjan-
tów oraz statystyki dotyczące stanu 
bezpieczeństwa na drogach powia-
towych. Pod względem liczby wypad-
ków w ubiegłym roku odnotowanych 
zostało 95 (o  10 więcej niż w  roku 
2015). Zginęło w nich 15 osób, a 105 
zostało rannych. Na drogach powiatu 
bialskiego w 2016 roku odnotowano 
natomiast spadek liczby nietrzeźwych 
kierujących (2015 r. – 440 osób, 2016 
r. – 308 osób). W rocznej informacji 
komendanta miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej znalazła się m.in. 
ogólna charakterystyka terenu, na 
którym działa, opis potencjalnych za-
grożeń pożarowych i powodziowych 
oraz statystyka zdarzeń, w których 
w ubiegłym roku interweniowali stra-
żacy z bialskiej jednostki. W ubiegłym 
roku odnotowano mniej pożarów, któ-
rych powodem było wypalanie traw.

Lista przystanków zaktualizowana
Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła 
zmiany uchwały w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, któ-
rych właścicielem lub zarządcą jest 
powiat bialski. Na terenie wszystkich 
gmin jest ich aktualnie 504. Uchwała 
odnosiła się również do warunków 
i zasad korzystania z tych przystan-
ków. Została ona podjęta w  celu 
uporządkowania i zaktualizowania 

wykazu przystanków, ze względu na 
trwający wciąż proces dostosowywa-
nia systemu komunikacyjnego na te-
renie powiatu bialskiego do zmienia-
jących się potrzeb mieszkańców.

Ciąg dalszy zmian w oświacie
Rada Powiatu podjęła również uchwa-
łę w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do 
nowego ustroju szkolnego i ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i spe-
cjalnych na terenie powiatu bialskiego 
na okres od 1 września 2017 r. do 31 
sierpnia 2019 r. Zgodnie z założeniami 
ustawy o oświacie z grudnia ubiegłe-
go roku uchwały w sprawie dosto-
sowywania sieci szkół są podejmo-
wane w dwustopniowej procedurze. 

Pierwszą uchwałę w tej sprawie radni 
podjęli podczas lutowej sesji Rady Po-
wiatu. Po pozytywnym zaopiniowaniu 
przedmiotowej uchwały przez Lubel-
skiego Kuratora Oświaty w Lublinie 
i 2 organizacje związkowe (Związek 
Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Białej Podla-
skiej i NSZZ „Solidarność” Region Ma-
zowsze – Oddział w Białej Podlaskiej), 
możliwe było podjęcie jej przez Radę 
Powiatu. 
Podczas sesj i  radni podjęli  także 
uchwałę dotyczącą zmian w budże-
cie powiatu bialskiego na 2017 r. oraz 
uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
o Wieloletniej Prognozie Finansowej 
powiatu na lata 2017 – 2025. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Radio Biper

XXXIII sesja Rady Powiatu
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4 kwietnia odbyło się posiedzenie Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku, któ-
rego celem było uzyskanie informacji 
Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 
o stanie bezpieczeństwa powiatu bial-
skiego i miasta Biała Podlaska na pra-
wach powiatu w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej za 2016 r. według stanu 
na dzień 31 grudnia 2016 r. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli stali 
członkowie: zastępca Prokuratora Rejo-
nowego w Białej Podlaskiej Mariola Si-
dorowska, radny powiatowy Czesław Pi-
kacz, funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji w Białej Podlaskiej Robert Cybulski 
i Grzegorz Pietrusik, burmistrz m. Mię-
dzyrzec Podlaski Zbigniew Kot i dyrektor 
Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim Jaro-
sław Dubisz. W posiedzeniu uczestniczyli 
również: komendant Miejski PSP w Białej 
Podlaskiej Artur Tomczuk oraz wicestaro-
sta bialski Janusz Skólimowski. 
Komisja, działając na mocy z art. 38 a usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym zapoznała się z informacją 
komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej o sta-
nie bezpieczeństwa powiatu bialskiego 
i miasta Biała Podlaska na prawach powia-
tu w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
za 2016 r. 
Obszerne opracowanie pisemne doty-
czące działalności Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Białej Pod-
laskiej w 2016 r. zostało przedstawione 
Komisji ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji przeciwpożarowej poprzedniego 
roku. Zgodnie z przedstawioną informa-
cją został odnotowany spadek ilości po-
żarów wywoływany w roku poprzednim 
nagminnym wypalaniem traw. Straty po-

nosiła z reguły osoba wypalającego trawy 
ze względu na niekontrolowane rozprze-
strzeniania się ognia na jego własność. 
Duże niebezpieczeństwo mające wpływ 
na bezpieczeństwo pożarowe w minio-
nym okresie zimowym miał także okres 
sezonu grzewczego. Ogień lub zadymie-
nie było wywoływane nieszczelnością 
układów kominowych, nieprofesjonalny-
mi przeróbkami instalacji kominowych 

i stosowania niewłaściwych materiałów 
do przeróbek oraz nieterminowe wyczyst-
ki przewodów kominowych. 
Stan ochrony przeciwpożarowej w Powie-
cie Bialskiem jest dobry. Ilość zagrożeń 
pożarowych zmniejsza się dzięki szeroko 
rozumianej profilaktyce, stosowaniu pro-
gramów skierowanych do uczniów oraz 
zaangażowaniu funkcjonariuszy Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Tekst: Kazimierz Rzychoń/ Zdjęcia: Wioletta Bielecka

Ocenili stan ochrony przeciwpożarowej 
w powiecie za 2016 r.

Gmina Sławatycze otrzymała dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej 
na realizację wniosku „Rozwiń skrzydła 
– podnoszenie kompetencji kluczo-
wych uczniów z Zespołu Szkół w Sława-
tyczach” w ramach RPO Województwa 
Lubelskiego.

Łączna wartość projektu opiewa na kwo-
tę 1 018 347,60 zł. Kwota dofinansowa-
nia z UE wynosi 922 083,60 zł, co sta-
nowi 90,55 % wartości projektu. Projekt 
będzie realizowany od 01.08.2017 r. do 
31.07.2019 r. Skierowany jest do uczniów 
oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Sławaty-
czach. W ramach realizacji przewidziane 
są: zajęcia pozalekcyjne z języka obcego, 
matematyki, nauk ścisłych, IT, zajęcia dla 
uczniów zdolnych, zajęcia logopedyczne, 
psychologiczno-pedagogiczne oraz do-
radztwo zawodowe, wyjazdy Edukacyjne 

(Centrum Nauki Kopernik, Park Rekreacji 
Zoom Natury), podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli, zakup sprzętu 
teleinformatycznego (laptopy, tablety, 

wizualizer, tablica interaktywna) oraz mo-
dernizacja i rozbudowa istniejącej infra-
struktury sieciowej.

Materiał: UG w Sławatyczach

Sławatycze z milionem
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Radosław Sebastianiuk radny Rady Po-
wiatu Bialskiego

Wiek, wykształcenie, praca, zaintere-
sowania

Radosław Sebastianiuk urodził się 15 
sierpnia 1976 roku w Parczewie. Rodzice 
Walenty Sebastianiuk i Alicja z d. Sawicka. 
Ma żonę Marię i dwie córki: Joannę i Alek-
sandrę. Uczęszczał do szkoły podstawo-
wej w Neplach, następnie do Technikum 
Samochodowego w Białej Podlaskiej. Jest 
absolwentem Akademii Rolniczej w Lu-
blinie (obecnie UP) na kierunku Technika 
Rolno-Spożywcza. Ukończył także 2-let-
nie Międzynarodowe Studium Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W czasie studiów 
był członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „JA-
WOR”, z którym reprezentował Uczelnię 
i Polskę na wielu koncertach i wyjazdach 
krajowych i zagranicznych. Zwieńcze-
niem tej działalności było zajęcie przez 
zespół w 2001 roku I miejsca na Między-
narodowym Festiwalu Folklorystycznym 
w Malezji (Sabah, Borneo). Obecnie jest 
członkiem „Grupy Oldboys”. Od 2000 roku 
w Mokranach Nowych prowadzi własne 
gospodarstwo role, specjalizujące się 
w produkcji roślinnej zbożowej i sadow-
niczej (czarna porzeczka), a także uprawia 
warzywa i TUZ. Gospodarstwo w dużej 
mierze ma charakter ekologiczny. Do-
świadczenie zdobywał, pomagając i pra-
cując w gospodarstwie swoich rodziców, 
dzięki którym rozpoczął własną działal-
ność rolniczą. 

Kiedy i dlaczego zostałem radnym ?
Samorządem zacząłem interesować po 
ukończeniu studiów. Wtedy włączyłem się 
aktywnie w życie lokalnej społeczności, 
uczestnicząc w  uroczystościach, będąc 
członkiem komisji wyborczych oraz poprzez 
działalność w OSP, której obecnie jestem na-
czelnikiem. Działałem też w Bractwie Kurko-
wym, do którego uczucie zaszczepił we mnie 
śp. Lech Prawdzic Orlińśki, który swoją pra-
cowitością i aktywnością pomagał innym. 
Radnym zostałem w 2014 roku, jest to moja 
I kadencja. Do kandydowania w wyborach 
skłoniły mnie rozmowy z wieloma ludźmi, 
którzy mówili mi o swoich problemach i bo-
lączkach. Mam nadzieję, że praca w Radzie 
Powiatu pozwoli mi zrealizować oczekiwa-
nia mieszkańców.

Obecnie pracuję nad
Od początku kadencji pracuję w dwóch 
komisjach: Spraw Społecznych oraz Bez-
pieczeństwa i Porządku Społecznego, której 
jestem wiceprzewodniczącym. Ta ostatnia 
zajmuje się szeroko rozumianym bezpie-
czeństwem powiatu, opiniuje sprawozda-
nia służb (Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji 

Sanitarnej) oraz na bieżąco monitoruje 
i zgłasza niepokojące sygnały i zagrożenia. 
KSS zajmuje się zgodnie z nazwą sprawami 
społecznymi, pomocą społeczną, pomocą 
rodzinie oraz pracuje nad różnymi trudnymi 
sprawami mieszkańców powiatu. Staramy 
się też być w terenie, służą temu wyjazdowe 
posiedzenia komisji organizowane przez 
przewodniczącego, podczas których zbie-
ramy i analizujemy sprawy zgłaszane przez 
mieszkańców.

Bardzo ważne dla mnie są sprawy rolnic-
twa, nasz powiat jest zagłębiem rolniczym 
i trzeba o tym pamiętać w podejmowanych 
działaniach. Obecnie rolnictwo wymaga 
nowych sposobów funkcjonowania i działa-
nia, poszukiwania nowych źródeł dochodu. 
Duży, ale niewykorzystany potencjał tkwi 
w produkcji odnawialnych źródeł ener-
gii np. wykorzystanie biomasy, produkcja 
biopaliw. Powstanie takiej działalności na 
naszym terenie dałoby szansę dla wielu 
rolników na uzyskanie zadowalających do-
chodów. Produkcja energii odnawialnej jest 
wymagana przez UE, a przy tym jest szansą 
dla rolnictwa. Środki unijne wykorzystywa-
ne są również na prace geodezyjne. Można 
przy tym poprawić rolną infrastrukturę dro-
gową. Prowadzone są komasacje i moder-
nizacje gruntów. Staram się zwracać uwagę 
na to, by przy tych działaniach nie powodo-
wać uszczerbku i komplikacji dla mieszkań-
ców. Inna ważna kwestia to zdrowie. Powiat 
bialski prowadzi Szpital w Międzyrzecu 
Podlaskim oraz Domy Pomocy Społecznej, 
w ośrodkach tych wykonywana jest trudna 
i wymagająca praca, która nie umyka także 
mojej uwadze. Istotna jest również komu-
nikacja. Po sprzedaży PKS Biała Podlaska 
niektóre miejscowości zostały wykluczone 
komunikacyjne, co nie powinno mieć miej-

sca. Obecnie są prowadzone działania aby 
to naprawić i zapewnić podstawowy trans-
port osobowy. Trudna sprawą, która jest 
dla mnie ważna, stanowi dalsze istnienie 
Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu. 
Staram się, aby szkoła mogła kontynuować 
swoją misję i nie zniknęła z mapy Terespola.

W przyszłości ważne będzie
Uważam, że w samorządzie bardzo ważna 
jest współpraca z samorządami gminnymi 
i miejskim i w mojej ocenie układa się ona 
bardzo dobrze. Inwestycje prowadzone 
przez powiat są często współfinansowane 
przez samorządy gminne. Są to inwestycje 
wieloletnie, dlatego ważne jest aby konty-
nuować to co jest rozpoczęte, jak również 
pracować nad nowymi projektami. Jak wie-
my potrzeby są wielkie, szczególnie jeżeli 
chodzi o infrastrukturę drogową. Obecnie są 
prowadzone inwestycje drogowe na terenie 
Miasta i Gminy Terespol. Zaplanowany jest 
remont odcinka drogi powiatowej z Zalesia 
do Kijowca o długości ok. 2,9 km, łącznie 
z budową ścieżki rowerowej. Budowa ście-
żek rowerowych przy głównych drogach 
powinna być standardem.

O obecnej Radzie Powiatu
Moim zdaniem obecna Rada Powiatu cha-
rakteryzuje się dużą aktywnością. Jest na-
stawiona na rozwój, nowe pomysły, efek-
tywne działanie, co w obecnych czasach jest 
bardzo ważne. Na uwagę zasługuje fakt, że 
pomimo różnych barw politycznych (najle-
piej gdyby znikały po ogłoszeniu wyników 
wyborczych) udaje się osiągać kompromisy 
i spełniać zadania przed którymi postawiło 
nas społeczeństwo. 

Dlaczego Powiat Bialski ?
Położenie geograficzne powiatu jest bardzo 
korzystne. O wykorzystywaniu tego czynni-
ka świadczą różne formy działalności np. 
powstawanie terminali przeładunkowych. 
Jest jednak jeszcze wiele do wykorzysta-
nia. O ile współpraca kulturalna z Białoru-
sią i Ukrainą ma się dobrze, to współpraca 
i wymiana handlowa daje dużo do życzenia. 
Mam tu na myśli szczególnie owoce, warzy-
wa i inne produkty rolne, które moglibyśmy 
tam sprzedawać. Nasz powiat posiada ol-
brzymie walory turystyczne, które czekają 
jeszcze na pełne wykorzystanie i promocję. 
Pomocna w tej kwestii będzie działalność 
Lokalnej Organizacji Turystycznej, w której 
pokładam duże nadzieje i przyłączam się 
do jej działania. Dużym impulsem byłoby 
wybudowanie, zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami, autostrady lub drogi szybkie-
go ruchu, co mam nadzieję, w najbliższych 
kilku latach będzie miało miejsce.

Kontakt do radnego: 
rsebastianiuk@gmail.com

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018

Radosław Sebastianiuk w Radzie Powiatu 
reprezentuje mieszkańców gminy Zale-
sie, gminy Terespol oraz Miasta Terespol. 
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W  marcu w  Starostwie Powiato-
wym w Lublinie odbył się Konwent 
Po w i a t ó w.  G ł ó w ny m  t e m a t e m 
spotkania był nowy megaprojekt 
drogow y.  Projekt  " Wygodniej, 
szybciej, bezpieczniej - poprawa 
spójności komunikacyjnej woje-
wództwa lubelskiego poprzez bu-
dowę i przebudowę dróg powiato-
wych usprawniających dostępność 
komunikacyjną do regionalnych 
i subregionalnych centrów rozwo-
ju" jest już umieszczony w Wykazie 
Zidentyfikowanych Projektów Po-
zakonkursowych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014 - 2020. Z tego źródła samo-
rządy mają otrzymać 120 milionów 
złotych.

Powiat Bialski planuje dwie inwesty-
cje – przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francu-
ska) – Rokitno – Błonie na odcinku 
Grabanów – Rokitno długości 13,7 
km oraz przebudowę drogi powia-
towej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów 
– Piszczac – Tuczna – Sławatycze na 

odcinku Zalesie – Piszczac długości 
8,0 km. To w sumie prawie 22 kilo-
metrów dróg. Wybór w/w odcinków 
dróg uzależniony był od wymogów 
osi priorytetowej działania 8.2. Lo-
kalny układ transportowy, czyli two-
rzenie nowoczesnego lokalnego sys-
temu transportowego przez łączenie 
z infrastrukturą TEN-T, oraz wiązał się 
z dalszą kwalifikacją naszych inwesty-
cji do dofinansowania. 
Oba ciągi drogowe łączą się bezpo-
średnio z drogą krajową Nr 2 Świecko 
– Warszawa – Terespol, która stanowi 
element sieci drogowej TEN-T – trans-
europejskiej sieci transportowej. Sieć 
ta zapewnia połączenie komunika-
cyjne stolicy państwa z wschodnią 
częścią województwa lubelskiego 
gdzie zlokalizowane są przejścia gra-
niczne na granicy z Unią Europejską. 
Takie połączenia i realizowane na nich  
inwestycje tworzą główny szkielet 
sieci drogowej na terenie powiatu 
bialskiego.
W ramach przebudowy drogi powia-
towej Nr 1036L na odcinku Grabanów 
– Rokitno wykonane zostaną następu-
jące elementy: poszerzenie istniejącej 

nawierzchni do 6,0 m, budowa kładki 
dla pieszych na cieku Klukówka w m. 
Grabanów, przebudowa skrzyżowania 
dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L 
w m. Rokitno (rondo), budowa chod-
nika dla pieszych w  m. Grabanów 
i Rokitno, budowa i remont zatok au-
tobusowych, przebudowa i remont 
przepustów pod koroną drogi, budo-
wa i przebudowa zjazdów.
W ramach przebudowy drogi powia-
towej Nr 1051L na odcinku Zalesie – 
Piszczac zostanie wzmocniona istnie-
jąca konstrukcja nawierzchni drogi, 
korekcie ulegną nienormatywne łuki 
drogowe, wybudowane i przebudo-
wane zostaną chodniki dla pieszych 
w m. Zalesie, Chotyłów i Piszczac, wy-
budowana zostanie ścieżka rowerowa 
na odcinku od Chotyłowa do Piszcza-
ca długości 2,4 km, wyremontowane 
i przebudowane istniejące przepusty 
pod korona drogi, wyremontowane 
zostaną zatoki autobusowe oraz wy-
budowane zjazdy do posesji. 
Szacunkowa całkowita wartość pro-
jektu na terenie Powiatu Bialskiego to 
14.615.911,83 zł. Wnioskowana kwota 
dofinansowania to 12 423 525,06 zł.

Materiał: Zarząd Dróg Powiatowychw Białej Podlaskiej

Nowe inewstycje drogowe
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Władze gminy
Wójtem gminy Wisznice jest Piotr Dra-
gan. Ma żonę i dwoje dzieci. Jest zago-
rzałym fanem piłki nożnej. Radzie Gminy 
przewodniczy Ewa Nuszczyk, która z za-
wodu jest nauczycielką edukacji wcze-
snoszkolnej. Prywatnie żona i  mama 
dwójki dzieci. 

Charakterystyka gminy
Gmina Wisznice położona jest w północ-
nej części Lubelszczyzny, na terenie po-
wiatu bialskiego na powierzchni 17 300 
ha. W 16 sołectwach mieszka 5 293 oso-
by (stan na 31.12.2016 r.). Siedzibą władz 
gminy jest miejscowość Wisznice. Przez 
teren gminy przepływa rzeka Zielawa, łą-
cząca partnerstwo Doliny Zielawy, której 
stolicą są Wisznice. Piękne walory krajo-
brazowe, obszary chronione Naturą 2000, 
liczne zbiorowiska leśne, zalew w Horo-
dyszczu - doskonałe miejsce dla wędka-
rzy i sympatyków wypoczynku nad wodą 
to tylko kilka z wielu elementów wyróż-
niających gminę Wisznice. Dodatkowymi 
atrakcjami sprzyjającymi wypoczynkowi 
na terenie gminy są liczne zabytki histo-
ryczne, ściśle powiązane z przeszłością 
tych terenów. Warto zobaczyć dawną 
cerkiew greko-katolicką, wybudowaną 
w latach 1870-1872. Obecnie jest to ko-
ściół filialny pw. Św. Jerzego i Wniebo-
wzięcia NMP w Wisznicach. Świątynia ta 
kilkakrotnie niszczona i odbudowywana 
stała się niemym świadkiem dziejów hi-
storii Podlasia. W latach 2009-2010 cer-
kiew została wyremontowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013 – Priorytet 7.1 Infrastruktura kultury 
i turystyki – Ochrona dziedzictwa kultu-
rowego i przybrała formę Centrum Kul-
tury Chrześcijańskiej. Przeszłość gminy 
Wisznice jest bardzo mocno związana 
z dziejami rodziny wybitnego rodu Kra-

szewskich, których członkowie zasłużyli 
się dla kultury. Miłośnicy historii znajdą 
tu prawdziwe perełki takie jak zabytko-
wy, zamknięty cmentarz z około 1800 
roku, a także wiele zabytków sakralnych, 
kultury i archeologii. 

Ludzie stąd
Jedną ze znanych postaci związanych 
z gminą Wisznice był Kajetan Kraszewski 
urodzony w 1827 w Dołhem. Dziś patron 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiszni-
cach, który przed wiekami przez wiele lat 
funkcjonował w cieniu swego wielkiego 
brata Józefa Ignacego Kraszewskiego. Był 
powieściopisarzem i dramatopisarzem, 
autorem szkiców historycznych i opowia-
dań obyczajowych, a także astronomem, 
muzykiem i rysownikiem. W swych ga-
wędach wielokrotnie zaznaczał, iż Polska 
dla niego zaczynała się na Podlasiu. To 
była jego mała ojczyzna. Zmarł w 1896 r. 
w Starym Kuplinie, pochowany zaś został 
w Wiszniach w rodzinnym grobowcu. 
Jedną ze znanych postaci związanych 
z gminą Wisznice był Tadeusz Kościusz-
ko urodzony w 1746 r. w Mereczowsz-
czyźnie na Podlasiu (dzisiejsza Białoruś). 
Pomieszkiwał w gminie Wisznice w miej-
scowości Dołholiska u swojej zamężnej 
siostry Anny Estkowej, w sąsiedniej miej-
scowości nauczał polska szlachciankę Lu-
dwikę Sosnowską, w której był nieszczę-
śliwie zakochany. W Dołholisce, w kaplicy 
cerkiewnej, po powrocie z wojen amery-
kańskich, zawiesił na ołtarzu jako votum 
order Towarzystwa Cyncynatów. Zmarł 
w 1817 w Solurze. W 1818 r. zwłoki Tade-
usza Kościuszki sprowadzone zostały do 
Polski i pochowane w krypcie św. Leonar-
da Katedry Wawelskiej. Serce Naczelnika 
spoczywa w urnie na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Warto wspomnieć, że 
w Szkoła Podstawowa w Dołholisce nosi 
imię Tadeusza Kościuszki. 

Zasłużeni dla gminy
Ochotnicza Straż Pożarna w Wisznicach, 
która działa nieprzerwanie od 1932 r. Jest 
jedną z najaktywniejszych i najszybciej re-
agujących jednostek w powiecie. W swoich 
szeregach jednoczy 65 członków w tym 2 
kobiety. Warto zaznaczyć, że strażacy są 
bardzo ambitni i profesjonalni w swoim 
fachu. W tym roku Ochotnicza Straż Pożar-
na w Wisznice obchodzi 95 lecie swojego 
istnienia. 

Ciekawe miejsce w gminie
Tak zwany „stary cmentarz” założony został 
około 1800 roku, jako cmentarz dla parafii 
unickiej i katolickiej w odległości około 200 
m. od kościoła rzymskokatolickiego. Aktu-
alnie jest unikatowym obiektem sakral-
nym o wysokich walorach artystycznych. 
Na środku cmentarza została wystawiona 
drewniana kaplica, którą w połowie XIX 
wieku postanowiono zastąpić murowaną. 
Jej budowa jednak nie została nigdy ukoń-
czona. W 1875 r. decyzją cara parafia unicka 
została zlikwidowana i cmentarz został po-
dzielony na dwie części: południową pra-
wosławną i północną katolicką. W części 
prawosławnej zmarli byli chowani głównie 
w grobach ziemnych, stąd nie zachował się 
żaden nagrobek. Natomiast w części kato-
lickiej stawiano nagrobki i grobowce lub 
kładziono płyty, które reprezentują indywi-
dualną wartość artystyczną. Na cmentarzu 
pochowana jest rodzina Józefa Ignacego 
Kraszewskiego: Anna z Nowomiejskich 
i Błażej Malscy - dziadkowie, Konstancja 
z Morochowskich Nowomiejska, matka 
Anny czyli prababka pisarza, a także mat-
ka J. I. Kraszewskiego Zofia z Malskich Kra-
szewska, chorążyna Pużańska oraz bracia 
pisarza Lucjan i Kajetan Kraszewscy i ostat-
ni prawnuk Kajetana - Janusz Kraszewski, 
który zmarł w latach 60-tych XX w. Na 
cmentarzu znajdują się żołnierskie groby 
powstańców styczniowych.

Na tę imprezę zapraszamy 
Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-

Gmina Wisznice

Centrum chrześcijańskie Cmentarz unicki
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Adres i kontakt: Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice
tel. 83 378 21 02, faks: 83 378 20 39, www.wisznice.pl

kańców powiatu bialskiego do gminy 
Wisznice na VIII już „Powiatowy Prze-
gląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych 
w  Polubiczach”,  który odbędzie się 
w tym roku 14 maja. Organizatorami tej 
cyklicznej imprezy są Starostwo Powia-
towe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice 
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty 
w Wisznicach. Co roku organizowane są 
także „Dni Wisznic”, które w roku bieżą-
cym odbędą się 9 lipca. 

Ostatnie wydarzenia w gminie
10 marca br. w Wisznicach odbyły się uro-
czyste obchody uczczenia 190. rocznicy 
urodzin pisarza Kajetana Kraszewskiego. 
Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Oświaty w Wisznicach zorganizowano 
sesję naukową pn. „Kajetan Kraszewski 
jako człowiek pogranicza kulturowego.” 
Inicjatorami uroczystości byli m.in. prof. 
dr hab. F. Czyżewski, Instytut Filologii Sło-
wiańskiej UMCS w Lublinie, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Ło-
pacińskiego w Lublinie, Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 
oraz Gmina Wisznice na czele z Wójtem 
Gminy Piotrem Draganem. 

Gmina w 2016 roku
Rok 2016 upłynął pod znakiem przygo-
towań do planowanych inwestycji. Dzięki 
czemu już z początkiem 2017 roku roz-
poczęto prace przy przebudowie drogi 
gminnej Nr 101675 L w Horodyszczu. 
Z początkiem maja br. w planie jest także 
przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L 
na odcinku Polubicze Dworskie – Polu-
bicze Wiejskie Pierwsze. Obie inwesty-
cje współfinansowane są ze środków UE 
w ramach PROW. W pierwszej połowie 
2017 roku ruszy także realizacja projektu 
„Efektywna gospodarka wodno –ścieko-
wa w gminie Wisznice” współfinansowa-
nego są ze środków UE w ramach z RPO 
WL. 

Perspektywy
W perspektywie dalszej przyszłości plano-

wana jest modernizacja drogi gminnej Nr 
101256L Dubica – Polubicze w obrębie Du-
bicy oraz realizacja przedsięwzięcia „Pro-
mocja niskoemisyjności na terenie gmin 
północnej Lubelszczyzny”. W ramach tego 
zadania zostanie zdemontowanych 612 
istniejących oświetleń ulicznych i w ich 
miejsce zostaną zamontowane oprawy 
LED. Oprawy zostaną zamontowane na 
istniejących słupach na terenie całej gmi-
ny Wisznice. Ponadto w ramach promocji 
niskoemisyjności wykonane zostaną ko-
tłownie z kotłami na biomasę w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Wisznicach i Szkoły 
Podstawowej w Horodyszczu. Warto wspo-
mnieć także o projekcie termomoderni-
zacji budynków użyteczności publicznej 
w gm. Wisznice. W ramach tego zadania 
termomodernizację przejdą: Przedszkole 
w Wisznicach, Ochotnicza Straż Pożarna 
i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz 
Szkoła Podstawowa w Polubiczach. 

Wspólnie z powiatem
W ramach współpracy między samorzą-
dem powiatu bialskiego i Gminy Wisz-
nice w 2016 r. podpisano porozumienie 
partnerskie w sprawie realizacji komplek-

sowego rozwiązania w ramach lokalnej 
infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Wisznice. Porozumienie reguluję współ-
pracę w zakresie przebudowy drogi po-
wiatowej Nr 1098L na odcinku Polubicze 
Dworskie – Polubicze Wiejskie Pierwsze 
(przewidywany koszt operacji to 2 551 
185,24 zł.) oraz przebudowę odcinka dro-
gi powiatowej Nr 1100L w miejscowości 
Polubicze Pierwsze (przewidywany koszt 
operacji to 150 000,00 zł.). Ponadto razem 
z powiatem realizujemy także przedsię-
wzięcia z dziedziny kultury, turystyki i pro-
mocji. Co roku w Liceum Ogólnokształcą-
cym „im. W. Zawadzkiego” w Wisznicach 
pod patronatem Starosty Bialskiego 
i Wójta Gminy Wisznice organizowany jest 
konkurs pt. „Znam i Lubię język rosyjski”. 
W tym roku z okazji 190. Rocznicy urodzin 
K. Kraszewskiego odbyła się sesja nauko-

wa poświęco-
na życiu i twór-
czości artysty. 
Patronat ho-
norowy objęło 
wiele instytucji 
kulturalnych 
i  samorządo-
w yc h  w   t y m 
także Starosta Powiatu Bialskiego.

Ostatnie sukcesy i osiągnięcia gminy 
i jej mieszkańców

W 2016 r. Gmina Wisznice zajęła II miej-
sce w Rankingu Pisma Samorządowego 
WSPÓLNOTA podsumowującym wykorzy-
stanie funduszy UE na projekty społeczne 
obejmujące wydatki bieżące w latach 207-
2015 w kategorii gminy wiejskie. W tym 
samym roku Wisznice zostały wyróżnione 
w kategorii gmina wiejska w plebiscycie 
„Perły samorządu 2016”, którego orga-
nizatorem jest Dziennik Gazeta Prawna. 
W marcu 2017 r. Gmina Wisznice została 
nagrodzona III miejscem w w katego-
rii gminy wiejskie, w rankingu DOTACJE 
UNIJNE W OŚWIACIE przez Pismo Samo-
rządu Terytorialnego WSPÓLNOTA . Ran-
king poświęcony jest funduszom unijnym 
w budżetach samorządowych i obejmuje 
część tego zagadnienia. Uwzględnia bo-
wiem w nim dotacje związane z finan-
sowaniem bieżących zadań w oświacie, 
z pominięciem wydatków majątkowych. 

Wójt o gminie
O gminie Wisznice mogę powiedzieć, że 
jest liderem w  pozyskiwaniu funduszy  
zewnętrznych dzięki dobrej pracy urzęd-
ników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 
Wisznice. Drugą istotną cechą gminy są ak-
tywni mieszkańcy, co uwidacznia się w du-
żej ilości stowarzyszeń, zrzeszeń producenc-
kich i przedsiębiorców. Cele na przyszłość  
to walka o miejsca pracy, bo tego nam bra-
kuje, chociaż ich ilość co roku wzrasta. 

Przewodniczący o gminie
Gmina Wisznice w ostatnich latach stała 
się rozpoznawalna nie tylko w naszym po-
wiecie, ale również województwie, a nawet 
Polsce świadczą o tym liczne wyróżnienia 
i nagrody. Dlatego też trudno jest w kilku 
zdaniach przedstawić wszystkie działania, 
które miały na to wpływ. Kierunek dzia-
łań, który obraliśmy jest ściśle związany  
z tym by mieszkańcom naszej gminy żyło 
się lepiej. Wierzę, że mieszkańcy dostrze-
gają te zmiany, które nastąpiły w ostatnim 
czasie. Należy podkreślić, iż wiele inwestycji  
np. drogi, instalacje solarne, rozbudowa 
infrastruktury edukacyjno – sportowej, 
przebudowa i modernizacja świetlic wiej-
skich itd. mogło powstać dzięki środkom 
zewnętrznym, środkom unijnym.
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5 kwietnia w Dzienniku Ustaw opubli-
kowane zostało rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej gry-
py ptaków. Rozporządzenie to uchyla 
nakaz zamykania drobiu i innych pta-
ków, ale hodowcy będą wciąż musieli 
przestrzegać określonych zasad bio-
asekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy mu-
szą m.in.: utrzymywać drób w sposób 
ograniczający jego kontakt z dzikimi pta-
kami; zgłaszać do powiatowego lekarza 
weterynarii miejsca, w których jest utrzy-
mywany drób lub inne ptaki; utrzymywać 
drób w sposób wykluczający jego dostęp 
do zbiorników wodnych, do których do-
stęp mają dzikie ptaki; przechowywać 
paszę dla ptaków w sposób zabezpie-
czający przed kontaktem z dzikimi pta-
kami oraz ich odchodami; karmić i poić 
drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli 
w sposób zabezpieczający paszę i wodę 

przed dostępem dzikich ptaków oraz ich 
odchodami; wyłożyć maty dezynfekcyjne 
przed wejściami i wyjściami z budynków 
inwentarskich, w których jest utrzymy-
wany drób, w liczbie zapewniającej za-
bezpieczenie wejść i wyjść z tych bu-
dynków – w przypadku ferm, w których 
drób jest utrzymywany w systemie bez-
wybiegowym; stosowanie przez osoby 
wchodzące do budynków inwentarskich, 
w których jest utrzymywany drób, odzie-
ży ochronnej oraz obuwia ochronnego, 
przeznaczonych do użytku wyłącznie 
w danym budynku – w przypadku ferm, 
w których drób jest utrzymywany w sys-
temie bezwybiegowym; stosowanie 
przez osoby wykonujące czynności zwią-
zane z obsługą drobiu zasad higieny oso-
bistej, w tym mycie rąk przed wejściem 
do budynków inwentarskich oraz doko-
nywanie codziennego przeglądu stad 
drobiu wraz z prowadzeniem dokumen-

tacji zawierającej w szczególności infor-
macje na temat liczby padłych ptaków, 
spadku pobierania paszy lub nieśności.
Według nowego prawa zakazane jest: 
pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywa-
nych przez człowieka wodą ze zbiorni-
ków, do których dostęp mają dzikie ptaki 
oraz wnoszenie i wwożenie na teren go-
spodarstwa, w którym jest utrzymywany 
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz pta-
ków łownych. 

HPAI: zakaz zniesiony

5 kwietnia w Starostwie Powiatowym 
w Białej Podlaskiej odbyło się Posiedze-
nie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, które zostało zwołane 
w  trybie natychmiastowym. Posie-
dzeniu przewodniczył starosta bialski 
Mariusz Filipiuk. Celem spotkania było 
wypracowanie stanowiska dotyczącego 
działalności kół łowieckich, zawierania 
umów dzierżawy w kontekście oddzia-
ływania ich działalności na środowisko 
oraz występowanie na terenie powiatu 
ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń 
(ASF). Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kry-
zysowym (Dz.U. z  2017 r. poz. 209) 
opracował swoje stanowisko:

Zarządzanie kryzysowe to działalność ad-
ministracji publicznej będąca elementem 
kierowania bezpieczeństwem narodo-
wym, która polega min. na reagowaniu 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzy-
sowej.
Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływa-
jąca negatywnie na poziom bezpieczeń-
stwa ludzi, mienia lub środowiska.
Powiatowy Zespół ocenił występujące za-
grożenia w postaci:
Wystąpienia na terenie powiatu bialskie-
go epizodii w postaci choroby zakaźnej 
zwierząt – Afrykańskiego Pomoru Świń 
zgodnie z danymi Powiatowego Lekarza 
Weterynarii.
Prowadzenia przez Koło Łowieckie nr 193 
„Diana” niewłaściwej gospodarki łowiec-

kiej niezgodnej z zasadami określonymi 
w ustawie Prawo Łowieckie oraz w opar-
ciu o wieloletni plan hodowlany i roczny 
plan łowiecki.
Występowania niepokoi społecznych 
wyrażonych w skargach rolników z tere-
nu dzierżawy Koła Łowieckiego nr 193, 
Obwód Łowiecki nr 19 dotyczących: nie-
terminowym szacowaniem szkód wyrzą-
dzeniach przez zwierzynę w uprawach 
i płodach rolnych, niską wyceną strat rol-
ników oraz brakiem wypłat odszkodowań.
Ogłoszenia pogotowia strajkowego przez 
OPZZ Rolników Indywidualnych dotyczą-
cego sytuacji epizodycznej i ogólnej sytu-
acji w rolnictwie.
Destruktywnej działalności Koła Łowiec-
kiego nr 193 „Diana” w Obwodzie Łowiecki 
nr 19 sprzyjającej degradacji i niszczeniu 
środowiska.
Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-

zysowego Powiatu Bialskiego dotyczące 
działalności Koła łowickiego nr 193 „Dia-
na” na terenie Obwodu Łowieckiego nr 19 
stwierdza wystąpienie na terenie dzierża-
wionym przez koło sytuacji kryzysowej 
w rozumieniu ustawy.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego zaleca w trybie pilnym Zarządowi 
Okręgowemu PZŁ w Białej Podlaskiej wy-
stąpienie z wnioskiem na wydzierżawie-
nie Obwodu Łowieckiego nr 19 lokalnemu 
kołu łowieckiemu. Ponadto w obwodzie 
nr 19 zarządza się w trybie natychmiasto-
wym przeprowadzenie odstrzału sanitar-
nego dzików. 
Treść stanowiska zastała przesłana Wo-
jewodzie Lubelskiemu i do wiadomości 
Wojewódzkiego i Powiatowego Inspek-
toratu Weterynarii oraz Zarządowi Głów-
nemu i Okręgowemu Polskiego Związku 
Łowieckiego.

Tekst: Kazimierz Rzychoń/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Stanowisko Zespołu Zarządzania Kryzysowego



11

01-15.03.2017 Gościniec Bialski Nr 07

ROLNICTWO

Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)

Punkt skupu Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska 4,50

ZM Wierzejki - Łuków 4,30 - 5,10

ZEMAT Wohyń - Radzyń 4,30

ZM ŁMEAT - Łuków 4,30

Januszówka - Łęczna 5,00

Ceny Targowiskowe wybranych produktów

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 
młode 
(kg)

Wisznice 1,00-1,50

Piszczac 1,00-1,50

Biała Podlaska 70 60-65 80 60 1,00-3,00 1,00

Radzyń Podl. 65-70 50-55 50-55 70 60 1,00-2,00 0,5 -0,70

Łuków 65-70 50-55 50 70 60 1,00-2,50 0,6-0,8

Elizówka 1,67-2,70 0,65

Łęczna 52-55 45 45-50 62-65 54-55 1,00-2,00 0,9-1,00

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 11 kwietnia 2017 r.

W piątek 31 marca w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Białej Podla-
skiej miało miejsce podpisanie umów 
dzierżawy obwodów łowieckich po-
lnych znajdujących się na terenie po-
wiatu bialskiego z przedstawicielami 
kół łowieckich. 32 obwody zostały 
wydzierżawione 23 kołom łowieckim 
na okres 10 lat.

Termin obowiązywania poprzednich 
umów dzierżawy upłynął z końcem 
marca, jednak zgodnie z decyzją sta-
rosty bialskiego Mariusza Filipiuka 
z dnia 26 stycznia umowy dotyczące 3 
kół łowieckich zostały wypowiedziane 
przed upływem tego terminu. Decyzja 
ta była podyktowana wynikami, jakie 
przyniosła przeprowadzona analiza 
realizacji obowiązków kół łowieckich. 
W rezultacie rozmów przeprowadzo-
nych przez starostę bialskiego 31 mar-
ca umowy dzierżawy nie podpisano 
wyłącznie z kołem nr 193 „Diana” ze 
Stężycy. Zdecydowali o tym rolnicy 
z terenów położonych w rejonie ob-
wodu łowieckiego nr 19, na którym 
to koło działało. Podczas spotkania 
z przedstawicielami koła w Maniach 
wyrazili swoje niezadowolenie z pracy 
koła i w głosowaniu opowiedzieli się za 
nieprzedłużaniem z nim współpracy.

Nowe umowy dzierżawy podpisane
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Powiat bialski gościł delegację na-
uczycieli z Węgier. Była to 5 wizy-
ta w  ramach współpracy podjętej 
w  2010 roku ze stroną węgierską 
przez Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Wincentego Wi-
tosa w Leśnej Podlaskiej.

Nauczyciele z Węgier, którzy do Polski 
przyjechali 4 kwietnia zwiedzali m.in. 
teren szkoły ZSCKR w Leśnej Podla-
skiej, Europejskie Centrum Kształcenia 
i Wychowania w Roskoszy, Stadninę 
Koni w Janowie Podlaskim i bazylikę 
leśniańską. Odwiedzali i  rozmawiali 
z przedsiębiorcami i rolnikami z tere-
nu naszego powiatu. Delegację przyjął 
także starosta bialski Mariusz Filipiuk, 
który wyraził nadzieję na kontynuację 
dobrze rozwijającej się współpracy pol-
sko – węgierskiej. W spotkaniu w Staro-
stwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 
uczestniczyła również dyrektor Wy-
działu Spraw Społecznych Marianna 
Tumiłowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
CKR w Leśnej Podlaskiej Anna Sęk oraz 
dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Pod-
laskim Jarosław Dubisz. 

W ramach współpracy realizowane są 
projekty unijne takie jak „Leonardo 
da Vinci” czy aktualnie prowadzony 
program „Erasmus+”, umożliwiający 
organizowanie wyjazdów nauczycieli 

i uczniów na staże zawodowe. Ucznio-
wie węgierscy przyjeżdżający na staż 
zawodowy w Polsce odbywają go w ja-

nowskiej stadninie. W czasie pobytu 
zakwaterowani są internacie szkoły 
w Leśnej Podlaskiej. Polscy uczniowie 
wyjeżdżali do Węgier w  latach 2014 
i 2016. Wówczas 18-osobowa grupa 

odbywała staż zawodowy w Gyomaen-
drod w gospodarstwie Szkoły Rolniczej 
Bethlen Gabor. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

11 kwietnia zakończyła działalność 
Powiatowa Komisja Lekarska wspól-
na dla miasta Biała Podlaska i Po-
wiatu Bialskiego. Zadaniem Komisji 
było orzekanie o zdolności do czyn-
nej służby wojskowej osób stawiają-
cych się do kwalifikacji wojskowej. 

Tegoroczna kwalifikacja działała na 
mocy Zarządzenia nr 254 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwa-
lifikacji Wojskowej, powołania Woje-
wódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie 
i powiatowych komisji lekarskich.
Powiatowa Komisja Lekarska w powie-
cie bialskim działała od 13 lutego do 
11 kwietnia, od poniedziałku do piątku 
każdego tygodnia w godzinach od 7.00 
do 16.00. Komisja odbyła 41 posiedzeń, 
a siedzibą Komisji był osiedlowy Dom 
Kultury „Eureka” w Białej Podlaskiej. 
Tegoroczna kwalif ikacja wojskowa 
wzorem lat ubiegłych odbywała się 
jako wspólna komisja miasta Biała 
Podlaska i powiatu bialskiego. Podczas 
posiedzeń Komisja orzekła o stopniu 
zdolności do służby wojskowej w sto-
sunku do ponad 1000 osób. 
Przygotowania do rozpoczęcia tego-
rocznej kwalifikacji rozpoczęły się już 

18 października ubiegłego roku. Pod-
czas przygotowań został opracowany 
projekt planu kwalifikacji wojskowej, 
skład Powiatowej Komisji Lekarskiej 
(lekarze, pielęgniarki i sekretarze ko-
misji), godziny urzędowania i siedziba 
działania komisji. Projekt planu stano-
wił cząstkowy element Wojewódzkiego 
Planu Kwalifikacji Wojskowej. 
W ramach wykonanych zadań zawarto 
porozumienie z Urzędem Miasta Biała 
Podlaska w sprawie wspólnej komisji 
i umowę z Bialskim Centrum Kultury 
o wynajem lokalu wykorzystanego do 
działalności komisji. Zawarto również 
pięć umów - zlecenie z osobami za-
trudnionymi do prac związanych z wy-
pełnianiem wojskowych dokumentów 
i  osobą prowadzącą zajęcia świetli-
cowe. Osoby te zostały przeszkolone  
do tych prac przez Wojskowego Ko-
mendanta Uzupełnień w Białej Pod-
laskiej.  W  ramach przygotowań do 
tegorocznej kwalifikacji i zadań zleco-
nych z administracji rządowej zawarto  
trzy umowy z podmiotami leczniczy-
mi na wykonywanie badań specjali-
stycznych w  tym psychologicznych  

i obserwacji szpitalnej.
Obecnie trwa rozliczenie kalifikacji 
w tym zawieranie porozumień z gmi-
nami powiatu na zwrot środków na 
przejazdy poborowych do siedziby Po-
wiatowej Komisji Lekarskiej lub utraco-
nych zarobków poborowych, realizacja 
faktur oraz zbieranie danych do spra-
wozdania z wyników pracy Powiatowej 
Komisji Lekarskiej. Termin przesłania 
sprawozdania upływa po 14 dniach od 
zakończenia kwalifikacji. 
W  ramach działań podjętych przez 
powiat podczas kwalifikacji  należy 
nadmienić duże zaangażowanie pra-
cowników Referatu Zarządzania kry-
zysowego i Ochrony Ludności w orga-
nizację i przeprowadzenie kwalifikacji 
oraz Wydziału Finansowego starostwa 
rozliczającego środki na realizację za-
dań. 
Tegoroczna kwalifikacja trwała prawie 
dwa miesiące i orzekła o zdolności do 
służby wojskowej dla ponad tysiąca 
osób w tym 41 kobiet.
Całkowite rozliczenie tegorocznej kwa-
lifikacji nastąpi 12 czerwca.

Tekst: Kazimierz Rzychoń

Delegacja z Węgier w powiecie bialskim

Pobór zakończony



13

01-15.03.2017 Gościniec Bialski Nr 07

AKTUALNOŚCI

W kwietniu szkoły otwierają swoje 
drzwi przed ich przyszłymi uczniami. 
Dni Otwarte to idealna okazja, żeby 
zapoznać się z  ofertą edukacyjną 
szkoły i osobiście poczuć jej atmos-
ferę przechadzając się korytarzami. 
1 kwietnia okazję do tego miała mło-
dzież zainteresowana nauką w Zespo-
le Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim. 

W ramach Dnia Otwartego, prócz zwie-
dzania klas janowskiej szkoły i interna-
tu, po którym oprowadzali sami jego 
mieszkańcy, na terenie Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim odbyły się pokazy 
umiejętności uczniów. Przed zgroma-
dzonymi gośćmi, wśród których znalazł 
się również starosta bialski Mariusz Fili-
piuk, swoje umiejętności zaprezentowa-
li m.in. zawodnicy uczelnianego klubu 
taekwon-do. Przyszyli uczniowie mogli 
obejrzeć również pokaz musztry klas 
mundurowych, prezentację maszyn rol-

niczych, występy wokalne i spróbować 
się w strzelaniu z karabinków pneuma-
tycznych. Wszystko zostało zorganizo-

wane po to, aby zachęcić młodych ludzi 
do podjęcia nauki w tej właśnie szkole.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

Tradycyjnie na wiosnę także i w tym roku odbędą się Regionalne Eliminacje Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Regionalne Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia można już wysyłać.

26 kwietnia – odbędą się Eliminacje Re-
jonowe Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół podstawowych w Szkole 
Podstawowej w Kodniu;
27 kwietnia – odbędą się Eliminacje Re-
jonowe Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół gimnazjalnych w Publicz-
nym Gimnazjum w Ciciborze Dużym; 29 
kwietnia – odbędą się Eliminacje Rejo-
nowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych  w siedzibie 
WORD Biała Podlaska, ul. Orzechowa 60

Materiał: www.pzm.pl

Pisemne zgłoszenia drużyn – repre-
zentacji poszczególnych szkół – nale-
ży przesłać do 20  kwietnia 2017 r. do 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej: faks 
83 344-82-94 (w godz. 7.30 – 15.30) lub 
przekazywać osobiście w godz. 7.30 – 
15.00 do WRD KMP w Białej Podlaskiej 
ul. Pl. Wojska Polskiego 23. Treść zgło-
szenia znaleźć można m.in. na stronach 
internetowych Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej i Polskiego Związku 
Motorowego, gdzie znajdują się również 
regulaminy zawodów.

Drzwi otwarte dla nowych uczniów

Nabór do turniejów BRD i motoryzacyjnego trwa
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5 kwietnia w sali konferencyjnej BCK 
w Białej Podlaskiej odbyła się konferen-
cja pod nazwą „Bialskie Dzieci Bezpiecz-
ne” w ramach programu „Chronimy 
Dzieci”, realizowanego przez Fundację 
„Dajemy Dzieciom Siłę”.

Celem programu jest dostarczenie placów-
kom oferty i narzędzi podnoszenia kom-
petencji personelu, rodziców i opiekunów 
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdze-
niem oraz ochrony ich praw. Jednocześnie 
ważnym celem programu jest dostar-
czenie dzieciom wiedzy na temat zagro-
żeń i sposobów ich niwelowania, a także 
możliwości uzyskania pomocy i wsparcia 
w trudnych sytuacjach życiowych. 
Spotkanie zostało zorganizowane we 
współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom 
Siłę, Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Za-
stępczego „Jedno Serce”, Fundacją „Velux”, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej oraz Miejskim Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. 
Honorowym patronatem wydarzenie 
objęli: Starosta Bialski Mariusz Filipiuk 
oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska 
Dariusz Stefaniuk. Zaproszenie przyjęli 
także: Wicestarosta Bialski Janusz Skóli-
mowski, radni powiatowi: Marzenna An-
drzejuk, Agnieszka Jakoniuk, Jolanta 
Zbucka, Marian Tomkowicz, Radosław 
Sebastianiuk, a także Agnieszka Sku-
bis – Rafalska – z-ca dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie, Seweryn 
Gąbka z Kuratorium Oświaty w Lubinie, 
oraz dyrektorzy i przedstawiciele jedno-
stek działających na rzecz dziecka i rodziny 
na terenie powiatu i Miasta Biała Podlaska. 
Konferencja była kierowana m.in. do na-
uczycieli, pedagogów, pracowników: po-
radni psychologiczno – pedagogicznych, 
ośrodków pomocy społecznej, ośrodka 
adopcyjnego, sędziów, policji, kuratorów, 
placówek opiekuńczo – wychowawczych 
i rodzin zastępczych, a także organiza-
cji pozarządowych pracujących na rzecz 
dzieci i  rodziny. W konferencji wzięło 
udział 250 osób. Uczestnicy otrzyma-
li materiały szkoleniowe opracowane 
przez fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”, 
które dotyczyły sposobów wyznaczania 
dziecku zdrowych granic, bez używania 
tzw. klapsów, metod radzenia sobie ze 
stresem i frustracją, oraz narzędzi umoż-
liwiających podejmowanie z dzieckiem 
tematów trudnych, dotyczących mię-
dzy innymi wykorzystania seksualnego  
czy przemocy.
Spotkanie rozpoczęło się od mini kon-
certu zespołu Stowarzyszenia „Jedno Ser-

ce”, następnie głos zabrał Starosta Bialski 
Mariusz Filipiuk, który w swoim wystąpie-
niu podkreślił m.in. jak ważne znaczenie 
w przeciwdziałaniu patologiom odgry-
wają służby, odwołując się również do 
swojego doświadczenia piętnastoletniej 
pracy w charakterze kuratora społeczne-
go rodziny i nieletnich. Słowo do zebra-
nych skierował również, za-ca Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. 
Swoje prelekcje zaprezentowały: Jolanta 
Zmarzlik z Fundacji „Dajemy Dzieciom 
Siłę”, która m.in. poruszyła zagadnienie 
dotyczące funkcjonowania dzieci z do-
świadczeniem przemocy, dr Małgorzata 
Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i In-
nowacji w Lublinie omówiła konsekwen-
cje stosowania przemocy wobec dzieci. 
Ponadto Edyta Wojtasińska ze Stowarzy-
szenia „Jedno Serce” z praktycznej strony 
przedstawiła bagaż dzieci, które trafiają do 
pieczy zastępczej. Ostatni temat konferen-
cji wygłosiła Katarzyna Seidel z Fundacji 
„Dajemy Dzieciom Siłę”, szerzej przedsta-
wiając program „Chronimy Dzieci”, którego 
ideą jest przyznawanie certyfikatu placów-

kom edukacyjnym i opiekuńczym, spełnia-
jącym określone standardy ochrony dzieci 
przed przemocą i wykorzystywaniem.
Podczas konferencji odbyła się zbiórka 
do puszek na wsparcie funduszu stypen-
dialnego dla wychowanków objętych 
pieczą zastępczą, dzieci zebrały kwotę 
1020,78 zł. Spotkanie przyczyniło się do 
podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej 
rozpoznawania narastającego zjawiska 
występowania różnych form przemo-
cy wśród dzieci i młodzieży, a także dała 
konkretne narzędzia i poszerzyła wiedzę 
na temat praktycznych sposobów walki z  
tym zjawiskiem. 
Z rozmów podejmowanych w kuluarach 
oraz analizy ankiet ewaluacyjnych jasno 
wynika, bardzo pozytywny odbiór konfe-
rencji przez samych jej uczestników. 98% 
badanych oceniło bardzo dobrze, zarów-
no dobór tematów, wybór i merytoryczny 
poziom przygotowania prelegentów jak 
i ogólną organizację konferencji i materia-
łów konferencyjnych.

Tekst: PCPR w Białej Podlaskiej /  
Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Rozmawiali o bezpieczeństwie dzieci
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Uroczyste obchody VII  rocznicy 
katastrofy smoleńskiej w Między-
rzecu Podlaskim rozpoczęły się 
w poniedziałek 10 kwietnia o godz. 
8.41. W godzinę katastrofy w mie-
ście zawyły syreny alarmowe, upa-
miętniając to wydarzenie. 

O 9.00 w kościele św. Józefa odpra-
wiona została Msza Święta w intencji 
96 ofiar katastrofy, której przewod-
niczył i homilię wygłosił ks. infułat 
Kazimierz Korszniewicz. Dalsza część 
uroczystości odbyła się przed tablicą 
upamiętniającą Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego i jego małżonkę, Prezy-
denta RP Ryszarda Kaczorowskiego 
i wszystkich, którzy zginęli w Smoleń-
sku 10 kwietnia 2010 roku. 

W Apelu Poległych wzięły udział de-
legacje władz samorządowych, orga-
nizacji i mieszkańców, które w asyście 
pocztów sztandarowych złożyli kwia-
ty i zapalili znicze przed tablicą. . Jako 
pierwszy kwiaty złożył wicewojewoda 
lubelski Robert Gmitruczuk. Następ-
nie delegacja partii Prawo i Sprawie-
dliwość pod przewodnictwem wice-
starosty bialskiego, pełnomocnika 
PiS na powiat bialski Janusza Skóli-
mowskiego. W uroczystości uczestni-

czyły władze Międzyrzeca Podlaskie-
go pod przewodnictwem burmistrza 
Zbigniewa Kota, Kamil Paszkowski 
- dyrektor Biura Senatora RP Grzego-
rza Biereckiego i Biura Posła na Sejm 
RP Janusza Szewczaka, przedstawi-
ciele samorządów gminnych w oso-
bach wójta gminy Międzyrzec Podla-
ski Krzysztofa Adamowicza i wójta 
gminy Drelów Piotra Kazimierskie-
go. W imieniu Europosła prof. Miro-
sława Piotrowskiego kwiaty złożył 
jego asystent Wojciech Łochański. 
Delegacji Nadleśnictwa Międzyrzec 
Podlaski przewodniczył Nadleśniczy 
Leszek Michalec. Obecni byli rów-
nież m.in. Jerzy Panasiuk, Sławomir 
Bogucki, a delegacji NSZZ Solidar-
ność przewodził Maciej Jabłoński. 
Jako ostatnia kwiaty składała delega-
cja mieszkańców Międzyrzeca Podla-
skiego pod przewodnictwem Alicji 
Skólimowskiej. Po przemówieniach 
gości uroczystości kościelne zakoń-
czył utwór „Cisza” wykonany na trąbce 
przez Bronisława Augustyniuka. 
Dalsza część uroczystości przeniosła 
się na ul. Lecha Kaczyńskiego w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, na której o godz. 

11.00 odbył się IV Bieg Pamięci Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej im. Marii i Le-
cha Kaczyńskich. W sześciu katego-
riach biegowych rywalizowali chłopcy 
i dziewczęta ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu bialskiego. Ucznio-
wie szkół podstawowych biegali na 
dystansie 600 m, gimnazjaliści na dy-
stansie 1000 m, a uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych biegli na 1200 m.
Głównym organizatorem uroczystości 
był Wicestarosta Bialski i Pełnomoc-
nik PiS na Powiat Bialski Janusz Skó-
limowski. Współorganizatorem Fun-
dacja Kocham Grzegorza Biereckiego 
„Kocham Podlasie”. Patroni honorowi: 
Senator RP Grzegorz Bierecki i Poseł 
na Sejm RR Janusz Szewczak. Współ-
organizatorami IV Biegu Ofiar Kata-
strofy Smoleńskiej im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich byli: Starostwo Powiato-
we w Białej Podlaskiej, Nadleśnictwo 
Międzyrzec Podlaski, Burmistrz Miasta 
Międzyrzec Podlaski, MOSiR Między-
rzec Podlaski i Bialski Szkolny Związek 
Sportowy. Partner medialny Tygodnik 
Podlaski.

Tekst: Grzegorz Łukomski/ Zdjęcia: LUW w Lublinie

m. Międzyrzec Podlaski Uczcili pamięć ofiar
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W sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Sosnówce już po raz czwarty 
odbył się Powiatowy Przegląd Trady-
cji Wielkanocnych. Zorganizowali go: 
Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, Wójt Gminy Sosnówka oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce. 
Honorowy patronat nad imprezą objął 
Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski. 

Wydarzenie otworzyła dyrektor GOK 
Jolanta Mikulska ,  która przywitała 
zaproszonych gości. Po niej wystąpił 
wójt gminy Marek Korpysz, starosta 
bialski Mariusz Filipiuk oraz z listem 
od Marszałka Województwa Lubelskie-
go Andrzej Marciniuk – kierownik filii 
Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w Białej Podlaskiej. Wśród gości obecni 
byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, 
radny powiatowy Łukasz Jaszczuk , 
wójt gminy Rossosz Kazimierz Werem-
kowicz, wójt gminy Wisznice Piotr Dra-
gan oraz wójt gminy Sławatycze Grze-
gorz Kiec.
Z  uwagi na to, iż przegląd odbył się 
w  trakcie Wielk iego Postu tradycje 
związane z  tym okresem przeplatały 
się z  tymi wielkanocnymi. Na scenie 
prezentowały się zespoły z utworami 
o tematyce wielkopostnej, a w konkur-
sach jury oceniało palmy, pisanki i stoły 
wielkanocne. Przeglądowi towarzyszył 
kiermasz rękodzielniczy, związany z tym 
świątecznym czasem.
Zgromadzona publiczność mogła obej-
rzeć przedstawienie świąteczno – wio-
senne w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Sosnówce, a także po-
słuchać zespołów: śpiewaczego z Roz-
wadówki, „Melizmat” z Konstantynowa, 
„Pogodna Jesień” z Konstantynowa, śpie-
waczego „Łobaczewianki” z Łobaczewa 
Małego, „Jutrzenka” ze Sławacinka Sta-
rego, „Olszyna” z Olszyna, śpiewaczego 
z Leszczanki, śpiewaczego „Bagnoszki” 
z Drelowa, śpiewaczego „Jarzębina” z Za-
błocia, a także instrumentalistki Oli Der-
lukiewicz. Zespoły zaakcentowały także 
w swoich utworach muzycznych czy po-
etyckich 12. rocznicę śmierci papieża św. 
Jana Pawła II.
Podczas przeglądu zostały rozstrzygnię-
te konkursy na „Palmę i pisankę wielka-
nocną” oraz na „Stół Wielkanocny”. Do 
konkursów na palmę i pisankę zgłoszono 
aż 254 prac. Na konkurs „Pisanka Wielka-

nocna” wykonana techniką tradycyjną 
zgłoszono 38 prac, metodą współczesną 
- 158 pisanek. Na konkurs „Palma Trady-
cyjna” w kategorii indywidualnej zgło-
szono 38 palm, a w grupowej - 20 palm. 
Na konkurs „Stół Wielkanocny” zgłoszo-
no 5 stoisk.
Komisja konkursowa powołana przez or-
ganizatorów nie miała łatwego zadania. 
Po wielogodzinnych naradach postano-
wiła przyznać w konkursie na „Stół Wiel-
kanocny” pierwsze miejsce Zespołowi 
„Dworzanki” z Piszczaca, drugie miej-
sce przypadło Zespołowi Śpiewaczemu 
z Rozwadówki, zaś trzecie otrzymało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Olszyna. Wy-
różniono także „Łomazianki” z Publicz-
nego Gimnazjum im. Unitów Podlaskich 
w Łomazach i Koło Gospodyń Wiejskich 
z Polubicz.
W konkursie na „Pisankę Wielkanocną” 

wyniki przedstawiają się następująco: 
w grupie wiekowej dzieci i młodzież 
w pisance techniką tradycyjną najlepszą 
okazała się praca Julii Rudzkiej z Husz-
czy, II miejsce zajęła Agata Piotrowicz 
z Piszczaca, a III – Hubert Przybysz z So-
snówki. W pisance techniką współczesną 
pierwszą nagrodę zdobyła Aleksandra 
Jurkowska z Rogoźnicy, drugą – Jolan-
ta Jaroszuk również z Rogoźnicy, a trze-
cią – Julia Bujnik z Sosnówki. W grupie 
wiekowej dorośli najpiękniejszą pisankę 
wykonaną techniką tradycyjną zrobiła 
Anna Ostapiuk z Żerocina, na drugim 
miejscu znalazła się Krystyna Korne-
luk z Leszczanki, a na trzecim – Bene-
dykt Onufrijuk z Nowosiółek. W tech-
nice współczesnej I miejsce przypadło 
Helenie Zazulińskiej z Konstantyno-
wa, II – Irenie Pykacz z Zabłocia, zaś 
III – Joannie Chałabis z Konstantyno-

Sosnówka

                 IV Powiatowy Przegląd Tradycji  
                            Wielkanocnych
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wa. W konkursie na „Palmę Tradycyjną” 
w grupie wiekowej dzieci i młodzież 
szkolna, w  kategorii  indywidualnej 
najlepszą okazała się praca Dominiki 
Szamuk z Komarna Kolonii, za nią upla-
sowała się praca Mateusza Barana z Sa-
piehowa, a trzecie miejsce otrzymał Pa-
weł Hołowieniec z Rozwadówki. W tej 
samej grupie wiekowej w kategorii gru-
powej najpiękniejszą palmę wykonano 
w Internacie przy Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa 
w Leśnej Podlaskiej, drugą w kolejności 
w Szkole Podstawowej w Polubiczach, 
natomiast trzecią – w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Sławatyczach.
Wśród dorosłych komisja przyznała 
w kategorii indywidualnej I miejsce Zo-
fii Bobryckiej z Romanowa, II – Annie 
Ostapiuk z Żerocina, a III - Irenie Py-
kacz z Zabłocia. W kategorii grupowej 
na pierwszym miejscu uplasowała się 

palma wykonana przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Żerocinie, na drugim 
– w  KGW w Worsach, a  na trzecim – 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Międzylesiu.
Nagrody i dyplomy w imieniu organi-
zatorów wręczali przewodniczący Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Ki-
czyński i sekretarz gminy Sosnówka Jan 
Kwiecień.

Tekst: Anna Jóźwik/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 
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2 kwietnia Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Kodniu zorgani-
zowało kolejny już Kiermasz Wielka-
nocny.

Kiermasz jest okazją do zaprezentowania 
twórczych wyrobów uczestniczek Klubu 
Rękodzieła Artystycznego w Kodniu i Klu-
bu Środowiskowego w Zabłociu, które 
prowadzone są przez pracowników Cen-
trum Kultury. Odwiedzający mogli kupić 
palmy wielkanocne, oryginalne ozdoby 
wielkanocne, stroiki i bogato zdobio-
ne jajka. Piękna wiosenna, słoneczna 
pogoda sprawiła, że Kodeń zaczęło od-
wiedzać wielu pielgrzymów i turystów. 
Dlatego kiermasz został zorganizowany 
na zewnątrz, na placu przed bazyliką, 
aby ułatwić wszystkim zainteresowanym 
skorzystanie ze świątecznej oferty. Ku 
zadowoleniu organizatorów stoiska były 
chętnie odwiedzane przez mieszkańców 
Kodnia i gminy oraz przyjezdnych gości 
spędzających niedzielny rodzinny wypo-
czynek właśnie w Kodniu.

Materiał: Agnieszka Nowacka - GCKSiT w Kodniu

Około pięciuset osób uczestniczyło 
w Drodze Krzyżowej, która przeszła 
późnym popołudniem 7 kwietnia uli-
cami Sławatycz. 

Rozważania przygotował ks. Jacek Woj-
dat Oficjał Sądu Biskupiego w Siedlcach 
prowadzący rekolekcje wielkopostne, 
a krzyż pomiędzy stacjami nieśli przed-
stawiciele sławatyckiej parafii, księża 
z dziećmi przygotowującymi się do 
I Komunii św., młodzież przygotowu-
jąca się do sakramentu Bierzmowania, 
pracownicy Urzędu Gminy, funkcjona-
riusze Straży Granicznej i Służby Celnej, 
rodzice dzieci pierwszokomunijnych, 
męski chór parafialny i ministranci.

Materiał: UG w Sławatyczach

Kodeński kiermasz wielkanocny

Droga Krzyżowa ulicami Sławatycz
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Dzwon, czyli główny obiekt poszuki-
wań nie został jeszcze odnaleziony, 
ale poszukiwacze i archeolodzy nie 
wracają z niczym. Śmiało można nawet 
stwierdzić, że poniedziałkowe odkry-
cia przeszły wszelkie oczekiwania, bo 
prócz elementów unickich znaleziono 
także gockie fibule z II-III wieku.

Mimo że w poszukiwaniach brało udział 
ponad 40 osób, kilkuhektarowe obszary 
w tak krótkim czasie mogły zostać nie-
wystarczająco dokładnie przeszukane. 
Dodatkowo napotykano wiele przeszkód 
terenowych w postaci zakrzaczeń, które 
nie dały możliwości dokładniejszej pene-
tracji. Najbardziej cieszy odnalezienie ele-
mentów unickich. Dokładne przeszukanie 
wnętrz kościoła, strychu, pobocznych naw 
okazało się skuteczne. Z pomocną wiedzą 
archeologów, na terenie świątyni udało się 

odnaleźć 4 krzyże. Poszukiwanie meryto-
ryczne wspierało 2 doktorantów z Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach - Marek Łaski, z wykształce-
nia archeolog i Piotr Semeniuk - historyk, 
regionalista, notabene mieszkaniec gmi-
ny Drelów. Dzięki ich pomocy udało się 
wydatować, a przez to sklasyfikować jako 
unicki piękny drewniany krzyż, znajdu-
jący się w zakrystii kościoła w Witorożu. 
Pozostałe trzy (z czego dwa kute) z po-
łowy XVIII lub początku XIX wieku, które 
prawdopodobnie zdobiły części frontalne 
kościoła. Wszystkie zostały poddane kon-
serwacji i jeszcze w tym miesiącu zostaną 
wyeksponowane najprawdopodobniej 
przy wejściu do świątyni w Witorożu. Pod-
czas poszukiwań odnaleziono też złocone 
elementy dawnego ołtarza. Sposób oraz 
staranność wykonania świadczy o tym, że 
był to bardzo bogaty i piękny ołtarz. Nie-

stety nigdy długo nie cieszył się bogatym 
wystrojem, ponieważ był regularnie okra-
dany. Ku uciesze archeologów, przy oka-
zji poszukiwań odkryliśmy także kwestie 
związane z osadnictwem gockim. Goci to 
jedno z największych i najważniejszych 
plemion wschodniogermańskich. Nieopo-
dal kościoła znaleziono elementy ozdob-
ne tzw. fibule z okresu II-III wieku. Może to 
wskazywać na to, że znajdowała się tam 
osada bądź cmentarzysko plemienia Go-
tów. Warto więc podkreślić jak bogata jest 
historia gminy Drelów. Poszukiwacze i ar-
cheolodzy podzielili się uwagami i podali 
kilka miejsc, które jeszcze w tym miesiącu 
planuje się starannie zbadać sprzętem 
o większej mocy. Do poszukiwań unickich 
dzwonów wrócimy jeszcze w tym miesią-
cu. Kwietniowe poszukiwania zbiegną się 
też z odkrywkami domniemanego cmen-
tarzyska gockiego.              Materiał: UG Drelów

Drelów

 Poszukiwania skarbów w Witorożu
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Huculski Turniej Łuczniczy czyli 
II Runda Łuczniczej Ligii Wschód 
odbyła się 9 kwietnia w Zalutyniu 
w gminie Piszczac. Imprezę otwo-
rzyli radny Powiatu Bialskiego Ma-
teusz Majewski i przewodniczący 
Rady Gminy Piszczac Grzegorz Pa-
nasiuk. 

Na terenie ośrodka rekreacyjno-ho-
dowlanego „Nad Lutnią” w turnieju 
łucznictwa tradycyjnego, historyczne-
go i amatorskiego rywalizowało po-
nad 50 łuczników. Zapisani zawodnicy 
przyjechali z województw: lubelskie-
go, podkarpackiego, mazowieckiego, 
warmińsko-mazurskiego a nawet je-
den z zawodników przyleciał aż z Sa-
ragossy w Hiszpanii. Największą ilość 
zgromadził turniej łuczników tradycyj-
nych. W konkurencjach historycznej  
i tradycyjnej łucznicy mieli 16 celów 
w terenie, do których należało trafić 
najlepiej za pierwszym razem. Można 
było maksymalnie oddać do trzech 
strzał na jednym stanowisku. Następ-
nie rywalizacja toczyła się w strzelaniu 
na odległość poprzez odchodzenie, 
w którym dwaj z najsłabszymi wyni-
kami odpadali aż do wyłonienia zwy-
cięzcy. W ostatnim etapie rywalizacji 
łucznicy strzeli na czas do celów 3D. 
Każdy miał 40 sekund i 7 obiektów do 
których należało trafić. W końcowej 
rywalizacji turniej łuczników tradycyj-
nych wygrał Maciej Rosłoń z Parczewa, 
który otrzymał w nagrodę cel 3D ufun-
dowany przez powiat bialski. Drugie 
miejsce zajął Marek Trancygier, a trze-
cie Dariusz Kapica obaj z miejscowości 
Motycz w powiecie lubelskim, którzy 
zostali uhonorowaniu nagrodami od 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Piszczacu. W kategorii łuczników 
historycznych pierwsze miejsce zdobył 
Jacek Siudaj z Radzynia Podlaskiego, 
któr y w  nagrodę otrz ymał cel  3D 
ufundowany przez powiat bialski. Na 
drugim miejscu uplasował się Marek 
Wierzbicki z Parczewa a na trzecim 

Jakub Sadowski z Burwina w gminie 
Łomazy. Najlepszą łuczniczką została 
Ewelina Och z Sanoka W zawodach 
startowali także inni mieszkańcy po-
wiatu bialskiego: Ewa Graniak-Wosi-
nek, Agata Sadowska, Łukasz Węda 
w kategorii historycznej, oraz Andrzej 
i Iga Graboś w rywalizacji łuczników 
tradycyjnych. Ponadto zwycięzcy do-
stali pamiątkowe patery łucznicze. Za-
wody sędziował Artur Wosinek. 
Z kolei w turnieju łuczniczym amato-
rów o puchar Wójta Gminy Piszczac 
K a m i l a  Koż u c h ows k i e g o  wś ró d 
najmłodszych do lat 13 wygrał Jakub 
Głowacki przed Mateuszem Stasiew-
skim i Tomaszem Pawlakiem – wszy-
scy trzej z Piszczaca. Czwarte miejsce 
zajął Arkadiusz Kuzawski. Dużo emo-
cji dostarczyła rywalizacja młodzików, 
w  której zwyciężył Rafał Moździeż 
z Kobylan. Drugie miejsca wywalczył 
Bartłomiej Kur z Łomaz. Na trzeciej 
pozycji uplasował się Paweł Matejek 
z Dobrynki, a czwartą lokatę wystrzelał 

Sebastian Rozwadowski ze Studzian-
ki. W turnieju dorosłych zwyciężył Pa-
weł Madoń ze Sławacinka Nowego. Na 
drugim miejscu uplasowała się Ewa 
Łepecka z Białej Podlaskiej, na trzecim 
Anna Czarniecka z Olecka a na czwar-
tym Marek Żurawski ze Sławacinka 
Starego. Wszyscy uczestnicy sobot-
nich zawodów otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i medale.
Zawody zorganizował Dom Mokoszy 
Pracownia Sztuk Różnych, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu 
oraz Stajnia „Nad Lutnią” w Zalutyniu. 
Patronatem honorowym imprezę ob-
jęli Starosta Powiatu Bialskiego Ma-
riusz Filipiuk i Wójt Gminy Piszczac 
Kamil Kożuchowski. Kolejna runda 
Łuczniczej Ligi Wschód odbędzie się 
23 kwietnia 2017 roku w Krężnicy Jarej 
koło Lublina. Czwarta edycja zagości 
już 3 czerwca 2017roku do Międzyrze-
ca Podlaskiego.

Tekst: Łukasz Węda / Zdjęcia: Anna Garbalka i Dom 
Mokoszy

Piszczac 

     Łucznicza Liga Wschód
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Po raz ósmy ULPKS Gaj Zalesie wraz 
z Urzędem Gminy i Starostwem Po-
wiatowym w Białej Podlaskiej, GOK 
Zalesie i Powiatowym Zrzeszeniem 
LZS w Białej Podlaskiej zorganizo-
wali międzynarodowe mistrzostwa 
w podnoszeniu ciężarów. 

W Mistrzostwach uczestniczyło ponad 
270 zawodników z 6 krajów: Polska, 
Niemcy, Słowacja, Szwecja, Armenia, 
Ukraina. Zawody stały na bardzo wyso-
kim poziomie, pobito wiele rekordów 
polski, europy oraz świata, co bardzo 
podobało się publiczności, która licz-
nie była zgromadzona. Zawodnicy 
ULPKS Gaj Zalesie zdobyli następują-
ce miejsca: Kacper Koleśnik I miejsce 
T 13-15 kat. 60 kg, Łukasz Siawluk II 
miejsce kat. OPEN do 67,5 kg, Kamil 
Lipiński I miejsce J23 90 kg, Hubert 
Dawidziuk  II miejsce OPEN 125 kg, 
Ireneusz Czupryn  II miejsce w kat. 
M60-64 do 82,5 kg, Konrad Czupryn 
V  miejsce w  k at .  OPEN do 100 kg  
w deadlift. 
Frekwencja kobiet była rekordowa. 
ponad 30 kobiet wzięło udział w tuj-
nieju w Zalesiu. ULPKS Gaj Zalesie jest 
współorganizatorem ME w Trójboju si-
łowym, które odbędą się w PSW w Bia-
łej Podlaskiej 24.06 - 01.07.2017 r. 
Organizatorzy dziękują Starostwu Po-
wiatowemu, Gminie Zalesie oraz spon-
sorom.                  Materiał: Franciszek Szabluk

8 kwietnia w  Janowie Podlaskim 
odbyły się Mistrzostwa Międzywo-
jewódzkie Młodzików i  II  Turniej 
eliminacyjny do Mistrzostw Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych w Ta-
ekwon-do, których gospodarzem był 
Uczniowski Klub Sportowy „Hwa-
-Rang”.

W Mistrzostwach brało udział ponad 
300 zawodników. Patronat honorowy 
nad zawodami objął starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, który osobiście kibi-
cował zawodnikom. Zawody oglądali 
również: wójt gminy Janów Podlaski 
Jacek Hura, dyrektor Zespołu Szkół im. 
Adama Naruszewicza w Janowie Podla-
skim Jarosław Dubisz, dyrektor Publicz-
nego Gimnazjum w Janowie Podlaskim 
Leszek Chwedczuk, rodzice oraz licznie 
zgromadzeni kibice. 

Materiał: Grzegorz Panasiuk

Zalesie gospodarzem mistrzostw

Mistrzowskie zmagania w Janowie 
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Na wielkanocny stół
Święta Wielkanocne nieodłącznie kojarzą się z suto zastawionym stołem, na którym królują różnego rodzaju potrawy z jajek, 
tradycyjny żurek lub biały barszcz, pyszne wędliny, chrzan, ale także wielkanocne baby, mazurki i serniki. Bogactwo jakie ofe-
ruje nam kuchnia polska na ten świąteczny czas jest ogromne. My proponujemy Państwu tylko wybrane przepisy, bez których 
ciężko wyobrazić sobie rodzinne ucztowanie.

Żurek z białą kiełbasą
Składniki: 2 suszone podgrzybki, pół 
litra żuru, 30 dag surowej białej kiełba-
sy, 2 ząbki czosnku, 4 jajka ugotowane 
na twardo, liść laurowy, ziele angielskie, 

majeranek, sól, pieprz.
Wykonanie: Litr wody gotować z zielem 
angielskim, liściem laurowym, czosn-
kiem i suszonymi grzybkami około 30 
minut. Dodać kiełbasę i gotować kolejne 
20 minut. Grzyby i kiełbasę wyjąć i po-
kroić. Do wywaru wlać żur, zagotować 
i dodać pokrojone grzyby i kiełbasę. 
Doprawić solą, pieprzem i majerankiem. 

Podawać z jajkiem na twardo. 

Pasztet wielkanocny z jajkiem 
Składniki: po 25 dag mięsa wołowego, 
wieprzowego i cielęcego 50 dag wątróbki 
wieprzowej 25 dag tłustego boczku 2 buł-
ki kajzerki włoszczyzna, 2 cebule, 3 jaja, 
przyprawy: liście laurowe, ziele angiel-
skie, pieprz, jałowiec, gałka muszkatoło-

wa, bułka tarta, łyżka margaryny. 
Sposób wykonania: Mięso ugotować 
z warzywami i przyprawami. Po zdjęciu 
z ognia dodać bułkę. Gdy wchłonie wy-
war, a mięso ostygnie, wszystkie składni-
ki zemleć dwukrotnie w maszynce. Mię-
so przełożyć do nasmarowanej tłuszczem 
i obsypanej bułką tartą formy zagłębia-
jąc w niej głęboko ugotowane na twardo 
i obrane ze skorupek jajka. Piec około 45 
minut w piekarniku nagrzanym do 200 

stopni C. 

Biała kiełbasa zapiekana z cebulą 
Składniki: 1 kg surowej białej kiełbasy, 
2 cebule, 6 łyżek oliwy z oliwek, sól, ko-

lorowy pieprz. 
Sposób wykonania: Kiełbasę gotuje-
my w niewielkiej ilości osolonej wody. 
Wkładamy ją wrzątku i wyjmujemy po 
15 minutach. Wywar możemy wyko-
rzystać do przygotowania świątecznego 
żurku. Naczynie żaroodporne smarujemy 
równomiernie oliwą z oliwek. Na spodzie 
układamy cebule pokrojone w cienkie 
półplasterki. Na nią układamy kiełbasę. 
Pojemnik wstawiamy do piekarnika roz-
grzanego do 180 stopni i pieczemy przez 
20-25 minut (w piekarniku z termoobie-
giem wyjmujemy po 15 minutach). Po 
wyjęciu kiełbasy cebulkę można podsma-

żyć dłużej, by się przyrumieniła. 

Babka pisakowa
Składniki: 4 jajka, 1 szklanka cukru, 1 
szklanka mąki pszennej, 1/2 szklanki 
mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia, dowolny aromat, 1 kostka 
margaryny (250g), 1 łyżka kakao (za-
miast kakao można dodać bakalie lub 

skórkę z cytryny). 
Sposób przygotowania: Całe jajka ubija-
my z cukrem do białości. Dodajemy obie 
mąki wymieszane z proszkiem do piecze-
nia oraz aromat. Mieszamy. Wlewamy 
stopioną gorącą margarynę, mieszamy. 
2/3 ciasta wlewamy do formy wysmaro-
wanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą. 
Do pozostałego ciasta dodajemy kakao, 
mieszamy i wylewamy na jasne ciasto. 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 

150 stopni (termoobieg) ok. 50 minut.
Po ostygnięciu posypujemy cukrem  

pudrem. 

Sernik „Izaura”
Składniki na ciasto:1 1/2 szklanki mąki, 
1 1/2 szklanki cukru, 3 łyżki kakao, 1 
kostka margaryny, 3 łyżeczki proszku do 
pieczenia, torebka wanilii (dałam 2 łyż-

ki), 4 jaja, 5 łyżek wody.
Masa serowa: 50 - 70 dag sera białego, 
4 jaja, 1 szklanka cukru, pół kostki ma-
sła, opakowanie budyniu śmietankowego 
w proszku, troszkę proszku do pieczenia, 
2 łyżki kaszy manny błyskawicznej, wiór-

ki kokosowe do posypania polewy.

Sposób przygotowania: W garnku, na 
małym ogniu, rozpuścić: margarynę, 
cukier, kakao, wodę i cukier waniliowy, 
a następnie gotować przez 5 minut. Po-
zostawić do wystudzenia. Po ostudze-
niu dodać 4 żółtka i wymieszać. Odlać 
pół szklanki na polewę. Do reszty do-
dać mąkę, proszek do pieczenia i pianę 
z białek. Wszystko delikatnie wymieszać 
i wlać do wyłożonej papierem do piecze-

nia prostokątnej formy. 
Ser zemleć w maszynce. Połączyć z po-
zostałymi składnikami, utrzeć na gładką 
masę i wyłożyć na ciasto. Piec 60 minut 
lub więcej w temperaturze 180 stopni). 
Po upieczeniu ciasto wyjąć z piekarnika 
zostawiając w formie do wystudzenia. 
Następnie oblać zostawioną masą i po-

sypać wiórkami kokosowymi. 
Tekst: Wioletta Bielecka



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... KWIECIEN 2017

,

,

Promocja VIII Rocznika Konstanty-
nowskiego

21 kwietnia, Pałac Platerów w Kon-
stantynowie, godz. 18:00.

II Powiatowy Przegląd Chórów 
Szkolnych i Zespołów Wokalno-In-

strumentalnych
22 kwietnia, Małaszewicze; Wykonaw-
cy zaprezentują dwa utwory (pierwszy 
o tematyce patriotycznej, drugi o te-
matyce dowolnej). W konkursie będą 
uczestniczyć szkoły podstawowe, gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne z te-
renu powiatu bialskiego.
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta 
w Małaszewiczach ul. Kolejarzy 16, 21-
540 Małaszewicze, Tel. (83) 375 14 38,
Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
skiej Tel. (83) 351 13 39.

II Powiatowa Inscenizacja życia na 
wsi –sianie owsa

23 kwietnia, Zaścianki; W  imprezy 
plenerowej będzie możliwość wysłu-
chania występów zespołów ludowych 
z  terenu powiatu bialskiego, które 
wykonywać będą pieśni ludowe tema-
tycznie związane z wybranym elemen-
tem życia na wsi na placu przy Domu 
Ludowym w Zaściankach. Zespół Le-
śne Echo wraz z dziecięcym zespołem 
Hreczka zaprezentują przedstawienie 
tematycznie nawiązujące do całości 
uroczystości. W trakcie imprezy bę-
dzie możliwość obejrzenia prac arty-
stów, którzy prezentować będą swój 
dorobek rękodzielniczy na przygoto-
wanych stoiskach.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej, Gmina Międzyrzec 
Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół 
Ludowy „Leśne Echo” z Zaścianek
Michał Teofilski Tel. 500 370 763.

I Powiatowy Przegląd Teatrów 
„W świecie niepełności”

26-27 kwietnia, Kodeń; Impreza kul-
turalna skierowana do uczestników 
zajęć teatralnych w szkołach, domach 
kultury, WTZ, ŚDS. Jest to przegląd 
mieszanych środowisk na scenie. Star-
szych, młodszych, a przede wszyst-
kim integracja i uczestnictwo w sztu-

ce z niepełnosprawnymi. Innowacja 
połączona z profesjonalizmem osób 
kultury, sztuki, ale też i wrażliwości 
na ludzką niedoskonałość fizyczną 
i psychiczną. Beata Kupryś i Piotr Sko-
limowski. Organizator: Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kodniu, Gmin-
ne Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w Kodniu.

XVI Powiatowy Przegląd Teatrów 
Obrzędowych

30 kwietnia, Drelów; Podczas imprezy 
ludowe zespoły teatralne mają możli-
wość zaprezentowania swoich umie-
jętności aktorskich i wokalnych. Młode 
pokolenie ma możliwość na żywo za-
poznać się z tradycją i obrzędami pol-
skiej wsi. Prezentowanych jest od 4 do 
10 spektakli. Organizatorzy: Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Gminne Centrum Kultury w Drelowie, 
www.gck.drelow.pl, e-mail: gck.dre-
low@gmail.com
Tel. (83) 372 01 54 Wiesława Zaremba

Wydarzenia sportowe:

XXIV Wiosenne Marsze na Orienta-
cję Wiosno-2017 o Puchar Starosty 

Bialskiego
21-22 kwietnia; Impreza turystyczno 
– krajoznawcza dla dzieci i młodzie-
ży, w ramach której przeprowadzone 
będzie współzawodnictwo: 2 eta-
py marszów na orientację w trzech 
kategoriach wiekowych,  konkurs 
krajoznawczy o Polsce w trzech ka-
tegoriach wiekowych, konkurs wie-
dzy o  powiecie bialskim w  trzech 
kategoriach wiekowych, wielobój 
turystyczno – krajoznawczy w trzech 
kategoriach wiekowych, wycieczka do 
muzeum J.I. Kraszewskiego w Romno-
wie i konkurs wiedzy o J.I. Kraszew-
skim w trzech kategoriach wiekowych. 
Skierowana jest do uczniów szkół 
podstawowych., gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa  
lubelskiego. Baza imprezy – Publicz-
ne Gimnazjum w Sosnówce. Miejsce 
zawodów – las w Sosnówce, Sapieho-
wie i Żeszczynce. Organizatorem jest 

Uczniowski Klub Sportowy „Orientalik” 
w Żeszczynce.

Otwarte Wiosenne Zawody w Pły-
waniu 

22 kwietnia; Zawody będą zorganizo-
wane w pływalni miejskiej w Między-
rzecu Podlaskim.

Turniej Tenisa Stołowego im. 
Leszka Dulskiego w Międzyrzecu 

Podlaskim
23 kwietnia;  Turniej odbędzie się 
w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2.

Wiosenny Spływ Kajakowy Rzeką 
Zielawą z Rossosza do Studzianki

30 kwietnia; Start uczestników o godz. 
11.00 (most w Bordziłówce). Szczegó-
łowe ustalenia Tel. 501 266 672.



POWIAT BIALSKI
w MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z kodów 
QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką for-

mę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na terenie 
miast i gmin Powiatu Bialskiego. 

Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy? 
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony 

z systemami Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, 
Nokia i innymi. Są to aplikacje bezpłatne do pobrania 

online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz 

skierować swoje urządzenie (telefon z wbu-
dowana kamerą, smartfon lub tablet) 

w kierunku kodu QR. Kod powinien 
znaleźć się w obrębie kontur kwa-

drata, który widnieje na ekra-
nie urządzenia po włączeniu 

aplikacji. Jeśli wykonasz te 
działania sprawnie i kod 

będzie wyraźny do 
odczytania auto-

m a t y c z n i e  n a 
twoim telefo-

nie pojawi 
się film!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XIV Turniej w wyciskaniu sztangi  
w Konstantynowie

Ocalić Od Zapomnienia. Prze-
szłość Zachowana W Pamięci

Turniej tenisa stołowego w Tucznej 2017

Dzień Kobiet w gminie Konstantynów

VI Mistrzostwa Janowa Podlaskiego  
w Taekwon-Do

Dzień Kobiet w Gminie Łomazy

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Chcą rewitalizować miejscowości w gminie 
Tuczna 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Dzień kobiet w Gminie Tuczna
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Koncert z okazji Dnia Kobiet w Janowie 
Podlaskim

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Konferencja nt. „Produkty trady-
cyjne w ofercie turystycznej”

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Materiał: Radiobiper / Biper TV (radiobiper.info)


