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XLVII Sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
5 maja 2022 r. w trybie zdalnym 
odbyła się XLVII sesja Rady Powia-
tu w Białej Podlaskiej.

Po otwarciu XLVII sesji Rady Powia-
tu i powitaniu gości, Przewodniczący 
Rady Mariusz Kiczyński rozpoczął pro-
wadzenie obrad. Stwierdzono obecność 
22 radnych, co stanowiło wymaganą 
liczbę dla prawomocności obrad. 
Wobec braku pytań i uwag Przewodni-
czący Rady stwierdził przyjęcie proto-
kołu XLVI sesji.
Przewodniczący Rady udzielił głosu 
radnemu Wojciechowi Miturze, który 
zwrócił uwagę na wynikającą z danych 
zależność szczepień na śmiertelność 
i jednocześnie zachęcił do szczepień 
w związku z kolejnymi falami Covid-19, 
które mogą nastąpić.
Następnie głos zabrał Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny Marcin 
Nowik, który w związku z powyższym 
poprosił, aby się szczepić. Przytoczył 
dane z raportu Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego PZH, w którym 
porównuje się korelację pomiędzy oso-
bami zaszczepionymi a niezaszcze-
pionymi, jeżeli chodzi o śmiertelność. 
Podziękował radnemu Wojciechowi 
Miturze za zwrócenie uwagi na tę waż-
ną kwestię, szczególnie że kolejna fala 
nie ominie Polski.
Radny Arkadiusz Maksymiuk odniósł 
się do kwestii szczepień i zapytał, czy 
prowadzone są rejestry ozdrowieńców 
i czy ktoś się tym zajmuje. Zapytał rów-
nież, dlaczego proponowane są szcze-
pionki dzieciom od lat 5, skoro dzieci 
nie chorują, a jeśli tak, to poprosił 
o dane. Zadał pytanie, czy zgodnie z do-
niesieniami medialnymi prawdą jest, 
że polski rząd zakupił kolejną partię 90 
milionów szczepionek za kwotę ponad 
10 miliardów złotych. Na koniec podał 
przykład związany ze śmiertelnością na 
Covid-19.
Przewodniczący Rady ponownie udzie-
lił głosu Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu Marcino-
wi Nowikowi, który potwierdził, że 
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sa-
nitarna prowadzi rejestry związane 
z prowadzonymi postępowaniami epi-

demicznymi, a co za tym idzie ozdro-
wieńców. Powiedział, że zachorowania 
wśród dzieci istnieją. Są nawet przy-
padki śmiertelne i poda liczby, jak tyl-
ko otrzyma je od pracownika. Odniósł 
się także do szczepień wśród dzieci, bo 
skoro są zachorowania wśród tej gru-
py, to nie rozumie czemu, miałoby nie 
być również szczepień. Podkreślił, że 
szczepienia chronią indywidualnie, ale 
największy sens mają wtedy, gdy cała 
populacja jest zaszczepiona. Wirusy 
atakują wszystkich, a cierpią i bliscy 
i gospodarka. Jest dużo zgonów, na co 
podał dane. Dochodzi do tego paraliż 
służby zdrowia. Jego zdaniem szcze-
pionki są dobrem cywilizacyjnym. 
Podał przykłady, jak choroby zakaźne 
wpływały na funkcjonowanie świata 
i jak ważna jest profilaktyka. Co do py-
tania o zakup szczepionek, to nie ma 
wiedzy i to pytanie może warto zadać 
Ministerstwu Zdrowia.
Głos zabrał Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Międzyrzecu Podlaskim Marek 
Zawada, który dodał, że w powiato-
wym szpitalu hospitalizowano trójkę 
dzieci. Głos ponownie zabrał Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Marcin Nowik, który podał liczbę 1100 
dzieci chorych i 30 hospitalizowanych 
w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim.
Przewodniczący Rady udzielił głosu 
radnemu Arkadiuszowi Maksymiu-
kowi, który w związku ze zniesieniem 
obostrzeń sanitarnych zapytał, czy trzy 
miliony Ukraińców, którzy przybyli do 
Polski, byli przebadani oraz czy będą 
szczepieni. Zapytał również, czy pro-
wadzony jest rejestr osób, które mają 
powikłania poszczepienne.
Przewodniczący Rady udzielił głosu 
Państwowemu Powiatowemu Inspek-
torowi Sanitarnemu Marcinowi Nowi-
kowi, który powiedział, że nie rozumie, 
dlaczego osoby przybywające do Polski 
miałyby podlegać obostrzeniom, sko-
ro je zniesiono. Jego zdaniem należy 
tym ludziom udzielać pomocy, skoro 
są w stanie zagrożenia życia i zdrowia. 
Wie, że tym osobom udzielana jest 
pomoc lekarska, ale też są one infor-
mowane, że na terenie Polski mogą się 

zaszczepić dostępnymi szczepionkami 
też dla Polaków. Obowiązek szczepień 
z programu szczepień jest po trzech 
miesiącach. Podkreślił dobrą współ-
pracę z lekarzami POZ w tym zakresie. 
Nie notuje się większych zachorowań 
na choroby zakaźne w związku z prze-
kraczaniem granicy. Szczególnie, że na 
Ukrainie jest wysoki odsetek wyszcze-
pienia.
Podkreślił także dobrą współpracę 
z referatami zarządzania kryzysowego 
w powiecie i mieście oraz ośrodkami 
pomocy społecznej, które również na 
bieżąco informują o chorobach. Co do 
niepożądanych odczynów poszczepien-
nych, to są one również prowadzone. 
Taki obowiązek wynika z ustawy o cho-
robach zakaźnych. Podał, że z terenu 
powiatu zgłoszono 35. niepożądanych 
odczynów poszczepiennych, 28 to były 
łagodne, 6 było poważnych i jedno cięż-
kie. 
Następnie radny Arkadiusz Maksymiuk 
zapytał, czy osoby przekraczające gra-
nicę miały robione testy na Covid-19. 
W odpowiedzi Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny Marcin Nowik od-
powiedział, że nie ma takiego obowiąz-
ku, więc nie wiedział, dlaczego miałyby 
być robione testy. Na koniec swojej wy-
powiedzi Inspektor zachęcił wszystkich 
do szczepień.
Przewodniczący Rady otworzył dysku-
sję nad sprawozdaniem z realizacji pro-
gramu współpracy powiatu bialskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 
2021 rok. Poinformował, że informa-
cja została rozpatrzona przez Komisję 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz Komisję Spraw Społecznych. 
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady 
Tomasz Bylina, który chciał uzyskać 
odpowiedź w sprawie kwot, które zo-
stały przydzielone poszczególnym 
podmiotom wspierającym uchodźców, 
dlaczego jest taka rozbieżność i czy jest 
prowadzona jakaś statystyka, na pod-
stawie której przyznawane są poszcze-
gólne kwoty. Podał przykład Nadleśnic-
twa Międzyrzec Podlaski i porównał to 
z Restauracją „Zacisze” w Międzyrzecu 
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Podlaskim. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu 
Skarbnik Powiatu Elwirze Charewicz, 
która powiedziała, że różnice wynikają 
z tego, że w jednych obiektach prze-
bywa więcej Ukraińców, niż w innych. 
Stawki wymienione w uchwale budże-
towej są stawkami za osobodzień, więc 
mnoży się stawkę przewidzianą przez 
Ministerstwo razy ilość osób przeby-
wających w danym obiekcie i stąd są 
te stawki. Co do kosztów, które ponosi 
Nadleśnictwo, nie płaci się za czynsz. 
Nadleśnictwo podnosi koszty podatku, 
natomiast za ogrzewanie, wywóz nie-
czystości płaci się już z pieniędzy, które 
pochodzą z funduszu pomocy cudzo-
ziemcom z Ukrainy. Z nich również po-
noszone są koszty wyżywienia.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński 
stwierdził, że Rada Powiatu rozpatrzy-
ła sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy powiatu bialskiego z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2021 rok.
Przewodniczący Rady otworzył dys-
kusję nad projektem uchwały apelu 
Rady Powiatu Bialskiego dotyczącego 
podjęcia przez odpowiednie instytu-
cje natychmiastowych działań zmie-
rzających do naprawy infrastruktury 
drogowej terenów nadbużańskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem dróg po-
wiatowych i gminnych zapewniających 
szybkie dojazdy bezpośrednio do rzeki 
granicznej Bug, jak również wypłaty re-
kompensat za zniszczone grunty orne, 
łąki oraz drzewostan w prywatnych 
lasach, znajdujących się w rejonie rzeki 
granicznej Bug. Poinformował, iż pro-
jekt uchwały uzyskał negatywne opinie 
Zarządu Powiatu, Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki i Infrastruktury.
Głos zabrał Wiceprzewodniczącemu 
Rady Tomasz Bylina, który w imieniu 
radnych z klubu PiS powiedział, że rad-
ni będą głosować przeciw temu projek-
towi uchwały. Argumentował to tym, 
że projekt został negatywnie zaopi-
niowany przez Komisję Rolnictwa, Go-
spodarki i Infrastruktury. Oprócz tego 
tym, że projekt uchwały i jego uzasad-
nienie nie są merytoryczne, gdyż nie 
ma adresata projektu uchwały. Do tego 
podnoszone w uzasadnieniu kwestie 
są kompetencją rady gmin i wójtów. 

Zdaniem radnych z PiS apel jest czysto 
populistyczny i PRowy, co nie powinno 
mieć miejsca. Wobec wojny za naszą 
granicą należy się skupić, by wzmocnić 
obronę terytorialną. Stwierdził, że taka 
uchwała to próba destabilizacji działań 
wojska. Nawiązał do wcześniejszych 
działań Platformy Obywatelskiej w tym 
zakresie. Wobec wojny, która toczy się 
na Ukrainie, należy być przede wszyst-
kim Polakami, a nie tylko obywatelami 
polskimi. Nie należy utrudniać, a wręcz 
pomagać Straży Granicznej i Wojskom 
Obrony Terytorialnej. Nie powinno się 
nawet mówić o rozjechanych łąkach 
czy drogach wobec niebezpieczeństwa 
ataku. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu 
radnemu Wojciechowi Miturze, któ-
ry podkreślił, że wojna wojną, a nasze 
problemy naszymi problemami. Po-
dał przykład, jak to wygląda w gminie 
Kodeń, jeśli chodzi o zniszczenia dróg. 
Przedstawił działania wojewody wobec 
problemu zgłaszanemu przez gminy. 
Wojewoda robi dużo, ale nie ma ani 
możliwości prawnych, ani finanso-
wych, żeby ten problem załatwić. Stąd 
apel skierowany do odpowiednich in-
stytucji, a chodzi o organy państwowe, 
które tworzą prawo, które to prawo 
wykonują. Apel radnych z klubu Poro-
zumienie Samorządowe skierowany 
jest do premiera, posłów na Sejm RP 
oraz senatora RP, z tego terenu, by 
problem załatwić odpowiednim aktem 
prawnym. Jego zdaniem problem bę-
dzie, bo wojsko, które używa ciężkie-
go sprzętu i stacjonuje przy granicy, 
jeszcze długo na niej zostanie, dlatego 
należy zainteresować tym problemem 
szerokie grono ludzi, by wspomóc ludzi 
żyjących na tym terenie, którzy chcą je-
chać drogami, a nie mogą. Na budowę 
płotu, co uważa za słuszne, przeznaczo-
no ponad miliard, a na ochronę granicy 
na odcinku rzecznym do tej pory nie 
przeznaczono nic. Choć można byłoby 
usprawnić dojazd do granicy, wzmocnić 
infrastrukturę drogową. I to jest popra-
wa bezpieczeństwa i tu nie ma żadnej 
polityki.
Przewodniczący Rady wypowiedział 
się w swoim imieniu oraz w imieniu 
klubu radnych PSL. Uważał, że poza 
pewnymi błędami w projekcie lub sfor-
mułowaniami projekt uchwały jest 

aktualny. Rozumie, że wojsko musi 
którędyś jeździć. Z jednej strony nie-
daleko przejścia stacjonują wojska ro-
syjskie i białoruskie, których ćwiczenia 
słychać po polskiej stronie. Z drugiej 
strony wojsko polskie robi dobrą robo-
tę, ale psuje wizerunek swój i władz RP, 
psując infrastrukturę, jeżdżąc po łąkach 
i polach, co rusz nowymi drogami i ich 
nie naprawia. Sam ma w tym względzie 
wiele interwencji od rolników. Jednak 
po wczorajszym spotkaniu, uważa, że 
należy dać szanse wojewodzie. Jeśli 
w ciągu miesiąca żadnej interwencji ze 
strony wojewody nie będzie, to należy 
do tematu wrócić. Rolnicy martwią się, 
jak będą rozliczane wyłączenia tych 
gruntów, bo z części plonu nie zbiorą. 
Dodał, że bardzo ważnym działem go-
spodarki jest gospodarka łowiecka. Jed-
nak od kilkunastu miesięcy na terenie 
granicznym wyłączone zostały obwody 
łowieckie, a zwierzyna powoduje szko-
dy. Można byłoby się nad tym pochylić, 
może nawet w tym apelu. Podkreślił 
w imieniu klubu PSL, że radni będą się 
wstrzymywać do czasu, aż wojewoda 
zadziała. Radny Paweł Stefaniuk, który 
jako pracownik Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa powiedział 
o zasadach ubiegania się o płatności 
w obszarze przygranicznym, uwzględ-
niając zniszczenia na działkach. 
Następnie głos zabrał radny Wojciech 
Mitura, który zapytał, w związku ze 
stanowiskiem klubu PSL, co mają mó-
wić mieszkańcom przygranicznych 
miejscowości, że będą czekać jeszcze 
miesiąc, dwa. Jego zdaniem nie jest to 
sprawa gmin a wszystkich radnych. 
Przewodniczący Rady udzielił gło-
su Staroście Bialskiemu Mariuszowi 
Filipiukowi, który powiedział, że już 
przekazał informacje o tym wniosko-
dawcom, w tym podczas ostatniej sesji, 
ale kolejny raz powtórzy. Sprawa jest 
w trakcie procedowania, a wojewoda 
podjął stosowne działania i skiero-
wał pisma również do ministerstwa, 
a obecnie czeka na rozwiązania syste-
mowe. Starosta uważa, że one muszą 
zostać podjęte, ale jego zdaniem roz-
wiązaniem nie jest podjęcie tego apelu. 
Podzielił się spotkaniem z wojewodą. 
Jego zdaniem należy dać mu szansę. 
Jeżeli się okaże, że nie będzie żadnych 
rozwiązań, wówczas na pewno do tego 
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tematu radni wrócą i za takim apelem 
zagłosują.
Wobec braku dalszych pytań i uwag 
Przewodniczący Rady zarządził gło-
sowanie. Przy 22 obecnych uchwała 
w sprawie apelu Rady Powiatu Bialskie-
go dotyczącego podjęcia przez odpo-
wiednie instytucje natychmiastowych 
działań zmierzających do naprawy 
infrastruktury drogowej terenów nad-
bużańskich, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dróg powiatowych i gmin-
nych zapewniających szybkie dojazdy 
bezpośrednio do rzeki granicznej Bug, 
jak również wypłaty rekompensat za 
zniszczone grunty orne, łąki oraz drze-
wostan w prywatnych lasach, znajdu-
jących się w rejonie rzeki granicznej 
Bug, zgodnie z drukiem nr 351, nie 
została podjęta (6 – za, 6 – przeciw, 10 
– wstrzymujących się).
Starosta przedstawił sprawozdanie 
z pracy Zarządu Powiatu w okresie 
pomiędzy sesjami. Przewodniczący 
Rady udzielił głosu radnemu Markowi 
Uścińskiemu, który zapytał o zaskar-
żenie decyzji Zarządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącą zwrotu otrzy-
manego dofinansowania, a dokładniej 
czego dotyczy spór i dlaczego dochodzi 
do żądania zwrotu pieniędzy i jaka to 
jest kwota, gdyż sprawa będzie w Są-
dzie Administracyjnym. Starosta Bial-
ski Mariusz Filipiuk poprosił o szczegóły 
w tej sprawie Katarzynę Pajdosz-Stępień.
Radca prawny Katarzyna Pajdosz-Stę-
pień, wyjaśniła, że sporządzona została 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Z tego, co pamięta, zo-
stały stwierdzone błędy w zakresie po-
stępowania przetargowego i w związku 
z tym zostało stwierdzone, że należy 
zwrócić kwotę w wielkości 5% udzielo-
nego wsparcia. Z tymi ustaleniami nie 
zgadza się Zarząd Powiatu, stąd wnie-
siona skarga.
Głos zabrała również pani Skarbnik 
Powiatu Elwira Charewicz, która uzu-
pełniła, że kwota dofinansowania, 
która została zwrócona to 47 814,79 
zł. Dotyczy to realizowanego w 2019 r. 
projektu „Rozwój infrastruktury szkół 
zawodowych prowadzonych przez 
powiat bialski”, a konkretnie robót re-
montowych dotyczących modernizacji 
budynku Zespołu Szkół Technicznych 
w Międzyrzecu Podlaskim.

Przewodniczący Rady udzielił głosu 
Staroście Bialskiemu Mariuszowi Fili-
piukowi, który mimo braku dokumen-
tacji wyjaśnił, że spór dotyczył tego, że 
Urząd Marszałkowski naliczył procen-
towo korektę za realizację projektu, 
a chodziło o jedno z postępowań, któ-
re zostało zakwestionowane. Zarząd 
Powiatu nie zgadza się z tym stanowi-
skiem, dlatego idzie z tą sprawą do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Poinformował, że szczegółowe wyja-
śnienie w tej sprawie radny otrzyma na 
piśmie.
Następnie radca prawny Katarzyna 
Pajdosz-Stępień, dodała, że nie sporzą-
dzała skargi, ponieważ nie miała pełno-
mocnictwa do reprezentowania Zarzą-
du Powiatu. Widziała ją, a ona składała 
się wyłącznie z aspektów merytorycz-
nych i zakwestionowania procedury. 
Natomiast wnioski formalne były takie, 
że kwestionuje się ustalenie korekty 
i odmawia się zwrotu pieniędzy.
Przy braku dalszych pytań Przewodni-
czący Rady stwierdził, że sprawozda-
nie Starosty z pracy Zarządu Powiatu 
w okresie pomiędzy sesjami zostało 
przyjęte.
W sprawach bieżących, wnioskach 
i oświadczeniach Przewodniczący 
Rady udzielił głosu radnemu Pawło-
wi Stefaniukowi, który poinformował 
zainteresowanych rolników o naborze 
wniosków na dofinansowanie zakupu 
nawozów. Inną kwestią, którą poruszył, 
było poszukiwanie kontenera mieszkal-
nego, ewentualnie domku holender-
skiego w związku z pożarem budynku 
mieszkalnego w gminie Piszczac. Za-
chęcił także do włączenia się w zbiórkę, 
jeśli ona będzie organizowana.
Radny Marian Tomkowicz poprosił 
dyrektor ZDP o wizję lokalną, w któ-
rej chciałby brać udział. Chodziło mu 
o wjazd z ulicy Bialskiej w Leśnej Pod-
laskiej na Łosicką, skrzyżowanie 
w Leśnej Podlaskiej przy banku 
oraz na trasie Bordziłówka Stara – 
Drobin (ubytki), wycinka pobocza przy 
dworze w Droblinie, Ossówka przy 
wjeździe na drogę wojewódzką (stojąca 
woda, w związku z budową chodnika).
Przewodniczący Rady udzielił głosu Ar-
turowi Rogulskiemu zastępcy dyrekto-
ra Zarządu Dróg Powiatowych w Białej 
Podlaskiej, który powiedział, że przeka-

że tę sprawę dyrektor ZDP.
R adny Marek Uściński powie-
dział, że złoży do Zarządu Powia-
tu pismo w sprawie podjęcia dzia-
łań zmierzających do przebudowy  
skrzyżowania ulic Podrzecznej (droga 
gminna) z Wisznicką (droga powiato-
wa) w Łomazach, celem poprawienia 
bezpieczeństwa użytkowników dróg, 
które podpisali mieszkańcy.
Głos zabrała radna Czesława Caruk, 
która odniosła się do odpowiedzi, jaką 
otrzymała na temat rentowności schro-
nisk młodzieżowych w powiecie bial-
skim. Zapytała o schronisko w Janowie 
Podlaskim, gdyż przez 2 miesiące prze-
bywali w nim stażyści w ramach projek-
tu „Zawodowcy z powiatu bialskiego”, 
czy młodzież nie miała zakwaterowania 
i wyżywienia, a jeśli były przekazane 
środki na ich pobyt, to czy były przeka-
zane do szkoły, skoro nie do schroniska.
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 
Barbara Kociubińska-Koza powiedzia-
ła, że odpowie na piśmie, bo wie, że 
młodzież uczestniczyła, ale szczegółów 
nie zna. Skarbnik Powiatu pani Elwira 
Charewicz, potwierdziła, że w schroni-
sku w okresie wakacyjnym przebywała 
młodzież, z uwagi na niemożność roz-
strzygnięcia postępowania przetargo-
wego na zakwaterowanie w ramach 
projektu. Wydatek był zrefundowany 
z projektu.
Głos zabrał radny Marek Sulima, który 
podkreślił, że batalia dotycząca spraw 
łowieckich w powiecie bialskim trwała 
pięć lat, stąd podziękował zaangażowa-
nym mieszkańcom, wójtowi, staroście 
i pracownikom starostwa. Złożył też 
życzenia maturzystom z okazji matur, 
a także strażakom z okazji ich święta.
Przewodniczący Rady poinformował, 
że do Biura Obsługi Rady i Zarządu 
Powiatu wpłynęła następująca kore-
spondencja: odpowiedź na zapytanie 
złożone podczas XLVI sesji Rady Powia-
tu w dniu 12 kwietnia 2022 roku przez 
radną Rady Powiatu Białej Podlaskiej 
Czesławę Caruk dotycząca przychodów 
z funkcjonowania szkolnych schronisk 
młodzieżowych z terenu powiatu bial-
skiego.
W związku z wyczerpaniem porządku 
obrad Przewodniczący zamknął XLVII 
sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Pielgrzymka Strażaków  
Powiatu Bialskiego do Kodnia

8 maja 2022 r. w Kodniu odby-
ły się uroczystości jubileuszowe 
100-lecia powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kodniu 
połączone z XXIII Pielgrzymką 
Strażaków Powiatu Bialskiego 
do Sanktuarium Matki Bożej Ko-
deńskiej Królowej Podlasia.

Na uroczystość przybyło ponad 
200 strażaków. Podniosłą atmosfe-
rę i wyjątkowo uroczysty charakter 
uroczystości nadała obecność licznie 
zgromadzonych pocztów sztandaro-
wych zaproszonych jednostek OSP, 
Zarządu Powiatowego Związku OSP 
RP i Komendy Miejskiej PSP w Białej 
Podlaskiej. Uroczystości rozpoczęły 
się od przemarszu orkiestry strażac-
kiej z OSP Łomazy pod batutą Woj-
ciecha Lesiuka, pododdziału Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Kodnia, 
towarzyszących pocztów sztanda-
rowych sprzed Sanktuarium na Plac 
Celebry na Kalwarii, gdzie została 
odprawiona Msza Św. w  intencji 
strażaków i ich rodzin, celebrowana 

przez o. Michała Hadricha – pro-
boszcza parafii św. Anny w Kodniu, 
a kazanie wygłosił ks. kanonik Hen-
ryk Jakubowicz – Powiatowy Kape-
lan Strażaków.
Gospodarzami powiatowej piel-
grzymki byli: dh Mariusz Filipiuk 
– Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Białej Podlaskiej 
i jednocześnie Starosta Bialski, st. 
bryg. Artur Tomczuk – Komen-

dant Miejski PSP w Białej Podla-
skiej, dh Jerzy Troć – Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kodniu i jednocześnie Wójt Gminy 
Kodeń. Uroczystość rozpoczęła się 
złożeniem meldunku przez dowódcę 
uroczystości mł. asp. Marcina Kazi-
mierczaka nadbryg. Grzegorzowi Ali-
nowskiemu – Lubelskiemu Komen-
dantowi Wojewódzkiemu PSP oraz 
podniesieniem flagi państwowej na 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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maszt.
Po oficjalnym otwarciu obchodów 
dh Jerzy Troć – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Kodniu przedstawił krótki 
rys historyczny działalności Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kodniu. 
Jednostka ta za całokształt swo-
jej działalności na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej, a także na rzecz 
lokalnej i gminnej społeczności zo-
stała odznaczona Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Aktu dekoracji sztandaru do-
konali dh Czesław Pikacz – Sekretarz 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Lublinie i dh 
Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Białej Podlaskiej i członek 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Lublinie.
Kolejnym elementem obchodów 
było uroczyste wręczenie odznaczeń 
strażakom OSP Kodeń. Medalami 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Zło-
tym Medalem – Jerzy Troć. Srebr-
nym Medalem – Łukasz Krawczyk, 
Marek Lichaczewski, Marcin Kraw-
czyk. Brązowym Medalem – Prze-
mysław Fortuna, Marek Zańko, 
Ireneusz Szkodziński, Mateusz Szko-
dziński. Odznaką Honorową „Zasłu-
żony Strażak Powiatu Bialskiego”o-
trzymali: Marcin Elwicki, Mirosław 
Marchewka, Krzysztof Pietrusik. 
Odznaką „Strażak Wzorowy” otrzy-
mali: Dawid Borowiec, Paweł Bosac-
ki, Mateusz Kłos, Kacper Kłosowski, 
Kacper Krześniak, Rafał Świderski.

Tegoroczne obchody przypadły 
w roku jubileuszu 30-lecia powoła-
nia Państwowej Straży Pożarnej jako 
formacji mundurowej gotowej do 
prowadzenia działań ratowniczych 
w czasie pożarów, klęsk żywiołowych 
oraz likwidacji miejscowych zagro-
żeń. – W tym roku nie bez powodu brać 

strażacka spotyka się u stóp Matki Bo-
żej Kodeńskiej, której podziękowaliśmy 
za opiekę i wstawiennictwo w codzien-
nej służbie – mówił Starosta Bialski, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
dh Mariusz Filipiuk. Podkreślił, 
jak wymagająca jest służba strażac-
ka, oczekująca umiejętności prze-
kraczania własnych granic i stawia-
jąca dobro drugiego człowieka ponad 
własne, przy czym oparta o męstwo 
i wielką odwagę. – Ofiarność, z jaką 
podejmujecie każde działanie, żeby ra-
tować drugiego człowieka, jest godna 
największych pochwał i podziękowań. 
Wyjeżdżając do kolejnych zgłoszeń, 
podchodzicie do trudnej próby egzami-
nu człowieczeństwa, który z sukcesem 
zdajecie. Każdego dnia udowadnia-
cie, że nie bez powodu społeczeństwo 
darzy was zaufaniem i szacunkiem. 
– Jednostka ta jest chlubą Powiatu 
Bialskiego – podkreślił dh Mariusz 
Filipiuk.
Włodarz powiatu podziękował nie 
tylko strażakom za ich służbę, ale też 
członkom ich rodzin za okazywane 
na co dzień wsparcie i zrozumienie 
potrzeby społecznej ofiarności. Na-
wiązał także do ostatnich wydarzeń 
związanych z wojną na Ukrainie 

i zaangażowania, z jakim druhowie 
włączyli się w organizowanie pomo-
cy humanitarnej. – Druhowie, bycie 
strażakiem jest i powinno być powo-
dem do dumy!
Życzenia z okazji Dnia Strażaka, 
Pielgrzymki Strażaków oraz 100-le-
cia OSP Kodeń składali: dh Mariusz 
Filipiuk – Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP 
w Białej Podlaskiej, Pan Dariusz 
Stefaniuk – Poseł na Sejm RP; Pan 
Grzegorz Bierecki – Senator RP; Pan 
Robert Gmitruczuk – Wicewojewo-
da Lubelski; nadbryg. Grzegorz Ali-
nowski – Lubelski Komendant Wo-
jewódzki PSP w Lublinie.
W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Pan Dariusz Litwiniuk – Kierow-
nik Filii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Białej 
Podlaskiej, dh Czesław Pikacz – Se-
kretarz Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Pan 
Janusz Skólimowski – Wicestarosta 
Bialski, dh Mariusz Kiczyński – Prze-
wodniczący Rady Powiatu Bialskie-
go, kierownicy służb mundurowych 
i jednostek współpracujących z PSP, 
władze powiatowe oraz wójtowie 
i burmistrzowie powiatu bialskiego.

Materiał: mł. bryg. Mirosław Byszuk PSP w Białej 
Podlaskiej/Radio Biper
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Tegoroczne obchody Dnia Strażaka zostały połączone ze 100-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kod-
niu. Jubileusz ten to jeden wiek – 100 lat ratowania życia, 100 lat ratowania mienia i 100 lat patrioty-
zmu. Jednostka ta jest chlubą Powiatu Bialskiego. 
                 Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk



8 Gościniec Bialski Nr 05/2022  www.powiatbialski.eu

Gminne obchody 231 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Uroczyste obchody 231. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w gminach Powiatu Bialskiego 
rozpoczęły się od mszy świętej 
w intencji Ojczyzny. W trakcie 
uroczystości delegacje oddały 
hołd pamięci i  złożyły kwiaty 
przy pomnikach. Trzeciomajowe 
obchody uwieńczyły występy ar-
tystyczne. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Fo
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Zbieramy się przy pomnikach, w miejscach dla Polaków wyjątkowych. Żeby zamanifestować w taki spo-
sób, uczestnictwem, kwiatami, zniczami, że jesteśmy za wolnym światem, za wolną Polskę, która jest 
w sojuszach. Dzięki tym sojuszom, czyli Unii Europejskiej i NATO, jesteśmy wolnym krajem i możemy 
czuć się bezpiecznie. Dziś nasi sąsiedzi z Ukrainy właśnie za te dwa sojusze oddają życie. Giną by być tu, 
gdzie my dziś jesteśmy. A to dzięki naszym przodkom, dzięki nam. Naszym obowiązkiem jest dbać o przy-
szłość Ojczyzny.   
             Przewodniczący Rady Powiatu - Mariusz Kiczyński
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W Starostwie podsumowano akcję  
„Sprzątamy las wokół nas”

6 maja w Starostwie Powiato-
wym w Białej Podlaskiej odbyło 
się podsumowanie akcji „Sprzą-
tamy las wokół nas”. Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk złożył 
podziękowania kołom łowieckim 
i nadleśnictwom za zaangażowa-
nie we wspólną inicjatywę, której 
efektem są czyste lasy i tereny 
przyleśne.

–   O d z e w  z e  s t rony  my śl i w y ch , 
pracowników Lasów Państwowych 
i mieszkańców naszych powiatów był 
ogromny. Chcę państwu podziękować 
za aktywny udział. Nie wyobrażałem 
sobie, że to aż tak ogromne ilości 
udało się z  lasów i  innych miejsc 
usunąć. Myślę, że tego typu akcje są 
bardzo dobrym sygnałem do tego, 
żeby uświadamiać ludzi, że tak robić 
nie należy. Bo przecież chodząc do 
lasu i  patrząc na piękno przyrody 
chcielibyśmy się nią cieszyć, a  nie 
mijać góry śmieci – mówił Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk.
Włodarz złożył podziękowania na 
ręce nowego łowczego okręgowe-
go, podkreślając aktywny udział 
i zaangażowanie myśliwych w sku-
tecznie przeprowadzoną akcję. 

–  To ma wymierny skutek, ponie-
waż w tej akcji, oprócz myśliwych, 
uczestniczyły ich rodziny, również 
uczniowie szkół – zaznaczył łowczy 
okręgowy Sebastian Santus.
Głównym inicjatorem przedsię-
wzięcia byli myśliwi z Bialskiego 
Towarzystwa Łowieckiego KŁ nr 18 
Ponowa. Akcję objęli patronatem 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, 
Starosta Łosicki Janusz Kobyliń-
ski i Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski, a wzięło w niej 
udział pięć nadleśnictw: Biała Podla-
ska, Międzyrzec Podlaski, Chotyłów, 

Sarnaki i Radzyń Podlaski.
Wspólnie sprzątało lasy i ich obrze-
ża 25 kół łowieckich: KŁ nr 12 Ogar 
w Białej Podlaskiej, KŁ nr 63 Dą-
browa w Białej Podlaskiej, KŁ nr 16 
Ostęp w Warszawie, KŁ nr 101 Nem-
rod w Warszawie, KŁ nr 18 Ponowa 
– Bialskie Towarzystwo Łowieckie 
w Białej Podlaskiej, KŁ nr 127 Łoś 
w Białej Podlaskiej, KŁ Żerań w War-
szawie, KŁ nr 15 Ostoja w Białej 
Podlaskiej, KŁ nr 313 Sokół w War-
szawie, KŁ nr 17 Słonka w Między-
rzecu Podlaskim, KŁ nr 21 Jeleń 
w Radzyniu Podlaskim, KŁ nr 79 
Knieja w Radzyniu Podlaskim, KŁ nr 
10 Borki w Olszewnicy, KŁ nr 51 Sza-
rak w Wisznicach, KŁ nr 89 Siemień 
w Lublinie, KŁ nr 149 Wiarus w Lu-
blinie, KŁ nr 2 Cyranka w Łosicach,  
KŁ nr 79 Wola Warszawa w Rudni-
ku, KŁ Oświata w Warszawie, KŁ nr 
1 Basior w Łosicach, KŁ nr 22 Darz 
Bór, KŁ nr 26 Hubertus Międzyrzec, 
KŁ Otwock w Warszawie, KŁ Hu-
bert Siedlce oraz KŁ nr 104 Akteon 
w Warszawie.
To 434 osoby zaangażowane we 
wspólny czyn na terenie 28 obwo-
dów, który zakończył się w tym roku 
wynikiem 22 przyczep ciągnikowych 
wyładowanych po brzegi 323 worka-
mi śmieci, każdy o pojemności 120 
litrów. Akcją objęto kilkadziesiąt ty-
sięcy hektarów lasu.

Materiał: Radio Biper 
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Posiedzenie Rady Muzeum  
J. I. Kraszewskiego w Romanowie

12 maja w Muzeum Józefa Igna-
cego Kraszewskiego odbyło się 
ostanie w  tej kadencji posie-
dzenie Rady Muzeum. Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk podzię-
kował Członkom Rady za owocną 
współpracę i wręczył pamiątko-
we dyplomy oraz upominki.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Ma-
riusz Filipiuk, Starosta Bialski, Pani 
Barbara Kociubińska-Koza, Dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 
oraz Mateusz Majewski, Członek Za-
rządu Powiatu Bialskiego. Obecna 
kadencja Rady Muzeum upływa 30 
czerwca, spotkanie było więc okazją 
do podsumowania współpracy pod-
czas ostatnich czterech lat. 
Rada sprawuje nadzór nad wypełnia-
niem przez Muzeum jego powinno-
ści wobec zbiorów i społeczeństwa, 

w szczególności nad gromadzeniem 
i trwałą ochroną dóbr naturalnego 
i kulturalnego dziedzictwa ludz-
kości o charakterze materialnym 
i niematerialnym, informowaniu 
o wartościach i treściach groma-
dzonych zbiorów, upowszechnianiu 
podstawowych wartości historii, na-
uki i kultury polskiej oraz światowej, 

kształtowaniu wrażliwości poznaw-
czej i estetycznej oraz umożliwianiu 
korzystania ze zgromadzonych zbio-
rów. Ocenia również przedłożone 
przez Dyrektora placówki sprawoz-
danie z rocznej działalności i opiniu-
je program na rok następny.

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw 
Społecznych 
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Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
21 maja w Gminnym Centrum 
Kultury w Drelowie odbył się Po-
wiatowy Przegląd Kapel i Śpie-
waków Ludowych, podczas któ-
rego wyłoniono reprezentantów 
Powiatu Bialskiego. Wezmą oni 
udział w zmaganiach wojewódz-
kich, z których już prosta droga 
do muzycznej walki o Basztę pod-
czas Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym.

Powiat Bialski w etapie wojewódz-
kim, który odbędzie się w Muzeum 
Wsi Lubelskiej, będą reprezentować:
Zespół „Kalina” z Łózek, gmina 
Drelów.
Zespół „Jutrzenka” z Rogoźnicy, 
gmina Międzyrzec Podlaski.
Zespół „Sokotuchy” z Białej Podla-
skiej, gmina Biała Podlaska.

Zespół „Leśnianki” z Leśnej Pod-
laskiej ,  gmina Leśna Podlaska 
Zdzisław Marczuk   z  uczenni-
cą Anielą Juszkiewicz (kat. Mistrz-
-Uczeń), gmina Konstantynów

W przeglądzie wzięli również udział 
Zdzisław Marczuk i Zuzanna Abra-
mowska (Mistrz-Uczeń) oraz zespół 
„Worsianki” z Wors.

Materiał: Radio Biper 
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Konkurs recytatorski w Romanowie
W ramach obchodów Roku Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego 
w Powiecie Bialskim w Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie odbył się konkurs 
recytatorski poezji i prozy auto-
ra „Starej baśni”.

Jak podkreśliła Pani Anna Czobo-
dzińska-Przybysławska, Przewodni-
cząca jury, zmierzenie się z tekstem 
Kraszewskiego jest nie lada wyzwa-
niem. Trudna poezja, skomplikowa-
na składnia tekstów prozatorskich 
wymaga od recytującego nieprze-
ciętnych umiejętności. Już sam 
udział w konkursie jest swoistym 
wyróżnieniem. Jury stanęło więc 
przed trudnym zadaniem wyłonie-
nia zwycięzców. Po przesłuchaniu 39 
uczestników postanowiło przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia:
szkoły podstawowe, klasy I – III:
I nagroda: Szymon Semeniuk

II nagroda: Roksana Prochera
III nagroda: Kinga Łobacz
szkoły podstawowe, klasy IV – VI:
I nagroda: Tymoteusz Nowak
II nagroda: Bartłomiej Oleksiuk
III nagroda ex aequo: Pola Pocztar-
ska i Marcelina Skowrońska wyróż-
nienie: Nikita Domashchuk
szkoły podstawowe, klasy VII – 
VIII: 

I nagroda: Daria Koleśnicka
II nagroda: Jakub Chalimoniuk
III nagroda ex aequo: Mateusz Baran 
oraz Michalina Maksymiuk szkoły 
ponadpodstawowe:
I nagroda: Maria Kossak
III nagroda: Kacper Panasiuk
wyróżnienie: Wiktoria Hulewska

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw  
Społecznych 
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Uczniowie uczniom… wernisaż wystawy „Piękno zwyczajności” 
w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

26 kwietnia w Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Roma-
nowie miała miejsce uroczystość 
otwarcia wystawy Piękno zwyczaj-
ności – malarstwo polskie XIX i XX 
wieku. Swoje prace zaprezentowa-
li uczniowie Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 99 STO na 
Bemowie w Warszawie. 

Obrazy pochodzą z kolekcji kopii dzieł 
wielkich mistrzów i na co dzień są pre-
zentowane w Szkolnej Galerii Sztuki. 
Pomysłodawcą projektu, polegające-
go na wykonywaniu kopii obrazów 
znanych malarzy, była Pani Elżbieta 
Pawlak. Początkowo prace pokazy-
wane były na szkolnych korytarzach. 
Wkrótce zajęcia związane z kopiowa-
niem mistrzów stały się fakultetem 
artystycznym, a rosnący zbiór prac 
został nazwany Szkolną Galerią Sztuki. 
Zajęcia uzupełniane są wiadomościami 

o głównych kierunkach artystycznych, 
opisywaniu i katalogowaniu zbiorów, 
przygotowywaniu wystaw szkolnych 
i wyjazdowych oraz lekcji muzealnych 
dla młodszych koleżanek i kolegów. 
Tym razem prace starszych kolegów 
z Warszawy mieli okazję poznać ucznio-
wie szkół z terenu naszego powiatu.
Wystawa prezentuje polskie malarstwo 
z przełomu XIX i XX wieku. Tematem 
wiodącym w malarstwie tego okresu 

było prezentowanie zwyczajnego życia 
na wsi, chłopów oraz szlachty. Zoba-
czymy więc kopie dzieł Józefa Cheł-
mońskiego, Stanisława Witkiewicza, 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Leona 
Wyczółkowskiego i innych.
Wystawę można oglądać do 31 lip-
ca br. Serdecznie zapraszamy młodzież 
ze szkół podstawowych i średnich oraz 
wszystkich zainteresowanych polskim 
malarstwem.
Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw Społecznych 
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IV Ogólnopolskiego Konkursu „Do hymnu”
Szkoła Podstawowa im. Kajeta-
na Sawczuka w Komarnie Kolo-
nii przystąpiła do udziału w IV 
Ogólnopolskim Konkursie „Do 
hymnu”, którego organizatorem 
jest Narodowe Centrum Kultury 
w Warszawie. 

Jest to konkurs zorganizowany w 103. 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości.
Pierwszym etapem konkursu było 
uczestnictwo jednego z nauczycieli, 
p. Moniki Bańkowskiej w warsztatach 
muzycznych, zorganizowanych przez 
NCK w Łodzi. 
Kolejny etap to przesłuchanie kon-
kursowe w naszej szkole. Miało się 
ono odbyć jesienią, jednak ze wzglę-
dów bezpieczeństwa oraz wzrostu za-
chorowań na SARS-19 przesłuchania 
zostały wstrzymane. Przez ten czas 

uczniowie pod kierunkiem p. Moniki 
Bańkowskiej oraz p. Moniki Demia-
niuk nie ustawali w ćwiczeniach śpie-
wu wybranych pieśni patriotycznych. 
Wczesną wiosną przesłuchania zo-
stały wznowione i 11 maja szkoła 
mogła zaprezentować przygotowany 
repertuar. Miejscem przesłuchania 
konkursowego była kaplica parafial-
na przy kościele w Komarnie Ko-
lonii. W uroczystości wzięły udział 
władze gminy Konstantynów: Wójt 
Romuald Murawski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Tadeusz Hryciuk, 
Sekretarz Gminy Elżbieta Łazow-
ska, Skarbnik Gminy Wioletta Klej, 
a także ks. kanonik proboszcz pa-
rafii w Komarnie Stanisław Smo-
liński. Uczestników w konkursie 
wspierała również gromadka dzieci 
z Oddziałów Przedszkolnych, która 
na tę uroczystość przygotowała wła-

snoręcznie wykonane flagi z barwami 
naszego kraju.
W przesłuchaniu wzięli udział ucznio-
wie klas I-VIII, którzy z pełną powagą 
i dumą wykonali trzy pieśni patrio-
tyczne: „Hymn Narodowy”, „Boże 
coś Polskę” oraz „Rotę”. Jury lokalne 
składające się z profesjonalnych mu-
zyków, chórmistrzów i dyrygentów 
Małgorzaty Nowak oraz Barbary Pazur 
z ogromnym zainteresowaniem przy-
słuchiwało się prezentacji pieśni. Do 
przygotowania tej uroczystości została 
zaangażowana cała społeczność szkol-
na: uczniowie, nauczyciele oraz rodzi-
ce. Uczniowie wraz z wychowawcami 
przygotowali gazetki patriotyczne, 
plakaty informujące o wydarzeniu. Po-
przez udział w konkursie, uczestnicy 
na długo zapamiętają słowa oraz prze-
kaz śpiewanych utworów.

Materiał: Szkoła Podstawowa  
im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
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Warsztaty ekologiczne „ Z ekologią za pan brat”
W Europejskim Centrum Kształ-
cenia i Wychowania OHP w Ro-
skoszy w  ramach obchodów 
Światowego Dnia Ziemi odbyły 
się warsztaty ekologiczne pod 
hasłem „Z EKOLOGIĄ ZA PAN 
BRAT”. 

Warsztaty zorganizowane zosta-
ły przez młodzież biorącą udział 

w projekcie zagranicznych staży 
zawodowych, wspólnie z Kołem Na-
ukowym Akademii Bialskiej: „Klub 
Pedagoga”. W ramach podjętych 
działań zrealizowano warsztaty 
twórczego recyklingu, gdzie przed-
mioty powszechnie uważane za 
„śmieci” posłużyły jako materiały 
do tworzenia ubrań. Miało to na celu 
przybliżenie uczestnikom procesu 

przetwarzania wtórnego odpadów  
w wyniku którego powstają produk-
ty o wartości wyższej, traktowane 
jako rzeczy i przedmioty wartościo-
we. W czasie spotkania przeprowa-
dzono praktyczne zajęcia z segregacji 
śmieci, omówiono naturalne metody 
oczyszczania powietrza i przekaza-
no inf. o roślinach poprawiających 
jakość powietrza. Dodatkowo ze 
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względu na bardzo niski poziom 
wód gruntowych oraz ogromne 
susze w ostatnich latach poruszo-
no również bardzo ważną kwestię, 
zrównoważonego korzystania przez 
ludzi z zasobów naturalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem go-
spodarki wodnej oraz porównano jak 
wygląda to w Polsce i za granicą. Ce-
lem warsztatów było kształtowanie 
świadomości i właściwych postaw 
ekologicznych młodzieży, odpowie-
dzialności za stan środowiska oraz 
przeniesienie dobrych praktyk i war-
tości na otoczenie i grunt domowy 

uczestników. Podjęte działania to 
wsparcie przygotowawcze zrealizo-
wane zgodnie ze standardami ja-
kości Erasmusa w ramach projektu 

zagranicznych staży zawodowych, 
finansowanego ze środków progra-
mu Erasmus +.

Materiał: Katarzyna Bancarzewska
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Międzynarodowy Turniej Tańca Break Dance 
„Wschodnia Bitwa vol. 2”

W sobotę 30 kwietnia 2022 r. 
w hali sportowej Zespołu Placó-
wek Oświatowych Nr 2 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim odbyła się 
druga edycja Międzynarodowe-
go Turnieju Tańca Break Dance 
„Wschodnia Bitwa vol. 2”.

W tegorocznej „Wschodniej Bitwie” 
udział wzięło 114 uczestników, 
z czego łącznie powstało 185 poka-
zów tanecznych (niektórzy zawodni-
cy startowali 2 lub 3 razy w różnych 
kategoriach tanecznych). Gościliśmy 
tancerzy z miast takich jak: Siedlce, 
Racibórz, Międzyrzec Podlaski, War-
szawa, Krynica-Zdrój, Dąbrowa Gór-
nicza, Białystok, Łomża, Konstan-
tynów, Olsztyn, Ryn, Jelenia Góra, 
Muszyna, Pruszków, Wrocław, Płock, 
Stalowa Wola, Lublin, Ornontowice, 
Katowice. W imprezie brali udział 
również reprezentanci Ukrainy, Bia-
łorusi oraz Kazachstanu. 
ZWYCIĘZCY TURNIEJU:
KATEGORIA DO 11 LAT 1vs1
I miejsce – bboy ElectroSpike (Biało-
ruś) Aleksei Bogdan;
II miejsce – bgirl Spark (Polska) Ga-
bierla Dymowicz;
III miejsce – bboy Akro (Polska) Alan 
Miczajka;

KATEGORIA 12-15 LAT 1vs1
I miejsce – bboy Littleman (Polska) 
(Szymon Dmoch);
II miejsce – bboy Denver (Ukraina) 
Danylo Zapara;
III miejsce – bboy Rubik (Ukraina) 
Kyrylo Ruban;
KATEGORIA 2vs2 OPEN
I miejsce – bboy Arczek, bboy Gie-
ras (Polska) Artur Głogowski, Dawid 
Gieranin;
II miejsce – bboy Myśliwy, bboy Barti 
(Polska) Kacper, Myśliwiec, Bartosz 
Peregrym;
III miejsce – World Of Funky (bboy 
Chadzik, bboy Ćmieniu) (Polska); 

BGIRL CONTEST
I miejsce – bgirl Sandi (Polska) (San-
dra Połujańska);
POWERMOVES CONTEST
I miejsce – bboy Denver (Ukraina) 
Danylo Zapara;
FOOTWORK CONTEST
I miejsce – bboy Saga (Polska).
Zwycięzcy otrzymali nagrody rze-
czowe i finansowe. Wszyscy tance-
rze otrzymali pakiety startowe i pa-
miątkowe dyplomy. Zawody zostały 
współfinansowane ze środków Sta-
rostwa Powiatowego w Białej Podla-
skiej.

Materiał: Anna Czerwińska Miejski Ośrodek  
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim 
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Złoty Złom a nawet Międzynarodowy Certyfikat! 
Sukces Koła Myśliwych Ogar!

W dniu 22 maja, w budynku Sta-
rostwa w Białej Podlaskiej spo-
tkał się Zarząd wraz z gośćmi 
i myśliwi Koła Myśliwych Ogar.

W obecności zacnych osób w tym 
myśliwego – Starosty Bialskiego Ma-
riusza Filipiuka, myśliwego Kierow-
nika Filii Urzędu Marszałkowskiego 
w Białej Podlaskiej Dariusza Litwi-
niuka nastąpiło wręczenie odznak 
medali, a nawet przyznano przez 
międzynarodową organizację Certy-
fikat za wice rekord Europy. 
Złom Złoty – najwyższe odznaczenie 
wśród myśliwych otrzymał – Jerzy 
Jakubiuk, prezes Zarządu Koła My-
śliwych Ogar. Złotą odznakę Związ-
ku Myśliwych przyznano – łowczemu 
Czesławowi Niczyporukowi. Brą-
zowe odznaki Związkowe przyzna-

no – sekretarzowi Tomaszowi Ra-
domińskiemu i podłowczemu koła 
Stanisławowi Pasternakowi. Koło 
Myśliwych Ogar ma również od kilku 
dni w swoich szeregach rekordzistę. 
Paweł Niczyporuk otrzymał mię-
dzynarodowy Certyfikat wyceny CIC 
– za wielkość i ukształtowanie wień-
ca jelenia – byka, wice rekord Europy.
Wśród gości oraz kapituły wręczają-
cej odznaczenia i Certyfikat obecni 

byli również: prezes Zarządu Okręgo-
wego Biała Podlaska, członek kapitu-
ły odznaczeń Andrzej Daniluk oraz 
Jacek Szołucha, członek Zarządu 
Okręgowego Biała Podlaska. Wśród 
gości zaszczycił swoją obecnością 
obrady Koła Myśliwych Ogar Seba-
stian Santus łowczy Koła Zarządu 
Okręgowego Biała Podlaska. Oprawę 
rogów myśliwskich zapewnili: Ro-
bert Kopacz i Andrzej Bołtowicz.

Materiał: Radio Biper

Fo
t. 

R
ad

io
 B

ip
er

Spotkanie z przedstawicielami  
Banku Gospodarstwa Krajowego

Dnia 26.04.2022 r. w  Staro-
stwie Powiatowym w  Białej 
Podlaskiej odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Tematem spotkania był Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych. 
Omówiono zagadnienia  zwią-
zane z realizacją przedsięwzięć, 
które otrzymały dofinansowanie 
w pierwszej edycji Programu oraz 
kwestii dotyczących kolejnych na-
borów w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. Na spotkaniu 
wśród zaproszonych gości obecni 
byli Wójtowie oraz pracownicy 
urzędów gmin z terenu powiatu 
bialskiego. W trakcie spotkania 
prowadzona była dyskusja pomię-

dzy prowadzącymi a gośćmi, przy-
czyniła się ona do rozwiania wielu 
wątpliwości i dała odpowiedzi na 

wiele nurtujących uczestników 
pytań.

Materiał: Michał Krasa – Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej

Fo
t. 

S
ta

ro
st

w
o 

P
ow

ia
to

w
e 

w
 B

ia
łe

j P
od

la
sk

ie
j



15www.powiatbialski.eu        Gościniec Bialski Nr 05/2022

Józef Ignacy Kraszewski – Człowiek z Romanowa
Cz. 4. Czas wydorośleć czyli 
życie na Wołyniu

Józef Ignac y Kraszewski spę-
dził na Wołyniu ponad dwadzie-
ścia   lat (1838-1859).  Gospo-
d arzył  w  ma jątkach Omelno, 
Gródek ,  Hubin.  Żona pisarza 
odziedziczyła również majątek 
Kisiele. Najbardziej ukochał Gró-
dek ,  chyba ze względu na po-
dobieństwo do Romanowa. Ale 
życie ziemianina nie było pasją 
Józefa. Nie był dobrym gospo-
darzem. Prawdziwą pasją było 
oczywiście pisanie. A nie łatwo 
było pogodzić gospodarowanie, 
wyjazdy na kontrakty,  opiekę 
nad powiększającą się rodziną 
(Kraszewski miał czworo dzieci), 
działalność społeczną… Pisarz 
dużo podróżuje, między innymi 
do Odessy, Jedyssanu i Budżaku 
dla poratowania zdrowia, zwie-
dza Wołyń, Polesie i Litwę. Owo-
cem tych podróży są wspaniałe 
dzieła podróżopisarskie. Drugie, 
paryskie, wydanie Wspomnień   
Wołynia, Polesia i Litwy z 1861 
r., ilustrowane było szkicami sa-
mego autora. Ciekawostką jest, 
że pierwsze wydanie Wspomnień 
nie zawierało ilustracji, ze wzglę-
du na brak możliwości technicz-
nych! We Wspomnieniach Odessy, 
Jedyssanu i Budżaku na uwagę 
zasługują między innymi opisy 
kolonii gracko-rzymskich (przede 
wszystkim Olbii) .  Kraszewski 
ujawnia tu swoją niezwykłą pasję 
do archeologii. Później, będzie 
stałym uczestnikiem konferencji 
i   sympozjów archeologicznych 
w całej Europie. Nie zabrakło też 
w biografii pisarza Grand Tour. 
Na zachód Europy wyjeżdża po 
raz pierwszy w 1958 r., do Włoch, 
przez Belgię i Francję. Wydane 
w latach sześćdziesiątych Kartki 
z podróży, opisujące tę fascynu-

jącą wyprawę, są do dziś uważane 
za jedną z najlepszych pozycji po-
dróżopisarskich. Niepowodzenia 
gospodarskie oraz dorastające 
dzieci wpływają na decyzję pisa-
rza o opuszczeniu wsi i przepro-
wadzce do Żytomierza. Następuje 
to w 1853 r. To czterdziestoty-
sięczne miasteczko zyskało nie-
samowicie na  obecności pisarza. 
Wkrótce Kraszewski obejmuje 
wiele funkcji społecznych: zo-
staje kuratorem szkół polskich, 
dyrektorem artystycznym Teatru 
Szlachty Żytomierskiej, dyrekto-
rem Klubu Szlacheckiego, Towa-
rzystwa Dobroczynności, naczel-
nikiem Komitetu Statystycznego. 
I wszystkie te funkcje pełni na 
serio. I pisze. Powieści. Dzieła 
naukowe. Artykuły do prasy. Re-
daguje Athenaeum. Wprowadza 
nowe gatunki dziennikarskie. 
Jest teoretykiem prasy. W okre-
s ie  wołyńskim powstały  tzw. 
powieści ludowe Kraszewskiego, 
w których autor pokazuje dosko-
nały warsztat realisty, tworząc 
jedne z najlepszych swoich dzieł 
powieściowych. Wprowadzony 
do tych powieści bohater ludowy 
z krwi i kości, ba, grający w tych 
powieściach pierwsze skrzypce, 
to nowość w literaturze nie tylko 
polskiej, ale i europejskiej. Chłopi 
są tu świadomie przeciwstawiani 
postaciom ze szlachty, dworowi, 
rządcom, ekonomom. Tego w lite-
raturze nie było. A co może jesz-
cze ważniejsze, Kraszewski tak 
prowadzi narrację, że sympatia 
czytelnika plasuje się po stronie 
pokrzywdzonego często chłopa. 
To ważny głos w ówczesnej dys-
kusji o sprawie chłopskiej, mają-
cy wpływ na formułowanie opinii. 
Kraszewski, niezwykle ceniony 
przez szlachtę wołyńską, pod ko-
niec lat pięćdziesiątych popada 
z nią w ostry konflikt. A powo-

dem właśnie sprawa chłopska, 
tzw. kwestia włościańska.  Swoje 
stanowisko, popierające nadanie 
chłopom ziemi, wykłada jasno 
w liście-memoriale do Wincente-
go Korwin-Piotrowskiego, który 
ten ostatni odczytał na zjeździe 
szlachty w Łucku. Oliwy do ognia 
dolał  Kraszewski wystawiając 
komedię Stare dzieje. Na scenie, 
obok siebie, pan i chłop. Pan po-
pada w ogromne długi. Bankruc-
two. Chłopi ratują f inansowo 
pana, a ten w zamian zrzeka się 
pańszczyzny… A  w  jednym ze 
swoich Listów do redakcji Gazety 
Warszawskiej (tak, tak, bo i ten 
gatunek wprowadził Kraszewski), 
ogłasza atak na szlachtę, na jej 
egoizm, sobkostwo, brak patrio-
tyzmu. Mosty zostały spalone.
Ale, jak mówi stare polskie porze-
kadło, nie ma tego złego…, w tym 
właśnie czasie otrzymuje od Le-
opolda   Kronenberga, bankiera 
warszawskiego i właściciela Gaze-
ty Codziennej,  propozycję obję-
cia funkcji redaktora. Propozycję 
przyjmuje. Wyjeżdża do Warsza-
wy. Kupuje dom. Przeprowadza 
remont. Sprowadza rodzinę. Za-
czyna się nowy rozdział w  jego 
życiu. Cdn…

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw  
Społecznych
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Józef Ignacy Kraszewski – Człowiek z Romanowa
Cz. 4 – Ktoś mnie pokochał, świat 
nagle zawirował… w maju, trady-
cyjnie nazywanym miesiącem za-
kochanych, o damach serca Kra-
szewskiego.

Czy Kraszewski był kochliwy? Od 
młodości miał słabość do płci pięk-
nej, a ona często ją odwzajemniała. 
Owiany był legendą, może trochę wy-
olbrzymioną, uwodziciela, co mu za-
pewne imponowało. Kobiece wdzięki 
nie były mu obojętne, ale w rzeczy-
wistości miał tylko kilka dam serca. 
Wśród nich te z sercem, ale i bez serca.
Pierwszą miłością pisarza była jego 
uczennica. Jako student udzielał 
korepetycji Marii Klaczkównie, 
siostrze Juliana Klaczki, polskiego 
krytyka literackiego, historyka sztu-
ki, publicysty i eseisty. Zakochali się 
w sobie, jak to młodzi. Kiedy Kra-
szewski został aresztowany, tuż po 
wybuchu powstania listopadowego, 
Maria nie wytrzymała presji i popeł-
niła samobójstwo. Trudna młodzień-
cza miłość Polaka i Żydówki…
W 1838 roku Józef Ignacy Kraszew-
ski poślubił Zofię Woroniczów-
nę bratanicę Jana Pawła Woronicza, 
poety, prymasa Królestwa Polskiego 
latach 1828–1829. Józef tak pisał 
o swojej wybrance do Matki: Osoba, 
którąm wybrał, jest najlepszego wycho-
wania, urodzenia, najzgodniejszego wie-
ku, bo ma ledwo lat 18, majątek jej jest 
odpowiedni, bo jak mi się zdaje, mojemu 
– i nie ma nic, co by miało Papę i Mamę 
trwożyć. A chociaż dość już daleko zajść 
pozwoliłem sobie, bo nie umiałem się 
zatrzymać, nie widzę przyczyn, dla któ-
rych bym miał się cofnąć. Tą osobą jest 
siostra Pani Stachowskiej, siostrzenica 
Pani Urbanowskiej, panna Zofia Woro-
nicz, osoba, której najbezbronniejszym 
uważając okiem, nie można odmówić 
najsłodszego charakteru, najlepszych 
skłonności, talentów, słowem wszystkie-
go, czego się tylko wymaga. To, co ja mó-
wię, potwierdzą wszyscy. Przy ty, co dla 
mnie ubogiego wiele znaczy, jest bardzo 
prostych gustów, może nadto prostych 
i bardzo, ale bardzo gospodarna i lubią-
ca cichą wieś, gospodarstwo i ciche życie 

jak nasze. Że zaś wiem, , jak rodziców 
i Mamę interesują wszystkie szczegó-
ły, dodam, że jej posag (bo i o tym na 
nieszczęście gadać trzeba) jest 50 000 
zaraz gotowych i drugie tyle w nadziei, 
ale pewnej, na przyszłość. […] Wszystko 
teraz od Papy zależy, ale ja już się cofnąć 
nie mogę i jeśli ten projekt zdawać mu 
się będzie z jakiejkolwiek strony niedo-
godny, na Boga Mamie przysięgam, że 
nie wiem, co pocznę, dlatego też jeszcze 
raz Mamy błagam w imię wszystkiego, 
co jest najświętszym w niebie i na zie-
mi, niech Mama, o ile będzie można,  
wystawi tę rzecz Papie tak, aby nie był 
przeciwny. Ja po Bogu mam nadzie-
ję  w Mamie, że jeśli będzie potrzeba 
przekonywania, Mama potrafi przyspie-
szyć szczęście swego syna. W podob-
nym tonie, Józef pisał do ukochanej 
babki Anny Malskiej.
Ton wręcz błagalny, bo rodzice, 
a szczególnie ojciec, uważali, że na 
małżeństwo za wcześnie. I nie o wy-
brankę tu chodziło, bo ta, wydaje się 
zaspakajała ambicje rodziców. Syn za 
młody, bez wykształcenia, bez ma-
jątku, jak utrzymać przyszłą rodzi-
nę? Józef o miłość swą walczył. dłu-
go…ale zwyciężył. W gruncie rzeczy 
małżeństwo to było trudne, bo gdy 
pierwsze uniesienia opadły, Józef za-
czął dostrzegać, że wiele ich dzieliło: 
ambicja żony, jej zarozumiałość, zbyt-
nia pobożność, by nie rzec dewocja.  
I dbająca o dobry ton jego dzieł. Żar-
tobliwie powiadano nawet, że biedny 
autor przez dwie przechodził cenzury: 
rządową i żoniną, które niemało miodu 
z dzieł jego wyssały.
Zofia była jedyną żoną pisarza, ale 
piękne i mądre kobiety obecne były 
w życiu Kraszewskiego nieustannie. 
Z jednymi łączyła go zwykła przy-
jaźń, z innymi fascynująca korespon-
dencja, jeszcze inne były wiernymi 
czytelniczkami i wielbicielkami na 
odległość. Bo przyznać trzeba, że po-
czytność swych dzieł zawdzięczał 
głównie kobietom, do nich trafiał naj-
czulej i najskuteczniej. To one, często 
z wypiekami na twarzy, czekały na 
kolejny odcinek romansu (w XIX wie-
ku wszystkie powieści nazywano roman-

sami) ukazującego się w prasie. To one 
pisywały do Kraszewskiego i mdlały 
z wrażenia na spotkaniach autorskich. 
Jedna z korespondentek pisarza była 
Jadwiga Kuleszanka, młoda nauczy-
cielka z Kijowa. Nigdy się nie spotkali, 
choć pisarz na spotkanie nalegał, ale 
pozostała ciekawa korespondencja. 
To Jadwini dedykował pisarz Starą 
baśń, swoją najbardziej znaną po-
wieść historyczną.
Hrabina Maria z Rizniczów Kel-
lerowa – była znaną w środowisku 
awanturnicą i polityczną intrygantką. 
Co łączyło ją z naszym pisarzem? Do-
chowały się francuskie listy Marii do 
pisarza, afektowane i sentymental-
ne, ale trudno mówić tu z całą pew-
nością o romansie. Powiedzielibyśmy 
raczej, że flirtowali, bo dowodów na 
romans po prostu nie ma. Ale ten flirt 
zaważył prawdopodobnie na przy-
szłości pisarza. Poznali się jeszcze 
na Wołyniu, a na początku lat sześć-
dziesiątych, spotkali się ponownie 
w Warszawie. I Kraszewski stał się ry-
walem… Aleksandra Wielopolskiego. 
Z margrabią łączyły bowiem Marię 
kontakty niezupełnie jednoznaczne. 
Czy wpłynęło to na decyzję Wielopol-
skiego i Kraszewski otrzymał nakaz 
opuszczenia Warszawy? Też do końca 
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nie wiemy. Pisarz wyjechał do Drezna 
z paszportem ważnym sześć miesięcy 
i do kraju już nie powrócił (mamy tu 
na myśli zabór rosyjski).
Zofia zostaje w Warszawie, pisarz 
wyjeżdża więc do Drezna… w to-
warzystwie Marii Benks – młodej, 
pięknej i dowcipnej, ładnie grającej 
na fortepianie, aktorki. Była towa-
rzyszką Kraszewskiego od 1860 do 
1867 r. Marynia była nerwowa i lubiła 
się stroić, dlatego przejadła się Kraszew-
skiemu, wydał więc ją za mąż artystę 
z Petersburga. Kraszewski pisał do 
przyjaciela, Leopolda Kronenberga: 
Z wielką nieśmiałością udaję się z proś-
bą do Pana Dobrodzieja, bardzo dla 
mnie ważną. Oto wiadoma panu osoba, 
która tak wielkim dla mnie była cięża-
rem, a której przez niedarowaną sła-
bość nie umiałem się pozbyć wprzódy, 
na ostatek, zdaje się, że w tych dniach 
mnie opuści, za co Panu Bogu dziękuję. 
Ale niezmiernie mi trudno dać jej tyle, 
ażeby mogła odjechać i przez jakiś czas 
mieć się z czego utrzymać, póki projek-
towany mariaż do skutku nie przyjdzie. 
Jeżeli to być może, ratuj mnie, Pan, jak 
możesz, najrychlej. Mam wypłaty czę-
ściowe u księgarzy, obowiązuję się ten 
dług najuroczyściej spłacać częściami, 
albo miesięcznie, albo kwartalnie. Po-

trzeba mi tysiąc rubli na to, inaczej się 
nie uwolnię, a to mnie do nędzy przy-
prowadzi. Ten trwający siedem lat 
epizod, to w gruncie rzeczy banalna 
przygoda erotyczna, ale to być może 
ona wpłynęła na to, że pisarz nie wzy-
wał żony do przyjazdu do Drezna. Być 
może ta przygoda zdecydowała, że 
Kraszewski wykorzystał okazję, aby 
uwolnić się od zbyt pobożnej żony.
Christine Greiner, Christa del Ne-
gro, ta bez serca. Była dziennikarką 
i publicystką. Kraszewski poznał ją 
w Wiedniu dzięki Aleksandrowi hra-
biemu Brochockiemu i zakochał się 
w jej …dłoniach. Piękność o połu-
dniowych rysach, odznaczającej się 
doskonałym wręcz kształtem dłoni, 
zawładnęła sercem pisarza. Gipsowy 
odlew jej prawej dłoni wykonał rzeź-
biarz Victor Tilgner i jedna z kopii 
podarowała Christa Kraszewskiemu, 
a on używał jej jako przycisku do pa-
pieru i trzymał zawsze na swoim biur-
ku. A dlaczego bez serca? Okazało się 
po pewnym czasie, że uczucia Christy 
nie były tak szczere, jak się wydawało 
Kraszewskiemu. Podstawiona praw-
dopodobnie przez Bismarcka miała 
skompromitować pisarza. Józef od-
płacił pięknym za nadobne i opisał 
swoją miłość w powieści Bez serca. 

Pod koniec życia Christa straciła 
wzrok. Swój pamiętnik dyktowała, 
a jeden z rozdziałów, Ostatnia miłość 
poety, poświęciła swojemu związko-
wi z pisarzem. To dla niej chciał Kra-
szewski otrzymać rozwód kościelny, 
o który poprosił papieża. Nie otrzy-
mał. Za późno, za późno!… Romans pi-
sarza pięknie opisał Antoni Trepiński 
w książce Romans z Wiedenką.
Christa wbrew temu, co sądziła, nie 
była ostatnią miłością pisarza. Ten za-
szczyt przypadł damie z sercem. W 1867 
r. nabył Kraszewski willę przy Nord-
stasse 27 i zatrudnił jako gospodynię 
młodą wdowę Florę Heinitz, która zo-
stała wnet kochanką pisarza, opiekun-
ką w czasie częstych jego chorób, och-
mistrzynią domu. Pozostała z pisarzem 
do końca. Przyjeżdżała do Twierdzy 
Magdebusrkiej w czasie uwięzienia, 
przywożąc mu materiały piśmiennicze, 
książki, pościel… Flora była szczerze do 
niego przywiązana, a on z całym sza-
cunkiem odnosił się do swej opiekunki 
w późnych latach starości. To jej zapisał 
willę nabytą w 1879 r. Z niej pochodzi 
biurko pisarza, które dziś można oglą-
dać w Muzeum Kraszewskiego w Ro-
manowie (stanowi własność Muzeum 
Narodowego w Krakowie).

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw  
Społecznych 
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Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych
30 kwietnia w Gminnym Cen-
trum Kultury w Drelowie odbył 
się Powiatowy Przegląd Teatrów 
Obrzędowych, podczas którego 
amatorskie grupy teatralne po 
raz kolejny walczyły o kwalifika-
cję do Ogólnopolskiego sejmiku 
teatrów obrzędowych w Stoczku 
Łukowskim. 

Biorące udział w przeglądzie gru-
py teatralne przeniosły publiczność 
w czasie, przypominając, jak dawniej 
wyglądały tradycyjne wiejskie. De-
cyzją komisji konkursowej Zespół 
Obrzędowo Śpiewaczy Lewko-
wianie z Dokudowa oraz Zespół 

„Zawsze razem” z Woli Gułow-
skiej zakwalifikowały się do Ogól-
nopolskiego sejmiku teatrów ob-
rzędowych w Stoczku Łukowskim. 
Organizatorami wydarzenia były 

Wojewódzki Ośrodki Kultury w Lu-
blinie, Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej oraz Gminne 
Centrum Kultury w Drelowie.

Materiał: Radio Biper 
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Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów  
Śpiewaczych w Polubiczach

7 maja w kościele parafialnym 
p.w. Św. Jana Ewangelisty oraz 
miejscowej świetlicy w  Polu-
biczach odbył się Powiatowy 
Przegląd Chórów i  Zespołów 
Śpiewaczych, na który zaprosi-
ło Starostwo Powiatowe w Bia-
łej Podlaskiej, Gmina Wisznice 
oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Oświaty w Wisznicach.

W  przeglądzie udział wzięło 20 
zespołów śpiewaczych oraz chó-
rów z terenu powiatu bialskiego, 
które zaprezentowały pieśni Ma-
ryjne oraz utwory ludowe. Pierw-
sza część imprezy odbywała tuż 
po mszy świętej w  miejscowym 
kościele. – Ma to szczególne zna-
czenie, ponieważ znajduje się tu 
ikona Matki Boskiej Polubickiej. To 
ona była inspiracją do tego, by ten 
przegląd w tej miejscowości zorga-
nizować – przypomniała dyrektor 
G m i n n e g o  O ś r o d k a  K u l t u r y 
i Oświaty w Wisznicach Elżbieta 
Sokołowska. 
Wśród wykonawców znalazły się ze-
społy i chóry:
Zespół KGW Polubicze z Polubicz;
Zespół muzyczny ze Szkoły Pod-
stawowej im. Ks. J. Twardowskiego 
w Horodyszczu;
Zespół „Sąsiadeczki” z Kobylan;
Zespół „Łobaczewianki” z Łobaczewa 
Małego;
Zespół Śpiewaczy „Polesie” z Horo-
dyszcza;
Zespół „Jutrzenka” ze Sławacinka 
Starego;
Zespół „Wrzos” z Woskrzenic Du-
żych;
Chór Parafii NNMP z Białej Podla-
skiej;
Zespół Śpiewaczy „Pawłowianki” 
z Nowego Pawłowa;
Zespół „Studzianczanie” ze Stu-
dzianki;
Zespół „Raz na Ludowo” z Huszczy;
Klub Seniora „Złoty Wiek” z Mała-
szewicz;
Zespół „Podlasianki” z Rokitna;

Zespół „Kalina” z Kostomłot;
Zespół Śpiewaczy „Tęcza” z Dąbrowi-
cy Dużej;
Zespół „Kaczeńce” z Czosnówki;
Zespół „Luteńka” z Koszoł;

Zespół „Pohulanka” z Kopytnika;
Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora 
„Echo Polesia” z Terespola;
Chór „W Dubicy” z Dubicy. 

Materiał: Radio Biper
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Inscenizacja „Na jarmarku” i jubileusz  
XV-lecia Zespołu „Leśne Echo”

15 maja w domu ludowym w Za-
ściankach odbył się jubileusz 
XV-lecia Zespołu „Leśne Echo” 
połączony z  kolejną odsłoną 
inscenizacji życia na wsi „Jak 
to na wsi niegdyś bywało...- Na 
jarmarku”. Zespół z Zaścianek 
przeniósł publiczność w czasy 
dawnych jarmarków, na któ-
re zjeżdżali mieszkańcy całych 
gmin. Na wydarzenie zaprosi-
li Starosta Bialski, Wójt Gminy 
Międzyrzec Podlaski, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz gospoda-
rze spotkania. 

Chociaż jubileusz 15-lecia istnienia 
Zespołu Śpiewaczego „Leśne Echo” 
z Zaścianek przypadał w roku ubie-
gły, dopiero w tym mógł się odbyć 
w  uroczyste formule z  udziałem 
licznych gości i przyjaciół jubilatów. 
Spotkanie połączono z kolejną edy-
cją inscenizacji pod wspólną nazwą 
„Jak to na wsi niegdyś bywało…”. 
W tym roku członkowie zespołu 
przypomnieli dawny jarmark i go-
spodarskie do niego przygotowania. 
Nie zabrakło świeżych jaj, kwaśnej 
śmietany, ciepłego mleka prosto od 
krowy, a nawet żywej kurku czubatki, 
którą jedną z gospodyń wiozła w ko-
szyku na sprzedaż. Przygotowania 
ubarwiły wesołe ludowe przyśpiewki 
i piosenki.
Uroczystość uświetnił występ dzie-
cięcego zespołu Hreczka z Zaścianek, 
do którego obecnie należy 15 dzieci 
w wieku od kilku do kilkunastu lat. 
Zespół prowadzi jedna z członkiń 
„Leśnego Echa” Zofia Nestorowicz. 
Przybyły również zaprzyjaźnione 
zespoły z Zahorowa, Rokitna, Wors, 
Wygnanki i Polskowoli oraz zespoły 
gminne z Rogoźnicy, Berezy, Przy-
chód i Tłuśćca.
Jubileuszowe życzenia i gratulacje 
członkom Zespołu „Leśne Echo” 
złożyli m.in. przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych. – Ten ze-
spół to historia. To pasjonaci, ludzie 
wielkiego serca – podkreślił radny 

Powiatu Bialskiego Marek Sulima. 
Zasługi zespołu dla gminnej kultu-
ry i tradycji chwalił również włodarz 
gminy. – To przepiękny jubileusz, pięt-
naście lat funkcjonowania zespołu, któ-
ry bardzo mocno wpisuje się w ludowy 
trend na terenie Gminy Międzyrzec 
Podlaski. Chciałbym życzyć państwu 
pogody ducha, wielu talentów, a przede 
wszystkim tworzenia takiej rodzinnej 
atmosfery, jaką mamy dzisiaj. Wszy-
scy dziś czujemy tę ludowość, tego 
ducha Ziemi Międzyrzeckiej, Ziemi 
Lubelskiej, Ziemi Podlaskiej – mówił 
wójt Krzysztof Adamowicz.
  W  imieniu Starosty Bialskie-
go  Mariusza Filipiuka, który objął 
wydarzenie honorowym patronatem, 
grawerton i podziękowania prze-
kazał ordynator Oddziału Chorób 
Wewnętrznych SPZOZ w Między-
rzecu Podlaskim Andrzej Sałacki. 
Życzenia złożyła równie Dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej – Barbara Kociubiń-
ska-Koza, podkreślając jednocze-
śnie wagę krzewienia dobrych prak-
tyk i pielęgnowania tradycji poprzez 
przekazywanie jej fundamentów 
młodemu pokoleniu. – Życzę, by-
ście zawsze mieli tyle werwy i radości 
w sobie, żebyście byli szczęśliwi i żeby 

każdego dnia świeciło dla was słońce. 
Dziękuję za to, że potraficie zaszczepić 
tę nutę i radość w dzieciach. Dzisiaj to 
bardzo ważne, że dzieci potrafią konty-
nuować to, co dla nas najważniejsze – 
tradycję.
Od momentu powstania Zespołu 
Śpiewaczego „Leśne Echo” z Za-
ścianek jego kierownikiem jest Ewa 
Nasiłowska. – Za nami są fajne lata. 
Staraliśmy się odtworzyć i przekazać 
wszystko to, co potrafiliśmy. Robi-
my krótkie przedstawienia związane 
z tradycją. To takie scenki jak ta dzi-
siejsza. Było już sianie owsa, sadze-
nie i kopanie ziemniaków, pieczenie 
chleba i kiszenie kapusty. Krótkie ske-
cze przed każdym spotkaniem, żeby 
rozbawić publikę.  W  repertuarze 
zespołu m.in. piosenki ludowe, 
biesiadne, kościelne, kolędy, utwory 
regionalne. –  Jak miałyśmy gości 
z  delegacji to, śpiewałyśmy też po 
włosku i francusku. Wykorzystujemy 
wszystko okolicznościowo, według 
potrzeb – opowiada liderka formacji. 
Zespół liczy 11 osób: Ewa Nasiłow-
ska; Zofia Nestorowicz; Henryka Ty-
moszuk; Urszula Flis; Eugenia Cap; 
Jolanta Osiej; Justyna Lesiuk; Salwi-
na Samociuk; Irena Nikończuk; Alek-
sander Schmidt; Tadeusz Sawczuk.

Materiał: Radio Biper 
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Konkurs Koronkarski „Igłą malowane”
24 kwietnia w pracowni koron-
karstwa w Sitniku odbyło się 
podsumowanie Konkursu Koron-
karskiego „Igłą malowane”. Ce-
lem konkursu jest popularyzacja 
rękodzieła oraz rozwijanie zain-
teresowań i inwencji twórczej.

W czternastej edycji konkursu zapre-
zentowano prace z dziesięciu woje-
wództw: podlaskiego, mazowieckiego, 
lubuskiego, dolnośląskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, łódzkiego, mało-
polskiego, śląskiego, wielkopolskiego 
i oczywiście lubelskiego. Wernisaż prac 
konkursowych jest okazją do integra-
cji środowiska twórczego. Komisji oce-
niającej prace konkursowe przewodni-
czyła Pani Małgorzata Niewiadomska, 
laureatka poprzedniej edycji. 
A oto laureaci poszczególnych kate-
gorii:
haft krzyżykowy:
I nagroda: Pani Barbara Baran z Przy-
miłowic, woj. śląskie;
II nagroda: Pani Izabela Celińska 
z Janowa Podlaskiego, woj. lubelskie;
III nagroda ex aequo: Pani Anna Ław-
nik ze Styrzyńca, woj. lubelskie 
oraz Pani Halina Birycka z Planty, 
woj. podlaskie;
haft płaski:
I nagroda: Pani Agnieszka Hryniew-

ska z Mokrego (gm. Rossosz), woj. 
lubelskie;
koronka:
I nagroda: Pani Elżbieta Koryńska 
z Dokudowa Drugiego, woj. lubelskie;
II nagroda: Pani Helena Koryńska 
z Dokudowa Drugiego woj. lubelskie 
oraz Pani Krystyna Szpura z Kon-
stantynowa woj. lubelskie;
III nagroda ex aequo: Pani Barbara 
Sebastian z Wrocławia woj. dolno-
śląskie oraz Pani Urszula Makarewicz 
z Jakówek, woj. lubelskie;
zazdrostki:
I nagroda: Pani Danuta Bandzere-
wicz z Dokudowa Pierwszego, woj. 
lubelskie;
II nagroda: Pani Zofia Kaliszuk z Ja-
nowa Podlaskiego, woj. lubelskie;
III nagroda: Pani Marzena Kielek 

z Sieradza, woj. łódzkie oraz Pani 
Maria Sikorska z Bobowej, woj. ma-
łopolskie; wyróżnienie: Panie Joan-
na Chałabis, Jolanta Frączak i Anna 
Hornowska z Domu Pomocy Społecz-
nej w Konstantynowie, woj. lubelskie;
Nagroda Specjalna Wójta Gminy Bia-
ła Podlaska: Pani Maria Harwacka 
z Hruda.
Wyróżniono również najmłodsze 
uczestniczki konkursu: Nikolę Der-
kacz z Łukowców oraz Aleksandrę 
Jaworską z Klimy Olszanka.
Wernisaż uświetnił zespół Sitnicza-
nie. Zadanie zostało dofinansowane 
z budżetu powiatu bialskiego z dzia-
łu 921: kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego.

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw  
Społecznych
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XVIII Międzynarodowe Biegi Uliczne „Rzeka 
Bug Granicą Unii Europejskiej”

19 maja 2022 r. na gminnym 
stadionie sportowym w Sława-
tyczach odbyły się XVIII Między-
narodowe Biegi Uliczne „Rzeka 
Bug Granicą Unii Europejskiej”. 
Swoją obecnością i  udziałem 
w  biegach zaszczycili młodzi 
sportowcy z gmin powiatu bial-
skiego i włodawskiego reprezen-
tujące gminy: Piszczac, Tuczna, 
Hanna, Sosnówka i Sławatycze. 
W zawodach wzięło udział ponad 
200 biegaczy.

Jest to już XVIII edycja biegów or-
ganizowana i współfinansowana 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Białej Podlaskiej. Impreza miała na 
celu uczczenie rocznicy przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej oraz po-
pularyzację biegów masowych. Uro-
czystego otwarcia imprezy dokonał 
Wójt Gminy Sławatycze Arkadiusz 
Misztal wraz z zastępcą Łukaszem 
Jaszczukiem oraz Dyrektorem GOK 
Radosławem Szczurem. Odbyło się 
14 biegów w różnych kategoriach 
wiekowych.

300m. Bieg przedszkolaka rocz-
nik 2015 - 2016 dziewczęta
I miejsce – Wiktoria Gryciuk
II miejsce – Antonina Woszkiel
III miejsce – Zuzanna Kaca
IV miejsce – Izabela Jaroszuk
V miejsce – Anna Pruniewicz
VI miejsce – Nadia Zwierzchowska

300m. Bieg przedszkolaka rocz-
nik 2015 - 2016 chłopcy
I miejsce – Gabriel Czernij
II miejsce – Henryk Kaczmarczyk
III miejsce – Filip Mulart
IV miejsce – Kacper Krajewski
V miejsce – Filip Sobczuk
VI miejsce – Piotr Sawczuk

500m. rocznik 2013- 2014 dziew-
częta
I miejsce – Oliwia Świątkowska
II miejsce – Zuzanna Linkiewicz
III miejsce – Zuzanna Ostapczuk

IV miejsce – Lena Wylk
V miejsce – Jagoda Korzeniewska
VI miejsce – Anastazja Zhobenko

500m. rocznik 2013- 2014 chłopcy
I miejsce – Dominik Stupak
II miejsce – Artoiom Shyskim
III miejsce – Szymon Semeniuk
IV miejsce – Mikołaj Zagajski
V miejsce – Marcel Jakubik
VI miejsce – Wiktor Wiśniewski

500m. rocznik 2011-2012 dziew-
częta
I miejsce – Sandra Sławecka
II miejsce – Milena Pakuła
III miejsce – Kaja Martychowiec
IV miejsce – Alicja Olszówka
V miejsce – Milena Szustowicz
VI miejsce – Kantina Scecewicz

700m. rocznik 2011-2012 chłop-
cy
I miejsce – Kacper Swiątkowski
II miejsce – Szymon Józwuk
III miejsce – Franciszek Kondraciuk
IV miejsce – Krzysztof Kłopotek
V miejsce – Szymon Walczuk
VI miejsce – Mateusz Kadłubowski

700m. rocznik 2010 dziewczęta
I miejsce – Anna Pogonowska
II miejsce – Gabriela Pawluk
III miejsce – Eliza Grzeszczuk
IV miejsce – Maja Zagajska
V miejsce – Maja Chudzik
700m. rocznik 2010 chłopcy

I miejsce – Bartosz Bobnuk
II miejsce – Jakub Żukowski
III miejsce – Hubert Chomiuk
IV miejsce – Mateusz Bobnuk
V miejsce – Olaf Wołecko
VI miejsce – Jakub Cieślak

700m. rocznik 2009 dziewczęta
I miejsce – Weronika Olichwiniuk
II miejsce – Laura Andrzejewicz
III miejsce – Blanka Najdyhor
IV miejsce – Kinga Gromysz
V miejsce – Nela Witowska
VI miejsce – Gabriela Halaszuk

1000m. rocznik 2009 chłopcy
I miejsce – Michał Różnowicz
II miejsce – Szymon Ostapczuk
III miejsce – Kacper Onieszczuk
IV miejsce – Grzegorz Miśkowiec
V miejsce – Gabriel Pańko
VI miejsce – Bartosz Szustowicz

1000m. rocznik 2007-2008 
dziewczęta
I miejsce – Aurelia Zagajska
II miejsce – Amelia Skibińska
III miejsce – Emilia Iwańczuk
IV miejsce – Weronika Klujewska
V miejsce – Daria Dydiuk
VI miejsce – Anna Halytska

1000m. rocznik 2007-2008 
chłopcy
I miejsce – Wiktor Chaciówka
II miejsce – Alan Guzowski
III miejsce – Krzysztof Kaca
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IV miejsce – Szymon Matczuk
V miejsce – Oliwier Jabkiewicz
VI miejsce – Radosław Tomczuk

2000m. OPEN kobiet
I miejsce – Aurelia Zagajska
II miejsce – Eliza Grzeszczuk
III miejsce – Sławecka Sandra
IV miejsce – Gabriela Pawluk
V miejsce – Amelia Skibińska
VI miejsce – Milena Szustowicz

3000m. OPEN mężczyzn
I miejsce – Konrad Syryjczyk

II miejsce – Krzysztof Kaca
III miejsce – Michał Kochanowski
IV miejsce – Mikołaj Klimkowicz
V miejsce – Szymon Matczuk
VI miejsce – Wiktor Chaniówka
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III 
otrzymali medale i dyplomy, nato-
miast za miejsca IV-VI pamiątkowe 
dyplomy. Zwycięzcy kat. open kobiet 
i mężczyzn otrzymali okolicznościo-
we puchary. Nagrody i wyróżnienia 
wręczali: Wójt Gminy Arkadiusz 
Misztal oraz zastępca wójta Łukasz 
Jaszczuk.

Sędzią głównym biegów był Bogdan 
Bandzerewicz, sędzią starterem An-
drzej Łuciuk nauczyciele wychowa-
nia fizycznego miejscowego Zespołu 
Szkół. Uczestnicy biegów otrzymali 
batoniki regeneracyjne. Organiza-
torem imprezy byli Zespół Szkół, 
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sławatyczach. 
Impreza organizowana była przy 
wsparciu finansowym Powiatu Bial-
skiego, Gminy Sławatycze. Patronat 
Honorowy sprawował Starosta Bial-
ski Mariusz Filipiuk. 

Materiał: Radosław Szczur

Finał Powiatu Bialskiego w Czwórboju  
Lekkoatletycznym Chłopców i Dziewcząt

13.05.2022 r. na stadionie AWF 
Biała Podlaska odbył się Finał 
Powiatu Bialskiego w Czwórbo-
ju Lekkoatletycznym Chłopców 
i Dziewcząt – Igrzyska Dzieci. 

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej. Wszystkie druży-
ny otrzymały medale oraz dyplomy.
Kolejność miejsc chłopcy: 
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Tere-
spol – opiekun Grzegorz Machnowski
II miejsce Szkoła Podstawowa Swory 
– opiekun Rafał Hodun

III miejsce Szkoła Podstawowa So-
snówka – opiekun Daniel Litwin
Najlepszy wynik uzyskał Lewczuk 
Szymon ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Terespolu.

Kolejność miejsc dziewczęta:
I miejsce Szkoła Podstawowa Pisz-
czac – opiekun Piotr Kurowski
II miejsce Szkoła Podstawowa Cici-
bór Duży – opiekun Sławomir Adach
III miejsce Szkoła Podstawowa Sła-
watycze – opiekun Andrzej Łuciuk
Najlepszy wynik uzyskała Olichwi-
ruk Weronika – Szkoła Podstawowa 

w Piszczacu.

Puchar Starosty Powiatu Bialskie-
go otrzymała drużyna chłopców ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Terespolu 
oraz dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Piszczacu w składzie:
Chłopcy: Kozłowski Michał, Lewczuk 
Szymon, Szczygieł Daniel, Guziuk Ja-
kub, Szeląg Jakub, Machnowski Jakub. 
Dziewczęta: Olichwiruk Weronika, 
Kaczanowicz Justyna, Pogonowska 
Anna, Najdyhor Blanka, Chalimo-
niuk Emilia, Gdula Lena.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w Koszykówce 3 x 3  
Chłopców i Dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W dniu 18.05.2022 r. na boisku 
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Białej 
Podlaskiej odbył się Finał Powia-
tu Bialskiego w Koszykówce 3 x 3 
Chłopców i Dziewcząt – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej. 

Zawody finansowane ze środków 
Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Kolejność miejsc - chłopcy:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Swo-
rach – opiekun Rafał Hodun 
Kolejność rozgrywanych spotkań 
- dziewczęta:
SP Konstantynów – SP Dołha 8:2
Kolejność miejsc - dziewczęta:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Kon-
stantynowie – opiekun Dariusz Do-
mitrz

II miejsce Szkoła Podstawowa w Do-
łdze – opiekun Marek Olędzki.
Puchar Starosty Bialskiego oraz 
awans do rejonu otrzymały drużyny: 
- chłopców ze Szkoły Podstawowej 
w Sworach w składzie: Grochowski 

Michał, Szutko Bartłomiej; 
- dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Konstantynowie w składzie: Bene-
dyczuk Julia, Kaszewiak Michalina, 
Ochnik Izabela, Tyszuk Wiktoria, 
Waszczuk Paulina, Waszczuk Zuzanna.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej 
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Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej 
Chłopców – Igrzyska Dzieci

W dniu 6.05.2022 r. w szkole pod-
stawowej nr 1 w Terespolu od-
był się Finał Powiatu Bialskiego 
w Piłce Nożnej Chłopców – Igrzy-
ska Dzieci. 

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej. Wszystkie druży-
ny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Kolejność miejsc:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 
w Terespolu – opiekun Korbal Andrzej
II miejsce Szkoła Podstawowa w Ło-
mazach – opiekun Prokopiuk Marek
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Sworach – opiekun Hodun Rafał
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim – opiekun 
Kobyłka Andrzej
Puchar Starosty Bialskiego oraz 

awans do rejonu otrzymała drużyna 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Terespolu w składzie: Gołębiowski 
Krzysztof, Guziuk Jakub, Jakimiuk 
Wojciech, Kolejko Filip, Kozlowski Mi-

chał, Lewczuk Szymon, Łukasik Fran-
ciszek, Machnowski Jakub, Oniszczuk 
Arkadiusz, Stec Eryk, Zszczygieł Da-
niel – opiekun Andrzej Korbal. 

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej 
Dziewcząt – Igrzyska Dzieci

W dniu 6.05.2022 r. na boisku 
Szkoły Podstawowej w Piszcza-
cu odbył się finał Powiatu Bial-
skiego w Piłce Nożnej Dziew-
cząt – Igrzyska Dzieci. 

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowe-
go w Białej Podlaskiej. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy.

Kolejność miejsc:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim – opie-
kun Bernadeta Iwanejko
II  mie jsce Szkoła Podstawowa 
w Piszczacu – opiekun Piotr Ku-
rowski
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Sławatyczach – opiekun Bogdan 
Bandzerewicz
IV miejsce Szkoła Podstawowa 

w Sworach – opiekun Monika Ki-
ryluk
Puchar Starosty Bialskiego 
oraz awans do rejonu otrzymała 
drużyna dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Międzyrzecu Pod-
laskim w składzie: Chomiuk Daria, 
Kunaszko Nikola, Kuźmiuk Doro-
ta, Malczuk Zuzanna, Mróz Julia, 
Szyndler Milena, Wasilewska Lena, 
Waszczuk Julia. 

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej  
Chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

27.04.2022 r. na boisku Szkoły 
Podstawowej w Piszczacu od-
był się finał Powiatu Bialskiego 
w Piłce Nożnej Chłopców – Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej.

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej.
Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy.
Kolejność miejsc:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim – opiekun 
Marcin Kieruczenko
II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Wisznicach – opiekun Rafał Osi-
piuk.
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Piszczacu – opiekun Artur Wi-
śniewski.
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Ja-

nowie Podlaskim – opiekun Jarosław 
Hryciuk. 
Puchar Starosty Bialskiego oraz 
awans do rejonu otrzymała drużyna 
chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Międzyrzecu Podlaskim w skła-
dzie: Charczuk Bartosz, Fitulski 

Oliwier, Gontarczyk Igor, Jeleszuk 
Piotr, Karwowski Stanisław, Krasu-
ski Krzysztof, Nowosielski Bartosz, 
Pajdowski Michał, Suśniak Bartosz, 
Tymoszuk Nikodem, Chwedoruk 
Mateusz. 

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej 
Dziewcząt – Igrzyska Młodzieży

W dniu 27.04.2022r na boisku 
Szkoły Podstawowej w Piszcza-
cu odbył się finał Powiatu Bial-
skiego w Piłce Nożnej Dziewcząt 
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej. Wszystkie druży-
ny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Kolejność miejsc:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Ro-
kitnie – opiekun Tomasz Nowicki
II miejsce Szkoła Podstawowa w Do-
łdze – opiekun Marek Olęcki
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Rossoszu – opiekun Marek Czech
IV miejsce Szkoła Podstawowa 
w Kodniu – opiekun Anna Krawczyk 
Puchar Starosty Bialskiego oraz 
awans do rejonu otrzymała druży-

na dziewcząt ze Szkoły Podstawo-
wej w Rokitnie w składzie: Drabik 
Karolina, Gołębiowska Nikola, Gry-
ciuk Gabriela, Kozaczuk Milena, Li-

sowska Klaudia, Niścioruk Joanna, 
Polko Aleksandra, Romaniuk Julia, 
Samsoniuk Patrycja, Tur Alicja. 

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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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”

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA
Tytuł usługi

NPP opis usługi:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administra-
cyjnym, 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 postępo-

waniu 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 sądowoadministra-
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działal-
ności.

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca 
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wo-
bec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach 
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także 
w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
Kto może skorzystać:
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Mediacja: druga stro-
na sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 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. Mediacja co do 
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Dane teleadresowe:
Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.
Radcowie Prawni 21-560 Międzyrzec Pod-

laski, ul. Warszawska 
30/32

od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 900 – 1300

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 351-13-99

Adwokaci 21-550 Terespol, ul. 
Wojska Polskiego 132

wtorki, czwartki, piątki 
w godz. 900 – 1300, środy 
1300 – 1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 333-10-14

Kobylany (Urząd Gminy 
Terespol), Pl. Kaczorow-
skiego 1

poniedziałki od 1300 do 
1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 411-20-28
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Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Ry-
nek 35

poniedziałki, czwartki, 
piątki od 900 do 1300, 
wtorki od 1200 do 1600

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: 518-415-182, 663-
762-223

21-532 Łomazy, Pl. Ja-
gielloński 27

środy od 800 do 1200 centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 341-70-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA

Tytuł usługi

NPO 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 sa-
modzielnym 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.

MEDIACJA opis usługi:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca 
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wo-
bec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach 
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 

• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do 
drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także 
w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać: NPO/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiat-

bialski.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. Mediacja co do 
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Dane teleadresowe:

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

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@powiatbial-
ski.pl

do punktu (83) 341-30-73 
(wew. 29)



GORĄCZKĘ

SUCHY KASZEL

DUSZNOŚCI

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

JEŚLI MASZ

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR

ZADZWOŃ!

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
w Białej Podlaskiej
w godz. 7.30 - 18.00

83 344 - 41 - 60
83 344 - 41 - 61
83 344 - 41 - 62

po godz. 18.00
513 096 756
505 187 728

Oddział Zakaźny 
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej

83 414 - 72 - 65

gdzie uzyskasz informacje
o dalszym postępowaniu

W ten sposób pozwolisz pracownikom szpitala odpowiednio przygotować się na Twoje przyjście,  
co zminimalizuje ryzyko przypadkowego zakażenia innych osób.


