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XX Sesja Rady Powiatu Bialskiego

N

astępnie starosta bialski Mar i u s z F i l i p i u k p o d z i ę ko w a ł
dotychczasowej Skarbnik Powiatu
Krystynie Laszuk za wysiłek i sumienność, jakimi wykazała się ona
w pracy na rzecz naszej wspólnoty samorządowej. Panią Laszuk na
stanowisku Skarbnika Powiatu zastąpiła Pani Elwira Charewicz - jej
bliska współpracowniczka, którą
w ostatnim czasie przygotowywała do objęcia tego ważnego stanowiska.
- Bardzo dziękuję Pani Laszuk za pra�
cę i za wytrwałość, a także świetne
przygotowanie swojej następczyni.
Pani Charewicz to bardzo dobrze wy�
kwalifikowana specjalistka i życzę jej
udanej kariery jako Skarbnik Powia�
tu - powiedział starosta bialski.
W trakcie sesji radni zajęli się także wnioskiem o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Bialskiego. Głos w trakcie dyskusji
zabierali m.in. starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz
Skólimowski, przewodniczący Rady
Powiatu Mariusz Kiczyński, wiceprzewodniczący Daniel Dragan
oraz Tomasz Bylina, a także radni:
Marek Uściński i Marian Tomkowicz. Ostatecznie wnioskodawcy
wycofali swój wniosek.
Radni podjęli ponadto następujące uchwały: w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu na 2020
rok; w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu
na 2020 rok; w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie
1 m2 pasa drogowego dróg Powiatowych; w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Bialskiego na 2020 rok;
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata
2020 – 2026; w sprawie zmiany
statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
/ Radio Biper

Dnia 31 stycznia 2020 r. odbyła się XX sesja Rady Powiatu Bialskiego. Obrady rozpoczęto od stwierdzenia kworum i ustalenia
porządku obrad, w tym przyjęcia protokołu XVIII sesji.

Wyróżnienia „Dobre, bo Bialskie” przyznawane są przez starostę bialskiego m.in.
przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym oraz osobom fizycznym, które poprzez swoją działalność sprawiają, iż nasz powiat się rozwija na różnych
płaszczyznach, np. gospodarczej lub społecznej.
Na gali, która odbyła się 10 stycznia 2020 r. Statuetki „Dobre, bo Bialskie” otrzymały następujące podmioty:
1. Firma Handlowo-Zaopatrzeniowa Agro-Handel w Polubiczach Wiejskich
Powstała ona w 1999 roku. Jest jednym z prężniejszych przedsiębiorstw działających w gminie Wisznice. Jego
działalność skupia się na kompleksowym zapewnieniu wszelkich usług niezbędnych rolnikom. Od 20 lat zajmuje się skupem i sprzedażą płodów rolnych, w tym owoców i warzyw oraz zbóż od lokalnych producentów.
Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność handlowo-usługową w zakresie zaopatrzenia dla rolnictwa.
Rolnicy mogą otrzymać pełen asortyment nawozów sztucznych, środków ochrony rośliny, pasz czy materiału
siewnego. Oprócz głównej siedziby w Polubiczach Wiejskich Drugich przedsiębiorstwo prowadzi swoje placówki na terenie powiatu bialskiego oraz powiatów sąsiednich. Dysponuje również własną flotą transportową
składającą się z ciągników siodłowych oraz zaplecza niezbędnego do ich obsługi i efektywnego działania. Firma
zatrudnia 13 stałych pracowników, natomiast w okresie zbiorów zatrudnienie zwiększane jest dwukrotnie.
Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Dotyczy to zarówno miejscowości Polubicze, gminy Wisznice oraz powiatu bialskiego. Od wielu lat jest sponsorem Dni Wisznic oraz lokalnych festynów. W 2019 r. było
fundatorem nagrody podczas Dożynek Powiatowych. Jednym z pól aktywności jest wspieranie społecznej
szkoły podstawowej w Polubiczach. Przedsiębiorstwo bierze czynny udział w pracach porządkowych i renowacyjnych na rzecz Parafii św. Jana Ewangelisty w Polubiczach.
2. Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Filipiuk w Międzyrzecu Podlaskim
Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Filipiuk rozpoczęła działalność 2 maja 2011 roku. Przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie indywidualnej działalności gospodarczej działając w branży odzyskiwania i recyklingu
odpadów i detalicznym skupem złomu stalowego, złomu żeliwnego oraz metali kolorowych. Firma świadczy
także usługi przeładunkowe i transportowe towarów oraz usługi w zakresie pomocy drogowej. Od czasu rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwo pozyskało wielu stałych klientów z którymi współpracuje. Z rynku
regionalnego pochodzą dostawcy towarów zarówno klienci indywidualnie jak i firmy, z kolei towary oferowane
przez przedsiębiorców trafiają na rynek krajowy, do hut zlokalizowanych na terenie kraju. W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorstwo zrealizowało szereg zadań inwestycyjnych. W 2012 roku firma zakupiła
maszynę z chwytakiem do załadunku złomu. W 2014 zakupiono nieruchomość w postaci działki. Kolejne
lata prowadzenia działalności przyczyniły się do zakupu samochodu ciężarowego z systemem hakowym do
wymiany kontenerów oraz dwóch mniejszych umożliwiających przewóz złomu, ładowarki teleskopowej. Od
początku działalności firma przyczyniła się do szeroko rozumianej ekologii, działalność ta przynosi wymierne
korzyści nie tylko firmie a także społeczeństwu.
Przedsiębiorstwo wspomaga szereg szkół w konkursie „Czysta Ziemia”, czynnie bierze udział w działaniach
społecznych, wspiera działalność zespołów ludowych. Warto wspomnieć o corocznej pomocy na rzecz organizacji „Podaj dziecku pomocną dłoń” z Międzyrzeca Podlaskiego oraz na rzecz Międzyrzeckiego Stowarzyszenia
Motocyklowego i Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, które organizują zbiórki krwi. Przedsiębiorstwo jest
zaangażowane w pomoc Straży Pożarnej zarówno Ochotniczej jak i Państwowej.
W 2018 roku firma pozyskała środki unijne na zakup maszyny przeładunkowej z systemem wysięgników
i na budowę budynku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniem terenu oraz innowacyjnym wyposażeniem do demontażu pojazdów. Wartość projektów
wynosiła ok. 4 mln zł.. Obecnie firma zatrudnia 7 pracowników. Docelowo po uzyskaniu wszystkich decyzji
związanych z kasacją pojazdów, zatrudnienie zostanie zwiększone.

4. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej.
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej powstała w 1950 r. Prowadzi
działalność w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, opieki przedmedycznej, transportu sanitarnego, współpracy z SOR – ami, lotniczym pogotowiem, policją i strażą
pożarną. Zapewnia całodobową gotowość zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym do udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach pozaszpitalnych. Działalność prowadzi poprzez
246 osobowy zespół pracowników. Stacja zatrudnia 27 lekarzy, 115 ratowników
medycznych, 29 pielęgniarzy, 15 dyspozytorów, 60 osób administracji i obsługi.
Stacja realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu transportu sanitarnego. Prowadzi
także wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż lecznicza polegająca na:
a) najmie i dzierżawie nieruchomości i lokali;
b) świadczeniu usług transportowych i parkingowych;
c) organizowaniu i naprawie pojazdów samochodowych.
Majątek Stacji Pogotowia Ratunkowego stanowią posiadane nieruchomości
i środki trwałe oraz środki pozyskane prowadzenia wyodrębnionej działalności innej niż lecznicza. Ponadto Stacja Pogotowia Ratunkowego otrzymuje
środki na udzielanie świadczeń zdrowotnych z narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów. Budżet roczny to kwota ponad 20 mln
zł. Wartość inwestycji poniesionych w ostatnich trzech latach wynosi ponad

▼

3. Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie
Sanktuarium prowadzi działalność religijna i świecką. Organizuje spotkania związane z kultem religii katolickiej oraz dla osób świeckich. Są to rekolekcje, pogadanki,
pielgrzymki, warsztaty, seminaria, konferencje, imprezy okolicznościowe oraz inne
uroczystości. Prowadzi działalność na rzecz Opieki Społecznej, Rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym, osób z problemami uzależnień. Sanktuarium obecnie
jest bardzo aktywne. Przybywają tam tysiące pielgrzymów z kraju i zagranicy. Na
terenie sanktuarium został wybudowany ołtarz polowy. Wielkim wydarzeniem
w 2019 roku było zakończenie budowy Diecezjalnego Domu Pielgrzyma i oddanie
go do użytku, co znacznie podniosło rangę Sanktuarium. Zwiększył się ruch pielgrzymkowy. Organizowane są pielgrzymki: Kobiet, Mężczyzn, Niepełnosprawnych,
Myśliwych, Leśników, Młodzieży oraz inne, które skupiają olbrzymią rzeszę ludzi.
W 2019 roku, został nakręcony film pt. „Modlitwa o Polskę – z ziemi Podlaskiej.
Film o historii męczeńskiego Podlasia. Film zbiera już pierwsze nagrody w kraju i zagranicą. M.in. podczas XIV Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków”, organizowanego
przez Fundację Polska – Europa – Polonia, przyznano II Nagrodę w kategorii Filmów Fabularnych i Dokumentów Fabularyzowanych. Dom Pielgrzyma w Pratulinie
zdobył I miejsce w finale XIX Edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę na najlepszą
inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej na
szlaku Słońca i Śniegu” w kategorii Obiekty Hotelowo - Usługowe.
Funkcjonowanie Sanktuarium przynosi ogromne korzyści społeczne i gospodarcze
dla naszego regionu.

8 mln złotych. Powyższa kwota została przeznaczona na:
zakup ambulansów, modernizację budynków służby zdrowia w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, urządzenia do automatycznego ucisku klatki piersiowej, zakup samochodów do celów służbowych, wykonanie kosztorysów, zakup sprzętu informatycznego. Posiada Certyfikat Jakości Norma ISO 9001:2015 z zakresu: świadczenia opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego. W celu poprawy bezpieczeństwa ratowników medycznych podczas akcji
ratunkowych powstał pierwszy w Polsce pilotażowy system alarmowy. Pracownicy medyczni biorą udział w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni biorą corocznie czynny udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych stacja organizuje pokazy i zabezpieczenia medyczne imprez masowych i innych. Wynik
finansowy w ostatnich latach jest dodatni i wynosi ok. 400 tys. zł rocznie.
Stacja inwestuje w rozwój, zakup nowoczesnego sprzętu oraz stałe podwyższanie kwalifikacji. Działalność finansowa Stacji zamyka
się corocznym zyskiem.
W trakcie gali ogłoszono także laureata konkursu „Gmina Lider Samorządności”. Statuetka powędrowała do Gminy Wisznice, która ostatnich dwóch latach Gmina Wisznice zajmowała miejsca na podium ogólnopolskiego rankingu gmin wiejskich
„Rzeczypospolitej” (1. lokata w 2018 r., rok później - 3.)
Z końcem 2019 roku Rada Gminy Wisznice uchwaliła rekordowy dla budżet w wysokości przekraczającej 31 mln.
zł. W ramach tego budżetu gmina zaplanowała realizację 15 różnych projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych. Sztandarowym projektem, który gmina podjęła do realizacji jest rewitalizacja Gminy Wisznice. Koszt ogólny projektu to prawie 14 mln zł, w tym dofinansowanie z UE ponad 10 mln zł. W działania
tego projektu wpisuje się przede wszystkim utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curynie. Zakup zdegradowanego budynku oraz jego zaadoptowanie na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym przeprowadzenie prac
remontowo-budowlanych w zakresie dostosowującym infrastrukturę do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
wraz z niezbędnym wyposażeniem. Ponadto w projekcie zaplanowano przebudowę budynku w centrum miejscowości
Wisznice wraz z adaptacją na cele socjalne oraz komercyjne (sala kinowa), adaptacja budynku w miejscowości Wisznice,
przebudowa i nadbudowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach. Dodatkowo Gmina Wisznice realizuje 4 projekty społeczne, w ramach tych projektów w Gminie Wisznice: działa Klub Seniora, utworzono wypożyczalnię
sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych dla osób potrzebujących i niepełnosprawnych, w szkołach prowadzonych przez
gminę i w szkołach stowarzyszeniowych prowadzone są zajęcia ponadwymiarowe, samorząd realizuje także projekt dotacyjny na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w gminach Doliny Zielawy. Ponadto Gmina Wisznice prowadzi
także 3 projekty drogowe. W 2019 r. Gminie Wisznice oddano do użytku nowy Komisariat Policji, utworzono Klub Seniora, wymieniono 612 szt. oświetlenia ulicznego na LED-owe, wykonano 20 szt. oświetlenia hybrydowego.
Gmina Wisznice wciąż wychodzi naprzeciw wyzwaniom. W dobie wielu problemów z jakimi borykają się samorządy gmin
Gmina Wisznice stawia na nowe miejsca pracy, aby zatrzymać problem wyludniania się miejscowości gminnych. Samorząd
pracuje także nad pozyskiwaniem inwestorów i aktywnie wspiera lokalnych przedsiębiorców.
Wyróżnionym pogratulował starosta bialski Mariusz Filipiuk. - Mogę powiedzieć, że znam przedsiębiorców i samorządow�
ców z gmin naszego powiatu, dlatego wiem, iż potraktują to nie tylko jako nagrodę, a przede wszystkim jako czynnik mobilizujący
do dalszej pracy – powiedział.
Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie złotych statuetek tym podmiotom, które już od 20 lat funkcjonują na
terenie powiatu bialskiego. W tej kategorii zostały wyróżnione następujące podmioty: Bank Spółdzielczy w Łomazach
(laureat za 2011 r.), Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie (laureat za 2017 r.), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej (laureat za 2004 r.), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
MIKA w Janowie Podlaskim (laureat za 2005 r.) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD Sp. j. w Białej
Podlaskiej (laureat za 2012 r.)
Imprezę uświetnił koncert w wykonaniu Anny Hameli TRIO.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy im za zaangażowanie.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Radio Biper
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Starosta Bialski Mariusz Filipiuk serdecznie dziękuje wszystkim
przedsiębiorstwom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji gali
„Dobre, bo Bialskie”. Są to wymienione niżej podmioty:
1. FEDRO Sp. z o.o. w Osiecku
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BIALBUD SP. J. Stanisław Lewczuk
i Czesław Niczyporuk w Białej Podlaskiej
3. PKO Bank Polski S.A. w Warszawie Oddz. Biała Podlaska
4. Zakład Wyrobów Wędliniarskich
„Wysokie” s.c. w Rogoźnicy
5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu
Podlaskim
6. Zakład Stolarsko-Budowlany
Zdzisław Serhej w Łomazach
7. Zakład Ogrodniczy Elżbieta Pytlik w Międzyrzecu Podlaskim
8. Zakład Remontowo-Budowlany
Stanisław Romaniuk w Białej Podlaskiej
9. POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk w Białej Podlaskiej
10. WIPASZ S.A w Wadągu
11. INTER BROKER Sp. z o.o. Toruń, Oddz. w Białej Podlaskiej
12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” w Białej Podlaskiej
13. Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe Wysokiński Sp. z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim
14. TKS-Trans Sp. z o.o. Kazimierz
Syliwoniuk w Białej Podlaskiej
15. Polskie Konsorcjum Gospodarcze S. A. w Warszawie
16. Petrodom Paliwa Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej
17. Z akład Mięsny K A ROL Sp.
z o.o., sp. komandytowa w Międzyrzecu Podlaskim
18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowo- Handlowe „AVENA” Sp.
z o.o. w Kodniu
19. Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
20. Gospodarstwo Rolne w Koroszczynie Sp. z o.o.
21. Transgaz S.A. Terminal Gazów
Skroplonych w Zalesiu
22. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK w Białej Podlaskiej
23. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe TRANSBET
w Białej Podlaskiej
24. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWIT Adam Siliwoniuk w Lipnicy

25. Usługi Blacharsko - Lakiernicze
„FIAT” K.Kamiński w Łomazach
26. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Terespolu
27. INVESTCOM Sp. z o.o. w Białej
Podlaskiej
28. Bank Spółdzielczy w Łomazach
29. Bank Spółdzielczy w Wisznicach
30. Horyzont Ubezpieczenia Roman
Bodziak w Białej Podlaskiej
31. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
32. PHUP MERKURY Andrzej Goławski Spółka Jawna w Białej Podlaskiej
33. Projekty i Nadzory Drogowe Iter
Harko Teresa w Białej Podlaskiej
34. Koło Łowieckie SZARAK w Łubach
35. „Polsoft” Systemy Informatyczne Piotr Raczyński w Łomazach
36. Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „AGROSTOP” Sp. z o.o.
w Terespolu
37. Lucyna i Arkadiusz Okoniowie
Pensjonat „UROCZYSKO ZABOREK” Janów Podlaski

Bal karnawałowy w PCPR

I

mpreza odbyła się w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.: „Rozwój
i upowszechnianie rodzinnej pieczy
zastępczej w powiecie bialskim”.
Imprezę mikołajkow����������������
ą���������������
– bal karnawałowy swoim patronatem objął Starosta
Bialski - Pan Mariusz Filipiuk.
Zabawa miała miejsce w Sali Bialskiego Centrum Kultury, przy ul. Brzeskiej
41 w Białej Podlaskiej. W spotkaniu
wzięły udział rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.
Spotkanie wypełnione było licznymi
atrakcjami. Animatorzy prowadzili
różnorodne konkursy i zabawy. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom poczęstunek w postaci zupy

W dniu 17.01.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej zorganizowało bal karnawałowy dla wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Bialskiego.
pomidorowej, pizzy, pączków, ciastek
ponad 160 dzieci wraz z opiekunami.
soków, wody, kawy i herbaty.
Dziękujemy wszystkim, którzy pochyKulminacyjny punkt programu stanolają się nad wypełnianiem trudnej miwiła wizyta Mikołaja, który wręczył
sji niesienia pomocy i tym, którzy anwszystkim obecnym dzieciom paczki ze
gażują się w rozwój pieczy zastępczej.
Materiały: PCPR w Białej Podlaskiej / Radio Biper
słodyczami. W spotkaniu wzięło udział
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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ OSTRZEGA I WYJAŚNIA

Hejt i mowa nienawiści – nie ignoruj, reaguj!

H

ejt (ang. „to hate” – nienawidzić)
to słowna agresja skierowana
przeciwko komuś. Może być wymierzony w jednostkę, jak również
grupę osób. Osoba hejtująca (hejter)
zamieszcza negatywne komentarze
pod adresem innych użytkowników.
Komentuje, aby znieważyć i obrazić,
używając ostrych i często niecenzuralnych słów.
Hejter wykracza poza konstruktywną krytykę. Jego celem jest wyrażenie negatywnych uczuć dotyczących
zamieszczonych w sieci materiałów,
informacji czy zdjęć konkretnej
osoby, grupy ludzi czy zjawiska. Komentarze hejterów są napastliwe,
pogardliwe, zaczepne, lekceważące,
a także niejednokrotnie kipią nienawiścią lub zazdrością.
Mowa nienawiści natomiast to wypowiedzi mające na celu obrażanie
lub wzbudzenie niechęci wobec jakiejś osoby czy grupy. Jest to wyraz
wrogości wobec innych ze względu
na ich tożsamość/inność. Mowa
nienawiści służy do rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń
i dyskryminacji ze względu na cechy, takie jak:
• narodowość (szowinizm),
• orientacja psychoseksualna (homofobia),
• płeć (seksizm),
• pochodzenie etniczne (ksenofobia),
• rasa (rasizm),
• światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia),
• tożsamość płciowa (transfobia),
• wiek (ageizm).
Celem mowy nienawiści jest zachęcenie innych do określonego działania wobec podmiotu wypowiedzi.
Może ona powodować uczucie wykluczenia, osamotnienia oraz strachu u osób atakowanych.
K ażda osoba , która funkcjonuje w sieci, w mediach społecznościowych, może stać się ofiarą internetowej przemocy. Dotyczy to
coraz młodszych użytkowników.
Z raportu „Nastolatki 3.0” (NASK)
wynika, że ponad połowa ankietowanych była świadkami wyzywa-

Hejt to zjawisko coraz powszechniejsze w naszym codziennym życiu. Mamy do czynienia z poważnym problemem społecznym, który
coraz częściej dotyka też nastolatków i młodsze dzieci. Z badania
konsumenckiego dzieci i rodziców przeprowadzonego przez UKE
w 2019 r. wynika, że pojęcie hejtu jest najbardziej znanym zjawiskiem cyberprzemocy (dzieci –87,2%, rodzice –86,6%).
nia, poniżania i ośmieszania swoich
wyrok ograniczenia lub pozbawienia
znajomych w sieci. Niestety coraz
wolności do roku. Za nawoływanie
częściej nastolatki i dzieci wcielają
do nienawiści i dyskryminacji rówsię w rolę hejtera. Gdy hejtowane
nież grozi kara grzywny, ograniczejest dziecko, zwłaszcza takie, które
nia wolności lub jej pozbawienia do
ma niskie poczucie własnej wartolat 2. Polski kodeks karny zabrania
ści, konsekwencją może być zwiękpublicznego propagowania ustroju
szenie poziomu stresu oraz obawa
totalitarnego, nawoływania do nieprzed wyrażaniem własnego zdania.
nawiści na tle różnic narodowościoW skrajnych przypadkach może nawych, etnicznych, rasowych czy też
wet dojść do izolowania się takiej
wyznaniowych, a także pomawiania
osoby od reszty społeczeństwa,
lub znieważania innych osób.
wystąpienia u niej depresji a nawet
Internet to źródło zabawy i wiedzy
myśli samobójczych.
oraz narzędzie komunikacji. Należy
Trzeba pamiętać, że internet stwajednak wiedzieć, jak z niego bezrza fałszywe przekonanie o pełnej
piecznie korzystać.
anonimowości użytkowników. CoNajmłodsi użytkownicy smartfonów
kolwiek robimy czy robią inni, zonajczęściej korzystają z nich bez
stawiamy ślady. Internet umożliwia
ograniczeń. Nie zdają sobie sprawy
wymianę zdań bez konieczności
z konsekwencji, jakie mogą wiąbezpośredniego kontaktu. Łatwiej
zać się ze ściąganiem gier lub wyjest wyrazić kontrowersyjną opisyłaniem drogich sms-ów. Nie są
nię on-line, niż powiedzieć komuś
świadomi niebezpieczeństw, jakie
bezpośrednio. Jest jednak różnica
niosą treści nieodpowiednie dla ich
miedzy wyrażaniem opinii a obrawieku.
żaniem.
Urząd Komunikacji w Lublinie DeNajważniejsza jest nasza osobista
legatura w Lublinie od lat prowadzi
postawa wobec hejtu. Nie należy
kampanię „Klikam z głową” któdawać przyzwolenia na takie zara jest przeznaczona dla dzieci ze
chowania, powinniśmy reagować
szkół podstawowych. Kilkanaście
i je zgłaszać. Gdy staliśmy się ofiaszkół z naszego powiatu wzięło
rą cyberprzemocy, zgłośmy to do
udział w tym programie. Podczas
administratora strony/medium
zajęć pracownicy UKE rozmawiają
społecznościowego i/lub na polijak bezpiecznie poruszać się w sieci
cję. Niestety wielu użytkowników,
i korzystać z urządzeń telekomuktórzy doświadczyli hejtu, zwłasznikacyjnych. Uczą jak radzić socza tych najmłodszych boi się, lub
bie z agresją w sieci, chronić dane
wstydzi powiedzieć o takim zdaoraz uniknąć wysokich rachunków.
rzeniu. Brak zdecydowanej reakcji
Warsztaty są bezpłatne i trwają
tylko utwierdza hejtera w poczuciu
około 45 minut.
bezkarności.
Do programu można zgłaszać się
Mimo, ż e nie ma konk re tne go
poprzez formularz kontaktowy któprzepisu mówiącego bezpośrednio
ry można znaleźć na stronie intero hejcie, za zachowania, które są
netowej:
opisywane tym słowem grożą konhttps://cik.uke.gov.pl/edukacjatop/
sekwencje karne. Za zniesławieklikam-z-glowa/zgloszenie-klikamnie i zniewagę w internecie można
-z-glowa/
Materiały: Powiatowy Rzecznik Konsumentów
otrzymać karę grzywny lub usłyszeć

www.powiatbialski.eu									

Gościniec Bialski Nr 01/2020

9

Przemysław Litwiniuk najmłodszym Honorowym
Obywatelem Miasta Międzyrzec Podlaski

U

roczysta XV sesja Rady Miasta
Międzyrzec Podlaski odbyła się
w piątek 24 stycznia 2020 r. w sali
konferenc yjne j Ur z ędu Mi asta
w Międzyrzecu Podlaskim przy ul.
Pocztowej 8. Jej przedmiotem było
nadanie Przemysławowi Litwiniukowi tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Międzyrzec Podlaski. W ten
sposób radni chcieli docenić jego
szczególne zasługi na rzecz miasta.
Tekst uchwały o nadaniu tytułu odczytał przewodniczący Rady Miasta
Robert Matejek. – Czynię to z naj�
większą przyjemnością – powiedział.
- Cieszę się, że te aktywności, które
podejmowałem z moimi współpracow�
nikami przynoszą zmaterializowane,
pozytywne efekty – skomentował
na jmłodszy Honorow y Oby watel Miasta Międzyrzec Podlaski. Każdy medal ma dwie strony. Jedna
obrazuje uznanie dotychczasowych
działań. Druga zobowiązuje do jesz�
cze większych i przyjmuję tę drugą
jako wyznacznik mojej drogi w naj�

Rada Miasta Międzyrzec Podlaski na uroczystej sesji nadała Przemysławowi Litwiniukowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski. Wyróżniony został nagrodzony za szczególne
zasługi na rzecz miasta.
bliższych latach. Wszystkim miesz�
Sejmu Franciszek Stefaniuk.
kańcom, którzy pomagali i kibicowali
Przemysław Litwiniuk jest doktoprzez 18 lat mojej drogi samorządo�
rem habilitowanym, prawnikiem
wej, serdecznie dziękuję.
i nauczycielem akademickim. W laW trakcie uroczystości miały miejtach 2006-2014 był przewodnicząsca przemówienia okolicznościowe.
cym rady powiatu bialskiego, a w laWśród tych, którzy zabrali głos,
tach 2014-2018 – przewodniczącym
znaleźli się m.in. starosta bialski
sejmiku województwa lubelskiego.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Mariusz Filipiuk czy wicemarszałek
/ Radio Biper

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Wisznicach

W

zięło w niej udział 40 osób
z Polski, Włoch, Mołdawii,
Rosji i Estonii. Głównym tematem było kształtowanie kompetencji cyfrowych i obywatelskich,
social media oraz kształtowanie
świadomego odbioru informacji.
Młodzież wzięła udział w szeregu
warsztatów i aktywności prowadzonych przez profesjonalnych
trenerów, każda z grup miała też
za zadanie samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie jednego
warsztatu. Nabyte kompetencje
zostały potwierdzone europejskim
cer ty fikatem Youthpass, któr y
otrzymał każdy z uczestników.
Wymiana była też okazją do integracji i lepszego poznania kultury,
kuchni i tradycji poszczególnych
krajów podczas wieczorów kulturowych przygotowanych przez każdą z grup. Grupę polską tworzyli

W dniach 13-21 stycznia 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbywała się Międzynarodowa Wymiana Młodzieży „Digital You And Me”.
uczniowie LO Wisznice: K acper
Bendziuk, Mateusz Pisarzewski,
Jakub Oleszczuk, Jakub Bujnik,
K acper Cuch, Szymon Zamyłko,
Hubert Bogusz.

Wymiana zorganizowana została przez Fundację „Zielony Słoń”
z Lublina w ramach programu Erasmus+.
Materiały: Edyta Ignatiuk LO Wisznice
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dr Dariusz Sikora

Ruch ludowy w powiecie bialskim
w przededniu II wojny światowej (cz. 5)
W

ażnym wydarzeniem w życiu
ludowców były uroczystości
święcenia sztandarów kół SL.
Posiadanie własnego sztandaru
organizacyjnego
było
ambicją
członków zarządów powiatowych,
gminnych, a nawet poszczególnych
kół SL. Przekazanie i poświęcenie
sztandaru było ważnym wydarzeniem
dla wiejskich społeczności. W 1938
r. „Zielony Sztandar” donosił: „10
lipca w Łomazach pełno ludzi.
W kościele ks. Proboszcz odprawia
nabożeństwo za chłopów zmarłych
w 1937 r. i poświęca sztandar
łomaskiej gromady ludowej –
mówiąc do niej te słowa: Wasz

sztandar ma 3 godła – Chrystusa, narodowe i wiejskie zielone,
kroczcie z nim tak, żeby żaden z tych symboli nie został splamiony,
a doprowadzicie Ojczyznę do potęgi. Po sumie wyruszył potężny
pochód na rynek, gdzie dokonał wręczenia sztandarów wiceprezes
Zarządu pow. S. L. S. Makowiecki. Następnie przemawiali: ob. A.
Derlukiewicz, Biełuszko E., Józefiuk, Korzeniowski i L. Bojarczuk.”1.
Sztandar ufundowany był ze składek członków organizacji przy
wsparciu finansowym lokalnego społeczeństwa. Związane z tym
uroczystości były okazją do zademonstrowania ludowej postawy,
mobilizowały one lokalną społeczność wokół haseł wysuwanych
przez ruch ludowy oraz akcentowały aktualne sprawy.
Przytoczone powyżej fakty jednoznacznie potwierdzają, że Stronnictwo prowadziło różnorodną działalność. Pomimo różnych zabiegów
dynamika działania i rozmach organizacyjny SL w powiecie bialskim
nie należał do wybijających się w skali kraju. Słabsi ekonomicznie
chłopi nie zawsze wykazywali chęć politycznego angażowania się tym
bardziej, że SL przechodziło do pozaparlamentarnych form walki, które z reguły niosły za sobą represje władz państwowych.2 Należy dodać,
że działacze ludowi podejmowali różne działania w innych ważnych
sferach życia publicznego wsi, zwłaszcza w organizacjach rolniczych
i spółdzielczych, które odgrywały ważną rolę w upowszechnianiu
oświaty rolniczej, podnoszeniu poziomu produkcji rolnej oraz budzeniu aktywności społecznej chłopów.
Bogate doświadczenia i różnorodność podejmowanych przez SL prac
stały się wzorcem dla organizacji młodzieży wiejskiej. Organizacje
stanowiły ważne ogniwo w społeczeństwie wiejskim, kształtowały jego postawy obywatelskie.3 Politycznym
1

Święcenie sztandarów ludowych Ziemi Podlaskiej, „Zielony Sztandar”, nr 35, 1938, s. 6.
J. Jachymek, J. Marszałek, Cz. Rajca, Ruchy chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 1984, s. 19.
3
J. Kowal, „Wici”. Powstanie i działalność społeczno-wychowawcza 1927-1939, Warszawa 1964, s. 244.
2
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sojusznikiem SL był Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Część
członków tej organizacji było równocześnie aktywnymi działaczami
Stronnictwa. Dane liczbowe dotyczące kół Związku w powiecie
Biała Podlaska są rozbieżne. Zdaniem Grzegorza Michałowskiego
na tym terenie działało około 130
wiciarzy, natomiast z ustaleń Arkadiusza Kołodziejczyka wynika,
że około 200.4 Drugą organizacją
młodzieży chłopskiej był Centralny Związek Młodej Wsi „Siew”.
W powiecie w 1939 r. było 46 kół
tej organizacji. Pomijając liczne
kontrowersje dotyczące oceny

i zajmowanej pozycji „Siewu” na ówczesnej scenie politycznej, należy
stwierdzić, że organizacja ta odgrywała ważną rolę. Należy podkreślić,
że jedną z istotnych dróg oddziaływania tych organizacji na młode
pokolenie wsi były różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. „Głos Społeczny” donosił w 1939 r., że aktywność bialskich
ludowców z „Siewu” utrzymywała się na wysokim poziomie: „W dziale oświatowym zespoły samokształceniowe, spółdzielcze, sekcje prac
koleżanek, czytelnictwo, kursy oświatowe, higieny, opl-gaz., kroju czy
przysposobienia rolniczego, a wszystko to poparte wielocyfrowymi
liczbami świadczyło wymownie o dokonanej pracy.”5. Wydaje się, że
niejednokrotnie młodzież wiejska widziała w tych organizacjach niejako możliwości „wyżycia się”. Celowi temu służyły między innymi organizowane zabawy taneczne, wieczory artystyczne, wycieczki.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że ruch ludowy w powiecie w drugiej połowie lat trzydziestych XX
wieku rozwijał się dobrze. Przed wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r. w powiecie bialskim działało
17 kół SL, do których należało 275 członków. W pracy organizacyjnej poszczególnych kół terenowych SL
na czoło wysunęły się hasła patriotyczne, przeciwstawiające się żądaniom terytorialnym hitlerowskich Niemiec. Działacze ludowi obecni byli także w organizacjach spółdzielczości wiejskiej.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
4
5

G. Michałowski, Głos Społeczny 1933-1939, Warszawa 1988, s. 10.
Młoda wieś obraduje, „Głos Społeczny”, nr 11, 1939, s. 2.
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Kolędowanie u Makuszyńskiego
potkanie uświetnili swoją obecS
nością zaproszeni goście, m.
i n . M i e c z y s ł aw R o m a n i u k –

Przewodniczący Rady Gminy wraz
z radnymi z Małaszewicz, Edyta
Maruda – Skarbnik Gminy
Terespol, Robert Wieczorek –
dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St.
Reymonta w Małaszewiczach, Kamila
Korneluk – sołtys Małaszewicz,
przedstawiciele Rady Rodziców. Wśród
publiczności nie zabrakło rodziców,
dziadków, sympatyków szkoły,
nauczycieli, pracowników obsługi. Gości
i uczestników powitała Katarzyna
Krawczyk – dyrektor Zespołu Szkół
im. K. Makuszyńskiego. W pierwszej
części spotkania uczniowie klasy drugiej
zaprezentowali przedstawienie pt. „Jak
to dawniej na wsi bywało, czyli rzecz
o Bożym Narodzeniu”. Publiczność
gromkimi brawami nagrodziła występ
wspaniałych młodych aktorów, przygotowanych pod czujnym okiem wychowawczyni – Elżbiety Kijuk.
„Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana
Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać”. – Tymi
słowami ks. Jana Twardowskiego rozpoczęła się druga część spotkania – kolędowanie. Wszyscy zostali zachęceni do
wspólnego śpiewania znanych, bożo-

Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania i integracja środowiska
lokalnego to cele, które przyświecały koncertowi kolęd i pastorałek pod
hasłem „Kolędujmy wszyscy wraz”, który odbył się 9 stycznia 2020
roku w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
narodzeniowych melodii i podtrzymyuczennic Zespołu Szkół im. Wł. St. Reywania bogatej, tak lubianej przez nas
monta – Zuzanny Wic i Magdaleny
wszystkich tradycji kolędowania. O piękWasiluk.
ną oprawę muzyczną i akompaniament
Na zakończenie pani dyrektor Kazadbał Andrzej Maziejuk – nauczyciel
tarzyna Krawczyk podziękowała
muzyki. Zebrani na koncercie mieli
wykonawcom za piękne chwile podczas
okazję wysłuchać kolęd i pastorałek
występu, opiekunom za przygotowanie
wykonanych przez Klub Seniora „Złoty
dzieci i młodzieży oraz wszystkim
Wiek, solistów: Oliwię Dobrolińską,
obecnym za przybycie. Nie zabrakło
Marlenę Pytka, Martynę Zieniuk,
również noworocznych życzeń. Pani
wspieranych przez chórek i szkolny zedyrektor wyraziła również nadzieję,
spół instrumentalny. W repertuarze
że ten piękny zwyczaj śpiewania kolęd
znalazły się zarówno klasyczne kolędy,
stanie się tradycją naszej szkoły i za rok
jak i mniej popularne utwory. Finałoznów będziemy go wspólnie celebrować.
wym podsumowaniem kolędowania
Materiały: Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskie�
go w Małaszewiczach
był utwór „Znak pokoju” w interpretacji
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I Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych

Z

godnie z hasłem tytułowym imprezy zorganizowany został dla
Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń konkurs na „Stół Wigilijny”,
oraz konkurs dla sołtysów na „Najsmaczniejsze kluski z makiem”.
Jury w składzie: Katarzyna Pietraszkiewicz, Anna Michaluk, Łucja Lempaszek po degustacji potraw i burzliwych naradach wyłoniło laureatów
konkursów. Najpiękniejszy stół przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Cieleśnicy (Pałac) drugie miejsce zajęło KGW Olszyn ,zaś trzecie miejsce
przypadło KGW Rokitno. W konkursie sołtysów najsmaczniejsze kluski
przygotowała sołtys wsi Kołczyn Kolonia pani Renata Pawłowicz, drugie
miejsce zajęła sołtys wsi Hołodnica
pani Barbara Sokoluk , trzecie miejsce
przypadło sołtysowi wsi Klonownica
Duża panu Mariuszowi Żukowi. Pozostali uczestnicy konkursów dostali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim
zaproszonym gościom oraz miesz-

W Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbył się I Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych. Spotkanie otworzył Wójt gminy
Rokitno Jacek Szewczuk , który złożył wszystkim mieszkańcom
życzenia świąteczne, oraz podzielił się z mieszkańcami opłatkiem,
którego symbolem był bochen chleba z mąki którą dały zboża z rokiciańskich pól.
kańcom gminy umilały czas dźwięki
kolęd i pastorałek w wykonaniu Podlasianek, Olszyny i Czeremchy.

Uczestnicy spotkania mogli zakupić na kiermaszu świąteczne ozdoby
i stroiki u lokalnych wystawców.
Materiały: Gik Rokitno A. Samsoniuk

Cały Międzyrzec Podlaski śpiewał dla Zuzi Witek
– Chciałbym bardzo serdecznie podzię�
kować wszystkim osobom, które poma�
gają nam w różnych formach i wspiera�
ją nas i finansowo, ale i dobrym słowem
i modlitwą – dziękował podczas koncertu tato Zuzi.
W koncercie wzięli udział���������
samorzą��������
dowcy, politycy, dyrektorzy miejscowych szkół, uczniowie, nauczyciele
oraz seniorzy. Wszyscy zaprezentowali własne interpretacje znanych
kolęd i piosenek świątecznych.

28 grudnia podczas charytatywnego koncertu kolęd, który odbył
się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zebrano ponad 4 tys. zł na rehabilitację Zuzi Witek,
dziewczynki chorej na rzadką chorobę o nazwie trisomia mozaikowa chromosomu 9.
– Zuzia od trzech miesięcy samodziel�
Konrada Sawczuka, pełnomocninie się porusza, jest to dla nas ogrom�
ka burmistrza ds. młodzieży przy
na radość . Fajnie sobie radzi i jesteśmy
współpracy międzyrzeckiego Urzędu
z niej bardzo dumni i będziemy dalej
Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta
walczyć – mówiła ze sceny mama
i miejscowego Miejskiego Ośrodka
małej Zuzi.
Kultury.
Materiały: Międzyrzec Podlaski miasto / Radio Biper
Wydarzenie odbyło się z inicjatywy
/ Tomasz Łukaszuk
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„W IMIĘ BOŻE”. SPEKTAKL W 146 ROCZNICĘ
MĘCZEŃSTWA UNITÓW DRELOWSKICH
W ubiegłym roku szkolnym przekazano
naszej szkole imię Unitów Drelowskich,
bo do tej pory to zaszczytne imię nosi�
ło Gimnazjum. Przez siedemnaście lat
gimnazjum przygotowywało spekta�
kle więc podjęliśmy się przygotowania
takiej sztuki, a dodatkowo Pani Ewa
Strok, która zawsze się tym zajmowała,
odeszła na emeryturę i takim zaszczy�
tem zostałam obdarzona, żeby zmie�
rzyć się ze scenariuszem. – relacjonuje Katarzyna Polewska, autorka
scenariusza tegorocznej sztuki – To
ogrom pracy, mnóstwo czasu na napi�
sanie scenariusza. (…) W castingu wy�
braliśmy grupę i co tydzień robiliśmy
próby w piątki po dwie godziny. – Pani
Katarzyna jednak mogła liczyć na
pomoc – Udało nam się zorganizować
warsztaty z zawodowymi aktorami,
Bożeną i Jackiem Dragunami, i oni
właśnie za jęli się reż yserią tego
spektaklu. Pracowałam już pod ich
kierunkiem.
Spektakl został nagrodzony owacjami
na stojąco. Chyba bardzo się podobało,
cieszę się bardzo. Powtarzamy ten spek�
takl w niedzielę. W tamtym roku też
przygotowywałam sztukę lecz w opar�
ciu o scenariusz Pani Ewy. Też mnóstwo
osób się pojawiło, ale także jeździliśmy
ten spektakl pokazywać. W Lublinie w
Ratuszu, w Wohyniu, w Romanowie
w Muzeum Józefa Ignacego Kraszew�
skiego… W tym roku myślę, że również
wyruszymy w turnee. – zapowiedziała
Pani Katarzyna.
Chciałam serdecznie podziękować Pań�
stwu za przybycie, za Waszą obecność.
Wielu z Państwa co roku gości w naszym
Gminnym Centrum Kultury. Bardzo się
cieszymy, że co roku chcecie nas oglądać,
i że są to osoby tutejsze z Drelowa, są�
siedzi, rodzice ale i spoza gminy, bo aż
z Lublina ludzie do nas przyjeżdżają na
nasze spektakle. – powiedziała Dorota
Sawczuk, dyrektor szkoły – Jeste�
śmy dumni z uczniów i absolwentów.
Od października poświęcali swój wolny
czas, w każdy piątek zamiast przebywać
w domu spotykaliście się tutaj aby ćwi�
czyć te kwestie, aby być również ze sobą.
Biskup siedlecki ks. Kazimierz
G u rd a w y ra z i ł ró w n i e ż s wo j ą

17 stycznia w 146 rocznicę męczeństwa Unitów Drelowskich
uczniowie i absolwenci drelowskiej szkoły przedstawili spektakl „W
imię Boże” – historię unickiego skazańca Ignacego Daniluka.
wdzięczność – Bardzo dziękujemy za to,
nami czuwa i ta historia tych złych emo�
że każdego roku wspominając naszych
cji i tragedii jest za nami. Teraz, dzięki
przod ków, możemy jednocześnie
temu, że w wierze nasi ojcowie wytrwa�
poprzez prezentowane tu już od 18 lat
li dali wspaniały przykład i możemy się
sztuki ponownie doświadczyć i przeżyć
cieszyć wolną niepodległą Ojczyzną.
wydarzenia, które miały kiedyś miejsce.
Staramy się w Drelowie wychwycić
To nas wszystkich ubogaca mimo, że są
wszystko to co dobre dla tej historii. –
to historie trudne. Odczuwamy ten ból i
podsumował Franciszek Jerzy
niepokój podczas oglądania, ale jednak
Stefaniuk, Prezes Towarzystwa
pozostawiają w nas to dobro i zwracają
Przyjaciół Ziemi Drelowskiej – Ludzie
uwagę na to co jest ważne.
na ogół są dobrzy i chcą dobra. (…) i
Dziękuję przed wszystkim Wam – Senio�
zawsze tak bywało, że gdzie ludzie wza�
rzy Drelowa i okolic, bo to Wy przeka�
jemnie się darzyli życzliwością, dobrze
zujecie te historie, bo to Wasi dziadowie
było żyć.
przekazywali je Wam. Dzisiejszy spek�
Ewa Strok, dotychczasowa orgatakl jest pomostem pomiędzy przeszło�
nizatorka corocznych spotkań pością a teraźniejszością. W sercach każ�
święconych unitom, zwróciła się
dego z nas rysuje się przyszłość. Dzięki
do uczniów – Jesteście cudownymi
takim wartościom, o których Jego Eks�
aktorami! (…) Myślę, że w dobre ręce
celencja wspominał – wiara, nadzieja,
przekazałam to dziedzictwo unickie, je�
miłość i patriotyzm – będziemy ludźmi
stem przekonana. Cieszę się i widzę, że
wartościowymi. – Małgorzata Kiec,
jest jak być powinno: jest siedemnasty
Kierownik Delegatury Kuratorium
stycznia, jest w Drelowie pięknie, Unici
Oświaty w Białej Podlaskiej.
są wśród nas.
Wytrwać w wierze Ojców. Dla unitów,
Głos zabrał również gość z Lublidla naszych bohaterów to było oczywi�
na – Bartosz Tratkowski, prezes
ste, dla nas też powinno być. Taki spek�
Fundacji „Via Jagiellonica” – Muszę
takl, dzisiejsze uroczystości pozwalają
stwierdzić, że do tej pory problema�
nam wytrwać i pomagają nam wytrwać
tyka unitów kojarzyła mi się li tylko z
w tym wytrwać, a gminę naszą, naszą
Pratulinem, także Drelów dla mnie jest
lokalna społeczność budujemy własnie
odkryciem. No i sama kwestia daty (…)
pod tym znakiem. – powiedział Piotr
dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że 17
Kazimierski, wójt gminy Drelów
stycznia będzie mi się kojarzył z uro�
– Myślę, że Bóg który jest tak samo
czystościami w Drelowie.
Materiały: Tomasz Łukaszuk / Radio Biper
prawosławny, unicki jak i katolicki nad
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Jasełka i wystawa bożonarodzeniowych szopek w Drelowie
– Fajna lekcja historii, fajna podróż
po wielu krajach. Zobaczyliśmy takie
nowoczesne ujęcie jasełek, dziecia�
kom wyszło to fantastycznie. Ponad
40 osób na scenie od przedszkolaków
po uczniów ósmej klasy – wyjaśnia
Michał Olesiejuk, dyrektor GOK
w Drelowie.
Program artystyczny dopełniły występy wokalne oraz instrumentalne
uczniów szkół z terenu gminy Drelów. – Bardzo cieszy duża frekwencja,
jest ponad sto dzieciaczków, które za�
pełniły nam salę pod sam korek można
tak powiedzieć. Dzieci łamią stereotyp,
że siedzą tylko przed ekranami swojego
smartfona czy też komputera a potrafią
swój wolny dzień poświęcić na włączenie
się w taką fajną inicjatywę. Duże zain�
teresowanie także ze strony mieszkań�
ców, którzy licznie przybyli żeby tego po�
słuchać, aby tym świątecznym klimatem
jeszcze się napawać. Jest to na pewno
miło spędzony czas – mówi dyrektor
GOK Michał Olesiejuk.
Podczas spotkania odbyła się również
prezentacja wystawy pokonkursowej
bożonarodzeniowych szopek. Laureatami konkursu w poszczególnych

5 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie odbyła się impreza w klimacie świąteczno - noworocznym.
Program atrakcji rozpoczęły jasełka misyjne pt. „Śpiewaj i tańcz
ziemio cała dla Jezusa” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
w Dołdze.
kategoriach zostali:
Kategoria przedszkole:
I miejsce Amelia Stańczuk,
II miejsce Katarzyna Antoniuk,
III miejsce Paweł Golec,
wyróżnienie Krzysztof Kunaszyk
Kategoria klasy I – III:
I miejsce Anna Ciok,

II miejsce Filip Maksymiuk,
III miejsce Gabriela Kieczka
Kategoria klasy IV- VI:
I miejsce Aleksandra Kunaszyk,
II miejsce Paweł Matejko
Kategoria klasy VII – VIII:
I miejsce ex aequo Kornelia Marczuk, Eryk Kuć

Materiały: Gmina Drelów / Radio Biper

Jasełka i spotkanie z kolędą to już tradycja

S

zkoła Podstawowa w Ciciborze
Dużym ma już renomę i doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Nie dziwne więc, że jest dzień,
pierwsza niedziela Nowego Roku,
w którym do szkoły zapraszani są
mieszkańcy Cicibora Dużego i sąsiednich miejscowości aby podziwiać
swoje najmłodsze pokolenie w najważniejszej dla katolików historii
biblijnej.
Gości powitali Sławomir Adach –
dyrektor szkoły w Ciciborze Dużym
i Beata Wereszko – nauczyciel,
instruktor a jednocześnie członek
zespołu Zorza z Cicibora Dużego.
Wśród gości m.in. wójt Gminy Biała
Podlaska Wiesław Panasiuk z żoną,
przewodniczący Rady Gminy Biała
Podlaska Dariusz Plażuk, dyrektor GOKu Biała Podlaska Agnieszka Borodijuk, proboszcz parafii
pw. św. o. Pio – ks. Wojciech Ma-

Kilka tygodni przygotowań, dobrane stroje, wyuczone teksty i dopracowane świąteczne piosenki. Wszystko aby jak najwierniej
i najciekawiej zaprezentować wydarzenia w Betlejem ponad dwa
tysiące lat temu.
jewski, pracownicy Urzędu Gminy
Jasełka poprzedził mini koncert koBiała Podlaska, radni Gminy Biała
lęd w wykonaniu zespołów BarwiPodlaska, sołtysi Cicibora Dużego,
nek ze Styrzyńca i Zorza z Cicibora
Cicibora Małego, Roskoszy oraz
Dużego.
Materiały: Radio Biper
mieszkańcy całej okolicy.
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Terespolskie Jarmarki

C

elem dwuletniego projektu było
przybliżenie uczestnikom i mieszkańcom miasta obrzędowości Bożonarodzeniowej i rękodzielniczej. Do projektu
zaproszona została młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Terespolu oraz dorośli z Terespola i okolic. Tegoroczną
edycję Terespolskich Jarmarków rozpoczęliśmy w czerwcu 2019 r. warsztatami
ceramicznymi i warsztatami wyplatania
ozdób ze słomy.
Pod okiem wybitnych trenerów dorośli
i młodzież mogli rozwijać swoje pasje
i poznawać techniki ginących zawodów. Pani Danuta Izdebska i Pani Tatjana Lukjaniuk dołożyły wiele wysiłku jako trenerki do przeprowadzenia
warsztatów rękodzielniczych.
Podczas finału zaprezentowały się
wszystkie grupy warsztatowe prezentując dorobek kilku miesięcznych przygotowań. Bożonarodzeniowy Jarmark
rozpoczął teatr form obrazowych ,,Larczyk" a Anioł, Król Lodowy i Św. Mikołaj
wprawili terespolską społeczność w zaskoczenie i podziw. Piękne stroje muzyka i wyreżyserowany ruch sceniczny
sprawiły na sali iście bajkową scenerię.
Potem nastąpiły prezentacje. Pierwsza
grupa, która zaprezentowała się podczas finału to uczestniczki warsztatów
ceramicznych i wyplatania ozdób ze
słomy, wraz z trenerkami wystawiły
przepiękną ceramikę i słomiane ozdoby. Jako drugie wystąpiły dziewczęta
z ZSP Nr 1 w Terespolu uczestniczące
w warsztatach tworzenia gwiazdy kolędniczej pod kierownictwem instruktora
Krzysztofa Badalskiego. Zaprezentowały one trzy gwiazdy kolędnicze z czego
jedna z gwiazd czternastoramienna
była w barwach ludowych. Gwiazdy wykonane z listewek, sklejki i ozdobione
kolorową bibuła pięknie się prezentowały w barwnej scenerii pięknego wieczoru. Prezentacji towarzyszył śpiew
kolęd. Cały pokaz dzieł po-warsztatowych wprawił w zachwyt zgromadzoną
publiczność.
Następnie zaprezentowano kolejne dzieła również stworzone przez dziewczęta,
które uczestniczyły w warsztatach tworzenia szopek Bożonarodzeniowych. Powstały szopki: Krakowska, Palestyńska
i Szopka Góralską. Barwne zdobienia
połączone z prostotą i ubóstwem żłób-

Terespolskie Jarmarki to zadanie, które Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Miejskiej Terespol realizuje od 2018 roku. Pozyskało na nie
dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie ponad 60
tysięcy złotych. Finał odbył się 15 grudnia w Ogólnokształcącym
Liceum Akademickim w Terespolu.
ka zachwycały zgromadzonych. Trud
grzyby to tradycyjne dania przygotowatrzymiesięcznych warsztatów został
ne na wieczerzę na której zgromadzili się
nagrodzony gromkimi brawami. Treuczestnicy projektu i ich goście.
ner włożył ogromną prace aby razem
Podsumowując tę edycję Terespolskich
z dziewczętami cieszyć się sukcesem.
Jarmarków można stwierdzić z całą
Przed sceną pomiędzy choinkami w scepewnością, że wszystko poszło zgodnie
nerii zimowej pojawiła się młodzież ze
z planem.
Szkoły Podstawowej nr 1 prezentując
Tę edycję Jarmarku Bożonarodzeniojako dorobek warsztatowy przedstawiewego prowadził na scenie Eugeniusz
nie Bożonarodzeniowe, która powstało
Badalski, który pięknymi monologami
na warsztatach prowadzonych przez
wprawiał publiczność w zadumę i nie
Edytę Krzemińską i Elizę Lańską. Ach
codzienne emocje.
cóż to był za występ, braw nie było końStowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejca. Żywiołowe sceny spektaklu, fantazja
skiej Terespol dziękuję Funduszowi
i pomysłowość zaowocowały pięknym
Inicjatyw Obywatelskich za otrzymaną
widowiskiem. Wszyscy a w szczególnodotację, partnerom projektu tj. Urzędości rodzice byli pełni zachwytu z wystęwi Miasta Terespol, Miejskiemu Ośrodpu swoich pociech.
kowi Kultury, Liceum AkademickieKolejną grupą oczekującą na swój wymu, Regimentowi Artylerii Książęcego
stęp był zespół wokalno-instrumenDomu Radziwiłłów w Terespolu, Szkole
talny. Zespół przygotowywała się na
Podstawowej Nr.1 w Terespolu, kilkuwarsztatach prowadzonych przez lidera
dziesięcioosobowej grupie młodzieży
Gospel Rain Grzegorza Głucha, który
za udział w projekcie ,,Terespolskie Jarwspólnie wystąpił ze swoimi podopieczmarki 2018-2019'', trenerem za ciężką
nymi. Zespołowi towarzyszył zespół
pracę. Firmom technicznym TPG Piotr
muzyczny a całość występu była przyBadalski, FREE SOUND Tomasz Oleszgotowana na najwyższym poziomie.
czuk,TSF Terespol za profesjonalną obPiękne pieśni w przedświątecznym klisługę oraz Lechowi Mazurowi za zdjęcia.
macie przypadły do gustu terespolskiej
W ten sposób zakończyliśmy dwuletni
widowni.
projekt dofinansowany z Funduszu
Nie opodal w szkolnej stołówce do ostatInicjatyw Obywatelskich. Ten projekt
nich chwil przed finałem pracowała gruto kolejne bogate doświadczenie Stopa młodzieży uczestników warsztatów
warzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej
kulinarnych, pod okiem Pani Grażyny
Terespol w realizacji wydarzeń kulturalMichalak i Pani Lucyny Onufrejuk młonych. Niezmiernie cieszy to, że do tego
dzież przygotowywała wieczerzę wigiprojektu chętnie włączyli się jego uczestlijną. Pierogi z kapustą, ryba, barszcz,
nicy zarówno dorośli jak też młodzież.
Materiały: Krzysztof Badalski Wiceprezes SRGMT
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Podsumowanie ferii zimowych w Piszczacu

U

śmiech nie schodził dzieciom
z twarzy, gdyż każdy mógł zabrać do domu przygotowane przez
siebie kolorowe i pachnące mydełko
w kształcie babeczki. Niesamowitą frajdę miały dzieci „śpiewające”
(lecz nie tylko). Dzięki uprzejmości
pana Mariusza Karwowskiego,
który zechciał użyczyć i obsługiwać
urządzenia mogliśmy nagrywać piosenki na profesjonalnym sprzęcie. Po
obróbce dźwiękowej każde z dzieci
otrzyma swoją płytę CD, która będzie
nosiła tytuł „Świetlicowe śpiewanki”.
Drugi tydzień ferii to jeszcze więcej atrakcji. Zaczęliśmy od cieszących się popularnością i frekwencją warsztatów – tym razem były
to warsztaty z wykonywania musujących kul do kąpieli. Ogromne
ilości sody, kwasku cytrynowego,
zapachów i różnokolorowych barwników sprawiły, że blisko 60 dzieci poszła do domu z uśmiechem
i kulą musującą w ręku. We wtorek
wzięliśmy się za pichcenie – przygotowane przez dzieci około 100 kolorowych naleśników zniknęły z talerzy w mgnieniu oka. Jednak nie ma
co się dziwić, nic nie smakuje tak jak
kolorowe naleśniki z ulubionymi dodatkami – czekoladą, bitą śmietaną,
dżemem, kolorowymi posypkami
i owocami.
Nad zajęciami w środę i czwartek pieczę przejęły Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszczacu. Dzieci
miały okazję wspólnie porozwiązywać
quizy, pograć w gry i zabawy literacko
– logiczne, szczególnie najmłodszym

W ostatnich dwóch tygodniach w świetlicy Jaskółka było gwarno ale
i bardzo ciekawie. Ze względu na mało sprzyjającą feeryjnym zabawom
pogodzie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zorganizowało
dzieciom wiele interesujących atrakcji. Pierwszy tydzień rozpoczęliśmy od
zaprojektowania i wykonania koszulek świetlicowych. Ponad 60 dzieci poszła do domu we własnoręcznie ozdobionych T-shirtach. Nie mniejszym
powodzeniem cieszyły się warsztaty mydlarskie, w których wzięło udział
również około 60 pociech.
podobały się Memory. Ciekawym
elementem było własnoręczne wykonanie zakładek do książek. W czwartek Panie bibliotekarki zaprosiły na
fantastyczną przygodę teatralną.
Spektakl pt. „ Prastara książnica –
skarb i tajemnica. Bo mądrość tkwi
nie tylko w WiFi…” w wykonaniu
Teatru Maska z Krakowa obejrzało
około 80 dzieci. Bajka z przesłaniem
– promująca czytelnictwo i świadome
korzystanie z Internetu wśród dzieci
– pokazała, że najmłodsi mieszkańcy

Piszczaca doskonale wiedzą, że czytanie książek jest bardzo ważne i są to
bezsprzecznie skarbnice wiedzy.
Ostatniego dnia ferii reaktywowaliśmy warsztaty mydlarskie – olbrzymie zainteresowanie sprawiło, że
i tym razem nie zabrakło chętnych
na wykonanie własnoręcznie kolorowych mydełek. Olbrzymią atrakcją dla
najmłodszych były dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód, które przez
3 dni można było odwiedzać w hali
sportowej ZPO w Piszczacu. Kilka tysięcy osób, które przewinęły się w tych
dniach przez szkołę świadczy o tym, że
atrakcja była trafiona w punkt. Wydarzenie dopełniły leżaczki oraz kawa
i herbata dla rodziców. Bezpłatne
dmuchańce stały się już niemal tradycją każdych ferii w Piszczacu.
Partnerzy:
• Urząd Gminy Piszczac
• Gminna Biblioteka Publiczna
w Piszczacu
• Zespół Placówek Oświatowych
w Piszczacu
• Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Piszczacu Wschodnie Konsorcjum
Eventowe.
Materiały: GCKiS��������������������������
Piszczac�����������������
Gabriela Bieliń�
ska Dyrektor GCKiS
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Poszerzenie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach
w ramach Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019‘’

G

łównym celem programu jest
rozwinięcie bazy informacyjnej,
komunikacyjnej i edukacyjnej biblioteki.
W ramach zrealizowanego zadania
zakupiono komputery, oprogramowania oraz komputerowe urządzenia
peryferyjne.
Przy doborze uwzględnione zostały
potrzeby naszej biblioteki w celu:
- utworzenia katalogu elektronicznego oraz elektronicznego systemu
wypożyczeń
- zabezpieczenia danych systemów
bibliotecznych
- sprawniejszego korzystania z Internetu
-zmniejszenia kosztów użytkowania
druku
- poszerzenia oferty dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki kodowania
i robotyki.
Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wyniosła 32 730 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach została zakwalifikowana
do Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019’’
Finansowy wkład własny biblioteki
wanie ze środków Instytutu Książki
wyniósł 5 330 zł. oraz dofinanso27 400 zł.
Tekst i zdjęcie - Agata Chwalewska GBP Łomazy

Bal seniorów i wnucząt

N

a balu, finalizującym pierwszy tydzień ferii zimowych, bawiło się
grubo ponad 150 osób. Wszyscy zachwyceni niezwykłą atmosferą. Były
okolicznościowe wiersze adresowane do babć i dziadków, piosenki z lat
ich młodości, czyli 70. I 80., a także
sympatyczne upominki, słodki poczęstunek i wspólne pląsy z udziałem animatorek GOK.
Doskonale wypadła dwudziestka
miejscowych dzieciaków, które pod
okiem Anny Jankowskiej przygotowały w półtora tygodnia program
słowno – muzyczny. Łezka zakręciła się w oku niejednego seniora
podczas wykonywania szlagierów
Karin Stanek, Wojciecha Gąsowskiego i Anny Jantar. Wzruszający
okazał się moment honorowania
babć i dziadków przez kilkuletnie
szkraby pięknymi różami z krepiny.
W towarzystwie najmłodszych seniorzy mieli okazję skosztować słod-

Wspaniałą zabawę dedykowaną ludziom złotego wieku zaproponowano 16 stycznia w świetlicy Sławacinka Starego. Zbliżający się
Dzień Babci i Dziadka został doceniony przez Stowarzyszenie Ad
Astra, KGW Jutrzenka, jednostkę OSP i Gminny Ośrodek Kultury.
kości, upieczone przez gospodynie
stępny taki dopiero za rok. Słowa
z KGW Jutrzenka, a następnie puuznania należą się czterem instrukścić się w tany. Pyszna zabawa trwatorkom GOK. Wymyślane przez nie
ła ponad trzy godziny, a uśmiechnięgry, zabawy i konkursy angażowały
te twarze babć i dziadków wymownie
w również mierze trzy pokolenia.
Materiały: Istvan Grabowski / Radio Biper
świadczyły o powodzeniu balu. Na-
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Studniówka ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

T

radycyjnie studniówkę poprzedziła Msza Święta odprawiona pod
przewodnictwem Ojca Marcina Oparcika w Bazylice Leśniańskiej. Następna część uroczystości studniówkowej
rozpoczęła się zaproszeniem przez
młodzież przybyłych gości na salę balową w „Chacie Skansen” w Witulinie.
Tegoroczny bal zaszczycili swą obecnością goście: Pan Marcin Duszek – posła
na Sejm, Pan Paweł Kazimierski - Wójt
Gminy Leśna Podlaska, Pani Ewa Kulińska – przewodnicząca Rady Gminy
Leśna Podlaska oraz Pani Paulina Bogusz – Przewodnicząca Rady Rodziców
ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.
Pan Dyrektor Radosław Klekot po przywitaniu gości, rodziców i szczególnych
słowach skierowanych do młodzieży dokonał oficjalnego otwarcia studniówki.
Po uroczystym wstępie, przygotowanym przez maturzystów, zabrzmiały
takty poloneza. Nie zabrakło także życzeń, skierowanych przez naszych gości
w przemówieniach okolicznościowych,
do młodzieży, jak również do dyrekcji,

Studniówka to bez wątpienia dla młodych ludzi najważniejszy bal
w życiu, przed egzaminem maturalnym. Uczniowie klas czwartych
w tą jedyną noc zapominają o nauce, by bawić się do rana. Tak też
było podczas sobotniej nocy 11 stycznia 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
bawili się na balu studniówkowym.
nauczycieli, wychowawców oraz rodziców.
czyni klasy IV Technikum w zawodzie
Były też podziękowania, życzenia i kwiatechnik żywienia i usług gastronomiczty od uczniów i rodziców.
nych.
Niezwykle ciepłe słowa skierowano do
W radosnym nastroju tej jedynej nocy
wychowawców klas maturalnych:
młodości i tańca wszyscy bawili się do
Pani Danuty Kacik – wychowawczyni
białego rana. Dla przyszłych maturzyklasy IV Technikum w zawodzie techstów był to bez wątpienia pierwszy
nik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
najważniejszy, najpiękniejszy i niezapooraz Pani Marty Wiczuk– wychowawmniany bal w życiu.
Materiały: ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek

W

składzie orkiestry wystąpili
orkiestranci z Milanowa, Włodawy, Rossosza,�����������������
Sławatycz�������
i Prywatnej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Parczewie. Orkiestrze towarzyszyli
soliści: Aleksandra Rudzińska, Elżbieta Gruszkowska, Janusz Pruniewicz i Zosia Gierulska. Przed licznie
zgromadzoną publicznością orkiestra zaprezentowała nowy repertuar
kolęd i pastorałek. Na rozpoczęcie
koncertu, orkiestra wykonała jedną
z najbardziej znanych i najchętniej
wykonywanych kolęd na świecie:
,,Cich������������������������������
ą�����������������������������
noc”. W trakcie koncertu mogliśmy usłyszeliśmy kolejno: ,,Jest
taki dzień”; ,,Let it Snow”; ,,Maleńka miłość”; ,,Tryumfy Króla Niebieskiego”; ,,Kolęda dla nieobecnych”;
,,Mario, czy Ty wiesz?”; ,,Nie było
miejsca dla Ciebie” ; ,, Uciekali, uciekali z musicalu Metro” i kończącą
koncert wiązankę ,,Christmas”.
Publiczność gromkimi brawami na
stojąco podziękowała wykonawcom
koncertu. Orkiestra w podziękowa-

5 stycznia w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej
w Sławatyczach przed zgromadzoną w kościele publicznością wystąpiła Orkiestra Dęta pod batutą Piotra Gierulskiego.
niu publiczności na bis wykonała
kolędę ,, Przybieżeli do Betlejem”.
Dziękujemy publiczności, która po
raz kolejny nie zawiodła i tak licznie
przybyła na koncert. Zapraszamy na
kolejny koncert za rok.
Słowa podziękowania kierujemy gospodarzowi – ks. Mirosławowi Krupskiemu, który gościł naszą orkiestrę
już po raz czwarty.

W organizację koncertu włączyli się
Wójt Gminy - Pan Arkadiusz Misztal,
Gminny Ośrodek Kultury z Panem
Dyrektorem Bolesławem Szulejem,
Pan Mariusz Oleszczuk Dyrektor
wraz z Pracownikami Zespołu Szkół
w Sławatyczach i Sławatycka Orkiestra Dęta.
Materiały: Radosław Trzeciak Gwalbert Krzewicki Radio Biper, B. Szulej
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WOŚP - zagrali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Kodniu

W

ielu wolontariuszy z całej Polski
ruszyło na ulice miast i wsi, aby
zbierać pieniądze na sprzęt medyczny,
głównie dla oddziałów neurochirurgicznych, chirurgii ogółnej i kardiochirurgii
dziecięcej
Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu od lat czynnie uczestniczy w akcji
na rzecz WOŚP. W tym roku pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice
również wzięli udział w tym ważnym
wydarzeniu. W tym roku sztab nasz
miał siedzibę w Urzędzie Miasta w Białej Podl .
08.01.2020r. w Szkole Podstawowej
w Kodniu zorganizowana została dyskoteka szkolna, oraz sprzedawane były
ciasta upieczone przez uczniów i rodziców (dochód z tych akcji szkolnych wyniósł 593,40 zł).
12 stycznia 2020r. dziewiętnaścioro wolontariuszy – uczniów kl.8a i 8b Szkoły
Podstawowej w Kodniu wraz z opiekunami kwestowało w Kodniu, Zabłociu,
Kopytowie, Kostomłotach I, Kostomłotach II , Dobratyczach i gościnnie
w Terespolu. Pieniądze zbierane były
do puszek, a dawcy w zamian za przeznaczenie dowolnej kwoty otrzymywali
słynną naklejkę - serduszko WOŚP.
Również Wójt Gminy Kodeń Jerzy
Troć włączył się w akcję organizując

Niezmiennie od wielu lat, w drugą niedzielę stycznia odbywa się
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku był to już
28-y i odbył się 12.01.2020 r.
transport. Tego dnia chętni wolontaArtur Podsiadły i Ewa Tomaszewska.
riusze wraz z opiekunami udali się do
Społeczność kodeńska po raz kolejny
Banku Spółdzielczego w Białej Podlaudowodniła, że jest częścią bardzo
skiej w celu rozliczenia się z pieniędzy
pozytywnego świata, który tworzy
zebranych do puszek.
pomagając sobie wzajemnie ; dba
Jak się okazało, mieszkańcy naszej spoo to, aby młodzież nosiła zawsze
łeczności wykazali się wielką dobrocią
w sercu miłość, tolerancję i wrażlii hojnością, gdyż udało nam się uzbierać
wość na potrzeby innych.
9152,35 zł.
Szczególne podziękowania należą się
Czyli łącznie zebraliśmy 9745,75 zł
rodzicom, na których pomoc i wsparcie
Opiekunowie: Teresa Filipek, Maria Sozawsze można liczyć.
snowska, Grażyna Micewicz, Lidia KoroOrganizatorzy dziękują wszystkim
waj, Joanna Hernik, Teresa Jastrzębska.
darczyńcom!
Materiały: Teresa Filipek- ZPO Kodeń
Za stronę techniczną odpowiedzialny

Impreza Zamknięta w ramach 28 Finału WOŚP

W

tym roku nie mogło być inaczej.
Dnia 9 stycznia br. odbyła się
pierwsza tzw. „Impreza Zamknięta” dla
uczniów i ich rodziców w ramach działania sztabu 28 Finału WOŚP. Dzięki
współpracy szefa sztabu ,pani Beaty Kozioł-Świerczewskiej, z Dyrektor Szkoły
w Komarnie Kolonii , Panią Katarzyna
Nowik, Radą Rodziców, nauczycielami
i chętnymi wolontariuszami kwestującymi na rzecz 28 Finału WOŚP uczestnicy
zabawy mogli wziąć udział w koncercie
na żywo zespołu disco polo „Casandra”,
spróbować przepysznych ciast i deserów
podczas Kiermaszu - wykonanych przez
rodziców z Rady Rodziców i wolontariuszy WOŚP, oraz napić się soków z Sokarnii Podlaskiej ofiarowanych przez pana
Piotra Stefaniuka. Dla najmłodszych
zostały przygotowane zabawy animacyjne, które poprowadziła pani Iwona
Kochan z Bialskiego Centrum Kultury

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
współpracuje z Fundacją WOŚP od lat. W ramach tej współpracy
co roku w szkole organizowane są nie tylko Finały WOŚP, ale także
prowadzone są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu RUR.
w Białej Podlaskiej, a starsi uczniowie
oraz ich rodzice mogli licytować gadżety
ofiarowane przez sponsorów m.in. Szkołę Policealną „ŻAK” w Białej Podlaskiej,
panią Annę Babicz, pana Kamila Fraczka oraz wokalistkę zespołu „Casandra”,
która z wielką ochotą pomagała podczas
licytacji. Piosenkarka przekazała na ten
cel mnóstwo cudownych, pluszowych
misiów, które znalazły szybko nowych
właścicieli, oraz kubki z jej podobizną
i autografem. Ponadto, wszyscy fani
i chętni uczestnicy zabawy po koncercie
mogli otrzymać jej podpisaną fotografię
oraz płytę CD z utworami i dedykacją,
a nawet zrobić sobie wspólne zdjęcia.
Wszystkim ofiarodawcom i sponso-

rom Szkoła Podstawowa im. Kajetana
Sawczuka w Komarnie Kolonii oraz
Szef Sztabu 28 Finału WOŚP składają
serdecznie podziękowania za bezinteresowną pomoc, wsparcie, wielkie
i gorące serca - to dzięki Wam było
cudownie.
A wszystko to „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. Pod takim hasłem
młodzi Wolontariusze pod czujnym
okiem pań nauczycielek kwestowali
podczas szkolnej „Imprezy Zamkniętej” jak i również w dniu 28 Finału
WOŚP na ulicach Komarna Kolonii.
Materiały: Beata Kozioł-Świerczewska
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Tęsknota za spokojem w twórczości Tadeusza Protasia

W

raz z przejściem na zaopatrzenie
emerytalne skrywany przez lata
plastyczny talent zaczął się dynamicznie rozwijać. Duża ilość wolnego czasu
i pasja tworzenia, pomagają opanowywać różne techniki i pogłębiać umiejętności. Jest to talent samorodny,
który potrafi przelać emocje artysty
na płótno, kartkę, czy inne materiały.
Generalnie w jego twórczości dominuje olej na płótnie, a więc klasyczne
malarskie rozwiązanie. Wydaje się, że
twórczość Tadeusza Protasia jest
tęsknotą za spokojem.
Lata życiowych doświadczeń i dynami-

29 grudnia 2019 roku w sali widowiskowej GOK w Sławatyczach
mogliśmy podziwiać wystawę utalentowanego artysty Tadeusza
Protasia działającego w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.Tadeusz Protaś
przez wiele lat pełnił służbę w Zakładzie Karnym we Włodawie.
zmu w służbie odcisnęły mimowolnie
swe piętno właśnie tęsknotą za naturą, spokojem, ciszą, dobrym ludzkim
światem… Las, kwiaty, zwierzęta,
ale też ludzie, którzy w tym Boskim
planie rzeczy czynią ten świat sobie
poddanym… Dlatego też obok scenek
rodzajowych, krajobrazów i apoteozy
piękna przyrody, pojawiają się przy-

kłady portretów, ludzkich postaci, czy
też malarstwa sakralnego. Słowem –
wszystko to, co artyście w duszy gra…
Wypada się cieszyć, że zdolności i talenty skrywane przez lata, ujrzały
światło dzienne, pozwalając wyrazić
swoje emocje artyście, a jednocześnie
podziwiać ten przekaz nam, naszej lokalnej społeczności.
Materiały: GOK Sławatycze/R. Szczur/Bolesław Szulej

Za kolędę dziękujemy

P

ubliczność miała okazję podziwiania aż 26 wykonawców z trzech
województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Najliczniejszą
reprezentację wystawili gospodarze,
choć równie licznie stawili się przedstawiciele gminy Sarnaki i gminy
Mielnik, którzy od lat utrzymują bliskie kontakty z konstantynowskim
GCK. Było głośno, melodyjnie i kolorowo.
Pieśni chwalące narodziny Zbawiciela wykonywane były przez solistów,
instrumentalistów, duety, tercety
i liczniejsze osobowo grupy. Niektórzy, jak zespół Nowina z Moszczony
Królewskiej (gm. Mielnik), przywieźli
oryginalne kostiumy i gwiazdę, z jaką
kiedyś nie rozstawali się kolędnicy
wędrujący po wsi od domu do domu.
– Fenomenem naszego przeglądu jest
fakt, że koncentruje się on wokół obchodów Świąt Bożego Narodzenia.
W ciągu 27 lat impreza została ciepło
przyjęta przez konstantynowską pu�
bliczność i dziś nie trzeba specjalnych
zachęt, by sala była pełna. Podczas tego
przeglądu nie stosujemy ograniczeń
wiekowych. Obok pięcioletnich przed�
szkolaków, wybierających zazwyczaj
Jasełka, popisują się uczniowie szkół
podstawowych, dorośli i wciąż energicz�
ni seniorzy – mówi ���������������
wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski.
Tegoroczne prezentacje rozpoczęli gospodarze. Po powitaniu
gości przez wójta Murawskiego, członka zarządu powiatu bialsk ie go Tade usz a Ł a z o w ski e-

Piękne ozdoby świąteczne i okazałe Anioły Bożonarodzeniowe towarzyszyły przeglądowi „Za kolędę dziękujemy”, przygotowaną po raz
27 przez Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie. Sala gimnastyczna miejscowej szkoły wypełniła się w niedzielę 26 stycznia do
ostatniego miejsca.
go i nową dyrektor GCK Ilonę
N i e wę g ł o w s k ą , konce r towa l i
najmłodsi. Dzieci z Przedszkola
Samorządowego z zaangażowaniem
w ykonały Jasełka z akcentami
ekologicznymi. Z dobrej strony
pokazali się też: świetny głosowo
zespół Melizmat, kierowany
przez Krzysztofa Olesiejuka, grupa
śpiewacza Pogodna Jesień ze Zdzisławem Marczukiem na harmonii,
Zacisze, reprezentujące Dom Pomocy
Społecznej, dziecięca formacja �����
Latido, chór parafii pw. św. Elżbiety
Węgierskiej, miejscowe zuchy oraz
dziecięca schola prowadzona od 5
miesięcy przez wikariusza parafii
ks. Grzegorza Walczuka.
W czasie prezentacji scholii ksiądz wikariusz zaśpiewał

wzruszająco „Kolędę dla nieobecnych”. W gronie gości zaproszonych na prezentacje „Za kolędę
dziękujemy” popisywały się zespoły:
Tremolo i Aura z Sarnak, Marysieńki ze Starych Szpaków, Margaritki
z Rakowisk, Nowina z Moszczony
Królewskiej, grupa wokalna z Komarna – Kolonii, przedszkolaki z Janowa Podlaskiego, Wrzosy z Wilanowa, Mielniczanie z Mielnika, grupa
kolędnicza z Leśnej Podlaskiej, Korniczanie ze Starej Kornicy oraz Nadbużańskie Słowiki ze Sławatycz.
Urozmaicony program kolęd sprawił,
że słuchało się ich z przyjemnością.
Maraton występów trwał cztery godziny, a publiczność gorąco oklaskiwała wykonawców.
Materiały: Istvan Grabowski / Radio Biper
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Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej - spotkanie laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy
pożarom” etap powiatowy – powiat bialski i miasto Biała Podlaska
10 stycznia 2020 roku w świetlicy
Komendy Miejskiej PSP w Białej
Podlaskiej odbyło się, zorganizowane przez Oddział Powiatow y
Związku OSP RP, spotkanie laureatów i ich opiekunów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” organizowanego od ponad 40 lat na terenie kraju
przez Związek OSP RP. Spotkanie
otworzył i powitał uczestników Komendant Miejski PSP bryg. Artur
Tomczuk członek ZOP, pogratulował wszystkim laureatom i zachęcał dzieci i młodzież do rozwijania
swoich pasji, realizacji marzeń, do
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcania swoich kolegów
do aktywności nie tylko na forach
internetowych ale także np.: boiskach sportowych. Poinformował
również, że wszystkie szkoły na
terenie miasta Biała Podlaska i po-

wiatu bialskiego otrzymały wydane
przez KG PSP kalendarze ścienne,
na których jest zamieszczona informacja o organizowanych przez
PSP konkursach w roku 2020. Zachęcał do wzięcia w nich udziału.
W spotkaniu udział wzięli również;
dr uh Czesław Pikacz Sekretarz
ZOW ZOSP RP, który reprezentował Starostę Bialskiego jednocześnie Prezesa OP Mariusza Filipiuka, druhna Bożena Krzyżanowska
z Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej.
Edycja konkursu 2019/2020 ogłoszona została przez ZOP we wrześniu ubiegłego roku, prace można
było składać, zgodnie z regulaminem do 05 grudnia. Ogółem do Oddziału Powiatowego wpłynęło 100
prac w 6 kategoriach, reprezentujące 8 Oddziałów Związku OSP RP
powiatu bialskiego oraz miasto
Biała Podlaska. W dniu 30 grudnia

Komisja Konkursowa oceniła prace biorąc pod uwagę miedzy innymi
technikę wykonania, sposób ujęcia
tematu konkursowego oraz ogólny
wyraz artystyczny pracy. Po przeprowadzonej na podstawie przyjętych przez Komisję kryteriów oceny prac, Komisja stwierdziła, że
nadesłane na konkurs prace w pełni odzwierciedlają tematykę konkursu, która została przedstawiona w sposób ciekawy i różnorodny.
Autorzy prac wykazali się dużą
pomysłowością co uwidocznione
zostało m.in. w metodach wykonania, widoczny jest duży wkład pracy autorów i opiekunów pod kierunkiem, których prace powstały.
Wykonane prace odzwierciedlają
też pasję i zdolności wykonawców.
L aureatów i ich opiekunów poszczególnych grup konkursowych
przedstawia tabela poniżej:

I grupa – przedszkola
Miejsce
I

Autor
Zuzanna Górska

Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie
ul. Piszczacka 50, gm. Piszczac

Szkoła

II

Paweł Radkiewicz

Przedszkole Samorządowe Nr 6
w Białej Podlaskiej, ul. Łomaska 21

III

Hanna Piszcz

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym, gm. Biała Podlaska

Wyróżnienie

Karolina Elert

Przedszkole Samorządowe Nr 6
w Białej Podlaskiej, ul. Łomaska 21

Wyróżnienie

Lena Wiraszka

Szkoła Podstawowa w Berezówce
Berezówka 26, gm. Zalesie

Opiekun
Dorota Puczka
Bożena Małachwiejczuk
Małgorzata Kobylińska
Beata Bylina
Dorota Koroluk
Iwona Onyszczuk
Wiesława Sudewicz

II grupa – szkoły podstawowe klasy I – III
Miejsce
I

Autor

Szkoła

Opiekun
Jadwiga Stelmaszuk

Maja Mirska

15 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego
w Piszczacu, ul. Spółdzielcza

II

Liliana Rudzka

Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida
w Białej Podlaskiej, ul. Wyszyńskiego 53/55

Magdalena Kuźmiuk

III

Łucja Lisiecka

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego
w Horodyszczu, gm. Wisznice

Ewa Welik

Wyróżnienie

Lena Bebkiewicz

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim, gm. Biała Podlaska

Bożena Micewicz

Wyróżnienie

Natalia Semeniuk

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Kobylanach, gm. Terespol

Anna Panasiuk
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III grupa – szkoły podstawowe klasy IV – VI
Miejsce
I

Autor

Szkoła

Opiekun
Magdalena Kuźmiuk

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

Jakub Raczyński

w Chotyłowie, gm. Piszczac

II

Hubert Marczak

Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym,
gm. Zalesie

Barbara Taruc

III

Martyna Terlecka

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

Danuta Kotiuk

ul. Warszawska 19

Wyróżnienie

Cyprian Kiewel

Wyróżnienie
Weronika Leoniuk
IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII - VIII
Miejsce

Autor

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym, gm. Biała Podlaska

Wiesława Gadomska

Szkoła Podstawowa w Polubiczach
Polubicze Wiejskie 100, gm. Wisznice

Kamila Olszewska

Szkoła

Opiekun

I

Klaudia Kuźmiuk

Szkoła Podstawowa w Motwicy
gm. Sosnówka

Izabela Koprianiuk

II

Sylwia Adamiuk

Szkoła Podstawowa w Sitniku
gm. Biała Podlaska

Mariusz Polak

Patrycja Czyrak

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym, gm. Biała Podlaska

Dorota Misiejuk

Julia Bujnik

Szkoła Podstawowa w Sosnówce

Magdalena Chotyniec

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Połoskach, gm. Piszczac

Ludmiła Maleńczuk

III
Wyróżnienie

Wyróżnienie
Andżelika Plak
V grupa – szkoły ponadpodstawowe
Miejsce
Wyróżnienie

Autor
Agata Wiczuk

Wyróżnienie
Aleksandra Bogusz
Szkoły Specjalne
Miejsce

Autor

Szkoła

Opiekun

Liceum Ogólnokształcące im. W. Zawadzkiego
w Wisznicach, ul. Warszawska 44

Grzegorz Kulicki

Liceum Ogólnokształcące im. W. Zawadzkiego
w Wisznicach, ul. Warszawska 44

Grzegorz Kulicki

Szkoła

Opiekun

Natalia Glina

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
w Zalutyniu, gm. Piszczac

Joanna Kulawczuk

Wyróżnienie

Piotr Lipiński

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
w Zalutyniu, gm. Piszczac

Agnieszka Lewkowicz

Wyróżnienie

Aleksandra Suwalska

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
w Zalutyniu, gm. Piszczac

Agnieszka Lewkowicz

Wyróżnienie

Nagrodzone prace można było obejrzeć na zorganizowanej podczas spotkania wystawie. Laureaci oraz ich
opiekunowie wyłonieni przez Komisję otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody ufundowane przez Starostę Bialskiego i Oddział Powiatowy
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej.
Na zakończenie spotkania dla uczestników został zorganizowany słodki
poczęstunek oraz pokaz sprzętu pożarniczego jaki znajduje się na wypo-

sażeniu JRG w Białej Podlaskiej.
Zarząd Oddziału Powiatowego gratuluje serdecznie nagrodzonym i wyróżnionym oraz zaprasza do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Opiekunom pod kierunkiem których
powstały finałowe prace ZOP dziękuje za poświęcony czas oraz wysiłek włożony w przygotowanie dzieci
i młodzieży do konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace na szczeblu
powiatowym zostaną przekazane do

oceny na kolejnym, jakim jest etap
wojewódzki konkursu. Finał etapu
wojewódzkiego przewidziany jest
w pierwszej połowie lutego 2020 r.
ZOP dziękuje Komendantowi Miejskiemu PSP za pomoc w organizacji
spotkania laureatów i opiekunów
szczebla powiatowego konkursu plastycznego, strażakom z JRG za bardzo ciekawie zorganizowany pokaz
sprzętu pożarniczego.
Materiały: Bożena Krzyżanowska ZOP ZOSP RP
w Białej Podlaskiej
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Utalentowana twórczyni Danuta Bandzerewicz
z Dokudowa
Danuta Bandzerewicz tworzy
ażurowe obrusy, makatki, serwetki,
firanki, haftowane obrazy, ozdoby
świąteczne i stołowe, kwiaty
z bibuły i koszyczki. Efekty
j e j p ra c y p o d z i w i a ć m oż n a n a
licznych wystawach, jarmarkach
i k i e r m a sz ac h sz t u k i l ud owe j .
Wielokrotnie uczestniczyła
w konkursach i przeglądach sztuki
ludowej organizowanych w Białej
Po d l a s k i e j , L u b l i n i e , Ł o d z i ,
R adzyniu, Siedlcach, Sitniku,
Sosnówce, Terespolu i Worońcu,
gdzie zdobywała zwykle główne
nagrody. Jurorzy są zawsze pod
wrażeniem jej pomysłowości,
fantazji i perfekcyjnego
wykonania. Przy okazji konkursów
padają pytania o inspiracje.
Pani Danuta niezmiennie
odpowiada, że wszystko, co, tworzy
jest grą wyobraźni. Na dzisiejsze
efekty pracowała kilkadziesiąt lat.
– Rękodzieła nauczyłam się w domu,
oglądając pracę mamy i babci. Obie�
cywałam sobie w duchu, ze kiedyś im
dorównam. Dawniej kobiety wiejskie
zdane były na własną aktywność
i pomysłowość. Sweterków, firanek
czy serwet stołowych nie kupowa�
ło się w sklepie, bo ich nie było –
opowiada hafciarka.
Dziś w dobie internetu można wypatrzeć i skopiować każdy, nawet
skomplikowany technicznie motyw. Wcześniej autorki skazane

W Dokudowie mieszka i tworzy skromna, ale wyjątkowo utalentowana artystka ludowa. Liczbą zdobytych nagród i wyróżnień przyćmiewa koleżanki parające się rękodziełem. W dodatku sprawdza
się w wielu dziedzinach.
były wyłącznie na własne pomysły
albo wzory przekazane przez najbliższych. Kobiety parające się rękodziełem skupiają się zwykle na
jednej dziedzinie i próbują ją udoskonalać. D. Bandzerewicz odkryła,
że równie dobrze wychodzą jej subtelne hafty, co ozdoby świąteczne.
Przed Bożym Narodzeniem tworzy fantazyjne bombki choinkowe
i stroiki imitujące choinki. Przed
Wielkanocą wykonuje wielokolorowe palmy i pisanki, zarówno te
tradycyjne z podlaskimi motywami, jak i współczesne. Plastikowe
i styropianowe imitacje jaj przystraja ażurowymi koszulkami, co

daje zaskakujący efekt. Wiele takich pisanek trafiło do nabywców
podczas niedawnego kiermaszu
wielkanocnego.
Kontynuując rodzinne tradycje,
twórczyni z Dokudowa zdołała
przekazać córkom zdolności manualne. Rezultaty widać choćby na organizowanym w Sitniku dorocznym
konkursie „Igłą malowane”. Chętnie dzieli się też doświadczeniem
z młodzieżą, uczestnicząc w lekcjach i warsztatach Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Oprócz
zdolności rękodzieła, doskonale
sprawdza się w zespole obrzędowośpiewaczym Lewkowianie. Wraz
z nim uczestniczyła w kilkunastu
widowiskach i przeglądach pieśni
ludowej. Warto dodać, że widowiska, których była współautorką,
zdobywały główne laury na Sejmiku
Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
– Wyniesiona z domu ciekawość świa�
ta pchała mnie do poznawania ludzi.
Dziś po wielu doświadczeniach życio�
wych i sukcesach na różnych polach
czuję się zadowolona i spełniona.
Chciałabym jeszcze podzielić się wie�
dzą i umiejętnościami z wnuczkami.
Rodzinna tradycja jest bardzo bogata
i warto byłoby ją kontynuować. – dodaje pani Danuta.
Materiały: Istvan Grabowski / Radio Biper
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Zdolni i ambitni maturzyści otrzymali stypendia
pomostowe!

N

a ostatniej sesji rady gminy Łomazy 30 grudnia 2019 roku kolejne
4 osoby otrzymały certyfikaty w ramach programu Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2019/2020!
Stypendystami zostali:
Patryk Soroka – student Politechniki
Wrocławskiej;
Paulina Szenejko – studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie;
Gabriela Iwaszko – studentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu;
Karolina Bańkowska – studentka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!
Stypendium na I rok studiów wynosi
5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Program Stypendia Pomostowe
w Gminie Łomazy jest prowadzony
przy patronacie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego i Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego

„Tłoka”, w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
Materiały: Leszek Firysiuk / UG Łomazy

Iza wygrała 25. jubileuszowy półmaraton w Sevilli

W

stolicy Andaluzji – Sewilli,
26 stycznia zastała je świetna
pogoda, temperatura oscylowała
w granicach 8 stopni.
Walkę o zwycięstwo w 25. jubileuszowy EDP Medio Maratón de
Sevilla Iza stoczyła z Brytyjką Lilly Partridge, która była na pro-

Iza Paszkiewicz wraz z kadrą Polski przyjechała do Hiszpanii
bezpośrednio z ciężkiego zgrupowania w Ostii we Włoszech,
gdzie szlifowały formę przed wiosennymi startami.
wadzeniu zarówno na 10 jak i na
15km.”Nasza Iza” biegła tuż za
nią i na ostatnich kilometrach zachowała zdecydowanie więcej sił
niż rywalka. Wbiegła na metę jako
pierwsza, z wynikiem 1:11:09. Jest
to wynik o 24 sekundy lepszy niż
jej poprzedni rekord życiowy. Równocześnie jest to czwarty rezultat
w historii polskiej lekkoatletyki na
tym dystansie!

„Po cichu liczyłam na zwycięstwo.
Znałam rywalki przed biegiem. Bar�
dziej interesował mnie jednak dzisiaj
rekord życiowy. Biegło mi się dziś re�
welacyjnie. Pogoda i trasa również mi
odpowiadały . Oczywiście na wiosnę
podejmę walkę o przepustkę na Igrzy�
ska Olimpijskie”– powiedziała Iza.
Nam zostaje dobrze jej życzyć i bardzo mocno trzymać za to kciuki.
Materiały: K.Pucer
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IV Powiatowy Zimowy Turniej Tenisa Stołowego w Kodniu

O

d 24 lat jest organizatorem
G m i n n e g o Tu r n i e j u Te n i s a
Stołowego który cieszył się zainteresowaniem sympatyków tenisa
nie tylko z terenu naszej gminy
ale również z innych gmin, deklarujących chęć uczestnictwa w tej
sportowej rywalizacji. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom jako
organizatorzy, umożliwiliśmy pasjonatom tenisa stołowego z terenu
powiatu porównanie swoich umiejętności w tej rywalizacji sportowej. 23 stycznia 2020 r. w GCKSiT
odbył się IV Powiatowy Zimowy
Turniej Tenisa Stołowego - jest
to impreza otwarta dla wszystkich
chcących propagować zdrowy styl
życia oraz aktywnie spędzić wolny
czas podczas ferii zimowych jako
że założeniem organizatora jest to
że odbywa się on zawsze w drugi
czwartek ferii zimowych dla dzieci
w naszym województwie. Turniej
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem o czym świadczą liczni
uczestnicy z wielu miejscowości
naszego reg ionu tj: Rogoźnica ,
Biała Podlaska, Rzeczyca, Rossosz,
Dobromyśl, Małaszewicze, Terespol, Chotyłów, Krzywowólka, Leniuszki, Rudno, kol. Kopytów, Kostomłoty, Dobryń Duży, Zahorów,
Krzyczew i oczywiście Kodeń.
Imprezę otworzył Dyrektor Gminne go Centr um Kultur y Sp or tu
i Turystyki w Kodniu Piotr Skolimowski oraz Zastępca Wójta Gminy Kodeń Andrzej Krywicki witając
przybyłych sympatyków tenisa stołowego na sportowe rywalizacje.
System rozgrywek i przepisy gry
pr z y bliż y ł a z awo dnikom s ę dzi
główny Turnieju Elżbieta Kulupa
która wraz z innymi nauczycielami
ZPO w Kodniu czuwała nad przebiegiem r ywalizacji w 7 kategoriach wiekowych.
Oto zwycięzcy w kategoriach :
Kategoria: kl. 1-3 szkoła podstawowa - chłopcy
1.BRUKALSKI JAKUB- Rossosz
2.MELANIUK IGOR - Biała Podlaska
Kategoria: kl. 4-6 szkoła pod-

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
od lat zajmuje się popularyzacją tenisa stołowego
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
stawowa - dziewczęta
1.BRUKALSKA EMILIA - Rossosz
2.BURDZICK A UR SZUL A -Biała
Podlaska
3.WOLIŃSKA ALEKSANDRA - Rzeczyca
Kategoria : kl.4-6 szkoła podstawowa - chłopcy
1. STERNICZUK BŁ AŻEJ - Krzyczew
2. TROCHIMIUK JULIAN - Biała
Podlaska
3. MARCZAK HUBERT - Dobr yń
Duży
Kategoria: kl.7-8 szkoła podstawowa - dziewczęta
1.MARCZAK IZABEL A - Dobr yń
Duży
2. JANKOWSKA JOANNA - Dobryń Duży
3.SAJNA KAROLINA - Rogoźnica
Kategoria: kl. 7-8 szkoła podstawowa - chłopcy
1. JAROSZUK PAWEŁ- Rogoźnica
2.WAWRYNIUK MATEUSZ- Rogoźnica
3.TEREBELSKI WIKTOR- Rossosz
Kategoria : OPEN -kobiety
1. MASZKIEWICZ TERESA - Kodeń
2. MATWIEJUK ANNA- Rogoźnica
3. BOJCZEWSKA EDYTA - Małaszewicze
Kategoria: OPEN - mężczyźni
1.WOŁOWIK GRZEGORZ - Rudno

2.BRUKALSKI KAROL - Rossosz
3. SAŁUDA MARIUSZ - Dobromyśl
Zwycięzcom trofea i pamiątkowe
dyplomy wręczali: Zastępca Wójta
Gminy Kodeń Andrzej Kr ywicki
i Dyrektor GCKSiT w Kodniu Piotr
Skolimowski.
Na turnieju przewidziane są również nagrody specjalne - statuetki
dla najmłodszego i najstarszego
uczestnika Turnieju oraz najlepszej i najlepszego zawodnika
z Gm. Kodeń.
Najmłodszym zawodnikiem (rocznik 2011) okazał się BRUKALSKI
JAKUB z Rossosza zaś najstarszym
(rocznik 1957) HENRYK DYRDA
z Białej Podlaskiej.
Statuetka najlepszej z Gm. Kodeń, trafiła do rąk TERESY MASZKIEWICZ z Kodnia, a najlepszym
z Gm. Kodeń okazał się MARIUSZ
SAŁUDA z Dobromyśla.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek turniejowych otrzymali przygotowane pamiątkowe dyplomy za udział
w tej sportowej zaciętej rywalizacji.
Wszystkich pasjonatów gry w tenisa stołowego, zapraszamy już na
kolejny turniej za rok, będzie to
JUBILEUSZOWY TURNIEJ, bo 25
a 5 już jako Powiatowy Zimowy
Turniej Tenisa Stołowego.
Materiały: Agnieszka Nowacka -GCKSiT w Kodniu
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II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego za nami

Z

awodnicy przybyli z Łukowa, Białej
Podlaskiej, Nepli, Tucznej, Rossosza i Terespola. Grali do trzech wygranych setów. Wydarzeniem był start
dyrektora ALO, Bogdana Korzeniewskiego oraz burmistrza miasta, Jacka
Daniluka. W bezpośrednim starciu
burmistrz pokonał dyrektora, po zaciętej i wyrównanej walce 3:2. Sensacyjnie dobrze spisał się burmistrz
Jacek Danieluk, który awansował do
ćwierćfinału i zajął wysokie – ósme
miejsce. Zawody wygrał Andrzej Szot,
drugie miejsce wywalczył Konrad Brukalski, a trzecie Zbigniew Burdzicki.
Wszyscy trzej otrzymali dyplomy oraz
puchary. Za miejsca: czwarte – Mateusz Celiński, piąte – Piotr Melaniuk
i szóste – Henryk Dyrda zawodnicy
o t r z y m a l i d y p l o my i n a g ro d y
rzeczowe. Z dyplomem i upominkiem

22 osoby wystartowały w II Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu, w sobotę, 25 stycznia.
w y j e c h a ł ró w n i e ż n a j m ł o d s z y
zawodnik – Jakub Brukalski. Wszyscy
zawodnicy prezentowali wysoki
poziom spor tow y, a zawodnic y
g ra l i z g o d n i e z z a s a d a m i f a i r

play. Organizatorami zawodów
byli: Uczniowski Klub Sportowy
„Młodzi” i Klub Olimpijczyka przy
Akademickim Liceum w Terespolu.
Materiały: Krystyna Pucer

Zaszczyt i wyróżnienie

Z

ebranych powitał Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Podsumował wyniki
osiągnięte przez polskich sportowców
w roku 2019, podkreślił wyzwanie dla
całego polskiego sportu jakim jest występ biało-czerwonych w tegorocznych
Igrzyskach XXXII Olimpiady w Tokio.
Podziękował Prezydentowi za objęcie
obchodów Narodowym Patronatem
i wręczył Order Zasługi PKOl. Andrzej
Duda w swoim wystąpieniu podkreślił
szacunek dla dotychczasowych osiągnięć polskiego sportu olimpijskiego.
Wyraził jednocześnie nadzieję na udany występ biało-czerwonych podczas
tegorocznych igrzysk. Głos zabrała też
Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Pogratulowała zawodnikom
i trenerom dotychczasowych sukcesów,
życzyła kolejnych w 2020 roku.
Wielką Honorową Nagrodę Sportową
PKOl im. Piotra Nurowskiego otrzymali: mistrz świata w rzucie młotem
Paweł Fajdek (w kategorii „sportowiec”), mistrzowie świata z wioślarskiej czwórka bez sternika: Michał
Szpakowski, Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda i Mateusz Wilangowski
(„drużyna”) oraz trenerka rzutu młotem Malwina Wojtulewicz-Sobierajska („trener”). Nagrody Nadziei Olimpijskich im. Eugeniusza Pietrasika za

wyniki ubiegłego roku otrzymali: Helena Wiśniewska – kajakarka Zawiszy
Bydgoszcz, trenowana przez Macieja
Juhnke i wioślarz WTW Włocławek
– Fabian Barański, którego trenerem
jest Krzysztof Gabryelewicz. Ważnym
punktem wieczoru było oficjalne pożegnanie wybitnych sportowców - medalistów olimpijskich, którzy w minionym roku postanowili zakończyć
11 stycznia 2020 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne Rodziny
Olimpijskiej. Warszawskie Centrum EXPO XXI gościło mistrzów
i medalistów olimpijskich, trenerów, parlamentarzystów, członków
korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli świata nauki, kultury,
medycyny, biznesu i dziennikarzy. Gościem honorowym wydarzenia
był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
przygodę z wyczynowym sportem:
Tomasz Majewski (la), Magdalena
Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj-Smolińska (wioślarstwo) i Monika Michalik (zapasy). Otrzymali oni
podziękowanie za godne reprezentowanie barw narodowych i powiększanie polskiego olimpijskiego dorobku
medalowego. Spotkanie zakończyły
akcenty japońskie, nawiązujące do
rozpoczynających się 24 lipca w Tokio
igrzysk olimpijskich. Świadkami i bezpośrednimi uczestnikami wydarzenia
byli przedstawiciele Klubu Olimpijczyka działającego przy Akademickim

Liceum w Terespolu: Anna Osypowicz, Krystyna Pucer i Wiesław Pucer.
To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla
Klubu, szkoły i miasta, tym bardziej,
że zaproszonych było 10 najprężniej
działających Klubów w Polsce. Po uroczystości mieliśmy okazję spotkania
i rozmowy z olimpijczykami, politykami i ludźmi sportu. Najbardziej z pewnością zapamiętamy rozmowę z Januszem Szewińskim (mężem śp. Ireny)
i Bolesławem Kapitanem – byłym prezesem PKOL i Ministrem Sportu, który był gościem również w Terespolu.
Materiały: Krystyna Pucer, zdj. W. Pucer
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Mecz koszykówki w historycznym składzie

G

oście przybyli na to wyjątkowe spotkanie w następującym składzie: Janusz Pawlonka, Mariusz Wowczeniuk,
Bernard Łuciuk, Dariusz Selwesiuk,
Piotr Szyszkowski i Andrzej Kielak.
A gospodarze, licealiści wystąpili pod
przywództwem dyr. dr. Bogusława Korzeniewskiego. Spotkanie sędziował
nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Korbal.
Po profesjonalnej rozgrzewce przedmeczowej koszykarze obu zespołów stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia,
wśród zacnych kibiców był emerytowany dyr LO im. Bohaterów Warszawy Waldemar Gładoch i emerytowana
nauczycielka wychowania fizycznego
w tymże liceum pani Krystyna Pucer.
Spotkanie rozpoczął podrzutem w kole
sędziowskim burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk. Od początku meczu prym wiedli „starzy mistrzowie”,
którzy dzięki solidnej i skutecznej obronie przeprowadzali niekonwencjonalne
akcje szybkiego ataku. Takich zagrań
zarówno w obronie jak i ataku kibice
nie widzieli od ponad 30. lat. Do przerwy „juniorzy starsi” prowadzili 30:11.
Drugą połowę spotkania rozpoczął
podrzutem piłki z koła sędziowskiego były dyr Szkoły Podstawowej nr 2
Julian Wasil, a mecz sędziował Artur
Michalczuk. Licealiści pod wpływem
ambitnej postawy ze strony dyr. Bogusława Korzeniewskiego zaczęli odrabiać
straty, i zmniejszyli przewagę gości. Po
ostatnim gwizdku sędziego ręce wysoko do góry wznieśli „juniorzy starsi”,
którzy zwyciężyli 50:24!
Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze przedświątecznej, ale to jednak „starzy mistrzowie” pokazali wyjątkową klasę na parkiecie i poza nim.
Inicjator tego wyjątkowego meczu
Piotr Szyszkowski, zaprosił wszystkich
uczestników i kibiców na spotkanie
promujące jego ostatnią książkę zatytułowaną: „Terespolscy mistrzowie
województwa bialskopodlaskiego w koszykówce”, które odbyło się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej o godz. 15. Na
wieczór autorski przybyli zacni goście:
pani Zofia Polaczuk (żona śp. Stefana
Polaczuka, zmarłego trenera podnoszenia ciężarów oraz osoby, która przyczyniła się w sposób znaczący do sukcesów

Czas przed Świętami Bożego Narodzenia jest okresem szczególnym
w polskiej tradycji. W piątek 20 grudnia 2019 r. odbył się mecz
koszykówki mistrzów województwa bialskopodlaskiego z lat 80. z reprezentacją Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
terespolskich koszykarzy i lekkoatletów) wraz z córką Katarzyną Polaczuk, Anna Pietrusik, dyr Miejskiego
Ośrodka Kultury, Krystyna Pucer (nauczyciel wych. Fizycznego w LO w Terespolu), Tomasz Onyszczuk z Kodnia,
i wielu koszykarzy z rodzinami. Piotr
Szyszkowski rozpoczął spotkanie powitaniem przybyłych gości oraz opowiedział o genezie powstania książki,
o zasobnej treści wzbogaconej 428
zdjęciami i na koniec wstępu autor
powiedział, że dedykuję tę książkę wy�
bitnym nauczycielom ziemi terespol�
skiej, śp. Wincentemu Kozłowskiemu,
śp. Stefanowi Polaczukowi i Aleksandro�
wi Pawluczukowi, wychowawcom dzieci
i młodzieży, Osobom o wielkich sercach,
którzy swoim pięknym życiem uczyli nas
jak żyć dla innych”.
Po wstępie Piotr Szyszkowski wręczył
pani Zofii Polaczuk pierwszy egzemplarz swojej książki. Pani Polaczuk nie
kryła wzruszenia i wyraziła wdzięczność autorowi za podjęcie tematyki
dotyczącej terespolskiej koszykówki,
której współtwórcą sukcesów był jej
mąż. Kolejną osobą, której wręczył
książkę pan Piotr była dyr. Miejskiej
Biblioteki Publicznej Agata Saj. Następnie gospodarz wieczoru pokazał
zbiór swoich koszulek koszykarskich
wśród których na szczególną uwagę

zasługują trzy: osobista koszulka Marcina Gortata, koszulka z autografami
koszykarzy z zespołu Phoenix Suns,
z NBA oraz koszulka reprezentacji Polski z tegorocznych mistrzostw świata
w Chinach. Pan Piotr przywiózł z Siedlec (gdzie od ponad 30 lat mieszka)
piłkę do koszykówki (model z NBA,
z lat 90. XX wieku), dwie piłki używane podczas Marcin Gortat Camp z autografem naszego koszykarza oraz
teczki, w których opisana jest jego ponad dwudziestoletnia kariera trenerska. Ciekawostką historyczną, którą
wydobył pan Piotr jest zdjęcie, którego
autorem jest pan Krzysztof Tarasiuk,
wykonane w 1959 r., na którym widnieją koszykarze z LO w Terespolu na
boisku żużlowym w strojach do koszykówki z tamtej epoki (gdzie dwóch
z nich stoi na boso, ale to byli ludzie
z charakterem). Po nostalgicznych,
wzruszających wspomnieniach zebranych osób odnoszących się do sukcesów koszykarskich z lat 80. XX wieku
Piotr Szyszkowski zaprosił wszystkich
gości do pamiątkowego zdjęcia i z młodzieńczą werwą rozpoczął podpisywanie swojej książki.
Podczas podpisywania książek wytworzyła się swoista świąteczna atmosfera
niedokończonych rozmów Polaków…
Materiały: Łukasz Pogorzelski MOK Terespol
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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
KARTA INFORMACYJNA
PORADNICTWA
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,
Tytuł usługi
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną
planu działania i pomoc w jego realizacji.
NPP opis usługi:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
a)
poinformowanie
fizycznej,
zwanej dalej
„osobą iż
uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie
prawnym
oraz prawnej.
przysługujących jej uprawKto może skorzystać:osoby
Osoby,
które oświadczą
na piśmie,
nie są w stanie
ponieść kosztów
odpłatnej
pomocy
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administraForma
zapisu:
Termin lub
wizyty
ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56,
cyjnym,
sądowym
sądowoadministracyjnym;
e-mail:uprawnionej
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub jej
osobiście
b) wskazanie osobie
sposobu rozwiązania
problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o
których
mowa
w pkt wizyty
a) i b),wzpunkcie.
wyłączeniem
pism
w niepełnosprawność
toczącym się postępoInne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej
Osoby,
któreprocesowych
ze względu na
ruwaniu przygotowawczym
lub
sądowym
i
pism
w
toczącym
się
postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę
d) sporządzenie projektu
pisma
o zwolnienie
kosztów sądowych
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
przez telefon,
Internet,
poprzezod
zorganizowanie
wizyty lub
w miejscu
zamieszkania
albo w innym
miejscu
wyposażonymsądowym
w sprzęt
lub ustanowienie
adwokata,
radcy prawnego,
doradcy
podatkowego
rzecznika
patentowego
postępowaniu
sądowoadministraułatwiający
komunikację
lub z dostępem
do tłumacza
językalub
migowego.
Bliższe
informacjewpod
numerem podanym
do zapisów.
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Dane teleadresowe:
Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalJednostka prowadząca
Adres
Dni i godziny dyżurów
Telefon, e-mail, www.
ności.
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- 21-505 Janów Podlaski,
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki centralny nr w powiecie: (83) 351dowych
ul. Bialska 6a
od 800 do 1200, środy od 1300 do 1700 13-56, e-mail: obywatelskie@powiatMEDIACJA opis usługi:
bialski.pl
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie
rozwiązań. Osoba prowadząca
do punktu (83)
341-30-73 (wew. 29)
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna
i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być
prowadzona
w sprawach
małżeńskich,NIEODPŁATNE
rodzinnych, sąsiedzkich,
konsumenckich i w innych kwestiach
KARTA
INFORMACYJNA
PORADNICTWA
PORADY PRAWNE
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze
o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Tytuł sądowej,
usługi
Usługa może obejmować również:
Opis
usługi: informacyjną
a) poinformowanie
osoby fizycznej,
zwanej dalej
„osobą uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących
• rozmowę
o możliwościach
wykorzystania
polubownych
metod rozwiązywania
sporów.
jej uprawnieniach
lub spoczywających
niej obowiązkach,
tym osoba
w związku
z toczącym
się postępowaniem
przygotowawczym,
• przygotowanie
projektu umowy
o mediacje lub na
wniosku
o mediacje,wktóry
inicjująca
mediację
wystosuje do drugiej
strony sporu.
sądowym
lub sądowoadministracyjnym;
Nieodpłatnaadministracyjnym,
mediacja nie może
być prowadzona
w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także
b) gdzie
wskazanie
osobie
uprawnionej
sposobu
w sprawach,
zachodzi
podejrzenie
przemocy
w rozwiązania
relacji stron.jej problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
Kto może skorzystać:
postępowaniu
przygotowawczym
lub
sądowym
i pism
w toczącym
postępowaniu
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są
w stanie
ponieść się
kosztów
odpłatnejsądowoadministracyjnym;
pomocy prawnej. Mediacja: druga strod)
sporządzenie
projektu
pisma
o
zwolnienie
od
kosztów
sądowych
lub
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
na sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Forma
zapisu: Termin
wizyty
ustalany jest
sądowym
lub ustanowienie
adwokata,
prawnego,
doradcy
podatkowego lub rzecznika
w postępowaniu
telefonicznie
pod nr: centralny
nr w powiecie
(83) radcy
351-13-56,
e-mail:
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub patentowego
osobiście
sądowoadministracyjnym
poinformowanie
kosztach wizyty
postępowania
i ryzyku
finansowym
związanym
ze skierowaniem
Inne informacje:
Porady co do zasadyoraz
udzielane
są podczaso osobistej
w punkcie.
Osoby,
które ze względu
na niepełnosprawność
sprawy
na
drogę
sądową.
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez
telefon, Internet,
wizyty
w miejscuz zamieszkania
w innymgospodarczej,
miejscu wyposażonym
w przygotowania
sprzęt ułatwiający
Nieodpłatna
pomocpoprzez
prawnazorganizowanie
nie obejmuje spraw
związanych
prowadzeniemalbo
działalności
z wyjątkiem
do
komunikację
lub
z
dostępem
do
tłumacza
języka
migowego.
Bliższe
informacje
pod
numerem
podanym
do
zapisów.
Mediacja co do
rozpoczęcia tej działalności.
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA

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

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail, www.

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność
Radcowie
Pod- od poniedziałku
do piąt- centralny
nr w powiecie:
ruchową
nie sąPrawni
w stanie przybyć do21-560
punktu Międzyrzec
lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu
się mogą otrzymać
poradę przez telefon,
00
Warszawska
– 1300wyposażonym
(83) 351-13-56,
e-mail: obywatelInternet, poprzez zorganizowanie laski,
wizyty ul.
w miejscu
zamieszkaniaku,
albowwgodz.
innym9 miejscu
w sprzęt ułatwiający
komunikację
lub z dostępem do tłumacza języka30/32
migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
skie@powiatbialski.pl

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

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca

Adwokaci
Radcowie
Prawni
Adwokaci

Adres

Dni i godziny dyżurów

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

od poniedziałku do piątku,
w godz. 900 – 1300

21-550
Terespol, ul.
wtorki, czwartki,dopiątki
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31 od poniedziałku
piątku,
00
Wojska Polskiego 132
w godz.
900
00– 13 00 , środy
w
godz.
9
–
13
1300 – 1700

Kobylany (Urząd Gminy
Pl. KaczorowStowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- Terespol),
21-580 Wisznice,
ul. Rynek 35
skiego
1
dowych

Telefon, e-mail, www.

centralny
nr w powiecie:
centralny nr w powiecie: (83) 351-13(83) 351-13-56,
e-mail: obywatel56, e-mail: obywatelskie@powiatbialskie@powiatbialski.pl
ski.pl, nr do punktu: (83) 343-49-50
nr w(83)
powiecie:
(83) 351-13nr docentralny
punktu:
375-20-79
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-

poniedziałki od 1300 do
centralny
nrdowpunktu:
powiecie:
ski.pl, nr
(83) 351-13-99
00
17 poniedziałki, środy, czwartki, piątki(83)
351-13-56,
e-mail:
od centralny nr w powiecie: (83)obywatel351-13-56,
00
00
00
00
skie@powiatbialski.pl
9 do 13 , wtorki od 12 do 16
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr
do punktu: 518-415-182, 663-762-223

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

www.powiatbialski.eu

centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: 518-415-182, 663762-223

21-532 Łomazy���������
���������������
, Pl. Jagielloński 27

środy od 800 do 1200

centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 341-70-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA
Tytuł usługi

NPO opis usługi:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w 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 prowadząca
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna 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 niepełnosprawność
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez
telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający
komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca
Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

Adres
21-505 Janów Podlaski, ul.
Bialska 6a

Dni i godziny dyżurów
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki od 800 do
1200, środy od 1300 do 1700

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

,

KALENDARZ NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEN MIAST I GMIN POWIATU BIALSKIEGO!!

CO, GDZIE, KIEDY... LUTY - MARZEC 2020

XV Kodeńskie Spotkanie z Poezją i Pieśnią
poświęcone pamięci św. Jana Pawła II
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Więcej na
Radio Biper

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

POWIAT BIALSKI
W MATERIAŁACH WIDEO

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta
z kodów QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom także
i taką formę przekazu informacji i zapoznania się z wydarzeniami na
terenie miast i gmin Powiatu Bialskiego.
Jak obejrzeć zaproponowane przez nas filmy?
Istnieje wiele programów skanujących kody QR na telefony z systemami
Android, iOS (IPhone) czy Windows Mobile, Nokia i innymi. Są to aplikacje
bezpłatne do pobrania online za pomocą np. Google Play, App Store itp.
Jak skanować kody QR? Bardzo prosto! Musisz skierować swoje urządzenie
(telefon z wbudowana kamerą, smartfon lub tablet) w kierunku kodu QR. Kod powinien znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządzenia
po włączeniu aplikacji. Jeśli wykonasz te działania sprawnie i kod będzie wyraźny do
odczytania automatycznie na twoim telefonie pojawi się film!
QR CODE

Święto Niepodległości w Gminie Drelów

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Podsumowanie 20 lat pracy
Samorządu Powiatu Bialskiego

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

XV Powiatowy Turniej "Love to Dance" w Terespolu
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora
"Aktywny Senior na czasie" w Tucznej

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Droga w Międzylesiu oficjalnie oddana do użytku

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Spotkanie z poezją śpiewaną oraz podsumowanie
VIII edycji konkursu historycznego w Tłuśćcu

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Święto Niepodległości w Gminie Leśna Podlaska

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

11 listopada w Gminie Janów Podlaski

Wygenerowano na www.qr-online.pl

