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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

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej   
      83 34 16 500

•	 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
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SAMORZĄD

Planowanie przestrzenne w Łomazach. Studium gotowe
Pracowity rok za mieszkańcami gminy 
Łomazy, Urzędem Gminy, wójtem i pla-
nistami. Od września 2017 roku inten-
sywnie pracowano nad zmianą Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego oraz Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Łomazy. 9 września, 
Jerzy Czyżewski, wójt Łomaz zaprosił 
mieszkańców na spotkanie prezentujące 
studium. Plany uporządkują tereny prze-
znaczone pod zabudowę i inwestycje. 

Cykl spotkań informacyjnych oraz warszta-
tów tematycznych pozwolił na zebranie ob-
szernego materiału i wiedzy o potrzebach 
mieszkańców i wizji Łomaz w przyszłych 
latach. Wnioski zebrane przez ten czas po-
zwoliły na stworzenie projektów Studium 
i Planu miejscowego, które uzgodniono 
z właściwymi instytucjami. Oczywiście nie 
są to ustalenia sztywne. Czas pokaże w ja-
kim kierunku będą się rozwijały Łomazy 
i cała gmina. Przykładowo jeszcze kilka lat 
temu nikt nie myślał o budowie ferm foto-
woltaicznych. Tymczasem jedna już pracuje 
i produkuje prąd. W nowym planie zarezer-
wowano kilkanaście działek na terenie całej 
gminy pod tego typu inwestycje. A to do-
piero początek.
Zwartą zabudowę przewidziano w samych 
Łomazach. To tu obecnie powstaje 60 pro-
cent wszystkich domów jakie budowane 
są w gminie. Drugą taką miejscowością jest 
Dubów, tu powstaje kolejne 20 procent 
inwestycji budowlanych indywidualnych. 
Zostaje 20 procent powstających nowych 
domów, które rozsiane są już na pozosta-
łym terenie i w pozostałych miejscowo-
ściach gminy.
Po uwzględnieniu wszystkich uwag, 
wniosków i opinii, przekazano doku-
menty najważniejszym recenzentom 
– mieszkańcom. Na stronie www.plano-
wanie.lomazy.pl publikowany jest pro-
jekt Studium – Uwarunkowania i Kierunki 
w wersji opisowej i graficznej oraz Progno-
za oddziaływania na środowisko.
9 września wójt Jerzy Czyżewski zaprosił 
do remizy OSP w Łomazach na spotkanie. 
W jego trakcie omówiono dokumenty pla-
nistyczne oraz rozmawiano o zapropono-
wanych rozwiązaniach i sposobach zago-
spodarowania poszczególnych obszarów 
gminy.
Mieszkańców nurtowały najbardziej pro-
blemy związane z możliwością bliskiej ich 
domów i działek lokalizacji tzw. inwesty-
cji uciążliwych jak fermy drobiu czy duże 
chlewnie. Takowe w gminie Łomazy po-
wstają. Są jednak wystarczająco daleko 
położone od terenów zwartej zabudowy. 
Ich inwestorzy przestrzegają też minimal-

nych odległości budynków od granic stref 
w tego typu przedsięwzięciach obowiązu-
jących.
Na mapach znalazły się też planowane 
przebiegi sieci gazociągu wysokiego ciśnie-
nia i jeszcze poważniejszego przedsięwzię-
cia międzynarodowego które przebiegać 
będzie przez zachodnią część gminy Łoma-
zy, a mianowicie ropociągu Odessa – Brody.
– Do 2021 – 22 roku ropociąg ma powstać.
To wspólna inwestycja kilku państw. 
Gmina Łomazy znalazła się na trasie 
przebiegu nitki ropociągu. Dla samych 
mieszkańców, właścicieli nieruchomości 
przez które przebiegać będzie ropociąg 
wiązać się to będzie z wytyczeniem kil-
kudziesięciometrowego pasa ochron-
nego. Nie będzie można w tym pasie 
budować żadnych budynków. Ziemię jak 
najbardziej będzie można uprawiać. Jed-
nak w związku z wyłączeniem tych gruntów 
z ewentualnych działań inwestycyjnych, 
każdy z właścicieli otrzymywać będzie re-
kompensatę. Gmina natomiast podatek za 
urządzenie przebiegające przez nasz teren. 
Szacujemy, że będzie to ok. 300 tysięcy zł 
rocznie które wpływać będzie do naszego 
budżetu. – mówi wójt Jerzy Czyżewski.
Każda z większych miejscowości na terenie 
gminy, już posiadająca zwartą zabudowę, 
w planach uzyskała zabezpieczenie pod jej 
uzupełnienie. Zarezerwowano kilkana-
ście działek pod budowę farm fotowol-
taicznych. W Wólce Korczowskiej teren pod 
tor gokartowy. Przy trasie 812 w Dubowie 
i Łomazach po kilkanaście hektarów zwar-
tych terenów dla potencjalnych inwesto-
rów. W zwarte kompleksy leśne planuje się 
też przeobrazić większe lasy, dziś poszat-
kowane. Rolnicy chętnie zalesiają leżące 
odłogiem grunty. Inwestycje renowacyjne 
te już zaplanowane i częściowo realizowa-
ne dotyczyć mają Cegielni na Bielanach, 
okolic zlewni mleka w Dubowie i terenów 
w samych Łomazach.
Plany sporządzane są przyszłościowo. Od 
mieszkańców gminy zależy ich wykonal-

ność. Z grubsza nakreślono kierunki nowej 
zabudowy i wyznaczono nieruchomości 
pod inwestycje przedsiębiorstw. Gdy te-
renów będzie brakować, można będzie 
wprowadzić zmianę użytkowania obszarów 
przyległych czy też leżących w pobliżu. To 
już znacznie szybsza procedura i zdecydo-
wanie mniej kosztowna. Ta obecnie dopi-
nana na ostatni guzik trwa już prawie rok 
i kosztowała gminę Łomazy około 400 tys. 
zł. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne.
Na koniec pytanie jakie pojawiło się także 
podczas spotkania mieszkańców z wójtem 
i planistami. Czy Łomazy odzyskają kiedyś 
utracony status miasta? Całkiem możliwe. 
Na dziś jednak, osada Łomazy spełnia je-
dynie jeden z trzech podstawowych wa-
runków aby ubiegać się o rangę miasta. 
Ma bowiem miejscowość uwarunkowania 
historyczne. Do restrykcji po powstaniu 
styczniowym w 1864 roku miastem Łoma-
zy były. Jedną z form represji po powstaniu 
było jednak pozbawienie Łomaz właśnie 
rangi miasta.
Drugi warunek to minimalna ilość 2000 
mieszkańców. Osadę Łomazy dziś zamiesz-
kuję ok 1760 osób. Do wymaganych dwóch 
tysięcy trochę brakuje, niestety w dobie wy-
ludniania się kraju, województwa, powiatu 
a gmin położonych na Wschodzie w szcze-
gólności, Łomazy mogą przez najbliższe 
dziesięciolecia nie osiągnąć wymaganej 
minimalnej liczby mieszkańców. Mało tego, 
spodziewany jest i w samych Łomazach ich 
niewielki dalszy ubytek. Ten jednak wymóg 
mógłby puścić przez palce Wojewoda. To 
on ostatecznie decyduje w tych kwestiach.
Kolejny ważny wymóg to zatrudnienie. 2/3 
mieszkańców ewentualnego miasta po-
winno pracować poza rolnictwem. A tu już 
Łomazy odbiegają daleko od wytycznych. 
Jedyne wyjście to poważny, duży inwestor. 
Praca na miejscu dla mieszkańców Łomaz 
w produkcji, usługach i handlu. Pomogło-
by też, ulokowanie w Łomazach instytucji 
o ponadlokalnym charakterze.

Materiał: Radio Biper 
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INWESTYCJE POWIATU BIALSKIEGO

Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej z mieszkaniami 
chronionymi o wartości ponad 2 mln 870 tys. zł

Projekt pod nazwą Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację 
i wyposażenie infrastruktury.

Remont drogi powiatowej nr 1013L Rogoźnica – Żerocin. Koszt całkowity inwestycji to 1 524 972,78 zł

Zakończona modernizacja ZST w Międzyrzecu Podlaskim w ramach projektu Rozwój infrastruktury szkół zawodowych 
prowadzonych przez powiat bialski. Ogólna wartość projektu to kwota 3 528 411,72 zł 
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AKTUALNOŚCI

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019
Uczniowie ze szkół w  całej Polsce 
w poniedziałek rozpoczęli kolejny rok 
nauki. 4 września w Liceum Ogólno-
kształcącym im. gen. Władysława Si-
korskiego w Międzyrzecu Podlaskim 
odbyła się Powiatowa Inauguracja 
Roku Szkolnego. Uroczystość rozpo-
częła się od mszy św. w kościele p.w. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, po 
której poczty sztandarowe, zgroma-
dzeni goście i uczniowie przemasze-
rowali do budynku szkoły.

W czasie uroczystości odbyło się po-
wierzenie stanowisk dyrektorów dwóch 
szkół prowadzonych przez powiat bialski 
oraz wręczenie aktów nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego. Po ogłosze-
niu i rozstrzygnięciu konkursów Zarząd 
Powiatu w Białej Podlaskiej powierzył 
stanowisko dyrektora międzyrzeckiego 
liceum Arturowi Grzybowi. Dyrektorem 
Zespołu Szkół im. Adam Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim został ponownie 
Jarosław Dubisz. Akty powierzenia wrę-
czyli dyrektorom starosta bialski Mariusz 
Filipiuk i wicestarosta Janusz Skóli-
mowski. 
W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach 
prowadzonych przez powiat bialski 17 
nauczycieli uzyskało kolejny stopień 
awansu zawodowego. 3 nauczycie -
li otrzymało z rąk dyrektora szkoły akt 
nadania stopnia nauczyciela kontrak-
towego, 6 nauczycieli zdało egzamin 
przed komisją egzaminacyjną i uzyskało 
stopień nauczyciela mianowanego, zaś 8 
nauczycieli ukończyło sukcesem postę-
powanie kwalifikacyjne na stopień na-
uczyciela dyplomowanego. 
Nauczyciele, którzy zdali egzamin przed 
komisją egzaminacyjną powołana przez 
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej i uzy-
skali stopień awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego odebrali akty 
nadania z rąk starosty Mariusza Filipiuka 
i złożyli uroczyste ślubowanie. W tym 
gronie znaleźli się: Agnieszka Gałązka, 
Wioletta Ostapowicz, Aneta Kuszne-
ruk, Anna Maciejczuk i Jacek Jarocki. 
Podczas inauguracji starosta bialski wrę-
czył także dyplom uznania Powiatowemu 
Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sporto-
wych za historyczny sukces, jakim było 
zdobycie III miejsca na XIX Wojewódz-
kich Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych 
LZS. Dyplom odebrał rady powiatu 
i przewodniczący Zrzeszenia Arka-
diusz Maksymiuk. 
W części artystycznej zaprezentowała się 
młodzież ze szkoły muzycznej I stopnia 
im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu 

Podlaskim. Zwieńczeniem uroczystości 
było zasadzenie na placu szkolnym dębu 

upamiętniającego setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk 

Komentarz
Jolanta Zbucka, radna powiatu bialskiego:

Rozpoczęcie roku szkolnego to dla mnie zawsze 
taki szczególny dzień, gdyż jestem nauczycielką 
i za każdym razem z nowym zainteresowaniem 
czekam na pierwszy dzwonek oraz spotkanie 
z moimi uczniami. Dla nich to początek nowych 
doświadczeń, zawierania przyjaźni, zdobywania 
wiedzy oraz różnych, potrzebnych w życiu umiejęt-
ności. Dla nauczycieli to czas ciężkiej, często nie-
docenianej pracy, która jest procesem twórczym, 
bo przecież nie tylko uczymy, ale kreujemy nowe osobowości, rozwijamy zainteresowania 
i wychowujemy. Mam nadzieję, że w tym roku szkolnym, tak jak w latach poprzednich, 
szkoły prowadzone przez powiat bialski osiągną wiele sukcesów. Uczniom, którzy znaleźli 
się w klasach pierwszych życzę, żeby dobrze czuli się wśród starszych kolegów i szybko 
zintegrowali się ze społecznością szkolną. Wszystkim uczniom i nauczycielom przesyłam 
życzenia stabilizacji i spokoju oraz dobrych warunków do pracy. Jestem przekonana, że 
zainaugurowany właśnie rok szkolny będzie czasem dobrej współpracy władz samorządo-
wych z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Komentarz:
Arkadiusz Maksymiuk, przewodniczący Ko-
misji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

Pragnę gorąco podziękować za zauważenie na-
szej wieloletniej pracy na rzecz rozwoju spor-
tów masowych, rekreacji i turystyki w powie-
cie bialskim. III miejsce zdobyte na Igrzyskach 
Wojewódzkich LZS w Krzywdzie to najlepszy 
wynik w historii bialskich LZS na przestrzeni 
kilkunastu lat. Na Mistrzostwach Polski LZS 
województwo lubelskie zajęło I miejsce w kra-
ju. Nasza drużyna dziewcząt uplasowała się na drugim miejscu w Polsce. W finale prze-
grały 1 pkt z drużyną z Wielkopolski. Reprezentację tworzyły: Gabriela Andrzejuk, Natalia 
Bliźniuk, Magdalena Retman, jako czwarta miała grać Nikola Adamczyk. Mistrzami Polski 
zostaliśmy w składzie: Andrzej Chwedoruk, Marcin Wasilewski, Grzegorz Koszołko, Rafał 
Tomasiak. Siatkarze byli na 4 miejscu. Ogólnie województwo lubelskie wygrało klasyfikację 
punktową i medalową po raz szósty z rzędu. To nasz wspólny sukces, działaczy sporto-
wych, zawodników i ludzi życzliwych wspierających nasze działania. Jako radny powiatu 
i przewodniczący Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki jestem bardzo zadowolony 
z tego, że mogę dołożyć cegiełkę do promocji i rozwoju naszej małej ojczyzny jaką jest 
powiat bialski. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie.
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AKTUALNOŚCI
gm. Międzyrzec Podlaski

W Rogoźnicy wbudowano kamień węgielny pod 
budowę sali gimnastycznej

3 września na placu szkolnym Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Rogoźnicy 
odbyło się uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod budowę 
sali gimnastycznej w Rogoźnicy. 

Dyrektor szkoły Dorota Herda przywi-
tała wszystkich przybyłych gości oraz 
rodziców i uczniów. Później przedsta-
wiciele województwa i  samorządów 
wygłosil i  przemówienia.  Marszałek 
województwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski  w  swoim przemówieniu 
podkreślił to, iż wójt gminy Międzyrzec 
Podlaski Krzysztof Adamowicz pozy-
skał najwięcej środków zewnętrznych 
oraz to, że gmina Międzyrzec Podlaski 
najskuteczniej w województwie lubel-
skim realizuje inwestycje. W  trakcie 
wystąpienia marszałek wraz z  prze -
wodniczącym Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Przemysławem Litwiniu-
kiem wręczyli dyrektor szkoły i wójto-

wi gminy pamiątkowe medale z okazji 
jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Główne wyda-
rzenie poprzedziło podpisanie Aktu 
Erekc yjnego,  któr y następnie wójt 
gminy Międzyrzec Podlaski umieścił 
w kapsule czasu. Kapsuła wraz z aktem 
ostatecznie została wmurowana pod 
budowę obiektu.
Akt erekcyjny podpisali: marszałek 
województwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Przemy-
sław Litwiniuk, starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk, wójt gminy Międzyrzec 
Podlaski Krzysztof Adamowicz ,  dy-
rektor szkoły Dorota Herda, proboszcz 
parafii pw. MBNP w Maniach ks. Sylwe-
ster Gałach, radny powiatu Mariusz 
Kostka, radny powiatu Marek Sulima, 
radny gminy Andrzej Sawczuk, starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie Delegatura w Białej Podlaskiej 
Brygida Fabrycka, kierownik Referatu 

Oświaty Monika Sierpień oraz przed-
stawiciele wykonawców, projektantów.
Po przejściu na miejsce budowy ks. 
Sylwester Gałach poświęcił plac i akt 
erekcyjny, który następnie został wmu-
rowany. Zwieńczeniem uroczystości 
był taniec Polka, który wykonały przed-
szkolaki z Rogoźnicy.
Wcześniej na terenie szkoły nie było 
dużego obiektu sportowego, a jedynie 
mała sala gimnastyczna. Nowy budy-
nek zostanie oddany do użytku 1 wrze-
śnia 2019 roku, a jej budowa zostanie 
zrealizowana w ramach projektu pt.”W-
drażanie rozwiązań niskoemisyjnych 
na terenie gminy Międzyrzec Podlaski” 
w ramach RPO WL 2014-2020 działa-
nie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 6 
494 872,92 zł, a kwota dofinansowania 
ze środków EFRR wynosi 3 999 883,68 
zł.
Tekst: Sylwia Łubik Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski 

/ Zdjęcia: Leszek Niedaleki Radio Biper

ECKiW OHP w Roskoszy na Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji
W związku z wyróżnieniem przez ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu „Wolontariat dobry wybór” 
realizowanego przez ECKiW OHP w Roskoszy w partnerstwie z organizacją litewską, delegacja uczestników projektu 
wraz z liderem i koordynatorem miała możliwość zaprezentowania swych osiągnięć i dzielenia się doświadczeniami 
na Targach Dobrych Praktyk podczas Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji 10 września w Warszawie. 

Ideą Kongresu zorganizowanego przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, 
która od 25 lat zarządza międzynaro-
dowymi programami edukacyjnymi 
w Polsce, m.in. programem Erasmus+, 
było podkreślenie wpływu jakości 
kształcenia na poziom kompetencji 
Polaków i   ich konkurencyjność na 
rynku pracy. Tematem spotkania były 
nie tylko kompetencje istotne w prze-
strzeni zawodowej, ale także w życiu 

prywatnym oraz w aktywności spo-
łecznej i obywatelskiej. Wydarzenie, 
które pod patronatem Minister Eduka-
cji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, odbywało się 
na stadionie sportowym PGE Narodo-
wy, przyciągnęło blisko tysiąc osób. 
Merytoryczny nadzór nad Kongresem 
sprawował prof. dr hab. Stefan M. 
Kwiatkowski oraz dyrektor general-
ny FRSE dr Paweł Poszytek. Gościem 

specjalnym kongresu była Martine 
Reicherts z Komisji Europejskiej opie-
kująca się obszarem edukacji. Dele-
gacja z Centrum w Roskoszy prezen-
towała przy swoim stoisku rezultaty 
projektu wraz z  folderem i  galerią 
zdjęć oraz dzieliła się doświadczeniem 
zdobytym zarówno podczas realizacji 
projektu o wolontariacie jak i innych 
projektów europejskich.

Materiał: ECKiW OHP w Roskoszy
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SAMORZĄD
Rozmowa „Gościńca Bialskiego”

Rok 2018 rokiem przełomowym dla powiatu bialskiego
O mijającej kadencji Rady Powiatu Bi-
alskiego, a także zrealizowanych przez 
samorząd powiatowy projektach ze 
starostą bialskim Mariuszem Filipi-
ukiem rozmawiała Wioletta Bielecka. 

Redakcja: Panie starosto, nadszedł czas 
podsumowań…

Mariusz Filipiuk:  Tak, to prawda. V 
kadencja Rady Powiatu zbliża się ku 
końcowi. Takie momenty sprzyjają pewnej 
analizie. Podsumowuje się to, co udało 
się zrobić i osiągnąć, a te ostatnie lata 
niewątpliwie były dla Rady Powiatu bard-
zo pracowite i obfitowały w niezwykle is-
totne inwestycje. 

R.: Zapowiadał Pan, że rok 2018 będzie 
pod tym względem przełomowy dla 
powiatu. 

M. F.: I  tak też faktycznie jest. Budżet 
uchwalony na 2018 rok był największym 
w historii powiatu. To za sprawą pozys-
kanych przez nasz samorząd środków 
zewnętrznych. W tej materii pobiliśmy 
nasz absolutny rekord. Mowa tu o mili-
onach złotych, które przeznaczone 
zostały na modernizowanie dróg powi-
atowych, ale także na projekty oświatowe 
i społeczne.

R.: Na jakim etapie jest realizacja tych 
projektów?

M. F.: Wiele z nich jest wciąż w fazie re-
alizacji. Latem uczniowie trzech naszych 
szkół szlifowali swoje umiejętności 
podczas staży zawodowych w ramach 
projektu „Aktywne szkoły zawodowe 
w powiecie bialskim”. W wakacje trwały 
też prace związane z innym dużym pro-
jektem pod nazwą „Rozwój infrastruktury 
szkół zawodowych prowadzonych przez 
powiat bialski”. Jeśli chodzi o projekty 
socjalne zakończyły się prace remontowe 
w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, 
a już niedługo nastąpi otwarcie placów-
ki opiekuńczo – wychowawczej wraz 
z mieszkaniami chronionymi w Maniach. 
Nadal trwa modernizacja Domu Rodzin-
nego w Żabcach. Przypomnę, że tylko na 
te trzy projekty otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości ponad 4 mln zł. To 
ogromna suma, która docelowo umożliwi 
pomoc wielu ludziom! Naprawdę ogrom-
nie cieszę się, że nasze projekty zostały tak 
dobrze ocenione. A jeszcze bardziej cieszę 
się z tego, że równolegle ze standardami 
opieki społecznej udaje się podwyższać 
standardy opieki medycznej. Nie trzeba 
nikogo przekonywać o tym, jak ważne są 
te dziedziny życia społecznego. 

R.: Szpital powiatowy w Międzyrzecu 
Podlaskim może pochwalić się to-
mografem komputerowym, który 
wkrótce będzie służył pacjentom, 
a także sprzętem od Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

M. F.: Otóż to, jednak oprócz nowocz-
esnego sprzętu mam na myśli również 
wykwalifikowaną kadrę lekarską oraz 
nowe miejsca, w których pacjenci mogą 
być otaczani specjalistyczną opieką. 
Mieszkańcy powiatu bialskiego mogą 
korzystać z oddziału rehabilitacji, czy 
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, 
który działa przy SPZOZ w Międzyrzecu 
Podlaskim. Trwają prace nad budową 
ZOL w Łózkach, którego koszt to ponad 
11 mln zł. To ogromne przedsięwzięcie. 
Wymagać będzie wielkiego nakładu pra-
cy, ale wierzę, że warto. Warto pracować 
i wkładać wysiłek w każdy projekt, który 
ma służyć dobry wspólnemu, a placówka 
taka jak ta powstająca w Łózkach, pomoże 
wielu osobom. Takie właśnie jest zadanie 
samorządowców. Pomagać i ułatwiać 
codzienne funkcjonowanie mieszkańcom 
powiatu. 

R.: Nawet jeśli wiąże się to wkrocze-
niem na drogę sądową? 

M.F.: Ma Pani zapewne na myśli moje 
batalie z kołem łowieckim „Diana” oraz 
Polskim Związkiem Łowieckim. Tak, jeśli 
w ten sposób mogę stanąć w obronie 
interesów rolników z naszego powiatu, 
to jak najbardziej będę to robił. Uważam, 
że funkcja jaką pełnię nie sprowadza 
się wyłącznie do bezrefleksyjnego pod-
pisywania dokumentów. Rozmawiam 
z  ludźmi, widzę i  rozumiem ich prob-

lemy, dlatego wypowiedziałem umowę 
dzierżawy kołu łowieckiemu, które nie 
wywiązywało się ze swoich powinności. 
Największym problemem było niesza-
cowanie w terminie szkód łowieckich 
i  niewypłacanie rolnikom należnych 
im odszkodowań. Akceptowanie takiej 
nieuczciwej działalności jest niedopuszc-
zalne i gdyby taka sytuacja się powtórzyła, 
postąpiłbym dokładnie tak samo. To, co 
spotkało naszych rolników w ostatnich 
kilku latach jest prawdziwym dramatem. 
Przez wirus afrykańskiego pomoru świń 
upadło wiele gospodarstw, które były 
często jedynym źródłem utrzymania 
rodzin. Nie rozumiem jak można nie być 
wrażliwym na taką tragedię i odmawiać 
prawa do odszkodować i rekompensat. 

R.: Jakby Pan podsumował mijające cz-
tery lata kadencji Rady Powiatu?

M.F.: Określiłbym je jako słodko-gorzkie. 
Z jednej strony należy się cieszyć ze zre-
alizowanych przedsięwzięć, których 
realizacja była możliwa dzięki dobrej 
współpracy zarówno w Radzie Powiatu, 
jak i z przedstawicielami władz gminnych. 
To była podstawa dobrej działalności pow-
iatu. Wiele razy potrafiliśmy pokazać naszą 
jednomyślność W dalszej perspektywie 
zaplanowane są kolejne projekty. Z dru-
giej strony mamy ogromne nieszczęście 
rolników. Przez ASF w stosunkowo krót-
kim czasie upadło 1300 hodowli świń. 
Ta liczba jest porażająca. Do tego susza, 
która w tym roku znacząco zmniejszyła 
plony… To nie były dobre lata dla naszych 
rolników. Dlatego tym bardziej trzeba ich 
wspierać i okazywać szacunek na jaki 
niezaprzeczalnie zasługują. ■
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26 sierpnia, odbyły się uroczystości 
90-lecia istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Worgulach.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
św. W kościele parafialnym w Łukow-
cach. Następnie zgromadzeni przenieśli 
się na teren OSP Worgule, gdzie prezes 
miejscowej OSP Kamil Burda przywitał 
wszystkich zaproszonych gości. W wy-
darzeniu oprócz strażaków, udział wzię-
li mieszkańcy gminy oraz władze Leśnej 
Podlaskiej. Z tej okazji wójt gminy Pa-
weł Kazimierski przekazał jednostce 
nowy wóz strażacki. 
Poświecono również sztandar OSP Wor-
gule wraz z figurką św. Patryka (znajdu-
jacą się na budynku OSP). Przybliżono 
też pokrótce monografię worgulskich 
strażaków ochotników. Jak przystało 
na uroczystość 90-lecia odznaczono 
30 z 54 strażaków z tej jednostki. Na 
koniec dla strażaków zaśpiewał Zespół 
Śpiewaczy Worgulanki. Nie obyło się 
bez poczęstunku oraz wspólnych roz-
mów i wspomnień podczas jubileuszo-
wego przyjęcia.

Materiał: slowopodlasia.pl

Ślubowanie strażaków w KM PSP w Białej Podlaskiej
7 września na placu Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Białej 
Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka 
z okazji ślubowania siedmiu nowo przy-
jętych strażaków do służby w PSP.

Ślubowanie przyjął komendant miejski 
PSP bryg. Artur Tomczuk w obecności 
zastępcy komendanta PSP bryg. Marka 
Chwalczuka, funkcjonariuszy i pracowni-
ków Komendy. Z rąk komendantów straża-
cy odebrali również akty nadania stopnia 
strażaka oraz legitymacje służbowe.
Sześciu strażaków, str. Daniel Baj, str. Da-
mian Blimel, str. Marcin Celiński-Mysław, 
str. Albert Chwedoruk, str. Jakub Pawe-
lec i str. Damian Stefański, będzie pełnić 
służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
w Białej Podlaskiej. Zostali oni zatrudnieni 
na sześciu nowych dodatkowych etatach, 
które jednostka pozyskała od KG PSP na 
wzmocnienie specjalistycznej grupy ratow-
nictwa chemiczno-ekologicznego. Siódmy 
strażak tj. str. Damian Goś, służyć będzie 
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.
Składający ślubowanie strażacy rozpo-
czynają swoją służbę w PSP od siedmio-
miesięcznego szkolenia podstawowego 
w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obo-
wiązek złożenia ślubowania przed przy-
stąpieniem do służby w formacji mundu-

rowej. Ślubowanie to bardzo uroczysty 
moment w  życiu zawodowym. Jest 
ono postrzegane jako coś podniosłego, 
stanowi symbol pełnego włączenia do 
cieszącej się społecznym prestiżem służby, 
wzmacnia świadomość własnej tożsamości 
zawodowej.
Ślubowanie tradycyjnie zwieńczone 
zostało rotą:
„ J a ,  o by wat e l  R ze c z y p o s p o l i t e j 
Polskiej, świadom podejmowanych 
obowiązków strażaka, uroczyście ślu-

buję być ofiarnym i mężnym w rato-
waniu zagrożonego życia ludzkiego 
i wszelkiego mienia – nawet z naraże-
niem życia. Wykonując powierzone mi 
zadania, ślubuję przestrzegać prawa, 
dyscypliny służbowej oraz wykonywać 
polecenia przełożonych. Ślubuję strzec 
tajemnic związanych ze służbą, a także 
honoru, godności i dobrego imienia 
służby oraz przestrzegać zasad etyki 
zawodowej.”

Materiał: KM PSP w Białej Podlaskiej

OSP Worgule ma 90 lat
Komentarz

Czesław Pikacz, przewodniczący  
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

W powiecie bialskim działa 144 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w tym 25 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. Na łączną liczbę strażaków składają się: 5044 dru-
hów czynnych w tym 369 kobiet, 413 honorowych, 179 wspie-
rających. W powiecie działa 9 drużyn kobiecych i 18 Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. Imprezy strażackie uświetniają dwie 
orkiestry dęte z Łomaz i z Rososza.
W tym roku do Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej trafiło 
7 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bialskie-
go. Mnie osobiście ciszy fakt, że 3 pochodzi z gminy Biała Podlaska. Uroczyste ślubowanie odbyło się 7 września.
W tekście ślubowania jest zapisane: uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia 
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
W Ochotniczych Strażach Pożarnych mamy wspaniałą młodzież, dobrze wyszkoloną i bardzo ambitną o czym 
świadczą bardzo wysokie wyniki podczas rozgrywanych co roku zawodów sportowo-pożarnicze na szczeblu 
gmin i powiatu. Strażaków widać wszędzie podczas uroczystości państwowych, strażackich i kościelnych. 
Aktywny strażak to działacz społeczny, zawsze zaangażowany w pracach na rzecz swojego środowiska.
W ostatnim czasie odbyły się na terenie powiatu dwa jubileusze - 90 lecia powstania: jednostki OSP Worgule 
i Dobryń Duży. Założenie OSP 90 lat temu to zaledwie 10 lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i już 
wtedy ludzie czuli potrzebę zrzeszenia się w związku druhów ochotników. W tym pokoleniowym świętowaniu 
były odznaczenia odznaką 50 lat w służbie OSP, jak i odznaki „Wzorowy Strażak” młodym prężnym i goto-
wym do działania strażakom. Przeważnie są to pokoleniowe wyzwania, z domów, gdzie kultywuje się tradycję 
swoich ojców i dziadków. Strażacka postawa i zachowanie zasługuje na szczególne uznanie. Gotowość do 
niesienia pomocy, cierpliwość i poświęcenie to cechy strażaka ochotnika. Życzę wszystkim strażakom po-
myślności, abyście mieli w przyszłości jak najwięcej powodów do uśmiechu, satysfakcji i poczucia spełnienia 
w życiu prywatnym, zawodowym i działalności społecznej.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi…

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej (cz. I)
Najpopularniejszym ubezpieczeniem 
wśród dzieci i młodzieży jest szkolne lub 
studenckie ubezpieczenie następstw nie-
szczęśliwych wypadków (NNW). Większość 
rodziców, czy też studentów decyduje się 
na zawarcie takiej umowy ubezpieczenia 
w szkole, na uczelni, gdyż tak jest zazwyczaj 
najłatwiej i niedrogo.

Większość spośród zakładów ubezpieczeń po-
siada w swojej ofercie produkt przygotowany 
specjalnie dla uczących się dzieci i młodzieży. 
Są nawet osoby, które przypuszczają, iż w przy-
padku dzieci i młodzieży uczęszczających do 
szkół jest to ubezpieczenie obowiązkowe. 
Choć nie jest to prawdą, trzeba przyznać, iż jest 
to ubezpieczenie zawierane masowo.
Ubezpieczenie NNW należy do grupy ubez-
pieczeń osobowych. Należy je odróżnić od 
innych ubezpieczeń osobowych, którymi są 
ubezpieczenia na życie. Mimo, iż oba ubez-
pieczenia należą do tej samej grupy, w przy-
padku ubezpieczeń NNW istotne elementy 
umowne ukształtowane są w sposób zbliżony 
do ubezpieczeń majątkowych. W ubezpie-
czeniu następstw nieszczęśliwych wypadków 
prawo do uzyskania świadczenia z umowy 
ubezpieczenia uzależnione jest od tego czy 
ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypad-
kowi powodującemu skutki określone w wa-
runkach ubezpieczenia.
Ubezpieczanie NNW młodzieży szkolnej jest 
najczęściej zawierane w formie ubezpieczenia 
grupowego, wówczas ubezpieczającym jest 
szkoła, uczelnia. Ochrona ubezpieczeniowa 
dotyczy natomiast dzieci, studentów, nauczy-
cieli oraz pozostałych pracowników placówki 
oświatowej. Zawarte w sposób przemyślany 
ubezpieczenie NNW jest bardzo potrzebnym 
ubezpieczeniem, z którego warto korzystać.

Przedmiot, zakres i wyłączenia odpowie-
dzialności w ubezpieczeniu NNW dzieci 

i młodzieży
Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i mło-
dzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub 
rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczer-
bek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. 
Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej 
jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego 
ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubez-
pieczeni mogą ulec w czasie nauki, pracy lub 
pobytu w zakładzie opiekuńczym, w drodze 
do szkoły, pracy lub zakładu opiekuńczego, 
jak również w życiu prywatnym. Ochrona 
ubezpieczeniowa może rozciągać się rów-
nież na wypadki powstałe podczas obozów 
i zielonych szkół. Na rynku można też spotkać 
odrębne ubezpieczenia następstw nieszczęśli-
wych wypadków przygotowane specjalnie dla 
uczestników kolonii i obozów. Zwykle ochrona 
ubezpieczeniowa odnosi się do nieszczęśliwych 
wypadków powstałych na terenie naszego kra-
ju w zakresie całodobowym. Zazwyczaj też za 
opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć 
zakres terytorialny na inne kraje.
Zakres ubezpieczenia może obejmować ta-

kie następstwa nieszczęśliwych wypadków 
jak: śmierć ubezpieczonego, trwałe inwalidz-
two ubezpieczonego, złamania kości, określone 
w umowie urazy, cięższe oparzenia i odmroże-
nia (tutaj ubezpieczyciele wprowadzają znacz-
ne ograniczenie odpowiedzialności poprzez 
stosowanie niskich limitów), wstrząśnienie 
mózgu, powstanie ran, blizn. Ponadto, w za-
kresie ubezpieczenia coraz częściej możemy 
spotkać możliwość uzyskania jednorazowego 
świadczenia z tytułu wystąpienia zawału serca 
lub udaru mózgu oraz jednorazowego zasiłku 
z tytułu niezdolności ubezpieczonego do nauki 
lub pracy.
Ponadto, dodatkowo można rozszerzyć ochro-
nę ubezpieczeniową m.in. o świadczenia: na 
wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego 
ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku; na wypadek stwierdzenia u ubez-
pieczonego nowotworu złośliwego; z tytułu 
rekonwalescencji poszpitalnej; zwrot opłaco-
nego czesnego; progresywne (niezależne od 
świadczenia podstawowego najczęściej uza-
leżnianego od wystąpienia we wskazanym 
w warunkach umowy okresie poważanego 
uszczerbku na zdrowiu, często powyżej 60%).
W ofertach ponadstandardowych można 
spotkać dodatkowe postanowienia dosto-
sowane do specyfiki i potrzeb osób objętych 
ochroną ubezpieczeniową noszące czasami 
cechy świadczeń występujących często przy 
ubezpieczeniach życiowych. Stosowane są 
też zwolnienia z obowiązku opłacania składki 
i ulgi z przyczyn socjalnych dla części ubezpie-
czonych, bądź też przy zawarciu umowy do-
datkowo przekazanie przez ubezpieczyciela na 
rzecz ubezpieczającego określonej darowizny.
A jakie są wyłączenia? 
Z ochrony ubezpieczeniowej przeważnie wy-
kluczone są następstwa nieszczęśliwych wy-
padków doznane na skutek: usiłowania lub 
popełnienia samobójstwa albo przestępstwa, 
udziału w bójkach; spożycia alkoholu, nar-
kotyków lub innych środków odurzających; 
działań wojennych, stanu wojennego, stanu 
wyjątkowego, udziału w zamieszkach, rozru-
chach, niepokojach społecznych, strajkach, 
aktach terroryzmu itd.; kierowania po drogach 
publicznych pojazdami mechanicznym, jazdy 
rowerem bądź obsługi urządzeń bez wyma-
ganych uprawnień; śmierci i innych uszczerb-
ków powstałych w następstwie niewłaściwego 
leczenia, wadliwie wykonanych zabiegów, 
chorób zawodowych, infekcji; wyczynowego 
uprawiania sportu, przy czym za opłatą dodat-
kowej składki istnieje możliwość ubezpieczenia 
tego ryzyka.
Ponadto, ubezpieczyciele wyłączają zazwyczaj 
spod ochrony ubezpieczeniowej choroby za-
wodowe, tropikalne oraz wszelkie choroby lub 
stany chorobowe, nawet takie które wystąpiły 
nagle.
Warto też wspomnieć, iż całoroczne ubez-
pieczenia NNW zwykle, wraz z ubezpiecze-
niem kosztów leczenia, dodawane są do kart 
młodzieżowych, popularnych szczególnie 
wśród studentów wyższych uczelni, którzy 
podróżują. Ubezpieczenia te bowiem najczę-
ściej obejmują terytorium całego świata. Przy-
datne jest szczególnie tym, którzy wyjeżdżają 
za granicę do pracy wakacyjnej, na stypendia, 

staże naukowe, praktyki. Mogą obejmować 
także ryzyka związane z uprawianiem sportu. 
Tutaj też występują różne sumy ubezpieczenia 
i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczy-
ciela, na które warto zwrócić uwagę przed przy-
stąpieniem do umowy ubezpieczenia.

Kumulacja świadczeń
Z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW 
mamy prawo otrzymać niezależne świadczenia. 
W przypadku ubezpieczeń osobowych dopusz-
czalna jest bowiem kumulacja świadczeń - czyli 
mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW 
tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je rów-
nież niezależnie od tego czy otrzymujemy po 
wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS) czy jakiegokolwiek ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej, np. po-
siadaczy pojazdów mechanicznych.
Ponadto, dobrze pamiętać o zawarciu umowy, 
w ramach której będzie możliwe uzyskanie 
świadczenia stanowiącego odczuwalną re-
kompensatę i rzeczywistą pomoc finansową 
dla ubezpieczonego. Warto więc wybrać 
ubezpieczenie z odpowiednio wysoką sumą 
ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest 
bowiem ściśle z nią powiązana.
Podstawowym świadczeniem, wypłacanym 
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przy 
uszczerbku w wysokości 100% oraz w wypadku 
śmierci, jest kwota odpowiadająca pełnej sumie 
ubezpieczenia. Natomiast w przypadku czę-
ściowego uszczerbku na zdrowiu - określony 
procent sumy ubezpieczenia odpowiadający 
procentowi trwałego uszczerbku wyznaczane-
mu coraz częściej w warunkach umowy w tzw. 
tabeli rodzajów uszczerbków na zdrowiu.
Mechanizm wypłaty świadczeń z ubezpie-
czenia NNW przy uszczerbkach częściowych, 
których w praktyce występuje najwięcej, po-
lega na tym, że suma ubezpieczenia mnożo-
na jest przez ustalony w tabeli procent trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu. Niskie sumy 
ubezpieczenia, które jak obserwujemy domi-
nują w młodzieżowych ubezpieczeniach NNW 
prowadzą do rozczarowań związanych z wyso-
kością przyznanych świadczeń, przykładowo 
bowiem, gdy mamy do czynienia z uszczerb-
kiem na zdrowiu na poziomie 2% przy sumie 
ubezpieczenia 5 000 zł przyznane świadczenie 
odszkodowawcze wyniesie 100 zł.
Ważne jest także, aby dochować obowiąz-
ków wynikających z umowy. Obowiązki 
ubezpieczonych w przypadku zaistnienia 
szkody są regulowane przez ubezpieczycieli 
w zbliżony sposób. Przede wszystkim ubezpie-
czony ma obowiązek złagodzić skutki wypad-
ku poprzez poddanie się opiece i zaleceniom 
lekarskim oraz niezwłocznie po zakończeniu 
leczenia powiadomić o wypadku zakład ubez-
pieczeń. Ubezpieczony powinien również 
przedstawić szczegółowo okoliczności wypad-
ku, a w szczególności przekazać posiadaną do-
kumentację medyczną związaną z wypadkiem. 
W celu wyjaśnienia okoliczności wypadku cza-
sami konieczne jest także zwolnienie zakładów 
opieki zdrowotnej oraz lekarzy, u których się 
leczył z obowiązku zachowania tajemnicy oraz 
wyrażenie zgody na udostępnianie dokumen-
tacji z przebiegu leczenia.

Materiał: Ewa Tymoszuk/ Źródło: rf.gov.pl
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Ceny Targowiskowe wybranych produktów
Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Pszenżyto Jabłka Ziemniaki 

(kg)

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

Piszczac 75 65 60 70 70 2,5-3,5 1,2

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

Radzyń Podl. 70 65 60 75 65 1,5-3,0 1,0-1,5

Łuków 70 65 60 70 70 2,0 1,2

Łęczna 75 - 60 70-80 65 3,0 1,0-1,5

Notowania LODR w Końskowoli. Stan na dzień 28 sierpnia 2018 r.

Pieniądze z PROW na inwestycje chroniące  
gospodarstwa przed ASF lub powodzią

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące  go-
spodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać 
w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Można to zrobić osobiście przez upoważnioną 
osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Nabór takich wniosków prowadzony jest w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof» na operacje typu «Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej».

W  tym naborze ze wsparcia mogą 
skorzystać dwie grupy beneficjen-
tów. Pierwsza to rolnicy, którzy zaj-
mują się chowem lub hodowlą nie 
mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. 
Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 
tys. zł w całym okresie realizacji PROW 
2014 - 2020, na inwestycje chroniące 
przed rozprzestrzenianiem się afrykań-
skiego pomoru świń (ASF). Przy czym 
wysokość dofinansowania przyznane-

go przez ARiMR, nie może przekroczyć 
80 proc. kosztów kwalifikowalnych 
przedsięwzięcia. Druga grupa, do któ-
rej kierowana jest pomoc, to spółki 
wodne lub związki spółek wodnych, 
w których większość stanowią rolni-
cy posiadający grunty rolne. Mogą 
one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł 
w całym okresie realizacji PROW 2014 
- 2020, na inwestycje w urządzenia za-
pobiegające zniszczeniu gospodarstw 

przez powódź. Także w tym przypadku 
limit dofinansowania wynosi 80 proc. 
kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, 
żeby spółka została utworzona do wy-
konywania, utrzymania oraz eksploatacji 
urządzeń służących do ochrony gospo-
darstw członków spółki wodnej przed 
powodzią lub melioracji wodnych oraz 
prowadzenia racjonalnej gospodarki 
na terenach zmeliorowanych będących 
w posiadaniu członków spółki wodnej.

Materiał: arimr.gov.pl

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.
28 września Europejski Bank Cen-
tralny opublikował kurs wymiany, po 
którym przeliczane będą płatności 
bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 
4,2774 zł za 1 EUR. 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi opracowane zostały projekty rozpo-
rządzeń określających stawki poszcze-
gólnych płatności. Całkowita kwota 
przeznaczona na płatności bezpo-

średnie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld 
złotych.
W projektowanych rozporządzeniach 
stawki zostały określone w następują-
cej wysokości

Materiał: arimr.gov.pl
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XX Dożynki Powiatowe dobiegły końca. Jubi-
leuszowe święto plonów odbyło się 2 września  
w Drelowie. 

Tegoroczne uroczystości tradycyjnie rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Drelowie. W intencji rolników modlili się or-
dynariusz diecezji pińskiej biskup Antoni Dziemian-
ko, ks. kanonik Stanisław Chodźko i proboszcz 
drelowskiej parafii ks. Wiesław Mańczyna. W Dre-
lowie obecny był również prawosławny arcybiskup 
lubelsko-chełmski Abel. Podczas mszy odbyło się 
poświęcenie wieńców dożynkowych, które zdobiły 
teren wokół kościoła.
Po zakończonej mszy św. uczestnicy dożynek prze-
maszerowali korowodem przez ulice Drelowa do 
miejsca głównych uroczystości – Gminnego Cen-
trum Kultury w Drelowie. Zgromadzonym gościom, 
delegacjom z  gmin i  miast powiatu bialskiego 
i pocztom sztandarowym towarzyszył akompania-
ment Orkiestry Dętej OSP z Łomaz. 
Pierwszą parą korowodu byli starostowie dożynek 
– Anna Michalczuk i Dariusz Kieczka. Następnie 
odbyła się prezentacja poszczególnych gmin i miast 
powiatu. Wzięli w niej udział mieszkańcy oraz przed-
stawiciele samorządów. Jako pierwsza przedstawiła 
się gmina Drelów, czyli gospodarz dożynek. Goście 
mogli podziwiać specjalnie przygotowane wieńce 
dożynkowe, stroje ludowe i wsłuchać się w ludowe 
przyśpiewki intonowane podczas pochodu. Każda 
z gmin przygotowała również stoiska z lokalnymi 
specjałami. 
Po odśpiewaniu hymnów gospodarze uroczysto-
ści, starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt gminy 
Drelów Piotr Kazimierski przywitali rolników z po-
wiatu bialskiego oraz przybyłych na uroczystość 
gości. Wśród nich znalazły się delegacje zaprzyjaź-
nionych z powiatem samorządów zagranicznych, 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorzą-
du wojewódzkiego, licznie przybyli radni powiatowi 
i gminni, wójtowie i burmistrzowie, a także dyrek-
torzy instytucji i jednostek działających na terenie 
województwa lubelskiego, w tym również powiatu 
bialskiego. Obecni byli również przedstawiciele 
służb mundurowych, wyższych uczelni oraz szkół 
i placówek funkcjonujących  na terenie powiatu, kie-
rownictwo i pracowników placówek Służby Zdrowia, 
oświaty, kultury i sportu, kierownicy i pracownicy 
Gminnych Ośrodków Kultury oraz przedstawicielki 
Kół Gospodyń Wiejskich, które od lat zaangażowane 
są w przygotowanie dożynek powiatowych i innych 
imprez promujących powiat bialski, a także przed-

stawiciele fundacji, izb, stowarzyszeń wspierających 
rozwój naszego regionu.
Przywitanie gości poprzedziło uroczystość wręcze-
nia chleba dożynkowego. Po niej gospodarze uro-
czystości wraz ze starostami dożynek, wicestarostą 
bialskim Januszem Skólimowskim, przewodniczącą 
Rady Gminy Drelów Anną Ciesielską, przewodniczą-
cym Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem 
Kiczyńskim oraz sekretarzem gminy Ireneuszem 
Bieleckim tradycyjnie częstowali gości chlebem. 
W przemówieniu dożynkowym starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk złożył podziękowania rolnikom za ko-
lejny rok ich ciężkiej pracy. Podkreślał ich siłę w po-
konywaniu codziennych trudności: „Doskonale zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie łatwo jest świętować, kiedy 
w świadomości ciąży myśl, że może nie wszystko jest 
takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Uważam jednak 
nasze dzisiejsze spotkanie za potrzebne, a wręcz 
niezbędne! Uważam, że ten dzień jest niczym 
innym, jak świętem godności! Godne podziwu jest 
to, że mimo wszystko Wy, rolnicy, zawsze chodzicie 
z podniesionymi głowami. Znacie poczucie własnej 
wartości i macie szacunek do samych siebie. Tak 
właśnie powinno być! Wierzę, że te wszystkie 
trudności, które spotykacie na swojej drodze nie 
wpływają na Waszą wrażliwość i miłość do ziemi. Że 
dalej patrzycie na nią z uczuciem i wdzięcznością za 
wszystko, co Wam daje. Że będziecie trwać przy niej 
nieprzerwanie. Wy, rolnicy, jak nikt inny, stoicie na 
straży polskiej tożsamości i tych wszystkich ważnych 
dla naszego narodu wartości, dbając o ziemię. Tym 
właśnie zyskujecie sobie szacunek innych. Dziś chcemy 
Wam go okazać i szczerze podziękować za Waszą cięż-
ką pracę, drodzy gospodarze. – powiedział starosta. 
Podziękowaniem za współpracę przy organizacji 
tegorocznych dożynek starosta wręczył okoliczno-
ściową statuetkę „Żniwiarki” wójtowi gminy Drelów. 
Podczas uroczystości wręczono również odznacze-
nia honorowe. Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” 
przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrali: Marzan-
na Marczuk z Kwasówki (gm. Drelów), Jacek Magier 
z Dobromyśla (gm. Kodeń), Tomasz Fedoruk z miej-
scowości Michałki (gm. Rokitno), Dorota Ułanowicz 
z Mokrych (gm. Rossosz) i Marek Wójcik z Żeszczyn-
ki (gm. Sosnówka).
Natomiast odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu 
Bialskiego” otrzymali Zbigniew Duluk, Gminne 
Centrum Kultury w Drelowie oraz Kapela „Retro” 
z Międzyrzeca Podlaskiego.
W tym czasie trwały prace komisji konkursowych 
w trzech organizowanych przez Starostwo Powia-
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stawiciele fundacji, izb, stowarzyszeń wspierających 
rozwój naszego regionu.
Przywitanie gości poprzedziło uroczystość wręcze-
nia chleba dożynkowego. Po niej gospodarze uro-
czystości wraz ze starostami dożynek, wicestarostą 
bialskim Januszem Skólimowskim, przewodniczącą 
Rady Gminy Drelów Anną Ciesielską, przewodniczą-
cym Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem 
Kiczyńskim oraz sekretarzem gminy Ireneuszem 
Bieleckim tradycyjnie częstowali gości chlebem. 
W przemówieniu dożynkowym starosta bialski Ma-
riusz Filipiuk złożył podziękowania rolnikom za ko-
lejny rok ich ciężkiej pracy. Podkreślał ich siłę w po-
konywaniu codziennych trudności: „Doskonale zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie łatwo jest świętować, kiedy 
w świadomości ciąży myśl, że może nie wszystko jest 
takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Uważam jednak 
nasze dzisiejsze spotkanie za potrzebne, a wręcz 
niezbędne! Uważam, że ten dzień jest niczym 
innym, jak świętem godności! Godne podziwu jest 
to, że mimo wszystko Wy, rolnicy, zawsze chodzicie 
z podniesionymi głowami. Znacie poczucie własnej 
wartości i macie szacunek do samych siebie. Tak 
właśnie powinno być! Wierzę, że te wszystkie 
trudności, które spotykacie na swojej drodze nie 
wpływają na Waszą wrażliwość i miłość do ziemi. Że 
dalej patrzycie na nią z uczuciem i wdzięcznością za 
wszystko, co Wam daje. Że będziecie trwać przy niej 
nieprzerwanie. Wy, rolnicy, jak nikt inny, stoicie na 
straży polskiej tożsamości i tych wszystkich ważnych 
dla naszego narodu wartości, dbając o ziemię. Tym 
właśnie zyskujecie sobie szacunek innych. Dziś chcemy 
Wam go okazać i szczerze podziękować za Waszą cięż-
ką pracę, drodzy gospodarze. – powiedział starosta. 
Podziękowaniem za współpracę przy organizacji 
tegorocznych dożynek starosta wręczył okoliczno-
ściową statuetkę „Żniwiarki” wójtowi gminy Drelów. 
Podczas uroczystości wręczono również odznacze-
nia honorowe. Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” 
przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrali: Marzan-
na Marczuk z Kwasówki (gm. Drelów), Jacek Magier 
z Dobromyśla (gm. Kodeń), Tomasz Fedoruk z miej-
scowości Michałki (gm. Rokitno), Dorota Ułanowicz 
z Mokrych (gm. Rossosz) i Marek Wójcik z Żeszczyn-
ki (gm. Sosnówka).
Natomiast odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu 
Bialskiego” otrzymali Zbigniew Duluk, Gminne 
Centrum Kultury w Drelowie oraz Kapela „Retro” 
z Międzyrzeca Podlaskiego.
W tym czasie trwały prace komisji konkursowych 
w trzech organizowanych przez Starostwo Powia-

towe w Białej Podlaskiej konkursach: na ekspozycję 
promującą miasto/ gminę powiatu bialskiego, na 
najpiękniejszy wieniec Dożynek Powiatowych i na 
najlepszy wypiek ciasta chlebowego „Nasz chleb 
najlepszy” .
Za najciekawszą jury w składzie Katarzyna Koszołko, 
Małgorzata Raczyńska, Leszek Czablun i Michał Kra-
sa, uznało ekspozycję przygotowaną przez gminę 
Łomazy. II miejsce zajęła ekspozycja gminy Biała 
Podlaska, tuż przed gminą Leśna Podlaska, która 
zdobyła trzecią nagrodę. Komisja przyznała także 
pięć wyróżnień - gminom Międzyrzec Podlaski, 
Piszczac, Sławatycze, Terespol i miastu Terespol. 
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynek 
wygrała gmina Drelów, która w wyścigu po zwy-
cięstwo wyprzedziła gminę Międzyrzec Podlaski 
(II miejsce) i gminę Łomazy (III miejsce). Komisja, 
w skład której weszli Anna Jureczek, Dorota Demia-
niuk i Jadwiga Mazaruk, wyróżniła pięć innych wień-
ców z gmin: Kodeń, Piszczac, Rokitno, Tuczna i Biała 
Podlaska. Nagrodę specjalną za wieniec nowoczesny 
otrzymała gmina Wisznice. 
Konkurs „Nasz chleb najlepszy” wygrała Małgorza-
ta Sitarczuk z Drelowa, zaraz za nią uplasowały się 
„Galeria Smaków” z Terespola (II miejsce) i Firma 
„Pajero” Sp. z o.o. z Kolonii Horbów (III miejsce). Wy-
różnione zostały wypieki firmy „Drelove” Małgorza-
ty Leśniczuk z Drelowa, Iwony Kożuchowskiej ze 
Studzianki i Anny Hołonowicz ze Studzianki. 
Podczas dożynek w Drelowie ogłoszono również 
zwycięzców konkursu „Piękne, bo Bialskie”. W ka-
tegorii „Gospodarz Roku” I miejsce zajął Tomasz 
Rządkowski z Ogrodnik (gm. Tuczna), II miejsce 
przypadło Dariuszowi Mazurkowi z Łyniewa (gm. 
Wisznice), a miejsce III Radosławowi Fedorukowi 
z Zalesia (gm. Zalesie). W kategorii „Najpiękniejszy 
ogród” zwyciężyli Izebala i Piotra Dragan z miejsco-
wości Wygoda (gm. Wisznice). II miejsce zajęli Anna 
i Nelson Bartsch z Terebisek (gm. Sławatycze). Trze-
cią nagrodę zdobyli Bernardyna i Stefan Jaskólscy 
z Nowej Bordziłówki (gm. Leśna Podlaska). 
Nagrodę odebrał również starosta bialski Mariusz Fi-
lipiuk, który na początku roku zwyciężył w plebiscy-
cie tygodnika lokalnego „Wspólnota Międzyrzecka” 
na Człowieka Roku 2017 Ziemi Międzyrzeckiej. 
W części artystycznej dożynek zaprezentowały się 
lokalne zespoły ludowe, zespół „Bursztyn” z Białoru-
si, kabaret „Czwarta Fala” i zespół „Fortex”. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół „Extazy”. Dożynki powiatu 
bialskiego zakończyły się pokazem sztucznych ogni 
i zabawą ludową z zespołem „Fortex”.

Tekst: Wioletta Bielecka/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk
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Wieniec z Krzewicy najlepszy na Dożynkach Wojewódzkich
Wieniec współczesny przygotowany przez Krzewicę wygrał 
w konkursie na najpiękniejszy „wieniec współczesny”  w Woje-
wództwie Lubelskim! Stoisko promocyjne gminy przygotowane 
przez Strzakły zdobyło wyróżnienie, a wieniec tradycyjny z Be-
rezy II miejsce na Dożynkach Powiatowych.

Mieszkańcy Krzewicy wraz ze swym imponującym wieńcem – or-
łem w koronie  z rozpostartymi skrzydłami nawiązującym symboliką 
do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości reprezentowali 
gminę Międzyrzec Podlaski i cały powiat bialski podczas Dożynek 
Wojewódzkich, które odbyły się 2 września w Radawcu. Doskonały 
pomysł, projekt i tygodnie żmudnej pracy przy kompletowaniu zbóż 
i wiciu wieńca opłaciły się – orzeł z Krzewicy okazał się bezkonkuren-
cyjny wygrywając konkurs wojewódzki.
Podczas Dożynek Powiatowych, które odbyły się 2 września w Drelo-
wie naszą gminę promowała liczna reprezentacja. Stoisko promocyj-
ne gminy przygotowali mieszkańcy Strzakł – zwycięzcy konkursu na 
najpiękniejsze stoisko podczas zeszłotygodniowych Dożynek Gmin-
nych w Rzeczycy.  W korowodzie dożynkowym z pięknym wieńcem 
prezentował się zespół Ale Baby z Kapelą z Berezy. Gminę reprezen-
tował także poczet sztandarowy Rady Gminy w składzie: Edward 
Kopron, Adam Jowik i Andrzej Sawczuk oraz wójt gminy. Licznie 
przybyli radni gminy, sołtysi oraz mieszkańcy. Cała delegacja wspól-
nie przemaszerowała w korowodzie dożynkowym.
Stoisko promocyjne gminy przygotowane przez sołectwo Strzakły 

stylizowane na wiejską chatę należało do najciekawszych i najbarw-
niejszych – przez całą uroczystość cieszyło się bardzo dużym zain-
teresowaniem uczestników uroczystości, było jednym z najczęściej 
odwiedzanych stoisk gminnych.  Bogato zastawione tradycyjnymi 
potrawami – wywalczyło wyróżnienie w konkursie na najpiękniejsze 
stoisko powiatu.
Sukcesem udział w Dożynkach Powiatowych zakończył również 
wieniec tradycyjny przygotowany przez zespół ludowy Ale Baby 
z Kapelą z Berezy. W konkursie wieniec zajął drugie miejsce.

Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim 

gm. Biała Podlaska
 W kontuszach, o Srebrną Wagę Podlasia

Na terenie strzelnicy w Hrudzie Pod-
lasko-Kozierackie Bractwo Kurkowe 
Towarzystwo Strzeleckie w Konstanty-
nowie zorganizowało V Ogólnopolskie 
Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia. Nie 
zabrakło pięknych nawiązań do staro-
polskich tradycji i zdrowej strzeleckiej 
rywalizacji. Wydarzenie było podniosłe 
ze względu na setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięcie odbyło się 8 września. 
Wzięli w nim udział wszyscy zgromadzeni, 
przedstawiciele strzeleckich bractw kurko-
wych, w tym: bractwo łódzkie, radomskie, 
świętokrzyskie, łomżycko-trochickie, mazo-
wiecko-podlaskie, warszawskie, lubelskie, 
krakowskie, ostrowskie oraz zaproszeni 
goście. Panowie odziani byli w eleganckie 
kontusze z szablami u pasa, panie zaś wy-
strojone w piękne suknie.
W wydarzeniu wzięli udział: prezes okrę-
gu centralnego Jan Klauza, król okręgu 
centralnego Szczepan Tereszko (tytuł 
zdobyty w maju br.), łowczy okręgu Biała 
Podlaska Roman Laszuk, a nad zawodami 
czuwali kierownicy strzelania z Drelowa.
Istotnym punktem wydarzenia buło od-
znaczenie braci i sióstr kurkowych. Kapituła 
Braci Strzeleckiej Rzeczpospolitej Polskiej 
wyróżniła kilkunastu braci kurkowych me-
dalami zasługi, m.in. Krzyż Zasługi Order Ofi-
cerski otrzymali: starszy brat Bractwa Podla-

sko-Kozierackiego Szczepan Wereszko oraz 
podstarszy bractwa Janusz Zabłocki. – Jako 
Polacy musimy dbać o tradycje staropolskie 
i strzeleckie, to nasz obowiązek – przyznali 
z duma uczestnicy spotkania.
Jeżeli chodzi o zawody to wygrali je ci, 
którzy mieli dobre oko i trochę szczęścia. 
Strzelano do ośmiu tarcz z karabinków 
sportowych kbks z dystansu 50 metrów. 
Było też strzelanie do Złotego Kura z od-
ległości 12 metrów, czyli walka o Srebrną 
Wagę Podlasia. Zdobywcą tej statuetki 
został Arkadiusz Skoczylas (Warszawskie 
Bractwo Kurkowe).
Pierwsze miejsce i tarczę ufundowana 

przez starostę bialskiego Mariusza Fili-
piuka zdobył Roman Lipski (Polsko-Kozie-
rackie Bractwo Kurkowe). Pierwsze miejsce 
i tarczę wójta gminy Konstantynów Romu-
alda Morawskiego zdobyła Katarzyna 
Gajewska (Bractwo Podlasko-Kozierackie). 
Pierwsze miejsce i tarczę wójta gminy Biała 
Podlaska Wiesława Panasiuka zdobył Ma-
rek Bartel (bractwo łódzkie).
W trakcie trwania zawodów słuchano mu-
zyki i goszczono się przy plenerowym po-
częstunku. Po zawodach zabrani udali się 
na Biesiadę Bracką w Serpelicach.

Tekst: Michał Karchut („Słowo Podlasia” nr 37)/ Zdję-
cia: Grzegorz Panasiuk
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Sukces Sławatycz w przeglądzie o Muzyczny Laur 
Międzynarodowego Trójstyku

We Włodawie w dniach 5-7 września od-
był się II Międzynarodowy Trójstyk Li-
teracki.  W trzecim dniu imprezy w Sali 
Włodawskiego Domu Kultury odbył się 
konkurs wokalny w ramach Przeglądu 
Piosenki Poetyckiej. O cenne nagrody 
rywalizowało 11 solistów i 2 zespoły, 
z Lublina, Włodawy, Urszulina Pucha-
czowa, Janowa Podlaskiego.

Gminę Sławatycze reprezentowały  woka-
listki  Izabela Jaszczuk  w utworach – „Czy 
pamiętasz jak to było”, „Kolęda warszawska”  
i  Weronika Michalczuk „Rebeka”, „Na zakrę-
cie”. Jury w składzie: Anna Kistelska, Korne-
lia Niedbał oraz Marcin Obuchowski po-
stanowiło przyznać nagrody Muzycznego 
Lauru Międzynarodowego Trójstyku: I miej-
sce dla zespołu „TO MY” z Puchaczowa, II 
nagrodę przyznano Weronice Michal-
czuk ze Sławatycz, III nagrodę otrzymał 
zespół TRIO z Puchaczowa.
Tekst: UG w Sławatyczach/ Zdjęcie:  Włodawski Domu Kultury

gm. Sosnówka
 Europejski Dzień Dziedzictwa Kulturowego w Romanowie

Muzeum Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Romanowie zaprosiło dziś 
(8 września), w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego na uro-
czystość pn. “Miłość dobra ogólnego 
była mi najwyższym celem”. Właśnie 
dziś otwarta została m.in. wystawa 
czasowa pt. “Józef Ignacy Kraszewski 
a Sprawa Polska”. 
Po powitaniu gości przez Krzysztofa Bru-
czuka, dyrektora muzeum Kraszewskiego 
w Romanowie, w tym dwóch radnych po-
wiatu bialskiego: Mateusza Majewskie-
go i Ryszarda Bosia rozpoczęła się część 
artystyczno kulturalna wieczoru.
“Strofy z Domu Niewoli” to prezentacja 
wierszy patriotycznych z XIX w. w wy-
konaniu osób niepełnosprawnych 
z grupy teatralnej Perły życia z Kodnia 

pod kierunkiem Beaty Kupryś. Frag-
menty wspomnień i utworów pisarza 
czytali również goście uroczystości.
Jednak punktem kulminacyjnym wie-
czoru było otwarcie wystawy czasowej 
“Józef Ignacy Kraszewski a Sprawa Pol-
ska”. Wystawa otwarta będzie dla zwie-
dzających do 8 maja 2019 roku. Całość 
wydarzenia okraszona została wykła-
dem “Zapomniana bitwa nad Bugiem 
z 1920 roku” który wygłosił dr. Szcze-
pan Kalinowski. Finałem był koncert 
pieśni patriotycznych w  wykonaniu 
“Kapeli Nadbużańskiej” ze Sławatycz.
Wydarzenie odbyło się w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa 2018, w tym 
roku pod hasłem “Niepodległa dla 
wszystkich”.

Materiał: Radio Biper 

Komentarz
Ryszard Boś, przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
2018 czcimy pamięć Wielkiego Polaka, ,,na-
szego” pisarza Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, który wychował się w Romanowie. 
W trudnych czasach zaborów, uczył historii 
Polski. Podtrzymywał ducha polskości w ko-
lejnych pokoleniach i wierzył w Niepodległą. 
O tym wyraźnie mówi wystawa czasowa 
,,Józef Ignacy Kraszewski a Sprawa Polska”. 
Wystawę zainaugurowała piękna uroczy-
stość, podczas której zaproszeni czytają 
fragmenty wspomnień i utworów pisania, 
a potem wspólnie śpiewają pieśni patrio-
tyczne wraz z kapelą. Przekazuję słowa 
uznania dyrekcji i pracownikom Muzeum 
za ich zaangażowanie w ten cykl, a także 
wiele innych.
Należy zauważyć, że w informatorze Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa 2018 na mapie 
województwa lubelskiego oprócz Roma-
nowa znalazło się również Rokitno, gdzie 
także zaplanowano wiele wydarzeń w tym 
akademię ,,Historii odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości”.
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9 września odbył się VI Bialski Festiwal Sękaczy. To pyszne święto zgromadziło 
w Centrum Międzyrzeca Podlaskiego wielu mieszkańców miasta oraz gości z całego 
powiatu bialskiego. Podczas festiwalu zaprezentowało się 11 wystawców. Wykona-
nych przez nich sękaczy można było próbować podczas degustacji. Na scenie zaś 
zaprezentowały się „Ostromieczewskije Lewony” – zespół z Białorusi, zespół Pieśni 
i Tańca „Dzieci Podlasia” z Międzyrzeca Podlaskiego oraz 9 zespołów ludowych bio-
rących udział w konkursie piosenki biesiadnej. W tym czasie odbywał się również 
pokaz wypieku sękacza przygotowany przez Pracownię Kulinariów w Perkowicach 
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej.

Gospodarzami wydarzenia byli starosta bialski Mariusz Filipiuk i burmistrz miasta 
Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot, którzy przywitali przybyłych na Festiwal, a także 
podziękowali za kultywowanie lokalnych tradycji zarówno producentom sękczy, jak i wy-
stępującym artystom. Uczestników konkursów wspierali m.in. radni powiatu bialskiego 
Czesław Pikacz, Ryszard Boś, Mariusz Kostka, Paweł Litwiniuk, Marek Sulima, Arka-
diusz Maksymiuk i Jan Kurowski. Obecni byli także włodarze sąsiadujących z Między-
rzecem Podlaskim gmin, przedstawiciele innych instytucji państwowych różnych szcze-
bli, fundacji, izb, stowarzyszeń wspierających rozwój naszego regionu, w tym dyrektorzy 
Gminnych Ośrodków Kultury, a także Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 
W konkursie piosenki biesiadnej wystąpiły: Zespół „Razem” z Tucznej, Zespół Kaczeńce 
z Czosnówki, Zespół „Kalina” z Perkowic, Zespół „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego, 
Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Łózek, Zespół „Ale Baby” z kapelą z Berezy, Zespół „Leśne 
Echo” z Zaścianek, a także „Luteńka” z Koszoł i „Studzieńczanie” ze Studzianki. Ko-
misja konkursowa, w skład której weszli Piotr Osipiuk – dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach, Paweł Prokopiuk – nauczyciel Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim oraz Dariusz Sidorczuk – nauczyciel Szkoły 
Muzycznej im. K. Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim, zdecydowała o przyznaniu 
I miejsca zespołowi „Kalina” z Perkowic. II miejsce zajął zespół „Ale baby” z kapelą 
z Berezy, a miejsce III przypadło zespołowi „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego. 
Starosta Mariusz Filipiuk wręczył odznaczenie Zasłużony dla Powiatu Bialskiego Kapeli 
„Retro” z Międzyrzeca Podlaskiego. Kapela działa od 2005 roku. Skupia miłośników 
muzyki i śpiewu. W repertuarze kapeli znajdują się utwory: biesiadne, ludowe, patrio-
tyczne oraz religijne. Repertuar kapeli jest stale wzbogacany o popularne piosenki we 
własnej aranżacji. Kapela koncertuje podczas różnych uroczystości, festynów, jubileuszy, 
spotkań towarzyskich i uroczystości rodzinnych. Kapela wieloktotnie z sukcesami brała 
udział w różnych konkursach i przeglądach. Otrzymane wyróżnienia i nagrody to m. in.: 
I miejsce i nagroda „Złoty Kur Lubelszczyzny” podczas Wojewódzkiego Przeglądu Kapel 
w Żdżarach. Kapela stale współpracuje z zespołem ludowym „Jutrzenka” z Rogoźnicy, 
akompaniując podczas występów.
Konkurs na „Najpiękniejszy i najsmaczniejszy sękacz” wygrała Dorota Laskowska 
z Huszczy (gm. Łomazy). II miejsce zajęła Marta Przybysławska z Kolonii Zakalinki (gm. 
Konstantynów), a trzecia lokatę Krystyna Krótkiewicz z Kodnia. Komisja konkursowa 
w składzie: Elżbieta Chwalczuk – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Białej Pod-
laskiej, Andrzej Marciniuk – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim i Kazimiera Kuresza z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bia-
łej Podlaskiej z/s w Grabanowie, przyznała także wyróżnienia, które otrzymały Barbara 
Maksymiuk z Czosnówki (gm. Biała Podlaska) i Beata Frończuk z Horodyszcza (gm. 
Wisznice). Zwycięzcom nagrody wręczyli burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew 
Kot i radni powiatu bialskiego: Marek Sulima, Ryszard Boś i Arkadiusz Maksymiuk. 

Materiał: Wioletta Bielecka
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gm. Janów Podlaski

 Mateusz w finale telewizyjnego show
20-latek z Janowa Podlaskiego Mateusz 
Łopaciuk wprowadził w ekstazę niemal 
całe stuosobowe jury nowego show te-
lewizji Polsat-„ Śpiewajmy razem. ALL 
Together Now ’’. Wygrał odcinek i teraz 
w finale powalczy o 100 tys.zł.

O Mateuszu Łopaciuku zdecydowana więk-
szość mieszkańców południowego Podlasia 
usłyszała w środę 5 września o godz. 20.30 
na antenie Polsatu po raz pierwszy w życiu. 
Ale w gminie Janów Podlaski jest doskonale 
znany jako świetny wokalista i muzyk.

W ostatniej chwili na casting
- Jego sukces w tym nowym programie te-
lewizyjnym jest w pewnym stopniu i moim 
sukcesem, bo uczę go śpiewu w GOKu prak-
tycznie od małego, chyba od piątej klasy 
podstawówki - opowiada Piotr Kulicki, 
instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Janowie Podlaskim - Pracowałem wtedy 
w szkole i na lekcji muzyki usłyszałem, jak on 
śpiewa. Od razu zaprosiłem go do ośrodka 
kultury i tak zaczęła się nasza wspólna przy-
goda. Wkrótce został przyjęty do naszego 
zespołu wokalnego Meritum, odnoszącego 
wiele sukcesów w całym kraju, i szybko stał 
się jego mocnym punktem. Potem z mojej 
inicjatywy powstał zespół rockowy Eye Can-
dy, który ostatnio zmienił nazwę na Weho-
om. Mateusz gra w nim na gitarze solowej 
i śpiewa. Niewiele brakowało, a w ogóle by 
w tym programie nie wystąpił. Nawet by 
nie wiedział, że taki jest. 
- Już od wiosny zastanawialiśmy się, jak 
by tu wypromować naszego Mateusza. Ma 
świetną barwę głosu, niespotykany talent, 
bawi go występowanie przed publicznością, 
jest wręcz zwierzęciem scenicznym. Dosko-
nale sprawdza się w takich gatunkach mu-
zycznych jak rock, blues, jazz. Mogę słuchać 
go godzinami - wspomina Renata Kacz-
marek, dyrektor GOK – Więc gdy wrócił 
z zagranicy, chcieliśmy go zgłosić do pro-
gramu „The Voice of Poland’’, ale okazało 
się, że już jest po castingach. Postanowi-
liśmy więc spokojnie przygotować go do 
przyszłorocznej edycji. Ale w międzyczasie 
wpadły mi w oko zapowiedzi nowego pro-
gramu w Polsacie. Szybko sprawdziliśmy 
w Internecie, kiedy są castingi w Lublinie 
i Białymstoku, ale niestety tam się już skoń-
czyły. 
- Nie wiedzieliśmy co z Warszawą, więc za-
dzwoniliśmy. Okazało się, że casting tam 
jeszcze trwa. Powiedzieli, że jeśli w ciągu 
trzech dni Mateusz przyjedzie, to weźmie 
udział. Następnego dnia, 6 czerwca, prak-
tycznie z marszu, wsiedliśmy w samochód 
i popędziliśmy do stolicy. No i się dostał - 
relacjonuje Piotr Kulicki.

Farna miała ciary
„Śpiewajmy razem. All Together Now” to 
zupełnie nowy program, w którym uczest-
ników ocenia aż stu jurorów- ekspertów 
muzycznych, wokalistów, osobowości 
świata i muzyki - siedzących na widowni 
w formie ściany.
- Mamy tu speców od popu, Roca, opery i hip-
-hop - mówi prowadzący program Igor 
Kwiatkowski z kabaretu Paranienormalni. 
Kapitanem jury jest Ewa Farna. Zadaniem 
uczestników jest przekonanie do siebie jak 
największej liczby jurorów. Do wielkiego 
finału przechodzą tylko dwie najlepsze 
osoby z każdego odcinka, w którym czter-
naścioro wokalistów powalczy o nagrodę 
pieniężną w wysokości tys. zł. 
Mateusz, opowiadając o sobie przed wy-
stępem przyznał, że praca jako magazy-
nier w Bakallandzie to rutyna, monotonia, 
i że nie pasuje mu to zupełnie. Zresztą dziś 
już tam nie pracuje. – Chcę, by ludzie usły-
szeli głos serca w muzyce, może komuś się 
to spodoba. Miło by mi było. Jakbym mógł 
kogoś uszczęśliwić muzyką, chciałbym być 
wtedy nieśmiertelny - powiedział.
Gdy wyszedł na scenę, jeszcze zanim otwo-
rzył usta, jurorzy komentowali: „Mam na-
dzieję, że będzie petarda”, „Przykuwa moją 
uwagę na maksa” , „No ma charyzmę…”.
A  potem zaśpiewał. Klasyczny utwór 
„Knockin’ on Heaven’s Door” Boba Dylana 
i Guns N’ Roses. I to był strzał w dziesiątkę! 
Charakterystyczny styl i nieziemski głos 
porwał aż 94 jurorów. „Ja mam normalnie 
ciary’’- nie ukrywała Ewa Farna, a młoda 
wokalistka Saszan wyznała : - Dla mnie ten 
chłopak jest nie do przebicia. To nie było tyl-
ko wykonanie, ale cała charyzma. Może to 
mocne słowa, ale zakochałam się w nim… 
jako w artyście oczywiście!
Na 11 wykonawców w  tym odcinku 
jeszcze tylko Patrycja Pałucka zdoby-
ła aż tak dużo głosów, ale w dogrywce 
między nimi o pierwsze miejsce jurorzy 
zdecydowanie postawili na Mateusza. 

Patrycja też przeszła do finału (w 8. od-
cinku), tyle, że z drugiego miejsca.

Czuć było moc
Piotr Kulicki: - Oceniając występ Mateusza 
w środowym programie muszę przyznać, 
że spodziewałem się , że przejdzie do finału. 
Co więcej, myślę, że ma duże szanse nawet 
wygrać cały ten program. Przede wszystkim 
wie, czego chce, ma charyzmę, niespotyka-
ną barwę głosu, no i ma talent. Nawet jak 
byłem z Mateuszem na castingu i słuchałem 
innych uczestników, to czegoś mi brakowa-
ło w tym śpiewaniu. A u Mateusza czuć było 
moc. Na razie jest dobrze, przeszedł dalej, 
jego występ oceniam bardzo dobrze i zoba-
czymy, jak to się dalej potoczy. Dzięki GOK, 
w którym jest instruktorem, Mateusz zain-
spirował się muzyką. Dzięki nieocenionemu 
wsparciu poprzedniej dyrektor Wiesławy 
Tur oraz wójta gminy Jacka Hury Mateusz 
otrzymał szansę wypłynięcia na szersze 
wody, i z tej szansy skorzystał.
Instruktor zdradził, że w programie „Śpie-
wajmy razem. All Together Now”, w jed-
nym z kolejnych odcinków, wystąpi jesz-
cze drugi janowianin, Bartek Prokop, 
także współpracujący z GOK. Warto więc 
oglądać Polsat w środę o 20.30.
Renata Kaczmarek: - To sukces Mateusza, 
jego przygoda życia. My , jako GOK, tylko 
mu w tym pomogliśmy, najpierw kształcąc 
go, teraz znajdując ten program i przeglą-
dając umowę ze stacją telewizyjną. Może to 
będzie jego pomysł na dalsze życie. Życzę 
mu z całego serca, żeby odnalazł się w tym 
środowisku muzycznym, bo wiele młodych 
osób wygrywa programy, a później słuch po 
nich ginie. Wierzę, że z Mateuszem będzie 
inaczej. Że sobie poradzi, bo on nie wyobra-
ża sobie życia bez śpiewu, bez muzyki. Wy-
stęp Mateusza można obejrzeć na stronie 
internetowej https://www.polsat.pl/pro-
gram/spiewajmy-razem-all-togethrt-now.

Tekst: Jacek Korwin, „Podlasiak” (nr 27)/ Zdjęcie: 
polsat.pl
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SPORT
gm. Łomazy

Z Szymanowa do Romanowa – II Rajd Rowerowy śladami Kraszewskiego 
Sołtys Szymanowa w gminie Łomazy, Grzegorz Derlukiewicz, jechał na czele ponad 40. osobowej grupy rowerzystów. Spo-
tkali się 9 września pod krzyżem w Szymanowie. Mateusz Majewski, radny powiatu bialskiego rozdał ufundowane przez 
siebie koszulki odblaskowe oraz przekazane przez bialski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej od-
blaskowe opaski. Tak, aby każdy czuł się pewniej i bezpieczniej na trasie. A trasa czekała rowerzystów długa. Prawie 30 
kilometrów do pokonania. Wyruszyli do Romanowa, do Muzeum J.I. Kraszewskiego.

Był to już II Rajd Rowerowy, tym razem 
śladami Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Zorganizowali go mieszkańcy Szymano-
wa na czele z sołtysem Grzegorzem Der-
lukiewiczem. Rowerzystów asekurowali 
na starcie strażacy z OSP Łomazy. Start 
w Szymanowie. Meta zaplanowana zo-
stała w Muzeum J.I. Kraszewskiego w Ro-
manowie. W sumie ok. 30 km.
Najmłodszy uczestnik liczył sobie nieca-
łe 5 lat, ale odważnie z dorosłymi ruszył 
zdobywać trasę. Udział w przedsięwzię-
ciu był bezpłatny. W nagrodę czekało 
zwiedzanie dworku Kraszewskich w Ro-
manowie, ognisko i kiełbaski. Kolejne 
wyprawy rowerowe z Szymanowa już 
niebawem.

Materiał: Radio Biper

28. Powiatowe Biegi Uliczne im. Wincentego Kozłowskiego w Terespolu
28. Powiatowe Biegi Uliczne im. Win-
centego Kozłowskiego w Terespolu 
doskonale wpisały się w  obchody 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Otwarcie odbyło się zgod-
nie z ceremoniałem olimpijskim: była 
flaga, hymn i znicz olimpijski.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć wie-
loletniego nauczyciela i znakomitego 
wychowawcy wielu pokoleń terespol-
skiej młodzieży. Młodzież złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze na jego grobie. Organi-
zatorzy podsumowali konkurs plastyczny 
„Sportowy bohater narodowy”. Przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie ruszyło radosne 
bieganie pod hasłem „dla niepodległej”. 
Odbyło się 15 biegów w różnych kate-
goriach wiekowych. Biegi ukończyło 453 
osoby. Na najlepszych na mecie czekały 
medale, dyplomy i nagrody. Obecni byli 
przedstawiciele władz samorządowych 
na czele z burmistrzem Jackiem Danilu-
kiem. Tradycyjnie przybyli olimpijczycy: 
Urszula Kielan – srebrna medalistka IO 
z Moskwy w skoku w wzwyż i Dariusz 
Goździak – złoty medalista IO z Barcelo-
ny w pięcioboju nowoczesnym. W imie-
niu PKOL burmistrzowi Jackowi Danilu-
kowi, Andrzejowi Korbalowi i Krystynie 
Pucer wręczyli brązowe medale „Za Za-
sługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. 
Goście brali czynny udział w ceremonii 
otwarcia, nagradzali zwycięzców, pozo-
wali do zdjęć, rozdawali autografy. Wi-

dać było, że ich obecność sprawia radość 
uczestnikom i podnosi rangę oprawy 
i całej imprezy. Organizatorem zawodów 
był Klub Olimpijczyka przy pomocy mło-
dzieży Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego.
Najlepsi na poszczególnych dystansach: 
rocznik 2010 – 2011: Karolina Grochow-
ska – Swory, Dawid Jaszczuk – Swory, 
rocznik 2008 – 2009: Julia Segin – Wo-
skrzenice, Jan Jarmoszewicz – Połoski, 
rocznik 2007: Lena Najdyhor – Piszczac, 
Mikołaj Lesiuk – nr 1 Terespol,  rocznik 
2006: Aleksandra Żukowska – nr 2 Tere-
spol, Eryk Kolejczuk – Wisznice, rocznik 
2005: Natalia Nestorowicz – Piszczac, 
Jakub Szewczuk – Janów Podl., rocz-

nik 2003 – 2004: Katsiaryna Rusak – nr 
2 Brześć, Eryk Jakubiak – Wisznice, dz. 
rocznik 2002 i starsze: Justyna Bajkow-
ska – LO Wisznice, chł. rocznik 2002: Ja-
kub Lesiuk – ZST Międzyrzec Podl., chł. 
rocznik 2001 i starsi: Wojciech Jankow-
ski – ZS Janów Podl. Drużynowo w kate-
gorii igrzysk dzieci: 1 m. – Kobylany – 42 
pkt., 2 m. – nr 3 Międzyrzec – 41 pkt., 3 
m. – Swory – 40 pkt. Igrzyska młodzieży 
szkolnej: 1 m. – Łomazy – 38 pkt., 2 m. – 
nr 3 Międzyrzec – 32 pkt., 3 m. – Janów 
Podlaski – 23 pkt. Licealiada: 1 m. – ZS 
Janów Podlaski – 74 pkt., 2 m. – ZS Mała-
szewicze – 30 pkt., 3 m. – ZSE Międzyrzec 
Podlaski – 21 pkt.

Materiał: Krystyna Pucer
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PODZIĘKOWANIA 
Starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski serdecz-
nie dziękują wszystkim, którzy wsparli XX Dożynki Powiatowe 2018. W sposób 

szczególny dziękują sponsorom uroczystości:

•	 WIPASZ S.A. w Wadągu
•	 Zakład Wyrobów Wędliniarskich WYSOKIE 

w Rogoźnicy Kol.
•	 P.W. KOMUNALNIK Sp. z o.o. w Białej Podla-

skiej
•	 Biuro Podróży MARIO PRESTO Mariusz Bur-

dzyluk
•	 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
•	 Bank Spółdzielczy w Wisznicach
•	 POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk w Bia-

łej Podlaskiej 
•	 PETRODOM Paliwa Sp.z o.o. w Białej Podla-

skiej 
•	 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
•	 INTER BROKER Sp. z o.o. w Toruniu
•	 Zakład Ogrodniczy Elżbieta Pytlik w Między-

rzecu Podlaskim
•	 Transgaz S.A. Zalesie
•	 MIŁOMŁYN Sp. z o.o. w Kijowcu Kolonii 
•	 Zakład Mięsny KAROL w Międzyrzecu Pod-

laskim
•	 Jacek Przybysz Garden Service 
•	 Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. 

w Warszawie
•	 PW BIALBUD S.J. w Białej Podlaskiej
•	 Goś Joanna POLIGRAF w Drelowie 
•	 PHU Wysokiński Sp. z o.o. w Warszawie
•	 Zakład Rolno-Handlowy Sp. z o.o. w Cieleśnicy
•	 Łysakowsk i  Marek Europejsk i  Ser wis 

Finansowy w Białej Podlaskiej
•	 Zakład Stolarsko-Budowlany w Łomazach, 

Serhej Zdzisław
•	 Bank Spółdzielczy w Łomazach
•	 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIKKING 

KTS Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
•	 PUH Agrostop Sp. z o.o. w Terespolu
•	 U s ł u g i  B l a c h a r s k o - L a k i e r n i c ze  F I AT  

K. Kamiński w Łomazach

•	 Przedsiębiorstwo ROLBUD Sp. z o.o. w Mię-
dzyrzecu Podlaskim

•	 Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Konstan-
tynów Sp. z o.o.

•	 Bank Spółdzielczy w Konstantynowie
•	 POLSOFT Systemy Informacyjne Raczyński 

Piotr, Łomazy
•	 Koło Łowieckie Nr 12 „OGAR” w Białej Pod-

laskiej
•	 Koło Łowieckie „Szarak” w Łubach
•	 Koło Łowieckie Nr 63 ‘Dąbrowa” w Białej 

Podlaskiej
•	 Koło Łowieckie Nr 15 „OSTOJA” w Białej Pod-

laskiej
•	 Bialskie Towarzystwo Łowieckie „PONOWA” 

w Białej Podlaskiej
•	 Koło Łowieckie Nr 79 „KNIEJA” w Radzyniu 

Podlaskim
•	 Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 ŁOŚ”
•	 Koło Łowieckie Nr 26 „ Hubertus” w Między-

rzecu Podlaskim
•	 Wodmar Sławomir Kiewel, Radzyń Podlaski
•	 FHU Pasarella Dorota Jakubiuk, Zahajki
•	 Kopalnia Piasku Kwarcowego TOMKRUSZ 

Tomczuk Sp.j., Dołha
•	 Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOP-

SKA w Drelowie
•	 Andrzej Hajbos P.H.U. KSEMAR, Biała Podlaska
•	 KAM – BET Krzysztof Chwedaczuk, Drelów
•	 EUROLIDER Usługi Transportowe Ryszard 

Górny, Radzyń Podlaski

Patroni medialni: Patronat medialny :
•	 Portal radiobiper
•	 Portal Biała24
•	 Katolickie Radio Podlasie
•	 Portal Podlasie24
•	 Echo Katolickie
•	 Puls miasta TV 
•	 Gościniec Bialski



Dni Wisznic z muzycznymi gwiazdami

Rowerowa przygoda na Podlasiu  
z aplikacją turystyczną BLGD

Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski – 
30.08.2018

Czosnówka: Dzień Otwarty w Dolinie Muminków

Dożynki 2018 Gminy Biała Podlaska

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019
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Dożynki Gminy Międzyrzec Podlaski w Rzeczycy

Kodeń zaprasza turystów

Sesja Rady Powiatu Bialskiego  
i gorąca dyskusja o stadninie

Janów Podlaski: “Z naturą i kulturą  
w gminie Janów Podlaski”
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Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta z ko-
dów QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także i taką 

formę 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 An-

droid, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, Nokia i innymi. Są to aplikacje bez-
płatne do pobrania online za pomocą np. Google Play, App Store itp.

Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz skierować swoje urządzenie (tele-
fon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet) w kierunku kodu QR. Kod powinien 

znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia po włą-
czeniu aplikacji. Jeśli wykonasz te działania sprawnie i kod będzie wyraźny do odczytania 

automatycznie na twoim telefonie pojawi się film!

POWIAT BIALSKI 
W MATERIAŁACH WIDEO

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Więcej na
Radio Biper
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