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WAŻNE TELEFONY
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Sekretariat Starosty Bialskiego   83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego  83 35 11 393

•	 Wydział Architektury i  Budownictwa 83 35 11 328

•	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  83 35 11 387
•	O/Z w Terespolu   83 35 11 382

•	 Wydział Komunikacji
•	 Rejestracja pojazdów   83 35 11 317
•	 Wydawanie praw jazdy   83 35 11 314
•	 Organizacja ruchu drogowego  83 35 11 321
•	 O/Z w Międzyrzecu Podlaskim  8335 11 384

•	 Wydział Rolnictwa i Środowiska  83 35 11 343

•	 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 83 35 11 391

•	 Wydział Spraw Społecznych   83 35 11 339

•	 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 telefon alarmowy    83 34 35 297

•	 Powiatowy Rzecznik Konsumentów  83 35 11 367

•	 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
      83 34 35 899

•	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 83 34 32 982

•	 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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XXIII Sesja Rady Powiatu Bialskiego

W sesji uczestniczyło 20 radnych 
w związku z czym stwierdzono 

prawomocność obrad. Jednogłośnie 
przyjęto porządek obrad oraz zatwier-
dzono protokół z XXII sesji.
Następnie radni Powiatu Bialskiego 
podjęli następujące uchwały: w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przekształce-
nia placówki opiekuńczo-wychowawczej 
o nazwie „Dom Dziecka w Komarnie” 
oraz nadania statutów jednostkom orga-
nizacyjnym powstałym w wyniku prze-
kształcenia; w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na czas oznaczony; w sprawie wyra-
żenia zgody na zbycie nieruchomości; 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu dotyczącego zasad udzie-
lania stypendium Starosty Bialskiego; 
w sprawie regulaminów dotyczących za-
sad przyznawania Stypendium Starosty 
Bialskiego; w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Bialskiego na 2020 r.; w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Bialskiego 
na lata 2020-2026.
W dalszej kolejności przyjęto sprawoz-
danie Starosty z pracy Zarządu Powiatu 
w okresie między sesjami.
W części końcowej sesji uwagę radnych 
zajęły sprawy bieżące, wnioski i oświad-
czenia. Jako pierwszy głos zabrał radny 
Arkadiusz Maksymiuk w celu wyjaśnie-
nia i przedstawienia odpowiedzi na py-
tania skierowane przez niego podczas 
ostatniej sesji, jak również podziękował 
pani dyrektor Małgorzacie Malczuk za 
udzielenie odpowiedzi na wcześniejsze 
pytania. Jednym z postawionych pytań 
przez radnego Maksymiuka było zapy-
tanie do Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawie liczby zgonów w powiecie 
bialskim w pierwszym kwartale 2019 r. 
i analogicznym okresie roku 2020. Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna poinfor-
mowała Radnego, iż nie prowadzi ona 
kartotek związanych z interesującym 
go zagadnieniem, gdyż informacje takie 
znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Kolejną kwestią poruszoną przez 
pana Arkadiusza Maksymiuka była 
sprawa niewyjaśnionych przelotów nad 
terenem powiatu bialskiego. Radny zo-
stał poinformowany, iż Państwowa In-
spekcja Sanitarna nie posiada wiedzy na 
temat rozpylania substancji nieznanego 
pochodzenia nad mieszkańcami powia-

tu bialskiego. Poinformowano również, 
iż organem właściwym zajmującym się 
emisją zanieczyszczeń substancji szko-
dliwych do środowiska jest Inspekcja 
Ochrony Środowiska oraz że odpowiedź 
na rzeczone pytanie można uzyskać na 
stronach internetowych po wpisaniu 
odpowiedniego adresu. Następnie rad-
ny przedstawił uzyskaną odpowiedz 
na pytanie, czy Sanepid w 2019 r. pro-
wadził badania na zawartość glifosatu 
w produktach spożywczych. Uzyskał 
odpowiedź, iż w 2019 r. takie badania 
nie były prowadzone przez Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Białej Podlaskiej, ale w 2020 r. prze-
badanych ma zostać ok. 80 tys. próbek 
żywności w całym kraju. W planach są 
miedzy innymi dodatkowe badania 
kasz, płatków i mąki związane z donie-
sieniami o obecności glifosatu w produk-
tach zbożowych. Radny podziękował In-
spekcji za kroki poczynione w kierunku 
ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu 
Bialskiego. Kolejną kwestią poruszoną 
przez radnego była sprawa odcinka dro-
gi między Czosnówka a Biała Podlaską.
Następnie głos zabrał wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Daniel Dragan 
w sprawie budowy linii 631, tj. linii ko-
lejowej łączącej bezpośrednio Lublin 

z Białymstokiem. Pan Dragan wyraził 
swoje zaniepokojenie brakiem konsul-
tacji z mieszkańcami i brakiem informa-
cji o korzyściach dla powiatu bialskiego, 
wynikających z budowy tego odcinka. 
Zwrócił się do przewodniczącego komi-
sji rolnictwa, gospodarki i infrastruktury 
– radnego Marka Sulimy o rozpoczęcie 
debaty w zakresie rzeczonego zagad-
nienia – tak, aby powiat bialski w pełni 
wykorzystał pojawiające się możliwości 
z racji mającego powstać nowego połą-
czenia kolejowego.
W dalszej części wypowiedział się wice-
starosta Janusz Skólimowski. W swojej 
wypowiedzi, odniósł się do wcześniejszej 
wypowiedzi radnego Daniela Dragana 
oraz poinformował o ilości środków 
ochrony osobistej przekazanych jed-
nostkom powiatowym. 
Radny Marek Sulimy poinformował, 
że podczas obrad komisji ustalono, iż 
w najbliższym czasie komisja dokona 
objazdu wschodniej części ściany w celu 
kontroli dróg. W związku z czym skie-
rował do obecnych prośbę o zgłaszanie 
uwag i problemów. Radny poinformo-
wał, iż przeprowadzono przegląd szkół 
na terenie Międzyrzeca Podlaskie-
go i planowane są wizyty w szkołach 
w Wisznicach, Małaszewiczach i Jano-

Dnia 30 czerwca 2020 r. odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Bial-
skiego. Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARSA-Co 

V-2 oraz w celu ograniczenia choroby COVID-19 na sesję zaproszeni 
byli tylko radni powiatu bialskiego, kierownicy Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej, jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych 

służb, których sprawy były referowane. Przewodniczący Rady Powiatu 
Mariusz Kiczyński poinformował zebranych o zasadach bezpieczeń-

stwa obowiązujących podczas stanu epidemii. Zaproszenie na sesję 
przyjęły pani Elwira Charewicz – Skarbnik Powiatu oraz pani Małgorza-

ta Malczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
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Zakończenie roku szkolnego 
w gminie Biała Podlaska

Na zakończenie roku szkolnego 
wójt Wiesław Panasiuk skiero-

wał do społeczności szkolnych oko-
licznościowe pismo. Pisze w nim 
m.in. – „  W  przededniu wakacji 
chciałbym szczególnie pogratulować 
tym, którzy zgodnie z regulaminem 
otrzymują Złote i Diamentowe Pió-
ro, jako dowód na to, że byli w swej 
szkole najlepszymi. Jak powiedział 
Pele, sukces to nie dzieło przypadku. 
To ciężka praca, wytrwałość, nauka 
i poświęcenie. A nadto wszystko mi-
łość do tego, co się robi. Jeszcze raz 
gratuluję wszystkim, którym nauka 
sprawia przyjemność i jest ich pasją. 
Życzę wszystkim uczniom, nauczy-
cielom, pracownikom niepedagogicz-
nym miłych, ciepłych i wolnych od 
wirusów wakacji. Odpoczywajcie pa-
miętając o swoim bezpieczeństwie. 
Do zobaczenia we wrześniu.”

Oto lista uczniów docenionych 
Złotym Piórem.
Szkoła Podstawowa w Ciciborze 
Dużym:
Amelia Demianiuk z kl. V, Patrycja 
Chwedoruk z kl. V, Kinga Peszuk 
z kl. VI i Julia Jakubiuk z kl. V.
Szkoła Podstawowa w Grabanowie:
Natalia Ladwiniec z kl. V, Gabriela Ro-
maniuk z kl. VIII, Martyna Ostapiuk 
z kl. VIII i Franciszek Korszeń z kl. IV.
Szkoła Podstawowa w  Ortelu 
Książęcym Drugim: Karolina Mi-
kiciuk z kl. VI, Anna Klewek z kl. 
IV, Aleksandra Weremko  z kl. VII 
i Amelia Szendel z kl. VIII.
Szkoła Podstawowa w Hrudzie:
Maciej Zaremba z kl. VII, Antoni De-
nis z kl. V i Szymon Zazula z kl. V.
Szkoła Podstawowa w Sitniku:

Julia Teodorczuk zkl. VIII i Alicja Ja-
roć z kl. VII
Szkoła Podstawowa w Sławacin-
ku Starym:
Wiktoria Jakubowicz z kl. IV, Karoli-
na Maleńczuk z kl. V, Julia Jankow-
ska z kl. V i  Laura Jankowska z kl. V.
Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu:
Michał Bebkiewicz z kl. V i Zofia 
Markowska z kl. IV.
Szkoła Podstawowa w Sworach:
Karolina Sawczuk z kl. VIII, Karolina 
Jadczuk z kl. VI, Monika Olesiejuk 
z kl. V i Wojciech Sawczuk z kl. V.
Szkoła Podstawowa w Woskrze-
nicach Dużych:
Julia Kaździoł z kl. VI, Jakub Saw-
czuk z kl. VIII i Natalia Chacewicz 
z kl. IV.

Szkoła Podstawowa w Dokudo-
wie Pierwszym:
Piotr Hawryluk z kl. V i Mateusz Ma-
dej z kl. V.
W tym roku zaszczytne nagrody Dia-
mentowego Pióra i tytuł Prymusa 
Gminy otrzymali: Anna Węgrzy-
niak z kl. VII Szkoły Podstawowej 
w Styrzyńcu, Julia Segin z kl. VI 
Szkoły Podstawowej w  Woskrze-
nicach Dużych, Paulina Jaskól-
ska z kl. VII Szkoły Podstawowej 
w  Sworach,  Jakub Żuk   z  kl. VI 
Szkoły Podstawowej w Ciciborze Du-
żym oraz Jakub Polynko z kl. VIII 
Szkoły Podstawowej w Dokudowie 
Pierwszym. Serdecznie gratulujemy 
wyróżnień.

Materiały: Radio BIPER

wie Podlaskim oraz w domach pomocy 
społecznej. Radny Marek Sulima poru-
szył również kwestię zanieczyszczenia 
rzeki położonej w jego sąsiedztwie oraz 
trudnej sytuacji przedsiębiorców i rolni-
ków w kraju spowodowanej epidemią. 
Zaapelował o jedność głosów i zjedno-
czenie sił w walce z tym problemem.
W następnej kolejności o głos poprosił 

radny Tomasz Bylina, który odniósł się 
do wcześniejszej wypowiedzi Arkadiusza 
Maksymiuka i zaproponował spotkanie 
w sprawie partycypacji kosztów związa-
nych z budową dróg przez urzędy gmin 
z samorządem.
Na koniec przewodniczący Rady Powia-
tu Mariusz Kiczyński poinformował 
o korespondencji wpływającej na adres 

biura Rady Powiatu i przekazał zebra-
nym życzenia i podziękowania za pracę 
od Wojewody Lubelskiego - pana Lecha 
Sprawki. W imieniu Rady Powiatu po-
witał panią Barbarę Kociubińską-Kozę, 
która objęła stanowisko dyrektora wy-
działu spraw społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Białej Podlaskiej.
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Radio 

Biper

Tradycją gminy Biała Podlaska stało się, że na koniec roku szkol-
nego wójt Wiesław Panasiuk honoruje najlepszych uczniów, którzy 

przez dziesięć miesięcy wykazywali się wyjątkową pilnością w na-
uce, osiągając najwyższe oceny. Warunkiem wyróżnienia jest uzy-

skanie średniej 5,0 lub wyżej. Zazwyczaj okazją do ich wręczenia 
była okolicznościowa gala gminna z udziałem uczniów, ich rodziców 
i pedagogów. W tym roku, ze względu na pandemię koronowirusa, 
nagrody najlepszym wręczyli dyrektorzy gminnych placówek oświa-

towych. Laureaci odebrali honorowe wyróżnienia 26 czerwca.
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54 laptopy do zdalnej nauki trafią do uczniów 
z gminy Biała Podlaska

Urządzenia zostaną przeznaczo-
ne również dla nauczycieli pro-

wadzących zdalne zajęcia szkolne, 
których komputery ze względu na 
zużycie, nie nadają się prowadzenia 
lekcji w systemie on-line.

Materiały: UG w Białej Podlaskiej / Radio Biper

Mamy w regionie klasę celno-skarbową! 

Pomysł lubelskiej KAS na utworzenie 
w wybranych szkołach woj. lubelskie-

go klas celno-skarbowych był wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom środowisk 
szkolnych. Celem projektu jest zainte-
resowanie młodych ludzi – stojących 
przed wyborem kierunku kształcenia – 
służbą dla państwa w strukturach mun-
durowych oraz umożliwienie im naby-
cia nowych uprawnień i kwalifikacji. 
Projekt ma na celu także kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Służby Celno-
-Skarbowej.
Zajęcia prowadzone będą na zasadzie 
eksperymentu pedagogicznego. W pro-
gramie nauczania, poza przedmiotami 
ogólnymi, będą 2 godziny zajęć nadobo-
wiązkowych tygodniowo z zakresu te-
matyki celno-skarbowej. Zajęcia zakoń-
czone będą stopniem na świadectwie.
Zakres tematyczny prowadzonych 
zajęć będzie obejmował takie ob-
szary jak:
1) organizacja, rola i zadania Krajowej 
Administracji Skarbowej/Służby Celno-
-Skarbowej,
2) przepisy regulujące funkcjonowanie 
KAS,
3) ceremoniał KAS, zajęcia z musztry,
4) kultura organizacji i etyka zawodowa.
Po roku funkcjonowania projekt zosta-
nie poddany pierwszej ewaluacji i oce-
nie. Pozwoli to podjąć decyzję co do 

kontynuacji i rozszerzenia kształcenia 
na inne placówki szkolne.
Poza teorią w szkole uczniowie będą też 
wizytowali jednostki Lubelskiego Urzę-
du Celno-Skarbowego, w tym przejścia 
graniczne, by móc zweryfikować swoje 
oczekiwania co do przyszłej drogi zawo-
dowej.
W Zespole Szkół im. A. Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim, prowadzonej 
przez Powiat Bialski, funkcjonują już 
klasy mundurowe, tj. straż graniczna, 
policja i służba więzienna.

– Nabór do nowej klasy rozpoczynamy już 
dziś. Cel to skompletowanie jednej klasy. 
Marzenie? Dwie klasy pierwsze o profilu 
celno-skarbowym. Nauka na tym profilu 
różnić będzie się diametralnie od tego co 
oferują inne, równie atrakcyjne kierunki 
które posiadamy. Zacznę od tego, że poja-
wią się nowe mundury. Szkoła jest szkołą 
mundurową, kształcimy przyszłych poli-
cjantów, pracowników służby więziennej 
i straży granicznej. Dojdą przyszli pracow-
nicy KAS. To też mundurówka! Zajęcia 
praktyczne przewidujemy w Izbie Admi-

Gmina Biała Podlaska pozyskała 
środki z Ministerstwa Cyfryzacji 
w programie „Zdalna Szkoła +”. 

Wysokość dofinansowania to 
105 tys. zł. Dzięki pozyskanym 

środkom zostaną zakupione 54 
laptopy z zestawami słuchaw-

kowymi, które trafią do najbar-
dziej potrzebujących uczniów 

z terenu gminy Biała Podlaska. 

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym 
Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim będzie 

funkcjonowała klasa o profilu „celno-skarbowym”. To pilotażowy projekt 
Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i Zespołu Szkół w Janowie Podla-
skim. Pierwszy tego typu w województwie, realizowany na mocy podpisa-

nego pomiędzy dyrektorami jednostek porozumienia o współpracy. 



Gościniec Bialski Nr 06/2020                     www.powiatbialski.eu8

nistracji Skarbowej i placówkach granicz-
nych. Staramy się tak oferować kierunki 
kształcenia aby z jednej strony odpowia-
dać na zapotrzebowanie rynku a z drugiej 
kształcić młodych ludzi w zawodach które 
stwarzają możliwość znalezienia ciekawej 
pracy umożliwiającej dalszy rozwój. – mó-
wił Jarosław Dubisz, dyrektor Zespo-
łu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim.

– Myślę, że to pierwsza tego typu umowa 
i tego typu uruchamiana klasa w Polsce. 
Ja przynajmniej nie słyszałem o podob-
nych inicjatywach. Może dla tego jesteśmy 
pierwsi bo uświadamiamy sobie nasze po-
łożenie. Województwo ma ogromną ilość 
kilometrów granicy zewnętrznej która to 
jest granicą państwową ale i Unii Euro-
pejskiej. Funkcjonujemy praktycznie na 
styku dwóch wielkich rynków, europejskie-

go i azjatyckiego którego przedmurzem 
jest Rosja. Potrzebujemy celników, 
potrzebujemy dobrze wykształconych 
pracowników skarbówki. Zespół Szkół 
w Janowie Podlaskim stanie się kuź-
nią talentów w zawodach przez nas 
poszukiwanych. – mówił Artur Kru-
kowski, dyrektor Izby Administracji 
Skarbowej w Lublinie.

Materiał: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie/ Radio 
Biper

„Pomocna Dłoń” zapowiada dobry rok dla 
międzyrzeckich dzieci

PROGRAM 2020 r.
1. 31 stycznia 2020 roku w Zespole 
Szkół Technicznych im. Unitów Podla-Technicznych im. Unitów Podla-
skich w Międzyrzecu Podlaskim odby-
ła się „choinka noworoczna” dla dzieci 
z ubogich i potrzebujących rodzin z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego i okolic.
2.  Z  okazji świąt Wielkanocnych 
jak co roku zostały wydane paczki 
żywnościowe wspomagające ubogie 
rodziny na święta. Odbyło się to 
w ciężkich czasach pandemii wirusa 
COVID-19. Wszyscy potrzebujący 
otrzymali należną pomoc.
3.  Ze względu na dalej panującą 
pandemię nie odbył się festyn 
z okazji „Dnia Dziecka”. Organizacja 
mimo ciężkich warunków zadbała 
o  najmłodszych i  przygotowała 
słodkie upominki w formie paczek 
ze słodyczami dla każdego z dzieci. 
Wydanie paczek odbyło się 30 maja 
2020 roku w siedzibie Organizacji „Po-
daj Dziecku Pomocną Dłoń” przy ul. 
Zarówie 13B w Międzyrzecu Podlaskim 
z zachowaniem środków bezpieczeń-
stwa.
4. Główny Prezes Zarządu Sławomir 
Zacharjasz forsuje zorganizowanie 
imprezy plenerowej z okazji powitania 
wakacji łącząc okoliczność z nieodbytym 
festynem dla dzieci. W planie organizacji 
imprezy jak co roku przewidziane są 
konkurencje sportowe oraz moc atrakcji 
dla najmłodszych.
4.1. Organizacja czeka na odgórną 
decyzję Władz Miasta oraz Władz 
Pa ń s t w o w yc h  z e z w a l a j ą c ą  n a 
organizację imprezy zgromadzeniowej.
4.2. W przypadku minięcia pandemii 
wirusa COVID-19 Prezes Zarządu 
będzie negocjował z  Zarządem 
Organizacji plan zorganizowania 
także imprezy plenerowej / festynu na 
pożegnanie wakacji.

5. Dnia 27 sierpnia 2020 roku Główny 
Prezes Zarządu Sławomir Zachar-
jasz  chce zachęcić darczyńców do 
wsparcia akcji zakupienia artykułów 
szkolnych. Mimo nieporozumień 
z   Z a r z ą d e m  u t r z y m u j e  s i ę 
w przekonaniu, że warto przygotować 
także wyprawki szkolne by dzieci 
spokojnie mogły zacząć rok szkolny 
2020/2021. Decyzja jest niepodważalna 
oraz niezmienna nawet w przypadku 
nieprzychylności Zarządu.
6. W II połowie października 2020 
roku Główny Prezes chce oficjalnie 
podziękować wszystkim darczyńcom 
i wspomagającym Organizację przy 
okoliczności 27 letniego działania 
Organizacji „Podaj Dziecku Pomocną 
Dłoń”.
7. Pod koniec roku w grudniu 2020 
roku Organizacja na czele z Prezesem 
zorganizuje Wieczerzę Wigilijną 
w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Unitów Podlaskich w Międzyrzecu 
Podlaskim.
7.1   Udział w  Wieczerzy wezmą 
wszystkie potrzebujące, zdeklarowane 

w  Organizacji rodziny. Podczas 
wspólnej kolacji będą wydawane 
paczki żywnościowe i słodkie w formie 
zapomogi świątecznej.
8. W programie na 2020 rok Zarząd 
zaplanował także sprowadzenie pomocy 
żywnościowej z  Banku Żywności 
w  Lublinie, która została wydana 
w całości.
Program żywnościowy został w peł-
ni zrealizowany.
8.1 Nowy program rusza od czerwca 
2020 roku również z zapisami potrze-
bujących na korzystanie z pomocy Ban-
ku Żywności.
Powyższe punkty zostały spisane we-
dług ustalonego programu 2020r. 
przez Głównego Prezesa Zarządu Or-
ganizacji „Podaj Dziecku Pomocną 
Dłoń” Sławomira Zacharjasza.
W roku 2020 upływa kadencja wybrane-
go Zarządu ( w roku 2016 ) oraz Komisji 
Rewizyjnej.
W obecnym czasie Organizacja nie jest 
w stanie określić pełnej daty odbycia się 
wyborów do składu Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej.
Pod ustalonym programem podpisują 
się: Zastępca Głównego Prezesa Pa-
weł Serafinowicz, Sekretarz Główny 
Organizacji,   Skarbnik Organizacji, 
Zarząd Główny Organizacji

Materiał: Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń”/Radio 
Biper

Od choinki noworocznej po-
przez wielkanocne paczki - to 
było! Poprzez paczki na Dzień 

Dziecka - to zamiast festynu! A 
w planie m.in. festyny na powi-

tanie i pożegnanie wakacji - o ile 
warunki związane z COVID-19 

na to pozwolą. Do tego zbiórka 
darów na rzecz wyprawek szkol-
nych i Wieczerza Wigilijna - ale 
to już pod koniec roku. W mię-
dzyczasie jeszcze pomoc żyw-
nościowa z Banku Żywności. 

Jednym słowem zapowiada się 
pracowity rok dla Organizacji 

„Podaj Dziecku Pomocną Dłoń” 
w Międzyrzecu Podlaskim.
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Piknik Integracyjny „Słońce jest w każdym z Nas” – Dom 
Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Na wstępie spotkania Dyrek-
tor Domu Sylwia Horodecka 

przywitała przybyłych gości. Na-
stępnie Starosta Bialski przywi-
tał mieszkańców i  pracowników. 
Życzył wszystkim dużo zdrowia 
w  tak trudnym czasie pandemii 
COVID-19. Dyrektor PCPR Małgo-
rzata Malczuk serdecznie powitała 
podopiecznych i ze wzruszeniem 
wspominała czas spędzony w Domu 
Pomocy Społecznej w Konstanty-
nowie. Otrzymała od mieszkań-
ców i pracowników gromkie brawa. 
 
Po części oficjalnej wręczone zostały 
upominki wykonane w salach tera-
peutycznych, malowane na starych 
deskach słoneczniki, które będą 
wspomnieniem dobrej atmosfery 
naszego Domu.
Przy okazji tak uroczystego spotka-
nia obchodzili swoje imieniny sole-
nizanci. Zostali obdarowani przez 
Panią Dyrektor upominkami oraz 
kartkami okolicznościowymi wrę-
czonymi przez Przewodniczącego 
Rady Mieszkańców, Pana Marka. Po 
odśpiewaniu „sto lat” popłynęły ser-
deczne życzenia.
Kolejnym punktem spotkania był 
występ grupy teatralno-wokalnej 
„Zacisze”, która zaprezentowała kil-
ka utworów, zachęcając wszystkich 
do wspólnego śpiewania.

W trakcie trwającego pikniku odby-
ła się wizytacja Domu. Pani Dyrektor 
Sylwia Horodecka oraz Kierownik 
Działu Opiekuńczo-Terapeutyczne-
go Katarzyna Litwiniuk pokazały 
wyremontowane pokoje mieszkań-
ców i aneksy.
Chociaż padał deszcz pięknie pre-
zentował się zagospodarowany po 

przebytej termomodernizacji teren 
zielony wokół Domu, wzbogacony 
o nowe krzewy, kwiaty oraz zasianą 
trawę.
Piknik integracyjny „Słońce jest 
w każdym z Nas” minął w miłej, do-
mowej atmosferze. „Kto potrafi cie-
szyć się z małych rzeczy, ten mieszka 
w ogrodzie pełnym szczęśliwości.”

Materiały: DPS w Konstantynowie

23 czerwca 2020 roku Dom wizytowali Starosta Powiatu Bialskie-
go Mariusz Filiipuk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Małgorzata Malczuk. W tym dniu odbył się także piknik 
integracyjny pod hasłem „Słońce jest w każdym z Nas” wraz z towa-

rzyszącymi mu atrakcjami: salon urody, zgaduj-zgadula, fotoszop, 
występ zespołu „Zacisze”, w skład którego wchodzą mieszkańcy, 

bogato zaopatrzona kawiarenka oraz grill, na którym były pieczone 
różnego rodzaju smakołyki. Niestety z powodu niesprzyjającej aury 
musieliśmy wszystkie zaplanowane atrakcje przenieść do stołówki 
Domu. Obecna trudna sytuacja w kraju uniemożliwiła nam zapro-

szenie przyjaciół z innych placówek.
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Stypendia sportowe w Konstantynowie

Nie od dziś wiadomo, że Konstan-
tynów znajduje się w czołówce 

zmagań i sukcesów sportowych. „Kon-
stantynów” pojawia się w przekazach 
mediów wojewódzkich często też krajo-
wych a i nie rzadko – głównie za sprawą 
ciężarowców – ogólnoświatowych. 
Lista zawodników, którzy otrzymali na-
grody sportowe Wójta Gminy Konstan-
tynów za osiągnięcia w 2019 r.
1.Tomasz Kociubiński – wyciskanie 
sztangi leżąc
2. Kamil Jakoniuk – wyciskanie sztangi
3. Mikołaj Kociubiński – wyciskanie 
sztangi leżąc
4. Jakub Niczyporuk – szachy
5. Beata Gajda – piłka koszykowa
6. Żaklina Góra – piłka koszykowa
7. Natalia Kiełkowicz – piłka koszyko-
wa
8. Maja Korolczuk – piłka koszykowa
9. Natalia Kuźmiuk – piłka koszykowa
10. Hanna Mikitiuk – piłka koszykowa
11. Natalia Nitychoruk – piłka koszy-
kowa

12. Izabela Ochnik – piłka koszykowa
13. Natalia Szymko – piłka koszykowa
14. Malwina Świątek – piłka koszykowa
15. Nikola Tymoszuk – piłka koszykowa
16. Wiktoria Tyszuk – piłka koszykowa
17. Klaudia Waszczuk – piłka koszy-

kowa
18. Zuzanna Waszczuk – piłka koszy-
kowa
19. Martyna Wawryniuk – piłka koszy-
kowa
20. Dariusz Domitrz – trener

Materiał: Radio Biper Konstantynów

Majowa edycja Logopedycznego Przeglądu Wierszy
Honorowy Patronat nad przeglądem 
objął Starosta Bialski Mariusz Filipiuk 
oraz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski 
Krzysztof Adamowicz, którzy ufundo-
wali nagrody specjalne dla recytujących 
dzieci za elementy choreograficzne, 
strój/kostium, estetykę wykonania, po-
prawność wymowy, dobór repertuaru 
i atrakcyjność tekstu.
Celem Logopedycznego Przeglądu 
„Łamiemy języki mówiąc wierszyki” 
jest upowszechnianie wiedzy logo-
pedycznej i  troska o poprawność 
językową; rozwijanie świadomości 
językowej oraz rozbudzanie zamiło-
wania do języka polskiego. Pokaza-
nie jak ważne i skuteczne są wczesne 
oddziaływania logopedyczne oraz in-
tegracja środowiska.
Przegląd został zainicjowany przez lo-
gopedów pracujących na rzecz dzieci 
z wadami i zaburzeniami mowy w pla-
cówkach oświatowo- wychowawczych 
na terenie Miasta i Gminy Międzyrzec 
Podlaski oraz Gminy Drelów. 
Środowisko logopedów zwróciło uwagę 
na potrzebę wspierania mowy dzieci 
uczęszczających na zajęcia logopedycz-

ne w przedszkolach i szkołach. Chciało 
również wskazać jak ważna jest praca 
logopedy- dziecka i rodzica. Wspólne za-
angażowanie i systematyczność w tera-
pii, zawsze przynoszą efekty. Wskazało, 
iż najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy 
od najmłodszych lat dbali o poprawną 
polszczyznę.
Przegląd już w ubiegłym roku cieszył 
się dużym zainteresowaniem ze strony 
dzieci, rodziców oraz terapeutów mowy. 
Zgromadził liczną rzeszę młodych 5-6 
letnich uczestników. 
W tym roku, mimo panującej sytu-
acji epidemicznej organizatorzy zre-
alizowali przegląd w formie zdalnej. 
Pomysł cieszył się dużym zaintereso-
waniem o czym świadczy duża licz-
ba zgłoszonych filmów z nagranymi 
wierszami, dostępna na stronie in-
ternetowej Radia Biper. 
W obradach komisji uczestniczyli: 
poeta, pisarz, satyryk- p. Leszek So-
kołowski- przewodniczący, polonista, 

kierownik referatu oświaty w Urzędzie 
Gminy Międzyrzec Podlaski - p. Marta 
Cybulska- Demczuk, neurologopeda, 
p.o.dyrektora PPP-P w Białej Podlaskiej 
p. Małgorzata Świderska- Poniatowska.
Nagrody otrzymali: 
Helena Modzelewska- Nagroda Starosty 
Bialskiego Mariusza Filipiuka.
Maja Plewka- Nagroda Wójta Gminy 
Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adami-
wicza.
Bartosz Zgorzałek- Nagroda Prezesa 
BS w Międzyrzecu Podlaskim Wie-
sława Kozaczuka.
Wszyscy uczestnicy tegorocznego prze-
glądu otrzymali nagrody i dyplomy 
ufundowane przez sponsorów. Podzię-
kowania za przygotowanie swoich pod-
opiecznych otrzymali logopedzi oraz 
sponsorzy.
Kolejny przegląd logopedyczny już za 
rok, organizatorzy serdecznie zapra-
szają do przygotowań.

Materiały: P.o. Dyrektor Małgorzata Świderska- Ponia-
towska 

10 czerwca bieżącego roku w Konstantynowie miało miejsce wrę-
czenie stypendiów sportowych w Konstantynowie. Wójt Romuald 
Murawski i przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Hryciuk w obec-

ności przedstawicieli samorządu i szkoły przekazali listy gratulacyj-
ne i czeki na wydatki związane ze sportem amatorskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Pod-
laskiej oraz Przedszkole w Rzeczycy już po raz drugi zorganizowały 

przegląd wierszy logopedycznych wśród dzieci 5-6 letnich z Miasta 
i Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Gminy Drelów.
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„Koloratorium” – młodzi odkrywcy ze szkoły 
w Szóstce z nagrodami od Śnieżki!

Z „Koloratorium” nie ma miejsca na 
nudę. Dzięki przygotowanej przez 

FFiL Śnieżka SA akcji społecznej, nawet 
przebywając w domach, najmłodsi mogli 
rozwijać swoje naukowe pasje, rywalizu-
jąc jednocześnie o nagrody. W konkursie 
indywidualnym w ramach bieżącej edycji 
programu uczniowie ruszyli śladami ta-
jemnic, rozwiązując przy tym chemicz-
ne zagadki. Aby zawalczyć o zwycięstwo 
oraz dodatkowe punkty dla swojej pla-
cówki w rankingu szkół, musieli przygo-
tować pracę plastyczną lub literacką.
Na tych uczestników zabawy, którzy le-
piej radzą sobie z kolorami czekało stwo-
rzenie portretu pamięciowego tajemni-
czego stworka (np. w formie rysunku, 
rzeźby czy szkicu), który powstał w wy-
niku laboratoryjnego wypadku, a także 
nadanie mu imienia nawiązującego do 
chemii. W ramach drugiego wyzwania 
uczniowie przygotowywali zaś prace 
literackie pod tytułem: „Powstanie ta-
jemniczego stworka – opis z miejsca 
zdarzenia”, wraz z wyjaśnieniem jaki 
eksperyment wywołał niezwykłą sytu-
ację. Najmłodsi mogli się więc poczuć 
niczym prawdziwi detektywi, a efektem 
ich działań jest łącznie aż 3183 zgłoszeń, 
w tym 1818 prac plastycznych i 1365 
prac literackich.
Jury stanęło więc przed nie lada wyzwa-
niem – uczniowie z zaangażowaniem 
podeszli do konkursu, wykazując się 
przy tym dużą pomysłowością i poka-
zując, że doskonale czują się w bogatym 
świecie chemii. Oceniana była głównie 
kreatywność i spójność prac z tematem, 
a także umiejętne wykorzystanie wie-
dzy chemicznej. Gratulacje należą się 
wszystkim uczestnikom, a jurorzy po 
długich obradach w każdym z konkur-
sów wybrali 5 laureatów, którzy otrzy-

mają tablety Apple iPad 32GB Wi-Fi:
W konkursie plastycznym:
Miłosz Borkowicz – Szkoła Podstawo-
wa im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Szóstce
Milena Górka – Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego 
w Jodłowej
Aleksandra Michnik – Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Pustkowie-Osiedlu
T o m a s z  S k i b a   –  S z k o -
ła Podstawowa nr 2 w  Luzinie 
Karolina Wiśniewska – Szkoła Pod-
stawowa w Łęgu Probostwie

W konkursie literackim:
Nikola Dudek – Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego 
w Jodłowej
Anita Kata – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Chole-
wianej Górze

Zuzanna Miechowicz – Szkoła Pod-
stawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Dąbiu
Szy mon My nc   –  Szkoła  Pod-
s t a w o w a  n r  2  w   Ż u r o m i n i e 
Szymon Strzałka – Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Brzeźnicy

Jury przyznało również 20 dodatko-
wych wyróżnień – po 10 w każdym 
z konkursów. Autorzy wyróżnionych 
prac otrzymają zestawy gadżetów od 
Śnieżki. 
Już za kilka miesięcy, po letniej prze-
rwie czekają nas kolejne pozytywne 
emocje związane z programem „Ko-
loratorium”. W związku z zawiesze-
niem zajęć i zamknięciem placówek 
szkolnych, zmieniony został pierwot-
ny harmonogram programu. Konkurs 
dla szkół, w którym uczestniczą 164 
publiczne i niepubliczne szkoły pod-
stawowe z całej Polski ruszy ponow-
nie 1 września. Zwycięskie placówki, 
które zdobędą nowoczesne pracow-
nie biologiczno-chemiczne i  inne 
ufundowane przez FFiL Śnieżka SA 
nagrody o łącznej wartości 250 000 
zł, poznamy natomiast 13 listopada 
2020 roku.
Materiały: Melania Wojas MEDIA RELATIONS MANAGER 

/ Gwalbert Krzewicki / Radio Biper

Dzień Dziecka to dla najmłodszych zawsze specjalny czas, a dzię-
ki programowi społecznemu „Koloratorium” tegoroczna odsłona 

tego święta była wyjątkowa i długo wyczekiwana. 1 czerwca nastą-
piło ogłoszenie wyników konkurs indywidualnego „Koloratorium”, 

w którym uczestnicy przygotowali łącznie aż 3183 prac literackich 
i plastycznych. Autorzy najlepszych z nich, w tym uczeń ze Szko-
ły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce, 

otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez FFiL Śnieżka SA.
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Kulturalny Pejzaż Podlasia: Zespół śpiewaczy
z Rozwadówki

Z  pierwszego okresu działalności 
zespołu niewiele się zachowało. 

Do naszych czasów przetrwały dwa 
pamiątkowe zdjęcia zrobione przed 
budynkiem mie jscowej  szkoły, 
który stoi do dziś. Na pierwszym 
widzimy grupowe zdjęcie zespołu 
a na drugim słynne rozwadowskie 
dożynki z udziałem jego członków. 
W latach 50-tych w Rozwadówce 
powstaje amatorski teatr z  ini-
cjatywy Jana Wegiera. To właśnie 
on zaszczepia w młodych dziew-
czętach miłość do śpiewu i kultu-
ry ludowej. Pan Jan powołuje na 
nowo zespół śpiewaczy pod ko-
niec lat 60-tych. Jego członkowie 
szkolą swoje umiejętności i pracu-
ją nad repertuarem kolejną dekadę. 
W 1976 roku zespół dostaje nowe 
stroje, zakupione przez Centralny 
Związek Kółek i Organizacji Rolni-
czej. W strojach tych zespół wystę-
puje do dziś.
W latach 80-tych z inicjatywy ze-
społu powstaje widowisko obrzę-
dowe „Dożynki”, z którym grupa 
objeżdża całe ówczesne wojewódz-
two. Zespół koncertuje też rów-
nolegle na licznych powiatowych 
i wojewódzkich scenach, zdoby-
wając wiele nagród i wyróżnień. 
W tym okresie przewija się przez 
niego ponad 100 osób. 
– Lata świetności zespołu, to ko-
niec lat 70-tych do końca lat 90-
tych. W tym okresie nasz zespół 
był wiodącym. Nie było wówczas 
tak dużo zespołów, jak obecnie. 
Nie było komórek, Internetu, mło-
dzież chętnie przychodziła na pró-
by do klubu w naszej wsi a wyjazdy 
na imprezę to była odskocznia od 
codzienności – wspomina Jadwiga 
Szypiło, kierowniczka zespołu od 
1971 roku.
Zespół obecnie liczy dziewięć osób. 
Panie śpiewają piękne pieśni ludo-
we, biesiadne, patriotyczne, maryj-
ne oraz kolędy. Jak podkreśla pani 
Jadwiga, repertuar zespołu oparty 
jest zawsze o tradycyjne piosenki 
zasłyszane od babć na przykład na 

danych weselach. Członkom zespo-
łu zależy bowiem na autentyczno-
ści ludowego przekazu.
– Zespół śpiewaczy brał udział 
w   B ies i ad ach  Nad b uż a ńsk ich , 
gdzie reprezentowana była kultura 
wschodnich regionów Polski, od-
twarzająca folklor w gwarze tzw. 
„chachłackiej”. Zespół niejedno-
krotnie uczestniczył w  przeglą-
dach kapel i śpiewaków ludowych, 
przeglądach kolęd w Zalesiu, Tucz-
nej, Sławatyczach, Konstantyno-
wie, Opolu Lubelskim, Serpelicach 
i wielu innych na terenie powiatu 
i województwa – przywożąc liczne 
nagrody, dyplomy i wyróżnienia 
– wymienia Jolanta Mikulska, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sosnówce.
W ś ró d  w y róż n i e ń  z n a j d z i e my 
m.in.:
Srebrny Krzyż Zasługi dla  kierow-
nik zespołu Jadwigi Szypiło (1985 
r.)
Medal Pamiątkowy Województwa 
Lubelskiego dla wszystkich człon-
ków zespołu (2011 r.)
Medal Pamiątkowy Województwa 

Lubelskiego dla Jadwigi Szypiło za 
zaangażowanie w działalność spo-
łeczną i kulturalną (2017 r.)
Medal  „Zasłużony dla Powiatu 
Bialskiego” dla całego zespołu za 
działalność na rzecz promowania 
powiatu bialskiego (2017 r.).
Zespół uświetnia, co roku uroczy-
stości gminne a także reprezentuje 
gminę Sosnówka na różnego rodza-
ju imprezach na szczeblu powiato-
wym i wojewódzkim.
W tym roku ze względu na pande-
mię występy zespołu zostały moc-
no ograniczone. Nie mniej, kapela 
szykuje się na występ na dożynkach 
parafialnych, które odbędą się 23 
sierpnia a także do wielkiego jubi-
leusz 50-lecia istnienia zespołu (li-
cząc od daty ponownego założenia). 
Na pytanie o marzenia dla zespołu, 
pani Jadwiga odpowiada: – Nigdy 
nie udało się nam pojechać do Ka-
zimierza Dolnego na Festiwal Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych, a jest 
to marzenie każdego ludowego ze-
społu. Nam po prostu zabrakło do 
tej pory szczęścia.

Źródło / zdjęcia: Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki / GOK 
w Sosnówce/ Radio Biper

Zespół śpiewaczy z Rozwadówki (gm. Sosnówka) swoją historię 
rozpoczął pod koniec lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Od tego 
czasu z niewielkimi przerwami kultywuje regionalne tradycje i zwy-

czaje. Jego specjalnością stało się śpiewanie oryginalnych ludo-
wych nadbużańskich dumek i pieśni przepełnionych tzw. gwarą 

chachłacką oraz piękne widowiska obrzędowe.
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Teatrzyk w Międzyrzecu Podlaskim

W rolach głównych lektorów wy-
stąpili:

1. Alicja – Aneta Pawłowska, dyrek-
tor Przedszkola w Rzeczycy
2. Szalony Kapelusznik – Krzysztof 
Adamowicz, Wójt Gminy Międzyrzec 
Podlaski
3. Czerwona Królowa – Marta Cybul-
ska-Demczuk, kierownik Referatu 
Oświaty Urzędu Gminy Międzyrzec 
Podlaski
4. Biała Królowa – Maria Szmytko, 
Sekretarz Gminy Międzyrzec Podlaski
5. Biały Królik – Jarosław Czapski, 
radny gminy Międzyrzec Podlaski
6. Mysz vel Mammałyga – Katarzyna 
Nurzyńska, sołtys wsi Tłuściec
7. Pan Gąsienica – Łukasz Łosicki, 
radny gminy Międzyrzec Podlaski
8. Kot Absolem – Michał Teofilski, 
pracownik Urzędu Gminy Międzyrzec 
Podlaski
9. Narrator – Katarzyna Nejranow-

ska, pracownik GOK Międzyrzec Pod-
laski
10. Siostra Alicji – Patrycja Nurzyń-
ska, konsultant strategiczny przedsię-
wzięcia, mieszkanka Gminy Między-
rzec Podlaski
11. Scenografia – Paulina Jarocka, 
mieszkanka Gminy Międzyrzec Pod-
laski
12. Wsparcie techniczne – Justyna 
Duda i Marta Chwedoruk, pracow-
nice GOK Międzyrzec Podlaski
Scenariusz na podstawie ksiażki „Przy-
gody Alicji w Krainie Czarów” Lewis 
Carroll, inspirowany filmem „Alice in 

Wonderland” reż. Tima Burtona, opra-
cowała Sylwia Hubica p.o. dyrektora 
GOK Międzyrzec Podlaski. Realizacji 
filmu podjęła się firma Małgorzata 
Mieńko MM Projekt, a nagranie 
i montaż zrealizował pracownik MM 
Projekt Tomasz Łukaszuk. Wszyst-
kim osobom zaangażowanym w re-
alizację tego nowatorskiego projektu 
składamy serdeczne podziękowania 
mając nadzieję, że to nie koniec te-
atralnej przygody z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i że przyjdzie czas, aby 
jeszcze raz stworzyć wspólnie coś wy-
jątkowego! 

Materiały: GOK Międzyrzec Podlaski

Bialskopodlaska Amazonka… Zielawą  
z Wisznic do Studzianki

II Powiatowy spływ kajakowy na 
orientację poprowadzony został tra-
są rzeki Zielawa. Odcinek z Wisznic 
do Studzianki to około 21 kilome-
trów wymagającej, trudnej, z przy-
godami ale jakże wynagradzającej 
dobrą zabawą, śmiechem, integracją 
a co chyba najważniejsze i najbar-
dziej doceniane – widokami otacza-
jącej przyrody – nie przesadzimy 
jeśli porównamy meandrującą rzekę 
z kilkoma progami do pokonania, 
powalonymi mostkami i kładkami, 
taranującymi bieg wody i wymaga-
jącymi pomysłowości do pokonania 
kłodami powalonych starych drzew. 
Ogromna ilość gatunków roślin wod-
nych i szuwarowych od krwawnicy 
i wątlika po grążel żółtą i lilie wodne 
– grzebienie.
Załogi w kajakach wystartowały na 
Zielawie z Wisznic. Organizatorzy 
zapewniali kajaki dwuosobowe, pa-
kiet startowy a w nim m.in. trans-
port z Białej Podlaskiej i powrót.
Kajaki tego dnia to nie wszystko. Już 

na mecie, po pokonaniu dwudzie-
stu kilometrów wymagającej rzeki, 

w  Studziance, czekały zmagania 
związane z orientacją i rozwiązywa- ►

1 czerwca 2020 roku w Dzień Dziecka odbyła się premiera pierw-
szego teatrzyku kukiełkowego w historii Gminy Międzyrzec Podlaski 
„Alicja w Krainie Czarów”, przygotowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Międzyrzecu Podlaskim we współpracy z Gminą Międzyrzec 
Podlaski oraz Radio Biper. „Alicja w Krainie Czarów” to spektakl pełen 

przygód i fantazji, humoru i magii, ze świetną muzyką, wspaniałymi 
układami choreograficznymi i pięknymi barwnymi kostiumami. Było to 

30 minut dobrej zabawy z pełnymi energii bohaterami spektaklu.

II Powiatowy spływ kajakowy na orientację jaki miał miejsce 14 
czerwca, zorganizowany został przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Miejscowości Studzianka oraz Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej i spełnił pokładane w nim oczekiwania, zarówno organi-

zatorów, jak i uczestników. Myli się ten, kto uważa, że widział już 
wszystko i że zdobył wszystko...
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Pierwszy i udany start po przerwie

Ostatnia sobota czerwca na pol-
skich stadionach lekkoatletycz-

nych obfitowała w wiele wartościo-
wych rezultatów. Wśród nich można 
wymienić te, które zostały osią-
gnięte we Włocławku: bieg na 200 
metrów - Karol Zalewski - 21.15, 
bieg na 400 metrów - Rafał Omelko 
46.38, , bieg na 5000 metrów - 1. 
Matuesz Kaczor - 14:10.05. W tym 
gronie bardzo udanie zaprezento-
wała się również Izabela Paszkiewicz 
(Trzaskalska) w pierwszym starcie 
po przerwie, II Biegu Kujaw 2020, 27 
czerwca we Włocławku wygrała na 
dystansie 5000 m w bardzo dobrym 
czasie 16:07,40. Gratulacje!

Materiały: K. Pucer

niem zagadek dotyczących miejsco-
wości i szyfru – no tu to już przyda-
łaby się słynna Enigma.
Na trasie zmagań orientacyjnych 
zaplanowano 20 punktów kontrol-
nych i dwa punkty mylne. Meta tego 
etapu znajdowała się w Muzeum Wsi 
Podlaskiej. Tu można było zobaczyć 
eksponaty zgromadzone przez Mu-
zeum ale i odpocząć a ponadto dla 
zawodników przewidziano właśnie 
tutaj posiłek po zawodach. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal, a trofea czekały dla 3 naj-
lepszych dwójek kobiet, mężczyzn 
i mixtów.
Warto też dodać, że impreza odbyła 
się dzięki dofinansowaniu przez Po-
wiat Bialski.

Materiał: Radio Biper
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE

Tytuł usługi

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-505 Janów Podlaski, 
ul. Bialska 6a

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

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

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Tytuł usługi

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

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

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

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

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

od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

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

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr 
do punktu: 518-415-182, 663-762-223

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”
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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.



III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego  
w Konkurencjach Kulowych

XXII Sesja Rady Powiatu Bialskiego - 
27.05.2020r

Wspaniałe centrum rekreacyjne na Międzyrzeckich 
Jeziorkach 

Drelów: Więcej wody na czas suszy  
– efekt Partnerstwa Wodnego

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

Rusza remont drogi Kozły - Kolembrody i Kozły - 
Musiejówka

Remont zabytkowej kaplicy z dzwonnicą wraz zago-
spodarowaniem terenu w Komarnie-Kolonii 

Nowy asfalt przez Łózki 

Apel upamiętniający Mieczysława Kalenika 

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

Mamy w regionie klasę celno-skarbową! Lublin – 
Biała – Janów! Podpisano porozumienie!

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


