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LI Sesja Rady Powiatu Bialskiego
20 września 2022 r. w trybie sta-
cjonarnym w budynku Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej 
odbyła się LI sesja Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej.

Przewodniczący Rady Mariusz Ki-
czyński otworzył obrady LI sesji 
Rady Powiatu Bialskiego. W sesji 
uczestniczyło 19 radnych. Jedno-
głośnie przyjęto porządek obrad 
oraz rozpatrzono projekty i podjęto 
uchwały w sprawach: 
– zawarcia porozumienia pomiędzy 
Powiatem Bialskim a Gminą Miasta 
Terespol, Gminą Zalesie, Gminą Te-
respol, Miastem Biała Podlaska, do-
tyczącego zasad prowadzenia punk-
tu katechetycznego nauczania religii 
Kościoła Zielonoświątkowego Zboru 
w Terespolu;
– wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nych umów dzierżawy nieruchomo-
ści położonych w Zalutyniu gmina 
Piszczac;
– zmian w budżecie Powiatu Bialskie-
go na 2022 rok;
– zmiany uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Bialskiego na lata 2022 – 2041;
– wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
wkładu własnego na realizację zada-
nia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1051L Sławaty-
cze – Tuczna – Piszczac”.
Radne Gminy Tuczna: Agnieszka 
Skwierczyńska i Maria Falkiewicz 
oraz Piotr Pietkiewicz, leśniczy, 
mieszkaniec Gminy Tuczna wystą-
pili w imieniu mieszkańców Tucznej 
z prośbą o zabezpieczenie przez Po-
wiat Bialski środków na przebudowę 
drogi Tuczna – Ogrodniki – Między-
leś. – Przybyliśmy z prośbą o pomoc 
w przebudowie drogi 1051L. Prze-
znaczenia środków z budżetu powiatu 
na zabezpieczenie wkładu własnego 
zabezpieczającego koszty przebudo-
wy drogi. Mamy świadomość, że są to 
duże środki, a powiat ma wiele potrzeb. 
Stan drogi jest bardzo zły. Gmina sama 
sobie nie poradzi z jej przebudową. – 
mówił Piotr Pietkiewicz, leśniczy, 
mieszkaniec Gminy Tuczna. Droga 

ta nie potrzebna jest tylko Wójtowi, ale 
i nam, mieszkańcom, dlatego tutaj dziś 
jesteśmy. Obejmując urząd Starosty, 
starosta Mariusz Filipiuk odwiedził 
Gminę Tuczna. Po obejrzeniu stanu 
dróg Starosta jako pilną, złożył obietni-
cę przebudowy drogi Ogrodniki – Ma-
tiaszówka i słowa dotrzymał. Jesteśmy 
przez to ośmieleni zwrócić się ponownie 
do Starosty Filipiuka i do Rady Powiatu 
z prośbą, w imieniu mieszkańców Gmi-
ny Tuczna o zabezpieczenie w budżecie 
Powiatu Bialskiego środków na wkład 
własny. – dodawał Piotr Pietkie-
wicz. Zapraszam Starostę Bialskiego 
na zebranie sołeckie do Ogrodnik. Bę-
dzie miał Starosta możliwość przeje-
chać się do nas drogą, o której mowa, 
a która jest obecnie w tragicznym sta-
nie. – mówiła Maria Falkiewicz, 
Radna Gminy Tuczna reprezentująca 
miejscowość Ogrodniki.
Nasza gmina jest ponoć najbiedniej-
szą gminą w powiecie. Z zaniedbanymi 
drogami gminnymi jak i powiatowy-
mi. Jedna z dróg powiatowych która 
przebiega przez miejscowość Tuczna, 
jest najważniejszą drogą do przejścia 
granicznego w Sławatyczach. Droga 
jest w opłakanym stanie. W imieniu 
mieszkańców i moim własnym proszę 
Zarząd Powiatu i Radę Powiatu o po-
moc w remoncie nawierzchni drogi. – 
mówiła Agnieszka Skwierczyńska, 
sołtys Tucznej i radna Rady Gminy 
Tuczna. Podczas sesji wywiązała 
się dyskusja związana z tą uchwałą. 
Głos zabrał Radny Powiatu Marian 
Tomkowicz. – Na początek zdziwienie. 
Treścią uchwały. Przecież ona dotyczy 
budżetu 2023 r. Na komisjach wyja-
śniono jednak dlaczego jest zasadnie jej 

podjęcie. Popieramy ją. Przy okazji tej 
uchwały proszę Starostę Filipiuka, aby 
zadeklarował, że wszystkie gminy, któ-
re przejęły drogi powiatowe i mają już 
zapewnione finansowanie z zewnątrz, 
że będą realizowane nawet za cenę do-
datkowych kredytów wziętych przez 
Powiat Bialski. Przykład kolejny z Gmi-
ny Leśna Podlaska. Tam już trzy drogi 
uzyskały dofinansowanie z zewnątrz. 
Okres rozliczeniowy to rok 2023. Tam, 
gdzie już jest dofinansowanie, my nie 
możemy tego zmarnować. – powie-
dział radny powiatowy. O budowach 
dróg z dofinansowaniem trzeba powie-
dzieć prawdę. W ulotkach z powiatu 
bialskiego z lat 2007 – 2010, dla nie-
których być może to odległe czasy, ale 
w tych latach budowa kilometra nowej 
drogi kosztowała 250 do 300 tys. zło-
tych. Dziś jest tak, że otrzymuje gmina 
przykładowo 10 mln złotych, z których 
w porywach da się wykonać 4 kilometry 
nowych dróg. A i nadal musimy do tego 
dokładać. Bo kosztorysy i budżet się nie 
spinają. Radny Tomkowicz zapropono-
wał dyskusję z każdą z gmin i wsparcie 
każdej z dróg. Radny Marek Sulima po-
wiedział: Dobrze, ale nie przewróćmy 
przy tym finansów Powiatu Bialskiego. 
Dziś to wygląda tak, władza daje nam 
milion ale mówi, że w krótkim okresie 
czasu masz sam znaleźć drugi milion. 
Tak to działa. Dodatkowo po 10 mln 
złotych otrzymały małe gminy, a my 
jako powiat co otrzymaliśmy? Jakie pie-
niądze? W jakiej wysokości? Oczywiście 
możemy obiecywać mieszkańcom wiele 
rzeczy i staramy się je realizować. Ro-
bimy drogi, pomagamy gminom, ale nie 
bądźmy hura optymistami. Wynikiem 
tych działań jest potężne zadłużenie 
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samorządu. Nie uważam, żeby budowa 
dziś dróg za dwa czy dwa i pół miliona 
w cenie kilometra jest szczęśliwym roz-
wiązaniem. Tym bardziej że nadal mó-
wimy w większości o przetargach na rok 
2023. Czy będzie taniej? Wątpię. Dla-
tego proszę, bądźmy jako Rada Powiatu 
i Zarząd Powiatu ostrożni w tych wy-
datkach. Gminy przez lata zdołały sobie 
w większości poradzić ze swoimi droga-
mi, stąd też mamy takie nasilenie dzia-
łań związanych z drogami powiatowymi 
na ich terenach. Swoje porobili, chcą po-
magać nam. To normalne gospodarskie 
tempo. My jako powiat jednak aż takich 
ogromnych pieniędzy, nawet aby móc 
zapewnić wkład własny dla wszystkich 
nie otrzymaliśmy. Ostrzegam przed da-
waniem wszystkim, którzy przyjdą i to 
bez żadnej refleksji. 
Radny Tomkowicz: – Jestem za-
skoczony słowami kolegi radnego Suli-
my. Tyle pieniędzy ile obecnie dostały 
samorządy nie było jeszcze nigdy. To 
deszcz pieniędzy. I nikt nie woła: dali-
śmy, dokładajcie drugie tyle. W Polskim 
Ładzie to 90. procent dofinansowania. 
Trzeba więc dołożyć po 5. procent przez 
daną gminą i 5. procent przez powiat. 
Jak nam brakuje, trzeba wziąć kredyty. 
Trzeba się zadłużyć, bo warto. Mówię 
to jako wieloletni samorządowiec. Za 
takie pieniądze nigdy więcej nie zbudu-
jemy dróg. Te pieniądze trzeba docenić 
i wykorzystać. Nie może być sytuacji, 
że zostawimy gminy same. Oczywiście, 
czasami, w zależności od projektu są to 
większe dokładane pieniądze. W Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
trzeba dołożyć 40. procent. Ale dzielimy 
to również na dwa – na budżet powiatu 
i budżet danej gminy. Jestem przeko-
nany, że Zarząd naszego powiatu jest 
świadomy, mądry i na pewno podejmie 
właściwe decyzje. – uzupełniał wy-
powiedź radny powiatowy Marian 
Tomkowicz.
– Nie do końca kolega Tomkowicz ma 
rację, powiedział Starosta Bialski Ma-
riusz Filipiuk. Z założenia, gdy powstał 
kosztorys przebudowy czy budowy da-
nej drogi, w momencie, kiedy został 
przygotowany i złożony wniosek na 
dane dofinansowanie, dodatkowo, kie-
dy otrzymuje się decyzje o dofinanso-
waniu, następnie ogłasza się przetarg 
i go rozstrzyga, w każdy z tych etapów 

mija czas. A czas ostatnimi laty nie jest 
łaskawy dla inwestorów. Ceny wyko-
nawstwa diametralnie się zmieniają. 
Przykład drogi w Tucznej, której Rada 
Powiatu udzieliła zabezpieczenia finan-
sowego. W tym przypadku dofinansowa-
nie nie wynosi 95. Procent, ale po prze-
targu wartość dofinansowania spadła 
do około 56. procent wartości kosztory-
su przedstawionego przez wykonawcę. 
I tę pozostałą kwotę, wspólnie z Gminą 
Tuczna musimy znaleźć. Z założenia, 
kiedy samorządy przygotowywały się 
do składania wniosków na realizację 
tych zadań to kalkulowaliśmy, że wkład 
samorządu to będzie właśnie te 5. pro-
cent. Dlatego też bardzo chętnie te dro-
gi przekazywaliśmy gminom. I bardzo 
dobrze, że gminy współpracują z nami 
w tej kwestii. Dzięki temu udaje się 
tych dróg z roku na rok budować coraz 
więcej. Na dzień dzisiejszy, wszystkie 
gminy, które podpisały z nami porozu-
mienia, przejęły drogi powiatowe i same 
przygotowywały wnioski, powiat w każ-
dym tym przypadku zabezpieczył wkład 
własny. Ale trudno jest mi powiedzieć, 
co będzie za rok czy za dwa. Jakie kwoty 
wtedy przyjdzie nam do tych inwestycji 
dokładać. Oczywiście, byłoby nieroz-
sądne, aby nie skorzystać z tej szansy. 
Na dzień dzisiejszy żadne z porozumień 
z gminami nie jest zagrożone. 
– Wszyscy spodziewaliśmy się, 
że przetarg na przebudowę drogi 
w Tucznej zmieści się w kwocie 8 
milionów złotych. Tymczasem po 
przetargu wyszło około 11 i pół mln 
złotych. Decyzję Starosty i całego 
Zarządu Powiatu,  że  pomimo 
skromnych środków, zabezpieczył 
Powiat Bialski brakujące ponad 
2 mln złotych po naszej stronie 
wydatkowej, chcę mocno pochwalić 
– powiedział Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Daniel Dragan. Taniej 
dróg budować w Polsce już nie bę-
dziemy. Ceny paliw, materiałów czy 
kosztów pracy nie spadną. Więc albo 
drogi wybudujemy teraz, albo one 
nie powstaną nigdy. Potentaci drogo-
wi zabezpieczyli sobie przy realizacji 
autostrad i dróg szybkiego ruch za-
bezpieczenie od Państwa w postaci 
renegocjacji umowy w granicach do 
10. procent wartości inwestycji. My 
jako samorządy takiej sytuacji nie 

mamy. Wiem, że na komisji wspólnej 
Rządu i Samorządu była mowa o tym, 
aby zrekompensować nam, samo-
rządom, środki, które zatwierdzano 
jeszcze w zeszłym roku. Wiadomo co 
stało się z kosztami. Samorządy nie 
mogły i nie były, w stanie przewidzieć 
takiej sytuacji, którą mamy obecnie. 
Koszty wzrosły rzędu 30. do 40. pro-
cent. Oczywiście, że musimy zapew-
nić wkłady własne przedsięwzięciom 
realizowanym przez nasze gminy na 
naszych drogach powiatowych. Ale 
musimy też zadbać o to, aby nie roz-
łożyć finansowo Powiatu Bialskiego. 
Uchwałę Rady Powiatu za wyraże-
niem zgody na zabezpieczenie wkła-
du własnego na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1051L Sława-
tycze – Tuczna – Piszczac” przyjęto 
jednogłośnie. Za przyjęciem uchwa-
ły głosowało 19 radnych, wszyscy 
uczestniczący w sesji, nie było głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących się.
– Dziękuje wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w temat dotyczący przebu-
dowy drogi. Przy okazji dyskusji, ważne 
argumenty przedstawił radny Marian 
Tomkowicz. To prawda, że gminy przej-
mują na pewien okres niektóre odcinki 
dróg powiatowych, właśnie po to, aby 
przyśpieszyć i umożliwić ich remont 
angażując środki pozyskane przez po-
szczególne samorządy. Ale nie wyobra-
żam sobie, że my jako Powiat, właściciel 
tych dróg, pozostawimy gminy i miasta 
same z ciężarem kosztów prowadzenia 
tychże inwestycji. To byłby wstyd. Na 
drogi powiatowe Powiat powinien do-
kładać zawsze, oczywiście nie za każdą 
cenę, ale podejść do tego rozsądnie i po 
właścicielsku. – podsumował dyskusję 
Mariusz Kiczyński, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. 
W dyskusji w sprawach bieżących głos 
zabrali także radni: Marek Sulima, 
Marian Tomkowicz, Starosta Mariusz 
Filipiuk, Wiceprzewodniczący Rady: 
Daniel Dragan i Tomasz Bylina oraz 
Członek Zarządu Tadeusz Łazowski.
W związku z wyczerpaniem porządku 
obrad Przewodniczący Rady Powiatu 
zamknął LI sesję Rady Powiatu w Bia-
łej Podlaskiej.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
Radio Biper
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XXII dożynki powiatu bialskiego, tak 
wyczekiwane po okresie pandemicz-
nych restrykcji, zgromadziły nas na 
Ziemi Międzyrzeckiej, w urokliwych 
Rudnikach, by okazać szacunek go-
spodyniom i gospodarzom, którzy 
swą codzienną pracą realizują po-
wołanie, jakie przekazywane często 
z pokolenia na pokolenie, osadza 
się na poczuciu odpowiedzialności 
za losy własnych rodzin, lokalnej 
i regionalnej społeczności oraz pań-
stwa polskiego. Dziękujemy przy 
tym wspólnie Panu Bogu – stwórcy 
wszystkiego, który w swej opatrzno-
ści, za wstawiennictwem otaczanej 
na Podlasiu szczególnym kultem 
i  czcią Matki Bożej, opiekuje się 
swoim ludem, wspierając łaskami 
tak potrzebnymi naszym rodzinom. 
Dziękuję księdzu dziekanowi Dariu-
szowi Parafiniukowi, kapłanom oraz 
wszystkim wiernym za wspólną mo-
dlitwę podczas mszy świętej w inten-
cjach dziękczynno-błagalnych. 
Polski rolnik, podlaski gospodarz, 
umacnia się w naszych oczach na 
pozycji autorytetu, który swoim sta-
raniem dba nie tylko o to, by niko-
mu nie zabrakło chleba, ale również 
– szanując nasze dziedzictwo – jest 
twórcą i depozytariuszem kultury 
i tradycji oraz troszczy się o dobro-
stan zwierząt, o tutejszy krajobraz 
i ochronę środowiska naturalnego. 
Nasze rolnictwo stało się wielofunk-
cyjną i niezwykle istotną częścią pol-
skiej gospodarki.
 Z perspektywy mijającego roku go-
spodarczego można ogólnie ocenić, 
że trud naszych rolników przyniósł 
oczekiwany rezultat. Mimo pewnych 
okresowych trudności pogodowych 
oraz zawirowań w łańcuchach dostaw 
i w procesie skupu, udało się zebrać 
dobry plon. Nasze społeczeństwo 
może w dobie różnorodnych global-
nych zagrożeń czuć się bezpieczniej 
w tej sferze, za którą odpowiadają 

polscy producenci żywności. Dzięku-
jemy wam za ten przywilej. 
Wszyscy jednak wiemy, że sytuacji 
gospodarki rolnej nie analizuje się 
i nie ocenia z perspektywy jednego 
sezonu. Na wszelkie, satysfakcjonu-
jące z pozoru wyniki ekonomiczne 
rozliczane rok do roku, nakładają się 
słuszne niepokoje o skutki galopu-
jącej inflacji, o gwałtownie rosnące 
ceny nawozów, prądu elektryczne-
go, gazu, środków ochrony roślin, 
paliwa oraz drewna. Martwią infor-
macje o wstrzymaniu przez polskich 
przedsiębiorców produkcji nawozów 
sztucznych oraz braku dostępno-
ści dwutlenku węgla, niezbędnego 
w przetwórstwie mięsa czy produk-
cji napojów. Niepokoją też skutki 
rosyjskiej agresji na Ukrainę, które 
również destabilizują sytuację na 

naszych rynkach rolnych. W naszych 
domach rodzą się i pozostają bez od-
powiedzi pytania o to, jak będzie wy-
glądać nowa polska droga od pola do 
stołu, ile będzie kosztował nasz chleb 
powszedni?
W  takich okolicznościach staje-
my w obliczu potrzeby umacniania 
i uświadamiania tak potrzebnej so-
lidarności pomiędzy konsumenta-
mi i producentami żywności. Kon-
sekwentne skracanie łańcuchów 
dostaw to nie tylko korzyść ekono-
miczna dla obu stron, ale także gwa-
rancja dobrego pochodzenia żywno-
ści i jej wyjątkowej rodzimej jakości. 
Dziś, jak rzadko kiedy, aktualizują 
się wydawać by się mogło, że już za-
pomniane, określone ponad 60 lat 
temu, cele wspólnej polityki rolnej 
Unii Europejskiej – zapewnienie bez-

Drodzy Rolnicy, bohaterowie uroczystości dożynkowych, 
szanowni państwo – mieszkańcy naszego pięknego 

powiatu bialskiego, czcigodni goście naszego święta plonów! 
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pieczeństwa dostaw oraz dostępności 
żywności dla każdego za przystępną 
cenę. Liczymy, że polska i unijna 
polityka rolna, zaprogramowana na 
okres nowej perspektywy finansowej, 
uwzględni i zharmonizuje te ważne 
interesy rolników i konsumentów. 
W dniu święta polskiej wsi, jako 
starosta bialski, jako reprezentant 
PSL w naszym powiecie, apeluję do 
wszystkich, od których decyzji i do-
brej woli to zależy, o poczynienie 
starań w celu natychmiastowego 
uruchomienia środków unijnych 
z Krajowego Planu Odbudowy oraz 
głównych unijnych funduszy rolnych, 
na które tak czekają polscy rolnicy, 
na które tak czekają polskie samo-
rządy! 
Trzeba mieć świadomość, że funkcjo-
nowanie naszej gospodarki, w tym 
rolnictwa, bez oczekiwanych dotacji 
i subwencji, bez środków na ważne 
inwestycje, to istotne zakłócenie me-
chanizmów konkurencji na unijnym 
wspólnym rynku, którego skutkiem 
jest regres ekonomiczny i wyhamo-
wanie pogoni za dobrobytem na-
szym i przyszłych pokoleń. Wzywam 
zatem do normalizacji stosunków 
z Unią Europejską! Pamiętajmy, że 
pierwszymi ofiarami polsko-unijnych 
konfliktów będą polskie rolnictwo 
i mieszkańcy obszarów wiejskich. 
Integracja europejska, do której za-
chęcał Papież-Polak, to wartość, któ-
rej dobrodziejstwa doświadczamy 
i z której nie możemy rezygnować.
Szanowni Państwo, pragnę zapew-
nić, że samorządy powiatu bialskie-
go, w tym zarząd, radni powiatowi, 
wójtowie i burmistrzowie wraz z rad-
nymi, stale podejmują – z wykorzy-
staniem programów wojewódzkich, 
rządowych i unijnych, wysiłki na 
rzecz poprawy warunków życia i go-
spodarowania mieszkańców nasze-
go regionu. Tylko w ostatnim czasie 
zbudowaliśmy lub wyremontowa-
liśmy około 150 kilometrów dróg 
powiatowych za łączną kwotę około 
130 mln zł. W drodze twardych de-
cyzji i wygranych procesów sądowych 
unormowaliśmy relacje właścicieli 
gospodarstw rolnych z dzierżaw-
cami obwodów łowieckich. Konse-

kwentnie inwestujemy też w ochro-
nę zdrowia oraz w naszą młodzież, 
poprawiając warunki jej kształcenia 
oraz rozwoju zawodowego i osobi-
stego. Mamy nadzieję, że efekty tych 
starań są dla was dostrzegalne i spo-
tykają się z aprobatą. 
Mamy jednak świadomość, że zmie-
niający się świat, zaistniałe prze-
obrażenia społeczne i gospodarcze 
oraz różnorodne niebezpieczeństwa, 
które oddziałują na nasze życie, wy-
magają od nas podejmowania nowa-
torskich wyzwań. W dobie nieakcep-
towalnej drożyzny, rosnących cen 
konwencjonalnej energii oraz wystę-
pujących ryzyk zaspokojenia potrzeb 
zaopatrzenia w nią odbiorców, mamy 
ambicję podjąć w powiecie bialskim 
inicjatywę stworzenia zintegrowa-
nego systemu wytwarzania i zaopa-
trywania ludności oraz gospodarstw, 
przedsiębiorstw i obiektów użytecz-
ności publicznej w energię ze źródeł 
odnawialnych. Chcemy, by w per-
spektywie najbliższych kilku lat po-
wiat bialski stał się autonomicznym 
regionem energetycznym, produ-
kującym przy udziale rolników prąd 
elektryczny, gaz komunalny oraz cie-
pło ze słońca, wiatru, wody i biogazu. 
Chcemy energii taniej i dostępnej bez 
łaski Moskwy, Berlina czy ogólnopol-
skich dystrybutorów. W ten sposób 
odnotujemy też korzyści w zakresie 
ochrony naszego podlaskiego środo-
wiska naturalnego oraz stworzymy 
mieszkańcom możliwość pozyski-
wania dodatkowych dochodów oraz 
oszczędności. 
Składam podziękowania moim naj-
ważniejszym partnerom w realiza-
cji obowiązków starosty bialskie-
go. Dziękuję parlamentarzystom, 
w szczególności panu senatorowi 
Grzegorzowi Biereckiemu, panu 
posłowi Dariuszowi Stefaniukowi 
i panu posłowi Markowi Sawickie-
mu. Dziękuję radnym wojewódzkim 
– panu Sławomirowi Sosnowskie-
mu oraz czasowo oddelegowanemu 
do Rady Polityki Pieniężnej panu 
Przemysławowi Litwiniukowi. Dzię-
kuję za owocną współpracę mojemu 
zastępcy – wicestaroście Januszo-
wi Skólimowskiemu, pozostałym 

członkom Zarządu Powiatu, radnym 
powiatowym na czele z przewod-
niczącym rady panem Mariuszem 
Kiczyńskim i tutejszymi radnymi: 
Markiem Sulimą, Emilem Boguckim, 
Pawłem Litwiniukiem i Andrzejem 
Mironiukiem, a także burmistrzom 
i wójtom, w tym współgospodarzowi 
dożynek – Krzysztofowi Adamowi-
czowi, wszystkim radnym i sołtysom.
Proszę o przyjęcie podziękowań, któ-
re kieruję także do przedstawicieli 
administracji rolnej, w szczególności 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, działa-
czy izby rolniczej, związków zawo-
dowych rolników oraz kół łowieckich. 
Niech nasza służba i zaangażowanie 
dobrze przyczyni się mieszkańcom 
polskiej wsi! 
Słowa szczególnej wdzięczności kie-
ruję do naszych wspaniałych podla-
skich kobiet – pań, które oprócz po-
dejmowanych codziennych licznych 
obowiązków tworzą także koła gospo-
dyń wiejskich, zespoły ludowe, pełnią 
funkcję animatorek wiejskiej kultury 
i tradycji. W szczególności dziękuję 
osobom zaangażowanym w przygo-
towanie dzisiejszych stoisk okoliczno-
ściowych oraz twórcom wieńców do-
żynkowych, które ze względu na swe 
walory artystyczne rokrocznie odno-
szą sukcesy w wojewódzkich i ogólno-
polskich konkursach.
Mam wielką nadzieję, że naszym 
wspólnym staraniem nadchodzący 
rok przyniesie normalizację w sytu-
acji gospodarczej kraju, sprzyjającą 
stabilnemu rozwojowi polskiego rol-
nictwa, z pożytkiem dla wszystkich 
gospodarstw domowych, oczeku-
jących na zdrową i dostępną polską 
dobrą żywność. Rolnikom zaś życzę 
także satysfakcji ekonomicznej, któ-
ra powinna być istotą każdego dobre-
go gospodarowania.
Niech w Polsce ciągnik typu John 
Deere, najlepiej rodzimej produkcji, 
stanie się na wiejskim weselu pre-
zentem standardowym, a nie tylko 
ustawką.
Szczęść Boże polskim rolnikom, bło-
gosław polskiej wsi! 

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk
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XXII Dożynki Powiatowe w Rudnikach
4 września społeczność powiatu 
bialskiego wspólnie świętowała 
w Rudnikach, gdzie odbyły się 
XXII Dożynki Powiatowe. Wy-
darzenie było okazją do zapre-
zentowania się wszystkich gmin 
wiejskich i miejskich, wyłonienia 
najpiękniejszych stoisk i wień-
ców, nagrodzenia najsmaczniej-
szych wypieków, ale też przyzna-
nia medali i odznaczeń osobom 
szczególnie zasłużonym dla rol-
nictwa i dla powiatu bialskiego. 
Na scenie prezentowali się arty-
ści z regionu, a wieczorem oko-
lica rozbrzmiewała muzyką pod-
czas licznych koncertów. Sama 
impreza przyciągnęła tłumy, 
zwabione smacznym jedzeniem 
i możliwością spędzenia czasu 
przy atrakcjach zapewnionych 
przez organizatorów: Powiat 
Bialski i Gminę Międzyrzec Pod-
laski.
Uroczystości rozpoczęła polowa 
msza święta sprawowana przez ks. 
kan. Dariusza Parafiniuka, dzieka-
na dekanatu międzyrzeckiego, po 
której korowód dożynkowy przema-
szerował na plac dożynkowy, gdzie 
zgromadzeni goście zostali powitani 
przez organizatorów dożynek sta-
rostę bialskiego Mariusza Filipiuka 

i wójta gminy Międzyrzec Podlaski 
Krzysztofa Adamowicza. Przed sceną 
zaprezentowały się delegacje gmin-
ne przybyłe z pięknymi wieńcami 
dożynkowymi, a każdą z gmin pro-
wadzący imprezę dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych Starostwa Powia-
towego w Białej Podlaskiej Barbara 
Kociubińska-Koza oraz dyrektor 
PSP w Kożuszkach Zenon Domań-
ski pokrótce przedstawili, wymie-
niając kilka ważnych szczegółów, 
m.in. osiągnięcia inwestycyjne, dane 
statystyczne, uwarunkowania gospo-
darcze itp.
Tradycyjnie już w pierwszej części 
uroczystości miało miejsce przeka-
zanie chleba dożynkowego, który 
na ręce włodarzy złożyli starosto-
wie Ewa Biernacka i Jarosław Czap-
ski.  Ewa Biernacka  pochodzi z 
Tłuśćca, mieszka w Rudnikach, gdzie 
od lat 90. sprawuje nieprzerwanie 
funkcję sołtysa. Profil prowadzonego 
przez nią 17-hektarowego gospodar-
stwa zmieniał się na przestrzeni lat, 
obecnie uprawia ona zboża, ziem-
niaki, maliny, truskawki i marchew, 
hoduje również drób na własny uży-
tek. Za swoją pracę na rzecz rolników 
otrzymała w 2016 r. tytuł i odznakę 
„Zasłużony dla rolnictwa”, zosta-
ła również uhonorowana medalem 

„Zasłużony dla Gminy Międzyrzec 
Podlaski”. Właściciel 7-hektarowego 
gospodarstwa w Wysokim Jarosław 
Czapski od 2014 r. sprawuje funkcję 
radnego Gminy Międzyrzec, pełniąc 
także rolę przewodniczącego Komi-
sji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Po-
rządku Publicznego. W 2019 r. został 
wybrany na członka rady Powiatowej 
Lubelskiej Izby Rolniczej, jest rów-
nież członkiem licznych organizacji 
świadczących usługi na rzecz miesz-
kańców. Jego gospodarstwo ukierun-
kowane jest na uprawę zbóż.
Chleb dożynkowy, zgodnie ze sło-
wami starostów „Dzielcie go hojnie 
i sprawiedliwie, by w żadnym domu 
nikomu go nie zabrakło” został 
podzielony pomiędzy wszystkich 
uczestników spotkania w Rudnikach, 
po czym przedstawiciele samorzą-
dów i zaproszenie goście skierowali 
kilka słów do zgromadzonych, pod-
kreślając w swoich wystąpieniach 
trud pracy rolnika oraz wartości nie-
sione przez pokolenia. Wśród prze-
mawiających znaleźli się starosta 
bialski Mariusz Filipiuk, wójt gminy 
Międzyrzec Podlaski Krzysztof Ada-
mowicz, posłowie na Sejm Riad Ha-
idar i Dariusz Stefaniuk, wicewoje-
woda lubelski Robert Gmitruczuk, 
przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
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twa Lubelskiego Jerzy Szwaj oraz 
kierownik filii delegatury w Białej 
Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego Dariusz 
Litwiniuk.
– Polski rolnik i polski gospodarz na 
naszych oczach umacnia się na pozy-
cji autorytetu, swoim staraniem dba 
nie tylko o to, by nikomu nie zabrakło 
chleba, ale również, szanując nasze 
dziedzictwo, jest twórcą i depozyta-
riuszem kultury i tradycji. Troszczy się  
o dobrostan zwierząt, tutejszy krajo-
braz i ochronę środowiska naturalne-
go. Nasze rolnictwo stało się wielo-
funkcyjną i niezwykle istotną częścią 
polskiej gospodarki – mówił starosta 
bialski Mariusz Filipiuk. – Pragnę 
zapewnić, że samorządy powiatu bial-
skiego stale podejmują wysiłki na rzecz 
poprawy warunków życia i gospodaro-

wania naszego regionu. 
– W dzisiejszych czasach globalizacji 
i wolnego rynku okazuje się, że jedy-
ną wartością i przewidywalnością jest 
praca, która przynosi efekty. Taką wy-
mierną prace wykonują rolnicy oraz ci, 
którzy umiłowali pracę na ziemi – za-
uważył wójt Krzysztof Adamowicz.
Na scenie pojawili się przedstawicie-
le zaprzyjaźnionego niemieckiego 
powiatu Oberhavel, którzy na ręce 
starosty i dyrektora SP ZOZ w Mię-
dzyrzecu Podlaskim Marka Zawa-
dy przekazali symboliczne kluczyki 
do karetki pogotowia oraz chleb 
wypieczony w ich własnym kraju. 
Podarunek w postaci zestawu ratow-
nictwa przedmedycznego odebrali  
z rąk przedstawicieli KRUS strażacy 
OSP Zasiadki. 
W trakcie imprezy zostały rozstrzy-

gnięte konkursy, wręczono również 
odznaczenia „Zasłużony dla rolnic-
twa” i medale „Zasłużony dla powia-
tu bialskiego”. Na scenie zaprezento-
wali się soliści i członkowie zespołów 
śpiewaczych z terenu powiatu bial-
skiego, a wieczorem publiczność ba-
wiła się na koncertach zespołów 
B-QLL, Maciej Smoliński, Jesika, 
Bryska, Lider i As.
Konkurs na „Najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy” powiatu bial-
skiego:
I miejsce – gmina Drelów, KGW 
Żerocin;
II miejsce – gmina Międzyrzec Podla-
ski, sołectwo Manie;
III miejsce – gmina Łomazy, KGW 
Dubów.
Wyróżnienia:
gmina Biała Podlaska, sołectwo Młyniec;
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gmina Rokitno, GIK Rokitno;
gmina Sosnówka, KGW Rozwado-
wianka.
Nagroda specjalna Starosty Bialskie-
go – Dom Pomocy Społecznej w Kon-
stantynowie.
Konkurs na najpiękniejsze sto-
isko dożynkowe:
I miejsce – gmina Międzyrzec Pod-
laski, sołectwa gminy;
II miejsce – gmina Biała Podlaska, 
GOK Biała Podlaska;
III miejsce – gmina Łomazy – Grupa 
Teatralna Czeladońka;

Wyróżnienia:
gmina Drelów, mieszkańcy Szóstki;
gmina Sławatycze, GOK Sławatycze;
gmina Wisznice, KGW Wygoda.
Konkurs na „Nasz chleb najlep-
szy”:
I miejsce – KGW Rossosz;
II miejsce – Bogumiła Koprianiuk, 
Mokre;
III miejsce – Małgorzata Sitarczuk, 
Drelów.
Wyróżnienia:
Frykasy z Kodnia, Danuta Pietrusik, 
Kodeń;

Anna Bobrek, Aleksandrówka;
Ewelina Pasternak, Klonowica Duża.
Konkurs KRUS „Sposoby zapo-
biegania upadkom w gospodar-
stwach rolnych”:
I miejsce Arkadiusz Cyran, Józefów;
II miejsce Piotr Antończuk, Żuraw-
lówka;
III miejsce Piotr Kuźmicki, Lubenka;
IV miejsce Renata Jaszczuk, Żerocin;
V miejsce Wiesław Domański, Łu-
niew;
VI miejsce Jakub Nestorowicz, Krze-
wica.

Materiał: Dorota Uryniuk/Radio Biper 

Dożynki gminy Drelów 
Ostatnia niedziela sierpnia, bar-
dzo słoneczna i ciepła, upłynęła 
pod znakiem wspólnego święto-
wania w Łózkach, gdzie miesz-
kańcy gminy Drelów spotkali się, 
by podziękować za tegoroczne 
plony, podzielić dożynkowy chleb 
i wybrać najpiękniejszy wieniec 
uwity z  kłosów wyrosłych na 
drelowskiej ziemi. Plac dożyn-
kowy wypełniły kolorowe sto-
iska, na scenie prezentowali się 
członkowie zespołów ludowych, 
a wieczorne koncerty przycią-
gnęły amatorów dobrej zabawy 
i muzyki.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły 
się polową mszą świętą w intencji 
rolników, po której gospodarze wy-

darzenia zaprosili swoich gości na 
tradycyjne przekazanie chleba i pre-
zentację sołectw. Wójt gminy Dre-
lów Piotr Kazimierski przyjął chleb 
z rąk starostów, którymi w tym roku 
byli łózeccy gospodarze Katarzyna 
Zgorzałek i Kamil Jałtuszyk. – Przy-
chodzimy z radosną nowiną po ciężkiej 
pracy, często w niesprzyjających wa-
runkach. Ale plon został zebrany, nie 
zmarnowaliśmy ani jednego kłosa, ani 
jednego ziarna, aby wszystkim wystar-
czyło chleba. Oto chleb z naszego zbo-
ża – mówiła Katarzyna Zgorzałek, 
która w  Łózkach prowadzi wraz 
z mężem Markiem 40-hektarowe go-
spodarstwo nastawione na produk-
cję roślinno-zwierzęcą. Wśród ich 
upraw dominuje kukurydza, zboże, 
słonecznik i rzepak, gospodarze ho-

dują obecnie bydło opasowe. Kamil 
Jałtuszyk prowadzi z żoną Jolantą 
gospodarstwo o  powierzchni 26 
ha specjalizujące się w produkcji 
roślinnej, główną uprawą są zboża, 
dodatkowo małżeństwo posiada 
plantację  świerków. –  Z  dumą 
i   wd z i ę c z n o ś c i ą  p r z y j m u j ę  te n 
chleb, symbol tegorocznych zbiorów 
i wszelkiego dobra, którym dysponuje 
nasz samorząd. Składam zobowiązanie, 
że będziemy pracować tak, ażeby 
te g o  dobra  w  ż aden spos ób nie 
zmarnotrawić – zapewnił wójt Piotr 
K a z i m i e r s k i ,   d z i e l ą c  c h l e b 
pomiędzy wszystkich przybyłych 
na uroczystość gości. – Ten chleb 
to  s z c z e g ól ny  s y m b ol  u ro d z a j u 
i  dostatku, szacunku i  oddania  – 
dodał prowadzący dożynki dyrektor 
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G m i n n e g o  C e n t r u m  K u l t u r y 
w Drelowie Michał Olesiejuk.
Przed sceną prezentowały się dele-
gacje poszczególnych sołectw, któ-
re przybyły z okazałymi wieńcami, 
spośród których jury w składzie: 
przewodnicząca Grażyna Łańcuc-
ka oraz członkowie Ewa Bałkowiec 
i  Beata Lewczuk, wyłoniła zwy-
cięzców konkursu na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy„: 
I miejsce Żerocin;
II miejsce Szóstka;
III miejsce Łózki.
Wyróżnienia otrzymały Zahajki, 
Drelów, Przechodzisko i Szachy. 
– Nie było łatwo, wszystkie wieńce są 
piękne i bardzo zgodne z tradycją – 
podkreśliła Grażyna Łańcucka. 
Nie tylko wieńce oceniono tego 
dnia, ponieważ do konkursu sta-
nęły również stoiska promocyj-
ne poszczególnych miejscowości 
z  terenu gminy Drelów. Bogato 
dekorowane wyrobami rękodzieła 
l u d o w e g o ,  p y s z n i ą c e  s i ę 
różnorodnością lokalnych potraw 
i przekąsek, wzbogacone ciekawą 
aranżacją i sposobem prezentacji 
mini-pawilony także stanowiły nie 
lada wyzwanie dla komisji. Wyłoniła 
ona jednak trzech zwycięzców:
I miejsce Szóstka;
II miejsce Zahajki;
III miejsce Żerocin.
Wyróżnienia przyznano sołectwom 
Drelów, Przechodzisko, Worsy i Łóz-
ki. – Te stoiska to dowód waszego umi-
łowania tradycji, chęci jej niesienia 
i przekładania na wyroby. Dziękujemy, 
że upiększacie nasze święto – mówił 
włodarz podczas podsumowania 
konkursu.
Plac dożynkowy wypełniły liczne 
stoiska handlowe i wystawiennicze 
lokalnych firm, pojawili się również 
sponsorzy wydarzenia, których 
liczba w tym roku pobiła wszelkie 
gminne rekordy. Organizację do-

żynek wsparło bowiem ponad 20 
firm i osób prywatnych. Włączy-
li się także aktywnie mieszkańcy 
samych Łózek, które w tym roku 
przyjęły rolę gospodarza. Włodarz 
złożył szczególne podziękowania za 
hojność i pomoc w tak ważnym dla 
rolniczej gminy świętowaniu. – To 
największe święto w naszej gminie, bo 
rolnictwo to sól ziemi. Wartości, które 
niosą rolnicy, są spoiną naszej polsko-
ści – podkreślił wójt Kazimierski. 
– Staramy się kultywować tradycję, 
by każdego roku dożynki odbywały się 
w innej miejscowości. Dziś Łózki, wieś 
zacna i gospodarna, bardzo dobrze 
zorganizowana. Wieś wyjątkowa, 
z tradycjami kilkuset lat. Przed wojną 
bodajże najprężniejsza w  naszej 
gminie,  dziś ma inny charakter, 
ale to wieś ambitna, wieś mądrych 
i odpowiedzialnych ludzi. Na popar-
cie swoich słów włodarz przytoczył 
moment sprzed kilku lat, w którym 
mieszkańcy Łózek ofiarnie i z troską 
o zachowanie budynku dawnej szkół 
przed postępującym niszczeniem 
przekazali obiekt pod budowę Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego, któ-
ry dziś jest wizytówką miejscowości, 
dając rzetelną pomoc i opiekę ponad 
60 potrzebującym osobom.
To właśnie na zielonych terenach 
okalających budynek, w sąsiedztwie 
domu ludowego i remizy OSP od-
była się gminna uroczystość, którą 
zaszczycili swoją obecnością przed-
stawiciele władz powiatowych i wo-
jewódzkich oraz zaproszeni goście. 
Wielu z nich skierowało kilka słów 
do uczestników imprezy, podkreśla-
jąc ogromną rolę rolników w zapew-
nieniu zaplecza żywnościowego dla 
Polaków. – Chylę czoło przed trudem 
i poświęceniem, z jakim uprawiacie 
ziemię, która jest naszym narodowym 
skarbem. To państwa pracowitość, 
hart ducha i zapobiegliwość sprawia, 
że Polacy mają zapewnione bezpie-

czeństwo żywnościowe. Dla rządu 
RP sprawy polskiej wsi i rolnictwa są 
priorytetowe, dlatego podejmowane są 
działania, które mają na celu zapew-
nienie jak najlepszych warunków życia 
i pracy na terenach wiejskich – mówił 
zastępca dyrektora Biura Wojewody 
Lubelskiego Waldemar Podsiadły. 
– Życzę ogromnej satysfakcji z tej nie-
łatwej pracy, którą wykonujecie. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, jak wielki 
trud leży po stronie polskiego rolnika. 
Życzymy, by wasza ciężka praca była 
godnie nagradzana – dodał starosta 
bialski Mariusz Filipiuk. Słowa 
uznania dla pracy rolników oraz 
podziękowania za możliwość wspól-
nego świętowania złożyli również 
dyrektor SP ZOZ w Międzyrzecu 
Podlaskim Marek Zawada, dr Prze-
mysław Litwiniuk i radny powiatu 
bialskiego Marek Sulima, odczytano 
także list marszałka województwa 
lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.
Na scenie zaprezentowali się artyści 
z gminy Drelów, wśród nich: Har-
monijkowe Echo, zespół śpiewaczy 
z Żerocina, „Szosteckie Babeczki” 
z Szóstki, „Czerwone Korale” z Zaha-
jek i miejscowe gospodynie – zespół 
„Kalina” z Łózek, które włodarz gmi-
ny uhonorował odznaczeniem w po-
dziękowaniu za wyjątkowy sukces, 
jaki osiągnęły startując w Powiato-
wym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków 
Ludowych, który doprowadził je do 
reprezentowania powiatu i woje-
wództwa na 56. Festiwalu Folkloru 
Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bu-
kowinie Tatrzańskiej, gdzie zdoby-
ły wyróżnienie. – Prawdziwa kultu-
ra broni się sama – stwierdził wójt 
Kazimierski. Publiczność wysłuchała 
również występu wykonawcy Bravo 
Solo Mariano, a wieczorem scenę 
opanowały zespoły Kapitan Jacek, 
Fox, Shine i Spike. Imprezę zakoń-
czyła zabawa taneczna pod chmurką.

Materiał: Radio Biper 

Z przyjemnością odwiedziłem gminę Drelów, by wspólnie mieszkańcami podziękować na dożynkach w Łózkach 
za tegoroczne plony. Serdecznie gratuluję mieszkańcom Żerocina, zwycięzcom konkursu na „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy” oraz mieszkańcom Szóstki, którzy przygotowali najlepsze stoisko promocyjne. Dziękuję 
władzom gminy na czele z wójtem Panem Piotrem Kazimierskim za wspaniałą organizację wydarzenia oraz 
za zaproszenie.                       Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk
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Dożynki gminne w Rossoszu
Gmina Rossosz świętowała uro-
czyście, choć w strugach deszczu, 
dożynki gminne, które zainau-
gurowała msza święta w kościele 
parafialnym pw. św. Stanisława 
B.M. W trakcie wydarzenia miał 
miejsce tradycyjny obrzęd prze-
kazania i dzielenia chleba, na 
scenie prezentowali się artyści 
z regionu oraz zaproszeni go-
ście, na stoiskach przygotowa-
nych przez koła gospodyń wiej-
skich pyszniły się różnorodne 
przysmaki kuchni regionalnej, 
chętni wzięli udział w warszta-
tach bębniarskich, a wieczorne 
godziny uatrakcyjnił Uliczny Te-
atr Ognia „Antidotum” i zespół 
Szafir Band.

Po mszy świętej sprawowanej przez ks. 
wikariusza Jakuba Wąsowskiego koro-
wód dożynkowy w asyście Orkiestry 
Dętej OSP Rossosz przemaszerował na 
plac Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości.
Rolę tegorocznych starostów doży-
nek pełnili Danuta i Janusza Gło-
waccy, którzy od ponad 30 lat pro-
wadzą wspólnie gospodarstwo rolne 
specjalizujące się w produkcji i sprze-
daży kwiatów ozdobnych i warzyw. 
Małżonkowie są rodzicami czterech 
synów: Adama, Dariusza, Piotrka, 
Łukasza. Starostowie, jak dożynkowy 
obyczaj nakazuje, przekazali chleb na 
ręce wójta Kazimierza Weremko-
wicza, który podzielił go pomiędzy 
wszystkich zgromadzonych na uro-
czystości gości.
Plac dożynkowy wypełniły stoiska 
przygotowane przez Bogdanówkę, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Bordzi-
łówki, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Romaszek, Koło Gospodyń Wiej-

skich w Rossoszu oraz Wojskowe 
Koło Łowieckie 127 „Łoś” z Białej 
Podlaskiej. Pojawiły się również na-
mioty Gminnego Punktu Konsulta-
cyjno-Informacyjnego „Czyste po-
wietrze” oraz Banku Spółdzielczego 
w Białej Podlaskiej. Jedną z atrakcji 
była możliwość obejrzenia strojów 
ludowych przygotowanych w ramach 
projektu „Działania na rzecz ożywie-
nia Południowego Podlasia” przez 
Nadbużański Uniwersytet Ludowy 
w Husince.
Na scenie prezentowali się soliści 
oraz członkowie zespołów śpie-
waczych. Wystąpili:  Katarzyna 
Otrębska i Stefan Koprianiuk oraz 
Gabriela Golczuk, uczennica klasy 
maturalnej LO im. Stanisława Sta-
szica o profilu muzycznym w Białej 
Podlaskiej, która śpiewa od 11 roku 
życia, a także gra na gitarze, pianinie 
i ukulele. Publiczność wysłuchała 
utworów w wykonaniu Orkiestry 
Dętej z  Rossosza pod dyrekcją 
Krzysztofa Guza, zespołu ludowego 

„Zielawa”, muzyków grających na 
harmonijkach: Wiesława Mikiciuka 
z Łomaz i Henryka Mościbrodzkiego 
z  Kraówki,  a   członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Rumianki” 
z Romaszek zaprezentowali scenkę 
rodzajową ukazującą, jak dawniej na 
wsi wyrabiano masło. 
W trakcie wydarzenia wręczono na-
grody zwycięzcom konkursu „Pięk-
ne, bo bialskie”, którymi w kate-
gorii „Najpiękniejszy ogród roku” 
zostały dwie m.in. przedstawicielki 
gminy Rossosz, panie Joanna Ku-
rianowicz z Bordziłówki oraz Bar-
bara Furmaniuk z Mokrego. Ja-
nek Tuszewski i Rafał Maj z Lublina 
prowadzili warsztaty bębniarskie, 
natomiast warsztaty cyrkowe zorga-
nizował Uliczny Teatr Ognia „Anti-
dotum”, który wystąpił również z po-
kazem ognia Fire Show. O muzyczne 
wieczorne doznania zadbał zespół 
folkowy Śpievka z Białej Podlaskiej 
oraz zespół Szafir Band. 

Materiał: Radio Biper
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Składam wielkie podziękowania wszystkim rolnikom za ich trudną i ciężką pracę zapewniającą wszystkim pro-
dukty żywnościowe wszelkiego rodzaju trafiające na stoły w naszych domach. Jest to bardzo ważna część go-
spodarki całego kraju a w szczególności naszego regionu, który jest typowo rolniczy. Dożynki w Gminie Ros-
sosz, świetnie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, były dobrą okazją, aby podziękować rolnikom 
i świętować razem zakończenie zbioru plonów, ciesząc podniebienia wspaniałymi wyborami na stoiskach 
Kół Gospodyń Wiejskich z Bordziłówki, Rossosza i Romaszek oraz Koła Łowieckiego ŁOŚ i Stajni Bogdanówka. 
Wszystkim zaangażowanym w ich organizację i przeprowadzenie serdecznie dziękuję i gratuluję. 
                                  Członek Zarządu Powiatu Bialskiego - Mateusz Majewski
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Dożynki Gminno – Parafialne w Konstantynowie
28 sierpnia rolnicy z gminy Kon-
stantynów obchodzili Święto Plo-
nów. Organizatorami wydarzenia 
byli: Wójt Gminy Konstantynów, 
GCK w Konstantynowie, Parafia pw. 
św. Elżbiety Węgierskiej w Konstan-
tynowie oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Konstantynowie.

Dożynki otworzył koncert organo-
wy, który odbył się w kościele pw. 
św. Elżbiety Węgierskiej w Konstan-
tynowie. Po nim odprawiona została 
msza św. w intencji rolników. Z ko-
ścioła poczty sztandarowe oraz koro-
wód dożynkowy przemaszerowali do 
Parku Platerów, gdzie odbywała się 
główna część uroczystości. Rozpoczę-
to je od przekazania symbolicznego 
bochenka chleba przez starostów 
dożynek panią Magdalenę Dąbrow-
ską i pana Mateusza Jeżewskiego dla 
wójta gminy Konstantynów Romual-
da Murawskiego.
Po powitaniu gości i przemowach 
okolicznościowych rozpoczęła się 
część artystyczno-rozrywkowa. 
Jako pierwszy wystąpił mistrz Zdzi-
sław Marczuk z uczennicami Anielą 
Juszkiewicz, Zuzanną Abramowską 
i Zuzanną Hodun. Po nich na scenie 
wystąpili: zespół „Pasieka” z Platero-
wa, kabaret „Łzy Sołtysa” z Sarnak, 
zespół „Aura” z Sarnak, zespół Le-
śnianki z Leśnej Podlaskiej, zespół 
„Nowina” z Moszczony Królewskiej, 
skrzypaczka Oliwia Spychel, solista 
Józef Komorowski, zespół gitarowy 

GCK Konstantynów, zespół „Meli-
zmat, Dominika Szewczuk, Zuzanna 
Bożyk, Dominika Stolarek, Wojtek 
Dudek, Magda Karczmarz i Regina 
Bucka. Dopełnieniem artystycznych 
atrakcji był wspaniały występ Ulicz-
nego Teatru Ognia „Antidotum” 
z Białej Podlaskiej, który wystawił 
spektakl pt. „Parowozowisko”. Po-
między koncertami ogłoszono także 
wyniki konkursu na „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy”. I miejsce otrzy-
mał wieniec przygotowany przez 
KGW Konstantynów, II miejsce – 
KGW Wiechowicze, a III miejsce ex 
aequo – KGW Komarno i KGW Za-
kanale. Wszyscy otrzymali nagrody 
pieniężne ufundowane przez wójta 
gminy Konstantynów.
Dodatkowo na placu dożynkowym 
znajdowały się stoiska, na których 

Koła Gospodyń Wiejskich z Komar-
na, Konstantynowa, Wiechowicz 
i Zakanala częstowały wszystkich 
przygotowanymi przez siebie potra-
wami, wypiekami tradycyjnymi prze-
tworami.
Swoje stoisko wystawili także: Warsz-
tat Terapii Zajęciowej z Konstanty-
nowa, Pani Ilona Wakuluk, Gminna 
Biblioteka Publiczna im. K. Sawczu-
ka w Konstantynowie, Bialska Dro-
gówka, Klub Motocyklowy GROM. 
Atrakcją dla najmłodszych był ogró-
dek z zabawami wiejskimi przygoto-
wany przez Gminne Centrum Kul-
tury w Konstantynowie. Ponadto na 
dzieci czekały dmuchańce dla dzieci, 
a dorośli mogli skorzystać z punktu 
gastronomicznego Browaru Osjan. 
Imprezę zakończyła dyskoteka z DJ.

Materiał: Radio Biper 
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Rolnicy gminy Tuczna podziękowali  
za tegoroczne plony

W tym roku dożynki gminy Tucz-
na odbyły się w Choroszczynce, 
gdzie zostały połączone ze stu-
leciem wznowienia miejscowej 
parafii. Uroczystość zainauguro-
wała prezentacja historii parafii 
i odsłonięcie kamienia pamięci 
Szymona Marczuka. Po mszy 
świętej w intencji rolników i ich 
rodzin miało miejsce tradycyjne 
przekazanie chleba, konkursy 
dożynkowe, występy artystyczne 
i koncerty. Coś dla siebie znaleźli 
również najmłodsi mieszkańcy 
gminy, dla których organizato-
rzy przygotowali szereg atrak-
cji, w tym dmuchany plac zabaw. 
Patronat nad wydarzeniem spra-
wował Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Tego dnia społeczność gminy Tucz-
na rozpoczęła obchody rolniczego 
świata od uroczystych obchodów 
jubileuszu 100-lecia wznowienia 
Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzci-
ciela w Choroszczynce. Uczestnicy 
spotkania zapoznali się z rysem hi-
storycznym parafii przedstawionym 
przez ks. dr hab. Sławomira Bylinę, 
wzięli również udział w odsłonięciu 

kamienia pamięci Szymona Mar-
czuka – unity, dawnego sołtysa wsi 
Choroszczynka i organisty cerkwi 
unickiej, który za obronę swej wiary 
został zesłany w głąb Rosji. Kamień 
odsłonili potomkowie unity Tadeusz 
Bojarczuk oraz Monika Hołub.
Po mszy świętej pod przewodnic-
twem biskupa pomocniczego diecezji 
siedleckiej Grzegorza Suchodolskie-
go nastąpił ceremoniał dożynkowy, 
podczas którego starostowie prze-
kazali chleb, a przybyłe na wyda-
rzenie delegacje poszczególnych 
sołectw zaprezentowały uwite z te-
gorocznych zbóż wieńce. Na scenie 

zaprezentowały się dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej, 
publiczność wysłuchała koncertu Or-
kiestry Dętej z Łomaz oraz występów 
artystycznych podopiecznych Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Międzylesiu (bajka „O księżniczce 
zaklętej w żabkę”) i członków Klubu 
Seniora w Tucznej. Zaśpiewały rów-
nież zespoły „Tęcza” z Dąbrowicy 
Dużej, Na swojską nutę” z Zahoro-
wa, „Razem” z Tucznej, „Jarzebina” 
z Zabłocia, „Dworzanki” z Piszczaca 
Kolonii i „Biesiadnicy” z Żeszczynki. 
Swoje umiejętności prezentowali tak-
że członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”.
W trakcie całej imprezy trwał kon-
kurs dla sołtysów pod hasłem „Sołtys 
na zagrodzie” oraz konkurs KRUS, 
a dzieci brały udział w licznych za-
bawach animacyjnych. Gospodynie 
zachęcały do próbowania smacznych 
potraw, od których uginały się suto 
zastawione stoły, a wystawcy kusili 
pięknymi wyrobami rękodzieła. Wie-
czór zakończyły koncerty zespołów 
News, Fundacja Malibu i Clubbersi 
oraz dyskoteka pod chmurką.

Materiał: Radio Biper
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Dzięki wspólnemu wysiłkowi Dożynki stały się okazją do radosnego świętowania oraz prawdziwym wyrazem 
wdzięczności za trud rolniczy. Wszystkim rolnikom, ich rodzinom i najbliższym pragnę życzyć zdrowia i wy-
trwałości. Niech kolejne lata będą pomyślne, radosne i szczęśliwe, a Państwa ciężkiej pracy towarzyszy na co 
dzień satysfakcja i spełnienie.
                               Radny Powiatu Bialskiego - Tomasz Andrejuk
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Dożynki gminno-parafialne w Piszczacu
18 września Mszą Świętą w Ko-
ściele parafialnym rozpoczęły 
się dożynki gminno-parafialne 
gminy Piszczac, na które zapro-
sili wójt Kamil Kożuchowski oraz 
Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Piszczacu. W trakcie wyda-
rzenia na Placu Rynek odbyła się 
tradycyjna ceremonia przekaza-
nia i dzielenia chleba, na scenie 
zaprezentowali się artyści z re-
gionu, a wieczór uświetniła swo-
im występem Kapela Taaka Paka 
z Parczewa. Pomimo deszczowej 
aury goście dopisali i wspólnie 
bawili się do późnych godzin wie-
czornych.

Po mszy świętej w kościele parafial-
nym w Piszczacu, którą sprawował 
ks. Michal Oleszczuk, korowód do-
żynkowy przemaszerował na plac 
imprezowy – po raz pierwszy na 
zrewitalizowany Plac Rynek, gdzie 
nastąpiło przekazanie i dzielenie 
chleba. Rolę tegorocznych starostów 
dożynkowych przyjęli Marzena i Mi-
rosław Szelest z Dobrynki i to oni 
przekazali wypiek z piszczackich 
zbóż na ręce wójta Kamila Kożu-
chowskiego, prosząc o sprawiedliwe 
dzielenie bochna pomiędzy wszyst-
kich mieszkańców gminy, tak by ni-
gdy nie zabrakło go na żadnym stole.

Delegacje poszczególnych sołectw 
zaprezentowały się przed uczestnika-
mi dożynek, którzy mogli podziwiać 
bogato dekorowane wieńce i barwne 
stroje reprezentantów. W tym roku 
wieńce przygotowało piętnaście so-
łectw: Chotyłów, Dobrynka, Koście-
niewicze, Ortel Królewski, Piszczac, 
Piszczac Kolonia, Piszczac Pierwszy, 
Drugi i Trzeci, Połoski, Połoski Stare, 
Popiel, Trojanów, Zahorów i Wólka 
Kościeniewicka Janówka. Każdemu 
z nich, doceniając trud pracy włożo-
ny w jego przygotowanie, przyznano 
nieoficjalnie tytuł najpiękniejszego 
bez organizacji specjalnego konkursu.
Zaproszeni goście skierowali kilka 
słów do zgromadzonych, a na scenie 
zaprezentowali się artyści z regionu. 

W parkowych plenerach sołectwa 
rozstawiły stoiska promocyjne, na 
których znaleźć można było zarów-
no przepyszne potrawy i przekąski 
kuchni regionalnej, jak i piękne rę-
kodzieło ukazujące bogactwo tradycji 
i talent mieszkańców poszczególnych 
wiosek.
Ze sceny popłynęły dźwięki muzy-
ki Kapeli Taaka Paka z Parczewa, 
a o muzyczną oprawę wieczornych 
godzin zadbał DJ. Uczestnicy doży-
nek dopisali, a atmosfera przez cały 
dzień, pomimo kapryśnej, deszczo-
wej i chłodnej aury, była naprawdę 
gorąca. Piszczacka impreza zakoń-
czyła cykl dożynek na terenie powia-
tu bialskiego.

Materiał: Radio Biper
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Sosnówka zaprezentowała Pierwszej Damie 
walory Lubelszczyzny

Dzięki zwycięstwu w konkursie 
wieńcowym na ubiegłorocznych 
dożynkach wojewódzkich sołec-
two Dębów, a wraz z nim delega-
ci gminy Sosnówka, reprezento-
wało całe województwo lubelskie 
na Dożynkach Prezydenckich 
w Warszawie, które miały miej-
sce w dniach 10-11 września. 

Choć w konkursie na najpiękniejszy 
wieniec nie udało się zdobyć nagro-

dy przyznanej przez Pierwszą Damę 
Agatę Kornhauser-Dudę, wyjazd 
przyniósł wiele satysfakcji dla naszej 
delegacji. Sam udział w dożynkach 
pozwolił zaprezentować walory gmi-
ny Sosnówka, powiatu bialskiego 
i Lubelszczyzny. Parze prezydenckiej 
wręczono lokalne wypieki w postaci 
chleba i sękacza, ofiarowano rów-
nież stroje regionalne. Na dożynki 
prezydenckie pojechała sześciooso-
bowa delegacja wieńcowa z gminy 

Sosnówka, na czele z wójtem Mar-
cinem Babkiewiczem i dyrektor 
GOK Jolantą Mikulską. Sołectwo 
Dębów reprezentowała sołtys Edyta 
Cenian, w dożynkach uczestniczyła 
również kierownik Zespołu Śpiewa-
czego i Młodzieżowego Zespołu Ob-
rzędowego w Rozwadówce Jadwiga 
Szypiło. Towarzyszyli im członkowie 
Zespołu Tańca Ludowego „Leszczy-
niacy” ze Świdnika oraz przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego 
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w Lublinie wraz z wicemarszałkiem 
Zdzisławem Szwedem. Delegację 
wsparł swoją obecnością poseł na 
Sejm Dariusz Stefaniuk. Wieniec 
uwity przez sołectwo Dębów wziął 
udział w konkursie o tytuł najpięk-
niejszego w całym kraju i nagrodę 
Prezydenta RP. Został on nie tylko 
zaprezentowany jako kunsztownie 
wykonane sploty i dekoracje, ale też 
ośpiewany i obtańczony przez tance-
rzy zespołu „Leszczyniacy”. Delegaci 
odebrali dyplom za udział w konkur-
sie, a jak przyznają, choć nie zdoby-
li nagrody to wieniec, przyciągnął 
uwagę zgromadzonych na dożynkach 
gości, jak również samej pary prezy-
denckiej. W trakcie uroczystości do-
konano oceny stoisk promujących 

rękodzieło, obrzędowość i regionalne 
kulinaria. Koła gospodyń wiejskich 
przystąpiły do konkursu „Ostatki 
w polskiej tradycji”, w którym hono-

rowe pierwsze miejsce zajęły panie 
z KGW w Zagrodach również repre-
zentujące województwo lubelskie.

Materiał: Radio Biper
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Wieniec Domów Pomocy Społecznej z powiatu 
bialskiego wyróżniony

Dnia 4 września na XXII Dożyn-
kach Powiatowych w Rudnikach 
zaprezentowano wieniec do-
żynkowy, który był wspólnym 
dziełem Domów Pomocy Spo-
łecznej funkcjonujących na te-
renie Powiatu Bialskiego. 

Zaprezentowały go Pani Sylwia Ho-
rodecka, Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w  Konstantynowie, 

Pani Anna Skerczyńska Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zuli oraz Pani Iwona Tarasiuk Dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej 
w Kostomłotach wraz z delegacją 
mieszkańców oraz pracowników 
poszczególnych Domów. W tym 
roku wieniec został wykonany 
przez mieszkańców i pracowników 
Domu Pomocy Społecznej w Kon-
stantynowie. Motywem przewod-

nim wieńca jest postać Anioła, 
który symbolizuje opiekę zarówno 
nad mieszkańcami Domów Pomo-
cy Społecznej jak i osobami, które 
pracują dla ich dobra, czuwa nad 
człowiekiem i jego codzienną pra-
cą. Wieniec dożynkowy został wy-
różniony Nagrodą Specjalną Staro-
sty Bialskiego. 

Materiał: Sylwia Horodecka, Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Konstantynowie
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Wieniec z powiatu bialskiego wśród  
najpiękniejszych w województwie

Wieniec wykonany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Żerocina 
tydzień temu został wybrany 
najpiękniejszym w powiecie bial-
skim, a w ostatnią niedzielę 11 
września reprezentował powiat 
i gminę Drelów na Dożynkach 
Wojewódzkich w Radawcu, gdzie 
został uhonorowany nagrodą na 
zajęcie drugiego miejsca w kon-
kursie na najpiękniejszy trady-
cyjny wieniec województwa lu-
belskiego. 

Mimo podającego deszczu wojewódz-
kie święto plonów rozpoczął, jak co 
roku, barwny korowód wieńców, 
w którym uczestniczyły delegacje 
z całego regionu. Korowód powita-
li gospodarze dożynek: marszałek 
Jarosław Stawiarski, wicemarszał-
kowie Michał Mulawa i Zbigniew 
Wojciechowski, członek zarządu 
Bartłomiej Bałaban oraz starosta 
lubelski Zdzisław Antoń. Uroczystą 
mszę świętą odprawił arcybiskup 
metropolita lubelski Stanisław Bu-
dzik. – Lech Kaczyński powiedział kie-
dyś, że tylko połączenie nowoczesności 
z tradycją może dać nam lepszy rozwój. 

Dlatego tak bardzo ważne jest dzisiej-
sze święto. Na Lubelszczyźnie byliśmy 
przywiązani do ziemi, nie bez powodu 
byliśmy nazywani spichlerzem ziem 
polskich. Dziękuję rolnikom za ich co-
dzienny trudny. To wasza ciężka praca 
sprawia, że na naszych stołach nie bra-
kuje chleba i oby nigdy go nam nie za-
brakło – mówił marszałek Jarosław 
Stawiarski. Dożynki kultywują 
lubelskie tradycje i pozwalają doce-
nić twórczość ludową kół gospodyń 
wiejskich, rywalizujących w konkur-
sach na wieńce dożynkowe. Komisja 
po obejrzeniu i ocenie 29 wieńców 
postanowiła przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:
w kategorii wieniec tradycyjny:
1. miejsce: Nowe Zadybie, gm. Kło-
czew, pow. rycki
1. miejsce: Węglin, gm. Trzydnik 
Duży, pow. kraśnicki
2. miejsce: Żerocin, gm. Drelów, 
pow. bialski
2. miejsce: Stasin, gm. Wojciechów, 
pow. lubelski
3. miejsce: Zamch, gm. Obsza, pow. 
biłgorajski
3. miejsce: Siedliszcze nad Bugiem, 
gm. Dorohusk, pow. chełmski 
wyróżnienia:
Jarosławiec, gm. Sitno, pow. zamojski

Turka, gm. Dorohusk, pow. chełmski
Zagrody, gm. Żyrzyn, pow. puławski
Kluczkowice, gm. Opole Lubelskie, 
pow. Opolski
w kategorii wieniec współczesny:
1. miejsce: Pilaszkowice, gm. Rybcze-
wice, pow. świdnicki
2. miejsce: Antopol, gm. Podedwórze, 
pow. parczewski
3. miejsce: Hopkie, gm. Łaszczów, 
pow. tomaszowski
wyróżnienia:
Kotlice, gm. Miączyn, pow. zamojski
Jaszczów, gm. Milejów, pow. łęczyński
Łuszczów I i II, gm. Wólka, pow. Lu-
belski. 
Ś w i ę t o  p l o n ó w,  g r o m a d z ą c e 
mieszkańców z całego regionu, jak co 
roku pozwala dostrzec regionalnych 
wystawców. Uczestnicy dożynek 
mogli zakupić żywność ekologiczną 
od lokalnych przedsiębiorców 
i  docenić tradycyjne rękodzieło. 
Organizatorami wydarzenia byli: 
Województwo Lubelskie, Starostwo 
Powiatowe oraz Centrum Spotkania 
Kultur w  Lublinie. Uroczystość 
o d b y ł a  s i ę  p o d  p a t r o n a t e m 
narodowym Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy.

Materiał: Radio Biper
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Niemiecka karetka pogotowia w darze dla 
międzyrzeckiego szpitala

Podczas XXII Dożynek Powiato-
wych w Rudnikach przedstawi-
ciele powiatu Oberhavel dokonali 
symbolicznego przekazania klu-
czyków do ofiarowanej powiato-
wi bialskiemu karetki pogotowia. 
Pojazd będzie pozostawał w dys-
pozycji Szpitala Powiatowego 
w Międzyrzecu Podlaskim.

Na dożynki, które odbyły się 4 wrze-
śnia w Rudnikach, przybyli przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionego niemiec-
kiego powiatu Oberhavel na czele 
z wicestarostą Egmontem Hamelow, 
który na ręce starosty bialskiego Ma-
riusza Filipiuka przekazał kluczyki 
do karetki pogotowia. – Dobrą tra-
dycją jest to, że nasze powiaty współ-
pracują na różnych płaszczyznach. 
Jednym z dowodów tej współpracy 
jest to, że przyprowadziliśmy karetkę 
pogotowia z naszego szpitala. Chcemy 
dziś w sposób oficjalny ją przekazać – 
mówił Egmont Hamelow.
Kluczyki do pojazdu marki Mercedes, 

które otrzymał starosta Mariusz Fili-
piuk, zostały przekazane na ręce dy-
rektora SP ZOZ w Międzyrzecu Pod-
laskim Marka Zawady. – Niech ten 
wóz służy pacjentom, którzy będą ko-
rzystali z usług szpitala powiatowego – 
mówił Mariusz Filipiuk. – Powiat 
Oberhavel po raz kolejny udowodnił, 
że to nasze partnerstwo nie jest tylko 
partnerstwem napisanym na papierze. 
Jest to kolejny samochód, który trafił do 
naszego szpitala. Mamy za sobą wiele 
wspólnych projektów w ramach wy-
miany młodzieży, a w ostatnim czasie 
nasz partnerski powiat mocno włączył 
się w akcję pomocy naszym partnerom 
z rejonu samborskiego na Ukrainie – 
przypomniał włodarz. W ramach 
pomocy Niemcy przekazali środki 
finansowe w wysokości 55 tys. euro 
oraz zorganizowali kilka pojazdów 
z pomocą humanitarną dla walczącej 
Ukrainy.
Jak wspólnie  żar towano pod-
czas przekazania pojazdu, szpi-
tal powiatowy zapłaci za karetkę 

symboliczne 1 euro. –  Samochód 
ten na pewno będzie wykorzysta-
ny zgodnie z przeznaczeniem. Jest 
on nam niezbędny i  potrzebny do 
transpor tu pacjentów   –  mówił 
dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Międzyrzecu Podlaskim Marek 
Zawada, dziękując wicestaroście 
Egmontowi Hamelow za przekazany 
samochód. – To nie pierwszy ambu-
lans, który od państwa otrzymaliśmy. 
Chciałbym, aby przyjął Pan symbo-
liczne 1 euro jako zapłatę, ale proszę 
je potraktować jako dowód pamięci 
i wdzięczności. Na ręce przedstawi-
cieli powiatu Oberhavel złożono 
również symboliczne serce jako 
wyraz podziękowania za współpracę 
i   pomoc partnerom z  Ukrainy. 
–   Bardzo s ię  c ieszę,  że  pomimo 
pandemii, która przer wała wiele 
różnych procesów, nasze partnerstwo 
n a  w i e l u  p ł a s z c z y z n a c h  n a d a l 
funkcjonowało. Mamy dużo planów, 
które zechcemy jeszcze wspólnie 
zrealizować – zapewnił Hamelow.

Materiał: Radio Biper 
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W imieniu Powiatu Bialskiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Pod-
laskim składam serdeczne podziękowania za przekazanie karetki na potrzeby mieszkańców naszego powiatu. 
Ten gest jest dowodem na wieloletnią i owocną współpracę między naszymi powiatami. Dziękuję za życzliwość 
i okazane wsparcie, to prawdziwa przyjemność pracować z ludźmi o tak wielkim sercu i zaangażowaniu.  
                       Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk
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Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego
W Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim w dniu 1 
września miała miejsce uro-
czysta powiatowa inauguracja 
roku szkolnego 2022/23, któ-
rą uświetnili swoją obecnością 
starosta bialski Mariusz Fi-
lipiuk oraz burmistrz Miasta 
Międzyrzec Podlaski Zbigniew 
Kot. Podczas akademii powita-
no nowo zatrudnionych nauczy-
cieli, odbyło się ślubowanie klas 
pierwszych, a stypendia Staro-
sty Powiatu Bialskiego odebrali 
najlepsi tegoroczni maturzyści. 

Uroczysty apel rozpoczynający nowy 
rok szkolny zainaugurowała msza 
święta w kościele pw. św. Mikołaja 
w Międzyrzecu Podlaskim. Uczniów, 
nauczycieli, rodziców i przybyłych 
gości powitał dyrektor Robert Ma-
tejek. W powiatowej inauguracji 
roku szkolnego uczestniczyły dele-
gacje sztandarowe szkół prowadzo-
nych przez Powiat Bialski: Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysła-
wa Zawadzkiego w Wisznicach, Li-
ceum Ogólnokształcącego im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Między-
rzecu Podlaskim, Zespołu Szkół im. 
Władysława Stanisława Reymonta 
w Małaszewiczach, Zespołu Szkół 
im. Adama Naruszewicza w Jano-
wie Podlaskim, Zespołu Szkół Eko-
nomicznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim i Zespołu 
Szkół Technicznych im. Unitów Pod-
laskich w Międzyrzecu Podlaskim. 
Z delegacjami przybyli dyrektorzy 
każdej z placówek.
Spotkanie było okazją do podsumo-
wania minionego roku szkolnego 
2021/22, w którym w szkołach pro-
wadzonych przez Powiat Bialski dwu-

nastu nauczycieli uzyskało kolejny 
stopień awansu zawodowego:
– troje nauczycieli otrzymało z rąk 
dyrektora szkoły akt nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego
– jeden nauczyciel zdał przed komi-
sją egzaminacyjną i uzyskał stopień 
nauczyciela mianowanego
– ośmiu nauczycieli ukończyło z suk-
cesem postępowanie kwalifikacyjne 
na stopień nauczyciela dyplomowa-
nego.
Podczas inauguracji roku szkolnego 
2022/23 ślubowanie złożyła Magda-
lena Jóźwik, wychowawca podopiecz-
nych internatu ZSE, nauczyciel kon-
traktowy, która po zdaniu egzaminu 
uzyskała stopień nauczyciela miano-
wanego. Do ślubowania przystąpili 
również uczniowie klas pierwszych.
Powitano nowych nauczycieli pla-
cówki: Ewelinę Wieczorek, Katarzynę 
Mincewicz, Kamila Jędruchniewicza, 
Kamila Korniluka, ks. Pawła Bilskie-
go i ks. Leszka Mućkę.
Starosta bialski Mariusz Filipiuk do-
konał wręczenia aktów powierzenia 
obowiązków dyrektorskich nowo wy-
branym dyrektorom:

Arkadiusz Stefaniuk – dyrektor ZST 
im. Unitów Podlaskich w Międzyrze-
cu Podlaskim
Anna Pietroczuk – dyrektor Powiato-
wej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Białej Podlaskiej
Jednym z punktów akademii było 
wręczenie Stypendium Starosty 
Bialskiego dla Najlepszego Matu-
rzysty Powiatu Bialskiego, które 
w kwocie 2.000 zł otrzymali:
Kacper Michał Cuch – absolwent LO 
w Wisznicach
Alicja Weronika Siłuch – absolwentka 
Technikum ZSE w Międzyrzecu Pod-
laskim
Julia Opolska – absolwentka LO 
w Małaszewiczach
Tomasz Wiciejowski – absolwent 
Technikum ZS w Janowie Podlaskim
Dominika Puczka – absolwentka LO 
w Janowie Podlaskim
Maria Iwańczuk – absolwentka LO 
w Międzyrzecu Podlaskim
Uroczystość uwieńczyła część arty-
styczna przygotowana przez uczniów 
szkoły pod opieką Agnieszki Krzy-
mowskiej i Katarzyny Maksymiuk.

Materiał: Radio Biper 
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Dziękuję za zaproszenie na Powiatową Inauguracje Roku Szkolnego. Jest mi bardzo miło, że mogłem uczestni-
czyć w tych uroczystościach. Drodzy uczniowie życzę Wam wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów, 
które będą dla Was powodem do dumy. Wierzę, że pomogą Wam w tym Wasi nauczyciele, którzy będą dla 
Was wsparciem  i pomogą w każdej  sprawie. Pragnę  zwrócić  się  także do Was pierwszoklasiści, wszyscy 
wiemy, że przez dobrą szkołę wiedzie najlepsza droga do dobrej przyszłości. W Zespole Szkół Ekonomicznych 
macie możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy. Wierzę również, że będziecie mogli realizować tutaj swoje cele 
i spełniać marzenia. Powodzenia!          Radny Powiatu Bialskiego - Paweł Litwiniuk 
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Jubileusz 100-lecia OSP Kożuszki
18 września jednostka OSP Ko-
żuszki obchodziła uroczyście 
jubileusz 100-lecia swojego ist-
nienia. Wydarzenie było okazją 
do odznaczenia drużyny Złotym 
Znakiem Związku OSP RP oraz 
wręczenia strażakom odznaczeń 
za ich zasługi dla pożarnictwa.

Uroczystość zainaugurowała msza 
święta w intencji strażaków i ich ro-
dzin w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Kożuszkach, którą 
sprawowali były diecezjalny kapelan 
strażaków ks. Roman Sawczuk se-
nior oraz obecny kapelan ks. Andrzej 
Biernat.
W trakcie wydarzenia Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kożuszkach została 
odznaczona Złotym Znakiem Związ-
ku OSP RP za wieloletnią ofiarną 
działalność w ochronie przeciwpoża-

rowej. Dekoracji sztandaru jednostki 
dokonał członek Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Warszawie dh Tadeusz 
Sławecki. – Ochotnicze straże pożar-
ne są niezmiernie cennym partnerem 
dla Państwowej Straży Pożarnej. Ten 
ruch społeczny, który jest najliczniejszy 
w gminie, jest potrzebny zarówno do 
warty przy Grobie Pańskim, prewencji 

przeciwpożarowej, jak i do szerzenia 
działalności kulturalnej – zauważył 
Tadeusz Sławecki.
Strażacy na czele z prezesem Micha-
łem Siergiejem przyjęli wiele ciepłych 
słów i gratulacji za swoją niestrudzo-
ną bezinteresowną pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności. Obecnie jednost-
ka liczy około trzydziestu druhów.

Materiał: Radio Biper

Fo
t. 

R
ad

io
 B

ip
er

Dziękuję za wzorowe wypełnianie Waszych obowiązków oraz za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Kożu-
szek. Życzę Wam wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych, 
spełnienia wszystkich planów i zamierzeń. Aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej 
satysfakcji i społecznego uznania.          Radny Powiatu Bialskiego - Marek Sulima

Jubileusz 100-lecia OSP Piszczac
10 września strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piszczacu ob-
chodzili jubileusz 100-lecia po-
wstania jednostki. Uroczystość 
była okazją do wspomnienia za-
łożycieli OSP, przedstawienia 
osiągnięć i wyposażenia drużyny, 
a także wręczenie honorowych 
medali i odznaczeń za szczególne 
zasługi dla pożarnictwa. 

Jubileusz zainaugurowała msza 
święta, po której nastąpił przemarsz 
w asyście Orkiestry OSP Łomazy pod 
remizę OSP w Piszczacu, gdzie miały 
miejsce dalsze etapy uroczystości. Spo-
tkanie było okazją do wręczenia meda-
li i odznaczeń za zasługi w działalności 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

„ B r ą z o w y m  K r z y ż e m  Z a -
sług i”  z o stal i  o dznacz eni : 
dh Piotr Dawidziuk; dh Dariusz Ko-
rzeniewski; dh Andrzej Lewczuk; ks. 
Leszek Walęciuk.
M e d a l e  Z O S P  R P 
Srebrny medal za zasługi dla po-
żarnictwa:
dh Marta Korzeniewska; dh Barbara 
Niedzielska; dh Bożena Rybak; dh 
Grzegorz Golczewski; dh Krzysztof 
Czyżak; dh Piotr Dawidziuk; dh Ka-
mil Kożuchowski; dh Wojciech Naro-
jek; dh Radosław Andrzejuk. 
Brązowy medal za zasługi dla po-
żarnictwa:
Danuta Gdula; Adam Bielecki; Piotr 
Musiał; dh Justyna Niedzielska; dh 
Mariola Sierpatowska – Pikuła; dh 

Magdalena Waszczuk; dh Mariusz 
Ciura; dh Marek Prokopiuk; dh Ma-
rek Waszczuk.
Odznaczenia:
Zasłużony strażak powiatu bial-
skiego:
dh Eugeniusz Marchalewski; dh Jaro-
sław Nowaszczuk.
Zasłużony dla powiatu bialskiego:
dh Robert Piotrowicz; dh Wiesław 
Jawtoszuk.
Odznaka Strażak Wzorowy:
dh Marta Wróblewska; dh Robert 
Golczewski; dh Dariusz Denkiewicz; 
dh Robert Hordejuk; dh Marcin Stu-
biński; dh Grzegorz Misiejuk; dh Da-
mian Tymoszuk; dh Patryk Zieniuk. 
Rada Gminy Piszczac nadała  
odznakę honorową „Zasłużony 
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dla gminy Piszczac”:
Robert Gmitruczuk – wicewojewoda 
lubelski; dh Bernard Furmańczyk
Odznaka „Za wysługę lat”:
55 lat:
dh Henryk Bagłajewski; dh Jan Ku-
rowski; dh. Eugeniusz Marchalewski; 
dh Stanisław Taranowicz. 
50 lat:
dh Roman Sawczuk.
45 lat:
dh Tadeusz Sierpatowski; dh Henryk 
Recławowicz; dh Wiesław Jawtoszuk. 
40 lat:
dh Tadeusz Korzeniewski. 
35 lat:
dh Dariusz Korzeniewski; dh Adam 
Rutkowski; dh Tomasz Wasiak; dh 
Robert Piotrowicz; dh Piotr Koniu-
szewski. 
30 lat:
dh Leszek Stubiński; dh Jacek Szcze-
paniak; dh Adam Jarosiewicz; dh 
Zbigniew Nestorowicz. 
25 lat:
dh Jarosław Nowaszczuk; dh Ber-
nard Furmańczyk; dh Grzegorz Ne-
storowicz. 
20 lat:
dh Andrzej Lewczuk; dh Ryszard Ne-
storowicz; dh Jarosław Guziuk; dh 
Józef Antończyk. 
15 lat:
dh Wojciech Narojek; dh Marek Gol-
czewski; dh Marta Korzeniewska; 
dh Danuta Kopystyńska; dh Barbara 
Niedzielska; dh Bożena Rybak; dh 
Danuta Czerska; dh Damian Chmiel; 
dh Krzysztof Czyżak. 
10 lat:
dh Danuta Bułtowicz; dh Mariola 
Sierpatowska – Pikuła; dh Marta 
Wróblewska; dh Marcin Melanowicz; 
dh Magdalena Waszczuk; dh Sylwia 
Ciechańska; dh Justyna Niedzielska; 
dh Urszula Kopystyńska; dh Agata 
Rybak; dh Mariusz Ciura; dh Bożena 
Stefaniuk; dh Bogumiła Sierpatow-
ska; dh Beata Kaliszuk; dh Adrian 

Pieńkowski; dh Zofia Nestorowicz; 
dh Robert Hordejuk; dh Magdalena 
Stefaniuk; dh Radosław Andrzejuk; 
dh Grzegorz Golczewski; dh Piotr 
Dawidziuk; dh Kamil Kożuchowski; 
dh Marek Waszczuk. 
5 lat:
dh Małgorzata Nestorowicz; dh 
Joanna Parafiniuk; dh Agnieszka 
Pawlak; dh Elżbieta Kukawska; dh 
Katarzyna Kowaluk; dh Krystyna 
Wawr yszuk; dh Damian Tymo-
szuk; dh Robert Golczewski; dh 
Karol Harasimiuk; dh Patryk Zie-
niuk; dh Marcin Stubiński; dh Bar-
tłomiej Pawlak; dh Łukasz Pawlak; 
dh Marek Prokopiuk; dh Grzegorz 
Misiejuk; dh Mariusz Hubczuk; dh 
Dariusz Denkiewicz; dh Grzegorz 
Kolasiński; dh Krystian Korze-
niewski. 
Za szczególne zaangażowanie 
w działalność na rzecz OSP Pisz-
czac pamiątkowe statuetki otrzy-
mali:
dh Tomasz Wasiak; dh Jarosław Gu-
ziuk; dh Tadeusz Korzeniewski; dh 
Grzegorz Nestorowicz; dh Henryk 
Bagłajewski; dh Piotr Koniuszewski; 
dh Henryk Ręcławowicz; dh Adam 
Rutkowski.
Wśród przybyłych na uroczystość 
gości znaleźli się m.in.: Riad Haidar 
– poseł na Sejm RP; Robert Gmi-
truczuk – wicewojewoda lubelski; 
dh Tadeusz Sławecki – wiceprezes 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP PR w Lublinie; dh Czesław Pi-
kacz – członek Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP PR 
w Lublinie; st. bryg. Artur Tomczuk 
– komendant miejski PSP w Bia-
łej Podlaskiej; mjr Andrzej Kupracz 
– komendant Straży Granicznej 
w Kodniu; Kamil Kożuchowski – 
wójt gminy Piszczac; Grzegorz Pa-
nasiuk – przewodniczący Rady Gmi-
ny; Krzysztof Iwaniuk – wójt gminy 
Terespol; Arkadiusz Misztal – wójt 
gminy Sławatycze; Jerzy Troć – wójt 
gminy Kodeń; Jerzy Czyżewski – 
wójt gminy Łomazy; Jacek Danieluk 
– burmistrz miasta Terespol; Zyg-
munt Litwiniuk – wójt gminy Tucz-
na; Paweł Stefaniuk – radny powiatu 
bialskiego; Marek Uściński – radny 
powiatu bialskiego; dh Jacek Szcze-
paniak – komendant gminny ochro-
ny przeciwpożarowej w Piszczacu; 
ks. Roman Sawczuk – kapelan stra-
żaków; ks. Michał Oleszczuk – pro-
boszcz parafii Piszczac; Mł. Insp. 
Krzysztof Gdula – komendant Ko-
misariatu Policji w Terespolu; Piotr 
Musiał – nadleśniczy Nadleśnictwa 
Chotyłów; Krzysztof Łojewski – 
dyrektor BS Łomazy; Marek Sier-
patowski – radny gminy Piszczac; 
Monika Sadowska – radna gminy 
Piszczac; Piotr Kurowski – radny 
gminy Piszczac.

Materiał: Radio Biper

Waszą działalność najbardziej docenia lokalna społeczność, której od 100 lat wiernie służycie. Mimo wielu 
występujących trudności nigdy nie ustawaliście w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Zarządowi, 
wszystkim druhom i druhnom oraz działaczom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszczacu życzę szczęścia, zdro-
wia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata ofiarnej służby. 
              Radny Powiatu Bialskiego - Czesław Pikacz
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Piknik Historyczny w Dubicy
11 września w Dubicy odbył się 
Piknik Historyczny, którego te-
matem przewodnim była 120. 
rocznica misji wśród unitów 
w Dubów.

Wydarzenie zorganizowało Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna 
Dubica, Gmina Wisznice, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Wiszni-
cach, we współpracy z Radzyńskim 
Stowarzyszeniem Kawaleryjskim 
oraz Lubelską Grupą Historyczną. 
Wśród wykonawców znalazł się rów-
nież chór „Kalina” z Parafii Unickiej 
w Kostomłotach oraz Pan Janusz 
Pruniewicz z koncertem pieśni pa-
triotycznych.
Koła Gospodyń „Dubicznki” oraz 

Szkoła Podstawowa w Dubicy przy-
gotowały poczęstunek dla wszystkich 
uczestników. Dodatkowo szkoła zor-
ganizowała loterię fantową. Zadanie 

otrzymało dofinansowanie z budże-
tu Powiatu Bialskiego z działu 921: 
kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego.
Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw Społecznych
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Wasylówka 2022
28 sierpnia w Dąbrowicy Ma-
łej już po raz kolejny odbyła się 
„Wasylówka”, uroczystość ku 
czci malarza Bazylego Albiczu-
ka, mieszkańca Dąbrowicy Ma-
łej, który rozsławił miejscowość 
niemal na cały świat. 

Uroczystości rozpoczęła się od złoże-
nia kwiatów na niewielkim cmenta-
rzu prawosławnym w Dąbrowicy Ma-

łej, gdzie spoczywa artysta. Lokalne 
władze złożyły kwiaty oraz zapaliły 
znicze. Część oficjalna uroczystości 
odbyła się przed świetlicą wiejską w 
Dąbrowicy Małej. Wójt gminy Pisz-
czac Kamil Kożuchowski oraz orga-
nizatorzy wydarzenia przywitali ofi-
cjalnie przybyłych gości, a następnie 
złożyli uroczyście kwiaty i zapalili 
znicz pod tablicą pamiątkową ku pa-
mięci Bazylego Albiczuka, wmurowa-

ną w 2009 r. w ścianę świetlicy.
Organizatorzy przygotowali mnó-
stwo atrakcji, m.in. konkurs plastycz-
ny, quiz dla dzieci oraz dorosłych, 
dmuchańce a najmłodszym czas 
umilała animatorka. W międzycza-
sie można było zwiedzić izbę pamię-
ci poświęconą artyście, wpisać się w 
pamiątkową księgę oraz skosztować 
posiłków przygotowanych przez 
mieszkańców Dąbrowicy Małej.

Materiał: Gabriela Bielińska – Dyrektor GCKiS 
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Wyjazd integracyjno-socjalizacyjny w ramach 
projektu „Jestem – więc działam” realizowanego 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Projekt „Jestem – więc działam” 
realizowany przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego to kompleksowe 
działania skierowane do wycho-
wanków pieczy zastępczej i osób 
z niepełnosprawnościami. 

Wsparciem od 2019 r. objęto łącznie 
150 osób. Projekt skupia się na ak-
tywizacji edukacyjnej, zawodowej, 
społecznej i zdrowotnej. Aby dzia-
łania były efektywne, ciekawe w od-
biorze i atrakcyjne dla Uczestników 
projektu PCPR sięga po nowe formy 
realizacji projektowego wsparcia. 
Jedną z takich form był 25 sierpnia 
2022 r. wyjazd integracyjno – socja-
lizacyjny dla 14 wychowanków do 
Lublina. Główną atrakcją wydarze-
nia był udział w halowych zawodach 
kartingowych. „Uczestnicy z wielką ra-
dością przystąpili do rywalizacji, każde 
okrążenie toru sprawiało podwyższenie 
umiejętności w prowadzeniu pojazdu, 
czego dowodem były coraz lepsze wy-
niki czasowe. Zawody odbywały się 
w pozytywnej atmosferze z lekką dozą 
rywalizacji”. – relacjonuje Piotr Ja-

worski, opiekun młodzieży podczas 
wyjazdu. Po zawodach grupa udała 
się na obiad, gdzie wspólnie z uczest-
nikami podsumowano przebieg za-
wodów. Zwycięzca zawodów Daniel 
Paginowski w rozmowie z opiekunem 
wyjazdu powiedział: „Uważam, że 
w takich wydarzeniach najważniejsza 
jest dobra zabawa. Konkurencja była 
duża, a mimo to rywalizacja przebiega-
ła w miłej atmosferze. Wszyscy bardzo 
się starali i nie spodziewałem się zaję-
cia pierwszego miejsca. Dopingowa-
nie i wsparcie opiekunów oraz innych 

uczestników wycieczki miało pozytyw-
ny wpływ na osiągnięcie przeze mnie ta-
kiego wyniku. Na pewno nie był to mój 
ostatni raz na zawodach kartingowych”. 
Zadowolenie wśród uczestników było 
tak duże, że jeszcze w drodze powrot-
nej młodzież wymieniała się wraże-
niami. Organizacja tego typu wyjaz-
dów w znaczący sposób przyczynia 
się do integracji młodzieży z grupą 
rówieśniczą i ze środowiskiem, co 
jest szczególnie ważne w czasie po 
pandemii, który był okresem izolacji 
i wzajemnej alienacji. 

Materiał: PCPR w Białej Podlaskiej
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Józef Ignacy Kraszewski - Człowiek z Romanowa
Cz. VIII - Drezno
Tuż po wybuchu powstania stycznio-
wego wyjeżdża Kraszewski do Drezna. 
Na polecenie hrabiego Wielopolskiego. 
Na kilka miesięcy, z półrocznym pasz-
portem. Warszawy już nigdy nie zoba-
czy. Zofia, żona pisarza, zostaje z córką 
w Warszawie. Co ciekawe, z Wielopol-
skim spotka się jeszcze, kiedy decydu-
je o sprzedaży willi na przedmieściach 
Drezna Blasewitz. Jako kupiec zgłasza 
się do pisarza właśnie margrabia, urlo-
powany ze swych stanowisk w Króle-
stwie Kongresowym. Do transakcji 
jednak nie dochodzi. Ze wspomnień 
pośmiertnych wiadomo, że w czasie 
choroby, żona czytała mu powieść Kra-
szewskiego Jesienią.
Kraszewski mieszkał w Dreźnie oko-
ło 20. lat. Przeżył w tym okresie swój 
wspaniały jubileusz 50-lecia pra-
cy twórczej, gdzie hołd oddało mu 
ponad 11 tysięcy osób (więcej o ju-
bileuszu w październiku). Przeżył 
też największe swoje upokorzenie 

– aresztowanie, proces i uwięzienie 
w Twierdzy Magdeburskiej (więcej 
o sprawie w listopadzie). Przeżywa 
uniesienia serca i poznaje smak nie-
szczerych uczuć. Traci ukochaną cór-
kę Konstancję, która ginie, wracając 
z Syberii, przeżywa ucieczkę do Chile 
zadłużonego syna Jana.
Jako Bolesławita, pisze tendencyjne 
powieści, tematyką związane z po-
wstaniem styczniowym. Tworzy 
swój najbardziej znany cykl powie-
ści historycznych, zajmuje się in-
tensywnie publicystyką, ma epizod 
przedsiębiorcy (przez trzy lata po-
siada własną drukarnię). Wygłasza 
charytatywne odczyty. Leczy ciągle 
powracające choroby w uzdrowi-
skach (Homburg, Wiesbaden, Ems, 
Karlowe Wary, Gastein, Meran, Pau, 
Hyères…), ale podróżuje też często 
do Paryża, odwiedza swego serdecz-
nego przyjaciela Teofila Lenartowi-
cza we Florencji. Bywa we Lwowie, 
Poznaniu, Krakowie... Bierze udział 

w kongresach międzynarodowych, 
między innymi jako honorowy prezes 
w zjeździe Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Literackiego czy kongresie 
archeologicznym w Bolonii i Sztokhol-
mie. Szuka swego miejsca w Dreźnie 
(przeprowadza się tam 11 razy). 
Cieszy się mianem człowieka – insty-
tucji. Ma ogromny wpływ nie tylko 
na rozwój polskiej literatury i kultu-
ry, ale również na opinię publiczną, 
inspirując jej aktywność patriotycz-
ną i społeczną. Organizuje sieć kore-
spondentów we wszystkich zaborach 
oraz w skupiskach polskich na tere-
nie Europy. Dostarczane przez nich 
informacje publikuje, czasem w cało-
ści, bez żadnej korekty. Jego aktyw-
ność publicystyczna („Rachunki”, 
„Omnibus”) skierowana jest głównie 
na przeciwdziałanie konserwatyw-
nemu prądowi w społeczeństwie. 
Polityka i losy społeczeństwa są mu 
bowiem zawsze bliskie. 

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw  
Społecznych 

„Ballady i romanse” – Narodowe Czytanie 2022
Rok 2022 to Rok Romantyzmu 
Polskiego. Miłośnicy literatury 
wzięli udział w Narodowym Czy-
taniu zainicjowanym przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę. 

W czasie akcji odczytano list Prezy-
denta RP, który głowa państwa skie-
rowała do wszystkich osób biorących 
udział w tym wyjątkowym wydarze-
niu. Oto jego fragment:
– Dwieście lat temu w Wilnie zosta-
ły wydane Ballady i romanse Adama 
Mickiewicza – zbiór poezji, który 
zapoczątkował w Polsce romantyzm. 
M ł o d z i e ń c z e ,  a   j e d n o c z e ś n i e 
bardzo dojrzałe wiersze okazały się 
przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić 
sobie bez nich dalsze dzieje naszej 
literatury. (…) Romantyzm to istota 
polskości i  fundament nowoczesnej 
tożs amości  na sze g o narodu.  To 
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epoka zmagań z zaborcą, utrwalona 
w biografii Adama Mickiewicza oraz 
tych wszystkich polskich patriotów, 
uczestników tajnych stowarzyszeń 
i powstań, działaczy emigracyjnych 
i spiskowców, którzy na różne sposoby, 
w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem 
toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą  
– napisał w liście Prezydent RP An-
drzej Duda.
Zgromadzeni podczas 11. edycji Na-
rodowego Czytania kolejno prezen-
towali wybrane utwory ze zbioru 
„Ballady i romanse” Adama Mic-
kiewicza. W Narodowym Czytaniu 
udział wzięły m.in. gminy: Łomazy, 
Terespol, Wisznice, Sławatycze, Ja-
nów Podlaski, Sosnówka, Międzyrzec 
Podlaski, Biała Podlaska oraz Pisz-
czac. Akcja Narodowego Czytania 
organizowana jest przez Prezyden-
ta RP od 2012 r.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. 

Festyn społeczno-historyczny – Wystrzałowe 
Miasto – Niedziela w Terespolu

W niedzielę 28 sierpnia na sta-
dionie miejskim w  Terespolu 
odbył się festyn społeczno-hi-
storyczny „Wystrzałowe Miasto” 
– Niedziela w Terespolu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w kościele pw. Świętej Trójcy 
w Terespolu, odprawioną przez bi-
skupa Antoniego Pacyfika Dydycza 
oraz księdza dziekana Mirosława 
Krupskiego. Podczas Mszy Świętej 
w obecności żołnierzy 18 Dywizji 
Zmechanizowanej z Siedlec oraz 
braci kurkowych z całej Polski, wy-
święcony został sztandar Nadbu-
żańskiego Regimentu Artylerii 
w Terespolu. Następnie z rąk gen. dr 
Zbigniewa Gretka – współpracowni-
ka Stanisława Dziwisza – burmistrz 
miasta Terespol Jacek Danieluk 
wspólnie z Januszem Kopczyńskim 
Podcolonelem Regimentu Artyle-
rii Książęcego Domu Radziwiłłów 
w Terespolu, Księciem Krzysztofem 
Konstantym Radziwiłłem i bratem 

Ryszardem Tyskiem z Bractwa Kur-
kowego w Broku otrzymali medal 
świętego Jana Pawła II.
Po mszy, jej uczestnicy przeszli pod 
park miejski, gdzie został odsłonięty 
mural „Kontrofensywa nad Bugiem 
– obrona Terespola 1920 r.”, który 
powstał na bazie rysunku Marka 
Szyszki, cenionego polskiego rysow-
nika komiksów. Mural został nama-
lowany dzięki środkom pozyskanym 
z programu MUR,ALE Historia Woj-

ska Polskiego Ministerstwa Obrony 
Narodowej przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol 
na kwotę 27 300 zł. Wydarzenie 
obecnością uświetnili uświetnił wy-
stęp Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego, zespołu śpiewaczy 
„Echo Polesia” działającego przy te-
respolskim Klubie Seniora ,,Srebrny 
Włos”. Na koniec historię walk pol-
sko bolszewickich na naszych tere-
nach przybliżył regionalista Wojciech 

G
m

in
a 

S
os

nó
w

ka
 F

ot
. R

ad
io

 B
ip

er
G

m
in

a 
S

ła
w

at
yc

ze
 F

ot
. R

ad
io

 B
ip

er



25www.powiatbialski.eu        Gościniec Bialski Nr 09/2022

Kobylarz. Wartę honorową wystawi-
ła 18 Dywizja Zmechanizowana oraz 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
,,Terespol”. Po zakończeniu odsło-
nięcia muralu uczestnicy udali się na 
stadion miejski, gdzie lada moment 
miał rozpocząć się Festyn społeczno-
-historyczny pod hasłem.
Jedną z głównych atrakcji festynu 
był pokaz Artylerii Czarnoprocho-
wej w wykonaniu Bractw Kurkowych 
z całej Polski, którymi zarządzał gen. 
artylerii Adam Majchrzak. Widzo-
wie mogli zobaczyć wystawy armat 
i broni palnej z okresu XVI-XVIII 
wieku oraz usłyszeć wystrzały. To od 
nich festyn przyjął hasło ,,Wystrza-
łowe Miasto”. Obok rozstawiony był 
sprzęt wojskowy 18 Dywizji Zmecha-
nizowanej z Siedlec, którymi dowo-
dził płk. Artur Kozłowski. Współcze-
sne maszyny bojowe prezentowali 
także żołnierze 1 Warszawskiej Bry-
gady Pancernej. Widzowi mogli po 
raz kolejny podziwiać nowoczesny 
sprzęt: czołg ,,leopard” czy wóz bo-
jowy ,,rosomak”. Wydarzenie roz-
począł występ Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego. Podczas 
hymnu wzniesiono na maszt flagę 
RP. Następnie rozpoczął się II Bieg 
imienia gen. Franciszka Krajowskie-
go, który po wojnie z bolszewikami 
objął Twierdzę Brześć i osiedlił się 
w Terespolu.
W zawodach organizowanych przez 
Klub Olimpijczyka w Terespolu wzię-
ło udział kilkudziesięciu biegaczy 
z regionu w różnym wieku. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale. Na-
stępnie zaproszeni goście udali się na 
pobliski teren rekreacyjny ,,Konowi-
ca”, który został oficjalnie otworzo-
ny. Rewitalizacja była możliwa dzięki 
środkom Unii Europejskiej.
W międzyczasie, od godziny 10 rano, 
na pobliskim korcie tenisowym trwał 
Turniej Tenisa Mężczyzn w Grze 
Pojedynczej o Puchar Senatora RP 
Grzegorza Biereckiego. Najlepszym 
zawodnikiem został Piotr Szyszkow-
ski - organizator turnieju.
Na scenie od godziny 15:00 pojawili 
się pierwsi wykonawcy: Hania Bed-
narzak, Maciej Badalski oraz zespół 
taneczny FLESZ Dance Company. 

Po nich przyszedł czas na program 
artystów scen łódzkich zatytułowa-
ny: ,,Od Klasyki do Rozrywki”. We-
dług scenariusza i reżyserii Ryszarda 
Nowaczewskiego – prowadzącego 
koncert, wystąpili cenieni artyści 
scen łódzkich: Aleksandra Okrasa-
-Wachowska, Anna i Romuald Spy-
chalscy, Andrzej Wojda oraz Marcin 
Janiszewski. Zaprezentowali set 
utworów. Zaprezentowali kompilacje 
utworów wojskowych oraz przebojów 
retro i współczesnych.
Ważnym wydarzeniem było tradycyj-
ne oficjalne otwarcie festynu, które-
go dokonali burmistrz miasta Jacek 
Danieluk oraz przewodniczący rady 
Jarosław Tarasiuk w towarzystwie 
znamienitych gości: senatora RP 
Grzegorza Biereckiego, wicewoje-
wody Lubelskiego Roberta Gmitru-
czuka, przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Jerzego 
Szwaja, prezesa Krajowego Zasobu 
Nieruchomości Arkadiusza Urbana, 
generalnego Konsul RP w Brześciu 
Piotra Kozakiewicza, radnej Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Barbary 
Barszczewskiej oraz dyrektor Lubel-
skiego Urzędu Marszałkowskiego 
w Białej Podlaskiej - Dariusza Litwi-
niuka. Obecni podczas festynu byli 
także: wicestarosta bialski Janusz 
Skólimowski, gen. płk Henryk Ko-
ścielny z Ukrainy a także prezes fun-
dacji Comat Alert – Marcin Korowaj.
Następnie odbyło się wręczenie na-
grody „Zasłużony dla Miasta Te-
respol”, którą otrzymał senator RP 

Grzegorz Bierecki. Dzięki wsparciu 
senatora w mieście powstało i dalej 
powstaje wiele służących mieszkań-
com inwestycji. Warto wspomnieć, że 
obecnie w ramach środków Nowego 
Ładu budowana jest kanalizacja sa-
nitarna, przebudowywane są ulice 
Orzeszkowej i Łąkowa. Również ze 
środków Nowego Ładu wybudowa-
ny zostanie żłobek, zrewitalizowa-
ny teren targowiska z przyległym 
parkingiem oraz powstanie ścieżka 
rowerowa przy ul. Kodeńskiej. Sena-
tor wręczył także puchary laureatom 
turnieju tenisowego, któremu patro-
nował.
Imprezę poprowadzili nas starzy do-
brzy partnerzy: Michał Trantau i Ra-
dek Plandowski, którzy są z nami od 
13 lat. Po części oficjalnej na scenie 
wystąpiły gwiazdy muzyki disco 
polo, rock i elektroniki. Rozpoczął 
zespół BASTA, który zaprezentował 
set swoich najlepszych przebojów 
przyciągając tym samym publiczność 
pod scenę. Kolejnym zespołem był 
święcący triumfy w latach 90. Gol-
deN Life, który do dziś gra świetne 
koncerty. Tak też było i u nas. Pełen 
rockowej energii występ porządnie 
rozgrzał publiczność. Panowie wy-
konali wiele znanych przebojów: 
,,Dobra, dobra, dobra”, ,,Helikopter”, 
,,Blok ekipa” a także ,,Oprócz błękit-
nego nieba”, ,,24.11.1994” czy ,,Wol-
ność kocham i rozumiem”. Główną 
gwiazdą wieczoru był zespół VIDEO, 
który powrócił do nas po 12 latach. 
Od tego czasu nie zmieniło się za 
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wiele. Chłopaki wyglądają świetnie 
na scenie, a przebojów tylko przy-
było. Terespolska publiczność znała 
je bardzo dobrze. Takie piosenki jak 
,,Szminki róż”, ,,Papieros”, ,,Wszyst-
ko jedno” publiczność śpiewała wraz 
z wokalistą Wojtkiem Łuszczykie-
wiczem. Kolejnym wykonawcą był 
zespół Jobery. Chłopaki z Podlasia 
dopiero wzbijają się na szczyt muzy-
ki tanecznej i potwierdzili to energe-
tycznym występem. Ich największe 
przeboje to: ,,Seniorita” ,,Białystok 
nocą”, czy ,,Lisek tygrysek” podobały 
się naszej publiczności. Na zakoń-
czenie wystąpił DJ OZI z bialskiego 
klubu Gramofon.
Dziękujemy serdecznie wszystkim 
gościom, braciom kurkowym, żołnie-
rzom i artystom oraz naszej publicz-
ności za liczne przybycie pomimo tak 
ogromnego upału. Do zobaczenia za 
rok, mamy nadzieję, że naszych pla-
nów nie pokrzyżuje ani pandemia ani 
zamknięta strefa.
Sobotnie imprezy towarzyszące: 
Graffiti ma się dobrze vol. 8 – ma-
lowanie muralu graffiti (w stylu hip 
hop/cosmos) na budynku od ulicy 
Topolowej przez ,,writerów» za te-
renu całej Polski; XI Turniej Tenisa 
Dzieci i Młodzieży w grze pojedyn-
czej o puchar Piotra Szyszkowskiego.
Organizatorzy festynu:  Bur-
mistrz miasta Terespol; Rada Miasta 
Terespol; Miejski Ośrodek Kultury 
w Terespolu; 18 Dywizja Zmechani-
zowana z Siedlec; Regiment Książę-
cego Domu Radziwiłłów; Kresowe 
Bractwo Strzelców Kurkowych im. 
Orła Białego; Stowarzyszenie Roz-
woju Gminy Miejskiej Terespol; Koło 
Miłośników Fortyfikacji i Historii; 
Fundacja Na Rzecz Obronności Kra-

ju Combat Alert; Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Terespolu.
Patroni Honorowi: Minister Ak-
tywów Państwowych – Jacek Sasin; 
Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka; 
Marszałek Województwa Lubelskie-
go – Jarosław Stawiarski.
Główni partnerzy wydarzenia: 
Województwo Lubelskie, Lubelskie 
Smakuj Życie; Lubelski Węgiel ,Bog-
danka”; Grupa PZU; Totalizator Spor-
towy Sp. z o.o.; Grupa Azoty Puławy.
Sponsorzy i darczyńcy: Senator 
RP Grzegorz Bierecki; Poseł na Sejm 
RP Dariusz Stefaniuk; Fundacja Ko-
cham Podlasie, Biała Podlaska; IN-
VESTMIL – skuteczne technologie 
– Parczew; AGROSTOP Sp. z o.o. – 
Terespol/Kobylany; STBU Brokerzy 
Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. – Sopot; 
MAG Morska Agencja Gdynia; Przed-
siębiorstwo Budowlane ,,BUDMAR” 
– Biała Podlaska; PPHU TRANSBET 
- Biała Podlaska; E&T Deweloper – 
Terespol; Przedsiębiorstwo Robót 
Komunalnych i Mieszkaniowych 
w Terespolu; Restauracja GALERIA 
SMAKÓW, Firma BARD – Terespol; 
Szkoła Nauki Jazdy AUTO-DRIVER 
– Terespol; Biuro Projektów i Wycen 
Majątkowych MDM – Piszczac; PHU 
EVITA, GALERIA ZACISZE – Tere-
spol; POLSKIE KONSORCJUM GO-
SPODARCZE SA – Koroszczyn; Fir-
ma ITER Projekty i Nadzory - Biała 
Podlaska; Biuro Obsługi Inwestycji 
we Włodawie; PHUP REBUTR II, Te-
respol; BANK SPÓŁDZIELCZY Ło-
mazy, Oddział w Terespolu; Szkoła 
Języka Angielskiego ,,Smart Start” 
– Terespol; Kancelaria Notarialna 
Stefan Durlej w Terespolu; Centrum 
Ubezpieczeń, Barbara i Henryk Stec 

– Terespol; Piekarnia GS Samopo-
moc Chłopska Terespol; Grupa HO-
REGLAD – Biała Podlaska; GARDEN 
EXPRESS - Biała Podlaska/Świdnik; 
KSEMAR - Biała Podlaska; BIL BUD, 
Firma Budowlano-Remontowa – 
Biała Podlaska; Usługi Inżynierskie 
w Wąwolewnicy; IPS Sp. z o.o. – ak-
cesoria dociepleniowe – Terespol.
Podziękowania wystawcom: 
Pracownia plastyczna MOK Tere-
spol – animacje dla dzieci; Urząd 
Marszałkowski w Lublinie – namiot 
promocyjny; Wojskowe Centrum Re-
krutacji; 1 Warszawska Brygada Zme-
chanizowana w Warszawie; Wystawy 
braci kurkowych; Zespół Lubelskich 
Parków Krajobrazowych Oddział 
w Janowie Podlaskim – promocja, 
animacje; Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich; Jadwiga Proko-
piuk – wyroby miodowe; Valentyna 
Dangul – haft krzyżykowy; Jadwiga 
Matwiejuk – robótki szydełkowe; Ma-
rzena Dmitruk - frywolitka; Monika 
Ostapczuk – koronkarstwo; Wiesław 
Marzec, Robert Pytka, Bogdan Gre-
czuk – rezerwiści; EcoBee, Kamil Paw-
luczuk – namiot promocyjny firmy.
Podziękowania firmom obsłu-
gującym imprezę: Nagłośnienie 
i oświetlenie - DMS PRO, Daniel 
Odyniec; Scena z zadaszeniem – Sce-
notechnika, Robert Sańczyk; Wesołe 
miasteczko - UFO BUFFO, Małgorza-
ta Baj – Gołdyn; Gastronomia – ADA-
MEX, Kazimierz Adamek; Agregaty, 
płotki, namioty - Wschodnie Kon-
sorcjum Eventowe; Firma Sprzątają-
co-Ochroniarska ‚’AGUŚ”, Agnieszka 
Kraszewska; Handel Obwoźny – Da-
riusz Łaski; Konferansjerzy - Michał 
Trantau i Radek Plandowski.

Materiał: MOK Terespol
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Europejskie Dni Dziedzictwa w Romanowie – 
Połączeni słowem

18 września w Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie miała miejsce sesja 
naukowa poświęcona działalno-
ści publicystycznej pisarza pod 
nazwą Józef Ignacy Kraszewski – 
dziennikarz, redaktor, wydawca, 
drukarz. 

Odbyła się ona w ramach obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa to cy-
kliczne wydarzenia, które odbywają 
się we wrześniu w całej Europie. Pla-
cówki kulturalne, w tym muzea, udo-
stępniają nieodpłatnie swoje ekspo-
zycje. Przy tej okazji organizowane są 
wydarzenia tematyczne, pokazujące 
„skarby” naszego dziedzictwa. W bie-
żącym roku odbyły się jubileuszowe 
(trzydzieste) obchody EDD pod ha-
słem „Połączeni dziedzictwem”.
W Romanowie hasło EDD brzmiało: 
Połączeni słowem. Uroczystość roz-
poczęła się zwiedzaniem wystawy 
czasowej, poświęconej działalności 
dziennikarskiej, redaktorskiej i wy-
dawniczej autora Starej baśni. Na-
stępnie uczestnicy spotkania wysłu-
chali następujących referatów:
•	 Józef Ignacy Kraszewski – Cyprian 

Norwid: literackie kontrowersje, 
wydawnicze negocjacje, który 
wygłosiła Pani profesor dr hab. 
Grażyna Halkiewicz – Sojak z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu;

•	 Kraszewski jako publicysta, wygło-
szony przez Pana profesora dr hab. 
Krzysztofa Stępnika z Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie

•	 oraz O kilku niezrealizowanych za-
mysłach wydawniczych w świetle 
nieopublikowanej korespondencji 
J. I. Kraszewskiego, który przygo-
towała Pani dr Mirosława Radow-
ska – Lisak z Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu.

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział 
Spraw Społecznych Fo
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Powiatowe spotkanie bibliotekarzy
6 września w Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie odbyło się powiatowe 
spotkanie bibliotekarzy. Pro-
gram spotkania obejmował:

•	 zwiedzanie wystawy stałej mu-
zeum;

•	 z w i e d z a n i e  w y s t aw y  c z a s o -
wej: Józef Ignacy Kraszewski – 
dziennikarz, redaktor, wydawca, 
drukarz;

•	 szkolenie tematyczne „Praca bi-
bliotekarza – lekka, łatwa i przy-
jemna”, prowadzenie Pani Małgo-
rzata Mika, psycholog, nauczyciel, 

terapeuta, tłumacz języka migo-
wego.

W spotkaniu wzięli udział bibliote-
karze z terenu powiatu bialskiego 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Białej Podlaskiej, pełniącej również 
funkcję biblioteki powiatowej.

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział 
Spraw Społecznych 
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VIII Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia
27 sierpnia na strzelnicy w Hru-
dzie zmierzyli się strzelcy, któ-
rych do udziału w „Strzelaniu 
o Srebrną Wagę Podlasia” zapro-
siło Podlasko-Kozieradzkie Brac-
two Kurkowe. 

Turniej rozpoczął się od odśpiewa-
nia hymnu brackiego, po którym 
modlitwę w intencji zebranych od-
mówił proboszcz parafii Hrud ks. 
Jarosław Grzelak. Zgromadzonych 
na strzelnicy powitał starszy PKBK 
Szczepan Wereszko. Przybyli goście, 
wśród których pojawili się m.in. po-
seł na Sejm RP Riad Haidar, starosta 
Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk, 
zastępca prezydenta Białej Podlaskiej 
Maciej Buczyński i wójt Gminy Kon-
stantynów Romuald Murawski, skie-
rowali do uczestników kilka słów, po 

czym strzelcy rozpoczęli rywalizację 
w konkurencjach:
– VIII Strzelanie o „Srebrną Wagę 
Podlasia”;
– Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego 
O.C.;

– Strzelanie o Łańcuch Przechodni 
„Rodu Bartel”;
– Tarcza Starosty Powiatu Bialskiego 
Mariusza Filipiuka;
– Tarcza Wójta Gminy Biała Podlaska 
Wiesława Panasiuka;
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– Tarcza Wójta Gminy Konstanty-
nów Romualda Murawskiego;
– Tarcza Prezydenta Białej Podlaskiej 
Michała Litwiniuka;
– Tarcza Króla O.C. Janusza Kuczyń-
skiego.
–  Jest to strzelanie ogólnopolskie 
Bractwa Kurkowego. Przyjechali nasi 
bracia z Radomia, Otwocka, Łodzi 
i Poznania – wyjaśnia podstarszy 
Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa 
Kurkowego Józef Szeptycki, zwy-
cięzca drugiego już kura. Jak prze-
biega ustrzelenie kura? Jak tłumaczy 
nasz rozmówca, kur jest umieszczony 
na specjalnym wsporniku i pionowej 
kilkucentymetrowej listewce z na-
rysowanym dwucentymetrowym 
paskiem. Zawodnicy według listy 
oddają po jednym strzale, kolejka za 
kolejką. W momencie przestrzelenia 
paska zwycięstwo i tytuł króla należy 
do osoby oddającej strzał, natomiast 
osoba uprzednio strzelająca oraz oso-
ba, która miałaby oddać strzał jako 
następna, zostają wicekrólami.
Wyniki:
VIII Strzelanie o Srebrną Wagę 
Podlasia:
zdobywca – Paweł Pastuszka, Brac-
two Radomskie;
II – Piotr Pastuszka, Bractwo Radom-
skie;
III – Maciej Pastuszka, Bractwo Ra-

domskie.
Król Żniwny OC:
Józef Szeptycki, Bractwo Podlasko-
-Kozieradzkie;
I rycerz – Janusz Zabłocki, Bractwo 
Podlasko-Kozieradzkie;
II rycerz – Adam Flis, Bractwo Podla-
sko-Kozieradzkie.
Tarcza Starosty Powiatu Bial-
skiego:
I – Paweł Pastuszka, Bractwo Ra-
domskie;
II – Katarzyna Gajewska, Bractwo 
Podlasko-Kozieradzkie;
III – Radosław Sebastianiuk, Bractwo 
Kresowe.
Tarcza Prezydenta Białej Podla-
ski:
I – Paweł Pastuszka, Bractwo Ra-
domskie;
II – Marek Bartel, Bractwo Łódzkie;
III – Maciej Pastuszka, Bractwo Ra-
domskie.
Tarcza Wójta Gminy Konstanty-
nów:
I – Marek Bartel, Bractwo Łódzkie;
II – Maciej Pastuszka, Bractwo Ra-
domskie;
III – Witold Sosnowski, Bractwo Pod-
lasko-Kozieradzkie.
Tarcza Wójta Gminy Biała Podla-
ska:
I – Katarzyna Gajewska, Bractwo 
Podlasko-Kozieradzkie;

II – Aleksandra Bartel, Bractwo Pod-
lasko-Kozieradzkie;
III – Paweł Pastuszka, Bractwo Ra-
domskie.
Łańcuch Przechodni Rodu Bartel:
I – Piotr Pastuszka, Bractwo Ra-
domskie;
II – Marek Bartel, Bractwo Łódzkie;
III – Maciej Pastuszka, Bractwo Ra-
domskie.
Tarcza Króla OC:
I – Witold Sosnowski, Bractwo Pod-
lasko-Kozieradzkie;
II – Piotr Pastuszka, Bractwo Radom-
skie;
III – Aleksandra Bartel, Bractwo Pod-
lasko-Kozieradzkie.
Zawody uwieńczyła ceremonia, pod-
czas której wręczono zwycięzcom 
trofea oraz wspólna biesiada. Spotka-
niu towarzyszyła wystawa prac ma-
larskich Sylwii Kalinowskiej „Moje 
galaktyki”.
Bractwo Kurkowe to organizacja, 
która szkoli się w strzelaniu, szkoli 
również młodzież. Nazwa „Podlasko-
-Kozieradzkie” wywodzi się od daw-
nej nazwy Konstantynowa – Koziera-
dy, gdzie bractwo ma swoją siedzibę. 
– Mamy siedzibę w Konstantynowie, 
pan wójt użyczył nam pomieszczeń 
w pałacu, mamy więc luksusowe wa-
runki – wyjaśnia Józef Szeptycki.

Materiał: Radio Biper

Zawody strzeleckie w Aleksandrówce
4 września br. na strzelnicy 
w Aleksandrówce odbyły się za-
wody strzeleckie o puchar Sta-
rosty Bialskiego Mariusza Fili-
piuka. Do konkurencji, której 
zadaniem było wykonanie strza-
łów z karabinu bocznego zapłony 
5,6 mm, przystąpiło 30 zawodni-
ków. 

Oto lista zwycięzców Zawodów 
Strzeleckich z Karabinka Sportowego 
o Puchar Starosty Bialskiego Mariu-
sza Filipiuka:
I miejsce – Paweł Tchórz, 132 pkt.
II miejsce – Andrzej Jóźwik, 124 pkt. 

III miejsce – Mikołaj Hukaluk, 110 pkt. 
Gratulujemy osiągniętych wyników 
wszystkim strzelcom. Dodatkowo po 
zawodach uczestnicy mieli możliwość 

skorzystania z treningu strzeleckie-
go, który miał na celu doskonalenie 
umiejętności posługiwania się m.in. 
pistoletem, strzelbą i karabinem.

Materiał: LOK Drelów/Radio Biper
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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 uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowaw-
czym, 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.
Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowa-
dząca 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, bez-
stronna wobec 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 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@powiatbialski.pl lub osobiście 
 
Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepeł-
nosprawność 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 wypo-
sażonym 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. Rynek 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. Jagielloński 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, zmie-
rzające 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.

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowa-
dząca 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, bez-
stronna wobec 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@

powiatbialski.pl lub osobiście

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepeł-
nosprawność 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 wypo-
sażonym 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 Inicja-
tyw Samorządowych

21-505 Janów Podla-
ski, ul. Bialska 6a

poniedziałki, wtorki 
i piątki od 1200 do 1600, 
środy i czwartki od 800 
do 1200

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

do punktu: 609-608-063



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.


