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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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Starostowie podpisali list otwarty w sprawie ASF
W Starostwie Powiatowym w Białej 
Podlaskiej odbyło się spotkanie, pod-
czas którego starostowie powiatów 
bialskiego Mariusz Filipiuk, parczew-
skiego Jerzy Maśluch, radzyńskiego 
Lucjan Kotwica i włodawskiego An-
drzej Romańczuk podpisali list otwar-
ty w sprawie wirusa afrykańskiego 
pomoru świń (ASF).

W liście skierowanym do premier Beaty 
Szydło władze powiatów dotkniętych 
chorobą apelują o  natychmiastowe 
podjęcie skutecznych działań w celu 
zwalczania ASF u dzików i wprowadze-
nie mechanizmów łagodzących skutki 
występowania wirusa. Efektem wciąż 
rozprzestrzeniającej się choroby są do-
tkliwe skutki gospodarcze, ale również 
społeczno-ekonomiczne, o czym piszą 
starostowie w liście. Wskazują w nim 
również konkretne mechanizmy po-
mocowe, które należałoby wprowa-
dzić z myślą o poprawie sytuacji rol-
ników. Wśród postulatów znalazło się 
m.in. niezwłoczna wypłata odszkodo-
wania posiadaczowi trzody chlewnej za 
zabite lub poddane ubojowi zwierzęta 
– obecnie występują duże opóźnienia 
w ich wypłacie dla rolników; sprawne 
przyznawanie rekompensaty za nie-
przerwane nieutrzymywanie trzody 
chlewnej w gospodarstwie, a na tere-
nie powiatu radzyńskiego, parczewskie 
i włodawskiego objęcie gospodarstw 
programem rekompensat; skuteczne 
ograniczenie populacji dzika do pozio-
mu 0,1 osobnika/km2; zdjęcie nadwyż-
ki żywca wieprzowego z rynku poprzez 
skup interwencyjny realizowany przez 
Skarb Państwa czy skrócenie do 30 dni 
okresu zablokowania stad na terenie za-
powietrzonym i zagrożonym. 
Skala problemu ciągle rośnie. Tylko 
w 2017 r. Inspektorat Weterynarii stwier-
dził 39 ognisk na terenie powiatu bial-
skiego, 3 ogniska na terenie powiatu 
parczewskiego, 8 ognisk na terenie po-
wiatu radzyńskiego i 5 ognisk na terenie 
powiatu włodawskiego. Każdego dnia 
pojawiają się nowe ośrodki wirusa. „W li-
ście, który kierujemy do Pani premier 
zwracamy się, aby stanęła ona na czele 
sztabu kryzysowego, bo widzimy, że peł-
nomocnik rządu, który został zobligowa-
ny do prowadzenia działań w związku 
z szerzeniem się choroby afrykańskiego 
pomoru świń niestety nie radzi sobie 
z tym.” – mówił podczas spotkania sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk. 
W lipcu w życie weszło rozporządzenie 

ministra rolnictwa wprowadzające za-
ostrzone zasady bioasekuracji. Zgod-
nie z  jego postanowieniami rolnicy 
z terenów zaatakowanych przez wirusa 
mięli do końca sierpnia złożyć wnioski, 
w których deklarowali zamiar rezygnacji 
z hodowli. Zgodnie z nowymi zasadami 
świnie z takiego gospodarstwa miały 
być poddane ubojowi, a gospodarze 
ubiegać się o rekompensatę z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Wnioski tego typu złożyło ponad 
1320 osób. „Obecną sytuację uważam 
za dramatyczną, bo nikt nie mówi rolni-
kom, co mają robić. Na dzień dzisiejszy 
złożyli oświadczenia, ale nikt nie pyta 
z czego będą żyć. Jest wiele propozycji, 
które źle traktują rolników, stąd nasza 
wspólna Inicjatywa.” – stwierdził staro-
sta bialski. 

Podczas spotkania starostowie mówi-
li o tym, jak w ich powiatach wygląda 
sytuacja wywołana pojawieniem się wi-
rusa afrykańskiego pomoru świń. Wska-
zywali problemy, z którymi borykają 
się rolnicy na tych terenach. Jak poin-
formował starosta Andrzej Romańczuk 
w powiecie włodawskim zlikwidowano 
5 ognisk wirusa, ale rolnicy wciąż nie 
otrzymali rekompensat. Wśród oma-
wianych problemów znalazła się m.in. 
kwestia nadwyżki mięsa wieprzowego 
na rynku, niska cena żywca, wysokie 
koszty przekwalifikowania gospodarstw, 
a także odstrzał sanitarny dzików w la-
sach. Ten, zgodnie z informacją ministra 
środowiska z 11 września, na terenie 
Lubelszczyzny został zrealizowany zale-
dwie w 28 %.

Materiał: Wioletta Bielecka
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gm. Konstantynów

            Rozmawiali o rewitalizacji 

4 września w Pałacu Platerów odbyła 
się konferencja podsumowująca pro-
jekt „Rewitalizacja społeczno – gospo-
darcza, jako narzędzie zintegrowanego 
rozwoju gminy Konstantynów. 

– W oparciu o ankiety, które sporządziliśmy 
z udziałem naszych mieszkańców,wydzie-
lono trzy obszary, które będą podlegały 
rewitalizacji. Pierwszy obszar to jest cen-
trum miejscowości, czyli skwer ul. 3 Maja 
oraz budynek Gminnego Centrum Kultury. 
Drugi to jest zespół pałacowo – parkowy 
w Konstantynowie. Trzeci natomiast, to jest 
Kolonia Komarno i aleja lipowa wraz tere-
nem wokół nowego kościoła oraz zabytko-
wy stary kościółek wraz z otoczeniem. Jest 
jeszcze jeden dodatkowy teren, który będzie 
podlegał rewitalizacji, to jest teren osiedla 
Folwark, gdzie mamy do czynienia z wyklu-
czeniem społecznym i tam wymagana jest 
interwencja –wyjaśnia Wójt Gminy Kon-
stantynów Romuald Murawski.
– Część projektów, która została opracowa-
na na etapie założeń wspólnie z mieszkań-
cami oraz współpracownikami urzędu, są 
to projekty bardzo duże, bardzo ambitne 

o wielu wymiarach, społecznym, gospo-
darczym, turystycznym i środowiskowym. 
W szczególności te pierwsze projekty, które 
były prezentowane na konferencji, dotyczą-
ce rewitalizacji założeń parkowych, jak rów-
nież pałacu Platerów pełnią przede wszyst-
kim funkcję społeczną, ale także poprzez 
zdecydowane uatrakcyjnienie turystyczne 
funkcje gospodarcze – mówił po konfe-
rencji Piotr Janczarek, Prezes Lubelskiej 
Fundacji Inicjatyw Ekologicznych.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kon-

stantynów na lata 2017-2023 powstał przy 
dofinansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
społeczno-gospodarcza, jako narzędzie zin-
tegrowanego rozwoju gminy wiejskiej Kon-
stantynów”, który współfinansowany jest ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna na 
lata 2014- 2020 w ramach konkursu dotacji, 
pn. „Przygotowanie programów rewitaliza-
cji (III edycja Konkursu)”.

Materiał: Radio Biper 

m. Międzyrzec Podlaski

                    Miasto projektuje i buduje
Trwają remonty ulic i   chodników 
w mieście, a niebawem rozpocznie się 
rewitalizacja parku Potockich. Powsta-
ją też kolejne projekty budowlane na 
inwestycje, które będą realizowane 
niebawem. 
Już zakończyła się przebudowa ulic na 
osiedlu Warszawska, a  także remont 
chodnika na moście w ul. Lubelskiej. Na 
finiszu jest też budowa kanalizacji desz-
czowej w ul. Pułaskiego i przebudowa 
chodników na osiedlu Zarówie. Na ul. 
Krysińskiego wybudowano już nowe 
oświetlenie. 

Są już opracowane projekty budowalne 
chodnika w ul. Górnej, przebudowy  ul. 
Pszennej (tu na dniach rozpocznie się 
budowa kanalizacji deszczowej). Miasto 
złożyło też wniosek o dofinansowanie 
przebudowy Skweru Armii Krajowej, 
pracuje też nad wnioskiem dotyczącym 
rewitalizacji i adaptacji dawnego pała-
cu Potockich, zagospodarowania zde-
gradowanych terenów po wyrobiskach 
Żwirowni, a także termomodernizacji 
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
W trakcie opracowywania są projekty: 

przebudowy placu Dworcowego i budo-
wy ciągu pieszo-rowerowego, oświetle-
nia ulicznego i przebudowy jezdni w uli-
cy Tuliłowskiej.
Na przełomie października i listopada 
rozpocznie się rewitalizacja parku Potoc-
kich, przetarg na wykonanie inwestycji 
wygrała bialska firma Bialbud, a pod  ko-
niec października ruszy budowa chodni-
ków przy ul. Wyszyńskiego oraz chodni-
ków przy ul. Lubelskiej 14/16 oraz 27.
W trakcie jest też budowa oświetlenia 
pomiędzy ul. Staromiejską a ul. Zarówie.  

Materiał: UM w Międzyrzecu Podlaskim 
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Rejestracja przez Internet - nowa funkcja Systemu 
Kolejkowego Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Od dwóch lat w Wydziale Komunika-
cji Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej funkcjonuje System Ko-
lejkowy. Jego wprowadzenie znacz-
nie usprawniło obsługę interesantów 
w sprawach dotyczących rejestracji 
pojazdów i wydawania praw jazdy.
W ubiegłym tygodniu udostępnio-

na została funkcja rezerwacji drogą 
elektroniczną terminu wizyty w urzę-
dzie na konkretny dzień i godzinę, 
dostępna pod adresem: http://www.
powiatbialski.eu/starostwo/?page_
id=14929

System umożliwia rezerwację wizyty 

przez Internet w Wydziale Komunikacji 
w Starostwie Powiatowym w Białej Pod-
laskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brze-
ska 41 (nie dotyczy Oddziału Zamiej-
scowego w Międzyrzecu Podlaskim) 
w sprawach związanych z wydawaniem 
praw jazdy oraz rejestracją i wyrejestro-
waniem pojazdów.

Powiat bialski inwestuje w szkoły zawodowe 
W  czer wcu br.  została podpisana 
umowa z  Zarządem Województwa 
Lubelskiego na realizację projektu 
pn. „Rozwój infrastruktury szkół za-
wodowych prowadzonych przez po-
wiat bialski”. Projekt realizowany jest 
w ramach Osi priorytetowej 13 Infra-
struktura społeczna, Działania 13.6 
Infrastruktura kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa wa-
r u n kó w  k s z t a ł c e n i a  z a wo d o we -
go i  ustawicznego prowadzonego 
w obiektach Zespołu Szkół im. A. Na-
ruszewicza w Janowie Podlaskim, Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Unitów Podlaskich w Międzyrzecu 
Podlaskim (z dn. 1.09.2017 r. Zespole 
Szkół Technicznych im. Unitów Pod-

laskich w Międzyrzecu Podlaskim) 
oraz Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim.
Projekt jest odpowiedzią na oczeki-
wania potencjalnych pracodawców 
jak i uczniów, którzy wybierają naukę 
w szkołach zawodowych. Zarówno pra-
ce budowlane w tym m.in.: wymiana 
pokryć dachowych, wymiana stolarki, 
remonty schodów, wymiana instalacji 
elektrycznej na systemy energoosz-
czędne czy montaż instalacji fotowol-
taicznej jak i   zakup nowoczesnego 
wyposażenia zgodnego z rekomenda-
cjami KOWEZiU realizowane w ramach 
projektu przełożą się na poprawę ofer-
ty edukacyjnej, procesu dydaktycznego 
oraz jakości kształcenia w powiatowych 
placówkach oświatowych. Powstaną 
warunki zbliżone do rzeczywistego śro-
dowiska pracy zawodowej pod kątem 

wyposażenia/doposażenia warsztatów 
i pracowni.
Spodziewanym rezultatem inwesty-
cji jest zwiększenie zainteresowania 
podejmowaniem edukacji w szkołach 
zawodowych przez mieszkańców re-
gionu jako nowoczesnej i efektywnej 
drogi edukacji dającej szansę na zdo-
bycie pracy na dynamicznie rozwija-
jących się rynkach: informatyki i au-
tomatyki, biogospodarki, transportu 
i  logistyki oraz usług podstawowych. 
Projekt realizowany będzie w  latach 
2017 – 2018. Ogólna wartość projektu 
to kwota 3 528 411,72 zł, w tym wy-
datki kwalifikowane stanowią 3 489 
699,96 zł, przy czym dofinansowanie 
w  wysokości 85 % ze środków EFRR 
wynosi 2 966 244,96 zł. Wkład własny 
powiatu w wysokości 15 % wynosi 
523 455,00 zł.

 Materiał: Anna Szypiło

ZS im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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W  tym 25-lecie istnienia roku ob-
chodziło Katolickie Radio Podla-
sie. Z okazji jubileuszu 16 września 
w Centrum Kultury i Sztuki im. An-
drzeja Meżeryckiego w Siedlcach od-
była się  Gala Jubileuszowa, w której 
udział wzięli byli i obecni pracownicy 
radia oraz liczne grono gości, wśród 
których znalazły się osoby i instytu-
cje, działające na terenach objętych 
zasięgiem stacji, a które w różny spo-
sób wspierają tę rozgłośnię.

Jubileuszowe gratulacje i życzenia ze-
społowi KRP przekazał starosta bialski 
Mariusz Filipiuk: Działalność Katolickie-
go Radia Podlasie na stałe wpisała się 
w kulturalny krajobraz powiatu bialskie-
go. Z uznaniem patrzę na efekty prężnej 
pracy całego zespołu, które są bardzo 

pożyteczne dla naszego regionu i jego 
obrazu w świecie. Życzę, żeby radio się 
rozwijało, wciąż cechowało się wszech-
stronnością problematyki i wysokim po-
ziomem merytorycznym.
Podczas uroczystej gali grawerton upa-
miętniający ćwierćwiecze działalności 
Katolickiego Radia Podlasie otrzymał 
również zaprzyjaźniony powiat bialski. 
Przypomnijmy, że Katolickie Radio 
Podlasie, które swoim zasięgiem obej-
muje środkową część wschodniej 
Polski, regularne nadawanie zaczęło 
w lipcu 1992 roku. Stacji można słu-
chać na częstotliwościach 101,7 FM 
oraz 106,0 FM. Codziennie od godz. 
5.45 do 23.00 ze studia centralnego 
w Siedlcach nadawany jest program 
informacyjno-muzyczny.

Materiał: Wioletta Bielecka

Starosta bialski z wizytą w Pińsku
Na zaproszenie biskupa Antoniego 
Dziemianki diecezję pińską odwiedził 
starosta bialski Mariusz Filipiuk. 

Wizyta była okazją do rozmowy, ale rów-
nież podziękowania księdzu biskupowi 
za udział w tegorocznych dożynkach 
powiatowych w Sosnówce, podczas któ-
rych poprowadził dziękczynną mszę św. 
i wygłosił krzepiące kazanie skierowane 
do rolników. Podkreślił w nim olbrzymią 
wartość wspólnoty i solidarności ludzi 
pracujących na roli, zwłaszcza w obliczu 
problemów i wyzwań. Była to druga uro-
czystość dożynkowa z udziałem biskupa 
pińskiego, który gościł również podczas 
dożynek powiatu bialskiego w gminie 
Zalesie w 2016 roku. 
Podczas spotkania ksiądz biskup opro-
wadził starostę bialskiego po bazylice 
katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Pińsku i opowiedział 
historię diecezji, która została utworzona 
w 1925 roku. Wchodzi ona w skład me-
tropolii mińsko-mohylewskiej i obej-
muje swoim zasięgiem obwody brzeski 
i homelski. 
Zespół kościoła i klasztoru franciszka-
nów, który aktualnie jest najcenniejszym 
zabytkiem Pińska stanowi siedzibę kurii 
biskupiej. Na terenie kompleksu budyn-
ków diecezjalnych znajduje się m.in. 
seminarium duchowne. Bazylika jest 
ośrodkiem historii kościoła katolickie-
go na Białorusi. W kościele znajdują się 
m.in. tablice upamiętniające poległych 
i zamordowanych w latach 1919-1939 

marynarzy Pińskiej Flotylli Rzecznej 
Marynarki Wojennej RP oraz 49 księży 
diecezji pińskiej zamordowanych przez 
hitlerowców w latach 1941-45. Tam też 
został pochowany ks. Kazimierz Świątek 
– wieloletni proboszcz miejscowej para-
fii, który w 1991 roku został podniesiony 
do godności biskupa i administratora 
apostolskiego diecezji pińskiej. W 1994 
został kardynałem, a do 2006 sprawo-
wał urząd metropolity mińsko-mohy-
lewskiego. Nie był on jednak biskupem 
diecezjalnym. 
W związku z tym pierwszym po II woj-

nie światowej ordynariuszem diecezji 
pińskiej w 2012 roku został ks. Antoni 
Dziemianko. Biskup jest sekretarzem 
generalnym Konferencji Biskupów Kato-
lickich Białorusi oraz przewodniczącym 
działających w niej Rad – ds. Liturgii, Ro-
dziny i Działalności Charytatywnej.
Diecezja pińska zajmuje powierzchnię 
ok. 72,7 tys. km2 na południu Białoru-
si – od granicy z Polską, wzdłuż granicy 
z Ukrainą do granic z Rosją – a mieszka 
tam ok. 3,3 mln ludzi, z których ok. 60 
tys. to katolicy. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

25 lat Katolickiego Radia Podlasie
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Ostrzeżenie przed ptasią grypą
W związku z zagrożeniem wystą-
pienia wysoce zjadliwej grypy 
ptaków w Polsce hodowcy dro-
biu powinni zachowywać szcze-
gólną ostrożność i stosować od-
powiednie środki bioasekuracji 
minimalizujące ryzyko przenie-
sienia wirusa grypy ptaków do 
gospodarstwa, w szczególności:
1. Przetrzymywać drób na ogro-
dzonej przestrzeni, pod warun-
kiem uniemożliwienia kontaktów 
z dzikim ptactwem;
2.  Przechowywać paszę w  po -
mieszczeniach zamkniętych lub 
pod szczelnym przykryciem, unie-

możliwiającym kontakt z dzikim 
ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomiesz-
czeniach zamkniętych, do których 
nie mają dostępu ptaki dzikie;
4 .  Stosować w  gospodarstwie 
odzież i obuwie ochronne oraz po 
każdym kontakcie z drobiem lub 
dzikimi ptakami umyć ręce wodą 
z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z budyn-
ków, w których utrzymywany jest 
drób.
P a m i ę t a j  o   z g ł a s z a n i u  n i e -
z w ł o cz nie  do  o dp owiednich 

osób i instytucji (lekarz wetery-
narii prywatnej praktyki, powia-
towy lekarz weterynarii, wójt/
burmistrz/prezydent miasta) 
podejrzenia wystąpienia choroby 
zakaźnej drobiu. 

Objawy kliniczne wysoce zjadli-
wej grypy ptaków (HPAI) u drobiu 
to: zwiększona śmiertelność, zna-
czący spadek pobierania paszy 
i wody, objawy nerwowe: drgawki, 
skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, 
niezborność ruchów, a także dusz-
ności, sinica, wybroczyny, biegun-
ki, nagły spadek nieśności.
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Myśliwi a ASF. 
Spotkali się przedstawiciele kół łowieckich

Rozprzestrzeniający się wirus afrykańskiego pomoru świń stanowi problem nie tylko dla rolników, ale także dla myśliwych. To wła-
śnie ich rola w obliczu aktualnej sytuacji była tematem spotkania, które odbyło się 15 września w Starostwie Powiatowym w Białej 
Podlaskiej. W spotkaniu udział wzięli prezesi i członkowie kół łowieckich, które dzierżawią obwody na trenie powiatu bialskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele kół mó-
wili o ograniczeniach, które powodują, że 
ich działania postrzegane są jako niewy-
starczająco efektywne i głośno krytyko-
wane przez rolników. Wśród zasadniczych 
problemów myśliwi wskazywali brak odpo-
wiednich regulacji prawnych, które jasno 
określałyby zasady postępowania kół ło-
wieckich w sytuacjach krytycznych, takich 
jak np. wystąpienie wirusa ASF, z którym 
mamy obecnie do czynienia.
Myśliwi mówili o chaosie informacyjnym 
wśród organów zajmujących się tworze-
niem prawa łowieckiego. Rozwiązaniem 
tego problemu miałaby być analiza do-
tychczasowych dokumentów i aktów pra-
wa wydawanych przez różne instytucje 
takie jak Ministerstwo Środowiska, Polski 
Związek Łowiecki czy powiatowych leka-
rzy weterynarii oraz wprowadzenie jedne-
go dokumentu, który stanowiłby instruk-
cję działania, wyjaśniał liczne rozbieżności 
prawne i regulował np. zasady przeprowa-
dzania polowań zbiorowych.
Jedną z kwestii, która wzbudza duże wąt-
pliwości łowczych są uregulowania zwią-
zane z odstrzałem sanitarnym dzików 
i kwalifikacja w odniesieniu do rocznych 
planów łowieckich. Myśliwi opowiedzieli 
się za koniecznością uproszczenia tej kwe-
stii poprzez zaliczanie każdego odstrzelo-
nego dzika tylko do odstrzału sanitarnego.
Z odstrzałem sanitarnym wiąże się również 

podejmowany podczas spotkania problem 
zbyt małej ilości, lub w przypadkach nie-
których kół całkowitego braku, chłodni do 
przechowywania martwych dzików. Od 
każdego ustrzelonego dzika pobierana jest 
krew do badania, które zdaniem łowczych 
trwa zbyt długo, a efektem tego jest bloko-
wanie chłodni i brak możliwości kolejnych 
polowań. Jednym z argumentów myśli-
wych było podjęcie działań w celu skró-
cenia czasu oczekiwania na wyniki badań 
krwi lub wyznaczenie kolejnych certyfiko-
wanych laboratoriów, które usprawniłyby 
proces badania pobranych próbek.
Starosta Mariusz Filipiuk stwierdził, że gdy-
by nie odgórne ograniczenia, o których 

mówili myśliwi, a także brak zdecydowa-
nych kroków władz głównych i okręgo-
wych Polskiego Związku Łowieckiego, 
odstrzał sanitarny na terenie Lubelszczy-
zny mógłby być wykonany w 70 lub 80 
%. Zdaniem starosty koła łowieckie są 
w stanie to wykonać. Według informacji 
Ministerstwa Rolnictwa z 11 września 
odstrzał sanitarny na tym terenie został 
wykonany w 28 %.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwier-
dzili, że konieczne jest wystosowanie 
wspólnego stanowiska, współpraca kół 
oraz informowanie i rozmowa z rolnikami 
po to, żeby efektywniej rozwiązywać istnie-
jący problem.               Materiał: Wioletta Bielecka

Ceny skupu żywca wieprzowego (wybrane punkty)
Punkt skupu Cena kl. IW zł/kg

TOMSKUO - Biała Podlaska -

ZM Wierzejki - Łuków -

ZEMAT Wohyń - Radzyń -

ZM ŁMEAT - Łuków -

Januszówka - Łęczna -

Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

Wisznice 65 60 55 70 70 2,5 1,0

Piszczac 65 60-65 55 70 65-70 2,5 1,0

Biała Podlaska 60 60 60-65 65-70 - 2,5-3,0 0,8-1,0

Radzyń Podl. 65-70 60-70 65 75 65-70 2,5 0,8-1,0

Łuków 70 65 70 70 70 2,0-3,0 0,8-1,0

Łęczna 55 - 45 60-62 50 1,0-2,5 0,6-1,5

Notowania LODR w Koń-
skowoli. Stan na dzień 21 
września 2017 r.
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Prezentujemy członków LOT „Między Bugiem a Krzną”

Międzyrzec Podlaski – na skrzyżowaniu traktów
Do Międzyrzeca Podlaskiego łatwo dotrzeć, ponieważ miasto to wyróżnia się doskonałym położeniem. 

W jego obrębie krzyżują się ważne szla-
ki komunikacyjne: droga krajowa nr 2 
Świecko – Warszawa - Terespol z drogą 
krajową nr 19 Kuźnica Białostocka - Lu-
blin - Rzeszów. Przez Międzyrzec Podlaski 
przebiega także nowoczesna linia kolejo-
wa E 20 łącząca Berlin z Moskwą. Zmo-
dernizowany niedawno budynek dworca 
kolejowego służy pasażerom podróżują-
cym lokalnymi liniami kolejowymi oraz 
pociągami dalekobieżnymi m.in. relacji: 
Kraków-Terespol i Warszawa-Terespol. 
Międzyrzec Podlaski położony jest przy 
północnej granicy obecnego wojewódz-
twa lubelskiego w powiecie bialskim. 
Wybrane zabytki/muzea: Kościół p.w. 
św. Mikołaja: Trójnawowy, początkowo 
gotycki, wybudowany w 1477 r. Po po-
żarze w 1752 r. przebudowany w stylu 
barokowym. Obok kościoła znajduje się 
pochodząca z 1746 r. dzwonnica oraz 
kapliczka i brama w ogrodzeniu kościel-
nym.
Kościół p.w. św. Józefa: wzniesiony 
został w  latach 1782-84 dla Unitów. 
Wewnątrz znajdują się trzy rokokowe 
obrazy pochodzące z końca XVIII wieku. 
Świątynia ocalała podczas wielkiego po-
żaru (1845 r.). Związana była z prześlado-
waniem Unitów (lata 1867-74). W czasie 
I wojny światowej służyła za areszt, a na-

stępnie schronienie dla bezdomnych. 
Zespół dawnej poczty konnej: Powstał 
w 1823 r. W przeszłości gościł monar-
chów i wielu sławnych podróżnych.
Plebania - dawna szkoła parafialna: 
Zbudowana na początku XIX wieku, od 
frontu ozdobiona okazałym dębem. 
Mieszkali w niej wybitni uczeni: Piramo-
wicz, Kukiel, Pleszczyński. Budynek za-
projektowany przez słynnego architekta 
F. M. Lanciego w 1852 r.
Dworzec kolejowy: Pochodzi z 1867 
roku. Ważny punkt obrony w 1918 r. 
Rynek Miejski - obecnie plac Jana 
Pawła II: Zachował wymiary z XV wieku, 
w tym charakterystyczne przejścia z łu-
kami. Znajduje się tu pomnik poległych 
w 1918 roku. 
Zespół pałacowo-parkowy: Założony 
w XVIII wieku. Znajduje się w nim neo-
gotycka wieżyczka z 1840 roku, budynki 
dawnych stajni i wozowni, fragmenty pa-
łacu, kapliczka św. Floriana z 1777 r.
Galeria „ES” działająca przy Miejskim 
Ośrodku Kultury pełni niezwykle ważną 
rolę kulturotwórczą, której głównym ce-
lem jest prezentacja i promocja najnow-
szej sztuki, głównie malarstwa, rysunku, 
grafiki i  fotografii, a  także integracja 
środowiska artystycznego. Każdego roku 
Galeria organizuje kilkanaście wystaw in-

dywidualnych i zbiorowych. 
Godziny otwarcia: wtorek- piątek 11.00 
-16.00, e-mail: esgaleriamok@wp.pl, tel. 
(83) 371 39 65
Główną atrakcją turystyczną Między-
rzeca Podlaskiego są Międzyrzeckie 
Jeziorka, wokół których rozwija się tury-
styka. Poza 5 zbiornikami wodnymi z ła-
two dostępnymi plażami, otoczonymi 
lasami, które stwarzają idealne warunki 
do odpoczynku, Jeziorka są w pełni zago-
spodarowane turystycznie. Latem wcza-
sowicze mogą skorzystać z plaży, sprzę-
tu wodnego, a także popływać. Jest to 
raj dla wędkarzy, bo większa część tego 
akwenu ma charakter łowiska. Działające 
w Międzyrzecu Stowarzyszenie Rozwoju 
Żeglarstwa „STANICA” dba o rozwój tury-
styki wodnej. Poza obozami szkoleniowy-
mi i kursami (żeglarskie, motorowodne) 
oraz cyklicznymi imprezami, prowadzi 
wypożyczalnię sprzętu (rowery wodne, 
kajak, łódź wiosłowa, łódź „Omega”, de-
ska windsurfingowa).
Natomiast zimą w Międzyrzecu Podla-
skim można też jeździć na nartach! Te-
ren „Międzyrzeckich Jeziorek” obejmuje 
igielitowy stok narciarski o długości ok. 
140 metrów. Stok narciarski jest oświetlo-
ny i wyposażony w wyciąg talerzykowy. 
Gdy są odpowiednie warunki… narciarzy 

►
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tutaj nie brakuje. Na chętnych czekają 
obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji: pływalni „Oceanik”, sauny, kortów 
tenisowych czy sezonowego lodowiska. 
Miasto słynie z organizacji imprez sporto-
wych: Uliczna Międzyrzecka Dycha, Eks-
tremalny Bieg Międzyrzeckich Jeziorek, 
wyścigi rowerowe MTB, nordic walking, 
i kulturalnych: Dni Międzyrzeca, Między-
rzeckie Spotkania Jazzowe, Ogólnopolski 
Przegląd Zespołów RockwMOK.
W  Międzyrzecu znajduje się Ścieżka 
Rowerowa, Plac Jana Pawła II – Stanica 
Żeglarska „Żwirownia”, która istnieje od 
czerwca 2007 roku. Przebiega m.in. przez 
malownicze tereny leśne oraz fragment 
rezerwatu przyrody „Liski”, wchodzące-
go w skład lasów Nadleśnictwa Między-
rzec Podlaski. Łączna długość ścieżki, na 
której wyodrębniono 10 przystanków 
wynosi ok. 21 km. Na początku, czyli na 
Placu Jana Pawła II znajduje się tablica in-
formacyjna z mapą i opisem całej trasy. 
Dojazd do kolejnych przystanków został 
oznakowany. Przy każdym z przystanków 
ścieżki rowerowej, ustawiono tablicę 
z dokładnym opisem zwiedzanych tere-
nów, a także różnego rodzaju ciekawost-
kami. 
Baza noclegowa w Międzyrzecu:
Usługi Hotelarskie Las Vegas (11 po-
koi) ul. Lubelska 28, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski, (83) 371-41-30
Pokoje Gościnne ul. Sikorskiego 27A, 21-
560 Międzyrzec Podlaski,
Hotel Chrobry ul. Drohicka 62,  21-
560 Międzyrzec Podlaski, 48 83 371 60 
17, www.hotelchrobry.eu (30 pokoi, w tym 
pokoje jednoosobowe, małżeńskie i dla 3 
lub 4 osób)
Hotelik W Kamienicy, (4 pokoje dwu-
osobowe i 4 jednoosobowe) ul. Staro-
miejska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 
tel. 606 488 559, 535 999 686
Hotel Hesperus, ul. Radzyńska 4, www.
hesperus.tirmet.pl, tel. (83) 371-63-56
26 pokoje dwuosobowe, 3 pokoje trzy-
osobowe i 1 przygotowany na przyję-
cie osoby niepełnosprawnej
Stanica - Ośrodek Szkoleniowo - Wy-
poczynkowy Stowarzyszenia Rozwoju 
Żeglarstwa, ul. Zahajkowska 44c, tel. 660 
943 338, www.zagle.miedzyrzec.pl
28 miejsc noclegowych w tym 5 dom-
ków pięcioosobowych 
Pole Biwakowe „Żwirek”, ul. Zahajkow-
ska, tel. 698 665 435
Obiekty gastronomiczne: Restauracja 
Hesperus, ul. Radzyńska 4, tel. (83) 371 
66 23, 371 63 56; Restauracja Chrobry, ul. 
Drohicka 62, tel. 83 371 60 17; Kawiaren-
ka, pl. Jana Pawła II 9, tel. 500 167 489; 
Pizzeria Da Grasso, ul. Nadbrzeżna 2, 
tel. 504 907 524; Pizzeria Dolce Vita, ul. 
Staromiejska 16, tel. 509 011 206; Re-

stauracja „Zacisze”, ul. Zahajkowska 44b, 
tel. 600  882  049; Bar Kuchnia Polska 
„U Marzeny”, ul. Partyzantów 2, tel. (83) 
371 55 33; Bar Vegas, ul. Lubelska 28, tel. 
(83) 371 41 30; Bar Gastronomiczny Re-
lax, ul. Nowa 9, tel. (83) 371 33 87; Pub 
43, ul. Lubelska 43, tel. (83) 371 55 33; 
Bar Gastronomiczny Alaska, ul. Łąkowa 
2a, tel. (83) 371-29-91; Bar U Pietruszki, 
ul. Partyzantów 10, tel. 600 451 604; Bar 
azjatycki „Ognisty Smok”, ul. Lubelska 62, 
tel. (83) 371 75 12; Bar Orientalny Imbir, 
ul. Staromiejska 20; Kebab Kerem Oglu, 
ul. Warszawska 10, tel. 515 685 820; Bar 
Smaczek, ul. Jatkowa 18, tel. 514 074 332; 
Mała Gastronomia, ul. Mydlarska 2a tel. 
(83) 371 71 90.
Miasto jest dobrze skomunikowane. 
Leży na międzynarodowym szlaku E30, 
którego część pokrywa się na terenie 
miasta z drogą krajową nr 2 (Świecko – 
Terespol). Przez miejscowość prowadzi 

także droga krajowa nr 19 (Kuźnica Bia-
łostocka - Rzeszów) oraz dwie drogi wo-
jewódzkie: nr 806 (Międzyrzec Podlaski 
– Łuków) i nr 813 (Międzyrzec Podlaski – 
Łęczna). Najbliższej położone duże mia-
sta to: Warszawa (145 km), Lublin (100 
km), Białystok (150 km), Biała Podlaska 
(27 km). Przez miasto przebiega także li-
nia kolejowa E-20, należąca do drugiego 
Paneuropejskiego Korytarza Transporto-
wego Zachód-Wschód łączącego Berlin 
z Moskwą.

Punkty informacji turystycznej: Urząd 
Miasta ul. Pocztowa 8 (Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu).
Kontakt: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8
tel. (83) 372 62 11
fax (83) 372 62 28

e-mail: miasto@miedzyrzec.pl
www.miedzyrzec.pl

https://www.facebook.com/miastomie-
dzyrzec
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Powiatowe święto plonów w Sosnówce
W niedzielę 3 września odbyły się XIX Dożynki Powiatowe. Tym razem miejscem spotkania rolników była gościnna 
gmina Sosnówka. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. 
polowej, którą na boisku sportowym przy 
Gimnazjum Publicznym w Sosnówce od-
prawił biskup diecezji pińskiej ks. Antoni 
Dziemianko. Po zakończonej mszy przy 
akompaniamencie orkiestry OSP z Łomaz 
i w obecności pocztów sztandarowych 
uczestnicy dożynek przeszli barwnym ko-
rowodem do miejsca, w którym zaplano-
wana została część oficjalna niedzielnego 
spotkania. Pierwszą parą korowodu byli 
starostwie dożynek – Jolanta Sankow-
ska z miejscowości Dębów i Dariusz Osy-
piuk z Czeputki. Następnie rozpoczęły się 
prezentacje poszczególnych miast i gmin 
naszego powiatu. Goście mogli obejrzeć 
piękne wieńce dożynkowe i posłuchać 
ludowych przyśpiewek. 

Po odśpiewaniu hymnów gospodarze 
uroczystości, starosta bialski Mariusz 
Filipiuk i wójt gminy Sosnówka Marek 
Korpysz, przywitali zaproszonych go-
ści. Wśród nich znalazły się delegacje 
zaprzyjaźnionych z powiatem samorzą-
dów z Niemiec i Litwy, parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz samorządu woje-
wódzkiego, licznie przybyli radni powia-
towi i gminni, wójtowie i burmistrzowie, 
a także dyrektorzy instytucji i jednostek 
działających na terenie województwa 
lubelskiego, w  tym również powiatu 
bialskiego. Obecni byli również przedsta-
wiciele służb mundurowych, wyższych 
uczelni oraz szkół i placówek funkcjonu-
jących na terenie powiatu, kierownictwo 
i pracowników placówek Służby Zdro-
wia, oświaty, kultury i sportu, kierownicy 
i pracownicy Gminnych Ośrodków Kul-
tury oraz przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich, które od lat zaangażowane są 
w przygotowanie dożynek powiatowych 
i innych imprez promujących powiat bial-
ski, a także przedstawiciele fundacji, izb, 
stowarzyszeń wspierających rozwój na-
szego regionu. 

Ważnym momentem uroczystości było 
przekazanie chleba. Przy śpiewie pieśni 
„Plan niesiemy plon” w wykonaniu Ze-
społu Śpiewaczego z Rozwadówki sta-
rostowie dożynek, wręczyli go staroście 
powiatu. Następnie wraz z wójtem, prze-
wodniczącym Rady Gminy Janem Kwiet-
niem, wicestarostą bialskim Januszem 
Skólimowskim i starostami dożynek czę-
stował on zebranych kawałkami chleba. 
W swoim przemówieniu dożynkowym 
starosta bialski Mariusz Filipiuk podzię-

kował rolnikom za ich codzienną, ciężką 
pracę i jej owoce. „Pracujecie przez cały 
rok. Każdy dzień tygodnia jest wypełniony 
obowiązkami, od których nie ma urlopu. 
Ale efekty pracy waszych rąk są piękne 
i   potrzebne. Wystarczy spojrzeć na 
chleb, który każdego dnia jest obecny 
na naszym stole, czy na te dożynkowe 
wieńce – one w całości powstały z pracy 
Waszych niestrudzonych rąk. To owoce 
Waszych całorocznych wysiłków ubrane 
w niezwykle urokliwe formy – świadectwo 
Waszej troski i wrażliwości.” – mówił sta-
rosta. W podziękowaniu za współpracę 
przy organizacji tegorocznych dożynek 
wręczył on okolicznościową statuetkę 
wójtowi gminy Sosnówka. 

Kolejnym punktem programu było wrę-
czenie odznak honorowych „Zasłużony 
dla Rolnictwa” przyznanych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa 
Jurgiela dla najlepszych rolników z tere-
nu powiatu bialskiego. Odznaczeni zo-
stali: Tomasz Blimel (Worgule), Janusz 
Krzysztof Charkiewicz (Lubenka), Mie-
czysław Karpiuk (Sapiehów), Tomasz 
Józef Kukawski (Tuczna), Marek Kor-
pysz (Rozwadówka), Maciej Lewczuk 
(Wygoda), Zbigniew Łochina (Terebela), 
Paweł Łukaszuk (Zasiadki), Piotr Ma-
jek (Kostomłoty I), Krzysztof Szczepan 
Oniszczuk (Rozwadówka), Marzena 
Pieraszuk (Zalesie), Wiesław Rożnowicz 
(Bordziłówka) i Eugeniusz Sławomir Żuk 
(Klonownica Duża).
Nie były to jedyne odznaczenia podczas 
niedzielnej uroczystości. Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego podjął uchwałę 

o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym 
Województwa Lubelskiego: Jadwigę 
Szypiło, Kazimierza Halczuka i Mar-
ka Sulimę. Medale wręczyli marszałka 
województwa lubelskiego Sławomir So-
snowski i przewodniczący Sejmiku woje-
wództwa Przemysław Litwiniuk. Ponadto 
Zarząd Województwa Lubelskiego posta-
nowił wyróżnić grawertonami okoliczno-
ściowymi Barbarę Pawlik i Renatę Tka-
czuk. Pamiątki z tegorocznych dożynek 
otrzymali również sami wręczający. Sta-
rosta Mariusz Filipiuk wręczył marszałko-
wi i przewodniczącemu okolicznościowe 
statuetki. 

Ponadto medalami „Zasłużony dla Po-
wiatu Bialskiego” za działalność na rzecz 
promowania powiatu nagrodzeni zostali 
Artur Bieńkowski i Zespół Śpiewaczy 
z Rozwadówki. 

Przez cały czas trwania dożynek przybyli 
goście mogli oglądać stoiska wystawio-
ne przez reprezentacje gmin z terenu 
powiatu bialskiego. Przy nich odbywały 
się m.in. degustacje potraw regional-
nych, w tym tych przygotowywanych na 
oczach biesiadników, a także prezentacje 
rękodzieła czy mini koncerty lokalnych 
kapel ludowych. Wszystkie stoiska wzięły 
udział w konkursie na najlepszą ekspozy-
cję promującą miasto lub gminę powia-
tu bialskiego. Zgodnie z decyzją komisji 
konkursowej zwycięzcą konkursu została 
gmina Rokitno tuż przed gminą Drelów 
(II miejsce) i gminą Łomazy (III miejsce). 
Za swoje stoiska wyróżnienia otrzymały 
gminy: Tuczna, Wisznice, Sosnówka, ►



12

01-15.09.2017 Gościniec Bialski Nr 17

WYDARZENIA
Rossosz i Piszczac. Nagrodą za pierwsze 
miejsce była kwota 800 zł. 

Był to jeden z trzech organizowanych 
tego dnia konkursów. Pozostałe miały 
wyłonić najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy i najlepszy wypiek ciasta chlebowe-
go. Wśród wieńców I miejsce zajęła praca 
gminy Kodeń. Na II miejscu znalazł się 
wieniec gminy Biała Podlaska. III lokatę 
zdobyła gmina Tuczna. Wyróżnione zo-
stały wieńce gmin: Drelów, Leśna Pod-
laska, Międzyrzec Podlaski, Sosnówka, 
Rokitno i Wisznice. 

W konkursie „Nasz chleb najlepszy” 
spośród 21 zgłoszonych produktów zwy-
ciężył wypiek firmy „Drelove” z Drelowa, 
II miejsce zajęła „Galeria Smaków” z Te-
respola, a III Wiesław Martyniuk z Pisz-

czaca Kolonii. Laureatami wyróżnień byli: 
Janusz Maksimiuk z Dąborowicy Dużej, 
Anna Mielnicka z Cicibora Dużego i Jo-
lanta Rudzińska z Kolonii Konstantynów. 

Konkurs „Piękne, bo Bialskie” w kategorii 
„Gospodarz roku” I miejsce zajęli Zosia 
i Jan Bujalscy z Motwicy, na II miejscu 
znalazł się Wiktor Dąbrowski z Kolonii 
Jelnica, na III zaś Marzena i Krzysztof 
Bogusz z Kijowca Kolonii. W kategorii 
„Najpiękniejszy ogród” zwyciężyli Mał-
gorzata i Emil Cegłowscy. Na II miejscu 
uplasowali się Renata i Witold Kaczano-
wicz z Kłody Dużej, a III miejsce zdobył 
ogród Beaty i Andrzeja Łukaszuków 
z Lipnicy. Wyróżnienie otrzymali Natalia 
i Stanisław Lesiuk z Rogoźnicy. 
W części artystycznej dożynek Powiato-
wych w Sosnówce zaprezentowali się: 

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Białej 
Podlaskiej, zespół „Sokotuchy” z GOK 
Biała Podlaska, zespół „Kaczeńce” z Czo-
snówki, zespół „Polesie” z Horodyszcza, 
„Macierzanka” z GOK Biała Podlaski, ze-
spół „Bursztyn” z Kobrynia z Białorusi, 
zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, zespół 
„Bursztyn” z Kobrynia z Białorusi, „Nad-
bużańskie Słowiki” ze Sławatycz i Ka-
rolina Cegłowska. Gwiazdami wieczoru 
były zespoły Effect i Fortex. 

Starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt gmi-
ny Sosnówka Marek Korpysz serdecznie 
dziękują wszystkim osobom i instytucjom 
zaangażowanym w przygotowanie tego-
rocznych dożynek powiatowych oraz spon-
sorom uroczystości.

Materiał: Wioletta Bielecka
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Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 
Wypoczęci  i   gotowi do now ych 
wyzwań uczniowie byli głównymi 
gośćmi Powiatowej Inauguracji 
Roku Szkolnego, która odbyła się 5 
września w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Władysława Zawadzkiego 
w Wisznicach. 

Uroczystości zainaugurowała msza 
św. w kościele pw. Przemienienia Pań-
skiego w Wisznicach, po której poczty 
sztandarowe i uczestnicy przemasze-
rowali do budynku szkoły. Tam odbyła 
się część oficjalna. Zgromadzonych, 
wśród których znaleźli się m.in. par-
lamentarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, wójtowie, dyrektorzy 
szkół, a także wicestarosta bialski Ja-
nusz Skólimowski i  radni powiatu 
bialskiego: Arkadiusz Misztal, Ry-
szard Boś, Łukasz Jaszczuk, Paweł 
Litwiniuk, Mateusz Majewski, Ar-
kadiusz Maksymiuk, Radosław Se-
bastianiuk, Marek Sulima, Marian 
Tomkowicz i Jolanta Zbucka, powi-
tał starosta Mariusz Filipiuk. W swo-
im przemówieniu zwrócił się do spo-
łeczności szkolnej: Drodzy uczniowie, 
przez kolejne dziesięć miesięcy będzie-
cie uczyć się nowych rzeczy, będziecie 
stawać przed now ymi w yz waniami 
i poznawać nowych ludzi. Nie bójcie się 
tego! Bądźcie odważni, ambitni i cieka-
wi świata. Poszerzajcie swoje horyzon-
ty, rozwijajcie swoje zainteresowania, 
a ponad wszystko miejcie marzenia. 
Szkoła ma Wam pomóc w ich urzeczy-
wistnianiu. Nauczyciele, do Was należy 
zadanie właściwego identyfikowania 
uzdolnień uczniów i odpowiedzialność 
ich roz wijania. To wymaga wielkiej 
spostrzegawczości, otwartości i chęci. 
– mówił starosta.
Podczas uroczystości wręczone zo-
stały akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowa-
nego wraz ze ślubowaniem, które 
otrzymały Elżbieta Stefaniuk i Mo-
nika Chwesiuk oraz wręczenie po-
wierzenia stanowiska dyrektora Ze-
społu Szkół Technicznych im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim 
Arkadiuszowi Stefaniukowi. Jubileusz 
25-lecia pracy zawodowej obchodził 
również dyrektor wisznickiego liceum 
Piotr Osiupiuk. W części artystycz-
nej zaprezentowała się młodzież LO 
w Wisznicach. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 
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Jednostki OSP świętowały swoje jubileusze 
Kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych obchodziły jubileusze swojej pięknej działalności. 50. Urodziny święto-
wała OSP w Sławacinku Starym. 70 lat temu powstała OSP w Witorożu, a 90-lecie w tym roku obchodzi straż z Żabiec. W tych 
wyjątkowych momentach strażakom towarzyszyli członkowie ich społeczności lokalnych, najbliżsi oraz goście, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. radni powiatu bialskiego Marek Sulima i Mariusz Kostka.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk, który po-
jawił się w Witorożu i Żabcach gratulował 
wszystkim strażakom zaangażowania oraz 
tego, że straż pożarna niezmiennie cieszy 
się wielkim szacunkiem i zaufaniem społecz-
nym. Życzył kolejnych jubileuszy, a przede 
wszystkim bezpiecznej służby, którą straża-
cy ochotnicy z oddaniem wypełniają. 
Obchody jubileuszu były okazją do wrę-
czenia nagród oraz odznaczeń dla osób 
szczególnie zasłużonych dla powstania 
i rozwoju jednostek Ochotniczych stra-

ży Pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Witorożu została odznaczona srebrnym 
medalem dla zbiorowości „Za zasługi dla 
pożarnictwa”. Podczas uroczystości w Wi-
torożu odznaczeni zostali m.in. dh Ry-
szard Kalicki, który otrzymał medal „Zło-
ty Znak Związku OSP RP” i dh Stanisław 
Wenio, któremu przyznano medal „Meda-
lu Honorowego im. Bolesława Chomicza”. 
Złotym medalem „Za zasługi dla pożar-
nictwa” odznaczeni zostali druhowie: Jan 
Hamruk, Stanisław Kieczka, Jan Kubik, 

Szymon Kuźmicz, Krzysztof Kuźmiuk, 
Jerzy Michaluk, Leszek Michaluk, Hen-
ryk Saczuk, Stanisław Saczuk i Stani-
sław Wołowiewicz. Odznakę „Za wysługę 
lat” otrzymali najdłużej działający strażacy. 
Wśród nich znaleźli się m.in.: Jan Saczuk 
i Stanisław Bohanko, którzy w OSP Wito-
roż działają od 60 lat, nieco krócej bo 50 
lat w straży funkcjonują Henryk Ostapo-
wicz i Józef Filipek.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk/ 
Radio Bipre

OSP Witoroż

OSP Żabce

OSP Sławacinek Stary
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Dożynki w Leśnej Podlaskiej
10 września w Bazylice Matki Bożej Leśniańskiej odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji rolników i ich rodzin z okazji tego-
rocznego Święta Plonów w gminie Leśna Podlaska. Mszę św. dziękczynną koncelebrował przeor Klasztoru Ojciec Marek Moga.

W  czasie homilii  o.  Marek Moga  za-
równo w imieniu własnym, jak i wójta 
gminy Pawła Kazimierskiego złożył po-
dziękowania za trud pracy rolników, ich 
zaangażowanie i aktywne uczestnictwo 
w życiu wsi.
W dalszej części uroczystości odbyło 
się przekazanie przez przedstawicieli 
sołectw darów pól na ręce Przeora oraz 
prezentowano piękne tegoroczne wień-

ce dożynkowe. Następnie rozstrzygnię-
to konkurs na najpiękniejszy wieniec. 
Komisja w składzie Aleksandra Mela-
niuk  (przewodnicząca), Bożena Hor-
bowicz  i Małgorzata Michaluk przy 
ocenie brało pod uwagę wartość arty-
styczna i kulturową, estetykę wykonania, 
różnorodność stosowanych materiałów, 
kreatywność oraz zaangażowanie miesz-
kańców wsi w tworzenie wieńca. 

I tak I miejsce zajął wieniec z sołectwa 
Witulin, II miejsce wieniec z sołectwa 
Ossówka a  III miejsce  wieniec z  so-
łectwa Stara Bordziłówka. Wyróżnio-
ne wieńce z sołectw: Witulin Kolonia, 
Worgule, Zaberbecze, Ludwinów, No-
sów, Nowa Bordziłówka oraz Droblin. 
Nagrody wręczyli o. Marek Moga oraz 
Wójt Paweł Kazimierski.

Materiał: Radio Biper

gm. Zalesie

 OSP z Dobrynia Dużego wyróżniona
Fundacja Faktu powstała po to, by 
w bardziej skuteczny i profesjonalny 
sposób pomagać najsłabszym człon-
kom naszego społeczeństwa. Tym, któ-
rym życie zawaliło się w jednej chwili. 
Rodzice bezskutecznie czekający na 
operację swojego dziecka, rodzina bez 
dachu nad głową. W tym roku również 
pomoc dotarła do strażaków ochotni-
ków, którzy często jako pierwsi docie-
rają na miejsce wypadków i pożarów. 
Jednak z powodu braku specjalistycz-
nego sprzętu pomoc ta nie jest tak 
efektowna, jak strażacy by sobie wy-
marzyli.

Fundacja Faktu we spółpracy z Grupą 
PZU postanowiła to zmienić. Podczas 
podróży po całej Polsce rozdano 40 ze-
stawów ratunkowych. Jeden taki prezent 
trafił do jednostki OSP z terenu Gminy 
Zalesie. Szczęśliwą jednostką okazała 
się Ochotnicza Straż Pożarna z Dobry-
nia Dużego. Druhowie otrzymali zestaw 
R1, deskę ratowniczą, szyny Kramera 
i hydrożele. Sprzęt ten dołączył do wy-
posażenia GLM Ford Transit, będącego 
na wyposażeniu jednostki. To bardzo do-
brze, że są w Polsce fundacje, wspierające 

organizacje jak Ochotnicze Straże Pożarne. 
Wiadomo, że są to organizacje, które nio-
są bezinteresowną pomoc w sytuacjach 
kryzysowych i wykonują ją bezpłatnie. 
Sprzęt specjalistyczny jest bardzo drogi 
i nie zawsze można mieć na wyposaże-
niu swojej jednostki to, co by się chciało, 
a dzięki takim działaniom podnosi się ja-
kość niesionej przez strażaków ochotników 
pomocy - mówi zastępca wójta gminy Za-

lesie i jednocześnie komendant gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Zalesiu Tomasz Szewczyk.
Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie 
nasza jednostka otrzymała ten sprzęt. 
Mogę zapewnić, że będzie on wykorzysta-
ny zgodnie z jego przeznaczeniem, obyśmy 
go jak najmniej musieli używać - dodaje 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Do-
bryniu Dużym Tadeusz Dobroliński.

Materiał: Gmina Zalesie
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 „Jarzębina” z Zabłocia w Filharmonii Szczecińskiej
Na początku września 2017 roku Ze-
spół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia 
w gminie Kodeń, uczestniczył w  III 
Turnieju Muzyków Prawdziwych, or-
ganizowanym przez Filharmonię im. 
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Na jednej scenie spotkało się blisko 80 
wykonawców, przedstawiając muzyczne 
tradycje z najróżniejszych zakątków Pol-
ski. Zespół Jarzębina znalazł się w gronie 
najlepszych zespołów śpiewaczych z 14 
województw, reprezentując wojewódz-
two lubelskie i powiat bialski na ogólno-
polskiej imprezie muzycznej.
Występ na scenie kameralnej w najpięk-
niejszej filharmonii w Europie to wielkie 
przeżycie, zaszczyt i wyróżnienie dla ze-
społu ludowego z Zabłocia. Członkinie 
zespołu uczestniczyły również w wielu 
wydarzeniach kulturalnych Turnieju Mu-
zyków Prawdziwych, takich jak: Koncert 
„Nowowiejski w 3D”, Turniej Tańca, Kon-
cert Finałowy. Był też czas na zwiedzenie 

pięknego Szczecina. Udział Zespołu Ja-
rzębina w Ogólnopolskim Turnieju Muzy-

ków Prawdziwych w Szczecinie to kolejny 
sukces zespołu w ostatnim czasie.

Materiał: Gmina Kodeń

,,Kabaretowy zawrót głowy’’ pod taką 
nazwą 14 września odbyło się I inte-
gracyjne spotkanie, które można już 
wpisać w kalendarz cyklicznych im-
prez gminy Sławatycze. W wydarze-
niu wzięły udział środowiskowe domy 
samopomocy z terenu województwa 
lubelskiego.

Nie zabrakło również zaproszonych go-
ści, a mianowicie władz gminy Sława-
tycze wraz z kierownikami jednostek 
organizacyjnych gminy czy przedsta-
wicieli służb mundurowych. Spotkanie 
rozpoczęła kierownik SDS w Sławaty-
czach Halina Szkodzińska, oraz wójt 
gminy Sławatycze Grzegorz Kiec.
Jako pierwsi część artystyczną zapre-
zentowali gospodarze imprezy, czyli 
uczestnicy ŚDS w Sławatyczach, którzy 
wprowadzili nas w magiczny świat ba-

śni. ,,Aktorzy’’ zaprezentowali parodię 
bajki ,,Chory kotek’’, natomiast w dal-
szej części mieliśmy możliwość znaleźć 
się w czasach współczesnych w gabine-
cie poradni małżeńskiej. Kolejnej daw-
ki śmiechu, publiczności dostarczyli 
uczestnicy SDS z Włodawy, Międzylesia, 
Krasnegostawu i WTZ z Kodnia.
S p o t k a n i e  u w i e ń c z y ł o  w r ę c z e n i e 
przepięknych statuetek oraz podzię-
kowań wszystkim placówkom, biorą-
cym udział w przeglądzie kabaretów. 
Po części oficjalnej wszyscy wspólnie 
udali  s ię na urocz ysty obiad, któr y 
miał na celu pogłębienie integracji, 
a także był okazją to krótkiego odpo-
czynku przed zapowiedzianą na sa-
mym początku, przez kierownika ŚDS 

w Sławatyczach, niespodzianką.
Niespodzianką tą okazał się występ 
grupy rapowej ,,Mów, co chcesz”, która 
to wprowadziła wszystkich przybyły na 
spotkanie w świat muzyki, a następnie 
wspólnych tańców.
Spotkanie integracyjne ,,Kabaretowy za-
wrót głowy” nie odbyłoby się gdyby nie 
wspaniałomyślność i dobre serce spon-
sorów, za co nie tylko organizatorzy, ale 
przede wszystkim uczestnicy imprezy są 
bardzo wdzięczni.
Czas spędzony wspólnie okazał się nie tyl-
ko porządną dawką humoru, ale przede 
wszystkim wspólną integracją, poznaniem 
nowych ludzi, a także odkryciem ich ka-
baretowych zdolności. 

Materiał: GOK w Sławatyczach

Kabaretowo w Sławatyczach
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Rozstrzygnięcie konkursu krzyżówkowego
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie, infor-
muje, iż 30 sierpnia komisja w składzie:  
Krzysztof Bruczuk – Dyrektor Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie, Dorota Demianiuk – Kie-
rownik administracyjny oraz Jadwiga 
Mazuruk – przewodnik w drodze loso-
wania wyłoniła zwycięzców konkursu 
krzyżówkowego.

Spośród osób, które w terminie do 16 
sierpnia 2017 roku przesłały e-mailem na 
adres: muzeum_kraszewskiego@op.pl ha-
sło będące rozwiązaniem krzyżówki wylo-

sowano trzy osoby, które zostały uznane 
za zwycięzców konkursu są nimi:
Anna Chwedoruk z Nowego Pawłowa, 
Anna Krawczyk z Zabłocia oraz Anna Osta-
piuk z Żerocina.
Zwycięzcy  otrzymują  nagrody  książko-
we  oraz  prawo  bezpłatnego  zwiedzania 
Muzeum  Józefa  Ignacego Kraszewskiego  
w  Romanowie wraz z przewodnikiem dla 
siebie oraz 4 osób towarzyszących.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim uczestnikom za udział w konkursie 
i gratulują zwycięzcom. 
Nagrody książkowe zakupiono w ramach 
projektu pn. „Renowacja zabytkowego 

dworu Kraszewskich 
w   R o m a n o w i e ”, 
dofinansowanego 
z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjne-
go Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020 w ramach 
Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i  naturalnego Działania 
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 
w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-
0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r.

Materiał: Muzeum im. J.I. Kraszewskiego 
w Romanowie

gm. Sosnówka        Wystawa Krajobraz Podlasia 
  w obiektywie Artura Bieńkowskiego
10 września odbył się wernisaż wy-
stawy   Krajobraz Podlasia  w  obiek-
tywie Ar tura Bieńkowskiego. Autor 
prezentowanych prac jest absol-
wentem Akademii Rolniczej w Lubli-
nie, wydziału zootechniki, a także 
instruktorem jeździectwa. Pracuje 
w Stadninie Koni w Janowie Podla-
skim. Inicjator wielu imprez sporto-
wo-kulturalnych: zawodów hipicz-
nych, koncertów, wystaw, wyścigu 
kolarskiego z Czesławem Langiem. 
Wiceprezes Stowarzyszenia Nad-
bużańskie Dwory i Pensjonaty oraz 
członek Polskiego Związku Hodow-
ców Koni Arabskich.

Zainteresowanie sztuką zawdzięcza 

prof.  Ludwikowi  Maciągowi ,  prof. 
Stanisławowi Bajowii Maciejowi Fal-
k iewiczowi.  Fotografią zajmuje się 
od niedawna.  M ieszk a w  Janowie 
Podlask im. Tam w  otoczeniu pięk-
nych janowskich koni i   niez wykłe-
go k ra jobrazu nadbużańsk ich łąk 
i pól szuka inspiracji fotograficznych. 
Na prezentowanych fotografiach moż-
na obejrzeć cztery pory roku na Pod-
lasiu. Urzekające zdjęcia przedstawia-
ją nostalgiczny krajobraz podlaski, 
zagony okryte nieśmiałym, wiosen-
nym słońcem, niebo spowite burzo-
wymi chmurami i rozjaśnione letnimi 
promieniami słonecznymi, łąki przy-
kryte jesiennymi mgłami oraz drogi 
i   drzewa roziskrzone śnieżną bielą. 

Większość fotografii to impresje uka-
zujące subiektywne wrażenia twórcy, 
odzwierciedlające ulotne chwile, to 
także przekazanie własnego sposobu 
odbioru świata. Takie ukazanie atutów 
naszego regionu zachęca oglądające-
go do refleksji oraz bliższego kontaktu 
z naturą.
Podczas wernisażu w Romanowie Ar-
turowi Bieńkowskiemu towarzyszyli 
licznie przybyli goście, wśród których 
znaleźli się m.in. przewodniczący Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz 
Kiczyński oraz radni Arkadiusz Misz-
tal i Mateusz Majewski. 
Wystawa jest czynna do 15 listopada 
2017 r.

Materiał: Muzeum im. J.I. Kraszewskiego w Romano-
wie/ Zdjęcia: Radio Biper
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Wkrótce 100-lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę 

1 września br. w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem programu wieloletniego „Nie-
podległa” jest wzmocnienia poczucia 
wspólnoty obywatelskiej Polaków.
 Powołanie Komitetu, zakłada ustawa 
o obchodach 100-lecia niepodległości 
Polski, które przypada w  2018 roku. 
Zgodnie z nią w skład komitetu wchodzą 
m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu 
i Senatu, premier, przedstawiciele partii 
politycznych i ugrupowań. przedstawi-
ciele kościołów i innych związków wyzna-
niowych, przedstawiciele środowisk kul-
tury i nauki, przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, przedstawiciele innych 
organizacji społecznych i osoby szczegól-

nie zasłużone dla Państwa Polskiego, jak 
również przedstawiciele samorządu tery-
torialnego. Podczas spotkania Związek 
Gmin Wiejskich reprezentował wice-
przewodniczący i wójt gminy Terespol 
Krzysztof Iwaniuk.
Komitet będzie realizował w latach 2017-
2021 zadania mające na celu upamięt-
nienie i uczczenie wydarzeń oraz osób 
związanych z odzyskaniem i utrwaleniem 
niepodległości przez Polskę. Jednym 
z głównych zadań Komitetu będzie co-
roczne uchwalenie na dany rok planu ob-
chodów państwowych uroczystości.

Materiał: UG w Terespolu

Za nami VII już Piknik Historyczny 
w Dubicy. Wydarzenie organizuje 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP 
Jedna Dubica. W  tym roku po raz 
drugi poświęcono piknik pamięci 
,,Żołnierzom Niezłomnym”.

Podczas pikniku obecni byli: Ed-
mund Brożek – prezes Zarządu Wło-
dawskiego Koła Światowego Związku 
Żołnierzy AK, syn ostatniego żołnierza 
niezłomnego Józefa Franczka (Lal-
ka) – Marek Franczak, radny powiatu 
włodawskiego – Mariusz Zańko, hi-
storyk Wojciech Łocheński, Łukasz 
Jaszczuk – radny powiatu bialskiego, 
przewodnicząca Rady Gminy w Wiszni-

cach Ewa Nuszczyk i dyrektor Szkoły 
w Dubicy Bożena Dragan.
Program pikniku historycznego za-
wierał prelekcję Edmunda Brożka na 
temat „Etosu Żołnierza Wyklętego”. 
O Lalku – Józefie Franczaku opowiadał 
jego syn – Marek. W sali szkolnej pre-
zentowana była wystawa poświęcona 
Żołnierzom Niezłomnym, można było 
też – dzieci szczególnie – pomalować 
białą koszulę w  barwy patriotycz-
ne, hasła i symbole Polski Walczącej. 
Wystawa sprzętu i umundurowania 
z czasów II wojny światowej. Występ 
Orkiestry Dętej z Brześcia z utworami 
żołnierskimi i patriotycznymi. Dodat-
kowo wspólne śpiewanie przy ognisku, 

kiełbaski i grochówka żołnierska.
Organizatorami imprezy byli: Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna 
Dubica” oraz osoby związane ze Szkołą 
Podstawową w Dubicy, Gminny Ośro-
dek Kultury i Oświaty w Wisznicach, 
Urząd Gminy Wisznice, Starostwo Po-
wiatowe w Białej Podlaskiej.
Podziękowania pomysłodawcy pik-
niku składają: Elżbiecie Sokołow-
skiej,  Tomaszowi Szajewskiemu, 
Łukaszowi Jaszczukowi   – pomoc 
w przygotowaniach, Mateuszowi Ba-
naszczukowi– nagłośnienie, Patry-
kowi Wojciechowskiemu – wystawa 
oraz wszystkim paniom pomagającym 
w poczęstunku gości.

Materiał: Radio Biper

gm. Wisznice 

                 Piknik historyczny w Dubicy
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Strzelali o Srebrną Wagę Podlasia 2017
Piękna pogoda, kolorowe stroje, wspa-
niali ludzie i wyjątkowa atmosfera - 
tak wyglądało IV Strzelanie o Srebrną 
Wagę Podlasia oraz Strzelanie o tytuł 
Króla Żniwnego Okręgu Centralnego 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strze-
leckich Rzeczpospolitej, które odbyło 
się w 9 września w Hrudzie. Wydarzenie 
zorganizowane przez Podlasko – Kozie-
radzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo 
Strzeleckie w Konstantynowie. Tego 
dnia odbyły się również strzelania oko-
licznościowe i strzelanie charytatywne. 
Fundatorem nagród jednego z nich był 
starosta bialski Mariusz Filipiuk. 

Srebrną Wagę Podlasia A.D. 2017 zdo-
był Brat Bogdan Łęcki z Radomskiego 
Bractwa Strzelców Kurkowych. Tytuł Kró-
la Żniwnego OC ZKBS RP zdobył Brat 
Krzysztof Liszke ze Świętokrzyskiego 
Bractwa Kurkowego. Brat Janusz Zabłoc-
ki z Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa 
Kurkowego został I Vice Królem Żniwnym 
OC, a II Rycerzem Okręgu Centralnego zo-
stał Paweł Pastuszka (Radomskie Brac-
two Strzelców Kurkowych) Nagrodę głów-
ną w strzelaniu o tarczę starosty bialskiego 
wygrała Katarzyna Gajewska (Podlasko – 
Kozieradzkie Bractwo Kurkowe)
Starosta Mariusz Filipiuk podkreślił 
zaangażowanie Bractwa w szerzeniu 
postaw patriotycznych, wierność mot-
tu „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obro-
nie”, a także niepowtarzalnego ducha 
rywalizacji, który towarzyszy każdemu 
strzelaniu. Pogratulował wszystkim 
uczestnikom zawodów i podziękował 
za współtworzenie barwnej historii po-
wiatu bialskiego. 
W czerwcu br. Królem Okręgu Centralne-
go został Brat Robert Gajewski z Łódz-
kiego Bractwa Kurkowego (również czło-
nek Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa 
Kurkowego). Aktualnie panującym Królem 
Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kur-
kowego jest Brat Szczepan Wereszko, 
który w 2012 roku został Królem Żniw-
nym OC ZKBS RP. 
Przypomnijmy, że Podlasko – Kozieradz-
kie Bractwo Kurkowe Towarzystwo 
Strzeleckie w Konstantynowie zostało 
założone w marcu 2014 roku. Wtedy od-
było się pierwsze zebranie założycielskie. 
Bractwo liczy 19 członków reprezentują-
cych różne miejscowości. Od początku 
swojego istnienia PK Bractwo aktywnie 
uczestniczy w życiu społeczności lokalnej 
i brackiej. Bracia biorą udział w uroczysto-
ściach patriotycznych, szkolnych, samo-
rządowych i kościelnych.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 
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III Bieg po Zdrowie w Piszczacu
W deszczową niedzielę 17 września 
odbył się w Piszczacu III Bieg po Zdro-
wie, jako kontynuacja projektu Powia-
towy program profilaktyki i promocji 
zdrowia w celu zmniejszenia zacho-
rowalności i śmiertelności z powodu 
chorób układu krążenia wśród miesz-
kańców powiatu bialskiego „Razem 
dla serca”. W zawodach biegowych dla 
dzieci i dorosłych oraz marszu Nordic 
Walking udział wzięło ponad 150 osób 
co jest rekordem frekwencji tej impre-
zy. Mimo padającego deszczu nie za-
brakło także kibiców. 

Na początek zawodnicy odbierali numery 
startowe w biurze zawodów. Następnie 
odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży. 
Najliczniejszą grupę stanowili najmłodsi 
w biegu na 100 metrów. Tutaj każdy był 
zwycięzcą otrzymując pamiątkowy me-
dal. W dalszej kolejności do rywalizacji 
stanęli biegacze z klas I-III na dystansie 
400 metrów. Wśród chłopców wygrał Jan 
Jarmoszewicz z Połosek przed Jaku-
bem Jureczkiem z Janowa Podlaskiego 
i Jakubem Żukowskim.  Wśród dziew-
cząt na tym dystansie najszybsza była 
Paulina Pikuła z Piszczaca przed Blan-
ką Najdyhor z Kolonii Piszczac i Zofią 
Chmiel z Piszczaca. Zacięta rywalizacja 
toczyła się także w kolejnej grupie wie-
kowej klas IV-VII szkół podstawowych. 
Najszybciej dystans 600 metrów prze-
biegł Hubert Krzyżanowski z Piszczaca 
przed Arkadiuszem Kuzawskim z Pisz-
czaca i Kacprem Paniczem z Dobrynki . 
Wśród dziewcząt najszybsze były zawod-
niczki z Piszczaca Lena Najdyhor  przed 
Małgorzatą Biernacką i Łucja Czyżak. 
Wśród gimnazjalistów wygrał Patryk 
Krzyżanowski przed Kuba Stasiukiem 
(obaj z Piszczaca). Wśród gimnazjalistek 
najlepszą okazała się Wiktoria Segień 
przed Aleksandrą Miszczuk (obie z Cho-

tyłowa) Wszyscy, którzy ukorzyli otrzy-
mali piękne drewniane medale a zawod-
nicy na podium trofea.
W dalszej części Ireneusz Popławski 
oraz Krystyna Olszańska z Klubu Biega-
cza Biała Biega poprowadzili warsztaty 
Nordic Walking. Wskazali na znaczenie 
rozgrzewki jako elementu niezbędnego 
w treningu. Zaprezentowali prawidłowe 
elementy techniki chodzenia z kijkami.
Punktem kulminacyjnym był bieg na 5 
km ulicami Piszczaca do Zalutynia i z po-
wrotem. Trasa była typowo asfaltowa, 
z niewielką ilością kostki brukowej i żuż-
lu oraz trawy. Całość biegu zabezpieczali 
strażacy z OSP Piszczac i OSP Dobrynka 
z Jackiem Szczepaniakiem na czele przy 
pomocy radiowozów policji, ambulansu 
i bialskich rowerzystów. Od początku  
w czołówce plasowało się 5 zawodni-
ków. Po 3 km zdecydowanie ruszył do 
przodu zwycięzca dwóch poprzednich 
edycji Marek Jaroszuk z Łomaz. Wygrał 
on zdecydowanie z czasem 17 minut 
36 sekund przed Maciejem Małeckim 
(Runner 25) z Warszawy który osiągnął 
czas 18:03. Na trzecim miejscu uplasował 
się Krzysztof Cabaj z Domanic kolo Sie-
dlec reprezentujący klub Yulo Run Team 
Siedlce z czasem 18:08. Czwartą lokatę 
wybiegał Andrei Kozich z Brześcia 18:36 
a piąty był Leszek Stubiński (Akademia 
Sportu Pożarniczego w Piszczaca) czas 
18:54. Wśród Pań najszybsza była Ka-
tarzyna Pajdosz z Klubu Biegacza Biała 
Biega przed Anną Chustecką z Wisznic 
i Beata Chruściel z Międzyrzeca Pod-
laskiego. Czwarte miejsce zajęła Diana 
Shatalova z Brześcia a piąte Małgorza-
ta Władyczuk z Wisznic. Najszybszym 
mieszkańcem gminy Piszczac okazał się 
Leszek Stubiński przed Adrianem Ma-
tysiakiem z Połosek Nowych i Cezarym 
Sadowskim z Chotyłowa. Najszybszą 
mieszkanką gminy Piszczac została Kasia 

Czech z Kościeniewicz. Zawody ukończy-
ło 48 zawodników.
Marsz Nordic Walking wygrał Paweł 
Jagieła (KB BIAŁA BIEGA Biała Podla-
ska)   przed Sylwestrem Męczyńskim 
( Fundacja „W te pędy”) i  Dariuszem 
Mackiewiczem z Kodnia. Czwarty był 
Krzysztof Jurkitewicz z Holi a piąty Ire-
neusz Popławski z Białej podlaskiej re-
prezentujący Klub biegacza Biała Bie-
ga. Natomiast marsz Nordic Walking 
wśród kobiet  w ygrała  Magdalena 
Szymczyk z  Siedlec  przed  dwoma 
bialczank ami  Kr ystyną Olszańską  
i Sylwią Sołtysiak.  W klasyfikacji miesz-
kanek gminy Jolanta Janik wyprzedzi-
ła Bogumiłę Sierpatowską i  Wandę 
Kołodziejczyk z Piszczaca. Zwycięzcy 
otrzymali medale, trofea w postaci pu-
charów i  statuetek.  Rywalizację w kate-
gorii służb mundurowych w biegu wy-
grał Leszek Stubiński przed Cezarym 
Sadowskim i Aleksandrem Baranowem 
a wśród kobiet Dagmara Oleszczuk. Naj-
lepszym pracownikiem samorządowym 
bieguna 5 km okazał się Grzegorz Chu-
tecki z Wisznic a wśród kobiet Katarzy-
na Pajdosz. W rywalizacji Nordic Walking 
w kategorii pracownicy samorządowi wy-
grała Elżbieta Głowińska (Starostwo Po-
wiatowe w Białej Podlaskiej) przez Hali-
ną Kiryłą (Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
Delegatura w Białej Podlaskiej) – obie 
z Białej Podlaskiej i Anną Jureczek (Sta-
rostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej).
Działanie zostało dofinansowane z bu-
dżetu Powiatu Bialskiego w ramach 
dotacji dla Gminy Piszczac. Organiza-
torami byli Wójt Gminy Piszczac Kamil 
Kożuchowski, Urząd Gminy w Piszczacu, 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Pisz-
czacu. Wsparcia udzieliły OSP Piszczac 
i ZPO w Piszczacu za które organizatorzy 
serdecznie dziękują.

Tekst: Łukasz Węda/ Zdjęcia: Elżbieta Pawluczuk
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W niedzielę 10 września na terenie ze-
społu boisk przy Szkole Podstawowej 
nr. 9 w Białej Podlaskiej został rozegrany 
I Turniej Sportowy Zespołów Amator-
skich o Puchar Prezesa ZP PSL w Białej 
Podlaskiej Przemysława Litwiniuka.

Turniej zorganizowany został przez zarządy 
Miejski i Powiatowy PSL, Związku Młodzie-
ży Wiejskiej i Forum Młodych Ludowców. 
Jego celem, oprócz popularyzacji sportu 
było zebranie artykułów szkolnych dla 
dzieci ze szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Polską Macierz Szkolną w Brześciu na 
Białorusi, które zespoły przekazały organi-
zatorom jako wpisowe. Imprezę rozpoczął 
radny Powiatu Bialskiego, prezes Powiato-
wy Zrzeszenia Ludowych Zespołów Spor-
towych Arkadiusz Maksymiuk. 
W zmaganiach wzięło udział 5 dziesięcio-
osobowych zespołów: Komenda Miejska 
Policji w Białej Podlaskiej, Zespół Służby 
Więziennej – ZK Modrzew z Zakładu Karne-
go w Białej Podlaskiej, Zespół osadzonych 
– ZK Olimp - z Zakładu Karnego w Białej 
Podlaskiej, SHIP CENTER, FC Tuczna.
Zawodnicy rywalizowali w takich konku-
rencjach jak piłka nożna, rzuty piłką do 

kosza, strzelanie z wiatrówki i przerzuca-
nie opony na czas.
Wyniki turnieju były następujące: I miejsce 
– ZK Modrzew, II miejsce – KMP Biała Pod-
laska, III miejsce – ZK Olimp, IV miejsce – FC 
Tuczna, V miejsce – SHIP CENTER.
Tytuł najlepszego strzelca w piłkę nożną 
zdobył Marcin Jakóbiuk z „ZK Modrzew”, naj-
lepszym bramkarzem został Bartosz Reduch 
z „FC Tuczna”. Najlepsze wyniki indywidual-
ne w pozostałych konkurencjach uzyskali: 

Grzegorz Nowicki z „ZK Modrzew” – rzuty do 
kosza, Mariusz Kononiuk z „KMP Biała Podla-
ska” – strzelanie z wiatrówki oraz Daniel Her-
maniuk z „ZK Olimp” w przerzucaniu opony.
Na zakończenie prezesi ZM PSL i ZM ZMW 
Grzegorz Siemakowicz i Marek Kuprianiuk 
wręczyli puchary za 4 pierwsze miejsca, sta-
tuetki dla najlepszego bramkarza i strzelca, 
oraz dyplomy za najlepsze wyniki indywidu-
alne w konkurencjach. 

Materiał: Grzegorz Siemakowicz

17 września na boisku Szkoły Podstawo-
wej w Huszczy odbył się festyn „ Rodzin-
na Olimpiada Sportowa” zorganizowany 
przez grupę nieformalną „ Aktywni na 
wsi” i mieszkańców Huszczy, pod patro-
natem Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czy-
żewskiego, OSP Huszcza prezes Barbarę 
Hołownia oraz Radę Pedagogiczną i Radę 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Huszczy.

Festyn zorganizowano w celu podsumowa-
nia ogólnopolskiego programu „ Potrafisz 
Polsko”. Fundacja „ Potrafisz Polsko”, spo-
śród kilkuset ( około 300 ) nadesłanych wnio-
sków przyznała dofinansowanie na realizację 
49 najciekawszych i najbardziej integrujących 
społecznie zadań z obszaru całej Polski.
W konkursie grantowym grupa nieformalna 
„Aktywni na wsi” z obszaru gminy Łoma-
zy otrzymała dotację na realizację zadania „ 
Sportowo działamy – nudzie się nie damy” – 
boisko sportowe dla mieszkańców wsi Husz-
cza, uzyskując dofinansowanie w wysokości 
5000 zł. Dzięki projektowi zakupiono siatkę 
na piłko chwyty, siatkę na bramki i siatkę do 
piłki siatkowej, elementy toru przeszkód, pił-
ki, linę, tunel i chustę klauza. Montaż sprzę-
tu dofinansował wójt gminy Łomazy Jerzy 
Czyżewski. Bardzo duży wkład w budowę 
boiska włożyli mieszkańcy Huszczy, którzy 
w formie wolontariatu zadbali o teren bo-
iska, zainstalowali zakupione sprzęty i aktyw-

nie włączyli się w realizację zadań projektu. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy Do-
rota Pawłowska powitała przybyłych gości: 
radnego Powiatu Bialskiego Marka Uściń-
skiego, radnych gminy Łomazy Elżbietę 
Moszkowską, Mirosławę Hołownię, Miro-
sława Szutko, sołtysa wsi Kopytnik Zbignie-
wa Głowackiego oraz wsi Huszcza Joannę 
Malewicz i Tomasza Hołownię, skarbnik 
gminy Łomazy Jadwigę Doluk, dyrektora 
Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiłę Wińską, 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Ry-
szarda Bieleckiego i zespół „ Koncert”, zespo-
ły ludowe oraz dzieci, młodzież i dorosłych 
z gminy Łomazy. Opieką medyczną objęła 
wszystkich pielęgniarka szkolna Ewa Piętka.
Atrakcją na pikniku były występy artystycz-

ne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Huszczy, 
a także zespoły ludowe z Gminy Łomazy „ 
Studzianczanie” ze Studzianki, „ Pohulanka” 
z Kopytnika oraz „ Luteńka” z Koszoł. Ludowe 
rytmy rozgrzały widownię. Wszyscy poczuli 
ducha sportowego i rozpoczęły się rozgryw-
ki sportowe. 
Wszystkie dzieci uczestniczące w festynie 
otrzymały pamiątkowe medale ufundowa-
ne przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Łomazach w ra-
mach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Huszczy 
Dorota Pawłowska wręczyła sponsorom 
projektu oraz wszystkim bardzo aktywnym 
mieszkańcom Huszczy pamiątkowe podzię-
kowania.                                         Materiał: Radio Biper

Amatorzy zmierzyli się na boisku 

gm. Łomazy

            Deszczowy festyn w Huszczy
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Przegląd kapel i zespołów 
ludowych

15 października; Cykliczna uro-
czystość gromadząca bardzo 
licznie zespoły ludowe z całe-
go regionu. Celem uroczystości 
jest promocja kultury ludowej 
oraz tworzenie zespołom ludo-
wym możliwość wymiany do-
świadczeń i prezentacji dorob-
ku szerszemu gronu odbiorców.
Miejsce: Dom Ludowy w Berezie
Zespół Ludowy Ale baby z Ka-
pelą z Berezy, Michał Teofilski, 
tel. 500 370 763

V Regionalny Przegląd  
Chórów i Scholi pn. 

 „Jak Paciorki Różańca”
15 października; Coroczne paź-
dziernikowe spotkanie chórów 
i zespołów wokalnych z terenu 
woj. lubelskiego w repertuarze 
pieśni ku czci Matki Bożej Ró-
żańcowej mające na celu po-
pularyzację śpiewu chóralnego 
i w grupach wokalnych a także 
stworzenia możliwości wspól-
nego spotkania i śpiewu.
Miejsce: kościół MBR w Sława-
tyczach 
Organizatorzy: Gminny Ośro-
dek Kultury, Parafia Rzymsko-
katolicka, Zespół Szkół
Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskie, Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie
B. Szulej (83) 378 34 73, 
sok@slawatycze-gmina.pl

XV Powiatowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej 

Dorosłych
15 października; Na tego ro-
dzaju Przegląd zapraszane są 
zespoły ludowe, kapele, soli-
ści, poeci ludowi. Powiatowy 
Przegląd zbiega się z rocznicą 
wyboru papieża Jana Pawła 
II, pierwsza część tej imprezy 
poświęcona jest wspomnieniu 
o życiu i twórczości artystycz-
nej papieża Polaka. Następnie 
zespoły i soliści z powiatu bial-
skiego prezentują twórczość 
własną. 
Miejsce: Cieleśnica PGR
Organizatorzy: Starostwo Po-
wiatowe w  Białej Podlaskiej, 
Wójt Gminy Rokitno, Gminna 
Instytucja Kultury w Rokitnie, 
Rokitno 37 B, 21-504 Rokitno, 
e-mail: gikrokitno@o2.pl, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Cie-
leśnicy PGR, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rokitnie
osoba odpowiedzialna: Alicja 
Jawoszek tel.83 345 31 20

XIII Powiatowe Kodeńskie Spo-
tkania z poezją i pieśnią maryj-
ną poświecone pamięci święte-
go Jana Pawła II
29 października; Gmina Kodeń 
i   Gminne Centrum Kultur y, 
Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. 
Rynek 4, tel. (83)375 41 37, gck-
sit@tlen.pl
Piotr Skolimowski 

Wydarzenia sportowe

XXVII Powiatowe Biegi Uliczne 
XXII Memoriał im. Wincentego 

Kozłowskiego w Terespolu
27 września; rozpoczęcie zawo-
dów o godz. 11:00; zaplanowa-
nych jest 15 biegów na różnych 
dystansach.

XIV Bieg po Ziemi Kodeńskiej
3 października; skierowana do 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Celem imprezy 
jest popularyzacja biegów maso-
wych jako jednej z form zdrowe-
go stylu życia.

Powiatowe Biegi Przełajowe 
w Sworach

4 października; impreza skierowa-
na do dzieci i młodzieży szkolnej.
X Biegi Radziwiłłowskie w Sława-
tyczach
6 października; Biegi odbędą się 
na terenach nadbużańskich Gmi-
ny Sławatycze. Organizatorzy to: 
Zespół Szkół w Sławatyczach, 
GOK w Sławatyczach

Mistrzostwa Województwa Lu-
belskiego Młodzików w Pod-

noszeniu Ciężarów
7, 8 października; Zawody są skie-
rowane do zawodników z klu-
bów sportowych województwa 
lubelskiego. Organizator Gmina 
Terespol. Partnerami przedsię-
wzięcia obok Starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej są Urząd 
Marszałkowski W Lublinie i Polski 
Związek Podnoszenia Ciężarów. 
Zapraszamy kibiców.



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.plDożynki Gminno - Parafialne w Puchaczach 

Międzyrzec Podlaski: Turniej 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Gminne rozpoczęcie roku 2017/2018 
w Sitniku

Koncert Orkiestry Dętej Collegu 
Muzycznego z Brześcia

Piknik rodzinny w Lubence

O rewitalizacji w Gminie Konstantynów

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Piknik Archeologiczny w Gminie Drelów 
i cenne znaleziska

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

X Wystawa Koni Zimnokrwistych w Tucznej
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

Dożynki Powiatowe w Sosnówce
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolne-
go w LO w Wisznicach

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl


