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Aktualności

I Edycja Konkursu
Pogodna Jesień z Konstantynowa

Sekretariat Starosty Bialskiego		

83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego

83 35 11 393

• Wydział Architektury i Budownictwa 83 35 11 328
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• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim

83 35 11 386

• O/Z w Terespolu 		

83 35 11 383

• Wydział Finansowy			

83 35 11 396

• Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397
• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim
• O/Z w Terespolu		
• Wydział Komunikacji
•
Rejestracja pojazdów		
•
Wydawanie praw jazdy		
•
Organizacja ruchu drogowego
•
O/Z w Międzyrzecu Podlaskim

83 35 11 317
83 35 11 314
83 35 11 321
8335 11 384

• Wydział Rolnictwa i Środowiska

83 35 11 343

• Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391
• Wydział Spraw Społecznych

Ogłoszenia

11-12

13

83 35 11 339

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
telefon alarmowy			
83 34 35 297
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Infolinia - koronawirus

83 35 11 387
83 35 11 382

83 35 11 367

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
					
83 34 35 899
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

Powiat bialski w materiałach wideo

14

• Zarząd Dróg Powiatowych		

83 34 31 909

• Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej			
		
			
83 34 16 500
• Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej			
					
83 34 48 112
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
w Białej Podlaskiej			
83 34 47 200
• Powiatowy Inspektorat Weterynarii

83 34 32 041

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 		
w Białej Podlaskiej			
83 34 44 160
• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
					
83 341 64 60
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XXII Sesja Rady Powiatu Bialskiego

N

astępnie w trakcie sesji stwierdzono kworum i ustalono
porządek obrad. Ponadto radni powiatu bialskiego przyjęli protokół
XXI sesji. Co więcej, rozpatrzyli
i podjęli następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
w ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Bialski; określenia zadań z zakresu
zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza
się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku; udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie
prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A/78
do rejestru zabytków znajdujących
się na terenie powiatu bialskiego;
udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy
zabytku wpisanym pod numerem
A/1282 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego; założenia Branżowej Szkoły
II stopnia w Międzyrzecu Podlaskim
i włączenia jej do Zespołu Szkół
Technicznych im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim; przyjęcia
sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Bialskiego

Dnia 27 maja 2020 r. odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Bialskiego, podczas której zastosowano specjalne środki ostrożności ze
względu na pandemię koronawirusa. Z okazji obchodzonego tego
dnia święta powszechnie zwanego Dniem Samorządowca (Dzień
Samorządu Terytorialnego) starosta bialski Mariusz Filipiuk i przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński
wspólnie złożyli życzenia skierowane do samorządowców, wójtów,
burmistrzów, radnych wszystkich kadencji i szczebla, a także pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego na rok
2019”; zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia statutu powiatu bialskiego; zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2020 rok; zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata
2020 – 2026.
Podczas sesji rozpatrzono także:
sprawozdanie z działalności komendanta miejskiego Policji oraz
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie
powiatu za 2019 rok; informację
komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpie-

czeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok;
informację o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu bialskiego za
2019 rok; sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Białej Podlaskiej za rok
2019, ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Bialskim stanowiącą załącznik do sprawozdania
oraz sprawozdanie z efektów pracy
koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, jako organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim.
Ponadto radni przyjęli sprawozdanie
Starosty z pracy Zarządu Powiatu
w okresie pomiędzy sesjami. W trakcie obrad głos zabierali m.in. radni
Arkadiusz Maksymiuk, Wojciech Mitura, Marian Tomkowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Daniel
Dragan, wicestarosta bialski Janusz
Skólimowski, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Malczuk oraz dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej Jarosław Gajewski.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej /
Radio Biper

www.powiatbialski.eu									
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Nowa karetka dla międzyrzeckiego szpitala
- Ambulans za niemal 400 tys. złotych
zakupiono ze środków budżetu Powiatu
Bialskiego. Potrzeba zakupu pojawiła
się w związku z koniecznością odnowienia taboru posiadanego przez Szpital
Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim
oraz uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach. To bardzo
ważna inwestycja, która przyczyni się
do poprawy ochrony życia i zdrowia
mieszkańców naszego powiatu - skomentował starosta bialski Mariusz
Filipiuk, który wyraził wdzięczność
wob e c wsz ystk ich, k tór z y by li
zaangażowani w projekt zakupu. Dziękuję każdemu, kto dołożył cegiełkę
do pozyskania nowego ambulansu.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

14 maja 2020 r. do Międzyrzeca Podlaskiego dotarł nowy ambulans. Pojazd posiada zabudowę medyczną oraz jest wyposażony
w sprzęt medyczny. Niebawem będzie służyć pacjentom.
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3 mln 736 tysięcy zł na rehabilitację
niepełnosprawnych w 2020 roku
W planie na 2020 roku znalazły
się pieniądze na:
71.000 zł – rehabilitację
zawodową, w tym na:
– 27.240 zł – staże – w tym
stypendia, koszty dojazdu na staż
i badań lekarskich,
– 40.000 zł – środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo
wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej przyznawane osobom
niepełnosprawnym,
– 3.760 zł – dofinansowanie do
wysokości 50% oprocentowania
kredytów bankowych zaciągniętych
p r z e z o s o b y n i e p e ł n o s p raw n e
na kontynuowanie działalności
gos p o d arcz e j lub prowadz enie
własnego lub dzierżawionego
gospodarstwa rolnego,
3.665.723 zł – rehabilitacja
społeczna, w tym na:
– 2.664.480 zł – zobowiązania
dotyczące kosztów działania
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
– 150.000 zł – dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych,
– 60.000 zł – dofinansowanie
s p o r t u ,
k u l t u r y ,
rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych,
– 650.243 zł – dofinansowanie

Określenie zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone
zostały środki finansowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 będzie tematem nad którym podczas
najbliższej sesji pochylą się radni powiatowi. Do przekazania na
cele rehabilitacyjne Powiat dysponuje w tym roku kwotą 3 mln 736
tysięcy złotych.
zaopatrzenia w sprzęt
tłumacza-przewodnika.
r e h a b i l i t a c y j n y, p r z e d m i o t y
Po d z i a ł ś ro d k ó w z P F R O N n a
ortopedyczne i środki
2 0 2 0 rok u z o s t a ł p oz y t y w n i e ,
pomocnicze przyznawane osobom
przy jednym głosie wstrzymująniepełnosprawnym na podstawie
cym się, zaopiniowany przez Poodrębnych przepisów,
wiatową Społeczną Radę ds. Osób
– 140.000 zł – likwidacja
Niepełnosprawnych. W skład
barier architektonicznych,
Rady weszły: Małgorzata Malw komunikowaniu się
c z u k (pr z e wo dnicz ąca), A n n a
i technicznych, w związku
Jakubiak (wiceprzewo
z indywidualnymi potrzebami osób
dnicząca), Małgorzata
niepełnosprawnych,
Bandzerewicz (sekretarz), Te– 1.000 zł – dofinansowanie usług
resa Bardak (członek), Maria
tłumacza języka migowego lub
Nazaruk (członek).
Materiał: Radio Biper

Spotkanie pod patronatem Starosty Bialskiego

1

9 maja 2020 r. w sali konferencyjnej w pok. 122 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej odbyło się z inicjatywy
starosty bialskiego Mariusza Filipiuka spotkanie z udziałem Pana
Edwarda Tomaszuka reprezentującego przedsiębiorstwo Pol-Kres
EDWOOD z siedzibą w Białej Podlaskiej, Pana Henryka Gmitruczuka
– Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie,
Pana Bogdana Najdyhora – Kierownika Nadzoru Wodnego w Białej
Podlaskiej PGW Wody Polskie oraz

Pana Przemysława Bierdzińskiego
– Dyrektora Wydziału Rolnictwa
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Przedmiotem rozmów była bardzo
trudna sytuacja związana z brakiem opadów i symptomami suszy
hydrologicznej. W trosce o interes
społeczny i mieszkańców powiatu
bialskiego starosta bialski Mariusz
Filipiuk podjął się organizacji spotkania pomiędzy ww. Panami, by
stworzyć odpowiednią płaszczyznę do ustaleń dotyczących propozycji Pana Tomaszuka, któr y

zasugerował, że na własny koszt
przygotuje małe zapory na dwóch
ciekach wodnych: rzece Rudka
i Danówka. W trakcie spotkania
padło wiele ciekawych propozycji
rozwiązań problemu małej retencji.
W efekcie uczestnicy spotkania
uznali, że ww. propozycję należy doprecyzować, co pozwoli na
podjęcie jak najbardziej korzystnej decyzji. W najbliższym czasie
najprawdopodobniej odbędzie się
kolejne spotkanie pod patronatem
starosty bialskiego.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

www.powiatbialski.eu									
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Koronawirus

P

amiętajmy jednak, że klauzula
ta nie może być stosowana bezpodstawnie i nadużywana. Tym niemniej, wyjątkowy czas epidemii stawia wszystkich konsumentów oraz
przedsiębiorców przed nowymi wyzwaniami i koniecznością przedefiniowania niektórych dotychczasowych zasad współpracy. Dlatego
też każdy przypadek należy oceniać
indywidualnie, a obie strony kontraktu powinny starać się wypracować kompromisowe, proporcjonalne
rozwiązania dostosowane do trudnej dla wszystkich sytuacji.
Poniżej kilak przykładów z życia
codziennego związanych z niemożliwością realizacji umów w związku
z obecnie panującą sytuacją.
Czy w związku z zamknięciem żłobków przez epidemię koronawirusa
mogę się domagać od prywatnego
żłobka zwrotu pieniędzy lub wyrównania za ten czas?
Niewątpliwie sytuacja związana
z ogłoszonym stanem zagrożenia
epidemicznego lub stanem epidemii
jest nadzwyczajna. Nie ma w tym
ani winy przedsiębiorców, ani rodziców, Strony umowy (zarówno
rodzice jak i właściciele placówek),
nie mogły takich okoliczności przewidzieć, kształtując treść zawieranych umów. W związku z powyższym, z uwagi na sytuację, należy
sięgnąć do uregulowań kodeksu cywilnego i przyjąć, że mogło dojść do
nadzwyczajnej zmiany okoliczności
(tzw. klauzula rebus sic stantibus
zawarta w art. 3571 § 1 k.c.) lub do
częściowej następczej niemożliwości świadczenia (art. 495 § 2 k.c.).
Pierwsza z tych instytucji przewiduje możliwość oznaczenia nowego
sposobu wykonania zobowiązania,
wysokości świadczenia lub nawet
rozwiązania umowy. Druga wiąże
się z obowiązkiem zwrotu, zgodnie z przepisami o bezpodstawnym
wzbogaceniu, uiszczonej opłaty za
czas niemożliwości świadczenia
usługi oraz z niemożnością żądania
opłat za kolejne okresy, w których
świadczenie nie jest wykonywane.
Powyższe kwestie cywilnoprawne
są domeną sądów powszechnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że
aktualna, nadzwyczajna sytuacja wymaga spokojnego i odpowiedzialnego podejścia od wszystkich uczestników rynku. Niemożność realizowania umów nie jest wynikiem winy ani konsumentów,
ani przedsiębiorców. W tej sytuacji najlepsze jest elastyczne
i racjonalne podejście do wzajemnych świadczeń i obowiązków.
Ta sytuacja może być interpretowana jako nadzwyczajna zmiana
okoliczności, co przewiduje też Kodeks cywilny w stosunkach cywilnoprawnych (jest to tzw. klauzula rebus sic stantibus).
i ostatecznie, jeśli strony nie dojdą
Punktem wyjścia powinno być rówdo porozumienia, oceni je sąd.
nież przedstawienie przez właścicieW ocenie Prezesa UOKiK strony
la placówki rzeczywistych kosztów,
umowy powinny starać się porozujakie ponosi mimo nieobecności
mieć w jaki sposób rozliczać koszty
w niej dzieci, a których poniesienie
czesnego, uwzględniając, że z jednej
skutkowałoby dla przedsiębiorcy rastrony de facto opiekę nad dziećżącą stratą, Należy bowiem mieć na
mi w tym czasie sprawują rodzice,
uwadze, że jedynym świadczeniem
z drugiej że placówka musi być bez
jakie obecnie wykonuje większość
przer wy utrzymywana, żeby po
z tych placówek jest podtrzymanie
okresie epidemii dzieci mogły do
możliwości przyjęcia dzieci do planiej wrócić. Należy jednak pamięcówki jak tylko ograniczenia wprotać, że ryzyko prowadzenia działalwadzone z uwagi na pandemię zoności gospodarczej spoczywa przede
staną uchylone.
wszystkim na przedsiębiorcy i nie
W przypadku braku dojścia do poropowinien on podejmować prób,
zumienia każda ze stron ma prawo
w wyniku zaistnienia sytuacji nadodstąpienia od umowy.
zwyczajnej, obciążenia nim wyłączUOKiK stoi na stanowisku, że obie
nie albo prawie wyłącznie konsustrony kontraktu powinny starać się
menta. W podobnie trudnej sytuacji
wypracować rozwiązania dostosoznalazły się również inne instytuwane do trudnej dla wszystkich sycje, np. kulturalne, które muszą się
tuacji. W razie potrzeby, skorzystać
utrzymać bez wpływu środków od
z mediacji. W przypadku ewentualkonsumentów.
nych sporów z prywatną placówką,
W mojej ocenie niedopuszczalne jest
konsumenci mogą skorzystać z bezpobieranie czesnego w pełnej wysopłatnej pomocy prawnej, np. rzeczkości za czas, kiedy dzieci w ogóle nie
ników konsumentów. W przypadku
przebywają w placówce. Niewątpliwie
pojawienia się sporu ostatecznie
nie powinny być pobierane opłaty za
o racji strony będzie rozstrzygał sąd
wyżywienie oraz za zajęcia dodatkoZarezerwowałam wyjazd do hotelu
we. Nie wydaje się również sprawiew Polsce i wpłaciłam zadatek. Chcę
dliwą, choć każdy przypadek należy
zrezygnować z wyjazdu - czy stracę
oceniać indywidualnie, symboliczna
wpłacony zadatek?
obniżka czesnego. Należy pamiętać,
Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemże co do zasady konsument powinych (realizacja rezerwacji) stało
nien ponosić opłaty odpowiadające
się niemożliwe wskutek okolicznowyłącznie wysokości uzasadnionych
ści, za które żadna ze stron odpokosztów ponoszonych przez placówwiedzialności nie ponosi (sytuacja
kę, niezbędnych do zapewnienia ciąepidemiologiczna), strona, która
głości jej funkcjonowania (np. opłaty
miała to świadczenie spełnić, nie
za wykorzystywany lokal, wynagromoże żądać świadczenia wzajemdzenie pracowników itp.)
nego (zapłaty), a w wypadku, gdy je
Podstawę do podjęcia negocjacji
już otrzymała, obowiązana jest do
powinna stanowić analiza treści
zwrotu według przepisów o bezpodumowy, jaka wiąże konsumenta
stawnym wzbogaceniu (art. 495 §1
i placówkę aby sprawdzić między inkodeksu cywilnego). Dlatego nie ma
nymi, co wchodzi w skład czesnego.
podstawy do tego, aby konsument

►
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tracił zadatek – powinien dostać go
z powrotem. Od 1 kwietnia hotele z mocy prawa zostały zamknięte
dla gości (z nielicznymi wyjątkami),
co w zasadzie wyklucza możliwość
świadczenia. Jeśli umowa została
rozwiązana po 31 marca, hotel ma aż
180 dni na zwrot płatności.
Musieliśmy odwołać wesele. Dom
weselny nie chce zwrócić pieniędzy.

Proponuje zwrot za pół roku i twierdzi, że pozwalają mu na to przepisy
uchwalone w związku z epidemią. Czy
to prawda?
Nie. W ustawie uchwalonej pod koniec marca rzeczywiście znalazł się
taki przepis, ale dotyczy on organizacji wystaw i kongresów, działalności
kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej, organizacji wystaw

Koronawirus - zalecenia

www.powiatbialski.eu

tematycznych lub imprez plenerowych. Wesele nie podpada pod żadną
z tych kategorii, więc dom weselny
powinien zwrócić pieniądze na Państwa żądanie. Co innego, gdyby był
to hotel, wówczas faktycznie zwrot
może nastąpić za 180 dni, zgodnie
z art. 15zp ust. 4 ustawy o COVID-19.
https://www.uokik.gov.pl/koronawirus.php

www.powiatbialski.eu									
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I Edycja Konkursu - Konsumencki Absurd Miesiąca
Fe deracj a K ons umentów o g ł a sza I EDYCJĘ KONKURSU – KONSUMENCKI ABSURD MIESIĄCA.
Na zgłoszenia czekamy do 5
czerwca 2020 roku
Na jakie zgłoszenia czekamy? Udokumentowane w jakikolwiek sposób
np. zdjęciem, scanem nietypowe
zjawisko rynkowe, które stosowane
przez przedsiębiorców wobec konsumentów może być w szczególności:
• sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, z szeroko rozumianą uczciwością kupiecką,
• nierzetelne,
• mogące wprowadzać w błąd,
• mogące powodować nietypowe zachowania klientów,
Takie właśnie zjawiska nazwaliśmy
absurdem konsumenckim.
Na zgłoszeniu „absurdu” sprawa
się nie kończy. Będziemy wspólnie

- konsument razem z organizacją
konsumencką reprezentowaną przez
prawnika - podejmować działania adresowane do konkretnego przedsiębiorcy, działając dla dobra wspólnego.
O zgłaszanych sprawach będziemy
informować na naszej stronie, na FB
i w informacjach prasowych. Skoro
mamy mieć wpływ na rynek – działajmy wspólnie.
Zgłoszenia absurdów konsumenckich można przesyłać w dowolnej
postaci do Federacji Konsumentów,
najlepiej przez profil Facebook lub
na adresy Oddziałów w Łodzi, Kielcach i Warszawie (warszawa@federacja-konsumentow.org.pl; lodz@federacja-konsumentow.org.pl;
kielce@federacja-konsumentow.org.
pl).
Zgłoszenia pisemne prosimy przesyłać na adres Federacji Konsumentów

w Warszawie (00-364 Warszawa, ul.
Ordynacka 11/1) lub do Oddziału
w Łodzi albo Kielcach. Adresy oddziałów na stronie: www.federacja-konsumentow.org.pl
Więcej informacji na stronie
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/264,i-edycja-konkursu-konsumencki-absurd-miesiaca.html
oraz śledzenia komunikatów na naszym profilu Facebook: https://www.
facebook.com/dlakonsumentow/.

Pogodna Jesień z Konstantynowa

W

zięli w nim udział: Zdzisław
Marczuk , Jadwiga Pr uska ,
Helena Brojek, Cecylia Kordaczuk,
Stanisława i Tadeusz Andruszkiewiczowie, Feliksa Kostusik, Feliksa
i Stanisław Matoszukowie, Włodzimierz Niewęgłowski, Tadeusz Dudek
i Danuta Rędaszka. Wszyscy dobrze
się znali, przyjaźnili, niekiedy chodzili razem do szkoły, występowali
w kapeli czy zespole KGW, śpiewali
w chórze kościelnym.
To sprawiło, że postanowili występować razem. Na pierwszym spotkaniu
ustalono nazwę zespołu Pogodna
Jesień i ustalono, że czwartkowe
spotkania odbywać się będą w GOK.
Funkcja kierownika muzycznego
i nauczyciela przypadła harmoniście
i skrzypkowi Zdzisławowi Marczukowi, który prowadzi zespół do dziś.
Seniorzy narzucili sobie cel – występ na dożynkach wojewódzkich 3
września 1995 r. w Konstantynowie
z pieśniami dożynkowymi. Danuta
Rędaszka zaproponowała naukę pieśni „Seniorzy”, która wszystkim przypadła do gustu. W następnych latach
była ona wykonywana wielokrotnie
i stała się niejako hymnem zespołu.

Wizytówka kulturalna gminy to chyba najtrafniejsze określenie zespołu, który od 25 lat towarzyszy imprezom organizowanym w Konstantynowie. Pierwsze spotkanie seniorów, bo to oni od początku
stanowią człon grupy, miało miejsce 8 lipca 1995 r.
Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny i niemal z dnia na dzień
Pogodna Jesień może przyjąć zaproszenie do występów na uroczystości
o różnej tematyce. Występy poza
gminą są traktowane jak wycieczka,
a nie praca, chociaż wymagają sporego wysiłku.
W tym roku przypada 25 lat działalności Pogodnej Jesieni. Wielokrotnie
zmieniał się jej skład. Bardzo krótko
występowała Stanisława Andrusz-

kiewicz. Z żalem odeszła Danuta Rędaszka po zmianie miejsca zamieszkania. W 2003 r. odeszli: Halina
Wasiuk, Helena Brojek oraz Tadeusz
Dudek. W 2004 r., po śmierci męża,
zawiesiła swoje uczestnictwo Zdzisława Rypina. Przez kilka lat członkami zespołu byli: Dorota Andruszkiewicz, Barbara Misiewicz, Maria
Nitychoruk. Obecnie choroba i inne
przeciwności losu uniemożliwiają
udział w próbach: Teresie Januszek,

►
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Cecylii Kordaczuk, Mirosławowi
Szwaderowi i Włodzimierzowi Niewęgłowskiemu. Teraz w innym, „Niebiańskim chórze” śpiewają: Stanisława Andruszkiewicz, Tadeusz Dudek,
Helena Brojek, Zdzisława Rypina,
Jadwiga Pruska, Teresa Januszek,
Feliksa i Stanisław Matoszukowie.
Aktualny skład zespołu to: Feliksa
Kostusik, Grażyna Kowaluk, Danuta
Wereszko, Danuta Garbowicz, Teresa
Warowna, Anastazja Przybysławska,
Bożena Rogoźnicka, Helena Sawczuk
i Zdzisław Marczuk.
Przez ćwierć wieku zespół wniósł
wiele do promocji i animacji lokalnej
kultury gminy Konstantynów. Na
potrzeby występów śpiewacy wyszukali wiele pieśni ludowych i pa-

triotycznych, których część jest zarejestrowana i znajduje się w zbiorach
Gminnego Centrum Kultury. Na
podkreślenie zasługują repertuar
liczący blisko 300 pieśni i ogromny
zapał członkiń zespołu. Ich dorobek
wokalny dokumentują dwie płyty.
Pierwsza, wydana w 2010 roku, zawierała opracowania popularnych
kolęd. Druga zatytułowana „Leć głosie po rosie” ukazała się w tym roku
z pieśniami ludowymi, wykonywanymi przez zespół, na co dzień. Choć
śpiewacy sprawdzili się w różnym
repertuarze (kolędy, pieśni maryjne, religijne, wojskowe i patriotyczne), wysoko cenią dwukrotny udział
w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-

www.powiatbialski.eu

rzu nad Wisłą (2006 i 2012 r.). Takim wyczynem mogą pochwalić się
nieliczni w powiecie, bo konkurencja
w kolejnych etapach przeglądu jest
ogromna. Spośród 148 dyplomów
i 33 dokumentów zgromadzonych
przez Gminne Centrum Kultury na
temat Pogodnej Jesieni jest i taki,
który stanowi podziękowanie za
twórczy wkład w rozwój i promocję
kultury podlaskiej.
Zespół posiada także dyplom i medal
za trud i zaangażowanie podejmowane dla dobra naszej społeczności
z okazji XX-lecia odrodzonych samorządów oraz dyplom za wkład w kultywowanie i popularyzację pięknej,
ludowej tradycji podlaskiej wsi oraz
promocję powiatu bialskiego.
Materiały: Radio Biper / Istvan Grabowski

Nieodpłatna pomoc prawna - od 25.05.2020 r.
przywrócenie bezpośredniej obsługi beneficjentów

S

tarostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej informuje, że na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878
ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 25.05.2020
r. w sprawie uchylenia Zarządzenia
Nr 7 Starosty Bialskiego z dnia 13

marca 2020 r. w sprawie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnych porad obywatelskich
na obszarze Powiatu Bialskiego, za
pomocą środków porozumiewania
się na odległość, przywraca się bezpośrednią obsługę beneficjentów
nieodpłatnych porad prawno-obywatelskich.
Jednocześnie Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej informuje, że
w związku z nowelizacją art. 4 ust.

1 ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294
ze zm.) zakres nieodpłatnej pomocy
prawnej objął także sprawy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych
osób w ciągu ostatniego roku.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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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

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”
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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)

JEŚLI MASZ
GORĄCZKĘ

DUSZNOŚCI

SUCHY KASZEL

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

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.

Koncert noworoczny w Gminie Leśna
Podlaska

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!

W imię Boże. Spektakl w 146 rocznicę męczeństwa
Unitów Drelowskich

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Dobre, bo bialskie 2019

QR CODE

Bal karnawałowy dla podopiecznych PCPR

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Studniówka 2020 ZST w Międzyrzecu Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wieczór kolęd i pastorałek w Janowie Podlaskim

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wieczór z kolędą w Tucznej

QR CODE
QR CODE

Przegląd kolędniczy w Kodniu

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Staropolska wigilia i wspólne kolędowanie
w Jaźwinach

Wygenerowano na www.qr-online.pl

