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XIV Sesja Rady Powiatu

Na początku sesji przyjęto porzą-
dek obrad, a następnie protokół 
poprzedniej sesji Rady Powiatu. 

W kolejnych punktach radni zajęli się 
pracą merytoryczną, w ramach której 
rozpatrzyli informację o działaniach 
kontrolnych przeprowadzonych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie na terenie 
powiatu bialskiego w 2018 r., a także 
informację Zarządu Powiatu za I pół-
rocze 2019 r.: o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu, o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz 
o przebiegu wykonania planu finan-
sowego.
Ponadto radni podjęli szereg uchwał, 
wśród których znalazły się takie jak: 
uchwała w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków umorzenia w ca-
łości lub w części łącznie z odsetka-
mi, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstąpienia 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej; uchwała w spra-
wie zawarcia porozumienia pomiędzy 
Powiatem Bialskim a Gminą Miasta 
Terespol, Gminą Zalesie, Gminą Te-
respol, Miastem Biała Podlaska, do-
tyczącego zasad prowadzenia punktu 
katechetycznego nauczania religii 
Kościoła Zielonoświątkowego Zboru 
w Terespolu; uchwała w sprawie usta-
lenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powia-
tu bialskiego; uchwała w sprawie roz-
patrzenia petycji; uchwała w sprawie 
zajęcia stanowiska dotyczącego sy-
tuacji finansowej Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim; uchwała 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Rady Społecznej Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim; uchwa-
ła w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych; uchwała w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Bialskiego; 
uchwała w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Bialskiego na lata 
2019-2026.
Kolejnym punktem sesji było spra-
wozdanie starosty bialskiego Mariu-

sza Filipiuka z pracy Zarządu Powiatu 
w okresie między sesjami.
W trakcie sesji uwagę radnych zajęła 
także kwestia m.in. formy protokołu 
z sesji rady powiatu, ASF w powiecie 
bialskim, obchodów 1000-lecia mia-
sta Brześć czy też szpitali powiato-
wych w Polsce. 
W sprawach będących tematem dys-
kusji zabierali głos m.in. starosta 
bialski Mariusz Filipiuk, wicestaro-
sta bialski Janusz Skólimowski, prze-

wodniczący rady powiatu Mariusz 
Kiczyński, radni: Łukasz Jaszczuk, 
Andrzej Mironiuk, Mariusz Łuka-
szuk, Wojciech Mitura, Marek Sulima 
czy Marek Uściński, a także dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 
Marianna Tumiłowicz oraz dyrektor 
Wydziału Organizacyjno-Administra-
cyjnego w Białej Podlaskiej Jarosław 
Gajewski.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / 
Radio Biper

W Sali konferencyjnej Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w  Białej Podlaskiej odbyła się XIV sesja Rady Powiatu. 

Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska doty-
czącego sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.



Tegoroczne uroczystości, odbywające 
się w bardzo słoneczny dzień, trady-
cyjnie rozpoczęła msza św. W intencji 
rolników modlili się Jego Ekscelencja 
biskup Antoni Dziemianko ordyna-
riusz diecezji pińskiej oraz dziekan 
ksiądz kanonik Marian Daniluk, 
proboszcz Parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Białej 
Podlaskiej. W Wilczynie obecny był 
także prawosławny arcybiskup lubel-
sko-chełmski Abel.
W trakcie uroczystości odbyło się 
poświęcenie wieńców dożynkowych, 
które zdobiły teren Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Następnie miał miej-
sce przemarsz korowodu. Pierwszą 
parę korowodu stanowili starostowie 
dożynek – Małgorzata Michaluk i To-
masz Wołowik.
Zgromadzonym gościom, delegacjom 
z  gmin i  miast powiatu bialskiego 
i pocztom sztandarowym towarzyszył 
akompaniament Orkiestry Dętej OSP 
z Łomaz. Kolejnym Puntem progra-
mu była prezentacja poszczególnych 
gmin i miast powiatu. Wzięli w niej 
udział mieszkańcy oraz przedstawi-
ciele samorządów. 
Jako pierwsza zaprezentowała się 
gmina Biała Podlaska, czyli gospo-
darz dożynek. Gości oczarowały spe-
cjalnie przygotowane wieńce dożyn-
kowe oraz stroje ludowe. Mogli też 
wsłuchać się w ludowe przyśpiewki 
intonowane podczas pochodu. Każda 
z gmin przygotowała również stoiska 
z lokalnymi specjałami, które były 
przygotowane specjalnie z okazji do-
żynek.
Ważnym punktem uroczystości było 

podkreślenie 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Zgromadzeni od-
śpiewali hymn Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a śpiew prowadził zespół „Bia-
łynia” z Worońca. 
Po odśpiewaniu hymnów gospodarze 
uroczystości starosta bialski Mariusz 
Filipiuk i wójt gminy Biała Podlaska 
Wiesław Panasiuk przywitali rolni-
ków z powiatu bialskiego oraz przy-
byłych gości. Wśród nich znalazły się 
zagraniczne delegacje, m.in. zaprzy-
jaźnionego brandenburskiego powia-
tu Oberhavel, parlamentarzyści, m.in. 
poseł na Sejm Stanisław Żmijan, 
przedstawiciele władz samorządu 
wojewódzkiego, m.in. radni woje-
wództwa lubelskiego Przemysław 
Litwiniuk, Riad Haidar oraz Sławo-
mir Sosnowski, licznie przybyli radni 
powiatowi i gminni, wójtowie i bur-
mistrzowie, a także dyrektorzy insty-
tucji i jednostek działających na tere-
nie województwa lubelskiego, w tym 
również powiatu bialskiego. Obecni 
byli również przedstawiciele służb 
mundurowych, wyższych uczelni oraz 
szkół i placówek funkcjonujących  
na terenie powiatu, kierownictwo 
i  pracowników placówek Służby 
Z d r o w i a ,  o ś w i a t y ,  k u l t u r y 
i sportu, kierownicy i pracownicy 
Gminnych Ośrodków Kultury oraz 
przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich, które od lat zaangażowane 
są w przygotowanie dożynek powia-
towych i innych imprez promujących 
powiat bialski, a także przedstawicie-
le fundacji, izb, stowarzyszeń wspie-
rających rozwój naszego regionu. 
Przywitanie gości poprzedziło odśpie-

Za nami XXI Dożynki Powiatowe. Święto plonów odbyło się 1 
września w Wilczynie na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 



wanie „Roty” oraz uroczystość wrę-
czenia chleba dożynkowego. Po niej 
gospodarze dożynek wraz ze staro-
stami dożynek, wicestarostą bialskim 
Januszem Skólimowskim, przewod-
niczącym Rady Powiatu w Białej Pod-
laskiej Mariuszem Kiczyńskim oraz 
wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej, Danielem Draga-
nem i Tomaszem Byliną, tradycyjnie 
częstowali gości chlebem. 
W przemówieniu dożynkowym staro-
sta bialski Mariusz Filipiuk złożył po-
dziękowania rolnikom za kolejny rok 
ich ciężkiej pracy. Zaznaczył, że pro-
wadzący gospodarstwa rolne zmagają 
się z ogromem problemów. - Kolejny 
rok minął w zasadzie błyskawicznie. 
Jest to jednak złudne wrażenie. Dosko-
nale wiemy, że był on wypełniony żmud-
ną i ciężką pracą podlaskich gospodarzy. 
To właśnie dla nich zebraliśmy się dzisiaj, 
by zgodnie ze staropolską tradycją uczcić 
święto plonów, które kończy intensywny 
okres żniw. To zwieńczenie całorocznego 
wysiłku i jednocześnie początek kolejnego 
trudu polskiego rolnika.
Z tego miejsca chciałbym wyrazić swój 
ogromny szacunek, jakim darzę wszyst-
kich rolników. To wasza praca sprawia, 
że na stołach w polskich domach znajduje 
się chleb, który powstał na naszych zie-
miach. Tak naprawdę tylko wy wiecie, 
jak wiele wysiłku musicie włożyć w swą 
ciężką pracę. Ten, kto nigdy nie prowa-
dził gospodarstwa rolnego, nie potrafi 
sobie nawet wyobrazić tego ogromu obo-
wiązków, które spoczywają na waszych 
barkach. Dlatego też chciałbym Wam 
jak najgoręcej podziękować za ten trud, 
który na co dzień podejmujecie. Za wy-
trwałość. Za sumienność. Za wiarę w to, 
co robicie – powiedział starosta. 
Podziękowaniem za współpracę przy 

organizacji tegorocznych dożynek 
starosta bialski wręczył okoliczno-
ściową statuetkę „Żniwiarkę” wójtowi 
gminy Biała Podlaska, który również 
przekazał statuetkę na ręce starosty 
bialskiego.
Podczas uroczystości wręczono rów-
nież odznaczenia honorowe. Odznakę 
„Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go odebrali: Anna Panasiuk z Hru-
da - gmina Biała Podlaska, Zbigniew 
Awerczuk z Klonownicy Małej - gmina 
Janów Podlaski, Józef Kępiński z Kon-
stantynowa, Mirosław Chodziński 
z Kożuszek - Gmina Międzyrzec Pod-
laski, Mirosław Stanisław Karmasz 
z Zaczopek Kolonii - Gmina Rokitno, 
Krzysztof Filipiuk z Romaszek - Gmi-
na Rossosz, Damian Łuciuk z Krzy-
wowólki - Gmina Sławatycze, Marcin 
Wróblewski z Sapiehowa - Gmina So-
snówka, Halina Ostapczuk z Kobylan 
- Gmina Terespol, Witold Kaczanowicz 
z Kłody Dużej - Gmina Zalesie.
Natomiast odznaczenia „Zasłużony 
dla Powiatu Bialskiego” otrzymali 
Robert Janczuk z miejscowości Pojel-
ce, Piotr Laszuk z miejscowości Cici-
bór Mały oraz Koło Łowieckie Nr 12 
„OGAR” w Białej Podlaskiej.
Jednocześnie miały miejsce prace ko-
misji konkursowych w trzech orga-
nizowanych przez Starostwo Powia-
towe w Białej Podlaskiej konkursach: 
na ekspozycję promującą miasto lub 
gminę powiatu bialskiego, na najpięk-
niejszy wieniec Dożynek Powiatowych 
i na najlepszy wypiek ciasta chlebowe-
go „Nasz chleb najlepszy”. 
Za najciekawszą jury w składzie Iwona 
Maksymiuk, Beata Urniaż-Księska, Ha-
lina Besaraba oraz Iwona Petruczynik 
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uznało ekspozycję przygotowaną przez 
Gminę Janów Podlaski. Drugie miejsce 
zajęła ekspozycja gminy Międzyrzec 
Podlaski, a podium zamknęła gmina 
Biała Podlaska. Komisja przyznała także 
pięć wyróżnień - gminom Rokitno, Ło-
mazy, Piszczac, Sławatycze oraz Tuczna.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec 
dożynek wygrała gmina Drelów, któ-
ra w wyścigu po zwycięstwo wyprze-
dziła gminę Rokitno (drugie miejsce) 
i gminę Biała Podlaska (trzecie miej-
sce). Komisja, w skład której weszły 
Małgorzata Maciejewska, Aleksandra 
Kęcik, Aleksandra Czapska i Kazimiera 
Kuresza, wyróżniła także pięć innych 
wieńców z gmin: Łomazy, Sosnówka, 
Janów Podlaski, Kodeń, Zalesie. Na-
grodę specjalną za wieniec nowocze-
sny otrzymała gmina Wisznice. 
Konkurs „Nasz chleb najlepszy” wy-
grała Restauracja „Galeria Smaków” 
z  Terespola, zaraz za nią uplaso-
wały się Anna Mielnicka z Cicibo-
ra Dużego (drugie miejsce) i Edyta 
Bołtowicz z Jaźwin (trzy miejsce). 
Wyróżnione zostały: koło gospodyń 
Dworzanki z Piszczaca-Kolonii, Pie-
karnia „GS-SCH” z Drelowa oraz Pie-

karnia „BAMA” z Roktina. 
Podczas dożynek w Drelowie ogło-
szono także zwycięzców konkursu 
„Piękne, bo Bialskie”, w którym ko-
misję stanowiły Elżbieta Chwalczuk, 
Katarzyna Karmasz, Bogumiła Walen-
ciuk. W kategorii „Gospodarz Roku” 
pierwsze miejsce zajął Damian Łuciuk 
z Krzywowólki (gm. Sławatycze), dru-
gie miejsce otrzymał Jerzy Łukaszuk 
z Zasiadek (gm. Międzyrzec Podlaski, 
a miejsce trzecie przypadło Leszkowi 
Olichrowiczowi (gm. Zalesie). W kate-
gorii „Najpiękniejszy ogród” zwycię-
żyli Grażyna i Stefan Kuciowie. Dru-
gie miejsce zajęła Anna Korzeniowska 
z Krzywowólki (gm. Sławatycze). Trze-
cią nagrodę zdobyli Irena i Stefan Bo-
niuk z Samowicz (gm. Terespol). 
W części artystycznej dożynek zapre-
zentowały się zespoły i grupy: „Ma-
cierzanka”, „Figiel”, „Jarzębina” z Za-
błocia, „Pawłowianki”, „Sitniczanie”, 
„Zorza”, „Kalina”, chór „W Dubicy”, 
„Caravana” z Czosnówki, a także Oli-
wia Spychel, Eryk Waszczuk oraz Ry-
szard Bielecki z zespołem. Końcową 
część dożynek uświetniły występu ze-
społów: Lider oraz Brathanki. 

Na koniec organizatorzy dożynek pra-
gną złożyć podziękowania sponsorom 
uroczystości, których grono stanowi:
• Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu 
Podlaskim
• Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podla-
skim
• Zakład Wyrobów Wędliniarskich 
WYSOKIE w Rogoźnicy Kol.
• POL-KRES EDWOOD Daniel Toma-
szuk w Białej Podlaskiej 
• PETRODOM Paliwa Sp.z o.o. w Białej 
Podlaskiej 
• Zakład Mięsny KAROL w Międzyrze-
cu Podlaskim
• Transgaz S.A. Zalesie
• Paweł Skerczyński Handel i Usługi – 
Dwór w Ludwinowie
• Zakład Ogrodniczy Elżbieta Pytlik 
w Międzyrzecu Podlaskim
• Zakład Remontowo-Budowlany Sta-
nisław Romaniuk w Białej Podlaskiej
• MIŁOMŁYN Sp. z o.o. w Kijowcu Ko-
lonii 
• PUH AGROTECHNIKA Maszyny 
Rolnicze Krzysztof Laszuk w Cicibo-
rze Dużym
• Spółdzielnia Mleczarska MLEKO-
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VITA Oddział w Białej Podlaskiej
• PW BIALBUD S.J. w Białej Podlaskiej
• Zakład Stolarsko-Budowlany w Ło-
mazach, Serhej Zdzisław
• Polskie Konsorcjum Gospodarcze 
S.A. w Warszawie
• Bank Spółdzielczy w Białej Podla-
skiej,
• INVESTCOM Sp. z o.o. w Białej 
Podlaskiej
• PPHU TRANSBET w Białej Podla-
skiej,
• Gospodarstwo Rolne w Koroszczynie
• Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Białej Podlaskiej

• PPHU DOMBUD Sp. z o.o. w Białej 
Podlaskiej
• PHU Wysokiński Sp. z o.o. w War-
szawie
• Bank Spółdzielczy w Wisznicach
• Bank Spółdzielczy w Łomazach
• Usługi Blacharsko-Lakiernicze 
FIAT K. Kamiński w Łomazach
• Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe 
Konstantynów Sp. z o.o.
• POLSOFT Systemy Informacyjne 
Raczyński Piotr, Łomazy
• Okoń Arkadiusz ZABOREK w Jano-
wie Podlaskim
• Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 

ŁOŚ” w Białej Podlaskiej
• Koło Łowieckie Nr 12 „OGAR” 
w Białej Podlaskiej
• Koło Łowieckie Nr 15 „OSTOJA” 
w Białej Podlaskiej
• Koło Łowieckie „SZARAK” w Łu-
bach
• Bialskie Towarzystwo Łowieckie 
„PONOWA” koło Nr 18 w Białej Pod-
laskiej
• Inter Broker Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Komunalnik Sp. z o.o. w Białej Pod-
laskiej.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Dożynki Gminy Drelów w Szóstce
Drugiej niedzieli września w Szóstce miały miejsce uroczystości dożynkowe Gminy Drelów, organizowa-

ne przez wójta Piotra Kazimierskiego.

Udział w nich wzięli m.in. sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk, 
radny województwa lubelskie-

go Przemysław Litwiniuk, radny wo-
jewództwa lubelskiego Sławomir So-

snowski, wiceprzewodniczący rady 
powiatu bialskiego Daniel Dragan 
oraz poseł na sejm RP Stanisław Żmi-
jan, a także długoletni poseł na Sejm 
RP Franciszek Jerzy Stefaniuk.

Zebrani mogli podziwiać ceremoniał 
dożynkowy, liczne stoiska oraz wień-
ce, a także wysłuchać specjalnych pio-
senek dożynkowych.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
Zdjęcia: Biała 24 
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Dożynki Gminy Międzyrzec Podlaski

Podczas uroczystości wręczo-
no odznaczenia  “ Zasłużo-
ny dla rolnictwa” w  gminie 

Międzyrzec Podlaski. W tym roku 
wyróżnienia otrzymali: Piotr Ni-
kiciuk z Rzeczycy, Zdzisław Fili-
piuk z Rogoźnicy, Józef Walerian 
Banasiuk ze Strzakłów, Klemens 
Brewczyński ze Strzakłów, Prze-
mysław Bogucki  z Tłuśćca, Le-
szek Barczuk z Sawek, Zbigniew 
Łaziuk z Sawek, Zdzisław Gra-
nasiuk   z   Sawek ,  B o gdan Za-
n i e w i c z   z   S awe k ,  S t a n i s ł aw 
Jędruchniewicz z Sawek, Stani-
sław Złotkowski  z Sawek, Zbi-
gniew Madyński z Tuliłowa, Ja-
cek Siejka   z   Kożuszek ,  Józef 
Zachariasz   z  Kożuszek, Euge-
niusz Wnukowicz z Kożuszek, Jó-
zef Ignaciuk z Kożuszek, Ludwik 
Siejka   z  Kożuszek, Agnieszka 
Chmielewska z Jelnicy, Stanisław 
Mikołajczuk z Sawek, Stanisław 
Adamowicz z Przychód, Mirosława 
Chodziński z Kożuszek.
Tradycyjnie rozstrzygnięto również 
konkursy dożynkowe. Wśród nich na 
najpiękniejszy wieniec tradycyjny, 
konkurs na najpiękniejszy wieniec 
współczesny, konkurs na najlepsze 
ciasto dożynkowe, konkurs najlep-
szy chleb dożynkowy oraz konkurs 
na najpiękniejsze stoisko promujące 
wieś. Laureatami nich zostali:

Konkurs na najpiękniejszy wieniec 
tradycyjny:
I miejsce – Sawki,
II miejsce – Krzewica,
III miejsce – Rogoźnica.
Konkurs na najpiękniejszy wieniec 
współczesny:
I miejsce – Tłuściec,
II miejsce – Tuliłów,
III miejsce – Zaścianki.
Konkurs na najlepsze ciasto dożyn-

kowe – wieś Kożuszki za ciasto „Ma-
kowa panienka”.
Konkurs na najlepszy chleb dożyn-
kowy:
I miejsce Kożuszki,
II miejsce Rogoźnica,
III miejsce Jelnica.
Konkurs na najpiękniejsze stoisko 
promujące wieś:
I miejsce Sawki-Jelnica,
II miejsce Rzeczyca,
III miejsce Żabce.
Po części oficjalnej odbył się piknik 
rodzinny z atrakcjami. Na scenie od-
były się m.in. występy dzieci i mło-
dzieży, zespołów ludowych z terenu 
gminy Międzyrzec Podlaski. Wśród 
nich wystąpili: Dziecięcy Zespół Lu-
dowy „Hreczka” z Zaścianek, „Le-
śne Echo” z Zaścianek, „Sami Swoi” 
z Tłuśćca, „Ale Baby” z kapelą ludo-
wą z Berezy, „Echo” z Przychód, „Ju-
trzenka” z kapelą Retro z Rogoźnicy. 
Zwieńczeniem części artystycznej 
były koncerty zespołów: Macho, Po-
wer Boy, B-Qll, Fortex.
Przez cały dzień na dzieci czekały 
ponadto zabawy animacyjne, dar-
mowe dmuchańce oraz konkursy 
z nagrodami.

Materiały: gmina Międzyrzec Podlaski / Małgorzata 
Mieńko / Tomasz Łukaszuk

25 sierpnia w Jelnicy / Sawkach odbyły się Dożynki Gminy Między-
rzec Podlaski. Uroczystości rozpoczęła  msza św. w kaplicy  

pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jelnicy. 



Gościniec Bialski Nr 08/2019                     www.powiatbialski.eu10

Delegacja powiatu bialskiego na uroczystościach 
1000-lecia miasta Brześć

W odpowiedzi na zaproszenie 
lokalnych władz w uroczy-
stościach wzięła udział de-

legacja powiatu bialskiego, na której 
czele stanął starosta bialski Mariusz 
Filipiuk. 
Święto Brześcia było doskonałą 
okazją do wyeksponowania atutów 
miasta, czyli ciekawego połączenia 
historii obu krajów i tradycji wraz 
z ciągłym rozwojem i nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Stanowiło ono tak-
że możliwość przeprowadzenia roz-
mów dotyczących perspektywy szer-
szej współpracy powiatu bialskiego 
z atrakcyjnym rejonem brzeskim, 
który kryje w sobie wiele interesują-
cych zagadnień.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

W dniach 4-8 września 2019 r. miasto Brześć świętowało wspa-
niały jubileusz tysiąclecia swojego istnienia. 
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Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Po wprowadzeniu sztandarów 
szkół powiatu bialskiego, czyli: 
Zespołu Szkół Technicznych im. 

Unitów Podlaskich w Międzyrzecu 
Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Marii Dąbrowskiej w Między-
rzecu Podlaskim, Zespołu Szkół im. 
Adama Naruszewicza w Janowie Pod-
laskim, Zespołu Szkół im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta w Małasze-
wiczach, Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Zawadzkiego w Wisz-
nicach oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, a także od-
śpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” 
rozpoczęła się główna część uroczysto-
ści, którą rozpoczęły wystąpienia Ar-
kadiusza Stefaniuka – Dyrektora Ze-
społu Szkół Technicznych im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, 
a także starosty bialskiego Mariusza 
Filipiuka.
- Życzę wszystkim – nauczycielom, 
uczniom i rodzicom – samych pozytyw-
nych emocji w nowym roku szkolnym. 
Niech każdy dzień będzie kolejnym kro-
kiem ku lepszej przyszłości. Rok szkolny 
2019/2020 uważam za oficjalnie rozpo-
częty – powiedział starosta bialski.
Następnie miało miejsce uroczyste 
wręczenie aktów powierzenia przez 
starostę bialskiego, bowiem po ogło-
szeniu i rozstrzygnięciu konkursu 
na dyrektora szkoły prowadzonej 
przez Powiat Bialski Zarząd Powiatu 
w Białej Podlaskiej powierzył stano-
wisko dyrektora Zespołu Szkól im. 
Władysława Stanisława Reymonta 
w Małaszewiczach Robertowi Wie-
czorkowi oraz pełnienie obowiązków 
Dyrektora Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Białej 

Podlaskiej Małgorzacie Świderskiej-
-Poniatowskiej. 
Kolejnym punktem było wręczenie 
aktów nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego, 
które starosta bialski wraz z wicestaro-
stą bialskim Januszem Skólimowskim 
przekazał Jackowi Domańskiemu – 
nauczycielowi przedmiotów zawodo-
wych w Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej w Miedzyrzecu 
Podlaskim oraz księdzu Sławomirowi 
Gnyszce - nauczycielowi religii w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Władysława Za-
wadzkiego w Wisznicach. Wymienieni 
wyżej nauczyciele złożyli ślubowanie. 
Następnie uhonorowano stypendiami 
starosty bialskiego najlepszych matu-
rzystów powiatu bialskiego, którymi 
zostali: Bartosz Sierpień - najlepszy ma-
turzysta i absolwent Liceum Ogólno-
kształcącego im. Generała Władysława 
Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, 

Ewelina Karpiuk - najlepsza maturzyst-
ka i absolwentka Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Władysława Zawadzkiego 
w Wisznicach, Julia Klamerek - najlep-
sza maturzystka i absolwentka Zespo-
łu Szkół im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Małaszewiczach, Kamil 
Maciej Jasiński - najlepszy maturzysta 
i absolwent Zespołu Szkół im. Adama 
Naruszewicza w Janowie Podlaskim, 
Diana Gmurkowska - najlepsza matu-
rzystka i absolwentka Zespołu Szkól 
Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim, Iga Łuka-
siewicz - najlepsza maturzystka i ab-
solwentka Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generała Władysława Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, Maciej Bu-
rzec - najlepszy maturzysta i absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego im. Włady-
sława Zawadzkiego w Wisznicach.
Następnie głos zabrali m.in. poseł na 
Sejm RP Stanisław Żmijan, wicemar-
szałek województwa lubelskiego Da-
riusz Stefaniuk, wicewojewoda lubelski 
Robert Gmitruczuk, radny wojewódz-
twa lubelskiego Przemysław Litwiniuk, 
a także wicestarosta bialski Janusz Skó-
limowski oraz burmistrz miasta Między-
rzec Podlaski Zbigniew Kot.
Całość zwieńczyła część artystyczna, 
podczas której zebrani mogli przypo-
mnieć sobie najważniejsze fakty zwią-
zane z wybuchem II wojny światowej 
i historią Polski.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Dnia 3 września w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podla-
skich w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się uroczystość Powiatowej 

Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020, w której wziął udział 
starosta bialski Mariusz Filipiuk.
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Starosta bialski Mariusz Filipiuk wygrał w procesie 
sądowym z Polskim Związkiem Łowieckim

To przełomowy wyrok, który 
uznaje prawo starosty do doko-
nywania oceny kół łowieckich 

wskazanych we wniosku PZŁ jako 
kandydatów na dzierżawcę danego 
obwodu łowieckiego – powiedział na 
konferencji prasowej starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, na której obecni 
byli także dr hab. Przemysław Li-
twiniuk, radca prawny Jarosław Ła-
taś, prezes Koła Łowieckiego nr 12 
“Ogar” z siedzibą Białej Podlaskiej 
Jerzy Jakubiuk oraz radny powiato-
wy Marek Sulima.
Sprawa z powództwa PZŁ zawisła 
przed sądem w związku z odmową 
ze strony starosty bialskiego Ma-
riusza Filipiuka przedłużenia umo-
wy dzierżawy obwodu łowieckiego 
nr 19 Wojskowemu Kołu Łowiec-
kiemu nr 193 „Diana” z siedzibą 
w Stężycy.
W ocenie starosty, a także w opinii 
wójta Gminy Międzyrzec Podlaski 
oraz izby rolniczej, koło to nie wy-
wiązywało się prawidłowo z obo-
wiązków łowieckich, w tym także 
wobec rolników – m.in. niereali-
zowania odstrzału zwierzyny oraz 
nierzetelnego szacowania szkód 
łowieckich. O  fakcie tym świad-
czył protokół z 21 marca 2017 r. 
z kontroli obwodu łowieckiego nr 
19 przeprowadzonej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, Urząd Gminy Międzyrzec 
Podlaski i Lubelską Izbę Rolniczą, 
stwierdzający niewłaściwie prowa-
dzoną gospodarkę łowiecką przez 
Wojskowe Koło Łowieckie nr 193 
„Diana” z siedzibą w Stężycy.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk 
pismem z 7 kwietnia 2017 r. do Za-
rządu Głównego Polskiego Związku 
Łowieckiego wyraził chęć podpisania 
umowy dzierżawy z kołem łowiec-
kim, które nie jest skonfliktowane 
z miejscową ludnością, władzami 
gminnymi oraz organizacjami rol-
niczymi, jednakże ZG PZŁ stał na 
stanowisku popierającym wniosek 
o  zawarciu umowy dzierżawy ze 
wspomnianym kołem „Diana”.

Wobec tego starosta bialski ogłosił 
w kwietniu 2017 r. nabór wnio-
sków na dzierżawę umowę wspo-
mnianego obwodu, a  następnie 
podpisał przedmiotową umowę 
z miejscowym Kołem Łowieckim nr 
12 „Ogar” z siedzibą w Białej Pod-
laskiej. Polski Związek Łowiecki 
uważał tę umowę za nieważną i do-
magał się stwierdzenia tego przez 
sąd powszechny. 
Jednakże prawomocnym wyro-
kiem Sądu Okręgowego w Lublinie 
powództwo to zostało oddalone 
w całości. Wyrok ten jest przeło-
mowy, ponieważ w orzecznictwie 
dominowało dotychczas stano-
wisko, iż starosta jest związany 
wnioskiem PZŁ, w którym wska-
zuje się kandydata na dzierżawcę. 
Starosta kwestionował takie podej-
ście, opierając się na ekspertyzach 
prawnych sporządzonych przez dr. 
habilitowanego Przemysława Li-
twiniuka z SGGW. Według poglą-
dów eksperta starosta powołany 
jest do harmonizowania interesów 

myśliwych, rolników i Skarbu Pań-
stwa, uwzględniając opinie wszyst-
kich zainteresowanych stron. Zaś 
decyzje w przedmiocie dzierżawy 
obwodów łowieckich powinny być 
podejmowane z poszanowaniem 
zasady pomocniczości, najbliżej 
ludzi, a nie z Warszawy.
Co warte uwagi, uczestnicy kon-
ferencji podkreślali, że wyrok ten 
nie jest skierowany przeciwko my-
śliwym. Przeciwnie, dzięki niemu 
będzie możliwe prowadzenie jak 
najlepszej gospodarki łowieckiej na 
terenie obwodu łowieckiego nr 19.
- W osobie pana starosty połączyły 
się wszystkie możliwe opcje, czyli 
myśliwego, rolnika i samorządow-
ca. Dlatego nikt inny nie ma bar-
dziej dogłębnego spojrzenia na 
interes każdej strony – powiedział 
dr hab.  Przemysław Litwiniuk , 
którego opinie prawne miały bar-
dzo duży wpływ na pozytywne roz-
strzygnięcie procesu.
Od zapadłego wyroku nie służy od-
wołanie.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny zmienił dnia 12 września 
2019 roku wyrok Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej i oddalił w ca-

łości powództwo Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego 
przeciwko staroście bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi o stwierdze-

nie nieważności umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 19. 
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Gm. Łomazy

 W gminie Łomazy powstanie Klub Malucha

Gmina wyłoni w  najbliższym 
czasie wykonawcę na prace 
modernizacyjne sal w obecnej 

szkole podstawowej w Łomazach. 
Prace remontowe polegają m.in. 
na przebudowie schodów wejścio-
wych prowadzących do wydzielo-
nego wejścia do placówki, montażu 
drzwi przeciwpożarowych i wyłoże-
niu maty antypoślizgowej. Dodat-
kowo w ramach projektu zostanie 
zakupione wyposażenie sal, w tym 
np.: meble, zabawki dla dzieci, gry 
edukacyjne, projektor i wyświetlacz 
multimedialny, telewizor, łóżecz-
ka dziecięce, podesty do umywalek 
i toalet, zabezpieczenia gniazdek, 
nocniki, a także piekarnik konwek-
cyjno-parowy i blender. Powstanie 
również interaktywna podłoga oraz 
nowy plac zabaw z 11 elementami. 
Modernizacja pomieszczeń ma na 
celu zapewnienie dzieciom bezpie-
czeństwa i stworzenia komforto-
wych warunków pobytu.
Do Klubu Malucha będzie mogło 
uczęszczać przez 5 dni w tygodniu 
25 dzieci do lat 3. Maluchy będą mia-

ły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
oraz zapewnione wyżywienie. 
Rekrutacja dzieci do Klubu rozpocz-

nie się w grudniu.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski WL
Autor tekstu: Jerzy Czyżewski

Delegacja liceum w Wisznicach na 
uroczystościach 1000-lecia miasta Brześć

Uczniowie natomiast zwiedzili szko-
łę, muzeum patrona oraz wzięli 
udział w pokazowych lekcjach języ-

ków obcych. Odwiedzili też najciekawsze 
miejsca w Brześciu: Twierdzę Brzeską, 
100-letni Park Kultury i Rekreacji. Spa-
cerowali po głównym, reprezentacyj-
nym deptaku – ulicy Sowietskiej, gdzie 
znajduje się pomnik 1000-lecia Brześcia 
oraz ulicą Gogola, gdzie oglądali piękne 
rzeźby i artystyczne latarnie. Podziwiali 
tez dolinę Muchowca, płynąc statkiem 
wycieczkowym po rzece.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli pod 
wrażeniem gościnności i życzliwości dy-
rekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły Śred-
niej nr 8, którzy przyjęli przedstawicieli 
wisznickiego liceum w swoich domach. 
Dzięki temu młodzież mogła lepiej po-
znać życie codzienne, tradycyjną kuch-
nię białoruską oraz doskonaliła swoje 
umiejętności językowe. 

Tekst: Marta Jaroszewicz
Zdjęcia: Mariusz Smagieł 

Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu Gminnego 
Klubu Malucha w miejscowości Łomazy. Klub powstaje dzięki dofi-

nansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodo-
wego i prywatnego. Na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej 

gmina otrzymała 1 mln 158 tys. 393 zł. Projekt będzie trwał przez 
2 lata. W placówce zostanie zatrudniony m.in. kierownik placówki, 4 

opiekunów, pielęgniarka, dietetyk i kucharka.

W dniach 4-6 września delegacja Liceum w Wisznicach wzięła udział 
w obchodach uroczystości 1000 - lecia miasta Brześć. Nauczyciele 

uczestniczyli w Forum Ekonomicznym, podczas którego podpisana 
została umowa partnerska o współpracy między Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, a Szkołą Średnią 

nr 8 im. Bohatera Białorusi W. Karwata w Brześciu, następnie odbyło 
się prestiżowe spotkanie przedstawicieli obu szkół z merem miasta A. 
Rogaczukiem oraz dyrektorem Wydziału Oświaty Lemińskiego Rejonu.
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NAJWYŻSZA KARA ZA POKAZY – EXITO Z OPALENICY

Exito z Opalenicy (Wielkopol-
ska) to firma, która sprzedaje 
na pokazach maty lecznicze, 

urządzenia do masażu, roboty ku-
chenne, oczyszczacze powietrza 
i inne. Ofertę kieruje w dużej mie-
rze do seniorów. Do Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i   Konsumentów 
wpływało wiele skarg. Dały one 
podstawę do wszczęcia postępowa-
nia przeciwko Exito w maju 2019 r. 
Exito zaprasza na pokaz wabiąc 
konsumentów obietnicą prezen-
tu dla każdej osoby, która weźmie 
w nim udział. Co więcej, pracow-
nicy spółki informują, że podczas 
prezentacji odbędzie się losowanie 
nagród. W rzeczywistości upomin-
ki nie istnieją, a wylosowana „na-
groda” tak naprawdę jest płatna – 
pracownicy przedstawiają umowę 
jej zakupu.
Firma prezentuje ofertę jako szcze-
gólną okazję. Twierdzi, że konsu-
ment może zaoszczędzić nawet kil-
kanaście tys. zł. Tymczasem koszt 
zestawów jest sztucznie zawyżany, 
a ceny sprzed promocji nigdy nie 
istniały. Tymi wszystkimi zabiega-
mi Exito chce namówić konsumen-
tów do tego, żeby kupowali kosz-
towne produkty. 
Exito twierdzi, że konsumenci nie 
mogą zrezygnować z zakupów, po-
nieważ kupili produkty z promocji 
lub wyroby medyczne. Jest to nie-
zgodne z prawem – każda osoba, 
która zawiera umowę na prezenta-
cji, może odstąpić od zakupu w cią-
gu 14 dni.
– Nie ma tar yf y ulgowej dla firm, 
które oszukują seniorów. Celem Exi-
to była jak największa sprzedaż me-
todami sprzecznymi z prawem. Nie 
znalazłem w tym przypadku żadnych 
okoliczności łagodzących, dlatego na-
łożyłem wysoką karę. Jest to do tej 
pory najwyższa kara za pokazy. Mam 
nadzieję, że to będzie lekcja dla nie-
uczciwych przedsiębiorców – mówi 
Marek Niechciał, prezes UOKiK. 
Za naruszenie zbiorowych in-
teresów konsumentów prezes 
UOKiK nałożył na Exito pra-
wie 4 mln zł kary (3 936 270 zł). 

Firma musi zaprzestać stosowa-
nia kwestionowanych praktyk ze 
względu na nałożony na nią rygor 
natychmiastowej wykonalności. 
Klienci otrzymają od Exito listy 
z informacją o decyzji. 
Decyzja nie jest prawomocna, po-
nieważ Exito może odwołać się do 
sądu. Ma na to 30 dni od odbioru 
decyzji. 
Inną bardzo ważną karą jest kara 
ponad 2,7 mln złotych nałożona 
na firmę Vget Polska  za sprze-
daż na pokazach. Żeby wyjaśnić 
s p r a w ę ,  p r a c o w n i c y  U O K i K 
wcielili  się w  rolę tajemniczych 
klientów i wzięli udział w  jednej 
z   organizowanych przez f irmę 
prezentacji.
W trakcie kontroli UOKiK ustalił, 
że firma zapraszała konsumentów 
telefonicznie na bezpłatne bada-
nia w ramach „Akademii Zdrowia” 
albo akcji „Zdrowa Polska”. Nie 
ujawniała handlowego charakte-
ru pokazów. W trakcie prezentacji 
uczestnicy byli badani przy użyciu 
urządzenia AM Scan, a przedsta-
wiciele interpretowali wyniki tych 
badań i diagnozowali choroby. Póź-
niej namawiali do zakupu produk-
tów, takich jak VitronMed czy Vi-
tronMagnetic, które miały pomóc 
w pozbyciu się rzekomych dolegli-
wości. Jednak AM Scan nie jest wy-

robem medycznym do oceny stanu 
zdrowia, a oferowane urządzenia 
nie leczą chorób. Urząd stwierdził 
więc, że konsumenci byli wprowa-
dzani w błąd, a informacja o cho-
robach mogła wpływać na decyzję 
o zakupie.
- Na pokazy handlowe organizowa-
ne pod pozorem bezpłatnych badań 
przychodzą często osoby starsze. Ła-
two takich ludzi przestraszyć złym 
stanem zdrowia i namówić do zaku-
pu drogich produktów, które rzekomo 
miałyby im pomóc – mówi Marek 
Niechciał, prezes UOKiK.
Ponadto, prowadzący pokazy za-
chęcali do zakupu w ramach „pro-
mocji”. Urząd ustalił jednak, że 
sprzedaż następowała w ramach 
standardowej oferty Spółki, a infor-
macja o rzekomej „promocji” miała 
jedynie zachęcić konsumentów do 
zakupu w trakcie prezentacji.
UOKiK nałożył na firmę VGET Pol-
ska karę w wysokości ponad 2,7 
mln złotych (2 723 917 zł). Firma 
musi zaniechać stosowania nie-
uczciwych praktyk. W tym zakresie 
prezes UOKiK nadał rygor natych-
miastowej wykonalności. Ponadto 
przedsiębiorca musi listem pole-
conym poinformować o  decyzji 
wszystkich klientów, z  któr ymi 
zawarł umowy miedzy 1 stycznia 
2017 r. a 24 czerwca 2019 r.

• Nagroda dla każdego. Losowanie atrakcyjnych prezentów. Tak fir-
ma Exito z Opalenicy zachęcała konsumentów do udziału w pokazie.
• Jednak nagrody nie istniały, a za prezent trzeba było zapłacić.

• Za oszukiwanie seniorów prezes UOKiK nałożył prawie 4 mln 
zł kary.
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- To bardzo ważna decyzja i jedna z wyż-
szych w historii UOKiK kar nałożonych 
na firmę organizującą pokazy handlo-
we. Mam nadzieję, że stanie się ona 
przestrogą dla innych firm i sprawi, że 
praktyki wprowadzania w błąd podczas 
pokazów zaczną znikać z rynku. Wy-
wieranie presji na konsumentach i stra-
szenie ich złym stanem zdrowia jest nie 
tylko niezgodne z prawem, ale również 
niemoralne – dodaje Marek Niechciał.
W maju UOKiK ukarał firmy Vital-
dream oraz R.A.M. Polska, które 
sprzedawały Aplikator Pola Magne-
tycznego. 
Kolejnym ważnym krokiem w walce 
z nieuczciwymi przedsiębiorcami 
jest decyzja z końca grudnia 2018 
r. gdzie prezes UOKiK stwierdził, 
że spółka ACS Medica ze Śremu 
dzwoniła do konsumentów bez ich 
zgody. Konsumenci skarżyli się na 
niechciane telefony z zaproszenia-
mi na pokazy naczyń do gotowania 
marki Philipiak. Skargi dały pod-
stawę do wszczęcia postępowania. 
Efektem tych działań jest decyzja 
UOKiK, która dotyczy spółki Smak 
i Zdrowie z Warszawy, wcześniej 
działającej pod nazwą Philipiak 
Polska. Urząd ustalił, że zlecała 
ona innej firmie, aby w jej imie-
niu dzwoniła do konsumentów 
i zapraszała na pokazy naczyń 
do gotowania. Jednak nie miała 
na to ich zgody.
Prezes UOKiK uznał, że spółka 
Smak i Zdrowie (dawniej Phili-
piak Polska) naruszyła zbiorowe 
interesy konsumentów i nałożył 
karę finansową ponad 35 tys. zł 
(35 388 zł). 
Przypominamy, że każdy przed-
siębiorca, który dzwoni do kon-
sumenta w celach marketingu 
bezpośredniego lub zleca to innej 
firmie, powinien mieć na to jego 
wyraźną zgodę. Wynika to z art. 
172 Prawa telekomunikacyjnego. 
Nie można o nią pytać na początku 
rozmowy. Zgodnie z prawem, trzeba 
wcześniej uzyskać zgodę klienta na 
taki kontakt. Konsument powinien 
wiedzieć komu, w jakim celu i w ja-
kim zakresie jej udziela.

Materiały: Ewa Tymoszuk Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów

IX Piknik Historyczny w Dubicy
80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej przypomniana została 

podczas IX Pikniku Historycznego! 8 września 2019 na placu 
przy Szkole Podstawowej i sali widowiskowej szkoły w Dubicy. Na 
spotkanie z żywą historią zaprosiło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

OSP Jedna Dubica i Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach. Piknik 
Historyczny poprowadzili: Elżbieta Sokołowska - dyrektor GOK, 

i Marek Banaszczuk - prezes Stowarzyszenia.

Jedno z  najważniejszych wy-
darzeń w  historii Polski, roz-
poczęcie i  czas II wojny, tak 

i  spotkanie z  żywą historią rozpo-
częło się od sygnału syreny. Chór 
w  Dubicy odśpiewał hymn i  Rotę. 
Całość pikniku przeplatana była 
odczytywanie fragmentów pamięt-
ników mieszkańców Gminy Wisz-
nice którzy żyli w czasach II wojny 
światowej i  okupacji hitlerowskiej 
Ziemi Wisznickiej.
Wprowadzenia historycznego do 
czasów 1 – 17 września 1939 roku 
dokonał Franciszek Malczewski. 
Warto było uważnie wsłuchać się 
we wprowadzenie, gdyż w  dalszej 
części Pikniku czekał konkurs hi-
storyczny. Wspomnienia wojenne 
w  formie rozmowy przeprowa-
dzonej przez Marka Banaszczu-
ka  snuł 93 letni Jan Waniewski 
z  Marynina. Kolejna porcja 
żołnierskich wspomnień czekała 
podczas rozmowy z  majorem 
Edmundem Brożkiem,  Stefa-
nem Jakubiukiem. Wśród gości 
także wójt Gminy Adamów – Karol 
Ponikowski.
Podczas Pikniku działo się dużo 
nie tylko na scenie. Otwarta była 
kuchnia i kawiarenka Stowarzysze-

nia. Znalazł się czas na prezentację 
Wojsk Obrony Terytorialnej, do-
konała tego porucznik Magdalena 
Rudzka. Wsparcie Pikniku zapew-
niły również panie z  Koła Gospo-
dyń Wiejskich.
Na sali widowiskowej szkoły w Du-
bicy odczytano ostatni rozkaz 
kampanii wrześniowej 1939 roku 
wydany przez generała Kleeberga, 
ostatniego dowódcy, jednej z ostat-
niej walczącej zwartej grupy wojsk II 
Rzeczpospolitej, SGO (Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej) Polesie.
Wśród atrakcji dodatkowych zapro-
ponowano spotkanie z żołnierzami 
i ich wyposażeniem – 23 Batalionu 
Lekkiej Piechoty z  Białej Podla-
skiej. Obejrzeć można było broń, 
postrzelać do celu, zapoznać się 
z  pracą radiostacji polowej, przy-
pomnieć sobie wiadomości z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy. 
Otwarta była wystawa pamiątek 
związanych z  SGO Polesie gene-
rała Franciszka Kleeberga. Można 
było pomalować koszulki w  barwy 
narodowe i  związane z  tematyką 
spotkania elementy. Nabyć można 
było dubickie koszulki niepodle-
głościowe i kamizelki rajdowe.

Materiały: Radio Biper



Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Cebula
(kg)

Jabłka
(kg)

Ziemniaki 
(kg)

Wisznice - - - - 2,00-4,00 1,50-2,50 3,00-4,00

Piszczac - - - - 3,00-4,00 1,50-2,50 2,50-4,00

Biała 
Podlaska

- - - - 3,50-5,00 3,00-4,00 2,00-3,00

Radzyń 
Podl.

70-75 65 63 70-80 2,00-3,00 2,50-3,00 2,00-3,00

Łuków 90 70 90 85-90 2,50-4,00 1,50-2,50 3,00

Gościniec Bialski Nr 08/2019                     www.powiatbialski.eu16

Powiat bialski przed drugą wojną światową wchodził w skład województwa lubelskiego. Miał powierzchnię 
2 123,2 km², podzielony był na 21 gmin wiejskich (Bohukały, Dobryń, Dubów, Hołowczyce, Huszcza, 

Kobylany, Kodeń, Kościeniewicze, Kostomłoty, Łomazy, Pawłów, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sidorki, 
Sitnik, Swory, Tuczna, Witulin, Zabłocie, Zakanale) oraz 3 miasta (Biała Podlaska, Janów Podl. i Tere-

spol).1 W 1939 r. liczba mieszkańców wynosiła 127 504 osoby.2 Pod względem narodowościowym 
powiat należał do mieszanych. Według spisu powszechnego z 1931 r. Polacy na tym terenie stanowili 

91,6 % ogółu ludności, Żydzi – 5,6%, Ukraińcy – 1,8%, Rosjanie – 0,1%, Rusini – 0,1%.

Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak powiaty sąsiednie, również bialski miał charakter przede wszystkim rol-
niczy. Wieś zamieszkiwało 80% ogółu ludności. Rolnictwo dawało zatrudnienie zdecydowanej większości ludzi 
czynnych zawodowo, bo aż 70,4%. Na obszarze tym funkcjonowało 21 091 gospodarstw indywidualnych, które 

podlegały ciągłemu i  systematycznemu rozdrobnieniu z  przyczyn zupełnie naturalnych (zawierane związki małżeń-
skie przez młodych ludzi prowadziły w konsekwencji do podziału gospodarstw rodzicielskich). W 1938 r. gospodarstw 
dużych, powyżej 50 ha było w powiecie 0,2%, podczas gdy gospodarstw małych, poniżej 2 ha – 15,1%, a od 2 do 5 ha – 
33,8%. Jeśli chodzi o jakość gleb, większość należała do tzw. gleb lekkich, silnie zbielicowanych, w konsekwencji słabo 
urodzajnych. Toteż wydajność gospodarstw była słaba. Gospodarkę rolną ze względu na rozdrobnienie cechowała sta-
gnacja. Poza tym mieszkańcy wsi zmagali się z licznymi trudnościami, jak przeciążenia podatkami, zadłużenie, bezrobo-

1 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo 
lubelskie, „Statystyka Polski”, seria C, z. 85, Warszawa 1938, s. 2-3. 
2 R. Sielski, Miasto i powiat Biała Podlaska w okresie międzywojennym /w:/ Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939-
1944, J. Doroszuk, Cz. Remesz, R. Sielski, J. Sroka, Lublin 1977, s. 13.

Ruch ludowy w powiecie bialskim 
w przededniu II wojny światowej



Ceny targowiskowe wybranych produktów

Notowania LODR w Końskowoli. Ceny z 9-12 września 2019 r.

Jęczmień Mieszanka Owies Pszenica Cebula
(kg)

Jabłka
(kg)

Ziemniaki 
(kg)

Wisznice - - - - 2,00-4,00 1,50-2,50 3,00-4,00

Piszczac - - - - 3,00-4,00 1,50-2,50 2,50-4,00

Biała 
Podlaska

- - - - 3,50-5,00 3,00-4,00 2,00-3,00

Radzyń 
Podl.

70-75 65 63 70-80 2,00-3,00 2,50-3,00 2,00-3,00

Łuków 90 70 90 85-90 2,50-4,00 1,50-2,50 3,00
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cie, utrudniony dostęp do oświaty i analfabetyzm. Stan rolnictwa był daleki od oczekiwanego, a zjawisk niekorzystnych 
było oczywiście więcej.3

Jeżeli chodzi o życie polityczne na terenie powiatu to rozwijało i kształtowało się pod przemożnym wpływem masowych 
ruchów politycznych: narodowego, ludowego i w znikomym stopniu robotniczego. O znaczeniu poszczególnych partii 
i organizacji świadczyły między innymi stan organizacyjny tj. liczba kół i członków, skala poparcia akcji politycznych ini-
cjowanych przez różne partie, wpływy w organizacjach społeczno - gospodarczych i inne. Do głównych partii na terenie 
powiatu bialskiego należały: Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), po 1937 r. Obóz Zjednoczenia Narodo-
wego (OZN); Stronnictwo Narodowe (SN); Stronnictwo Ludowe (SL); Polska Partia Socjalistyczna (PPS).
Rolniczy charakter powiatu sprawił, że najbardziej aktywnym nurtem w omawianym okresie był ruch ludowy, który sca-
lał wokół siebie niektóre ugrupowania partyjne i organizacje społeczne. Warto zauważyć, że lata trzydzieste były bardzo 
trudne dla rolnictwa, między innymi z powodu głębokiego kryzysu gospodarczego w kraju. Spowodował on między in-
nymi spadek cen na produkty rolne, a zarazem zmniejszenie się zapotrzebowania wsi na wyroby przemysłowe. Wzrost 
koniunktury gospodarczej nastąpił dopiero w ostatnich latach II Rzeczypospolitej. Tak więc sytuacja gospodarcza wsi, 
a przede wszystkim brak perspektyw dla młodego pokolenia wpływały na postawy i poglądy wielu chłopów. Pewna część 
z nich wstępowała do Stronnictwa Ludowego. 

Kolejna część tekstu ukaże się w kolejnym numerze „Gościńca bialskiego”.
Tekst: dr Dariusz Sikora

3 Zob.: D. Sikora, Rolnictwo w powiecie bialskim w przededniu II wojny światowej, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 1, 2018, s. 
40-50.
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XXIV Marsz Szlakiem Legionów 
Piłsudskiego po Podlasiu

Wzięli w nim udział uczniowie 
klas mundurowych z Liceum 
Ogólnokształcącego im. 

Władysława Zawadzkiego w Wisz-
nicach, Zespołu Szkół im. Adam 
Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
i  Zespołu Szkół im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Małaszewi-
czach- organizatora zawodów spor-
towo- obronnych. Uroczysta inaugu-
racja Marszu odbyła się w Żerocinie, 
gdzie młodzież z Małaszewicz złoży-
ła kwiaty pod Kopcem poświęconym 
Marszałkowi. Wszystkich przyby-
łych powitał dyrektor Zespołu Szkół 
w Małaszewiczach- Robert Wieczo-
rek. Głos zabrał również ppłk Piotr 
Stupka- Komendant Placówki Straży 
granicznej w Sławatyczach.
W  pier wszym dniu uczestnic y 
marszu pokonali trasę do Sitni-
ka. Uczniowie z Wisznic, składając 
kwiaty, oddali cześć bohaterom pod 
pomnikiem upamiętniającym prze-
marsz I Brygady Legionów Polskich. 
Tam też rozegrały się drużynowe 
zawody, w skład których wchodziły 
następujące konkurencje: strzela-
nie z broni pneumatycznej do tar-
czy, rzut granatem, bieg zygzakiem 
„koperta” oraz skok w dal. Młodzież 
wzięła też udział w konkursie wiedzy 
o Józefie Piłsudskim i Legionach. 
Strudzeni marszem i współzawod-
nictwem sportowym udali się na 
zasłużony odpoczynek. Następnego 
dnia grupa ok. 50 osób wyruszyła na 

trasę wiodącą do Leśnej Podlaskiej. 
Już na miejscu, pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego uczniowie ze 
szkoły z Janowa Podlaskiego zło-
żyli wiązankę kwiatów, a następnie 
odbyło się podsumowanie zmagań 
sportowo-obronnych. Na uroczysto-
ści zakończenia Marszu obecni byli: 
Komendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Białej Podlaskiej- ppłk 
Maciej Kwiatkowski i mjr Krzysztof 
Woźniak, komendant Komisariatu 
Policji w Janowie Podlaskim- pod-
komisarz Mariusz Smagieł, zastępca 

Dowódcy 23 Batalionu Lekkiej Pie-
choty Obrony Terytorialnej w Bia-
łej Podlaskiej- mjr Roman Sobol, 
wicestarosta Bialski- Janusz Skó-
limowski, Wójt Gminy Leśna Pod-
laska- Paweł Kazimierski, inicjator 
Marszu Szlakiem Legionów Piłsud-
skiego po Podlasiu- Tadeusz Mikin-
nik oraz Dyrektorzy Szkół- Piotr 
Osipiuk i Robert Wieczorek. Celem 
współzawodnictwa było populary-
zowanie wśród uczniów zagadnień 
związanych z obronnością kraju, 
podnoszenie sprawności fizycznej 
oraz  rozbudzanie zainteresowań 
przeszłością własnego kraju i regio-
nu- tak bardzo potrzebnych współ-
czesnej młodzieży.
Ogólna klasyfikacja rywalizacji 
zespołowej przedstawia się na-
stępująco:
I MIEJSCE- Zespół Szkół im. Adama 
Naruszewicza w Janowie Podlaskim
II MIEJSCE- Liceum Ogólnokształ-
cące im. Władysława Zawadzkiego 
w Wisznicach
III MIEJSCE- Zespół Szkół im. Wła-
dysława Stanisława Reymonta w Ma-
łaszewiczach

Materiały: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Małaszewiczach/Tadeusz Mikinnik

W dniach 16-17 września 2019 r. odbył się XXIV Marsz Szlakiem 
Legionów Piłsudskiego po Podlasiu pod patronatem Starosty Bial-

skiego Mariusz Filipiuka. 
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VII Bialski Festiwal Sękaczy

Gmina Łomazy to zagłębie sęka-
czy. Wielu jest tu wytwórców, 
a smak ciasta trafia w gusta 

smakoszy z Polski, ale też ze świata. 
W niedalekiej Huszczy według trady-
cji piecze się sękacze od ok. 100 lat. 
Receptura i sposób wykonania prze-
kazywana jest z pokolenia na pokole-
nie, a wraz z migracją również w różne 
części powiatu. 
Wykonanie ciasta składającego się 
z kilku składników (choć w znacznych 
ilościach) nie jest może trudne, ale 
z pewnością jest czaso- i pracochłon-
ne oraz wymaga specjalnego pieca. 
Jednak efekt wykonany przez do-
świadczonego twórcę pod względem 
smakowym i wizualnym jest wyjątko-
wy. Stąd też ciasto króluje na stołach 
weselnych, komunijnych czy na in-
nych ważnych uroczystościach, a tak-
że wręczane jest podczas podniosłych 
okazji. To symbol dostatku i kulinarny 
wyróżnik naszego terenu.
15 września na Bialski Festiwal Sęka-
czy przybyło wiele osób, koneserów 
tego wyjątkowego ciasta oraz dobrej 
zabawy. Nie zawiedli też goście zapro-
szeni w osobach: Stanisław Żmijan - 
poseł na Sejm RP, Robert Gmitruczuk 
- wicewojewoda lubelski, Dariusz 
Stefaniuk - wicemarszałek wojewódz-
twa lubelskiego, radni Sejmiku Wo-
jewództwa Lubelskiego: Przemysław 
Litwiniuk, Sławomir Sosnowski, Riad 
Haidar, Barbara Barszczewska, radni 
powiatu bialskiego: Janusz Skólimow-
ski - wicestarosta bialski, Mateusz 
Majewski - członek zarządu, a także 

Czesława Caruk, Mariusz Łukaszuk, 
Arkadiusz Maksymiuk, Marek Uściń-
ski, Paweł Stefaniuk i Marek Sulima.
Imprezę otworzyli wspólnie starosta 
bialski Mariusz Filipiuk oraz wójt 
gminy Łomazy Jerzy Czyżewski.
Podczas imprezy można było po-
smakować pysznych sękaczy wysta-
wionych przez 27 twórców z terenu 
powiatu bialskiego. Była możliwość 
zobaczyć, jak w sposób tradycyjny 
wypieka się ciasto. Pokaz zaprezen-
towała Dorota Laskowska z Huszczy.
Część artystyczną otworzyła Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Łomaz. Na scenie prezentowa-
li się także inni artyści z gminy - ze 
śpiewem młode wokalistki: Julia Fi-
lipiuk oraz Dorota Gicewicz, a z grą 
na harmonijce: Henryk Mościbrodzki 
oraz Wiesław Mikiciuk. Publiczność 
do tańca poderwała Kapela „Retro” 
z Międzyrzeca Podlaskiego. 
Główną atrakcją części artystycznej 
był Konkurs Piosenki Biesiadnej. Za-
prezentowało się w nim 12 zespołów 
z terenu powiatu bialskiego. Po za-
kończeniu komisja konkursowa po-
stanowiła wyłonić 3 laureatów: I miej-
sce przypadło Zespołowi „Śpiewam, 
bo lubię” z Łomaz, II – Kapeli „Retro” 
z Międzyrzeca Podlaskiego, zaś III - 
Zespołowi „Zorza” z Cicibora Dużego.
Trudniejsze zadanie miała komisja 

konkursu na „Najpiękniejszy i naj-
smaczniejszy sękacz”, która musiała 
spośród wystawionych ciast wybrać 
to wyróżniające się smakiem, wy-
glądem oraz wielkością. W tym roku 
najpiękniejszym i najsmaczniejszym 
sękaczem okazał się ten ze Studzian-
ki wytworzony przez Agnieszkę Sta-
nilewicz. II miejsce zdobyła Mirosła-
wa Brodacka również ze Studzianki, 
a III - Beata Frończuk z Horodyszcza. 
W konkursie wyróżniono również 
ciasta wystawione przez trzy panie: 
Martę Przybysławską z Zakalinek, 
Ewę Bujnik z Huszczy oraz Krystynę 
Pawluk także z Huszczy.
Nagrody finansowe i okolicznościowe 
dyplomy wręczali zwycięzcom organi-
zatorzy imprezy, a więc starosta bial-
ski i wójt gminy Łomazy. 
W organizację włączyło się Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Łoma-
zach. Patronat medialny nad imprezą 
objęli: Gościniec Bialski, Podlasiak, 
Słowo Podlasia, Tygodnik Wspólnota 
Bialska, Radio Biper, Biala24, Biala-
news, e-lokalnie, Dziennik Wschodni, 
Polskie Radio Lublin, Podlasie24, Ka-
tolickie Radio Podlasie.
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym 
to święto sękacza w powiecie bialskim 
mogło się odbyć.

Tekst: Anna Jóźwik, Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Już po raz 7. odbył się Bialski Festiwal Sękaczy. Tym razem impre-
za miała miejsce w Łomazach. 
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Festyn „Pożegnania Wakacji” 
w Międzyrzecu Podlaskim

Festyn rozpoczął się o  godzi-
nie 14:00, przy czym przygry-
wał Duet wokalny i artystycz-

ny Asters z Terespola. Dla dzieci 
odbyły się przeróżne konkurencje 
sportowe i zabawy. Wszystkie dzieci, 
które wzięły udział w konkurencjach 
otrzymały za to nagrody w postaci: 
z abawek ,  s łodyczy,  ar tykułów 
szkolnych. Następnie dzieci z rąk 
prezesa organizacji  Sławomira 
Zacharjasza   otrzymały paczki 
z   a r t y k u ł a m i  s z k o l n y m i .  D o 
dyspozycji milusińskich były także 
trampoliny, dmuchańce, lody, kieł-
baski z grilla, ciasto oraz tradycyjne 
dania kuchni polskiej takie jak: gro-
chówka, chleb ze swojskim smalcem 
i ogórkiem kwaszonym.
Festyn pokazem sztuk walki uświet-
niło Stowarzyszenie Kultury i Spor-

tu BUSHIDO z Białej Podlaskiej. Na 
koniec Pan Prezes Sławomir Za-
charjasz życzył dzieciom samych 
szóstek i piątek w nowo rozpoczętym 

roku szkolnym. Do końca festynu 
przygrywał Duet wokalny i arty-
styczny Asters.

Materiały Sławomir Zacharjasz Organizacja „Po-
daj dziecku pomocną dłoń”, Gwalbert Krzewicki

Impreza z okazji Zakończenia Wakacji
31 sierpnia wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski oraz Gminne Centrum Kultury w Konstanty-

nowie zaprosili  do Parku Platerów w Konstantynowie na imprezę z okazji zakończenia wakacji.

Na najmłodszych czekały m.in. 
zajęcia animacyjne, gry i zabawy  
oraz spektakl “Pinokio” w wyko-

naniu Teatru “Forma” z Białegostoku.
Podczas wydarzenia odbyły się również 
przesłuchania do VI Konkursu Wokal-
nego “Śpiewać i Tańczyć Każdy Może”. 
W konkursie wzięło udział 9 uczestni-
ków w czterech kategoriach wiekowych. 
Nagrodę GRAND PRIX, dyplom i statu-
etkę otrzymał Bartłomiej Juszkiewicz 
uczeń kl. V SP Konstantynów.
W kat. dzieci przedszkolne:
I miejsce – Aleksandra Stępnik  
W kat. uczniowie z klas I – III szkół 
podstawowych:
I miejsce – Dominika Stolarek
II miejsce – Magda Karczmarz
III miejsce – Nikola Siwek
W kat. uczniowie z klas IV – VI szkół 
podstawowych:
I miejsce – Maja Doroszuk
II miejsce – Gabrysia Stańczuk-Za-
rzycka.

III miejsce – Weronika Franczuk
W kat. uczniowie klas VII – VIII:
I nagrodę – Wojciech Dudek
Zdobywcy I,II i III miejsc w kat. soliści 
otrzymali statuetki i upominki.
W konkursie brały udział także najmłod-

sze dzieci w kategorii tanecznej pod kie-
rownictwem pani instruktor Moniki De-
mianiuk. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i upominki ufundo-
wane przez wójta gminy i GCK.

Materiały: gmina Konstantynów, Małgorzata 
Mieńko, GCK w Konstantynowie

Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń” zorganizowała festyn 
z okazji „Pożegnania Wakacji”. Festyn odbył się 08.09.2019r 

(niedziela), na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Zarówie 24 
w Międzyrzecu Podlaskim.
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Skażeni Polskością w Romanowie

Wydarzenie w dworku Kra-
szewskich w  Romanowie 
(gm. Sosnówka) prezento-

wało kulisy odbudowy Państwa Pol-
skiego po 123 latach zaborów oraz 
początki tworzenia II Rzeczpospoli-
tej, a także elementy kultury ludowej 
jako wyznacznik polskiej tożsamości.
W programie wydarzenia znala-
zły się:
– wykład “Państwo rozdarte na 
części na powrót scalone zostanie” 
dr Bartłomieja Staregowskiego,
– wystawa czasowa dostępna zwie-
dzającym do końca października pre-
zentująca stroje ludowe pochodzące 
z terenów 3 zaborów,
– wystawa malarstwa Marka Lesz-
czyńskiego   prezentująca strój 
ludowy kobiecy,
– spektakl Teatru Obrzędowego “Ja-
rzębina” z Paszenek z przedstawie-
niem “Ożenek Franka”,
– koncert skrzypaczki Oliwi Spychel.
Muzeum tego dnia ponownie odwie-
dziła liczna rzesza gości. Poczynając 
od przedstawiciela Powiatu Bial-
skiego Mateusza Majewskiego, 
członków Społecznej Rady Muzeum, 

wójta Sosnówki Marcina Babkiewi-
cza, dyrektorów instytucji kultury 
i   szkół po mieszkańców gminy 
Sosnówka, Powiatu Bialskiego, 
licznych mieszkańców Międzyrzeca 
Podlaskiego i Radzynia Podlaskiego.

Marek L eszczyński   –   ar t ysta 
malarz,  reg ionalista.  Urodził  się 
w 1948 roku w Międzyrzecu Podlaskim. 
Ukończył Państwowe Liceum Technik 

Plastycznych w Nałęczowie (1967), 
a  w  1976 roku obronił dyplom na 
Wydziale Sztuk Pięknych toruńskiego 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. 
W swoim dorobku artystycznym ma 
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. Zainspirowany strojem 
ludowym stworzył serię kompozycji 
malarskich.

Materiały: wydawnictwo EDD Polski Splot informator 
Województwo Lubelskie / Radio Biper

8 września w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 
miało miejsce wydarzenie pod nazwą Skażeni Polskością w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa. W programie znalazł się wykład, otwar-
cie wystawy, spektakl teatru obrzędowego i chwila z muzyką ludową.
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Narodowe Czytanie w Łomazach

Podczas tegorocznej, ósmej osło-
ny lekturą Narodowego Czytania 
były Nowele polskie. Odczytane 

zostały fragmenty utworów Marii Ko-
nopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bole-
sława Prusa, Władysława Stanisława 
Reymonta, Henryka Rzewuskiego, 
Brunona Schulza, Henryka Sienkie-
wicza i Stefana Żeromskiego. Podsta-
wowym celem akcji była popularyza-
cja czytelnictwa, ukazanie bogactwa 
polskiej literatury oraz wzmocnienie 
poczucia wspólnej narodowej tożsa-
mości. W czytaniu udział wzięli: 
Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski 
oraz Andrzej Wiński, Kamila Golwiej 
– Telaczyńska, Agnieszka Garbatiuk, 
Aleksandra Rusek, Wiktoria Hołono-
wicz, Jan Telaczyński, Anna Telaczyń-
ska, Wojciech Telaczyński, Zuzanna 
Telaczyńska, Andrzej Telaczyński, Te-
resa Kulicka, Anna Marciniuk, Emilia 
Marciniuk, Ireneusz Korszeń, Julia 

Korszeń, Barbara Żukowska, Agata 
Chwalewska.
Na zakończenie spotkania wszystkie 
przyniesione przez uczestników akcji 
egzemplarze lektur zostały opatrzone 

specjalną pamiątkową pieczęcią oko-
licznościową.

Organizatorzy: Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czy-
żewski , Gminna Biblioteka Publiczna w Łoma-

zach, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
Materiały: Agata Chwalewska GBP Łomazy, 

Dorota Wołosowicz GBP Łomazy

Narodowe Czytanie w Dobryniu Dużym

Z  tej okazji w placówce gościli: 
Tomasz Szewczyk – zastęp-
ca wójta gminy Zalesie, Artur 

Markowski – radny gminy Zalesie, 
przedstawiciele Zespołu śpiewaczy 
ludowych „Dobrynianki”, członki-
ni Stowarzyszenia na rzecz rozwo-
ju miejscowości Dobryń Duży oraz 
prezydium Rady Rodziców – Magda 
Harasimiuk i Monika Sewestjaniuk. 
Na początku został odczytany frag-
ment listu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy z okazji 8 edycji Narodowego 
Czytania, a następnie pani Agniesz-
ka Trwoga zapoznała zgromadzo-
nych z ideą twórczości Bolesława 
Prusa. Najważniejszym punktem 
dnia było odczytanie „Katarynki”. 
Rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta 
Jóźwik, kolejno czytali zaprosze-
ni goście, nauczyciele i uczniowie. 
Było to ciekawe i uwrażliwiające 
na literaturę polską przeżycie i do-
świadczenie. Narodowe Czytanie 
zakończyło wysłuchanie melodii 
katarynki.

Materiały: Gmina Zalesie, Szkoła Podstawo-
wa w Dobryniu Dużym, Radio Biper

Dnia 7.09.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach odby-
ła się akcja Narodowe Czytanie. 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym 9 września 
2019 r. aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe 

Czytanie. 
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”Duchowość Pogranicza VII”

Mieliśmy w tym roku możliwość 
dokonania analizy zmian ja-
kie nastąpiły w obrębie tema-

tu duchowości na przestrzeni sied-
miu kolejnych plenerów, w których 
uczestniczyliśmy.
Efektem pracy pleneru jest wystawa 
prezentowana w Bialskim Centrum 
Kultury im. Bogusława Kaczyńskie-
go w Białej Podlaskiej we wrześniu 
2019 r. Organizatorem pleneru był 
Okręg Lubelski ZPAF przy współ-
prac y  S tarostwa Powi atowe go 
w Białej Podlaskiej.
Kuratorzy pleneru: Ryszard Karcz-
marski i Tadeusz Żaczek z Okręgu 
Lubelskiego ZPAF. 
Kurator wystawy: Małgorzata Pie-
karska BCK, Fotoklub Podlaski.

Tekst: Tadeusz Żaczek Zdjęcia: Małgorzata 
Piekarska 

Już po raz siódmy wczesną jesienią odbył się plener fotograficzny mają-
cy na celu ukazanie różnych spojrzeń uczestników na temat duchowo-
ści. Zaproszeni goście to członkowie Związku Polskich Artystów Foto-

grafików, Fotoklubu Podlaskiego z Białej Podlaskiej i Grupy Twórczej 
Fotogram z Siedlec, zajmujący się w swojej twórczości tym tematem. 
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Folkowa Biesiada nad rzeką BugSławatycze

Jest to jedna z najbardziej popular-
nych imprez promujących dorobek 
artystyczny zespołów śpiewaczych, 

wokalnych, tanecznych i kapel z regio-
nu nadbużańskiego Polski , Białorusi 
i Ukrainy. Toteż nie dziwi fakt, że cieszy 
się ona dużym zainteresowaniem miesz-
kańców regionu nadbużańskiego woj. 
lubelskiego.
Na scenie królowały śpiew, taniec i mu-
zyka ludowa, zaś w specjalnie przygoto-
wanych namiotach - rękodzieło ludowe 
jak również potrawy regionalne przy-
gotowane na degustację przez Panie  
z Lisznej, Jabłecznej, Krzywowólki, No-
wosiółek i Sławatycz. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie.
Już od godziny 15.00 atrakcji nie bra-
kowało; dzieci mogły poznać dawne gry 
i zabawy, również dorośli mogli spró-
bować swoich sił w strzelaniu z łuku. 
Można było zrobić zdjęcie przy figurach 
brodaczy kojarzonych z  kulturą i trady-
cją nadbużańskich Sławatycz.
Punktualnie o godz. 16.30 uroczystego 
otwarcia biesiady dokonał Wójt Gminy 
Arkadiusz Misztal. 
Swoją obecnością zaszczycili zapro-
szeni goście: dr Kornelia Wróblewska 
- Posłanka na Sejm RP, Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Dariusz Ste-
faniuk, Przemysław Litwiniuk Radny 
Sejmiku Woj. Lubelskiego, Mariusz Ki-
czyński Przewodniczący Rady Powia-
tu, Radni Powiatu Bialskiego Tomasz 
Andrejuk i Mateusz Majewski, ppłk 
Piotr Stupka Komendant Placówki SG 
w Sławatyczach, Zygmunt Litwiniuk 
Wójt Gminy Tuczna, Jerzy Troć Wójt 
Gminy Kodeń, Marcin Babkiewicz Wójt 
Gminy Sosnówka, Proboszcz Parafii 
Prawosławnej w Sławatyczach ks. Mi-
chał Wasilczyk, Radni Rady Gminy na 
czele z Przewodniczącą Moniką Tysz-
czuk, Sołtysi, Kierownicy i Dyrektorzy 

Instytucji i Jednostek Samorządowych, 
Dyrektorzy Instytucji Kultury z regionu 
nadbużańskiego Białorusi i Ukrainy. 
Po uroczystym otwarciu jako pierwsza 
wystąpiła Sławatycka Orkiestra Dęta, 
która wprowadziła publiczność w wy-
jątkowy nastrój prezentując repertuar 
muzyki filmowej. Można było usłyszeć 
słynnego walca z filmu „Noce i Dnie”, 
czy też utworu z filmu „Ojciec Chrzest-
ny”. Na scenie wystąpiły zespoły jak: 
„Łuczyna” z Centrum Kultury Jużnyj 
z Brześcia, Chór „Polesie” działający pod 
patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Brześciu, którego prezesem jest Pani 
Maria Sulima, zaprezentowali publicz-
ności m.in. „Polskie kwiaty” i „Polesia 
czar”. Nie mniejsze wrażenie arty-
styczne na biesiadnikach pozostawiły 
Narodowy Chór im. G.A. Chlebcewicza 
z Tomaszówki, „Macierz” z Ortela Kró-
lewskiego, „Jarzębina” z Zabłocia, „Bła-
gowiest” z Czerniawszczyc k. Brześcia, 
„Mołodyczki” z Szacka na Ukrainie, ka-
pela „Klawa Ferajna” z Białej Podlaskiej. 
Muzyczne klimaty folkowe, ognisko, 

wspólne śpiewnie, degustacje, towarzy-
szyły biesiadnikom w nadbużańskiej 
scenerii do późnych godzin nocnych. 
Podczas biesiady odbył się konkurs na 
najsmaczniejszą potrawę XXXII Mię-
dzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej. 
Komisja konkursowa w składzie: Iwona 
Kadłubowska, Anna Spólna, Elżbieta 
Gruszkowska dokonała oceny potraw 
biorących udział w konkursie i przyzna-
ła miejsce I dla Aktywnych Pań z Nowo-
siółek za „Ziemniaki faszerowane”; dwa 
miejsca II dla Klubu Senior+ z Lisznej 
„Kapusta rwana” i KGW Krzywowólka 
za „Rolady buraczane”, miejsce III zdo-
były Aktywne Panie ze Sławatycz za 
„Skrzydełka marynowane” i KGW Ja-
błeczna „Pierogi Jabłeczeńskie”. 
Upominki dla zespołów przekazała 
firma „Provident Polska” S.A. Oddział 
Lublin.
Patronat medialny i prasowy sprawo-
wali: TVP3 i RL Lublin, Tygodnik Sło-
wo Podlasia, Katolickie Radio Podlasie, 
Radio Biper, Biała24, Podlasie 24, Biala-
news, Echo Katolickie, Gościniec Bialski.
Organizatorzy dziękują druhom OSP 
Sławatycze, funkcjonariuszom PSG 
Sławatycze, Markowi Pruniewiczowi za 
pomoc w przygotowaniu, zabezpiecze-
niu i realizacji XXXII Międzynarodowej 
Biesiady Nadbużańskiej. 
Impreza organizowana była przy 
wsparciu finansowym Gminy Sława-
tycze i Powiatu Bialskiego. 

Tekst: B. Szulej
Foto: V. Filippov, A. Chorąży

Biesiada Nadbużańska zorganizowana została przez Gminny Ośro-
dek Kultury, Zespół Szkół i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sława-

tycze. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy 
Sławatycze Arkadiusz Misztal i Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. 
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Delegacja z Wioski Dzięcięcej 
w Kobryniu na Białorusi

Skład delegacji: 
1. Swietłana Leonidowna Jurjewa - 
Dyrektor Kobryńskiej Wioski Dziecię-
cej
2. Anna Jarosławowna Kuriszko - Psy-
cholog 
3. Anna Borysowna Semeniuk -Wy-
chowawca 
4. Alina Stanisławowna Potrubacz - 
pomocnik rodzica – wychowawcy.

Uczestnicy delegacji wzięli udział 
w uroczystych Dożynkach Powiato-
wych, ponadto zwizytowali placówki 
opiekuńczo - wychowawcze typu so-
cjalizacyjnego w Janowie Podlaskim, 
Maniach i Szachach oraz placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą typu ro-
dzinnego - Dom Rodzinny w Żabcach. 
W Placówce Opiekuńczo – Wychowaw-
czej w Szachach odbyło się spotkanie 
z wychowawcami, w trakcie którego 

omówiono i porównano stosowane 
metody rozwiązywania problemów 
opiekuńczo – wychowawczych, poja-
wiających się w trakcie pracy z mło-
dzieżą przebywającą w placówce.

W trakcie pobytu w Janowie Podlaskim 
delegacja zwiedziła również stadninę 
koni arabskich oraz Zamek Biskupi.

Materiały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej

Przegląd Muzyki Tradycyjnej „Hulanki Międzyrzeckie”

Hulanki Międzyrzeckie to senty-
mentalna muzyczna podróż po 
polskich parkietach, dechach 

i klepiskach. Polki, mazurki, obe-
rki, walczyki i tanga. Muzyka, przy 
której bawiono się w karczmach, na 
weselach, zabawach podmiejskich 
i wiejskich. Przed wojną, po woj-
nie, w latach 60-tych i nawet jeszcze 
w 70-tych.
14 września na Placu Jana Pawła II 
w Międzyrzecu Podlaskim wystąpiły 
kapele i zespoły śpiewacze z połu-
dniowego Podlasia oraz zaproszeni 
wykonawcy z innych regionów Pol-
ski. Koncertom towarzyszył jarmark 
regionalnych przysmaków i ręko-
dzieła ludowego. Ważnym edukacyj-
nym punktem imprezy były warsz-
taty muzyczne i taneczne. Impreza 
sfinansowana została przez Naro-
dowe Centrum Kultury, Miasto Mię-
dzyrzec Podlaski oraz Powiat Bialski. 
Jej ideą była popularyzacja ludowych 
tradycji i prezentacja muzyki trady-
cyjnej z różnych regionów Polski.

Wśród wielu kapel i zespołów wy-
mieńmy choć kilka gwiazd Hulanek 
Międzyrzeckich. Przed międzyrzecką 
publicznością wystąpili m.in.: Orkie-

stra Taneczna Bonanza, Kapela Karu-
zela, Sokotuchy czy też Kapela Retro.

Materiały: Radio Biper Międzyrzec Podlaski Leszek 
Niedaleki, Jakub Sowa, Grzegorz Panasiuk, Międzyrzec.

info Waldemar Pepa

W dniach 01-02.09.2019r. z wizytą w Powiecie Bialskim przeby-
wała delegacja z Wioski Dziecięcej w Kobryniu na Białorusi.

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim we współpra-
cy ze Starostwem Bialskim i pod patronatem starosty Mariusza 

Filipiuka i burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniewa Kota 
zaprosili do uczestnictwa w Przeglądzie Muzyki Tradycyjnej „Hulan-

ki Międzyrzeckie”.
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Gm. Janów Podlaski
 II Edycja Triathlonu Krainą Bugu

Trasa o długości 122,5 km, po-
dzielona została na trzy od-
cinki: BIEG – 21,5 km (Janów 

Podlaski – Gnojno-Janów Podlaski), 
SPŁYW KAJAKOWY – 15 km (Gnoj-
no – Mielnik ), WYŚCIG ROWERO-
WY – 76 km (Janów Podlaski – Klim-
czyce – Janów Podlaski).
Nagroda główna była nagroda pie-
niężna w wysokości 10 000 zł!
Zwycięzcy:
– MPT– Bieg Maciej Bondar, Kaja-
ki Paweł Florczak, Rowery Tomasz 
Szala, łączny czas 4:52:37.
– Ultra Augustów – Bieg Zbigniew 
Lubaszewski, Kajaki Andrzej Mar-
k iewicz ,  Rower y  Jarosław B o-
żeń łączny czas 4:59:48.
–  ANG Spółdzielnia  – Bieg  Piotr 
Nguyen Ha, Kajaki Grzegorz Pacuk, 
Rowery Wojciech Kamiński łączny 
czas 5:32:25.
W każdej z dyscyplin nagrodzeni 
zostali najlepsi zawodnicy wśród 
kobiet i mężczyzn. I właśnie oni na 
zaproszenie Prezesa Grupy Arche 
będą mieli okazję odwiedzić hotele 
z Kolekcji Arche z osobami towarzy-
szącymi.
Wszystkie wyniki dostępne są na 
stronie:
https://arche.pl/Aktu…/Triathlon-
-Kraina-Bugu-wyniki-2019,259
W trakcie pełnego emocji dnia, rów-
nież dla oczekujących rodzin, znajo-
mych i współpracowników zostały 
przygotowane atrakcje. W strefie 
kibica dla dzieci zorganizowano 
warsztaty malarskie, kulinarne oraz 

możliwość przejażdżki na koniach. 
Czas oczekiwania na powroty zawod-
ników umilał Podlaski Janko Muzy-
kant, pan Mieczysław Borkowski, 
który grał zarówno na harmonijce 
jak i na akordeonie. Dla miłośników 
sztuki przygotowana została po-
plenerowa wystawa sztuki niepro-
fesjonalnej, a na stoisku Fundacji 
Leny Grochowskiej można było ku-
pić ceramikę stworzoną przez oso-
by niepełnosprawne intelektualnie 
z Warsztatu Rękodzieła Artystycz-
nego ToMy. Na zakończenie w stroju 
ludowym zagrała na skrzypcach uta-

lentowana, 14-letnia Oliwia Spychel.
Organizatorami wydarzenia byli:  
Stowarzyszenie Wspólnota Arche, 
Fundację Leny Grochowskiej, Stęp-
niak Nieruchomości oraz Grupę Ar-
che. Patrona Honorowy sprawowali: 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik, Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski, Wójt Gminy Mielnik 
Marcin Urbański oraz Wójt Gminy 
Konstantynów Romuald Murawski, 
a wśród sportowców Lidia Chojecka, 
Czesław Lang i Jakub Tokarz.
Materiały: gmina Janów Podlaski, gmina Konstantynów, 

Stowarzyszenie Wspólnota Arche

1 września  odbyła się II edycja Triathlonu Krainą Bugu, w której 
wzięło udział 18 drużyn trzy i czteroosobowych.  Celem II edycji 

Triathlonu była kontynuacja wcześniejszych działań Fundacji Leny 
Grochowskiej związanej z aktywizacją osób niepełnosprawnych, 

m.in. poprzez organizację Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej i ple-
nerów Szukamy Nikifora oraz stworzenie mieszkań chronionych dla 
osób, które nie są w stanie do końca samodzielnie funkcjonować to 

ważna potrzeba społeczna.
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Ósme miejsce Mateusza Skrzata 
na mistrzostwach świata

Jak zawsze, zorganizował je je-
den z najwybitniejszych spor-
towców litewskich, czterokrot-

ny mistrz świata (Worlds Strongest 
Man), a także rekordzista świata 
w  wyciskaniu belki – Zyndrunas 
Savickas. Mistrzostwa odbyły się 
w miejscowości Poniewież na Litwie.
Ósme miejsce w  kategorii OPEN 
(zawodnicy o masie ciała powyżej 
125 kg )  z a j ą ł  Mateusz  S kr z at 
z wynikiem 142,5 kg. W kategorii 

tej łącznie było 16 zawodników. 
Zawody były niezwykle trudne, gdyż 
wyciskana przez zawodników w tej 
kategorii belka miała średnicę 33 cm 
i długość 230 cm.

Zdjęcia: World Log Lift Championship, tekst: Mateusz 
Skrzat

Udany Turniej seniorów z Terespola

W zawodach wzięło udział 
8 dr użyn reprezentują-
cych: Rosję, Litwę, Biało-

ruś i Polskę. Podopieczni Andrzeja 
Korbala zaliczyli udany występ. Za-
jęli wysokie drugie miejsce. Wystą-
pili w składzie: Marek Czerwiński, 
Jacek Wiśniewski, Bartek Wiśniew-
ski i Andrzej Korbal. Gratulacje!

Zdj. A. Korbal, Tekst: K.Pucer

Europejski Tydzień Sportu w Terespolu

Pomimo chłodu i lekkiej mżawki 
o godz. 16.00 stawiła się gru-
pa ponad 30 uczestników na 

boisku przy Akademickim Liceum 
Ogólnokształcącym. Kiedy zaczęły 
się zajęcia, to pogoda zeszła na dru-
gi plan. Od tej chwili liczyła się tylko 
dobra zabawa, możliwość aktywnego 
spędzenia czasu w fajnym towarzy-
stwie i we wspaniałej atmosferze. 
Pan Andrzej Korbal zaproponował 
kilka konkurencji. Wszyscy dali radę, 
świetnie sprostali wyzwaniu. W na-
grodę każdy z uczestników otrzymał 
drobne upominki rzeczowe i sło-
dycze. Na zakończenie uczestnicy 
w barwnej, hałaśliwej grupie przeje-

chali ulicami miasta propagując ten 
rodzaj aktywności ruchowej wśród 
mieszkańców. Trasę przejazdu za-

bezpieczała policja. Dziękujemy! Do 
zobaczenia za rok!

Materiały: Krystyna Pucer

W dniu 07.09.2019 r. odbyły 
się Mistrzostwa Świata - World 

Log Lift Championship, czyli 
mistrzowski turniej w wyciska-

niu belki. 

Drużyna seniorów z Terespola reprezentowała Polskę w Lazdijai na Litwie w dniu 7 września w Między-
narodowym Turnieju Eisstocka. 

UKS „Młodzi” i Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum Ogólno-
kształcącym w Terespolu zaprosili dzieci i  dorosłych 19 września 

2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu do spędzenia ak-
tywnie wolnego czasu na rolkach. Impreza odbywała się pod hasłem: 

„Bądź aktywny! Jeźdź na rolkach!
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VII Letni Festiwal Biegów „WROTA WOLNOŚCI” 
już za nami…

W tym roku do rywalizacji sta-
nęło 172 amatorów biegania 
jak i zawodowych biegaczy. 

Wydarzenie z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem, 
w szczególności kategorie dla dzieci, 
które gromadzą i integrują całe ro-
dziny. Najliczniejsza grupa uczest-
ników zarejestrowała się w: biegu 
na 60 m (roczniki 2014 i młodsi), 
na 100 m (roczniki 2012 i 2013), 
na 200 m (roczniki 2010 i 2011), na 
400 m (roczniki 2008 i 2009) i na 
800 m (roczniki 2006 i 2007). W po-
zostałych kategoriach biegów na 
dystansie: 3,333 km oraz 10 km fre-
kwencja była zdecydowanie niższa. 
Tradycyjnie każdy uczestnik biegu 
otrzymał medal okolicznościowy, 
natomiast zwycięzcom wręczone zo-
stały puchary, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Bezpośrednio po dekoracji 
wśród biegaczy rozlosowane zostały 
upominki.
Niedzielne popołudnie, pomimo 
niesprzyjającego biegaczom wiatru, 
było świetną okazją do spędzenia 
wolnego czasu na świeżym powie-

trzu. Jak co roku Organizatorzy 
zapewnili najmłodszym zabawy 
z animatorami oraz dmuchane zjeż-
dżalnie, dodatkowo wszyscy uczest-
nicy mogli posilić się kiełbaską pro-
sto z ogniska, ciepłą herbatą i kawą. 
Biegaczom natomiast zapewniony 

był specjalny posiłek regeneracyjny.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
VII edycji Letniego Festiwalu Bie-
gów „Wrota Wolności” za obecność 
i oczywiście zapraszamy w przy-
szłym 2020 roku.

Materiały: Magdalena Jaszczuk 
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach

W niedzielę 15 września 2019 roku w sąsiedztwie pomnika „Wro-
ta Wolności” odbyła się siódma już edycja Festiwalu Biegów. 
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Zwycięstwo Izy w Siedlcach

Najpierw na linii startu stanęli 
uczestnicy półmaratonu. Naj-
szybciej 21 km i 97 m pokonał 

Andrzej Leończuk (11:15), drugi był 
Michał Biały (1:11:57), a trzeci Bar-
tek Falkowski (1:14:14). Wśród pań 
wygrała Justyna Śliwiak (1:27:18), 
drugie miejsce zajęła Magdalena 
Pawlak (1:28:17), a trzecie Biało-
rusinka Alena Shumik (1:29:24). 
W biegu na 5 km zawodnicy poko-
nywali trasę wytyczoną ulicami Sie-
dlec. Walka była zacięta, ostatecznie 
najszybszy okazała się Kamil Mły-
narz (15:35 ), drugi linię mety minął 
Sebastian Duszyński (15:39), a trze-
ci Wojciech Karwowski (15:43). Ob-
sada biegu wśród kobiet była bardzo 
mocna. Ostatecznie po zaciętej i wy-
równanej walce najszybsza była, po-
chodząca z Terespola, Izabela Pasz-
kiewicz (16:50). Na drugim stopniu 
podium stanęła Angelika Mach 
(16:52), a trzecia linię mety minęła 
Ewa Jagielska (16:56).

Tekst: Krystyna Pucer
Zdjęcia: Iza Paszkiewicz

Gm. Łomazy
 Wakacyjne zmagania sportowe na Orliku

Rywalizacja odbywała się na bo-
iskach Orlik w gminie Łomazy 
w różnych dyscyplinach spor-

towych. Zmagania tenisowe o Pu-
char Wójta Gminy Łomazy odbyły 
się 20 lipca. Puchar zdobył Roman 
Bańkowski, drugie miejsce zdobył 
Mikołaj Lewkowicz a trzecie miejsce 
Krzysztof Mielnik.
W ramach odpoczynku po ciężkim 
roku szkolnym 27 lipca został zor-
ganizowany R ajd Rowerowy po 
miejscowościach gminy Łomazy 
w  ramach odpoczynku na trasie 
było zorganizowane ognisko inte-
gracyjne.
Sport daje możliwość wyboru wła-
snej ulubionej dyscypliny, więc 10 
sierpnia można było wykazać się 
swoimi umiejętnościami w ulicznej 
koszykówce (Streetball). W turnie-
ju wzięło udział 3 drużyny z Łomaz. 
Pierwsze miejsce zajęli: Mikołaj Lew-
kowicz i Bartek Kur, drugie miejsce 
zajęli Dariusz Stanilewicz oraz Ma-

teusz Sakiewicz i trzecie miejsce za-
jęli Kacper Bańkowski oraz Zuzanna 
Rakoczy.
Na zakończenie wakacji został zor-
ganizowany Turniej Piłki Nożnej. 
Na piłkarskie zmagania zgłosiły 
dwie drużyny z Łomaz ( „CocoJam-
bo Łomazy” oraz „Nazwa Drużyny”) 

i jedna drużyna z Tucznej („Skład 
Porcelany”). Po emocjonujących 
rozgrywkach miejsce pierwsze za-
jęła drużyna „CocoJambo Łomazy”, 
drugie miejsce zajęła drużyna „Skład 
Porcelany” a trzecie miejsce zajęła 
drużyna „Nazwa drużyny”.

Materiały: Dariusz Stanilewicz

25 sierpnia (niedziela) odbył się X Bieg Siedleckiego Jacka. 
Impreza z roku na rok przyciąga większą grupę miłośników 

biegania i chodzenia z kijkami. Startują dzieci, młodzież, a tak-
że dorośli. W sumie w dziesiątej edycji siedleckiego biegu 

wystartowało półtora tysiąca uczestników.

Wakacje dobiegły końca, czas podsumować sportowe zmagania 
młodzieży podczas czasu wolego od nauki. 
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE

Tytuł usługi

Opis usługi: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ru-
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę 
przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt 
ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-505 Janów Podlaski, 
ul. Bialska 6a

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
od 800 do 1200, środy od 1300 do 1700

centralny nr w powiecie: (83) 351-
13-56, e-mail: obywatelskie@powiat-
bialski.pl
do punktu (83) 341-30-73 (wew. 29)

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Tytuł usługi

Opis usługi: a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście 

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność 
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, 
Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację 
lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.

Radcowie Prawni 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31 od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-
ski.pl, nr do punktu: (83) 343-49-50

Adwokaci 21-560 Międzyrzec Podlaski, 
ul. Warszawska 30/32

od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-
ski.pl, nr do punktu: (83) 351-13-99

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35 poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 
900 do 1300, wtorki od 1200 do 1600

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr 
do punktu: 518-415-182, 663-762-223

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”
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KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... PAZDZIERNIK 2019
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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 bezpłat-
ne do pobrania online za pomocą np. Google Play, App Store itp.

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

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

matycznie na twoim telefonie pojawi się film!

POWIAT BIALSKI 
W MATERIAŁACH WIDEO

O inwestycjach w gminie Drelów

Dożynki Jelnica/Sawki 2019

Gmina Międzyrzec Podlaski: 8 Nowel. 
Narodowe Czytanie 2019Nowa droga w Dubowie oddana do użytku

Inwestycje w Gminie Piszczac

Osiem nowel na Narodowym Czytaniu 
w Międzyrzecu Podlaskim

Wilczyn: XXI Dożynki Powiatowe

Gminne dożynki w Sosnówce

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Więcej na
Radio BiperQR 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

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

Święto plonów w gminie Tuczna


