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Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
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Sekretariat Wicestarosty Bialskiego  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i  Budownictwa 83 35 11 328

•	O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  83 35 11 386
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•	 Wydział Finansowy    83 35 11 396
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•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
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Koronawirus - zalecenia

Komentarz 
Tadeusz Łazowski

Członek Zarządu Powiatu Bialskiego
W obecnej sytuacji fundamentalne 
znaczenie mają trzy zasady. Pierwsza 
z nich dotyczy częstego i skuteczne-
go mycia rąk. Ta pozornie prosta 
czynność, którą wykonujemy wie-
lokrotnie w ciągu dnia, może urato-
wać zdrowie i życie nie tylko nasze, 
ale też innych osób. Dlatego apeluję 
o dokładne, trwające ok. 30 sekund, 
mycie rąk – to pierwszy krok do pokonania koronawirusa. 
Drugi z nich to unikanie osób, które przebywały ostatnio 
poza granicami Polski, a szczególnie tych przyjeżdżających 
z obszarów najbardziej zakażonych. Komórki koronawirusa 
można przenieść drogą kropelkową, dlatego niezwykle waż-
ne jest ograniczenie kontaktów z takimi osobami. Konieczne 
jest także unikanie skupisk, które mogą stworzyć się w skle-
pach, aptekach czy w placówkach pocztowych. Zachowujmy 
bezpieczny dystans – 1,5 lub 2 m. Ograniczmy nasze wyjścia 
z domu do niezbędnego minimum, korzystajmy ze środków 
do dezynfekcji i rękawiczek. Trzecia zasada jest z kolei naj-
trudniejsza – chodzi o dyscyplinę. Bez jej zachowania i prze-
strzegania wszystkich zakazów nie powstrzymamy zagroże-
nia, jakim jest ciągłe rozprzestrzenianie się koronawirusa. 
Musimy czujnie pilnować przestrzegania wszelkich zaleceń, 
by ograniczyć ryzyko zarażenia. Choć wiem, że to niezwykle 
trudne dla każdego, to jednak odbieram pozytywne sygnały, 
iż zdecydowana większość ściśle przestrzega tych zasad. To 
wielce pocieszające w tym ciężkim okresie. Postępujmy tak 
dalej, a wspólnie uda nam się pokonać koronawirusa.
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XI Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego za nami!

Należy zaznaczyć, że przede wszyst-
kim uroczystość ta była okazją do 

podziękowania kobietom za ich wysi-
łek i wkład w rozwój powiatu bialskie-
go na każdej jego płaszczyźnie.
Sejmik rozpoczął się od wystąpienia 
starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, 
który wyraził wdzięczność za zaanga-
żowanie wszystkich pań w życie naszej 
lokalnej wspólnoty samorządowej.
Zgromadzeni mogli wysłuchać kilku 
ciekawych wykładów. Najpierw dr n. 
med. Agata Makarewicz z I Kliniki 
Psychiatrii, Psychoterapii i Wcze-
snej Interwencji Uniwersytetu Me-
dycznego w  Lublinie przybliżyła 
zagadnienie zaburzeń psychicznych 
u dzieci i młodzieży. Następnie Anna 
Tymoszyńska z „Tymoszyńska Ate-
lier” w Białej Podlaskiej zaprezen-
towała metody pielęgnacji włosów, 
a na koniec Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Ewa Tymoszuk opo-
wiedziała o zagrożeniach w codzien-
nym życiu konsumenta.
Całość wzbogacona była o konkurs 

dla uczestniczek sejmiku i liczne wy-
stępy artystyczne. Byliśmy świadka-
mi popisów wokalnych Janusza Pru-
niewicza ze Sławatycz oraz członków 
Zespołu „Leśne Echo” z Zaścianek, 
a także pokazu sprawności fizycznej 

podczas występu dzieci i młodzieży 
ze Stowarzyszenia Gimnastyki Arty-
stycznej Biała Podlaska.
Dziękujemy wszystkim za zaangażo-
wanie i do zobaczenia za rok!
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Radio 

Biper

10 marca 2020 r. do budynku siedziby Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej przybyły panie z terenu powiatu bialskiego, by 

wysłuchać wykładów, podziwiać część artystyczną oraz skorzystać 
z usług kosmetycznych czy też nabyć upominki od obecnych na 

imprezie wystawców.
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Dzień Kobiet w Sławatyczach

W koncercie przed żeńską pu-
blicznością największe przebo-

je polskiej i zagranicznej muzyki roz-
rywkowej zaprezentowali miejscowi 
artyści Sławomir i Janusz Prunie-
wicz. Zaproszeni artyści rozgrzali 
całą publiczność, która wspólnie 
przy kawie i ciastku z nimi śpiewała 
i świetnie się przy tym bawiła.
Niespodzianką uroczystości był tu-
lipan i czekolada wręczona wszyst-
k im ucz estniczkom spotkani a 
przez Wójta  Arkadiusza Misz-
tala  i Dyrektora GOK Bolesława 
Szuleja. Organizatorzy zaprosili też 
przedstawicielki firmy kosmetycznej 
AVON, dzięki którym przybyłe Panie 
mogły skorzystać bezpłatnie z zabie-
gu SPA dłoni, a także zasięgnąć wielu 
cennych porad, jak też otrzymać dar-
mowe katalogi i próbki kosmetyków.
W imprezie swoją obecnością za-
szczyciły Panie ze Sławatycz, Ja-

Gminne obchody Międzynarodowego 
Dnia Kobiet w Sławacinku Starym

Okolicznościową imprezę z udzia-
łem głównie męskich wykonaw-

ców przygotował Gminny Ośrodek 
Kultury,  a o bogate rekwizyty za-
dbały Beata Wereszko i Edyta Ra-
falska z Cicibora Dużego.
Kobiece święto zaszczycili wyjąt-
kowi goście: wiceminister sprawie-
dliwości  Marcin Romanowski , 
poseł  Riad Haidar, przedstawi-
ciele władz samorządowych z wój-
tem  Wiesławem Panasiukiem, 
radni gminni i powiatowi, a  tak-
że dyrektorzy szkół gminnych.   
Wykonawcy potrzebowali trwają-
cych tydzień prób, aby dopracować 
szczegóły programu muzyczno – 
kabaretowego „Kochać kobiety”. 
Otworzyła go młodzieżowa gru-
pa Sfora pod dyrekcją Mariusza 
Polaka. W  jego wydaniu żeńska 
widownia usłyszała nową wersje 
przeboju Renaty Przemyk „Babę 
zesłał Bóg ”, „Czy te oczy mogą 
kłamać ”  Jana Pietrzaka   oraz 
instrumentalną wersję światowego 

hitu „Despacito”   Luisa Fonsi .   
Wykonała ją na skrzypcach Wik-
toria Szupiluk.   Imprezę prowa-
dził z humorem Mariusz Maksy-
miuk z Radia Biper, który zaprosił 
do obejrzenia trzyczęściowego filmu 
dokumentalnego.
Wypowiadały się w nim przedszko-
laki z Cicibora Dużego, Rakowisk 
i Sławacinka Starego. Dzieci dzie-
liły się wiedzą na temat kobiet, 
ich pragnień, kostiumów i kosme-
tyków. Okolicznościowy program 
był okazją do odkr ycia nowych 
talentów wokalnych.  Sławomir 
Adach, Szczepan Baczkura i Ra-
fał Barszczewski przekonywali 
publiczność, że najwięcej witaminy 
mają polskie dziewczyny. Dodatkową 
atrakcją stanowiły zabawne stroje 
wykonawców. Panowie wystąpili 

w   s z l a f ro k a c h ,  i m p o n u j ą c yc h 
muszkach, kapeluszach i ciemnych 
okularach. Scenicznych zaskoczeń 
było więcej. Znany z wcześniejszych 
kreacji kwartet A JAK (Agnieszka 
Borodijuk, Jolanta Zając, Kata-
rzyna Pawłowska  i  Agnieszka 
Bieńkowska) zaskoczył kabareto-
wą wersją szlagieru Maryli Rodowicz 
„Jestem śliczna, higieniczna”. 
Popisy wokalne wzbogacały tańce. 
Najpierw dziewczęta z grupy Figiel 
wykonywały aranżację choreogra-
ficzną do szlagieru Wham „Obudź 
mnie zanim wyjdziesz”, potem kwin-
tet druhów z OSP w Slawacinku Sta-
rym bawił tańcem country, zaś ko-
biety ze Swór i okolic energetyczną 
zumbą. Wszystkie utwory przygoto-
wała w detalach Agnieszka Bień-
kowska .  Wspomniany już  Sła-

W sobotę 7 marca Panie z terenu Gminy Sławatycze świętowały 
przypadający Dzień Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Sławaty-

cze Arkadiusza Misztala do Sali Widowiskowej GOK w Sławatyczach 
przybyły mieszkanki naszej gminy, które miały okazję wysłuchać 

wyjątkowego koncertu, przygotowanego specjalnie dla nich przez 
Gminny Ośrodek Kultury. Uroczystość rozpoczęły gorące życzenia 

dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej z terenu gminy Sławaty-
cze złożone w imieniu panów przez Wójta Arkadiusza Misztala.

Tego dnia w odświętnie udekorowanej sali mężczyźni wyrażali uzna-
nie, wdzięczność i szacunek przedstawicielkom płci pięknej. Jak 

podkreślił wójt Wiesław Panasiuk, gminne obchody Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet stały się już tradycją i będą nie mniej efektownie 

kontynuowane w latach następnych.
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błecznej, Lisznej, Krzywowólki, 
Zańkowa, Nowosiółek i   Mościc 
Dolnych. Wśród nich obecne były 
Panie reprezentujące Radę Gminy 
na czele z Panią Moniką Tyszczuk 
Przewodniczącą Rady, przedstawi-

cielki Sołectw, zakładów pracy, Pa-
nie z firm prywatnych, organizacji 
i  stowarzyszeń. Miła atmosfera, 
jaka panowała podczas imprezy, 
pozwoliła mieszkankom gminy 
na oderwanie się od codziennych 

trosk i obowiązków. Gminny Ośro-
dek Kultury w Sławatyczach kieru-
je podziękowania wszystkim zaan-
gażowanym w zorganizowaniu tego 
święta.

Materiały: Bolesław Szulej / Radio Biper

wo m i r  A d a c h ,  ( n a  c o  d z i e ń 
d y re k to r  S z ko ł y  Po d s t awo we j 
w Ciciborze Dużym) z akompania-
mentem Jakuba Gdeli zachciał 
się urokami powracającej Justysi, 
zaś Rafał Barszczewski, Piotr 
Trzeciak i Jolanta Zając odegrali 
zabawną scenkę „Mama Mandzia” 
z mężem gotującym obiadki w roli 
głównej. Rozbawiona widownia 
przyjęła żarty gorącymi owacjami.
Doskonale wypadły Gminne Sło-
wiki, czyli męscy reprezentanci 
kilku grup ludowych z własną in-
terpretacją szlagieru disco polo 
„Żono moja”.  Równie zabawnie 
okolicznościowy kwartet Ich Czwo-
ro (Andrzej Rządkowski, Sławomir 
Adach, Szczepan Baczkura i Rafał 
Barszczewski) wykonywał trawe-
stację przeboju Big Cyca „Kochać 
kobiety”.
Trzygodzinny koncert obfitował 
w  l iczne niespodzianki.  Do ta-
kich należały losowania 40 bile-
tów ufundowanych przez wójta 
na spektakl operetkowy, karne-
tów na usługi fryzjerskie, koszów 
z kwiatami, słodkich upominków 
Stowarzyszenia Smaki Perkowic, 
zaproszeń do kawiarni Coffe Love 

oraz upominków od firm kosme-
tycznych Avon i Oriflame. Na finał 
wójt Wiesław  Panasiuk ,  wice-
minister sprawiedliwości Marcin 
Romanowski   i   poseł  Riad Ha-
i d a r   z ł oż y l i  o b e c ny m  n a  s a l i 
p a n i o m  n a j g o rę t s z e  ż y c z e n i a 
długich lat w szczęściu i zdrowiu, 
pogody ducha i zgodnej współpracy 
z   mężczyznami.  Wszysc y trze j 
podkreślali, że to kobiety stanowią 
oz d o b ę  ro d z a j u  l u d z k i e g o ,  s ą 

lek iem na całe  zło  i   zasługu ją 
na uznanie nie tylko ten jeden 
r a z  w   r o k u .  K o n s e k w e n c j ą 
ż ycz eń były  wręcz ane  paniom 
róże. Nie zabrakło też słodkiego 
poczęstunku,  przygotowanego 
p r z e z  S t o w a r z y s z e n i e  S m a k i 
P e r k o w i c .  I m p r e z a  n a l e ż a ł a 
d o  w y j ą t k o w o  u d a n y c h , 
o   cz y m w y mownie  św i adcz y ły 
r o z p r o m i e n i o n e  m i n y 
przedstawicielek płci pięknej.

Materiały: Istvan Grabowski / Radio Biper
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Dzień Kobiet w Łomazach

W programie koncertu znalazł 
się autorski program muzyczny 

grupy RBB z wokalistą Ryszardem 
Bieleckim, dyrektorem GOK w Ło-
mazach. Zespół wokalny „Gdzie 
diabeł nie może”   z  Zamościa. 
W programie retro zespołu znalazły 
się same stare, znane szlagier y 
z polskiej piosenki: Sexapil, Ada to 
nie wypada, Panna Andzia, Prze-
leć mnie, Batumi, Chłopiec z gitarą 
i inne.
Na każdą z pań czekał drobny upo-
minek a mając trochę szczęścia moż-
na było zostać wylosowaną i otrzy-
mać upominek znacznej wartości 
fundowany przez organizatorów 
i sponsorów w tym Łomaskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju.

Materiały: Radio Biper

Dzień Kobiet w Gminie Rokitno „Myśliwi – Kobietom”

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy 
Rokitno Jacek Szewczuk, a po nim 

zabrali głos Poseł na Sejm RP Dariusz 
Stefaniuk, przedstawiciel Starosty 
Bialskiego Mariusza Filipiuka – Prze-
mysław Bierdziński, dyrektor Wydzia-
łu Rolnictwa i Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej, 
a także Jerzy Jakubiuk, prezes Koła 
Łowieckiego „OGAR”, który przemó-
wił w imieniu Myśliwych obecnych na 
imprezie.

Następnie miało miejsce wręczenie 
wyróżnień. Statuetkę „Przyjaciel Gmi-
ny Rokitno” odebrała Wiesława Bągard 
z Białej Podlaskiej, a statuetki „Ak-
tywny Mieszkaniec Gminy Rokitno” 
trafiły do Małgorzaty Kuruś-Andrze-
juk z Rokitna, Moniki Łozak z Lipnicy 
i Haliny Brusińskiej z Zaczopek. Z ko-
lei „Grawertony Wójta za działalność 
i szczególne zasługi na rzecz rozwoju 
społecznego w gminie Rokitno i wzoro-
wą działalność na rzecz Mieszkańców 
w 2019 roku” otrzymały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Olszynie i Anna 
Niczyporuk z Cieleśnicy.
Wśród gości pojawili się m.in.:
- Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk
- Starostę Bialskiego Mariusza Filipiuka 
reprezentował Przemysław Bierdziń-

ski – Dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej
- Jerzy Jakubiuk – Prezes Koła Łowiec-
kiego Nr 12 „OGAR”
- Bartosz Chorąży – Prezes Bialskiego 
Towarzystwa Łowieckiego „PONOWA” 
Koło Nr 18
- Krzysztof Jabkiewicz - Prezes Koła 
Łowieckiego Nr 63 „DĄBROWA”
- Sebastian Santus – Prezes Wojskowe-

go Koła Łowieckiego Nr 127 „ŁOŚ”
- Ks. Jacek Guz – Kapelan Myśliwych
- Jerzy Nitychoruk - Rektor PSW im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
- Eugeniusz Żuk – Przewodniczący 
Rady Gminy Rokitno
- Zbigniew Niczyporuk – Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Rokitno
- Panie Radne Gminy Rokitno
- Bożena Żuk – Sekretarz Gminy Ro-
kitno

Koncert z okazji Dnia Kobiet w Łomazach ponownie zgromadził 
liczną publiczność. Na koncert zaprosił Wójt Gminy Łomazy, Gmin-
ny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach. 

Wyjątkowy koncert odbył się 8 marca w hali sportowej Zespołu 
Placówek Oświatowych w Łomazach.

W sobotę 7 marca 2020 r. w Rokitnie odbyły się uroczystości 
związane z Dniem Kobiet. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt 

Gminy Rokitno, Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie, Koło Łowiec-
kie Nr 12 „OGAR”, Bialskie Towarzystwo Łowieckie „PONOWA” 
Koło Nr 18, Koło Łowieckie Nr 63 „DĄBROWA” oraz Wojskowe 

Koło Łowieckie Nr 127 „ŁOŚ”.

►

Komentarz 
Mateusz Majewski

Członek zarządu Powiatu Bialskiego
Dzień Kobiet zawsze jest doskonałą okazją do podkreśle-
nia roli naszych Pań w powiecie bialskim. Ze swojej 
strony jednakże życzę Paniom, by czuły się docenio-
ne każdego dnia, bowiem codziennie dbają o samo-
rządy, kulturę czy gospodarkę. Bez ich wysiłku całe 
społeczeństwo nie byłoby w stanie funkcjonować, 
co tylko utwierdza w przekonaniu, jak ważną rolę 
pełnią w naszym życiu. Drogie Panie są ważną czę-
ścią rozwoju na każdej płaszczyźnie – czy to społecznej,  
czy to kulturalnej.
Ich wkład jest nieoceniony, dlatego należą im się najserdeczniejsze słowa 
uznania nie tylko w Dzień Kobiet, ale każdego dnia, ponieważ codzienne po-
dejmują wielki wysiłek. Za to też chciałbym im jak najmocniej podziękować.
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- Bogumiła Frańczuk – Skarbnik Gmi-
ny Rokitno
- Mirosława Szpyruk – Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Rokitnie
- Alicja Jawoszek – Dyrektor GIK 
w Rokitnie
- Katarzyna Pietraszkiewicz – Kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rokitnie
- Panie Sołtyski z Gminy Rokitno
- Panie z Zespołów: „PODLASIAN-
KI” w  Rokitnie „CZEREMCHA” 
w Cieleśnicy
- Panie z Koła Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Koło Te-
renowe w Rokitnie
- Panie ze Stowarzyszenia KLON 
w Klonownicy Dużej
- Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Cieleśnicy, Derła, Kołczyna, Lipnicy, 

Olszyna, Pratulina, Rokitna.
Zgromadzonym spędzony razem 
czas umiliły występy Orkiestr y 
RETRO Cieleśnica, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Rokitna, Joanny Maj-
krzyk, która reprezentowała Sto-
warzyszenie „KLON” w Klonownicy 
Dużej, Zespołu Śpiewaczy PODLA-
SIANKI z Rokitna, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Cieleśnicy, Koła Go-
spodyń Wiejskich z Kołczyna, Koła 
Gospodyń Wiejskich z Cieleśnicy /
PGR/ i Koła Gospodyń Wiejskich 
z Lipnicy.
W trakcie uroczystości wszystkie 
Panie otrzymały róże, mogły podzi-
wiać prezentacje firm z artykułami 
kosmetycznymi i biżuterią, a także 
spróbować wyrobów myśliwskich 
i bigosu myśliwskiego.

Materiały: Wójt Gminy Rokitno / Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Terespolu

W  sobotę (07.03) w hali sporto-
wej MOK odbył się mecz dru-

żyn złożonych z mam i ich dzieci 
a w niedzielę w restauracji Galeria 
Smaków licznie zgromadzone panie 
(a także i panowie) uczestniczyły 
w wydarzeniu kulturalnym składa-
jącym się: z piosenki, spektaklu te-
atralnego, loterii z nagrodami oraz 
wystawy fotograficznej.

Impreza rozpoczęła się od występu 
wokalnego Mai Prokopiuk, któ-
ra wykonała utwory z repertuaru 
Hanki Ordonówny, Maryli Rodo-
wicz i Elvisa Presleya.
Następnie władze miasta w oso-
bie: burmistrza Jacka Danieluka, 
przewodniczącego rady miasta 
Jarosława Tarasiuka i sekretarza 
miasta Józefa Paderewskiego wrę-
czyły wszystkim kobietom drobny 
upominek w postaci tulipana oraz 
kawałka tortu.
Po tym miłym geście odbyła się 
loteria z nagrodami, które ufun-
dowały lokalni darczyńcy. Rozlo-
sowanych zostało kilkanaście war-
tościowych zestawów upominków.

Główną atrakcją programu arty-
stycznego był interaktywny spek-

takl pt "Gabinet" (Maciej Kaczyński 
- scenariusz, Alberta Osika – reży-
seria), w którym część scenariusza 
tworzyło się na oczach widzów! 
Wystąpiły: Gabriela Całun w roli 
psychoterapeutki oraz Monika No-
wogrodzka w roli przedstawicielki 
rządu, która zgłosiła się z nietypo-
wym problemem.

Na zakończenie publiczność udała 
się na wernisaż wystawy fotogra-
ficznej pt ,,Dzicy Sąsiedzi” autor-
stwa Katarzyny Wereniewicz, któ-
rej pasją jest flora i fauna naszych 
nadbużańskich terenów. Jej wyjąt-
kowe zdjęcia można podziwiać do 
końca tygodnia w Galerii Smaków 
a później w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej do końca marca br.

Fundatorki i Fundatorzy upomin-
ków:
 - Ewa Bagłaj, pisarka, Warszawa
 - Bartłomiej Cienciała, Centrum 
Kształcenia  K adr Spor tow ych, 
Wrocław
Zofia Boniuk, Prezeska GS SCH 
w Terespolu
Agata Saj, dyr. Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Terespolu
Rada Miasta Terespol
Przewodniczący Rady Miasta Jaro-
sław Tarasiuk
Burmistrz Jacek Danieluk
Sekretarz Józef Paderewski
Katarzyna Hołownia, Sklep ,,Papi-
rus”, Terespol
Ewelina Korycińska, ,,Awangarda 
Studio”, Terespol
Joanna Niczyporuk, Apteka Zielar-
ska, Terespol
Agnieszka Drab, Restauracja ,,Ga-
leria Smaków”, Terespol
Justyna Rafałko, salon fryzjerski 
,,Wiktoria”, Terespol
Renata Demczuk, Kwiaciarnia ,,Or-
chidea”, Terespol
Barbara Zajko, Salon Kosmetyczny, 
Terespol
Marzena Dmitruk, rękodzielnicz-
ka, Terespol
Dawid Pietrusik, fizjoterapeuta, 
Biała Podlaska
Patrycja Nowicka, Mobilne Usługi 
Podologiczne, Biała Podlaska
Anna Fi ł anowicz ,  kwi ac i ar ni a 
,,Czerwony Mak”, Terespol
Pracownia plastyczna Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Terespolu

Materiały: MOK Terespol

W Terespolu tradycyjnie święto miało charakter interdyscyplinar-
ny, czyli: na sportowo i kulturalnie.
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Nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białej Podlaskiej

- Bardzo dziękuję pani Mincewicz za 
sumienną pracę, którą wykonywała 
tak długo. Przed nią emer ytura - 
czas realizacji odkładanych od daw-
na planów. Jednocześnie chciałbym 
życzyć wszystkiego dobrego nowej 
dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie. Jestem przekonany, 
że pani Malczuk jest właściwą osobą 
na odpowiednim stanowisku - po-
wiedział starosta bialski Mariusz 
Filipiuk.
Pani  Mincewicz dziękujemy za 
ogromny wysiłek, a pani Malczuk 
życzymy powodzenia!

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

„Pogaduchy” na Dzień Kobiet w Konstantynowie

W programie oprócz słodkiego po-
częstunku i legalnie zorganizowa-

nych kobiecych pogaduch uzupełnio-
ne zostało poradami kosmetycznymi 
oraz zabiegami na dłonie. Nie zabrakło 
dobrej muzyki i piosenek. Te ostatnie 
śpiewane przez wychowanków GCK, a 
wystąpili m.in.: Maja Doroszuk, Gabry-
sia Stańczuk-Zarzycka, Wojciech Dudek, 
Magda Karczmarz, Dominika Stolarek, 
Bartłomiej Juszkiewicz i Zespół Pogod-
na Jesień.
Gości powitali dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Konstantyno-
wie Ilona Niewęgłowska oraz wójt 
Konstantynowa Romuald Murawski. 
– Ciesze się z obecności pań i życzę udanego 
spotkania. To kolejna z imprez jaką propo-
nuje nasza gminna kultura. Potwierdza się 
też i to, że nie bez przyczyny Gmina Kon-
stantynów znajduje się w czołówce samo-
rządów pasa nadbużańskiego na którego 
terenie odbywa się największa ilość wyda-
rzeń i imprez kulturalnych, sportowych, 
tematycznych i samorządowych. – mówił 

wójt Murawski.
Wójt przekazał też zebranym informa-
cję o kolejnej inicjatywie jaką organizuje 
Gmina Konstantynów, mowa o Klubie 
Seniora. Uruchomiony ma zostać na ba-
zie obiektu po byłym przedszkolu. Koszt 
projekt jest duży, szacowany na 2 mln zł. 
Władze gminy składają na dniach wnio-
sek do dofinansowania. Jeśli nie uda się 
z pieniędzy unijnych to podobny wnio-
sek przesłany zostanie do Ministerstwa 
Rodziny i tam spróbuje Konstantynów 
powalczyć o potrzebne środki. Klub Se-
niora zaprosi do siebie wszystkie osoby 
50+ a zaproponuje im spotkania, warsz-
taty, koła zainteresowań, szkolenia, wy-
jazdy. Sama wartość wyposażenia jakie 
planuje się zakupić na potrzeby realizacji 
projektu to kilkaset tysięcy złotych.

Materiały: Radio Biper

28 lutego 2020 r. powitaliśmy nową dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej - panią Małgorzatę Mal-
czuk. Zastąpiła ona na tym stanowisku wieloletnią dyrektor Halinę 

Mincewicz.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprosiło Panie na 
pogaduchy przy kawie i herbacie z okazji Dnia Kobiet. Wydarze-
nie które zorganizowano 4 marca w sali widowiskowej GCK było 
otwarte dla wszystkich pań w każdym wieku. Skorzystało z niego 

kilkadziesiąt osób.

Komentarz 
Tadeusz Łazowski

Członek Zarządu Powiatu Bialskiego
Takie inicjatywy są niezwy-
kle ważne. Pozwalają 
one na podkreślenie 
ogromnej roli kobiet 
w  n a sz y m  s p o łe -
czeństwie. Paniom 
należą się serdeczne 
słowa uznania za za-
angażowanie w życie 
polityczno-społeczne czy 
gospodarcze. Bez nich samorządy 
czy przedsiębiorstwa nie mogłyby 
prawidłowo funkcjonować. Nasze 
Panie od lat angażują się w rozwój 
kultury na terenie powiatu bialskie-
go, są jej nieodłączną częścią. Wie-
le Pań działa w bardzo potrzebnych 
kołach gospodyń czy też w zespo-
łach ludowych, które swoimi umie-
jętnościami wokalnymi wzbogacają 
mnóstwo wydarzeń. Za te przejawy 
działalności Paniom należą się brawa 
i podziękowania. Słowa uznania trze-
ba też skierować pod adresem Pań 
pracujących w GOK-u, które zawsze 
świetnie czuwają nad organizacją im-
prez i wydarzeń. Jeszcze raz dziękuję 
i życzę wszystkiego dobrego.
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Koronawirus a prawa pasażerów
Koronawirus a rezygnacja 

z wycieczki
Zgodnie z   ustawą o  imprezach 
tur ystycznych podróżny może 
bezpłatnie odstąpić od umowy 
o  udział w    wycieczce lub wcza-
sach  w  przypadku  w ystąpienia 
nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności, które mają znaczący 
wpływ na realizację imprezy tury-
stycznej lub przewóz podróżnych 
do miejsca docelowego. Konsu-
ment rezygnując z wycieczki może 
żądać wyłącznie zwrotu dokona-
nych wpłat i nie może ubiegać się 
o dodatkowe zadośćuczynienie czy 
odszkodowanie.
Przepis art. 47 ust. 4 ustawy o im-
p rez ach  t u r y s t yc z nych ,  k tór y 
brzmi następującą: Podróżny może 
odstąpić od umowy o udział w impre-
zie turystycznej przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej bez ponoszenia 
opłaty za odstąpienie w przypadku 
wystąpienia nieuniknionych i nad-
zwyczajnych okoliczności występu-
jących w miejscu docelowym lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, które mają 
znaczący wpływ na realizację im-
prezy turystycznej lub przewóz po-
dróżnych do miejsca docelowego. Po-
dróżny może żądać wyłącznie zwrotu 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy 
turystycznej, bez odszkodowania lub 
zadośćuczynienia w tym zakresie
-  W  prz ypad ku ka żdego wniosku 
o odstąpienie od umowy biuro podró-
ży musi sprawdzić czy zaszły prze-
słanki do takiego odstąpienia. Inny-
mi słowy czy w miejscu, do którego 
konsument planował lecieć, istnieje 
realne zagrożenie jego zdrowia. Je-
żeli tak, biuro ma obowiązek uznać 
roszczenie podróżnego. W przypadku 
wątpliwości dotyczących indywidu-
alnych umów z biurami podróży za-
chęcam do korzystania z darmowej 
pomocy prawnej świadczonej przez 
miejskich i powiatowych rzeczników 
konsumenta – mówi prezes UOKiK 

Tomasz Chróstny.
W przypadku szacowania ryzyka 
kraju destynacji pomocne są in-
formacje dostarczane przez Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych 
czy Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) – komunikaty te mogą dla 
konsumenta stanowić uzasadnie-
nie wystąpienia owych nagłych 
i nieprzewidzianych okoliczności, 
w tym związanych z zagrożeniem 
zdrowotnym w kraju podróży.

Bilety lotnicze
Przy zakupie biletów lotniczych 
nie ma szczególnych przepisów 
w zakresie możliwości odstąpie-
nia w przypadku „nadzwyczajnych 
okoliczności”. Do czasu wykonania 
usługi można – co do zasady – do-
konać zmiany terminu lotu lub na-
wet zwrócić bilet lotniczy.   Prze-
woźnik  może jednak zastrzec , 
że pasażer ponosi konsekwencje 
finansowe takich zmian.  Kwestie 
te – ponieważ nie reguluje ich pra-
wo lotnicze – określają regulami-
ny przewoźników oraz stosowane 
przez nich taryfy.
- Kwestia zwrotu biletów lotniczych 
nie jest tak szczegółowo uregulo-
wana jak odstąpienia od wycieczki 
z biurem podróży. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że linie lotnicze także 
powinny zachować się odpowiedzial-
nie i monitorować bieżącą sytuację 
aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia 
pasażerów – dodaje prezes UOKiK 

Tomasz Chróstny.
W związku z zagrożeniem służby 
sanitarne nie zalecają podróżowa-
nia do Chin, Korei Południowej 
i Włoch (w szczególności do regio-
nu Lombardia, Wenecja Euganej-
ska, Piemont, Emilia Romania), 
Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietna-
mu, Singapuru i Tajwanu.
Jak informują media, w związku 
z   zagrożeniem koronawir usem 
część turystów chce odwołać 
rezer wacje  na w yc ieczki  do 
krajów podwyższonego ryzyka. 
W związku malejącym zaintereso-
waniem turystów wycieczki odwo-
łują również biura podróży.
Koronawirus. Wizz Air odwołuje 
część lotów
Pod koniec lutego o  odwołaniu 
znacznej liczby rejsów do Włoch 
ze względu na malejące zaintere-
sowanie spowodowane epidemią 
COVID-19 poinformował Wizz 
Air. Przewoźnik zdecydował od-
wołać znaczną liczbę rejsów na 
określonych trasach do Włoch 
między 11 marca a 2 kwietnia. 
Dotychczasowa częstość ma zostać 
przywrócona po 2 kwietnia. Powo-
dem decyzji Wizz Aira jest malejące 
zainteresowanie połączeniami na 
włoskich trasach po wybuchu epi-
demii. Całkowitą przepustowość 
zmniejszono o  60 proc. Liczbę 
przelotów na poszczególnych 
trasach zmniejszono do maksy-
malnie dwóch tygodniowo.

Materiały: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

W związku z wykryciem przypadków zarażenia koronawirusem 
w Europie wielu konsumentów zastanawia się, czy może zrezy-

gnować z wykupionej w biurze podróży wycieczki lub zwrócić bilet 
lotniczy. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o pra-
wach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców w takich 

przypadkach.
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Sesja Rady Gminy Biała Podlaska: 
Oszczędności w oświetlaniu ulic

W  grudniu ub. roku samorząd 
gminny wystąpił z wnioskiem 

do Urzędu Marszałkowskiego o do-
finansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego województwa 
lubelskiego projektu wymiany 504 
opraw lamp żarowych na bardziej 
oszczędne, czyli ledowe. Do tego 
dołożono jeszcze projekt budowy 
12 nowych lamp oświetleniowych 
w miejscowości Styrzyniec i 15 lamp 
w miejscowości Michałówka. Warto 
było przygotować taką propozycję, 
jeśli Urząd Marszałkowski może 
wspomóc inwestycję 85 procentową 
dotacją.
W marcu okazało się, że w trakcie 
oceny formalnej wniosku eksper-
ci zażądali od Urzędu Gminy uzu-
pełnienie w trybie pilnym wniosku 
o dodatkowe 100 tys. zł tytułem 
własnego wkładu. Stąd należało zor-
ganizować nadzwyczajną sesję. Jeśli 
projekt gminy Biała Podlaska uzy-
ska akceptację w konkursie, gmina 
może liczyć na 708 tys. zł, sama wy-
kładając na ten cel zaledwie 316 tys. 
zł. Jeśli założenia projektu zostaną 
przyjęte, roboty z wymianą lamp na 
własnych słupach oświetleniowych 
gminy rozpoczną się w roku 2021.
Problem bezpańskich psów ata-
kujących mieszkańców zdaje się 
narastać, co zmusza samorząd do 
znacznie większych wydatków na 
opiekę nad bezdomnymi zwierzę-
tami. W tym roku gminny program 
opieki nad zwierzętami został zwięk-
szony do 100 tys. zł, a to i tak kropla 
w morzu przy rosnącej skali potrzeb, 
Z nieznanych powodów upadł pod-
noszony od lat pomysł czipowania 
zwierząt, umożliwiający natychmia-
stowe ustalenie, kto pozbył się wła-
snego pupila.
Trudności z ustaleniem wałęsające-
go się psa są tym większe, gdy ktoś 
świadomie porzuca zwierzę, zosta-
wiając go na pastwę losu. W tej chwi-
li aż w trzech miejscowościach poru-
szają się watahy bezpańskich psów 
zagrażające przechodniom. Próba ich 
odłowienia okazała się mało skutecz-

na i trzeba to powierzyć wyspecjali-
zowanej jednostce, jaką jest łukow-
ska firma Janeks.
Zdecydowała się ona wspoma-
gać służby gminne przy odła-
wianiu bezpańskich zwierząt. 
Umowa podpisana ze schroniskiem 
Bąkówka w Ostrowi Mazowieckiej 
pozwala gminie Biała Podlaska 
umieścić tam 30 psów. Wybór Bą-
kowki okazał się optymalny przy 
cenach, jakie żąda bialskie schroni-
sko Azyl, gdzie za umieszczenie psa 
płaci się jednorazowo 400 zł, a po-
nadto Funduje się trzy kojce po 5 
tys. zl każdy i płaci się przez dwa 
lata po 200 zl za każde umieszczo-
ne w schronisku zwierzę. Do czasu 
przybycia specjalistów z firmy Ja-
neks potrzebne jest gospodarstwo, 
w którym na wypadek awaryjnej 
sytuacji można przechować bez-
domnego pieska. Znaleziono takie 
gospodarstwo w Zabłociu, niedale-
ko Swor.
Na koniec ses j i  sekretarz gmi-
ny Grażyna Majewska poinformo-

wała radnych o apelu, jaki wystoso-
wał do rodziców minister edukacji 
narodowej. W związku z obawami 
o rozprzestrzenianie się korona-
wirusa, decyzją MEN od 12 marca 
wstrzymano do odwołania zajęcia 
z żłobkach, przedszkolach i szko-
łach. Warto jednak podkreślić, że 
wstrzymanie zajęć nie ma związku 
z feriami szkolnymi. Idzie o to, by 
zapewnić dzieciom możliwie naj-
większe bezpieczeństwo.
Stąd apel do rodziców, by nie zezwa-
lali dzieciom na podróże środkami 
masowej komunikacji i przebywa-
nie w dużych skupiskach ludzkich. 
MEN na platformie e-podręczniki 
udostępnia bezpłatnie materiały 
edukacyjne umożliwiające uczniom 
uzupełnienie, ugruntowanie lub 
poszerzenie wiedzy. Rodzice posia-
dający dzieci do lat 8 maja prawo 
do zasiłku opiekuńczego do 14 dni. 
Szczegóły znaleźć można na interne-
towej stronie Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Materiały: Radio Biper / Istvan Grabowski

Krótki i rzeczowy charakter miała nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Biała Podlaska zwołana 12 marca. Dotyczyła ona tylko dwóch za-

gadnień: uzupełnienia budżetu na energooszczędne oświetlenie ulic 
oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, których ostatnio wciąż 

przybywa. Radni pozytywnie odnieśli się do propozycji, jednogłośnie 
głosując za ich przyjęciem.
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Code Designer – środowisko do nauki podstaw 
programowania

Code Designer, bo o nim mowa, 
to aplikacja ucząca programo-

wania w postaci blokowej. Bazuje 
ona na środowisku Google blockly 
dlatego osoby, które pracowały kie-
dykolwiek z projektem scratch mogą 
znaleźć podobieństwa ze względu na 
wykorzystanie tej samej biblioteki. 
Zespół Code Designer w planach ma 
przygotowanie pełnych lekcji z ob-
szernymi opisami dostosowanymi 
do różnego poziomu użytkowników.
Projekt powstał w odpowiedzi na 
problemy wśród dzieci i młodzieży 
ze względu na pisanie kodu w pod-
stawowym języku C, tym samym wy-
dłużanie ich czasu nauki elektroniki. 
Każdy użytkownik dzięki prostym 
blokom jest w stanie zaprogramo-
wać arduino i uruchomić projekt, 
którego nie był w stanie zakodować 
wcześniej, ponieważ nie znał się na 
programowaniu.
Program obsługuje płytki Arduino, 
shieldy oraz elementy które można do 
nich podłączyć, takich jak: diody, czuj-
niki temperatury, wilgotności, światła 
i wiele innych. Dodatkowo w progra-
mie zawarta jest obsługa robotów i po-
jazdów opartych na Arduino.
Education Board to shield zapro-
jektowany przez twórców programu 
jako rozszerzenie arduino w wersji 
UNO, które jest idealne, aby rozpo-
cząć przygodę z nauką elektroniki 
i programowania. Przede wszystkim 
polecany jest do szkół a zwłaszcza 
adresowany do dzieci, ponieważ nie 
wymaga lutowania i montowania 

elementów. Uczniowie mogą szybko 
zobaczyć efekty pracy, co bardziej 
ich angażuje i rozwija kreatywność.
Z espół  Szkół  E konomicznych, 
podczas zajęć z przedmiotów in-
formatycznych, korzysta zarówno 
z programu jak również z płytek 
Education Board.
Zachęcamy do pobrania programu 
oraz spróbowania swoich sił w ko-
dowaniu blokowym.
Do pracy potrzebny jest jedynie pro-
gram Code Designer oraz płytka ar-
duino z shieldem Education Board 
lub innym oraz dodatkowymi ele-
mentami elektronicznymi.
Program do pobrania pod adresem 
https://code-designer.eu/.

Dla zainteresowanych proponujemy 
polubić stronę na Facebooku https://
www.facebook.com/Code-Desi-
gner-117060766370059/.
Składamy podziękowania nasze-
mu a bs ol wentow i  Ł uk asz ow i  
Kusykowi za wkład w projekt.

Materiały: Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Międzyrzecu Podlaskim

Tomasz Marciniuk – nauczyciel przedmiotów informatycznych 
Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z absolwentem szkoły - Piotrem 
Radzikowskim stworzyli ciekawy program do nauki programowania 

dla dzieci i młodzieży.
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Coraz bliżej przebudowy ulicy Podrzecznej 
i Topolowej w Łomazach

– Zadanie przewiduje wykonanie war-
stwy wyrównawczej i ścieralnej z be-
tonu asfaltowego na całej długości 
przebudowywanych ulic. Odnowiony 
zostanie i przebudowany chodnik ist-
niejący obecnie a mający długość ok. 
600 metrów jedynie przy ulicy Po-
drzecznej. Powstaną nowe odcinki 
chodnika na Podrzecznej i na całej dłu-
gości Topolowej aż do ul. Rolniczej (DW 
812). Na całej długości pobudowane 
zostaną zjazdy z betonowej kostki bru-
kowej na posesje oraz przebudowane 
zjazdy w ulice: Sportową, Słoneczną, 
Tadeusza Kościuszki oraz skrzyżowa-
nie z ulicą Wisznicką. Przy stadionie, 
a więc już przy ulicy Topolowej po-
wstaną miejsca postojowe i parkingo-
we. – mówi nam wójt Łomaz, Jerzy 
Czyżewski.
Realizacja inwestycji odbędzie się 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
Trwają prace projektowe. Ulica Po-
drzeczna została opomiarowana 
i naniesiono na jej przebieg oznako-
wanie budowlane i odległościowe. 
Umowna data realizacji projektu to 
wrzesień 2020 rok.
I n w e s t y c j a  j e s t  r e a l i z o w a -
n a  w   ra m a c h  p ro j e k t u  „ P r z e -
b u d o w a  d r o g i  g m i n n e j   n r 
101420L w miejscowości Łomazy” 
w ramach działania „Budowa lub 
moder nizac ja  dró g  lokalnych” 
z dofinansowaniem z PROW na lata 
2014-2020 w wysokości 63 procent. 

Gmina pozyskała na ten cel ponad  
1 mln 170 tys zł.
Gmina starała się o środki na remont 
kolejnych ulic. Ciąg ulic Podrzeczna 
i Topolowa to jedna z ważniejszych 
arterii komunikacyjnych w Łoma-
zach. W ruchu lokalnym odciąża-
ją natężenie ruchu ulicą Lubelską. 
Znajduje się przy Podrzecznej ło-
maska parafia i kościół św. Piotra 
i Pawła. W tym miejscu już wcześniej 
powstał parking przykościelny. Przy 
ulicach mieści się też kilka firm 
usługowych i zakład samochodowy 

przy Topolowej.
Przy Topolowej, już w pobliżu drogi 
wojewódzkiej znajdują się też zarów-
no obiekty jak i nieruchomości grun-
towe będące w zasobach gminnych 
a stanowiące ofertę terenów i nieru-
chomości inwestycyjnych Gminy Ło-
mazy. Zarówno remont nawierzchni 
ulicy jak i nowe chodniki i zjazdy 
znacznie poprawią i bezpieczeństwo 
i estetykę tej części miejscowości. Te-
reny w pobliżu stanowią też obecny 
i przyszłościowy obszar przewidzia-
ny pod budownictwo jednorodzinne.

Materiały: Radio Biper / UG Łomazy

W styczniu br. została podpisana w Urzędzie Gminy w Łomazach 
umowa z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej nr 101420L - cią-
gu ulic Podrzecznej i Topolowej w miejscowości Łomazy. Wartość in-
westycji to ponad 1 mln 863 tys. 214 zł. Wykonawcą jest firma PRD 

S.A z Białej Podlaskiej. Przebudowa obejmie łącznie odcinek drogi 
o długości prawie 1km 300 metrów. Większość - około 900 metrów 

to ulica Podrzeczna, kolejne ok. 400 metrów to ulica Topolowa.
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Rozbudowa szkoły w Grabanowie na półmetku

Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej 
Dywizji Piechoty AK pęka w szwach 

a boom na szkołę dopiero się rozpoczy-
na. Coraz większa ilość mieszkańców 
Grabanowa i okolic, w tym młodzi rodzi-
ce, dopytują się o miejsce dla swojej po-
ciechy w podstawówce „pod ręką”. Rad 
nie rad Gmina Biała Podlaska przystą-
piła do rozbudowy obiektu, rozbudowy 
tym najsłotniejszej, że jej ciężar finanso-
wy Gmina wzięła na własne barki i za-
danie inwestycyjne realizuje z własnego 
budżetu.
– Zależy nam na możliwości kształcenia 
jednozmianowego. Nie chcemy też łączyć 
klas. Zresztą i z jednym i drugim pomy-
słem nie zgodzili się rodzice. Na dłuższą 
metę i tak nie wiele by to pomogło. Z roku 
na rok obserwuję większe zainteresowa-
nie rodziców naszą szkołą. Pomaga i to, że 
Grabanów pozostaje i przez najbliższe lata 
będzie na pewno atrakcyjnym miejscem 
do osiedlenia się. Obecnie uczęszcza do 
naszej szkoły ponad 130 dzieci i młodzie-
ży. – mówi dyrektor szkoły w Grabano-
wie, Beata Zydlewska.
Słowa dyrektor szkoły o wzrastają-
cym zainteresowaniu szkołą w Gra-
banowie potwierdza zastępca wójta 
Gminy Biała Podlaska, Adam Olesie-
juk. – Grabanów jako miejscowość 
podmiejska, z komunikacją miejską 
która ułatwia kontakt z  miastem 
a   d o d a t k o w o  d z i ę k i  n a s z y m , 
gminnym inwestycjom stała się od 
wielu lat atrakcyjna do zamieszkania. 
Obserwujemy ponadto, że już nie 
tylko indywidualne budownictwo, 
pojedynczych rodzin ale przychylnym 
ok iem na  Grabanów spo jr z e l i 
deweloperzy. W tym roku pierwszy 
inwestor rozpoczyna budowę osiedla 
domów jednorodzinnych, w sumie 
nawet nie daleko od szkoły. A to może 
spowodować napływ zarówno nowych 
mieszkańców jak i nowych uczniów do 
grabanowskiej szkoły. Widzimy to i sta-
ramy się na miarę naszych możliwości 
reagować inwestycyjnie na wzrastające 
potrzeby mieszkańców Grabanowa.
To prawda. W ostatnich latach Gra-
banów zyskał znacznie na tle innych 
miejscowości podmiejskich. Kosztem 
siedmiu milionów złotych wybudowa-
no kanalizację, do której obecnie podłą-
czają się kolejni zainteresowani. Kolejna 

inwestycja to zrealizowana przez Powiat 
Bialski a z dofinansowaniem Gminy 
Biała Podlaska przebudowa trasy Biała 
Podlaska – Rokitno. Przez Grabanów 
prowadzi obecnie szeroka droga dodat-
kowo wyposażona w chodnik. Teraz sa-
morząd przystąpił do rozbudowy szkoły.
– Budynek po rozbudowie powiększy się 
dwukrotnie. Nowe, jednokondygnacyjne 
skrzydło obiektu pozwoli odetchnąć szkole. 
Pojawią się nowe sale lekcyjne, przestron-
ny korytarz, kolejne sanitariaty i nowa sto-
łówka. W nowych pomieszczeniach swoje 
miejsce znajdzie punkt przedszkolny, sto-
łówka z jadalnią, pomieszczenia caterin-
gu, oddzielne wejście gospodarcze, strefa 
dydaktyczna dla uczniów w tym pięć no-
wych sal lekcyjnych. Staraliśmy się o środki 
zewnętrzne na tak poważne przedsięwzię-
cie, inwestycję w naszych najmłodszych 
mieszkańców. Niestety ani Ministerstwo 
Edukacji ani Ministerstwo Finansów nie 
wsparło nas w tym zamierzeniu. rudno. 
Poradzimy sobie sami. Podzieliliśmy za-
danie na trzy etapy. Do końca szukać bę-
dziemy dodatkowych źródeł finansowania 
tego zadania. Dziś jesteśmy na półmetku 
etapu pierwszego – stan surowy obiektu. 
Trzymam kciuki aby nowy gminny rok 
szkolny 2020/2021 rozpocząć uroczyście 
właśnie tutaj. – z przekonaniem i stanow-
czością mówi Wiesław Panasiuk, wójt 
Gminy Biała Podlaska.
Budowa w liczbach:

523 m2 istniejąca powierzchnia zabu-
dowy szkoły – 1320 m2 powierzchnia 
zabudowy szkoły po oddaniu nowego 
skrzydła.
557 m2 istniejąca powierzchnia użyt-
kowa szkoły – 1262 m2 powierzchnia 
użytkowa szkoły pod zakończeniu in-
westycji.
3859 m3 obecna kubatura szkoły – 7506 
m3 kubatura całkowita budynku po od-
daniu nowego skrzydła do użytku.
700 tysięcy złotych, z własnego budże-
tu, kosztuje Gminę Biała Podlaska re-
alizacja pierwszego etapu rozbudowy 
szkoły – stan surowy nowego skrzydła. 
Kolejny jeden milion złotych kosztować 
będzie wykończenie i wyposażenie po-
mieszczeń. Trzeci etap rozbudowy szko-
ły w Grabanowie to rozbudowa obecnej 
mini sali gimnastycznej do stanu hali 
sportowej pełnowymiarowej. Koszt 
trzeciego etapu szacowany jest na 300 
tysięcy złotych a jego realizacja plano-
wana w 2021 roku.
Ciekawostka:
O 250 osób w ostatnich pięciu latach 
zwiększyła się liczba mieszkańców 
w miejscowościach będących w zasięgu 
terytorialnym szkoły w Grabanowie: 
Grabanowa, Grabanowa Kolonii, Wilczy-
na, Julkowa, Zacisza i Kamienicznego. 
Największa z nich – Grabanów – to dziś 
około 550 mieszkańców ze stałą tenden-
cją rosnącą.                       Materiały: Radio Biper

Gmina Biała Podlaska po ostatniej (kolejnej) reformie oświaty sta-
nęła przed trudnym wyzwaniem. O ile duże obiekty po byłych gim-
nazjach zabezpieczyły ilość sal lekcyjnych dla powiększonych pod-
stawówek, o tyle w Grabanowie dodatkowe klasy siódme i ósme 

spowodowały tłok. Jak do tematu podeszły władze gminy? 
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Siła jest kobietą. VII Forum Kobiet gminy 
Międzyrzec Podlaski

W spotkanie wprowadziły Elż-
bieta Baj  i   Justyna Świer-

czewska – dyrektorki gminnych 
instytucji kulturalnych, a w imie-
n i u  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  ż y -
czeni a  z łoż ył  wó jt   Krzysz tof 
A damowicz   w   asyśc ie  B ar tka 
Skolimowskiego. –   Cieszę się, że 
możemy spotkać się, aby porozmawiać 
o   s pra wa ch wa żnych,  o   na s z ych 
paniach i   ich zainteresowaniach, 
p a s j a c h ,  m a r z e n i a c h .  D z i ś  j e s t 
również dzień szczególny, bo musimy 
wytworzyć wszyscy razem pozytywną 
energię. Taką która popłynie do Madzi, 
mieszkanki naszej gminy, która bardzo 
nas potrzebuje.
Wa l c z y m y  o   m i e j s c e  w   k l i n i c e , 
k tó ra  p o m oż e  M a g d ę  o b u d z i ć   – 
mówi przyjaciółka Magdy Siłu-Siłu-
s z y k ,   A g n i e s z k a  S o c z e w k a -
-K owalczyk   p o dziękował a  z a 
dotychczasowe wsparcie w swoim 
imieniu i rodziny – Jest matką trojki 
dzieci. Jednego jeszcze nie widziała… 
nie zdążyła poznać. W takim pięknym 
dniu pamiętajmy, że jest kobieta, która 
potrzebuje naszej pomocy.
Licytację poprowadził wójt wespół 
z Łukaszem Łosickim – kolegą z ław-
ki szkolnej Magdy. Fanty cieszyły się 
„wzięciem”, o czym świadczy fakt, 
że większość została wykupiona za 
kwoty większe niż 500 zł, a były to 
m.in. sesja fotograficzne z wozem 
strażackim, płyta zespołu Śląsk, 

książka Teresy Lipowskiej z biblio-
teczki Krzysztofa Adamowicza, 3 
godziny jego czasu wolnego czy na-
wet dzień bycia wójtem gminy Mię-
dzyrzec Podlaski, a także dzień na 
strzelnicy z radnym Łosickim. W su-
mie zebrano 6 178,71 zł!
Konkurs „Kobieta Aktywna gminy 
Międzyrzec Podlaski 2020” został 
przeprowadzony w trzech kategoriach:
Kobieta Kultury – Jolanta Pod-
gajna z Jelnicy
Kobieta Społecznik – Monika 
Stefaniuk z Wysokiego
Kobieta Przedsiębiorca – Kata-
rzyna Tymoszuk z Jelnicy

O wrażenia muzyczne zebranych 
Pań zadbał chór Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Kusociń-
skiego w Rogoźnicy, natomiast za-
proszeni goście przeprowadzili pre-
lekcje. Dawid Smolbik (trener sekcji 
MDS Janów Podlaski) opowiedział 
o WenDo czyli metodach przeciw-
działania przemocy wobec kobiet, 
Dariusz Nowak (specjalista RODO) 
o bezpieczeństwie w sieci, a stowa-
rzyszenie Amazonki o pracy która, 
skupia się wokół działań na rzecz 
kobiet z rakiem piersi i profilaktyki 
onkologicznej.

Materiały: Radio Biper

8 marca w Rogoźnicy rozstrzygnięto konkurs „Kobieta Aktywna 
2020”, zebrano ponad 6 tysięcy złotych w ramach zbiórki „Obudź-
my Magdę”, a zaproszeni goście przeprowadzili ważne merytorycz-
nie prelekcje dla świętujących tego dnia kobiet z całej gminy Mię-

dzyrzec Podlaski.
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Perebory z Hruda

Rozwijający się dynamicznie przemysł 
tekstylny wyparł mozolne rękodzie-

ło, a przydatne ongiś w wielu domach 
krosna trafiły na strych. Na szczęście 
nie wszędzie. Miejscowe gospodynie 
odkurzyły wyciągnięte ze strychów nie-
potrzebne nikomu krosna, kądziołki 
i motowidła. Tkaczki z Hruda podjęły 
wyzwanie powrotu do tradycji i próba 
okazała się nad wyraz udana. Teraz z po-
wodzeniem uczą sztuki prababek nasto-
letnie dziewczynki, organizują pokazo-
we lekcje folklorystyczne dla młodzieży 
szkolnej z całej gminy oraz pokazy ręko-
dzieła ludowego.
Uczestniczą w nich z ochotą również 
zagraniczni goście. Spotkania w wiej-
skiej pracowni tkackiej mają specyficz-
ny urok. Gospodynie wykazują, bowiem 
wyjątkowe zdolności manualne, wokal-
ne i gawędziarskie. Fantastycznie opo-
wiadają o zwyczajach panujących w pod-
laskich wsiach, wykazując znajomość 
narzędzi, jakimi posługiwały się kiedyś 
kobiety. Godzinami można słuchać, do 
czego służyły łamanki, przecieraczki, 
drapuszki, kądziołki, motowidła, witu-
sze i snownice. Dla młodego pokolenia 
są to pojęcia wyjęte niemal z baśni.
Szczególnym tematem rozmów są pere-
bory. Robią one furorę nie tylko na połu-
dniowym Podlasiu. Ten jedyny w swoim 
rodzaju ornament tkacki uważany był 
swego czasu za zapomniany dla ręko-
dzieła. Odtworzyły go jednak tkaczki 
z okolic Dołhobród. Szczególne zasługi 
dla jego popularyzacji miała nieżyjąca 
już mistrzyni krosna Stanisława Baj. 
To za jej sprawą sztukę tkania ornamen-
tu techniką wybierania przejęły tkaczki 
z Hruda i dziś jest to jedna z dwóch pra-
cowni w kraju, tkających perebory. Kie-
dyś ornament ten zdobił lniane koszule, 
bluzki, spódnice, a nawet ręczniki.

Do tej pory zdolnościami podlaskich 
tkaczek zachwycali się turyści oraz 
uczniowie z wielu szkół, uczestniczą-
cych w mini warsztatach tkackich. 
Życie dowodzi, że rezultaty zdol-
nych rąk tkaczek można wykorzystać 
w przemyśle odzieżowym, a tym sa-
mym zapewnić im dodatkowe źródło 
zarobkowania. Pięknem pereboru 
zachwyciła się Barbara Chwesiuk, po-
mysłowa właścicielka firmy odzieżo-
wej Bialcon i włączyła go do ubiorów 
z  cenionej przez młode elegantki 
kolekcji odzieżowej Rabarbar. Podczas 
rozstrzygnięcia trzeciego konkursu 
tkackiego w Hrudzie z udziałem prac 
wielu osób firma Bialcon wystawiła 
kilka fasonów sukienek. Wszystkie 
one zawierały zdobnicze hafty tkackie 
wytworzone w Hrudzie, a szczególną 
furorę robiła tzw. czerwona sukienka 
proponowana klientkom do zakupu.
– Kolekcja Rabarbar, sięgająca do ludowych 

aplikacji i motywów zdobniczych cieszy się 
uznaniem klientek odwiedzających nasze 
sklepy firmowe, a niebawem zamierzamy 
zainteresować nią kobiety w Skandyna-
wii – mówi Barbara Chwesiuk.
Być może zainteresowanie haftami 
tkackimi z Hruda może objawić się 
też w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
z wielkim zainteresowaniem przyjęto 
film dokumentalny o zdolnościach tu-
tejszych kobiet, nakręcony przez kanał 
Biała TV. Warto przypomnieć, że An-
drzej Machnowski z warszawskiej 
f irmy ATM był  autorem f i lmu 
o tkaczkach z Hruda, prezentowanym 
na festiwalu filmowym w Macedonii. 
Satysfakcję z uzyskania pierwszej na-
grody miała Zofia Jówko z Hruda. 
Specjalnie na ten konkurs przygoto-
wała własne wersje krawatów męskich, 
torebek i pokrowców na telefony ko-
mórkowe z udziałem haftu tkackiego.
Od dziesięciu lat wielokrotnie nagra-
dzana i opisywana na łamach pism 
ogólnopolskich pracownia z Hruda 
jest organizatorem przygranicznego 
konkursu „Tkactwo w dolinie Bugu”. 
Teraz biorą w nim udział tkaczki z róż-
nych stron kraju, a nagradzane prace 
reprezentują bardzo wysoki poziom 
rzemiosła. Gospodynie z Hruda po-
trafią zajmująco mówić o swej pracy, 
a przy tym śpiewają częściowo już za-
pomniane pieśni ludowe.

Materiały: Radio Biper / Istvan Grabowski

Osiemnaście lat temu udało się odtworzyć w Hrudzie (w gminie 
Biała Podlaska) dawną pracownię tkacką. Tkactwem parały się nie-
gdyś głównie gospodynie do uzyskania wyrobów przydatnych w co-
dziennym użyciu: bluzek, koszul, spódnic, prześcieradeł, dywanów 

oraz chodników zwanych pasiakami.
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Eliminacje gminne 43. Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Pożarniczej

Startujących w turnieju oceniało 
jury w składzie:

– mł. ogniomistrz Karol Telaczyński 
– funkcjonariusz KM PSP w Białej 
Podlaskiej,
– Andrzej Wiński – naczelnik OSP 
Łomazy,
– Roman Stanilewicz – Komendant 
Gminny OSP w Łomazach
– Sławomir Bondaruk – sekretarz 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ło-
mazach.
Organizatorami konkursu byli: Za-
rząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Łomazach oraz OSP w Łomazach. 
Uczniowie pisali w pierwszej czę-
ści test wiedzy złożony z 30 pytań, 
a  najlepsza trójka rywalizowała 
w części ustnej o awans na etap po-
wiatowy.
Wyniki w kategorii szkół podstawo-
wych klasy I-VI:
I – Maja R – SP Huszcza
II – Marlena H – SP Huszcza
III – Adam T – SP Huszcza
Wyniki w kategorii szkół podstawo-

wych klasy VII – VIII:
I – Gabriela R – SP Huszcza
II – Zofia B – SP Huszcza
III – Krzysztof H – SP Huszcza
Zwycięzcy otrzymali nagrody i dy-
plomy, któr ych fundatorem był 
samorząd gminy. Najlepsi będą re-

prezentowali naszą gminę w elimi-
nacjach powiatowych tego konkursu.
Do turnieju uczniów przygotowa-
ła – Barbara Hołownia nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Husz-
czy, a  jednocześnie Prezes OSP  
w Huszczy.

Materiały: Gmina Łomazy

4 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach odbyły 
się eliminacje gminne 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Pożarniczej. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów, reprezentujących 

jedynie Szkołę Podstawową z Huszczy.
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Herbatka Seniora. VII Spotkanie pokoleń w Kodniu

Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły 
Jacek Malarski, który przywitał przy-

byłych gości – seniorów.
Zostali oni zaproszeni przez współor-
ganizatora tej inicjatywy- -proboszcza 
parafii św. Anny w Kodniu o. Damiana 
Dybałę, jak również przez uczniów i pra-
cowników ZPO w Kodniu.
Program spotkania był następujący:
– Występ uczniów kl. 5a oraz ucznia kl. 
6b Jacka Haponiuka, którzy pod opie-
ką p. Marii Sosnowskiej przygotowali 
przedstawienie ,, Przepis na grzeczność”
– P. Marlena Szmytko zapoznała zebra-
nych z wynikami przeprowadzonej an-
kiety
,,Dawne tradycje bożonarodzeniowe” ( 
z tymi wynikami można zapoznać się 
na stronie internetowej szkoły)
– Występ chóru szkolnego pod przewod-
nictwem p. Reginy Hasiewicz.
Zaśpiewali oni : ,,Serce w plecaku”, ,,Pąki 
białych róż”, ,,Piechota” i ,,Polskie kwia-
ty”
– Taniec ,,Skrzypek” w wykonaniu 
uczennic kl. 8 Patrycji Borowiec i Patry-
cji Tarasiuk.

– Wykonanie piosenek ,,My cyganie” 
i ,,Gdybym miał gitarę”: Śpiew: Alek-
sandra
Sacharczuk, gitara: Kamila Magier
Po zakończeniu części artystycznej go-
ście zostali obdarowani pojemnikami 
na herbatę wykonanymi przez uczniów 
szkoły podstawowej pod opieką p. R. 

Hasiewicz.
Przez całe spotkanie wolontariusze 
z grupy wolontariatu ,,Pomocna Dłoń” 
dbali o to, aby każdy miał coś dobrego 
do jedzenia i picia a tym samym spotka-
nie było przyjemniejsze. Formuła tych 
spotkań jest ciągle otwarta. Czekamy 
też na propozycje seniorów…

Materiały: Radio Biper

Uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rakowiskach

Wśród zaproszonych gości obec-
ni byli m.in.: wójt gminy Biała 

Podlaska Wiesław Panasiuk, Prze-
wodniczący Rady Gminy Biała Podla-
ska Dariusz Plażuk, wójt gminy Ro-
kitno Jacek Szewczuk, radni powiatu 
bialskiego, gminne poczty sztanda-
rowe OSP oraz strzelcy Bialskiego 
Batalionu Polskich Drużyn Strzelec-
kich im. ks. gen. Stanisława Brzóski 
pod dowództwem płk. Stanisława 
Sułkowskiego. 
Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w  intencji Żołnierzy Wyklętych, 
koncelebrowana przez ks. kpt. ds. 
Wojciecha Majewskiego, Kapelana 
Bialskiego Batalionu PDS. – Dzień 
pamięci Żołnierzy Wyklętych, to nie 
tylko hołd oddany żołnierzom wal-
czącym w obronie niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, ale również edu-
kacja młodego pokolenia. Ten kto 

19 lutego 2020 r. w świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświa-
towych w Kodniu odbyło się już VIII spotkanie pokoleń ,,Herbatka 

Seniora”.

1 marca w Rakowiskach (gm. Biała Podlaska) odbyły się uroczysto-
ści patriotyczno-religijne związane z obchodami Narodowego Dnia 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. ►
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Spektakl „Eksperyment Adam i Ewa” 
w Janowie Podlaskim

Sp e k t a k l  o b s e r w o w a l i  t a k -
że  włod arze  Janowa Podla-

skiego na czele z  wójtem  Lesz-
kiem Chwedczukiem  i zastępcą 
w ó j t a   W i e s ł a w e m  F i l ą   o r a z 
przewodnicząc ym R ady Gminy 
w Janowie Podlaskim Stanisławem 
Żmudzińskim-Caruk. Panowie 
oczywiście z małżonkami! Zadowo-
lona z siebie i pracowników GOK 
powinna być także dyrektor janow-
skiej kultur y  Renata Kaczma-
rek, świetnie odgadła gust janowian 
a  spektakl  okazał się strzałem 
w dziesiątkę.
Ja n o w s k ą  p u b l i k ę  c hw a l ą  s o -
bie także aktorzy. Odtwórcy roli 
Ewy – Agnieszka Sitek  i Adama 
– Tomasz Mędrzak.
– W Janowie Podlaskim jesteśmy nie po 
raz pierwszy. Powracamy tu z przyjem-
nością. Kameralna, czująca i dojrzała 
publiczność to jest to co my aktorzy 
uwielbiamy i doceniamy. Sam spektakl 
to przełożenie na scenę „Pamiętników 
Adama i Ewy” Marka Twaina. Pisarz 
pisał je na podstawie własnych prze-
żyć. Przedstawiają sytuacje jego i jego 
żony a przełożone na historię o pierw-
szych ludziach. Pomimo, że pierwsze 
wydanie książki miało miejsce w 1906 

roku a sytuacje i język trąci nieco mysz-
ką końca wieku dziewiętnastego to 
jednak do dziś widzowie świetnie roz-
poznają przesłania i tajemnice ukry-
te w poszczególnych scenach. Warto 
zauważyć też i to, że zupełnie inaczej 
i w zupełnie innych miejscach na to co 
dzieje się na scenie reagują poszczegól-
ne grupy zarówno doświadczone wieko-
wo ale i osoby już długotrwale zamęż-
ne czy też zupełnie inaczej narzeczeni, 
ludzie młodzi czy nawet dzieci. Może 
właśnie dla tego spektakl jest tak do-

brze odbierany i trafia jako przekaz 
w gusta widzów w każdym wieku i sta-
nie cywilnym. – mówi nam Agniesz-
ka Sitek, spektaklowa Ewa.
Kwiaty tego dnia były wręcz wska-
zane i znalazły się. Bukietami po-
dziękowano aktorom za świetną grę 
sceniczną. W tym momencie życze-
nia z okazji Dnia Kobiet złożył też 
wszystkim zebranym paniom a za 
ich przekazem wszystkim miesz-
kankom Gminy Janów Podlaski 
wójt Leszek Chwedczuk.

Materiały: Radio Biper

ob raża Żołnierzy Wyklętych, okry-
wa się wieczną hańbą – powiedział 
podczas  uroczystośc i  K apelan 
Bialskiego Batalionu PDS. 
W dalszej części wydarzenia odby-
ły się zawody strzeleckie o Puchar 
Komendanta PDS i  Wójta gminy 
Rokitno, upamiętniające Żołnierzy 

antykomunistycznego podziemia. 
Zawody odbyły się na strzelnicy „Ko-
liber”w Białej Podlaskiej.
Uroczystości zakończył poczęstunek 
dla strzelców i zaproszonych gości 
w świetlicy w Ciciborze Dużym.
Organizatorami wydarzenia byli: 
Bialski Batalion Polskich Drużyn 

Strzeleckich im. ks. gen. Stanisława 
Brzóski, Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Ojca Pio w Rakowiskach, Sołtys 
wsi Cicibór Duży Bożena Kałabun 
oraz Sołtys wsi Rakowiska Agnieszka 
Kraśniewska.

Materiał: gmina Biała Podlaska/miasto Biała 
Podlaska

Spektakl teatralny pt. „Eksperyment Adam i Ewa”, wystawiony 
został 6 marca i był prezentem i niespodzianką na Dzień Kobiet 
dla pań z tereny całej gminy. Wstęp był wolny i z zaproszenia po-
stanowiły skorzystać nie tylko panie ale całe rodziny. Sporo było 

też panów. Najważniejsze, że spektakl podobał się janowskiej 
publiczności.
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Aktywny Skrzypek z Zakalinek 
– Zdzisław Marczuk

Z. Marczuk jest też laureatem presti-
żowej nagrody im. Oskara Kolberga 

za twórczy wkład w rozwój i propago-
wanie rodzimego folkloru. Jest inicja-
torem, instruktorem, współpracow-
nikiem oraz muzykiem licznych kapel 
i zespołów śpiewaczych z terenu Po-
łudniowego Podlasia. Z jego aktywnej 
pomocy korzystali lub korzystają nadal: 
Kapela Rodzinna Marczuków z Zakali-
nek, Kapela Sąsiedzka, Kapela Rodzin-
na Zubowiczów, Dziecięcy Zespół Śpie-
waczy z Zakalinek, Zespół Leśniańskie 
Nutki, Pogodna Jesień z Konstanty-
nowa, rodzeństwa Dziołaków z Zaka-
linek, Kapela Zubuzaki z Siemiatycz, 
Leśnianki z Leśnej Podlaskiej, Jutrzen-
ka ze Sławacinka Starego, Lewkowia-
nie z Dokudowa i Sokotuchy z gminy 
Biała Podlaska. Wybitny samouk ma 
na swoim koncie nagranie kasety z tra-
dycyjnymi utworami ludowymi wokal-
no-instrumentalnymi oraz instrumen-
talnymi wraz z Kapelą Sąsiedzką oraz 
zespołem śpiewaczym Zakalinki.
Nie można pominąć, że wraz z pro-
wad z ony mi  pr z ez  s ieb ie  p o d -
opiecznymi brał udział w  filmach 
pokazujących tradycyjne obrzędy 
i muzykę ludową, a także w koncer-
cie w Filharmonii Narodowej w War-
szawie. Udało się mu wypromować 
wiele zdolnych uczennic. Ostatnio 
skrzypaczkę Oliwię Spychel z Leśnej 
Podlaskiej. W towarzystwie młodej 
instrumentalistki pojawił się na 
Mazowieckim Festiwalu K apel 
Ludowych w Wiśniewie pod Siedlcami, 
zdobywając tam Grand Prix. Nie 
mniejszym powodzeniem zakończył 
się występ obojga na Festiwalu 
Muzyków Prawdziwych w szczecińskiej 

f i lhar monii  im.   Mieczysława 
Karłowicza.
Samo zakwalifikowanie się na ten festi-
wal jest nie lada wyczynem, a zdobycie 
nagrody jeszcze większym, bo zgłaszają 
się tam rzeczywiście najlepsi. Jurorzy 
nie mieli jednak wątpliwości. Skrzypek 
Marczuk uzyskał w Szczecinie pierwszą 
nagrodę w kategorii instrumentalistów, 
a jego podopieczna wyróżnienie. Nic 
dziwnego, że Zakalinki często odwiedzają 
ekipy radiowe i telewizyjne, a radiowa 
Dwójka umieściła jego nagrania 
w specjalnej kolekcji „Muzyka źródeł”
– Trudno byłoby mi zliczyć wszystkich 
wychowanków, jacy na przestrzeni lat 
pobierali u mnie naukę gry na skrzypcach. 

Niektórzy dawno ukończyli szkoły i zało-
żyli własne rodziny. Kilku osobom szczę-
ście dopisało i dziś grają w profesjonalnych 
orkiestrach filharmonicznych. Cieszę się 
z ich powodzenia i nie odmawiam pomo-
cy nowym kandydatom na muzyka, jeśli 
przejawiają taką chęć i słuch muzyczny. 
Każdy powinien wykorzystać szansę da-
waną mu przez los– uważa Z. Marczuk.
Laureat nagrody im. Oskara Kolberga 
chętnie dzielił się wiedzą i umiejętno-
ściami z innymi wykonawcami. Zaka-
linki odwiedziła w towarzystwie ekipy 
TVP Kultura Mery Spolsky, młoda 
wokalistka i instrumentalistka, która 
ma już na koncie kilka nagród festiwa-
lowych (M.IN. W Opolu i Wrocławiu). 
W domu pana Zdzisława rozmawiała 
o meandrach sztuki ludowej, śpiewała 
i uczyła się gry na skrzypcach. Realiza-
torzy skrzętnie to wszystko zarejestro-
wali, a efekt wizyty Mery w Zakalin-
kach oglądać można w zasobach TVP 
Kultura, w zakładce Szlakiem Oskara 
Kolberga. Znając aktywność tego mu-
zykanta można być pewnym, że jeszcze 
nie jeden raz usłyszymy o nim na ogól-
nopolskim forum. W wolnych chwilach 
uczy gry na skrzypcach własną wnucz-
kę. Kto wie, czy nie zastąpi kiedyś twór-
czego dziadka.

Materiały: Istvan Grabowski / Radio Biper

Mimo sędziwego wieku zaskakuje kreatywnością, pomysłowością 
i chęcią do działania. Skrzypek i harmonista z Zakalinek (gmina 

Konstantynów) wciąż jest na ustach wielu osób. Jurorzy  
ogólnopolscy twierdzą, że inwencja Zdzisława Marczuka nie zna 

granic. Od ponad pół wieku ludowy muzykant regularnie pojawia się 
na kazimierskim rynku, gdzie grywa solo albo w towarzystwie uzdol-
nionych uczennic. Dwukrotnie doceniono go tam Basztą, najwyższą 

nagrodą festiwalu.
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Warsztaty rękodzieła artystycznego w Worgulach

Haft matematyczny, to sposób na 
przygotowanie ciekawych prac 

artystycznych, przy użyciu nitki, igły 
i papieru o grubszej gramaturze. To 
właśnie z ich pomocą powstają wzo-
ry, które można wykorzystywać do 

dekoracji życzeń, zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, a nawet całe obra-
zy. Uczestniczki spotkania z wielkim 

zapałem, jak również z pełną koncen-
tracją wyszywały piękne wzory.

Materiały: Radio Biper

Niedzielny wieczór z teatrem

Aktorzy z widzami bawili się przy 
kabaretowych skeczach opowia-

dających naszą codzienność. Tam 
gdzie zbierają się kobiety, które daw-
no się nie widziały i mają sobie wie-
le do powiedzenia tam jest głośno, 
śmiesznie i zaczyna się zabawa. Ak-
torki zaprezentowały piosenki z za-
bawnymi tekstami, których nie moż-
na przestać nucić. Złożone układy 
i niepowtarzalna energia od aktorek 
udzieliła się publiczności. Wszyscy 
bawili się znakomicie coraz śmielej 
klaszcząc i śpiewając wspólnie. Na-
suwa się wniosek, że terapia śmie-
chem jest bardzo skuteczna i koją-
ca. Dopełnieniem wieczoru stało 
się wspólne karaoke i razem wypita 
kawa przy towarzyskich rozmowach. 

Tekst: J. Barańska,Foto: B. Szulej

3 marca w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Worgulach (gm. 
Leśna Podlaska), odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego, 

których tematem przewodnim był haft matematyczny.

Dnia 23 lutego w Sali widowiskowej GOK odbyło się niedzielne 
spotkanie Teatru Niezależnego Wieku ze sławatycką publicznością 

w przedstawieniu pt. Last Minute.



23www.powiatbialski.eu         Gościniec Bialski Nr 03/2020

Złoty medal Patrycji Waszczuk 
w Szachach Klasycznych

Z  uwagi na sytuację epidemio-
logiczną zawody zostały skró-

cone i   nie rozegrano ostatniej , 
dziewiątej rundy. Niemniej jednak 
sytuacja ta nie miała wpływu na 
wynik Patrycji, ponieważ zawod-
niczka MUKS „Gambit” w Między-
rzecu Podlaskim po ośmiu rundach 
zgromadziła 7,5 pkt. i prowadzi-
ła z przewagą 1,5 pkt. nad drugą 
zawodniczką w klasyfikacji. Tym 
samym Patrycja zapewniła sobie 
zwycięstwo, bez względu na wynik 
ostatniej rundy.
Gratulacje dla zawodniczki i trene-
rów, zwłaszcza dla trenera koordy-
natora – Mariusza Waszczuka.

Materiały: Radio Biper / Tadeusz Węgrzyniak

Bal nad bale…

Urokowi tego magicznego czasu 
uległa społeczność Szkoły Pod-

stawowej im. Kajetana Sawczuka 
w Komarnie Kolonii. Wzorem lat 
ubiegłych zorganizowana tego dnia 
Choinka Szkolna połączona z balem 
karnawałowym umożliwiła uczniom 
spędzenie czasu w miłej i radosnej 
atmosferze. W radosny nastrój nie-
powtarzalnych chwil wprowadziła 
uczestników balu Pani Dyrektor 
Katarzyna Nowik, życząc wszyst-
kim wspanialej zabawy i cudownych 
chwil spędzonych w miłym towa-
rzystwie. Bal rozpoczął się ,,Rand-
ką w ciemno”, której kandydatkami 
na wybrankę serca byli przebrani za 
dziewczyny, chłopcy klasy ósmej. 
Swym urokiem osobistym wzbudzili 
wiele entuzjazmu wśród oglądających.
Na tą wyjątkową okazję został zapro-
szony Didżej, który porywał wszyst-
kich do tańca najgorętszymi przebo-
jami. Wielu uczestników uroczystości 
ujawniło swoje taneczne talenty. 
Magiczny wystrój naszej szkoły na-
dał tej uroczystości wyjątkowego 
klimatu i jeszcze bardziej zachęcił 
do wspólnej zabawy. Rolę animato-
rów podczas balu wzięły na siebie 

nauczycielki naszej szkoły, które 
spisały się na medal. Uczniowie i na-
uczyciele bawili się świetnie, uczest-
nicząc w licznych konkursach i wielu 
zabawach karnawałowych. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele ra-
dości. Atrakcją balu był również kon-
kurs karnawałowy na przebranie ,, 
Lata 60 – 70”, w którym wzięli rów-
nież udział nauczycielki oraz rodzice. 
Dało się zauważyć, że pomysły na 
stroje z roku na rok są coraz bar-
dziej kreatywne i oryginalne. Za-
pewne słowa podziękowania nale-
żą się przede wszystkim rodzicom 
i babciom, którzy zaangażowali się 

w charakteryzację swoich pociech. 
Zmęczeni dobrą zabawą uczniowie 
mieli chwilę wytchnienia przy słod-
kim poczęstunku przygotowanym 
przez Radę Rodziców. Zabawa była 
wspaniała, co potwierdzają bardzo 
miłe wspomnienia. Uczniowie już 
nie mogą się doczekać kolejnego 
takiego balu. Kiedy czas zabawy 
dobiegł końca, uczniowie z żalem 
opuszczali szkolny korytarz. Dzię-
kujemy Pani Dyrektor, nauczycielom 
oraz rodzicom za pomoc i wsparcie 
w przygotowaniu tak wspaniałej im-
prezy integracyjnej. Kolejny bal już 
za rok …

Materiały: Agnieszka Typa

14 marca w Szklarskiej Porębie zakończyły się Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Szachach Klasycznych do lat 16 i 18. Zmiana kategorii 
wiekowej z 16 na 18 lat nie przeszkodziła Patrycji w odnotowaniu 

kolejnego wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie zdobycie tytułu 
Mistrzyni Polski Juniorek do lat 18 w Szachach Klasycznych.

Wiadomo nie od dziś, że karnawał to miła tradycja przepełniona 
radosną zabawą oraz czasem, który sprzyja dobrej zabawie. Waż-

nym elementem tego okresu są bale karnawałowe.
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VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt

W zawodach wzięło udział sześć 
zespołów z: Kozienic, Łomży, 

Nidzicy, Grodziska Mazowieckiego, 
Bochni oraz Konstantynowa, które 
przez trzy dni rozegrały systemem 
,,każdy z każdym’’ piętnaście spo-
tkań. Wszystkie drużyny otrzymały 
okolicznościowe puchary i dyplomy, 
trzy najlepsze drużyny otrzymały 
medale. Rozegrano dwie konkuren-
cje sprawnościowe, pięć najlepszych 
zawodniczek w każdej konkuren-
cji otrzymało puchary. Wszystkie 
zawodniczki oraz ich opiekunowie 
otrzymali pamiątkowe koszulki.

Wyniki poszczególnych spotkań :
1.ULPKS Iskra Konstantynów- MG 
UKS Kozienice 60:26
2.UKS 4 Łomża –SP 3 Nidzica 51:16
3.GKK Grodzisk Mazowiecki – MO-
SIR Bochnia 20:49
4. MG UKS Kozienice – UKS 4 Łom-
ża 30:41
5. ULPKS Iskra Konstantynów –GKK 
Grodzisk Mazowiecki 47:29
6.SP 3 Nidzica – MOSIR Bochnia 
19:76
7.ULPKS Iskra Konstantynów – SP 3 
Nidzica 61:26
8.GKK Grodzisk Mazowiecki – MG 
UKS Kozienice 32:31
9.UKS 4 Łomża – MOSIR Bochnia 
10:58
10.GKK Grodzisk Mazowiecki – SP 3 
Nidzica 31:24
11.UKS 4 Łomża – ULPKS Iskra 
Konstantynów 40:52
12. MOSIR Bochnia – MG UKS Ko-
zienice 28:81
13.SP 3 Nidzica – MG UKS Kozienice 
39:66
14.UKS 4 Łomża – GKK Grodzisk 
Mazowiecki 25:39
15. ULPKS Iskra Konstantynów- 
MOSIR Bochnia 45:48

Tabela końcowa:
1. MOSiR Bochnia - 10 pkt.
2. ULPKS Iskra Konstantynów - 9 
pkt.
3. GKK Grodzisk Mazowiecki - 7 pkt.
4. UKS 4 Łomża - 7 pkt.
5. MG MZKS Kozienice - 6 pkt.
6. SP 3 Nidzica - 5 pkt.

ROZDANO NAGRODY INDYWIDU-
ALNE
Wyróżnienie trenera:
1. Dudek Patrycja - MOSIR Boch-
nia
2. Wawryniuk Martyna – ISKRA 
Konstantynów
3. Sierzputkowska Maja – UKS 4 
Łomża
4.  P y tka  Natal ia  –  MG UKS 
Kozienice
5. Feliga Martyna – GKK Grodzisk 
Mazowiecki
6. Barańska Karolina – SP 3 Nid-
zica
Druga 5 turnieju:
1. Dudek Patrycja – MOSIR Boch-
nia 
2. Balewska Pola – UKS 4 Łomża 
3. Barańska Paulina – MG UKS 
Kozienice
4 .  Z i m n y  Z u z a n n a  –  G K K 
Grodzisk Mazowiecki
5. Góra Żaklina – ISKRA Konstan-
tynów
Pierwsza 5 turnieju:
1. Więcek Anna – MOSIR Bochnia
2. Ochel Lena – MOSIR Bochnia
3. Korolczuk Maja – ISKRA Kon-
stantynów

4. Świąntek Malwina – ISKRA 
Konstantynów
5. Dworowska Kamila – GKK 
Grodzisk Mazowiecki 
 
NAJMŁODSZA ZAWODNICZKA 
TURNIEJU: Budka Karolina – SP 3 
Nidzica

MVP – Gołas Aleksandra

3x2x1
1. Góra Żaklina – ISKRA Konstan-
tynów – 12:57
2. Barańska Paulina – MG UKS 
Kozienice – 16:96
3. Więcek Anna – MOSIR Bochnia 
– 17:28
4. Możdżeń Karolina – MOSIR 
Bochnia – 17:38
5. Korolczuk Maja – ISKRA Kon-
stantynów – 22:24
 
TOR PRZESZKÓD
1.Góra Żaklina – ISKRA Konstanty-
nów – 15:43 
2.Świąntek Malwina – ISKRA Kon-
stantynów – 16:07 
3.Strońska Martyna – MOSIR Boch-
nia – 16:27 
4.  Gołas  A leksandra  –  MOSIR  

W dniach 28 lutego - 1 marca 2020 roku w hali Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Konstantynowie odbył się VIII Ogólnopolski Tur-
niej Koszykówki Dziewcząt rocznik 2007/2008 o Puchar Starosty 

Bialskiego i Wójta Gminy Konstantynów.
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Bochnia – 16:49 
5.Olszewska Wiktoria – SP 3 Nidzica 
– 17:76

 
TRENERZY DRUŻYNY:
1. Malinowska Dorota–SP 3 Nidzica 
2. Władzimirow Agnieszka–SP 3 Ni-Władzimirow Agnieszka–SP 3 Ni-
dzica
3. Kieroński Krzysztof–MOSIR 

Bochnia 
4. Kierońska Agnieszka-MOSIR 
Bochnia
5. Dudek Agata-MOSIR Bochnia
6.  S łow ińsk i  Roman–MG UK S 
Kozienice
7. Pierc Tomasz–GKK Grodzisk 
Mazowiecki 
8. Piotrowski Marcin–UKS 4 Łomża 
9. Domitrz Dariusz–ULPKS ISKRA 

Konstantynów 
SĘDZIOWIE ZAWODÓW:
1. Nikola Adamczyk 
2. Andrzej Chwedoruk
3. Maciej Jakoniuk
4. Przemysław Nazaruk

OPIEKA MEDYCZNA:
Benedyczuk Andrzej 

Materiały: UG Konstantynów
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Tatarski Cross. Grand Prix Studzianka 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Miejsco-
wości i Gmina Łomazy pod spor-

towym patronatem Klubu Biegacza 
Biała Biega organizują sukcesywnie 
i zapraszają na kolejne zawody bie-
gowe oraz marsze Nordic Walking 
„Zimowa Tatarska Piętnastka”, któ-
re rozpoczęły się 12 stycznia 2020 
w Studziance.
Za nami już dwa spotkania biegaczy. 
12 stycznia i 29 lutego. Trasa biegowa 
i NW przebiega najczęściej drogami po-
lnymi oraz przez las ze startem i metą 
przy szkole podstawowej w Studzian-
ce, miejscu gdzie do 1915 roku stał 
meczet. Celem organizowanego wy-
darzenia jest promocja walorów tury-
styczno-przyrodniczych Gminy Łomazy 
i Powiatu Bialskiego. – Poprzez aktyw-
ność fizyczną zamierzamy nawiązać 
do dziedzictwa kulturowego regionu. – 
mówi organizator Łukasz Węda ze 
Studzianki.
Kolejne biegowe starty zaplanowano 
na dzień 18 kwietnia 2020 r. Jed-
nak w czasie wyjątkowym koronawi-
rusa prosimy o wyrozumiałość w ra-
zie przeniesienia bądź odwołania 

części startów. Prosimy o zapozna-
wanie się z bieżącymi komunikata-
mi na stronie www.time2go.pl lub 

stronie Stowarzyszenia Rozwoju 
Miejscowości Studzianka.

Materiały: Radio Biper

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Gmina Łomazy pod sporto-
wym patronatem Klubu Biegacza Biała Biega zapraszają przez cały 
rok 2020 na wyjątkowy cykl biegów pt. Tatarski Cross. Grand Prix 
Studzianka 2020. Jest to rywalizacja biegaczy oraz zawodników 

Nordic Walkingu po terenach leśnych i polnych od 12 stycznia do 
14 listopada 2020. Oto relacja z ostatniego dnia lutego i zmagań 

na drogach i bezdrożach Gminy Łomazy i Gminy Piszczac.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Terespolu

Organizatorem obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnie-

rzy Wyklętych w Terespolu, w dniu 
1.03.2020 r. byli: Urząd Miasta Te-
respol, UKS „Młodzi” i Klub Olimpij-
czyka działający przy Akademickim 
Liceum Ogólnokształcącym oraz 
MOK. Uroczystości rozpoczęła msza 
święta. Dr Bogusław Korzeniewski 
wygłosił wykład: Żołnierze Wyklęci 
i ich testament. Uczestnicy przema-
szerowali pod pomnik Niepodległo-
ści. Po wciągnięci flagi państwowej 
na maszt i odśpiewaniu hymnu Pol-
ski, plutonowy Służby Więziennej, 
Kamil Adamiec odczytał Apel Pamię-
ci. Kompania Honorowa Okręgowe-
go Inspektoratu Służby Więziennej 
w Lublinie oddała salwę honorową. 
Przy pomniku Niepodległości oraz 
Muralu Żołnierzy Wyklętych złożo-
ne zostały kwiaty. Gośćmi honoro-
wymi uroczystości byli parlamenta-
rzyści: poseł Dariusz Stefaniuk oraz 
senator Grzegorz Bierecki, przewod-
niczący Sejmiku Woj. Lubelskiego – 
Jerzy Szwaj, Konsul RP w Brześciu – 
Jacek Zimolzak oraz samorządowcy 
na czele z burmistrzem miasta – Jac-
kiem Danilukiem. 130 zawodników 
pokonało dystans 1963 m. Rozpię-
tość wieku biegaczy była bardzo 
duża. Najmłodszy uczestnik miał 
3 lata, a najstarszy ponad 60. Bieg 
miał charakter rodzinny. W pełnym 
umundurowaniu trasę biegu poko-
nali uczniowie ALO oraz żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszy-
scy w doskonałej kondycji dotarli do 
mety. Wygrał uczeń ALO – Jan Dani-

luk przed Darkiem Zduniakiem i Mi-
rosławem Włodarczykiem. Aleksan-
dra Kotowska okazała się najlepsza 
wśród kobiet. Na mecie na zawodni-
ków czekały piękne medale i ciepły 
bigos. Sponsorem pakietów starto-
wych był Urząd Miasta w Terespolu. 
Bohaterem terespolskiego biegu 
był Witold Pilecki. Wnuk powstań-
ca styczniowego. Ukształtowało go 
konspiracyjne harcerstwo, do które-
go wstąpił w 1913 r. w Wilnie, póź-
niej Wojsko Polskie. Bronił Grodna 
przed Niemcami, brał udział w Bi-
twie Warszawskiej. Walczył w kam-

panii wrześniowej, po klęsce prze-
szedł do podziemia. We wrześniu 
1940 r. zgłosił się jako ochotnik do 
Auschwitz. Zorganizował tam siat-
kę konspiracyjną. Wiosną 1943 r. 
podjął brawurową ucieczkę z obozu. 
W szeregach AK wziął udział w po-
wstaniu warszawskim. Trafił do 
niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu 
dołączył do II Korpusu Polskiego we 
Włoszech. Na osobisty rozkaz An-
dersa wrócił do Polski. W maju 1947 
r. został aresztowany i po absurdal-
nym procesie sądowym skazany na 
śmierć. Wyrok wykonano w 1948 r. 

Materiał: Krystyna Pucer

„Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to najwięk-
sza impreza sportowo – edukacyjna, jaka towarzyszy obchodom 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbywa się aby 
oddać hołd żołnierzom podziemia antykomunistycznego, którzy 
w latach 1944 – 1963 walczyli z obcą władzą zainstalowaną 

w Polsce pod koniec II wojny światowej. Celem jest upowszech-
nianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz zachęta do 
aktywności ruchowej. W Polsce i na świecie 1.03.2020 r. „Tro-

pem Wilczym” zorganizowało 365 miejscowości, pobiegło 75 000 
biegaczy w 650 biegach. 
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Bieg Tropem Wilczym 2020 w Konstantynowie

Każdy z uczestników biegu otrzy-
mał pamiątkową koszulkę, ma-

teriały informacyjne, gadżety i spe-
cjalnie wydrukowaną na tą okazję 
pamiątkową pocztówkę, a na mecie 
medal. Po pokonaniu trasy uczestni-
cy integrowali się przy ognisku z kieł-
baskami, ciastkami i gorącą herbatą. 
Podczas imprezy była możliwość za-
rejestrowania się jako potencjalny 
dawca komórek macierzystych, które 
pomagają w pokonywaniu nowotwo-
rów krwi. Do wolontariuszy Fundacji 
DKMS zgłosiło się 21 osób.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Konstantynowskiej pragnie zło-
żyć podziękowania za wsparcie 
i pomoc podczas organizacji VIII 
edycji Biegu „Tropem Wilczym” 
następującym osobom, firmom, 
instytucjom i organizacjom:
Antoni Tymoszuk (Sklep Spożywczy 
„Sobieradzik”), Monika i Tomasz 
Franczuk (F.H. „DUET” sp.j.), mgr 
farm. Andrzej Żuk (Apteka w Kon-
stantynowie), Agata Andrzejuk (F.H. 
„SEBA”), Justyna Żytkowska (PHU 
„Niezapominajka”), Robert Herber-
ger (KAM-TRANS), Krzysztof i Sła-
womir Rechnio („PARTNER” s.c.), 
Stokrotka Sp. z o.o. (sklep w Kon-

stantynowie), Romuald Murawski 
(Wójt Gminy Konstantynów), Paweł 
Żuk (ratownik medyczny), Elżbieta 
Łazowska, 21. Grunwaldzka Druży-
na Harcerska im. Bronisława Czyży-
ka z Konstantynowa, Wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w  Konstantynowie, 
Gminne Centrum Kultury w Kon-
stantynowie, Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Kajetana Sawczuka 
w Konstantynowie, Wolontariusze 
Fundacji DKMS oraz Radio Biper.
Materiały: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynow-

skiej / Bogdan Korniluk

W dniu 1 marca 2020 roku już po raz piąty Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Konstantynowskiej zorganizowało Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych „Tropem Wilczym”. Przed biegiem najstarszy 69-letni uczestnik 

i najmłodsza 3-letnia uczestniczka zapalili znicz przed tablicą poświęconą 
żołnierzowi AK ppor. Mikołajowi Patejukowi ps. Mikuś. O godz. 12.00 na 
trasę wytyczoną alejkami parku Platerów i wokół zalewu w Zakanalu, na 
symbolicznym dystansie około 1963 m wystartowało 180 uczestników.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE

Tytuł usługi

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-505 Janów Podlaski, 
ul. Bialska 6a

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

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

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Tytuł usługi

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

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

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

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

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

od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

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

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr 
do punktu: 518-415-182, 663-762-223
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA
Tytuł usługi

NPP opis usługi:

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

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępo-

waniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 

lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

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

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca 
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wo-
bec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach 
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także 
w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
Kto może skorzystać:
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Mediacja: druga stro-
na sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest 
telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście 
Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność 
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez 
telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający 
komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do 
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

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

Radcowie Prawni 21-560 Międzyrzec Pod-
laski, ul. Warszawska 
30/32

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

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

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

Adwokaci 21-550 Terespol, ul. 
Wojska Polskiego 132

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

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

nr do punktu: (83) 375-20-79

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

poniedziałki od 1300 do 
1700

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

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

21-580 Wisznice, ul. Ry-
nek 35

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

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

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

21-532 �omazy, �l. �a-�omazy, �l. �a-, �l. �a-
gielloński 27

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

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

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA

Tytuł usługi

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

MEDIACJA opis usługi:

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

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

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

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

bialski.pl lub osobiście 

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

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

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych

21-505 �anów �odlaski, ul. 
Bialska 6a

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

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

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



GORĄCZKĘ

SUCHY KASZEL

DUSZNOŚCI

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

JEŚLI MASZ

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR

ZADZWOŃ!

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

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

po godz. 18.00
513 096 756
505 187 728

Oddział Zakaźny 
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej

83 414 - 72 - 65

gdzie uzyskasz informacje
o dalszym postępowaniu

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



Hej Kolęda, Kolęda! Wieczornica w Tłuśćcu

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek 
w Sławatyczach

Orszak Trzech Króli w Janowie Podlaskim

Orszak Trzech Króli w Zalesiu

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Więcej na
Radio BiperQR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Orszak Trzech Króli w Piszczacu

Orszak Trzech Króli w Dubicy

28. Finał WOŚP w Międzyrzecu Podlaskim

Noworoczne spotkanie Rady Gminy Zalesie

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Noworoczny koncert kolęd w Muzeum 
J.I. Kraszewskiego w Romanowie

Nowoczesne rozwiązanie w Gościńcu Bialskim. Świat korzysta 
z kodów QR. Gościniec Bialski proponuje swoim czytelnikom tak-

że 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 po-
winien znaleźć się w obrębie kontur kwadrata, który widnieje na ekranie urządze-

nia po włączeniu aplikacji. Jeśli wykonasz te działania sprawnie i kod będzie wyraźny 
do odczytania automatycznie na twoim telefonie pojawi się film!

POWIAT BIALSKI 
W MATERIAŁACH WIDEO


