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W NAJNOWSZYM NUMERZE

WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego               83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego              83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i Budownictwa             83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386

•	O/Z w Terespolu    83 3511383

•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396

•	 Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397

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

•	 Wydział Komunikacji
•	 Rejestracja pojazdów   83 35 11 317
•	 Wydawanie praw jazdy   83 35 11 314
•	 Organizacja ruchu drogowego  83 35 11 321
•	 O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  8335 11 384

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
    telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 Zarząd Dróg Powiatowych   83 34 31 909

•	 Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej   
      83 34 48 112

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

•	 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  83 34 32 041

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

•	 Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01

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

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500
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SAMORZĄD
24 lipca w sali konferencyjnej Spół-
ki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 
„WOD-KAN” odbyła się XXXVII sesja 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. 

Podczas sesji podjęta została uchwała 
w sprawie nadania statutu Domowi Po-
mocy Społecznej w Kostomłotach (gm. 
Kodeń). Po przeprowadzeniu remontu 
w budynku administracyjno-biurowym 
na dolnej kondygnacji wygospodarowa-
ne zostały cztery dodatkowe pokoje dla 
osób potrzebujących pomocy. Obecnie 
DPS dysponuje 48 miejscami dla osób 
niepełnosprawnych i  cierpiących na 
przewlekłe choroby psychiczne. Zwięk-
szenie liczby miejsc i dostosowanie do 
obowiązujących przepisów prawa wy-
magało uchwalenia statutu placówki. 
Traktuje on m.in. o przedmiocie działal-
ności, zakresie świadczonych usług i or-
ganizacji Domu.

Środki na przebudowę drogi  
zabezpieczone 

Radni podjęli uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody i zabezpieczenia wkładu 
własnego na planowaną wspólnie z gmi-
ną Międzyrzec Podlaski realizację zada-
nia inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1009L Manie – Żabce 
od km 2+939 do km 6+215,85 długości 
3,276.85 km”. Wartość całej inwestycji 
wynosi 3.177.644,44 zł, z czego wkład 
powiatu ma wynieść blisko 800 tys. zł. 
Rada Powiatu, w formie uchwały, wyra-
ziła także zgodę na powierzenie Gminie 
Sosnówka prowadzenia zadania w za-
kresie zarządzania drogami powiatowy-
mi: Nr 1085L dr. pow. 1056L – Przechód 
– Aleksandrów – Sosnówka – Dębów, 
Nr 1086L dr. pow. 1056L – Mazanówka 
– Wygnanka – Romanów i Nr 1091L dr. 
woj. 812 – Sosnówka – Hanna. Powie-
rzenie zarządzania drogami związane 
jest z realizacją przez gminę Sosnówka 
inwestycji w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska – Białoruś 
– Ukraina na lata 2014 – 2020.
Podczas sesji Rada Powiatu rozpatrzy-
ła projekt i przyjęła uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały ustalającej rozkład 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu bialskiego. Zmiana 
związana jest z  zaprzestaniem dzia-
łalności przez aptekę znajdującą się  
w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Nad-
brzeżnej 2.
Radni przyjęli również uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie Powiatu Bialskie-
go na rok 2017 i uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową Powia-
tu Bialskiego na lata 2017-2025.

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

XXXVII sesja Rady Powiatu
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26 lipca w Starostwie Powiatowym 
w Białej Podlaskiej odbyło się uro-
czyste wręczenie umów dotyczących 
przyznania pomocy na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. 

Beneficjentami umów są gminy z powia-
tów: bialskiego (gm. Biała Podlaska, 
gm. Leśna Podlaska, gm. Międzyrzec 

Podlaski, gm. Tuczna, gm. Rossosz, 
gm. Łomazy), łukowskiego, parczew-
skiego i radzyńskiego. W sumie zostało 
podpisanych 10 umów na kwotę dofi-
nansowania wynoszącą ponad 13 mln zł.
W zakresie umów znalazły się: budowa 
dwóch oczyszczalni ścieków komunal-
nych (wartość pomocy 2 mln), dwie 
przebudowy oczyszczalni ścieków komu-
nalnych (1,9 mln), budowa 148 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków (1,8 mln), 

systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych – ponad 23 km sieci (4,4 
mln) i zbiorowe systemy zaopatrzenia 
w wodę – ok. 5 km sieci (2,9 mln). 
Reprezentantom gmin umowy wręczył 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Przemysław Litwiniuk, któ-
remu towarzyszyli przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego i starosta bialski  
Mariusz Filipiuk.

Materiał: Wioletta Bielecka

Trwają ostatnie procedury przed pod-
pisaniem umów o  dofinansowanie 
z projektu „Wygodniej, szybciej, bez-
pieczniej – poprawa spójności komu-
nikacyjnej województwa lubelskiego 
przez budowę i przebudowę dróg po-
wiatowych usprawniających dostęp-
ność komunikacyjną do regionalnych 
i subregionalnych centrów rozwoju”. 
Jedną z inwestycji realizowanych w ra-
mach projektu będzie modernizacja 
drogi Nr 1051L z Zalesia do Piszczaca.
Remont dotyczy odcinka o długości 8 
km (2,6 km – gm. Zalesie i 5,4 km – gm. 
Piszczac) i obejmie m.in.: przebudowę 
nawierzchni od skrzyżowania z drogą 
krajową w Zalesiu do centrum Piszczaca, 
skorygowanie nienormatywnych łuków 
drogowych, budowę chodnika w Zale-
siu przy drodze prowadzącej w kierunku 
Chotyłowa, w którym również powsta-
nie chodnik i położona zostanie nowa 
nawierzchnia. Inwestycja, której łączna 
wartość wynosi 10 mln 890 tys. zł, ma 
być realizowana w latach 2018-2020. Ze 
względu na zakres robót wkład własny 
dzieli się między powiat i gminy po po-
łowie. Gminy przeznaczą na przebudowę 

środki proporcjonalnie do długości swo-
ich odcinków: gmina Zalesie ponad 870 
tys. zł, a gmina Piszczac 1 mln 811 tys. zł. 
Projekt „Wygodniej, szybciej, bezpiecz-
niej” to wspólne przedsięwzięcie powia-
tów, które na swoje inwestycje fundusze 
pozyskują z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskie-

go. Powiat bialski na realizację zadań 
otrzyma ponad 12 mln zł. Druga inwe-
stycja, która będzie realizowana w ra-
mach tego projektu to przebudowa drogi 
Nr 1036L Grabanów – Rokitno o długości 
13,7 km (9,5 km – gm. Biała Podlaska, 4,2 
km – gm. Rokitno).

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

Gminy z funduszami na kanalizację 
i oczyszczalnie ścieków

Drogi dla Zalesia i Piszczaca w ramach megaprojektu
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Środki obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 są efektywnie wykorzystywane przez polskie samorządy. Przykładem może 
być powiat bialski, który umiejętnie wykorzystuje je w wielu różnych dziedzinach. Wystarczy wymienić tu oświatę i jej infra-
strukturę, kulturę, infrastrukturę drogową czy rynek pracy. Powiat bialski jest jednym z najefektywniej wykorzystujących środki 
unijne. Za ilustrację posłużą niektóre z wielu obecnie realizowanych przez nasz samorząd przedsięwzięć.

OŚWIATA I JEJ INFRASTRUKTURA
„Aktywne szkoły zawodowe w powie-
cie bialskim” – projekt skierowany jest 
do uczniów oraz nauczycieli trzech szkół 
zawodowych prowadzonych przez po-
wiat bialski. Należą do nich Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podla-
skich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Ze-
spół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim. Jest to projekt współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskie-
go na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 
Wartość inwestycji opiewa na kwotę  
1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny 
powiatu to kwota 149 964,84 zł, nato-
miast wartość dofinansowania z budżetu 
Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 
zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest 
wzrost kompetencji i kwalifikacji zawo-
dowych uczniów i nauczycieli w trzech 
Zespołach Szkół Zawodowych z powiatu 
bialskiego co z kolei przełoży się na wzrost 
szans zatrudnienia uczniów z powyższych 
szkół.
Okres realizacji projektu kwiecień 2017 – 
grudzień 2018 roku.
Następny projekt tym razem infrastruktu-
ralny pod tytułem: „Rozwój infrastruk-

tury szkół zawodowych prowadzonych 
przez powiat bialski” Projekt współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 
13.6 Infrastruktura kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego. Celem projektu jest 
poprawa warunków kształcenia zawo-
dowego i ustawicznego prowadzonego 
w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naru-
szewicza w Janowie Podlaskim, Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz 
Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dą-
browskiej. Należy stworzyć warunki zbli-
żone do rzeczywistego środowiska pracy 
zawodowej pod kątem wyposażenia/do-
posażenia warsztatów i pracowni. Zakres 
projektu obejmuje prace modernizacyjne 
istniejącej infrastruktury przeznaczonej do 
kształcenia praktycznego (roboty rozbiór-
kowe, instalacyjne, wymiana oświetlenia 
na energooszczędne typu LED) oraz zakup 
wyposażenia zgodnego z rekomendacja-
mi Krajowego Ośrodka Wspierania Eduka-
cji Zawodowej i Ustawicznej ( Koweizu ). 
Wartość projektu to 3 528 411,72 zł. War-
tość dofinansowania wynosi 2 966 244,96 
zł, a wkład własny 523 455,00 zł. Okres 
realizacji projektu lipiec 2017 – grudzień 
2018 roku.
Powiatowe szkoły zawodowe czynnie 
uczestniczą również w przedsięwzięciach 

mających na celu wymianę doświadczeń 
na arenie międzynarodowej. Program 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity 
budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ 
opiera się na osiągnięciach europejskich 
programów edukacyjnych, które funk-
cjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem 
połączenia następujących europejskich 
inicjatyw realizowanych przez Komisję Eu-
ropejską w latach 2007-2013: programu 
„Uczenie się przez całe życie”, programu 
„Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów 
współpracy z krajami uprzemysłowionymi 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Infrastruktura drogowa to kierunek, 
w którym powiat bialski podąża przy 
każdej nadarzającej się okazji. Z tego 
tytułu stan dróg w powiecie ulega ciągłej 
poprawie. Potrzeby są ogromne, ale syste-
matyczne inwestowanie w tematykę dro-
gową zwiększa komfort podróżowania 
z roku na rok.
Obecnie realizowanych jest kilka inwesty-

Skuteczność Powiatu Bialskiego  
w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych

1013L Szachy1

Komentarz 
„Powiat bialski wciąż się rozwija” 

Mariusz Filipiuk, starosta bialski: 
Niezmiernie ciszy fakt, że udaje nam się wy-
korzystywać szanse, które stwarzają Fundu-
sze Europejskie. Byłoby nieuczciwe względem 
mieszkańców powiatu, gdybyśmy ich nie 
spożytkowali. Docenić trzeba zaangażowanie 
oraz wysiłki członków Zarządu i obecnej Rady 
Powiatu. Ilość prowadzonych inwestycji i ich 
różnorodność świadczy o tym, że radni bar-
dzo dobrze radzą sobie z identyfikacją potrzeb 
mieszkańców swoich gmin. Pewne jest, że bę-
dziemy się starać pozyskiwać kolejne środki 
i realizować następne projekty dla dobra spo-
łecznego powiatu.
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cji drogowych: Przebudowa drogi po-
wiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. 
– Rogoźnica od km 0+000 do km 5+186 
odcinek długości 5,186 km w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 Typ: Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych, Poddziałanie: 
Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii. Wartość opera-
cji: 1 842 915,58 zł. Kwota dofinansowa-
nia: 1 172 647,00 zł. Celem operacji jest 
rozwój obszarów wiejskich poprzez prze-
budowę drogi powiatowej Nr 1012L (Kow-
naty) gr. woj. – Rogoźnica od km 0+000 do 
km 5+186, która przyczyni się do popra-
wy warunków życia, zwiększenia atrakcji 
turystycznej i inwestycyjnej obszaru jej 
oddziaływania, zwiększenia dostępności 
oraz komfortu dojazdu do obiektów uży-
teczności publicznej, gospodarstw rolnych 
i obiektów zabytkowych.
Do zakresu rzeczowego operacji należy 
m.in.:
wzmocnienie istniejącej konstrukcji na-
wierzchni drogi w technologii mas bi-
tumicznych, przebudowa chodnika, 
utwardzenie istniejących indywidualnych 
i publicznych zjazdów w granicach pasa 
drogowego, korekta profilu podłużnego 
w celu odwodnienia jezdni, wykonanie 
poszerzenia nawierzchni drogi do 6,0 m na 
dł. 1,29km, wykonanie nowej nawierzch-
ni drogi w technologii mas bitumicznych, 
oczyszczenie i uszczelnienie istniejących 
przepustów drogowych, oznakowanie 
pionowe i oznakowanie poziome.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1013L Rogoźnica – Żerocin od km 
0+014 do km 5+104 odcinek długości 
5,090 km w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii. 
Wartość operacji: 1 524 972,78 zł. Kwota 
dofinansowania: 970 340,00 zł. Celem 
operacji jest rozwój obszarów wiejskich 
poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 
1013L Rogoźnica – Żerocin od km 0+014 
do km 5+104, która przyczyni się do po-
prawy warunków życia, zwiększenia atrak-
cji turystycznej i inwestycyjnej obszaru jej 
oddziaływania, zwiększenia dostępności 
oraz komfortu dojazdu do obiektów uży-
teczności publicznej, gospodarstw rolnych 
i obiektów zabytkowych.
Kolejną inwestycja drogową jest ,,Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 1041L 
Zalesie - Krzyczew od km 0+500 do km 

3+382,5 o długości 2,8825 km” realizo-
wane w ramach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019. Uzyskana przez powiat 
dotacja opiewa na kwotę 1 082 584,00 zł.
Program rozwoju dróg gminnych i powia-
towych ma na celu udzielanie jednostkom 
samorządu terytorialnego dotacji celo-
wych z budżetu państwa na dofinanso-
wanie zadań własnych w zakresie budowy, 
przebudowy lub remontu dróg powiato-
wych i gminnych. Inwestycja jest konty-
nuacją przebudowy zrealizowanej w 2014 
roku. 
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1010L Miedzyrzec Podlaski (ul. Drohic-
ka) - Zasiadki - gr. woj. (Huszlew) od km 
0+000 do km 1+072 odcinek długości 
1,072 km” jest to kolejne przedsięwzię-
cie realizowane w  ramach ,Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. Po-
wiat Bialski uzyskał dotację w wysokości 
1.015.580,00 zł. 
W ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Mobil-
ność regionalna i ekologiczny transport, 
Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy 
realizowane będą dwie inwestycje prze-
widziane w przedsięwzięciu pn. „Wy-
godniej, szybciej, bezpieczniej”, a są 
to: Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – 
Rokitno – Błonie na odcinku Grabanów 
– Rokitno długości 13,7 km. Szacunkowa 
wartość tej inwestycji to 13 659 482,90 
zł. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – 
Tuczna – Sławatycze na odcinku Zalesie 
– Piszczac długości 8,0 km. 
Szacunkowa wartość tej inwestycji to 
10 891 116,32 zł.

RYNEK PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podla-

skiej rozpoczął realizację projektu poza-
konkursowego pn. „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy 
w powiecie bialskim i mieście Biała 
Podlaska (III)” w ramach Osi Prioryte-
towej I Osoby młode na rynku pracy Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych. Przyzna-
na kwota dofinansowania w wysokości  
8 140 563,72 zł umożliwiła podjęcie 
działań zmierzających do osiągnięcia 
celu projektu jakim jest zwiększenie 
możliwości zatrudnienia osób młodych 
do 29 roku życia pozostających bez pra-
cy w powiecie bialskim i mieście Biała 
Podlaska. Planujemy, iż w okresie re-
alizacji projektu ze wsparcia skorzysta 
766 osób bezrobotnych w wieku 18-29 
lat zaliczających się do kategorii NEET. 
Okres realizacji projektu od 01.01.2017r. 
do 31.07.2018r. W 2017 roku Powiatowy 
Urząd Pracy w Białej Podlaskiej realizu-
je także projekt pozakonkursowy pn.  
„Aktywizacja – Praca III” współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Oś priorytetowa 9 Ry-
nek pracy, Poddziałanie 9.2 Aktywizacja 
zawodowa - projekty PUP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. Przyzna-
na kwota dofinansowania w wysokości  
5 341 398,37 zł umożliwiła podjęcie dzia-
łań zmierzających do osiągnięcia celów 
projektu jakimi są zwiększenie zatrudnie-
nia osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym 
osób starszych po 50 roku życia, kobiet, 
osób niepełnosprawnych, osób długo-
trwale bezrobotnych oraz niskowykwalifi-
kowanych) oraz poprawa szans na zatrud-
nienie osób odchodzących z rolnictwa. 
Okres realizacji projektu od 01.01.2017r. 
do 31.12.2017 r.

Materiał: Michał Krasa/ Zdjęcia: biala24.pl
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3 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), który działa w strukturze organiza-
cyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

W  urocz ystości  udział  wzięl i  m.in. : 
burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski 
Zbigniew Kot, starosta bialski Mariusz 
Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimow-
ski, radni powiatu bialskiego – Jolanta 
Zbucka, Mariusz Kostka, Paweł Litwi-
niuk i Marek Sulima, wójt gminy Drelów 
Piotr Kazimierski, ks. Infułat Kazimierz 
Korszniewicz oraz dyrekcja i pracowni-
cy szpitala. Obiekt poświęcił ks. Henryk 
Skolimowski.
Placówka będzie służyć pacjentom w każ-
dym wieku. Nie tylko starszym, ale rów-
nież młodym osobom, które ucierpiały np. 
w wyniku wypadku, a które po wyjściu ze 
szpitala nadal potrzebują fachowej opieki 
medycznej – podkreślił starosta Mariusz 
Filipiuk.
Możliwość utworzenia Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego pojawiła się dzię-
ki wygranej międzyrzeckiego szpitala 
w konkursie ogłoszonym przez Lubelski 
Oddział Regionalny NFZ. Dyrektor SP 
ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim zaznaczył, 
że 15-łóżkowy oddział przy ul. Wiej-
skiej to tylko pierwszy etap działalności 

w tym zakresie. Drugim będzie utworze-
nie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w dawnej szkole podstawowej w Łóz-
kach, który ma dysponować 90 miej-
scami. Będzie to możliwe dzięki środkom 
unijnym pozyskanym w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
ZOL w Międzyrzecu Podlaskim od lip-
ca bieżącego roku udziela świadczeń 
medycznych pacjentom przewlekle 
chorym, którzy ze względu na stan zdro-
wia wymagają całodobowych świadczeń 
pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz 
kontynuacji leczenie, a jednocześnie nie 
potrzebują hospitalizacji w oddziale 
szpitalnym. 
Zakres świadczeń Zakładu obejmuje 
opiekę lekarską wraz z konsultacjami 
specjalistycznymi, całodobową opiekę 
pielęgniarską, rehabilitację ruchową i fi-
zjoterapię, terapię zajęciową, psycholo-
giczną, logopedyczną, trening samoob-
sługi, leczenie farmakologiczne, leczenie 
dietetyczne z leczeniem żywieniowym. 
Udzielane pacjentom świadczenia zdro-
wotne finansuje Narodowy Fundusz 

Zdrowia tj. koszty badań, leków, wyro-
bów medycznych, środków pomocni-
czych i produktów leczniczych, które sto-
suje się w trakcie udzielania świadczeń. 
Koszty wyżywienia i zakwaterowania 
ponosi pacjent. Jest to nie więcej niż 70 
% otrzymywanego świadczenia – renty 
czy emerytury. 
Osoby potrzebujące mogą korzystać 
z sali jednołóżkowej z węzłem sanitar-
nym oraz sal 2-3 osobowych. Oprócz ga-
binetu lekarskiego, punktów pielęgniar-
skich, gabinetu zabiegowego i zaplecza 
pomocniczego w Zakładzie funkcjonuje 
sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęcio-
wej i sanitariaty dla niepełnosprawnych.
Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
przyjmowani będą pacjenci spełnia-
jące kryteria. Szczegółowe informacje 
uzyskać można w siedzibie ZOL przy 
ul. Wiejskiej 13, telefonicznie pod nu-
merami telefonów: (83) 351 01 01, (83) 
371 83 27 lub na stronie internetowej 
Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu 
Podlaskim.

Tekst: Zespół projektowy SP ZOZ w Międzyrzecu 
Podlaskim/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
w Międzyrzecu Podlaskim otwarty
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Fundacja Pro Liberis wydała aplikację 
„Bezpieczne Kąpieliska”, którą można 
za darmo pobrać na system Android i 
iOS. 
Co roku w Polsce tonie setki ludzi. Apli-
kacja powstała przede wszystkim po to, 
by mieszkańcy naszego kraju wiedzieli, 
w których miejscach mogą bezpiecznie 
spędzić czas nad wodą. Są to kąpieliska 
na terenie Polski, gdzie są ratownicy i 
również miejsca, w których można wy-
pożyczyć sprzęt. W aplikacji znajduje 
się informacja, jaka jest infrastruktura, 
jak dotrzeć do danego kąpieliska, jakie 
są tam warunki. Użytkownicy mogą do-
dawać oceny, opinie oraz zdjęcia, dzięki 

temu powstała mapa bezpiecznych ką-
pielisk w Polsce. Każdy z nas powinien 
mieć dostęp do takich informacji w 
jednym miejscu stąd pomysł, aby taką 
aplikację stworzyć. Aplikację można 
pobrać na stronach itunes (iOS) i go-
ogle play (Android).

17 lipca w Białej Podlaskiej odbyły 
się uroczyste obchody Święta Policji. 
Akty mianowania na wyższe stopnie 
służbowe odebrało tego dnia 101 po-
licjantów. 

W uroczystości, która odbyła się w sali 
konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41, 
udział wzięli dowódcy, funkcjonariusze 
i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej 
Policji w Białej Podlaskiej oraz zaprosze-
ni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. 
komendant wojewódzki Policji w Lu-
blinie insp. Paweł Dobrodziej, prezy-
dent miasta Biała Podlaska Dariusz Ste-
faniuk, starosta bialski Mariusz Filipiuk, 
wicestarosta bialski Janusz Skólimowski 
oraz radni powiatowi i wójtowie gmin 
powiatu bialskiego.
Po powitaniu zgromadzonych gości 
przez komendanta miejskiego podinsp. 
Grzegorza Pietrusika, który podzięko-
wał policjantom za rok dobrej służby 
i pogratulował wszystkim funkcjona-
riuszom, którym następnie wręczo-
ne zostały odznaczenia, wyróżnienia 
i awanse. Łącznie na liście osób awan-
sowanych znalazły się 101 nazwisk 
policjantów z komend w Białej Podla-
skiej, Międzyrzecu Podlaskim, Jano-
wie Podlaskim i Wisznic. 4 w korpusie 
oficerów starszych, 4 funkcjonariuszy 
otrzymało awans w korpusie oficerów 
młodszych, 44 policjantów awansowało 
w korpusie aspirantów – z czego 2 zo-
stało nagrodzonych przedterminowym 
awansem, 38 funkcjonariuszy w korpu-
sie podoficerów oraz 11 policjantów 
w korpusie szeregowych. Komendant 
Grzegorz Pietrusik został awansowa-
ny na stopień młodszego inspektora 
policji. Akt nadania otrzymał 14 lipca 
podczas obchodów wojewódzkiego 
Święta Policji w Parczewie. 
Podczas bialskich uroczystości dziewię-
ciu funkcjonariuszy otrzymało Brązową 
Odznakę Zasłużony Policjant. Ponadto 

30 funkcjonariuszy otrzymało nagrody 
za ponadprzeciętne zaangażowanie, 
własną inicjatywę w służbie oraz wzo-
rowe wykonywanie zadań służbowych. 
Mł. Asp. Radosław Sacewicz – dzielni-
cowy Komisariatu Policji w Terespolu 
– otrzymał list gratulacyjny w związku 
z wygraną w plebiscycie na „Najbardziej 
Rozpoznawalnego Dzielnicowego Po-
wiatu Bialskiego”. 
Spotkanie było także okazją do wrę-
czenia statuetek i pucharów dla zwy-

cięzców Turnieju Strzeleckiego, który 
tradycyjnie towarzyszy bialskim obcho-
dom Święta Policji. W tym roku nagrody 
ufundował starosta bialski Mariusz Fili-
piuk i prezydent miasta Dariusz Stefa-
niuk, którzy objęli imprezę honorowym 
patronatem oraz Zarząd Terenowy NSZZ 
Policjantów Komendy Miejskiej Policji 
w Białej Podlaskiej. Wszystkim wyróżnio-
nym serdecznie gratulujemy i życzymy 
bezpiecznej służby.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Bialskie Święto Policji

Aplikacja „Bezpieczne kąpieliska” 
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Od 8 do 16 lipca w Birkenwerder w powiecie Oberhavel (Niemcy) trwało dwustronne młodzieżowe spotkanie kulturalne 
– Warsztaty Musicalowe. Na zaproszenie gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół powiatu bialskiego i sie-
dleckiego. Była to młodzież, która może pochwalić się szczególnymi uzdolnieniami w dziedzinach muzyki i tańca. Plan 
dziewięciodniowego pobytu w Oberhavel zakładał zajęcia artystyczne, taneczne oraz warsztaty ze śpiewu i naukę języka 
niemieckiego. Zwieńczeniem pobytu był koncert finałowy przygotowany przez uczestników warsztatów. 

Koncert ten miały okazję podziwiać 
delegacje władz powiatów bialskiego 
i siedleckiego, które wzięły udział w za-
kończeniu Międzynarodowych Warszta-
tów Musicalowych w Oberhavel. Powiat 
siedlecki reprezentował m.in. starosta 
Dariusz Stopa. Delegacji z powiatu bial-
skiego przewodniczył starosta Mariusz 
Filipiuk, któremu towarzyszył radny 
powiatowy Mateusz Majewski oraz pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej. Polscy samorządowcy 
mięli również okazję bliżej zapoznać się 
z charakterystyką odwiedzanego regio-
nu. Smakowali miejscowych produktów, 
poznawali specyfikę tamtejszej produkcji 
i odwiedzili miejsca, którymi szczyci się 
powiat Oberhavel m.in. muzeum kafli 
piecowych i ceramiki w Velten, Muzeum 
Kurta Mühlenhaupta, czy nowoczesną 
klinikę Oberhavel w Henningsdorfie. 
Przypomnijmy, że oficjalna współpraca 

powiatów bialskiego i Oberhavel trwa 
już od 2004 r. Powstało już wiele wspól-
nych projektów w dziedzinie kultury, jak 
również w sferze samorządności, pożar-
nictwa i sportu. Niezmiennie cieszy fakt, 

że wymiana doświadczeń pomiędzy jed-
nostkami odbywa się na wielu polach, 
a wzajemne kontakty wciąż się rozwijają 
i zacieśniają. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

OGŁOSZENIE

Zakończenie Międzynarodowych Warsztatów  
Musicalowych w Oberhavel
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Mimo, że jesteśmy na półmetku wa-
kacji uczniowie Zespołu Szkół Eko-
nomicznyc h im .  M .  Dąbrowsk iej 
w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu 
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim oraz Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Unitów Podlaskich 
w Międzyrzecu Podlaskim dbają już 
o swoją zawodową przyszłość podczas 
odbywanych staży zawodowych. 

Jest to efekt projektu „Aktywne szkoły 
zawodowe w powiecie bialskim” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształce-
nie zawodowe. Jego wartość to 1 499 
648,40 zł, 10%-owy wkład własny po-
wiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast 
wartość dofinansowania z budżetu Unii 
Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł. 
Celem głównym projektu jest wzrost 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
uczniów i  nauczycieli  w  4 szkołach 
(w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) 
z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co 
przyczyni się do wzrostu szans na za-
trudnienie uczniów.
W lipcu br. młodzież mogła kształcić się 
i pracować pod czujnym okiem opieku-
nów z danych przedsiębiorstw. Każdy 
staż to 150 godzin intensywnych ćwi-
czeń, pracy, poznawania działalności fir-
my. 2 uczniów technikum informatycz-
nego z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim 
uczestniczyła w stażach zawodowych 
w  LIQUID SYSTEMS w  Międz yrzecu 
Podlaskim, 3 przyszłych techników lo-
gistyków z  tej samej szkoły w  firmie 
EUROPTIR 2 Grzegorza Leszczyńskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, natomiast 
3 przyszłych techników ekonomistów 
również z ZSE w Urzędzie Miasta Mię-
dzyrzec Podlaski, zaś jeden w Plus Brand 
Marka Melaniuka w Radzyniu Podlaskim. 
Przyszłe 2 fryzjerki z ZSP w Międzyrzecu 
Podlaskim mogły poznawać tajniki za-
wodu w Zakładzie Fryzjerskim Damskim 
Eugenii Grabarczyk w Białej Podlaskiej, 
natomiast 7 uczniów technikum me-
chatronicznego i mechanicznego z tej 
samej szkoły zdobywało doświadczenie 
zawodowe w ZREMB ,,POLAND” Sp. z o.o. 
w Międzyrzecu Podlaskim.
Trwają rozpoczęte w połowie lipca staże 
10 uczniów z technikum hodowca koni 
w ZS w Janowie Podlaskim. Uczniowie ci 
uczą się zawodu w spółce z o.o. Stadnina 
Koni w Janowie Podlaskim. Od sierpnia 

kolejne staże zaczęły się w Zakładzie Fry-
zjerskim Damskim Eugenii Grabarczyk, 
EUROPTIR 2 Grzegorza Leszczyńskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, ZREMB ,,PO-
LAND” Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podla-
skim, LIQUID SYSTEMS w Międzyrzecu 
Podlaskim, firmie handlowo – usługowej 
Pixel w Terespolu oraz w Banku Spół-
dzielczym w Międzyrzecu Podlaskim. 
Otwartość i zaangażowanie pracodaw-
ców w przekazywaniu wiedzy i umie-
jętności podczas staży świadczy o tym, 
że inwestują oni nie tylko w nowe tech-
nologie, profesjonalną kadrę i poszerza-
nie swoich usług, ale też myślą o swojej 
przyszłości w postaci nowych wykształ-
conych pracowników. Z pewnością po-
maga w tym realizowany przez powiat 
bialski projekt „Aktywne szkoły zawodo-
we w powiecie bialskim”. W jego ramach 

uczniowie, którzy tego wymagają otrzy-
mują specjalistyczne ubrania robocze, 
materiały, sprzęt oraz narzędzia pracy. 
Te ostatnie przejdą w późniejsze posia-
danie szkół uczestniczących w projekcie, 
które będą mogły z nich korzystać przy 
zajęciach zawodowych. Wszyscy ucznio-
wie, którzy ukończą staże uzyskają sty-
pendium stażowe.
Projekt to również szansa na zdobywa-
nie wiedzy i nowych umiejętności służą-
cych nauczycielom w ich pracy. Jak na 
razie w ramach „Aktywnych szkół zawo-
dowych w powiecie bialskim” w Stadni-
nie Koni Moszna szkolenie odbyła jedna 
nauczycielka z Zespołu Szkół w Jano-
wie Podlaskim. Pozwoli to nie tylko na 
uatrakcyjnienie lekcji z praktycznej nauki 
zawodu w nowe poznane na szkoleniu 
zagadnienia, jak również do przepro-
wadzania specjalistycznych kursów dla 
uczniów w ramach w/w projektu.

Materiał: Anna Jóźwik

Trwają staże zawodowe
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27 lipca w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się spotkanie 
skierowane do rolników z terenów powiatu bialskiego i powiatów sąsiednich, na których stwierdzone zostały ogniska wi-
rusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było współorganizatorem spotkania, 
reprezentowała Podsekretarz Stanu minister Ewa Lech. Na pytania licznie przybyłych do Grabanowa rolników odpowiadali 
również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta, przedsta-
wiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii Piotr Barszcz i delegaci agencji rolnych. 

Podczas spotkania rolnikom przedstawio-
ne zostały propozycje dotyczące rozwią-
zania problemów związanych z chorobą, 
które podzielono na dwie grupy. W pierw-
szej znalazło się informowanie, profilaktyka 
i zwalczanie, w tym m.in.: pomysł zaanga-
żowania studentów weterynarii do pomo-
cy lekarzom weterynarii na obszarach za-
infekowanych wirusem, wykorzystanie 
różnego rodzaju służb do poszukiwania 
padłych dzików, wyznaczenie obszarów, 
gdzie dziki będą całkowicie wybite i wpro-
wadzenie możliwości polowań zbiorowych 
i polowań z nagonką. W drugiej pomoc 
rolnikom, która miałaby być realizowana 
m.in. poprzez przyspieszoną wypłatę do-
płat bezpośrednich za rok 2017, czy inter-
wencję dotyczącą kredytów i odsetek dla 
producentów, którzy korzystają z różnych 
form finansowania. Duży nacisk położono 
właśnie na aspekt informacyjny oraz prze-
strzeganie lub nieprzestrzeganie przez rol-
ników zasad bioasekuracji.
Dla producentów trzody chlewnej spotka-
nie było okazją do przedstawienia przedsta-
wicielowi Ministerstwa ich bieżącej sytuacji, 
postulatów i zadania najbardziej nurtują-
cych pytań, które nasuwają się w obliczu 
rozprzestrzeniającego się wciąż wirusa. 
Dotyczyły one m.in. wysokości odszkodo-
wań za świnie, w tym również za te zabite 
w związku z zeszłorocznym rzutem choro-
by i sposobu ich naliczania. Hodowcy pytali 
także o konieczność obowiązywania limitu 
uboju na własny użytek, celu i zasadach 
proponowanego przez Ministerstwo pro-
cesu przebranżowienia gospodarstw oraz 
przyszłości producentów trzody chlewnej 
na terenach pustoszonych przez chorobę. 
Przypomnijmy, że 15 lipca weszło w ży-
cie rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, które wprowadza za-
ostrzone zasady bioasekuracji na ściśle 
określonych terenach zaatakowanych wi-
rusem ASF. W dokumencie określone jest, 
że do 14 sierpnia posiadający świnie rol-
nicy z tych obszarów muszą dostosować 
gospodarstwa do opisanych wymogów 
bądź złożyć wniosek do powiatowego 
lekarza weterynarii, w którym deklarują, 
iż gospodarstwo ich nie spełni. Zgodnie 
z nowymi zasadami świnie z takiego go-
spodarstwa będą poddane ubojowi, po 
którym gospodarz będzie mógł ubiegać się 
o rekompensatę z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek oznacza 
także zaprzestanie chowu na najbliższe 2 
lata, czego obawiają się rolnicy.

Jak poinformował przedstawiciel ARiMR 
nowy program bioasekuracji na terenie 
województwa lubelskiego będzie realizo-
wany po raz pierwszy (wcześniej w woj. 
podlaskim), a odszkodowania mają być 
wypłacane w dwóch transzach. 
Oprócz rozporządzenia żywą dyskusję 
w Grabanowie wywołał również temat 
wadliwego zdaniem większości rolników 
prawa łowieckiego i jego nowelizacji. Mini-
ster zapowiedziała prowadzenie odstrzału 
sanitarnego (ponad planami łowiecki-
mi), którego celem pozostaje zmniejszenie 
populacji dzika do 0,1 osobnika/km2 oraz 
zmianę zasad dotyczących odstrzału loch 
dzika. Jak zapowiedział w ubiegłym miesiącu 
marszałek województwa lubelskiego Sławo-
mir Sosnowski za każdego odnalezionego 

padłego dzika, który zostanie zgłoszony do 
powiatowego lekarza weterynarii wypłaca-
ne będzie 200 zł. Potwierdził to dziś wice-
marszałek Grzegorz Kapusta, który postu-
lował również wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej, co oznaczałoby przeznaczenie 
dla rolników nadzwyczajnych środków z bu-
dżetu Państwa.
Na spotkaniu w Grabanowie obecni byli 
także: starosta bialski Mariusz Filipiuk, 
wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, 
radni powiatu bialskiego, samorządowcy 
z powiatów parczewskiego i radzyńskie-
go, wójtowie gmin, przedstawiciele władz 
miasta Biała Podlaska, przedstawiciele po-
wiatowych służb weterynaryjnych, związ-
ków zawodowych rolników i organizacji 
rolniczych.                      Materiał: Wioletta Bielecka

ASF: Rolnicy spotkali się  
z przedstawicielem Ministerstwa
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Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)

Punkt skupu Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska -

ZM Wierzejki - Łuków 5,20

ZEMAT Wohyń - Radzyń 5,30

ZM ŁMEAT - Łuków -

Januszówka - Łęczna 5,40

Ceny Targowiskowe wybranych produktów

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 
(kg)

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

Piszczac 70 60-65 60 80-85 2,5 1,0

Biała Podlaska 70 60 65 70-80 0 3,0 0

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

Łuków 70-75 65-70 65-70 80-90 70 1,5-2,0 1,5-2,5

Łęczna 60 0 62-65 55 1,0-2,5 1,0-1,2

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 4 sierpnia 2017 r.

Na terenie powiatu bialskiego od-
notowano już 22 ogniska wirusa 
afrykańskiego pomoru świń. Ostat-
nie ośrodki ASF stwierdzono w miej-
scowościach: Sitno (gm. Międzyrzec 
Podlaski), Murawiec (gm. Terespol) 
i Bereza (gm. Drelów). 21 lipca w Sta-
rostwie Powiatowym w Białej Podla-
skiej odbyło się kolejne posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, któremu przewodni-
czył starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Ogniska występują nie tylko na terenie 
powiatu bialskiego, ale również w po-
wiatach radzyńskim, włodawskim i par-
czewskim. Wyznaczone od ogniska ob-
szary zapowietrzony (3 km od ogniska) 
i zagrożony (10 km) obejmują swoim 
zasięgiem tereny sąsiednich powiatów. 
W związku z tym wojewoda lubelski wy-
dał 3 rozporządzenia w sprawie zwalcza-
nia afrykańskiego pomoru świń dla tych 
powiatów. Rozporządzenie z 1 sierpnia 
w związku z ogniskami w Stawkach (gm. 

Włodawa) i Mostach (gm. Podedwórze, 
powiat parczewski). Zgodnie z tym roz-
porządzeniem obszar zagrożony objął 
teren gmin Sosnówka i Wisznice w po-
wiecie bialskim, gmin Włodawa, Hanna, 
Wyryki w powiecie włodawskim oraz 
teren gmin Podedwórze, Dębowa Kłoda 
i Jabłoń w powiecie parczewskim.
W lasach wciąż pozostaje wiele padłych 
dzików, które są rezerwuarem choroby. 
Mimo wcześniejszych apeli o zgłaszanie 
każdego przypadku znalezionego dzika, 
takich głosów wciąż nie jest zbyt dużo. 
Powodem może być długa procedura, 
którą policja przeprowadza przy każ-
dym takim zgłoszeniu. Bialska policja 
poinformowała, że jest to konieczne ze 
względu na śledztwo prowadzone przez 
Prokuraturę Okręgową w Białymstoku, 
która zbiera materiały o każdym ujaw-
nieniu padłego dzika. W związku z tym 
konieczne jest zachowanie określonych 

wymogów formalnych.
Powiatowy lekarz weterynarii wydał 
rozporządzenie o odstrzale sanitar-
nym, które od momentu ogłoszenia 
obowiązuje do końca bieżącego roku. 
Celem będzie redukcja populacji dzika 
do 0,1 osobnika na km2. 
O b e c ny  n a  p o s i e d ze n i u  PZ Z K  Ad a m 
Olszewski,  członek Zarządu Ogólno-
polsk iego Porozumienia Związków 
Zawodowych Rolników i Organizacji 
Rolniczych pokreślił, że mamy do czy-
nienia z  poważnym kryzysem, który 
ma coraz poważniejsze konsekwen-
cje gospodarcze i zaczyna odbijać się 
również na producentach zbóż. Rolni-
cy będą musieli przechowywać ziarno 
w zamknięciu przez co najmniej 30 dni 
przed sprzedażą. Okres 90 dni przecho-
wywania obowiązuje w przypadku zie-
lonki i słomy. 

Materiał: Wioletta Bielecka

Mnożą się ogniska wirusa
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Szanowni Państwo! W nowej rubry-
ce „Gościńca Bialskiego” TURYSTYKA 
przedstawiać będziemy podmioty zrze-
szone w Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej „Między Bugiem a Krzną”. Naszą po-
dróż po powiecie bialskim rozpoczniemy 
od Gminy Kodeń.

Gmina Kodeń położona jest w obrębie 
Równiny Kodeńskiej. Charakteryzuje się 
płasko-równinną rzeźbą terenu. Wysokości 
bezwzględne wahają się w granicach ok. 
160 m. 
Obszary te zaliczane są do Południowego 
Podlasia.
Od wschodu granica gminy biegnie wzdłuż 
rzeki Bug, która w tym miejscu jest także 
granicą Polski i Unii Europejskiej z Republi-
ką Białorusi. Od północy graniczy z gminą 
Terespol, od zachodu z gminami Tuczna 
i Piszczac, a od południa z gminą Sławaty-
cze. 
Gmina liczy 3.720 mieszkańców i zajmuje 
obszar 150,33 km², z czego 65% stanowią 
użytki rolne, a 27% użytki leśne. Średnia 
liczba mieszkańców na 1 km² wynosi blisko 
25 osób. 
Przez gminę przebiega, z północy na połu-
dnie, droga wojewódzka nr 816, tzw. „Nad-
bużanka” łącząca Terespol – Kodeń – Sła-
watycze – Włodawę – Dorohusk – Horodło 
– Zosin. 
Pierwsze wzmianki historyczne o Kodniu 
pochodzą z końca XV w. Sapiehowie wyku-
pili wówczas od braci Ruszczyców istniejące 
na Bugu w Kodniu młyny wodne. W 1511 r. 
Jan Sapieha, wojewoda witebski i podlaski, 
uzyskał od króla Zygmunta Starego przy-
wilej na wystawienie w Kodniu zamku i lo-
kowanie miasta na prawie magdeburskim. 
W 1513 r. Kodeń otrzymał herb, burmistrza 
i rajców, a mieszkańcy uzyskali od właścicie-
la liczne przywileje. 
Atutem gminy są bogate walory przyrod-
niczo-krajobrazowe. Położona jest w obrę-

bie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, oraz Natura 2000, której obszar 
zajmuje ponad 16% jej powierzchni. 
Przez teren gminy prowadzi turystyczny 
Nadbużański Szlak „Przyjaźni”, „Nadbużański 
Szlak Rowerowy” oraz „Szlak Kajakowy Bug 
– Krzna”. Niewątpliwie największą atrakcją 
jest szlak „Green Velo”, który wzdłuż Bugu 
przebiega przez całą gminę.
Dobry stan środowiska naturalnego: czy-
ste powietrze, woda i niezanieczyszczone 
gleby w sposób naturalny wpisują gminę 
w rozwój turystyki skierowanej do miesz-
kańców zurbanizowanych terenów w Pol-
sce.
Na terenie gminy znajduje się wiele zabyt-
ków, głównie związanych z twórcami świet-
ności Kodnia – rodem Sapiehów. Wśród 
nich na szczególną uwagę zasługują:
- kościół św. Ducha (dawna cerkiew późno-
gotycka) – świątynia ta została ufundowana 
wraz 
z zamkiem kodeńskim przez wojewodę no-
wogrodzkiego Pawła Sapiehę i zbudowana 
ok. 1540 roku, 
- renesansowy kościół św. Anny, który otrzy-
mał tytuł Bazyliki Mniejszej (zbudowany 
w latach 1631 - 1640), 
- kaplica cmentarna pw. św. Wawrzyńca po-
wstała w latach 1683 -1685, 
- jedyna w Polsce drewniana cerkiew unicka 
św. Nikity z XVII w., o statusie Sanktuarium 
Unitów Podlaskich, w Kostomłotach,
- Pałac Sapiehów z XVIII w., zwany Placen-
cją.
W Kodniu znajduje się także Muzeum Misyj-
no-Ornitologiczne.
Sanktuarium kodeńskie to miejsce piel-
grzymek. Wierni z Podlasia, ale także 
z innych stron Polski, kilka razy w roku 
uczestniczą w odpustach. Najbardziej zna-
ny to odbywający się 14 i 15 sierpnia Głów-
ny Odpust Diecezjalny Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Uczestniczy w nim 
nawet kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Na 

co dzień do Kodnia przybywają pielgrzymi 
odwiedzający cudowny obraz Matki Bożej 
Kodeńskiej Królowej i Matki Podlasia, który 
znajduje się w Bazylice.
Kodeń to również miejsce osnute legen-
dami. Tę o przybyciu cudownego obrazu 
Matki Bożej Kodeńskiej zna wielu. Prawie 
zapomnianymi są dwie, o których w swoim 
opracowaniu „Monografia Kodnia” z 1968 
roku pisze Franciszek Jagiellak. Obie doty-
czą kurhanów w pobliżu Kodnia. Pierwszy 
to kurhan Carocha. Usypany na mogile 
żony dowódcy wojsk Wołoskich przebywa-
jących w okolicach Kodnia w czasie wojny 
ze Szwedami. Drugi usytuowany kilka kilo-
metrów na południe od Kodnia. Ma rzeko-
mo pochodzić sprzed 2000 lat.
Interesującym jest czy to tylko legendy czy 
też jak to z legendami bywa tkwi w nich 
ziarnko, a może ziarno prawdy.
Sportową atrakcją Kodnia jest rozgrywa-
ny od 2000 roku Bieg Sapiehów zwany 
z racji uciążliwych warunków atmosferycz-
nych, „Piekielną piętnastką”. Bieg rozgrywa-
ny jest w pierwszą sobotę sierpnia.
Nadbużańska przyroda bogata jest w sie-
dliska rzadko występujących ptaków 
i wyjątkowych gatunków roślin. Wijące 
się wśród pól i bogatych w grzyby lasów 
ścieżki dla pieszych i rowerzystów przeno-
szą nas w świat ciszy i spokoju. Wszystko to, 
wraz z meandrami zasobnego w ryby Bugu, 
znajduje się na terenie obszarów chronio-
nych Natura 2000. 
Kodeń i jego okolice to doskonałe miej-
sce do rodzinnego wypoczynku z dala od 
miejskiego zgiełku w otoczeniu urokliwych 
krajobrazów. To miejsce na niezapomniane 
krótsze (weekendowe) i dłuższe (urlopowe) 
pobyty.
Walory turystyczne Kodnia potwierdzi-
li uczestnicy głosowania w konkursie na 
Turystyczne Perły Regionu Lubelskiego 
w 2015 roku. Gmina Kodeń uzyskała wów-
czas II miejsce.

Prezentujemy członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną”

Kodeń - piękno natury, bogactwo dziejów

►
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Nasza baza noclegowa obejmuje blisko 
390 miejsc:
1. Dom Pielgrzyma - 180 miejsc noclego-
wych - tel. 83 375 41 20; 515 129 239 
2. „Dolina Bugu” - 94 miejsca noclegowe - 
tel. 691 220 874
3. Zajazd Kodeński - 40 miejsc noclegowych 
- tel. 83 375 46 38; 600 035 392
4. „Dolina Zapomnienia” Gospodarstwo 
Agroturystyczne 21-509 Kodeń, ul. Polna 
4A całoroczny - 15 miejsc – tel. 507-036-294
5. Gospodarstwo Agroturystyczne 21-509 
Kodeń , ul. Sławatycka 127 całoroczny  
15 miejsc
6. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dę-
bem” Kodeń III 20 A, 21-509 Kodeń, sezon 
maj – listopad - 10 miejsc – tel. 660-664-913
7. Gospodarstwo Agroturystyczne „Mor-
wówka” 21-509 Kodeń, ul. Morwowa 2, ca-
łoroczny 9 miejsc, kontakt – tel 601 697 718; 
514 517 919.
8. Gospodarstwo Agroturystyczne „Nadbu-

rzański Raj” 21-509 Kodeń, ul. Spółdzielcza 
8, sezon marzec – listopad - 8 miejsc – tel. 
692 620 396
9. Gospodarstwo Agroturystyczne „Przysta-
nek Kodeń” 21-509 Kodeń, ul. Sławatycka 
39, całoroczny 8 miejsc
10. Kwatera Agroturystyczna „Wypoczy-
nek nad Bugiem” Uroczysko Kostomłoty 
I, 21-509 Kodeń sezon maj – październik -  
6 miejsc
11. Gospodarstwo Agroturystyczne 21-509 
Kodeń, ul. 1 Maja 35 sezon kwiecień – paź-
dziernik - 3 miejsca - tel. 83 375-44-06, 697-
43-44-06
Gastronomia opiera się na obiektach: 
Zajazdu Kodeńskiego i Domu Pielgrzyma 
Misjonarzy Oblatów. 
Gmina Kodeń znana jest także z wielu zare-
jestrowanych produktów tradycyjnych. 
Wśród nich dużą popularnością cieszą się: 
Ser Zabłocki, Kwas chlebowy sapieżyński 
kodeński, Kodeński chleb razowy żytni, Dzik 

w cieście, Kisiel z owsa, Witaminy Eremity 
i Nektar św. Eugeniusza. 
Do gminy można dojechać:
- od północy – DK 2 do Terespola, stąd DW 
816 w kierunku Włodawy
- od południa DK 63 do Sławatycz, następ-
nie DW 816 w kierunku Terespola,
- od zachodu z Białej Podlaskiej przez Pisz-
czac i Zachorów.
Do najbliższej stacji kolejowej znajdującej 
się w Terespolu jest ok. 20 km. 

Informacje turystyczne można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Kodeń
ul. 1 Maja 20

21-509 Kodeń

tel. 83 375 41 55
www.koden.pl

ug@koden.pl
Autor: Andrzej Krywicki, Fot. archiwum UG Kodeń

Ziemia Brzeska – bliska a tak mało 
znana. Zapraszamy do bliższego za-
poznania z pograniczem polsko – bia-
łoruskim!!

Centrum Turystyki Regionalnej „Przy 
Trakcie” to regionalny organizator tury-
styki przyjazdowej na Podlasie i Polesie, 
w Polsce i na Białorusi, a także biuro 
podróży.
Nasze Centrum grupuje tour-operato-
rów, regionalistów, pasjonatów turystyki 
aktywnej działających na pograniczu pol-
sko – białoruskim. Są to osoby doświad-
czone, pełne pasji i zaangażowania.
Naszym atutem jest dobra znajomość 
ludzi, historii, kultury i tradycji regionu 
co w połączeniu z wieloletnim doświad-
czeniem naszego partnera, firmy Raytan 
Tour z Warszawy, gwarantuje niezapo-
mniane przeżycia.

Wytnij i zachowaj. Stwórz swój 
własny turystyczny przewodnik po 

powiecie bialskim.

Członek stowarzyszenia LOT „Między Bugiem a Krzną”

Centrum Turystyki Regionalnej „Przy Trkacie”
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28 lipca odbyły się obchody 55-lecia po-
wstania Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Romanowie. Na program 
uroczystości złożyły się: msza św. cele-
browana przez ks. Marka Kujdę w ka-
plicy w Romanowie w intencji zmarłych 
z rodziny Kraszewskich, Rościszewskich 
oraz pracowników muzeum, a także wy-
kład prof. Ewy Ihnatowicz jako wstęp do 
wernisażu wystawy „Kartki z podróży 
Józefa Ignacego Kraszewskiego” oraz 
koncert muzyczny „W salonie u Kra-
szewskiego”. 

Współgospodarzem uroczystości były wła-
dze powiatu bialskiego reprezentowane 
przez Janusza Skólimowskiego – wicesta-
rostę bialskiego, Mariusza Kostkę - wice-
przewodniczacego Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej, Arkadiusza Misztala - członka 
Zarządu powiatu oraz radnych powiatu: 
Marzennę Andrzejuk, Łukasza Jaszczuka 
i Ryszarda Bosia. Swoją obecnością obcho-
dy zaszczycili: Jan Emeryk Rościszewski – 
praprawnuk Kajetana Kraszewskiego czyli 
brata pisarza, wiceprezes zarządu Banku 
Polskiego PKO Mieczysław Król, wicepre-
zes zarządu Banku Polskiego PKO prof. Fe-
liks Czyżewski, Małgorzata Bogusz – z-ca 
dyrektora biura organizacji, kadr i budżetu 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mar-
cin Czyżak – dyrektor departamentu wdra-
żania EFRR Urzędu Marszałkowskiego, 
Artur Sępoch – dyrektor WOK w Lublinie, 
Ewa Koziara - dyrektor Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży OHP, Jacek Danieluk – 
burmistrz Terespola, Piotr Dragan - wójt 
gminy Wisznice, Jacek Szewczuk – wójt 
gminy Rokitno oraz Ewa Nuszczyk – prze-
wodnicząca Rady Gminy Wisznice. 
Romanowskie muzeum gościło także Tere-
sę Czech – synową pierwszego dyrektora 
muzeum Wacława Czecha, byłych dyrekto-
rów placówki: Marię Mironowicz – Panek 
i Annę Czobodzińską – Przybysławską, 
Annę Oleszek z Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie, dyrektorów szkół współpra-
cujących z muzeum, delegację z muzeum 
Niemcewicza w Skokach na Białorusi, mu-
zealników, dyrektorów gminnych instytucji 
kultury, bibliotek, członków rady muzeum, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Ro-
manowie oraz liczne grono przyjaciół pla-
cówki.
Jubileusz był okazją do wręczenia pra-
cownikom muzeum dyplomów Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
odznaczeń powiatowych. Dyplomem mi-
nistra uhonorowani zostali Jadwiga Mazu-

ruk oraz Dominik Litwiniuk, a medale „Za-
służony dla powiatu bialskiego” otrzymali: 
Dorota Demianiuk, Grażyna Wojciechow-
ska oraz Dominik Litwiniuk. Liczne grono 
osób zasłużonych dla rozwoju muzeum 
uhonorowano okolicznościowymi me-
dalami wybitymi z okazji Jubileuszu oraz 
podziękowaniami za wsparcie finansowe. 
Jubileuszowe życzenia skierowane do 
dyrektora muzeum i jego pracowników 
przekazali przedstawiciele władz powia-
tu i przybyli goście. Okolicznościowe listy 
gratulacyjne przekazali również: Adam 
Abramowicz - poseł na Sejm RP, Krzysztof 
Grabczuk – wicemarszałek województwa 
lubelskiego, Robert Gmitruczuk – wice-
wojewoda lubelski, Tadeusz Sławecki – dy-
rektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Dariusz 
Stefaniuk – prezydent Białej Podlaskiej, 
Anna Filc – Lazor – dyrektor Muzeum Za-
moyskich w Kozłówce, Maria Mironowicz 

– Panek oraz Mariola Kuć – dyrektor GOiKS 
w Hannie. Podczas uroczystości nie zabra-
kło również okolicznościowego tortu. 
Organizacja obchodów zrealizowana 
została w ramach projektu pn. „Reno-
wacja zabytkowego dworu Kraszew-
skich w Romanowie”, dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 w  ramach Osi Priorytetowej 7. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i na-
turalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kul-
turowe i naturalne w ramach umowy 
nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 
21.07.2017 r.
W ramach projektu wybity został okolicz-
nościowy medal pamiątkowy, zakupiono 
gadżety reklamowe, sfinansowano także 
zakup okolicznościowych grawertonów, 
wykład oraz koncert muzyczny.

Tekst: Krzysztof Bruczuk, Dorota Demianiuk/ Zdjęcia: 
Grzegorz Łukomski

gm. Sosnówka

 Jubileusz 55–lecia powstania muzeum 
                                w Romanowie
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Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w Romanowie zostało otwarte 28 
lipca 1962 roku, w 150. rocznicę uro-
dzin pisarza. Utworzono je na mocy 
decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Lublinie z dnia 18 grudnia 1958 roku, 
z inicjatywy Wacława Czecha pierwsze-
go dyrektora muzeum w Romanowie 
(wcześniej dyrektora Powiatowego 
Domu Kultury we Włodawie). 

Wsparcie dla utworzenia placówki zostało 
udzielone przez Pawła Dąbka - przewod-
niczącego WRN w Lublinie, Wincentego 
Danka – znawcę twórczości Kraszewskiego, 
Henryka Gawareckiego – Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz Antoniego 
Trepińskiego – dziennikarza i bibliofila za-
fascynowanego twórczością Kraszewskie-
go. Autorem projektu odbudowy był Piotr 
Gawdzik, a przy pracach niefachowych 
dużą pomocą służyła miejscowa ludność. 
Zalążek ekspozycji stanowiły zbiory 
otrzymane od Janusza Kraszewskiego, 
wnuka Kajetana – brata pisarza.
 „Dźwignięty ze zgliszczy i ruin zabytkowy 
dworek, dawna siedziba Malskich i Kra-
szewskich stała się placówką muzealną 
o rozległych zamierzeniach, o dużych 
ambicjach w dążeniu do rozwoju poważ-
nej działalności kulturalno – oświatowej 
i dydaktyczno – wychowawczej”- pisał W. 
Czech. 
Pierwsze lata funkcjonowania muzeum to 
lata trudne ze względu na brak dróg do-
jazdowych, kłopoty natury finansowej czy 
brak pomocy merytorycznej ze strony ów-
czesnych władz. Ciężar odpowiedzialności 
za prowadzenie muzeum w tych trudnych 
latach spoczął na barkach bardzo nieliczne-
go grona pracowników. 
W 1977 roku po śmierci Wacława Czecha 
muzeum zaczęła kierować Maria Mirono-
wicz – Panek. Swoją pracę w romanowskim 
muzeum wspominała tak: „Zaraz po stu-
diach rozpoczęłam pracę w Muzeum Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 
na Podlasiu. W zamyśle tylko na jeden rok, 
ale po nagłej śmierci dyrektora muzeum 
otrzymałam nominację i pozostałam na 
stanowisku dyrektora sześć lat. Z wiel-
kim sentymentem wspominam tamten 
pionierski okres. Niewielka miejscowość, 
kontakt ze światem utrudniony, telefon na 
korbkę do godz.15.00 i społeczność nie-
zbyt przychylna muzeum - „bo mogła tu 
być szkoła”. Wówczas zdałam sobie sprawę, 
że muzeum musi pełnić rolę ośrodka kul-
tury, musi być instytucją żywą, integrują-
cą. Wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom 
i lokalnym potrzebom, a także kształtującą 
pragnienie obcowania z kulturą wyższą.
I tak krok po kroku muzeum stawało się 
miejscem spotkań, rozwinęła się dzia-
łalność wystawiennicza, edukacyjna”. 
W tym okresie powstała koncepcja stwo-

rzenia ekspozycji odtwarzającej wizerunek 
dworu polskiego. Wizję tę na przestrzeni 
lat realizowała Anna Czobodzińska – Przy-
bysławska, która w roku 1982 zaczyna kie-
rować muzeum. Pani Czobodzińska – Przy-
bysławska w swojej pracy miała dwuletnią 
przerwę w latach 1984 – 1986, kiedy na 
krótko dyrektorem został Piotr Mras. Po-
zostawił on po sobie cenną dokumentację 
historyczno–konserwatorską pod nazwą 
„Romanów. Zespół dworsko – ogrodowy”.
Po odejściu Piotra Mrasa Anna Czobodziń-
ska - Przybysławska kierowała muzeum do 
końca 2014 roku. Za jej sprawą i oddanych 
jej współpracowników muzeum na prze-
strzeni lat zmieniło swoje oblicze poprzez: 
wzbogacenie ekspozycji i urządzenie 
nowych sal muzealnych; przeprowadze-
nie całego szeregu prac remontowych 
i  inwestycyjnych, w tym z funduszy 
unijnych; poszerzenie oferty edukacyjnej 
i kulturalnej poprzez organizację konkur-
sów czy licznych wystaw związanych te-
matycznie z Kraszewskim bądź jego rodzi-
ną oraz nawiązujących do pozaliterackich 
zainteresowań pisarza m.in. malarstwa; 
współorganizację sesji naukowych i działal-
ność publicystyczną. W 1995 roku wydano 
pod redakcją Pani dyrektor pozycję „Ro-
manów i bracia Kraszewscy”, w 1996 roku 
pod redakcją Pani profesor Ewy Ihnatowicz 
„Kraszewski – pisarz współczesny”, a także 
informator promujący muzeum. Został on 
napisany przez zespół pracowników mu-
zeum: A.Czobodzińską - Przybysławską, 
Halinę Kostkę - Chybowską i Dominika Li-
twiniuka. Powstały też liczne katalogi, be-
dące pokłosiem wystaw.
Muzeum przystąpiło do udziału w obcho-
dach Europejskich Dni Dziedzictwa czy 
Nocy Muzeów.
Od stycznia 2015 roku dyrektorem mu-
zeum jest Krzysztof Bruczuk. Placówka 
w tym czasie rozszerzyła swoją ofertę 
edukacyjną poprzez wprowadzenie do 
niej nowej tematyki lekcji muzealnych oraz 
gier terenowych i edukacyjnych aktywizu-

jących odwiedzających. Ekspozycja muze-
alna wzbogaciła się o nową salę tzw. Izbę 
Pamięci Dworu Antopolskiego. Do kalen-
darza imprez wprowadzono Noc świętojań-
ską u Kraszewskiego oraz Romanowski dwór 
- domem małego Józia. Muzeum realizuje 
projekty z programów Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a w roku bie-
żącym otrzymało dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 
na realizację projektu Renowacja zabytko-
wego dworu Kraszewskich w Romanowie. 
W ostatnich latach udało się również pozy-
skać liczne grono sponsorów, którzy chęt-
nie wspierają działania muzeum. Placówka 
aspiruje do miana aktywnej przestrzeni 
wykorzystywanej na potrzeby współcze-
snego odbiorcy i współczesnej edukacji. 
Misją muzeum jest zachowanie pamięci 
o Józefie Ignacym Kraszewskim oraz jego 
kulturowym dorobku zgodnie ze słowami 
pisarza zawartymi w t.1 „ Obrazów z życia 
mi podróży”: Dziś bez wczoraj jest bardzo 
krótkie – krótsze niż dziś bez jutra.

Tekst: Krzysztof Bruczuk
 Zdjęcia: z archiwum muzeum

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 
tel./fax. (0-83)379 30 14; e-mail: muzeum_kraszewskie-

go@op.pl

gm. Sosnówka
 Z historii Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie
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23 lipca w Dąbrowicy Małej odbyła 
się po raz dziesiąty „Wasylówka” ku 
pamięci malarza-samouka i poety Ba-
zylego Albiczuka, mieszkańca Dąbro-
wicy Małej, który rozsławił miejsco-
wość na niemal cały świat. Z tej okazji 
odbył się również II Rajd Rowerowy 
śladami artysty. W całym wydarzeniu 
wzięli udział licznie mieszkańcy na-
szego regionu jak i goście z Ukrainy.

Wydarzenie miało na celu uczczenie 22. 
rocznicy śmierci i 108. rocznicy uro-
dzin malarza. Upamiętnienie rozpo-
częło się od rajdu rowerowego – krótkiej 
przejażdżki po okolicach, gdzie bywał 
Bazyli Albiczuk. Start odbył się w Pisz-
czacu, a trasa wiodła m.in. przez Koście-
niewicze do Dąbrowicy Małej. W wy-
cieczce wzięło udział blisko dwudziestu 
cyklistów, głównie z gminy Piszczac.
Dalsza część uroczystości przeniosła 
się na niewielki cmentarz prawosław-
ny w Dąbrowicy Małej, gdzie spoczywa 
artysta. Tam złożono na jego grobie 
kwiaty oraz zapalono znicze. Następ-
nie odbyła się tzw. Panichida za duszę 
Wasyla Albiczuka (nabożeństwo żałob-
ne obrządku wschodniego).
Pozostałe punkty programu uroczy-
stości odbyły się w świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowicy Małej. Delegacja władz 
gminy Piszczac oraz pozostali organi-
zatorzy wydarzenia przywitali oficjal-
nie przybyłych gości, po czym złożyli 
kwiaty pod tablicą pamiątkową ku pa-
mięci Bazylego Albiczuka, wmurowaną 
w 2009 r. w ścianę świetlicy. Po części 
oficjalnej odbył się program artystyczny 
z występem zespołów ludowych z Pod-
lasia i Ukrainy. W tym czasie można było 
zwiedzić niewielką izbę pamięci po-
święconą artyście oraz porozmawiać 
z mieszkańcami znającymi osobiście 
malarza.
– Spotykałam się panem Albiczukiem. 
Pi ę k n i e  m a l owa ł,  wo kó ł  d o mu  m i a ł 
śliczne kwiaty. Różne były jego obrazy, 
szczególnie lubił malować kwiaty. Jego 
ogród był przepiękny, nie był może duży, 
rozciągał się wokół jego domu i troszecz-
kę za domem, ale miało się wrażenie, że 
jest tego wszystkiego dużo, rośliny kwi-
tły jedna przy drugiej. Były tam przede 
wszystkim stare kwiaty, których już prak-
tycznie w ogródkach nie ma. Mało kto 
pamiętał już takie rośliny a on je pamię-
tał, był to człowiek starszej daty i przy-
wracał pamięć tym mało popularnym 
już roślinom. W kontakcie pan Bazyli był 
bardzo sympatyczny, serdeczny, chętnie 
rozmawiał, był otwarty na ludzi i chętnie 

opowiadał o tym co robi – wspominała 
Janina Szerszunowicz – mieszkanka 
Piszczaca.
Ostatnią częścią wydarzenia był piknik 
integracyjny przy świetlicy z grillem oraz 
poczęstunkiem. Dzieci miały frajdę z cieka-
wych gier i zabaw oraz zajęć plastycznych.
– Jest to kolejna, dziesiąta edycja tej im-
prezy. Nazwa „Wasylówka” nawiązuje do 
imienia artysty. Bazyli bowiem to inaczej 
Wasyl w języku ukraińskim. Impreza ma 
na celu przypomnieć postać artysty, ale też 
jego obrazy. Spotykają się tu też ludzie, któ-
rzy go znali i wspominają jego osobowość 
i twórczość. Jeśli chodzi o upamiętnianie 
artysty to warto powiedzieć, że oprócz rok-
rocznej imprezy, izba pamięci znajdująca się 
tu w świetlicy stale się rozbudowuje o nowe 
pamiątki po Bazylim Albiczuku, które dają 
ludzie dobrej woli z Dąbrowicy i okolicy. 
Na pewno jest też chęć powrotu do tych 
znanych ogrodów Albiczuka, by je odre-
staurować i w tym roku Zespół Placówek 
Oświatowych w Piszczacu podjął się tego 
trudu i rozpoczął prace, żeby takie ogrody 
zrobić przy szkole w Piszczacu. Od sierpnia 
natomiast zaczynamy działania z inicjaty-

wy pani Sołtys wsi i tzw. Klubu Mam, które 
mają na celu popularyzację twórczości Ba-
zylego Albiczuka. Odbędą się m.in. zajęcia 
malarskie dla dzieci. Dzieci będą miały rów-
nież możliwość układania puzzli z wizerun-
kami Albiczuka i jego obrazów – powiedział  
Łukasz Węda – Dyrektor GCKiS w Piszczacu. 
Organizatorami wydarzenia byli: wójt 
gminy Piszczac Kamil Kożuchowski, sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk, Związek 
Ukraińców Podlasia, Parafia Prawosławna 
w Zahorowie, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Piszczacu oraz Sołectwo i OSP 
Dąbrowica Mała.               Materiał: Jakub Sowa

gm. Piszczac

           „Wasylówka” w Dąbrowicy Małej
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1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 
wybuchło Powstanie Warszawskie. Do 
walki stanęło około 50 tys. powstań-
ców Armii Krajowej. 

Walka podjęta w kilku dzielnicach rów-
nocześnie przyniosła różne rezultaty. 
W prawobrzeżnej, wschodniej dzielnicy 
Pradze trwała zaledwie 3 dni. Miażdżąca 
przewaga Niemców spowodowała, że 
Powstańcy na Pradze po przejściowych 
miejscowych sukcesach przeszli z powro-
tem do podziemia, część z nich podjęła 
próbę sforsowania Wisły i wzmocnienia 
oddziałów powstańczych walczących na 
lewym brzegu rzeki.
 Od pierwszych dni sierpnia bardzo cięż-
kie walki toczyły się w zachodniej dziel-
nicy Wola. Oddziały niemieckie wzmoc-
nione czołgami spychały powstańców 
w kierunku Śródmieścia i Starego Miasta. 
Równocześnie hitlerowcy rozpoczęli bez-
precedensową rzeź ludności cywilnej. 
W ciągu kilku dni żołnierze niemieccy 
wspomagani przez renegatów rosyj-
skich i azjatyckich wymordowali około 
50.000 cywili (mężczyzn, kobiet i dzieci). 
11 sierpnia Wola padła. 11 sierpnia ska-
pitulowała również Ochota. Po likwidacji 
oporu na Woli i Ochocie i zdobyciu arterii 
komunikacyjnej do przeprawy mostowej 
na Wiśle Niemcy odcięli od Śródmieścia 
Stare Miasto. Od 12 sierpnia rozpoczęły 
się bardzo ciężkie walki o utrzymanie tej 
dzielnicy. 
2 września przetrzebione oddziały sta-
romiejskie przeszły kanałami do Śród-
mieścia i na Żoliborz. Do Śródmieścia 
przedostało się około 1.500 uzbrojonych 
i około 3.000 nieuzbrojonych powstań-
ców i służb. Na Żoliborz ewakuowało się 
około 800 osób. W całkowicie zniszczonej 
dzielnicy pozostała pewna ilość rannych 
z towarzyszącym im personelem me-
dycznym. Wielu z nich zostało po wkro-
czeniu na Stare Miasto Niemców zamor-
dowanych i spalonych w powstańczych 
szpitalach. 
Po upadku Starego Miasta Niemcy roz-
poczęli pacyfikację kolejnych dzielnic. 
Kolej przyszła na Powiśle i Czerniaków. 
W międzyczasie front rosyjski zbliżył się 
do linii Wisły. 13 września została zajęta 
przez Rosjan prawobrzeżna część War-
szawy - Praga. Sowieci jednak zbytnio 
się nie spieszyli pomocą dla walczących 
powstańców.
7 września po ciężkich walkach Niem-
cy opanowali Powiśle. Kolejne natar-

cie niemieckie ruszyło na Czerniaków. 
Broniły się tu oddziały skoncentrowa-
ne w dzielnicy na początku Powstania 
wzmocnione resztkami oddziałów, które 
wyszły kanałami ze Starego Miasta. 15 
września z prawego brzegu Wisły zosta-
ła podjęta próba desantu. Wzięli w nim 
udział żołnierze Wojska Polskiego. W sile 
dwóch batalionów przeprawili się na 
lewy brzeg i wspólnie z powstańcami 
stawili opór. Nie przyzwyczajeni do walk 
ulicznych żołnierze z desantu ginęli ma-
sowo. Po kilku dniach stało się jasne, że 
los Czerniakowa jest przesądzony. 23 
września padł ostatni punkt oporu na 
Czerniakowie, powtórzył się scenariusz 
z poprzednich dzielnic. Hitlerowcy mor-
dowali rannych, gwałcili i rozstrzeliwali 
sanitariuszki.
Ciężar walk przeniósł się na Mokotów. 
Ciężkie walki toczyły się tu do 27 wrze-
śnia. 30 września skapitulował Żoliborz 
gdzie powstańcy od pierwszych dni 
sierpnia stawiali skuteczny opór naciera-
jącym Niemcom. W rękach Polaków po-
została jedynie środkowa część miasta, 
odcięta od Wisły i ze wszystkich stron 
otoczona przez wojska niemieckie. 
W sierpniu i wrześniu alianci podejmo-
wali próby wsparcia Powstania poprzez 
zrzuty broni i amunicji. Były one jednak 
mało skuteczne. Rosjanie nie zgodzili się 
na lądowanie amerykańskich bombow-
ców na swoich lotniskach, co oznaczało 
dla nich konieczność powrotu po zrzucie 
do odległych baz we Włoszech. Zwięk-
szało to dodatkowo straty wśród maszyn 
i załóg biorących udział w akcji. W dniu 
1 października mając na uwadze ogól-
ną, bardzo złą sytuację powstania Ko-
menda Główna AK podejmuje rozmowy 
z Niemcami na temat przerwania walki 
a 2 października podpisano akt kapitu-
lacji Powstania. Oddziały powstańcze 
przekształcone 20 września w regularny 
Warszawski Korpus Armii Krajowej po 
złożeniu broni wyszły do niewoli w licz-
bie około 15.000 żołnierzy. Część żoł-
nierzy nie poszła do niewoli, wychodząc 
z ludnością cywilną z zamierzeniem kon-
tynuowania działalności konspiracyjnej.
Przewidziane na kilka dni Powstanie 
trwało w rezultacie 63 dni będąc naj-
większym tego typu zrywem wolnościo-
wym w historii II wojny światowej. Mimo 
ogromnej przewagi militarnej, wojska 
niemieckie poniosły ogromne, blisko 
50% straty: 10.000 poległych, 7.000 zagi-
nionych, 9.000 rannych. W powstaniu po-

legło około 16.000 powstańców i około 
150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób 
zostało rannych. Około 650.000 ludności 
cywilnej zostało wywiezione z Warszawy 
do obozu przejściowego w Pruszkowie 
a stamtąd 150.000 do przymusowej pra-
cy w Niemczech. 50.000 trafiło do obo-
zów koncentracyjnych.
W  szeregach powstańców walczyło 
wielu ochotników z całej okupowanej 
Polski, w tym także mieszkańcy nasze-
go powiatu. Wśród nich był Leopold 
Skwierczyński, pseudonim „Aktor”, „Te-
atr”, cichociemny, major Armii Krajowej. 
Urodzony 24 grudnia 1905 roku w Hu-
since (pow. Biała Podlaska). W wielkiej 
Brytanii przeszedł specjalne szkolenie 
dywersyjne na kursach dla cichociem-
nych, które ukończył ze specjalnością do 
zadań lotniczych w konspiracji. 15 grud-
nia 1943 roku złożył przysięgę na Rotę 
Armii Krajowej (AK) w Oddziale VI Sztabu 
Naczelnego Wodza w Chicheley. Przybrał 
wówczas pseud.: Aktor i Teatr. 17 kwiet-
nia 1944 roku otrzymał awans na kapi-
tana. W nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 
roku został zrzucony w grupie czterech 
dywersantów cichociemnych na placów-
kę zapasową o krypt. Przycisk, położoną 
koło Sochaczewa. Z miejsca zrzutu po 
dwóch dniach przetransportowano go 
do Warszawy. Po aklimatyzacji do warun-
ków konspiracyjnych otrzymał przydział 
w Oddziale III Komendy Głównej (KG) 
AK, jako zastępca kierownika referatu 
informacyjno-wywiadowczego, cicho-
ciemnego kpt. Floriana Adriana (pseud. 
Liberator) w Wydziale Wojsk Lotniczych.
W dniu wybuchu powstania warszaw-
skiego, L. Skwierczyński znajdował się 
na Ochocie (Kolonia Staszica). Po kilku 
dniach zatrzymany przez własowców, 
przeszedł przez tzw. Zieleniak i obóz 
w  Pruszkowie, skąd uciekł.  Następ-
nie udał się do Jaktorowa, a z końcem 
września 1944 roku do Krakowa. Tam 
powtórnie wszedł w skład nowo organi-
zowanej Komendy Głównej AK (Wydział 
Lotnictwa). Pełnił funkcję szefa referatu 
wywiadowczego. Zajmował się również 
podrabianiem dokumentów dla po-
trzeb konspiracji lotniczej; awansowany  
na majora. 
3 lutego 2017 roku, radni Rady Miasta 
Biała Podlaska, zgodnie z wolą miesz-
kańców podjęli uchwałę o nadaniu jed-
nej z ulic miasta imienia „cichociemnego” 
Leopolda Skwierczyńskiego.

Tekst: Grzegorz Łukomski

73. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego
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W  niedzielę 30 lipca odbyła się II 
Uliczna Międzyrzecka Dycha. W biegu 
głównym na 10 km, wyścigu rolek na 
5 km, wyścigu Nordic Walking również 
na 5 km oraz wyścigach dzieci wystar-
towało łącznie prawie 170 osób w wie-
ku od 2 do 78 lat. Nie było łatwo, upał 
dawał się we znaki, ale nie zniechęcił 
uczestników, którzy mimo zmęczenia 
zadowoleni wbiegali na metę.

Impreza, której patronował burmistrz Zbi-
gniew Kot, a sponsorem głównym była 
firma Dr Gerard, odbyła się na parkingu 
przy pływalni Oceanik. Stąd też wystarto-
wali zawodnicy z różnych stron Polski, by 
dwukrotnie pokonać pięciokilometrową 
pętlę. W biegu głównym w kategorii open 
zwyciężył Kamil Młynarz z Kraśnika, 
a wśród kobiet w najlepsza była Paulina 
Pawłowska z Siedlec. Wśród zawodników 

z Międzyrzeca najszybsi byli Wiktor Wasz-
czuk i Sylwia Wnuk, którzy otrzymali pa-
miątkowe zegarki.
Konkurencję na rolkach wygrał między-
rzeczanin Marcin Karwowski. Wśród 
kobiet zwyciężyła Anita Makowska - 
Warmijak z Białej Podlaskiej. W marszu 
nornic walking pierwszy na podium sta-
nął Piotr Wetoszka z Białej Podlaskiej. 
Dla najmłodszych przygotowaliśmy 
konkurencje biegowe na pobliskim bo-
isku Orlik. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, a zwycięzcy, którzy 
stanęli na podium statuetki, nagrody rze-
czowe i pieniężne.
Wśród wszystkich uczestników niedziel-
nego wyścigu rozlosowano nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsora 

głównego. Nagrody wręczali burmistrz 
miasta Zbigniew Kot oraz przedstawiciel 
firmy Dr Gerard Marek Kula.
Szczegółowe wyniki dostępne na stro-
nie www.time2go.pl w zakładce „Wyniki”. 
Dziękujemy honorowemu patronowi im-
prezy, sponsorowi oraz naszym partne-
rom: Starostwu Powiatowemu w Białej 
Podlaskiej, UKS Międzyrzecka Trójka, Sali 
balowej „U Jędrusia” w Jelnicy. Dziękuje-
my Patronom medialnym: Międzyrzec.
info, RadioBiper.info, Katolickie Radio 
Podlasia, Podlasie24.pl. Dziękujemy dla 
OSP Stołpno, OSP Zawadki, OSP Śród-
mieście oraz Policji i Straży Miejskiej za 
zabezpieczenie trasy oraz chłopakom 
z MTB Międzyrzec oraz wolontariuszom 
od wody, biura i innych pomocy. 

Materiał: MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim

II Międzyrzecka Dycha
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19 lipca z inicjatywy Gminnego Cen-
trum Kultury w Drelowie, w ramach 
„Aktywnych wakacji z  GCK 2017", 
odbył się rajd rowerowy pod hasłem 
„Geocaching – Szlakiem odkrywców 
historii” na trasie Żerocin – Drelów – 
Witoroż.

Jako pierwsza wyruszyła 19 – osobowa 
grupa z Żerocina, która po przyjechaniu 
do Drelowa dołączyła do reszty uczestni-
ków rajdu. Łącznie wzięło w nim udział 
34 dzieci i młodzieży oraz opiekunowie 
(instruktorki GCK w Drelowie Anna Osta-
piuk i Beata Lewczuk, stażystka Angelika 
Paluszkiewicz oraz Justyna Lewczuk z Że-
rocina). Zanim wyruszyliśmy w stronę Wi-
toroża dzieci zostały zapoznane z zasada-
mi międzynarodowej gry Geocaching. 
Zabawa ta polega na odkrywaniu bądź 
umieszczaniu skrytek, tzw. keszy w cie-
kawych miejscach, które są wizytówką 
danego regionu lub mogą być atrakcyj-
ne z punktu widzenia odkrywców i tury-
stów. Kilka dni przed rajdem pracownicy 
GCK w Drelowie ukryli na trasie rajdu 
dwie skrytki, a zadaniem dzieci było je 
odnaleźć oraz umieścić swój własny kesz 
w jednym z punktów. Nagrodą w grze 
jest samo odnalezienie skrytki – skar-
bu i możliwość zapoznania się z histo-
rią miejsca jego ukrycia. Pojemnik do 
pierwszej skrytki przygotowały dzieci 
na zajęciach w GCK. Dzięki temu zosta-
ły dokładnie zaznajomione z zasadami 
Geocaching.
Kiedy już już mieliśmy wsiąść na rowery, 
zostaliśmy miło powitani przez dwie po-
licjantki, które przypomniały nam zasa-
dy podróżowania rowerem i wyposażyły 
nas w opaski odblaskowe i kamizelki dla 
najmłodszych uczestników rajdu. Bar-
dzo dziękujemy pani dzielnicowej – st. 
sierż. Barbarze Krupskiej za przychyl-
ność i udział w naszym przedsięwzięciu! 
Oczywiście policja została wcześniej po-
wiadomiona przez pracowników GCK 
o wyjeździe i to na naszą prośbę przyje-
chali, aby z nami chwilkę porozmawiać. 
Jesteśmy pewni, że to dobra inicjatywa, 
która uświadomiła dzieciom, że przygo-
towanie do jazdy rowerem wcale nie jest 
błahą sprawą i że są osoby, które czuwają 
nad naszym bezpieczeństwem.
Naszym pierwszym celem, do którego 
dotarliśmy dzięki mapie i wskazówkom 
był Horodek – miejsce kultu św. Onu-
frego, w którym dzieci umieściły swój 
pierwszy „kesz” (wkrótce pojawi się na 
stronie geocaching.com). Potem cieka-

wa podróż polnymi i leśnymi dróżkami 
do Pereszczówki i – jak prowadziła mapa 
– do Krzyża Pawluków, gdzie odkryliśmy 
skrytkę i wprowadziliśmy nasze dane 
do logbooka. Ostatecznym celem raj-
du był Witoroż, gdzie również czekała 
na nas skrytka. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich pasjonatów przygody 
do odkrywania skrytek Geocaching, 
które przygotowało Gminne Centrum 
Kultury w Drelowie i które znajdują się 
już na międzynarodowej stronie www.
geocaching.com.
Informacje i koordynaty GPS naszych 
skrytek można otrzymać na stronach: 
https://www.geocaching.com/geo-
cache/GC791R7_krzyz-pawlukow, 
https://www.geocaching.com/geoca-
che/GC791Q7_odkrywamy-witoroz
W Witorożu powitała nas Dyrektor GCK 
w  Drelowie Wiesława Zaremba oraz 
Radny Gminy Drelów Jerzy Michaluk, 
który zapoznał nas z kilkoma ciekawost-
kami dotyczącymi niedawnych odkryć 

archeologicznych w Witorożu, przygo-
tował dla nas ognisko oraz dzięki które-
mu raczyliśmy się różnorodnymi sokami 
i napojami, kiedy żar lał się z nieba. Ser-
decznie dziękujemy!!!
Dzięki utalentowanej wokalnie Angelice 
Paluszkiewicz, jednej z opiekunek rajdu, 
nauczyliśmy się śpiewać po chachłacku, 
a co więcej – okazało się, że wielu słów 
używamy na co dzień, nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy! Spędziliśmy świet-
nie czas bawiąc się na przyszkolnym 
placu zabaw i boisku oraz wykorzystu-
jąc nieocenioną chustę Klanza. Naje-
dzeni, zmęczeni zabawą, ale w świet-
nych humorach wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. Upał i zmęczone nogi… Wy-
dawać by się mogło, że można mieć 
dość… Ale nic z tego! Dzieci od razu py-
tały, kiedy następny rajd!? Nie pozostaje 
nam nic innego jak zacząć go planować!

Materiał: Anna Ostapiuk
Gminne Centrum Kultury w Drelowie

Foto: archiwum własne.

gm. Drelów

 „Geocaching – Śladami odkrywców 
       historii” – wakacyjny rajd rowerowy
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30 lipca na obiekcie spor tow ym 
Lutni w Piszczacu odbyły się uro-
czystości z  okazji 45-lecia klubu 
oraz XXXIII Memoriał im. Mariana 
Kapysia i IV Memoriał im. Krzysztofa 
Dawidziuka.

Prezes Klubu Lutnia Piszczac Piotr Da-
widziuk przywitał przybyłych gości; 
władze samorządowe, przedstawicieli 
LZPI i BOZP, zawodników „Lutni”, by-
łych graczy i przybyłych mieszkańców. 
Następnie przybliżył bogatą historię 
klubu. Proboszcz ks. Michał Oleszczuk 
poświęcił obiekt sportowy i dokonano 
uroczystego przecięcia wstęgi. Przed-
stawione zostały etapy rozbudowy 
stadionu, którego inwestycja wyniosła 
799 416,647 zł z czego dofinansowanie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki wynio-
sło 348 197,00zł. Na wniosek Zarządu 
BOZPN wręczono odznaczenia zasłużo-
nym szkoleniowcom, działaczom i za-
wodnikom. Srebrne honorowe odznaki 
otrzymali: Wojciech Dobrowolski, Da-
riusz Korniluk, Marcin Nestorowicz, 
Artur Sieraj, Marek Sierpatowski 
i Artur Strzemecki. Złote honorowe 
odznaki Przewodniczący LZPN Zbi-
gniew Bartnik wręczył dla: Arkadiusza 
Brodackiego, Czesława Byliny, Józe-
fa Chimicza, Roberta Jankowskiego, 
Krystiana Korzeniewskiego, Piotra 
Kurowskiego, Artura Nestorowicza, 
Grzegorza Nestorowicza, Henryka 
Soćko, Stanisława Sygieniewicza, 
Sławomira Tatusa, Antoniego Mir-
skiego, Marka Rudzkiego, Dariusza 
Melanowicza, Piotra Dawidziuka 
i Stanisława Kondraciuka. W licznych 
przemówieniach gratulowano osią-
gnięć i zaangażowania na rzecz klubu. 
Podkreślano pamięć o zmarłych Ma-
rianie Kapysiu oraz Krzysztofie Dawi-
dziuku, którym poświęcono memoriał. 
W rywalizacji piłkarskiej udział wzięły 
cztery drużyny. Zwyciężyła ekipa EKO 
Różanka przed rezerwami Dynama 
Brześć. Trzecie miejsce zajęła Lutnia 
Piszczac a czwarte Orlęta Łuków. Dru-
żyny otrzymały pamiątkowe puchary 
i grawery.
Sportowe święto w Piszczacu nie odby-
łoby się bez wsparcia starosty powiatu 
bialskiego Mariusza Filipiuka i wójta 
gminy Piszczac Kamila Kożuchowskie-
go. Słowa podziękowania należą się za 
pomoc dla Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
Jerzego Dawidziuka, Józefa Skurskie-
go, Biura Projektów MDM Piotra Dawi-
dziuka, 4MS Michała Sieczkowskiego, 
firmy ULMAR-OIL i przedsiębiorstwa 

PHU AGROSTOP Zdzisława Androsiu-
ka. W organizację włączyły się także 
Zarząd GLKC Lutnia Piszczac, Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, 
OSP Piszczac oraz Tomasz Bury. 

Materiał: Łukasz Węda

Jubileusz Lutnii Piszczac
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Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
skiej oraz gmina Sosnówka serdecznie 
zapraszają na XIX Dożynki Powiatowe, 
które odbędą się 3 września w  So-
snówce.

Msza święta polowa na boisku Publicz-
nego Gimnazjum w Sosnówce rozpocz-
nie powiatowe Święto Plonów o godz. 
12.00. Po niej nastąpi przemarsz koro-
wodu dożynkowego. Ok. 13.30 rozpocz-
nie się część oficjalna, w której zostanie 
przekazany przez starostów dożynek 
chleb dożynkowy staroście bialskiemu 
Mariuszowi Filipiukowi. Po tym ważnym 
wydarzeniu zgromadzeni usłyszeć będą 
mogli wystąpienia gospodarzy dożynek 
oraz zaproszonych gości.
Podczas części oficjalnej będą pracowały 

konkursowe komisje: na najpiękniejszy 
wieniec, ekspozycję promującą mia-
sto/gminę Powiatu Bialskiego oraz 
konkursu „Nasz chleb najlepszy” - na 
wypiek z ciasta chlebowego. Konkursy te 
już tradycyjnie odbywające się podczas 
dożynek powiatowych i mają na celu 
podtrzymywanie i  upowszechnianie 
tradycji podlaskiej ziemi związanych ze 
świętem plonów oraz promowanie tego, 
co w naszych miastach i gminach najlep-
sze, najwartościowsze i najpiękniejsze. 
W ramach dożynek rozstrzygnięty zosta-
nie również konkurs „Piękne, bo Bial-
skie” na najlepszego gospodarza i naj-
piękniejszy ogród Powiatu Bialskiego.
Od godziny 15.30 na scenie prezentować 
się będą zespoły taneczne i śpiewacze 
oraz wokaliści z powiatu bialskiego oraz 

z Białorusi. Kulminacją tych występów 
będzie koncert zespołu FORTEX o go-
dzinie 20.00, a potem o 21.30 gwiazdy 
wieczoru, czyli zespołu EFFECT. O 21.15 
rozbłysną na niebie sztuczne ognie. Od 
22.30 dla wytrwałych zaplanowana jest 
zabawa ludowa.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2017
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność”.

1. Termin składania wniosków : od 16.08.2017r. do 31.08.2017r. w godzinach od 8:30 do 15:30
2. Miejsce składania wniosków : Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać 

w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.

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

4. Forma wsparcia : Premia.
5. Zakres tematyczny oraz limit środków :

* Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej 
- ,,Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”- limit środków:
1 400 000,00 zł

,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: podej-
mowanie działalności gospodarczej” (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020; Dz.U.2015 poz. 
1570 z póź. zm.).

6. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu,
c) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,
d) zgodność operacji z LSR Bialskopodlaskiej LGD,
e) zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

7. Kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku 
znajduje się w zakładce: „Nabory wniosków – ogłoszenia” 

8. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów:
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Dzia-
łania www.blgd.eu w zakładce: 
„Nabory wniosków – ogłoszenia”.
- LSR dostępny w zakładce: „LSR 2014-2020”,
- Procedury oraz Regulamin Rady znajdują się w zakładce: ,,Dokumenty” - ,,Dokumenty BLGD”

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
- w przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a znajdują się w Załączniku nr 1 do Wy-
tycznych nr 2/1/2016.

Zbliża się powiatowe święto plonów



KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... SIERPIEN 2017

,

„Z folklorem lata za białą chatą” 
19 sierpnia, Lubenka.

Prezentacje obrzędów i pieśni ludowych 
w wykonaniu zespołów powiatu bial-
skiego. Organizatorzy: Stowarzyszenie 
„Czeladońka”, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Łomazach, Kazimierz Kusznierów, 
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Dożynki Gminne
20 sierpnia, boisko szkolne w Tucznej.

Dożynki Gminne to impreza jednodnio-
wa związana z obrzędowością kończącą 
zbiory plonów. Rozpoczyna się mszą 
świętą o godzinie 12:00 oraz barwnym 
korowodem, który prowadzą starosta 
i starościna. Każde sołectwo gminy przy-
gotowuje dożynkowy wieniec, który 
uroczyście jest niesiony w korowodzie. 
Wszystkie wieńce biorą udział w kon-
kursie. Po zakończeniu części oficjalnej 
rozpoczyna się blok występów muzycz-
nych oraz zabawa taneczna, która trwa 
do późnych godzin nocnych. Organiza-
torzy: Wójt Gminy Tuczna, Tuczna 191 A, 
21-523 Tuczna, tel. (83) 377 10 32, Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Tucznej - Ewa 
Jarosiewicz, tel. (83) 377 10 35, 501 802 

604, e- mail: gbptuczna@tlen.pl.

Dożynki Gminne
20 sierpnia, Danówka (gm. Drelów).

Dożynki to święto wszystkich rolników. 
Podczas uroczystości prezentowane są 
wieńce dożynkowe tradycyjne i współ-
czesne z gminy Drelów (ok. 12 szt.), sto-
iska promujące poszczególne sołectwa 
gminy Drelów oraz odbywa się degu-
stacja potraw regionalnych przygoto-
wanych przez mieszkańców wsi, w któ-
rej odbywają się dożynki. W 2017 roku 
święto polonów odbędzie się w Danów-
ce. Zapraszają: Urząd Gminy w Drelowie, 
Społeczność wsi Danówka, Gminne Cen-
trum Kultury w Drelowie, www.gck.dre-
low.pl, e- mail gck.drelow@gmail.com 
tel. (83) 372 01 54 - Wiesława Zaremba

Wydarzenia sportowe:

Powiatowy Rajd Rowerowo-Kajakowy 
„Pamiętamy śladami historii”

12-13 sierpnia, druga edycja rajdu sku-

piającego miłośników aktywności fi-
zycznej. Uczestnicy przejadą jednego 
dnia rowerem dystans ok. 60 km z Orte-
la Królewskiego przez Kościeniewicze, 
Dąbrowicę, Piszczac, Lebiedziew, Do-
bratycze i Kostomłoty do Kodnia. Dru-
giego dnia przepłyną kajakiem 38 km 
odcinek ze Sławatycz do Kodnia, a na-
stępnie powrót rowerem do Piszczaca 
(18 km).Organizator: Gmina Piszczac 
gckis@piszczac.pl Tel. 501 266 672 lub 
(83) 355 99 85. Koszt 50 zł/os. Liczba 

miejsc ograniczona. 

Powiatowy Turniej Siatkowej Piłki Pla-
żowej w Wisznicach

20 sierpnia. Spotkanie miłośników gry 
w siatkówkę plażową, organizowane 
w różnych kategoriach: pary damskie, 

męskie i mieszane.

II Ekstremalny Bieg Międzyrzeckich 
Jeziorek

26 sierpnia. Trasa biegu ponad 5 km. Na 
trasie przeszkody zarówno terenowe jak 
i rozstawiane. Start i meta biegu – ul. Za-

hajkowska 22-26 ( stok narciarski).

,



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.plApel do rodziców: Szczepmy swoje dzieci!

Festyn w Sławacinku Starym

Miejska policja ma nowego komendanta

Baśń Higieniczna o Królewnie Śnieżce  
i 7 Krasnoludkach

Festyn rodzinny w Ciciborze Dużym

XXII Marsz Szlakiem Legionów Piłsudskiego 
po Podlasiu

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spływ Zielawą z Wisznic do Studzianki
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

XXXV Sesja Rady Powiatu Bialskiego
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

Powiatowe Święto Ludowe w Drelowie
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Festyn Rodzinny w SP  
im. Marii Konopnickiej w Misiach

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


