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XXV Sesja Rady Powiatu Bialskiego

Przewodniczący Rady stwierdził 
obecność 21 radnych, co stano-

wiło wymaganą liczbę dla prawo-
mocności obrad, po czym zapytał, 
czy ktoś zgłasza propozycję zmian 
do otrzymanego porządku obrad. 
Przewodnicząc y R ady udzie-
lił głosu Staroście Bialskiemu 
Mariuszowi Filipiukowi, który 
w imieniu Zarządu Powiatu wniósł 
o  zmianę porządku obrad ses j i 
w  postaci dodania do porządku 
obrad pkt. 4c. - rozpatrzenie pro-
jektu i podjęcie uchwały w sprawie 
zawarcia porozumienia pomiędzy 
Powiatem Bialskim a Gminą Mia-
sta Terespol, Gminą Zalesie, Gminą 
Terespol, Miastem Biała Podlaska, 
dotyczącego zasad prowadzenia 
punktu katechetycznego nauczania 
religii Kościoła Zielonoświątkowe-
go Zboru w Terespolu.
W związku z brakiem innych propo-
zycji Przewodniczący Rady zarzą-
dził głosowanie.
Przy 21 obecnych punkt 4c. - pod-
jęcie uchwały Rady Powiatu w spra-
wie zawarcia porozumienia pomię-
dzy Powiatem Bialskim a Gminą 
Miasta Terespol, Gminą Zalesie, 
Gminą Terespol, Miastem Biała 
Podlaska, dotyczącego zasad pro-
wadzenia punktu katechetycznego 
nauczania religii Kościoła Zielono-
świątkowego Zboru w Terespolu 
został do porządku obrad dodany 
większością głosów (20 za, 0 prze-
ciw, 1 wstrzymujący się).

Następnie Przewodniczący Rady 
Mariusz Kiczyński odczytał po-
rządek obrad po zmianie, który 
brzmiał następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów i podję-
cie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Powiatu Bial-
skiego na 2020 rok;
b) zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Bialskiego na lata 2020 – 
2026;
c) zawarcia porozumienia pomiędzy 

Powiatem Bialskim a Gminą Miasta 
Terespol, Gminą Zalesie, Gminą 
Terespol, Miastem Biała Podlaska, 
dotyczącego zasad prowadzenia 
punktu katechetycznego nauczania 
religii Kościoła Zielonoświątkowe-
go Zboru w Terespolu. 
5. Sprawozdanie Starosty z pracy 
Zarządu Powiatu w okresie pomię-
dzy sesjami.
6 .  S p r a w y  b i e ż ą c e ,  w n i o s k i 
i oświadczenia.
7. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem innych pro-
pozycji Przewodniczący Rady za-
rządził głosowanie. Przy 21 obec-
nych porządek obrad w brzmieniu 
powyższym został przyjęty jedno-
głośnie.

W pkt 4 a) Przewodniczący Rady 
otworzył dyskusję nad projektem 
uchwały. Poinformował, iż projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów, Komi-
sji Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki, Komisji Spraw Społecznych 
i Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
i Infrastruktury. Wobec braku py-
tań Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
Pr z y  21  ob e c nych  uchwał a  nr 
XXV/162/2020 w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Bialskiego na 
2020 rok, zgodnie z drukiem nr 

183, została podjęta jednogłośnie.

W pkt 4 b) Przewodniczący Rady 
otworzył dyskusję nad projektem 
uchwały. Poinformował, iż projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów, Komi-
sji Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki, Komisji Spraw Społecznych 
i Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
i Infrastruktury. Wobec braku py-
tań Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. 
Pr z y  21  ob e c nych  uchwał a  nr 
XXV/163/2020 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Bialskiego na 
lata 2020 – 2026, zgodnie z dru-
kiem nr 184, została podjęta jed-
nogłośnie.

W pkt 4 c) Przewodniczący Rady 
otworzył dyskusję nad projektem 
uchwały. Poinformował, iż projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Turystyki. Wobec braku pytań 
Przewodniczący Rady zarządził gło-
sowanie. 
Pr z y  21  ob e c nych  uchwał a  nr 
XXV/164/2020 w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy Powiatem 
Bialskim a Gminą Miasta Terespol, 
Gminą Zalesie, Gminą Terespol, 
Miastem Biała Podlaska, dotyczą-
cego zasad prowadzenia punktu ka-

W dniu 20 sierpnia 2020 r. miała miejsce XXV sesja Rady Powia-
tu Bialskiego. Po otwarciu sesji i powitaniu gości, Przewodniczący 

Rady Mariusz Kiczyński rozpoczął prowadzenie obrad. 
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techetycznego nauczania religii Ko-
ścioła Zielonoświątkowego Zboru 
w Terespolu, zgodnie z drukiem nr 
185, została podjęta jednogłośnie.

W pkt 5. Przewodniczący Rady 
M. Kiczyński zapytał, czy są uwagi 
do sprawozdania. Przy braku pytań 
Przewodniczący Rady stwierdził, że 
sprawozdanie Starosty z pracy Za-
rządu Powiatu w okresie pomiędzy 
sesjami zostało przyjęte.
W pkt 6. Rada Powiatu przeszła 
do pracy nad sprawami bieżącymi, 
wnioskami i oświadczeniami.
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu radnemu 
Arkadiuszowi Maksymiukowi, 
który chciał uzyskać informację 
odnoszące się do poprzedniej sesji. 
Zapytał, jaka kwota była wcześniej 
przeznaczana Państwowej Straży 
Pożarnej w Białej Podlaskiej. Za-
pytał również, za jaki okres przy-
znano nagrodę za nieodpłatne 
poradnictwo prawno-obywatel-
skie. Radnego interesowała rów-
nież kwestia czy inni dyrektorzy 
placówek, podobnie jak dyrektor 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w  Romanowie, otrzymali 
nagrody roczne i poprosił o zesta-
wienie, w jakiej wysokości. Arka-
diusz Maksymiuk poruszył kwestię 
trzody chlewnej w powiecie bial-
skim. Zapytał, co z hodowlą trzody 
chlewnej i co w związku z tym ma 
do powiedzenia Powiatowy Lekarz 
Weter ynarii - czy chodziło o  li-
kwidację produkcji, jeśli tak, to na 
czyje zlecenie. Zapytał, kto udzieli 
pomocy hodowcom trzody chlew-
nej. Powiedział, że Polska staje się 
krajem niewydolnym żywnościowo. 
Pochwalił mieszkańców, którzy ku-
pują w lokalnych sklepach. 
Radny w swojej wypowiedzi wyra-
ził również opinię, iż w dzisiejszych 
czasach media podsycają w ludziach 
poczucie strachu co ma na celu ma-
nipulację społeczeństwem. Stwier-
dził ponadto, iż zmęczeni ludzie 
imprezują najczęściej w piątki, co 
nie jest zgodne z  tradycją, wia-
rą, zasadami. Przypomniał strefy 
wprowadzone w związku z ASF. Po-
wiedział, że maseczki wykluczają 
z życia społecznego, co może mieć 

dalsze konsekwencje. Zwrócił się do 
mieszkańców, by byli odważni. 
R a d ny  A r k a d i u s z  M a k s y m i u k 
zwrócił się do Zarządu Powiatu 
o szkolenia dla radnych z zakresu 
przepisów prawa, dotyczących sa-
morządów, a Biuro Rady o rozpo-
znanie możliwości organizacyjnych. 
Poprosił ponadto o informacje na 
temat ścieżki rowerowej, chodnika 
lub ciągu rowerowo-pieszego przy 
drodze powiatowej w Czosnówce, 
bo takie informacje pojawiają się 
w mediach.
Następnie Przewodniczący Rady 
M. Kiczyński udzielił głosu rad-
nemu Markowi Sulimie, który 
powiedział, że Komisja Rolnictwa, 
Gospodarki i Infrastruktury chce 
złożyć wniosek, by na kolejnej se-
sji  odbyła się debata dotycząca 
rolnictwa. Radny widzi ją w  ten 
sposób, że kompleksowo przygo-
tuje wypowiedź ze spraw z własne-
go doświadczenia i przekazanych 
przez rolników, a następnie odby-
łaby się dyskusja w gronie radnych, 
bez zapraszania gości z zewnątrz, 
i wyraził nadzieję, iż przebieg tej 
debaty zostałby przedstawiony Mi-
nistrowi Rolnictwa. Sytuacja jest 
bowiem dramatyczna, a kreuje się 
ją odmiennie. Przytoczył przykład 
przedsiębiorców, którzy korzysta-
ją z tarczy antykryzysowej a pie-
niądze przeznaczają np. na zakup 
mieszkań, zamiast na pensje pra-
cownikom. Straty w rolnictwie są 
duże, a otrzymać można 70%. Po-
wiedział, że rolnikom nie udało się 
jeszcze podnieść po drobiarskim 
kryzysie z 2016 r., ASF, a jest kolej-
ny kryzys. Przed 5 laty dawał pro-
pozycje rozwiązań, a dalej jest ASF. 
Powiedział, że jeśli chodzi o hodow-
lę trzody chlewnej to Polska jest 
w katastrofalnym położeniu. Nie 
weszły również żadne reformy do-
tyczące myśliwych. Poprosił, by rze-
telnie i merytorycznie podejść do 
tej dyskusji, a nie jak w się słyszy 
przerzucać się odpowiedzialnością, 
że wcześniejsza władza czegoś nie 
zrobiła, ponieważ przez ostatnie 5 
lat nie wprowadzono zapowiada-
nych reform i nie określono pracy 
rolnika. Dał przykład własnego go-
spodarstwa, że nie jest brane pod 

uwagę przy wsparciu państwa i jako 
rodzina pracująca na rzecz tego go-
spodarstwa są w kryzysie. Rolnic-
two jest zróżnicowane i każdy ma 
inne problemy. Powiat powinien 
dla ministerstwa przygotować ra-
port o stanie rolnictwa. Odgórnie 
bowiem na czas nie podawane są 
stawki skupu. A ceny skupu rów-
nież nie są prawdziwe, bo skupy nie 
przyjmują w takich stawkach, jakie 
podają. Przybliżył obecnym, że na 
ziemiach z  tego terenu przy na-
wet deszczach zbiory nie są obfite. 
Ważne jest, by minister wstrzymał 
import zboża z Ukrainy, bo polscy 
rolnicy nie mają gdzie sprzedać 
swojego. Do tego zboże ma spełniać 
nowe normy. Obiecał, że rzetelnie 
przygotuje się na debatę i poprosił 
radnych, żeby też to zrobili. Powie-
dział, że jest już zmęczony prze-
rzucaniem się odpowiedzialnością 
wśród obecnych i wcześniejszych 
rządzących. Na tyle, że zastanawia 
się, żeby sprzedać własne gospo-
darstwo i zająć się czymś inny, po-
nieważ całe życie będzie zajmować 
się czymś, co nie jest dochodowe 
np. dzierżawi pole, z którego nie 
bierze pieniędzy. Choć gdyby nie 
rolnicy to przedsiębiorcy, którzy 
biorą duże pieniądze za COVID-19, 
by nie funkcjonowali. Praca w rol- Praca w rol-
nictwie jest nieobliczalna, bo nie 
wiadomo, za ile się sprzeda swoje 
zbiory i produkty. Minister rolnic-
twa nie zajmuje się problemami, 
które są w rolnictwie i ciężką sytu-
acją, choćby niemożnością zejścia 
z paszy, a wzrostem jej cen. Podał 
przykład cen sprzedaży, a wkładu 
w indyki. Radny poprosił Starostę 
Bialskiego o dokumentację, gdzie 
mówiono np. o  zakupie zakładu 
w Rossoszu i robienia parówek ze 
zdrowych świń. Zwrócił się do rad-
nego Marka Uścińskiego, co dają 
działy specjalne, za które trzeba 
płacić pieniądze w KRUSie. Radny 
Marek Sulima kontynuował wypo-
wiedź, że radni są od tego, by mó-
wić o trudnych rzeczach, bo ludzie 
z  gospodarstw się boją. Ważne, 
żeby było rzetelnie, bez argumen-
tów, kto ile rządził i  kiedy, a  ze 
sprawami rolników. Dobrze by było, 
gdyby po debacie wyszedł wniosek ►
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do Ministra Rolnictwa. Dodał, że 
może by się udało zrobić bilans, 
ile osób umarło z głodu przez CO-
VID-19, bo teraz wszystko uspra-
wiedliwia się COVIDem. Zadał tak-
że pytanie, jakie są wyniki matur 
w szkołach ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Bialski.
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu Wiceprze-
wodniczącemu Rady  Danielo-
wi Draganowi , który odniósł się 
do swojej wypowiedzi z XXII sesji 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
z 27 maja 2020 r., kiedy to mówił 
o wsparciu przedsiębiorców przez 
Powiatowy Urząd Pracy. Z  per-
spektywy czasu pochwalił pracę 
i zaangażowanie pracowników PUP 
w Białej Podlaskiej w tym zakresie. 
Poprosił o zweryfikowanie donie-
sień, że pracownicy PUP za tę pracę 
nie są godziwie wynagradzani. Po-
prosił o wykaz średnich pensji na 
różnych stanowiskach w PUP. Za-
pytał także czy nagrody pracowni-
kom merytorycznym obsługującym 
wnioski związane z Tarczą Antykry-
zysową zostały wypłacone.
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu radnemu 
Marianowi Tomkowiczowi, który 
ad vocem wypowiedzi radnego Mar-
ka Sulimy nie widzi zasadności de-
baty o stanie rolnictwa, ponieważ, 
jego zdaniem radni wszystkiego na 
ten temat dowiedzieli się z wypo-
wiedzi na tej sesji. Powiedział, że 
jeśli jest tak ciężko nie widzi powo-
du, dla którego Marek Sulima zaj-
muje się indykami.
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu Wiceprze-
wodniczącemu Rady Tomaszowi 
Bylinie, który zwrócił się z pyta-
niem do Krystyny Beń - dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Bia-
łej Podlaskiej, czy na drodze przy 
końcu Nosowa zostały już zrobione 
uzupełnienia. Droga ta jest też za-
krzaczona, poprosił zatem dyrek-
tor o interwencję w tym zakresie. 
Zwrócił się do Starosty i Wicesta-
rosty o zasygnalizowanie problemu 
inwazji motyla szrotówka kaszta-
nowcowiaczka wójtom, dyrektorom 
w y d z i a ł ó w  o r a z  d y r e k t o r o w i 
M u z e u m  J ó z e f a  I g n a c e g o 

K rasz e wsk ie go  w  Romanowie . 
Zaproponował powiatową akcję 
spalania opadłych liści, gdzie ten 
szkodnik żeruje lub ofoliowania 
lepem kasztanowców. Zwrócił się 
z prośbą do Zarządu Powiatu, by 
zintensyfikować zachęcanie rolni-
ków, właścicieli lasów prywatnych 
do usuwania posuszu zaatakowa-
nego przez kornika ostrozębnego. 
Ważne, żeby zwracać uwagę na 
suche drzewa przy drogach, bo też 
stanowią zagrożenie.
Inną kwestią, którą podjął to ob-
chody rocznic: stulecie urodzin św. 
Jana Pawła II i Bitwy Warszawskiej. 
Stwierdził, że za mało o  tym się 
mówi w powiecie bialskim. Zwró-
cił się o organizację różnych akcji 
z tym związanych.
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu Staroście 
Bialskiemu Mariuszowi Filipiu-
kowi, który ad vocem wypowiedzi 
radnego Arkadiusza Maksymiuka 
powiedział, że odpowiedzi na jego 
pytania dotyczące dotacji na Pań-
stwową Straż Pożarną, nagrody 
rocznej dyrektora Muzeum J. I. 
Kraszewskiego w Romanowie oraz 
innych dyrektorów, nagrody za 
nieodpłatną pomoc prawną otrzy-
ma na piśmie. Odniósł się także do 
innych kwestii poruszanych w wy-
stąpieniu radnego. Pytanie: „Co 
dalej z hodowlą trzody chlewnej 
w powiecie bialskim?” nie odno-
si się ani do Rady Powiatu, ani do 
Starosty Bialskiego. Jednocześnie 
starosta zadeklarował, że zostanie 
ono przekierowane do Państwowe-
go Inspektora Weterynarii w Białej 
Podlaskiej oraz Ministra Rolnictwa. 
W kwestii noszenia maseczek po-
wiedział, że pozostaje opieranie się 
na opinii specjalistów, lekarzy, wi-
rusologów. Są przepisy, do których 
należy się stosować. Dlatego trzeba 
ostrożnie podchodzić do apeli na-
wołujących do nie przestrzegania 
przepisów.
Jeśli chodzi o szkolenie dla rad-
nych, to jest ono planowane na po-
czątku października a o dalszych 
szczegółach radnych będzie infor-
mować Biuro rady. 
W kwestii budowy chodnika w Czo-
snówce są prowadzone rozmowy 

z wójtem. Jest dobra wola ze strony 
wójta, a rozmowy dotyczą udziału 
procentowego finansowania w tej 
inwestycji. Podkreślił, że nie gaze-
ty budują drogi i chodniki, a do-
bra wola samorządu powiatowego 
i gminnego. Wyraził nadzieję, że 
w tym przypadku uda się zrealizo-
wać wspólnie to zadanie, tak, by 
mieszkańcy Czosnówki mieli chod-
nik, być może ze ścieżką rowerową.
W odpowiedzi na wypowiedź Wi-
ceprzewodniczącego Rady Daniela 
Dragana Starosta podziękował za 
docenienie pracy PUP w Białej Pod-
laskiej, co jest w pełni uzasadnio-
ne w trudnej sytuacji, w jakiej był 
PUP przez ten okres. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej przekazało określoną kwotę na 
nagrody i zostały one podzielone. 
Było to w kompetencji dyrektora 
PUP w Białej Podlaskiej.
W odpowiedzi na wypowiedź rad-
nego Marka Sulimy Starosta Bialski 
zadeklarował, że zostanie przygoto-
wane radnym zestawienie wyników 
matur w każdej szkole. 
W odpowiedzi na wypowiedź Wice-
przewodniczącego Tomasza Byliny 
dotyczącej szkodnika atakującego 
kasztanowce i kornika ostrozęb-
nego zostanie wystosowana przez 
Wydział Rolnictwa Starostwa Po-
wiatowego w  Białe j  Podlaskie j 
prośba do wójtów z terenu powiatu 
o zwrócenie uwagi na te problemy.
Co do uroczystości związanych 
z rocznicami, Starosta Bialski po-
informował, iż sytuacja związana 
z COVID-19 sparaliżowała życie 
społeczne, przez co wiele wyda-
rzeń, nie mogło się odbyć. Jednak-
że zaplanowany jest zakup publi-
kacji, którą także radni otrzymają, 
również przeznaczona ona będzie 
do szkół i bibliotek. Starosta po-
wiedział, że organizacja przedsię-
wzięć w tych czasach jest bardzo 
ryzykowna, bo można narazić na 
potencjalną chorobę osoby uczest-
niczące. Podał przykład przełożenia 
otwarcia ZOL w Łózkach. 
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu Wicesta-
roście Bialskiemu Januszowi 
Skólimowskiemu, który odniósł 
się do wypowiedzi radnego Mar-
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ka Sulimy, że są one emocjonalne 
i  także wzbudzają różne emocje 
wśród radnych. Wyraził nadzieję, 
że debata jeśli się odbędzie, będzie 
merytoryczna i przyniesie rozwią-
zania, bez emocji, a nie będzie ne-
gacją wszystkiego.
W nawiązaniu do wypowiedzi rad-
ne go Arkadiusz a  Mak symiuka 
w kwestii noszenia maseczek, za-
proponował, by zaprosić lekarza, 
wirusologa z Oddziału Zakaźnego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Białej Podlaskiej, by 
wytłumaczył czy maseczki są po-
trzebne czy nie, też jakie są skutki 
koronawirusa.
W nawiązaniu do wypowiedzi Wi-
ceprzewodniczącego Rady Danie-
la Dragana powiedział, że warto 
podziękować twórcom Tarczy An-
tykr yzysowej - pracownicy PUP 
wykonywali pracę związaną z pro-
gramem rządowym. Wicestarosta 
Bialski powtórzył, że podział na-
gród leży w gestii dyrektora PUP.
W odpowiedzi na wypowiedź Wi-
ceprzewodniczącego Tomasza Byli-
ny powiedział, że jest wiele zapla-
nowanych wydarzeń związanych 
z rocznicami. Jeśli młodzież wróci 
do szkół, będą one podjęte i o nich 
będzie się informować.
Co do wyników matur Wice4sta-
rosta wyraził  opinię,  że są one 
niezadawalające.  Obecnie tr wa 
analiza tych wyników, rozmowy 
z dyrektorami, a efekt tego będzie 
przedstawiony radnym. Dodał, że 
są one poniżej średniej krajowej 
i województwa.
Przewodniczący R ady M. Ki-

czyński udzielił głosu dyrektor 
Zarz ądu Dró g Powiatow yc h 
w Białej Podlaskiej Krystynie 
Beń, która w odpowiedzi na py-
tanie Wiceprzewodniczącego To-
masza Byliny odnośnie remontu 
drogi, powiedziała, że nie ma tam 
takich ubytków, które zagrażałyby 
życiu. Tego co tam jest, nie da się 
zrobić zwykłymi remontami, trzeba 
byłoby tam przebudować drogę lub 
zrobić remont, wymagający poło-
żenia nawierzchni, a to są większe 
koszty. Jeśli chodzi o wycinki krza-
ków, to odcinek ten przebiega przez 
teren Nadleśnictwa Biała Podlaska. 
Pas drogowy tam jest bardzo wąski 
i uważa, że warto byłoby wspólnie 
podjąć ten temat w późniejszym 
terminie.
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu Wiceprze-
wodniczącemu Rady Danielowi 
Draganowi, który ad vocem wy-
powiedzi Wicestarosty Bialskie-
go Janusza Skólimowskiego, po-
wiedział, że podziękowanie należy 
uzupełnić, ale też o podziękowania 
podatnikom, bo rządzący nie prze-
kazują swoich pieniędzy.
Przewodniczący R ady M. Ki-
czyński udzielił głosu dyrekto-
rowi Powiatowego Centr um 
Pomocy Rodzinie w Białej Pod-
laskiej Małgorzacie Malczuk, 
która podzieliła się sukcesami do-
tyczącymi pomocy społecznej i uzy-
skanym wparciem na te działania. 
Dzień wcześniej podpisana została 
umowa na wparcie pieczy zastęp-
czej, w ramach której będą zaku-
pione laptopy dla dzieci z pieczy 

zastępczej, wyposaży się miejsce 
ewentualnej izolacji i zakupi środ-
ki ochrony indywidualnej. W dniu 
odbywania się sesji została podpi-
sana umowa na wsparcie na Domy 
Pomocy Społecznej. Środki finan-
sowe zostaną przeznaczone na 
wyposażenie w niezbędny sprzęt 
miejsc ewentualnych izolacji, a tak-
że nagrody specjalne pracownikom, 
szczególnie pracującym bezpośred-
nio przy mieszkańcach DPS. Wnio-
skodawcą obu projektów był Powiat 
Bialski. Przy okazji podziękowała 
dyrektorom i pracownikom DPS, 
ponieważ w Powiecie Bialskim nie 
było żadnego przypadku zarażenia 
koronawirusem w placówce. Powie-
działa, że planowane jest przystą-
pienie do kolejnego projektu, tym 
razem z  NFZ na zabezpieczenie 
w niezbędne środki pielęgniarek 
i na ich dodatkowe wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady poinfor-
mował, że do Biura Obsługi Rady 
i Zarządu Powiatu wpłynął wniosek 
radnego Pawła Litwiniuka o podję-
cie działań zmierzających do bu-
dowy windy w  budynku SPZOZ 
w Międzyrzecu Podlaskim. Wniosek 
jest skierowany do Zarządu Powia-
tu Bialskiego.
Na koniec Przewodniczący Rady 
poprosił o radnych o pozostanie 
w związku ze szkoleniem ze zdal-
nej sesji.
W związku z wyczerpaniem porząd-
ku obrad – Przewodniczący Rady 
Mariusz Kiczyński zamknął XXV 
sesję Rady Powiatu w Białej Podla-
skiej. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Blisko 45 tys. zł na książki i materiały 
edukacyjne dla szkół w gminie Łomazy

Gmina Łomazy otrzymała 44 
668,48 zł dotacji na wyposażenie 

szkół podstawowych w podręczniki, 
materiały edukacyjne i ćwiczenio-
we. Środki zostaną przekazane do 
Zespołu  Placówek Oświatowych w 
Łomazach oraz Szkoły Podstawowej 
w Huszczy w ramach dotacji z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej.

Tekst / zdjęcie: UG w Łomazach/ Radio Biper
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Trasa na Kozły – jest już asfalt. 
Na Musiejówce trwają przygotowania

Na całe j  długości  trasy 1072 
z Łomaz do Kolembród pojawiła 

się asfaltowa, wyrównawcza war-
stwa podbudowy. To już w sposób 
zdecydowany i odczuwalny poprawi-
ło podróż na trasie. Przebudowano 
pierwsze przepusty. Do przebudowy 
pozostał most na �arnicy. W Ko-�arnicy. W Ko-. W Ko-
lembrodach pojawiło się kilkadzie-
siąt pierwszych metrów chodników. 
Przebudowana została jedna zatoka 
autobusowa, prace trwają na drugiej 
zatoce. Na odcinku od Kolembród do 
Kozłów położono warstwę ścieralną, 
o d  g r a n i c y  p o w i a t u  i   g m i n y 
w kierunku na Kozły rozpoczęto 
prace wykończeniowe przy poboczu. 
Na Musiejówce do lasów przed Ros-Musiejówce do lasów przed Ros-
soszem oznakowano drogę i przy-
stąpiono do zdejmowania warstwy 
pobocza, droga już teraz stała się 
szersza i bardziej widoczna.
Zadanie nie jest łatwe. Już to, że 
prace prowadzone mają być na nie-
spotykanej długości łącznej 8,8 km 
trasy na Kozły i prawie 2,5 km tra-
sy przez Musiejówkę czyli łącznie 
ponad 11 kilometrów w  jednym 
projekcie jest nie lada wyzwaniem. 
Po drodze obszary leśne, pola, łąki, 
tereny zabudowane. Samych zjazdów 
na posesje jest około setki. Do tego 
kilka przepustów i most nad �arnicą 
w Kozłach. Ale i to nie wszystko, 
chodniki w Kozłach – pierwsze w hi-
storii miejscowości – zatoki autobu-
sowe, przebudowa kolizji z sieciami 
mediów oraz delikatne profilowanie 
łuków zakrętów i skrzyżowań.
Droga powiatowa Nr 1072 Łomazy-

Kolembrody-Wiski przebudowana 
zostanie na odcinku od km 0+015 
(skrzyżowanie z  trasą DW 812m 
ulica Kozłowska z ulicą Rolniczą 
w Łomazach) do km 9+000 (granica 
powiatu i gminy pomiędzy Kozłami 
a Kolębrodami) przebiega po terenie 
równinnym. Planowany do przebu-
dowy odcinek położony jest w miej-
scowości Łomazy ulica Kozłowska 
oraz Kozły. Szerokość istniejącej na-
wierzchni jezdni z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej wynosi 6,0-5,50m 
o średniej grubości warstwy 4-5cm. 
Geometria trasy drogowej w stanie 
istniejącym składa się z odcinków 

prostoliniowych. Niewielka grubość 
warstwy z mieszanki mineralno-as-
faltowej oraz okres eksploatacji drogi 
bez gruntowego remontu nawierzchni 
spowodował iż jezdnia drogi obecnie 
znajduje się w złym stanie technicz-
nym. Istniejąca nawierzchnia charak-
teryzuje się dużą ilością uszkodzeń, 
spękań, ubytków oraz wykruszeń na 
całej szerokości jezdni. Krawędzie na-
wierzchni jezdni są mocno zaniżone.
Trasa na Musiejówkę w gminie 
Rossosz Remontowany odcinek dro-
gi Nr 1105L jest drogą powiatową 
klasy L. Przebiega ona przez teren 
zabudowany oraz teren niezabudo-
wany (lasy, pola). Obecnie istniejąca 
droga posiada nawierzchnię bitu-
miczną szerokości około 5.5 m, po-
bocza gruntowe zmiennej szeroko-
ści oraz miejscowe rowy przydrożne. 
Wzdłuż drogi po obu stronach znaj-
dują się zjazdy na przyległe działki 
oraz drzewa różnego gatunku. Pod 
koroną drogi znajdują się przepusty. 
Szerokość istniejącego pasa drogo-
wego wynosi 7.0 m ÷ 16.0 m. W pa-
sie drogowym występuje linia ener-
getyczna, linia teletechniczna.

Materiał: Radio Biper Powiat Bialski

PRD Lubartów po wygranym przetargu i rozpoczęciu prac na 
trasach powiatowych z Łomaz do Kozłów i dalej do granic gminy 
Łomazy a zarazem granic Powiatu Bialskiego aż do Kolembród 

w gminie Komarówka Podlaska, powiat Radzyń Podlaski oraz na 
odcinku z Kozłów w Gminie Łomazy przez Musiejówkę w Gminie 
Rossosz postanowiła chyba, że inwestycja ta stać się ma wizy-

tówką wykonawczą dla samej firmy. Pomimo tego, że zakres prac 
jest ogromny a czas przewidziany na zakończenie to połowa przy-

szłego roku już teraz można śmiało stwierdzić, że prace postępują 
w tempie niespotykanym a kolejne elementy modernizowanych tras 

pojawiają się prawie że na mrugnięcie oka.
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300 tysięcy złotych na drogę w Młyńcu 

O ile trasa Wólka Plebańska – Wi-
toroż to droga powiatowa łącząca 

Gminę Drelów z miastem Biała Pod-
laska o tyle przebiega ona łukiem 
poza główną część miejscowości 
i zwartą zabudową. Tu komunika-
cję zapewniają drogi gminne nr 251 
i 252. Jedna z nich uzyskała już asfalt 
w latach minionych, to 150 metrów 
dobrej, twardej, nowej nawierzch-
ni jako zjazd z drogi powiatowej na 
wysokości samego centrum Młyńca. 
Dziś, po decyzji radnych jednogłośnie 
popierających zmiany w budżecie 
Gminy Biała Podlaska zaproponowane 
przez wójta Wiesława Panasiuka, 
może ruszać budowa odcinak około 
450 metrowego z perspektywą dal-
szych 200 metrów tworzących całą 
trasę przez Młyniec.
Wsparcie Gminy Biała Podlaska, wy-
asygnowanie nie małej w złotówkach 
bo trzystutysięcznej kwoty dało bo-
dziec mieszkańcom. Radny Stefan 
Śledź poinformował na sesji, że sami 
aby przyśpieszyć pracę i zmniejszyć 
koszty prac przygotowawczych aby 
być może w ten sposób oszczędzić 
pieniądze na dodatkowe metr y 
utwardzenia nowej drogi, przystąpili 
samoczynnie do prac porządkowych 
i karczowniczych. Wycięto krzaki 
i samosiejki porastające pas drogowy. 
Usunięto część starych ogrodzeń 

drewnianych i płotów kolidujących 
z przebiegiem pasa drogowego. Droga 
jest typowo wiejska, gruntowa.
Z drobną pomocą sprzętową polega-
jącą na sprawniejszym karczowaniu 
i usuwaniu korzeni drzew mieszkańcy 
Młyńca sami są wstanie przygotować 
drogę do wkroczenia drogowców pod 
zaawansowane i specjalistyczne prace. 
Czyn społeczny mieszkańców Młyńca 
nie tylko zaoszczędzi część środków, 
które przeznaczone zostać mogą na 

zwiększenie budowanego od podstaw 
odcinka ale też o kilka dni skrócą pla-
nowane prace.
Dodajmy, że miejscowość budowę 
dróg na swoim terenie rok rocznie 
wspiera pieniędzmi z Funduszu Sołec-
kiego. Tak jest i w roku bieżącym. Nie 
są to kwoty duże, w granicach 12 – 13 
tysięcy złotych. Pozwoliło to jednak na 
wykonanie prac dokumentacyjnych 
i projektowych.

Materiał: Radio Biper Biała Podlaska

Starosta Bialski wręczył nominację nowemu dyrektorowi 
SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Nowy dyrektor placówki został 
powołany uchwałą Zarząd Po-

wiatu Bialskiego 10 lipca. Swoją 
funkcję będzie pełnił przez najbliż-
sze sześć lat. 
Przypomnijmy, że na początku 
czerwca br. dotychczasowy dyrektor 
SPZOZ Wiesław Zaniewicz zwrócił 
się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o przyjęcie rezygnacji z pełnienia 
funkcji dyrektora placówki z powo-
dów osobistych, którą Zarząd przy-
jął. Międzyrzeckim szpitalem kiero-
wał od 2014 roku. 

Źródło / zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej/ Radio Biper

Ostatnia sesja Rady Gminy Biała Podlaska, była czasem dobrych 
informacji dla Młyńca. Miejscowość na trasie z Wólki Plebańskiej 

do Witoroża, położona wśród pól i lasów, niezbyt liczna ale mająca 
perspektywy na dalszy rozwój z racji bliskości miasta - już pojawiło 
się kilku inwestorów budujących tu swoje domy - zyskała w tego-
rocznym budżecie 300.000 zł. Są to pieniądze przeznaczone na 

budowę odcinka głównej drogi przez centrum miejscowości.

3 sierpnia Starosta Bialski Mariusz Filipiuk wręczył oficjalnie po-
wołanie nowo wybranemu dyrektorowi Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim Markowi 

Zawadzie.
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Powiat pozyskał laptopy dla 6-ciu szkół powiatowych
Wartość grantu: 79 213,23 zł
Zakupiono 23 szt. laptopów z opro-
gramowaniem w celu wsparcia pro-
cesu zdalnego kształcenia w 6-ciu 
szkołach powiatowych: ZS im. A. 
Naruszewicza w Janowie Podlaskim, 
ZS im. Wł. St. Reymonta w Małasze-
wiczach, ZST im. Unitów Podlaskich 
w Międzyrzecu Podlaskim, ZSE im. 
M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Pod-
laskim, LO im. Gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz LO 
im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach.

Przekazania sprzętu dyrektorom 
szkół dokonał Starosta Bialski Ma-
riusz Filipiuk 19 sierpnia 2020 r..

Materiał: Starostwo powiatowe w Białej Podlaskiej

Oświetlenie LED zaświeci również w gminie 
Międzyrzec Podlaski

Projekt obejmuje budowę nowych 
punktów oświetleniowych na te-

renie Gminy Międzyrzec Podlaski 
z zastosowaniem technologii LED 
w pasach dróg publicznych i ciągach 
pieszo-jezdnych. W zakres zadania 
wchodzą elementy konstrukcyjne, 
montażowe, przyłączenia niezbęd-
ne do pracy nowo powstałej infra-
struktury w sieci energetycznej. 
Zakres obejmuje 8 miejscowości 
– Jelnica, Pościsze, Tuliłów, Rogoź-
nica, Rogoźnica Kolonia, Rzeczyca, 
Tłuściec, Przychody. Cele główne 
projektu:
– podniesienie jakości życia na tere-
nie Gminy Międzyrzec Podlaski po-
przez wdrożenie rozwiązań gospo-
darki niskoemisyjnej.
Cele szczegółowe:
– poprawa jakości powietrza dzięki 
redukcji emisji zanieczyszczeń szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska,
– racjonalizacja zużycia energii final-
nej i obciążeń sektora samorządu,
– zwiększenie komfortu zamieszka-
nia dzięki uzupełnieniu brakującej 

infrastruktury oświetlenia ulicznego.
Grupa docelowa projektu: JST, 
mieszkańcy Gminy Międzyrzec 
Podlaski,  przyjezdni, podróżujący 
i użytkownicy dróg publicznych;
Planowany termin zakończenia re-
alizacji inwestycji to listopad 2022 r.
C a ł k o w i t a  w a r t o ś ć  p r o j e k -

tu: 1 519 013,91 zł.
Wydatki kwalifikowane: 1 245 909,69 zł.
Wartość dofinansowania: 1 118 818,58 zł.
Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu pt. „Wdrażanie rozwiązań 
niskoemisyjnych na terenie gminy 
Międzyrzec Podlaski – zadanie 3”.
 Źródło: UG w Międzyrzecu Podlaskim/ Radio Biper

Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego 
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkie-
go Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowe-

go Internetu o wysokich przepustowościach.

Gmina Międzyrzec Podlaski poinformowała, że uzyskała ponad 1,1 
mln zł dofinansowania na montaż 203 nowych punktów oświetle-

niowych typu LED. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa i redukcji emisji zanieczyszczeń  na terenie gminy.
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Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Dzięki unijnemu dofinansowa-
niu bezpośrednimi odbiorcami 

projektu będą dzieci umieszczone 
w pieczy zastępczej rodzinnej i in-
stytucjonalnej, osoby pełnoletnie 
uczące się, które pozostały w pieczy 
zastępczej do czasu ukończenia na-
uki, rodzice zastępczy prowadzący 
rodziny zastępcze - spokrewnione, 
niezawodowe, zawodowe, rodzinne 
domy dziecka, pracownicy instytu-
cjonalnej pieczy zastępczej. 
Celem projektu Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Wydziału Polityki 
Społecznej jest zapobieganie i ogra-
niczenie negatywnych skutków 
wystąpienia COVID-19 w obszarze 
pieczy zastępczej. Udzielone gran-
ty mają stanowić doraźne wsparcie 
rodzin zastępczych, rodzinnych do-
mów dziecka, placówek opiekuńczo-
-wychowawczych znajdujących się 
w stanie zagrożenia zdrowia i życia 
w warunkach rozprzestrzeniania się 
epidemii COVID - 19. 
Celem szczegółowym Projektu jest 
wsparcie dzieci, rodziców zastęp-
czych, wychowawców pracujących 
w instytucjonalnej pieczy poprzez 

zakup wyposażenia na cele reali-
zowanych zadań w trybie zdalnego 
nauczania, zakup środków ochrony 
indywidualnej i wyposażenia do bez-
pośredniej walki z epidemią, zakup 
wyposażenia do organizacji miejsc 
kwarantanny dla dzieci z pieczy za-
stępczej. 
Powiat Bialski również przystąpił do 
w/w projektu grantowego.
Z  ramienia Powiatu Bialskiego 
w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Lubel-
skim Urzędzie Wojewódzkim umowę 
podpisali Pan Starosta Mariusz Fili-
piuk oraz Pan Wicestarosta Janusz 
Skólimowski przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry 
Charewicz. W ramach grantu Powiat 
Bialski uzyskał wsparcie w wysokości 
322.470,00 zł. 
Uzyskane środki zostaną wykorzy-
stane m.in. na:
- zakup 96 laptopów wraz z opro-

gramowaniem i ubezpieczeniem na 
kwotę 286.400,00 zł, które zostaną 
przekazane dla dzieci z rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- zakup środków ochrony osobistej 
– maseczki, rękawiczki, płyny de-
zynfekcyjne na kwotę 28.820,00 zł. 
Środki ochrony osobistej zostaną 
przekazane 90 rodzinom zastępczym 
oraz 7 placówkom opiekuńczo -wy-
chowawczych,
- wyposażenie do organizacji miejsc 
kwarantanny i izolacji poprzez za-
kup mebli, pościeli artykułów go-
spodarstwa domowego na kwotę 
7.250,00 zł
Projekty zostały sfinansowane w ra-
mach Działania 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w śro-
dowisku lokalnym Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020.

Materiał: PCPR Biała Podlaska

100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r i 109 rocznicę 
utworzenia Polskich Drużyn Strzeleckich

Po odczytaniu listu gratulacyjnego 
od Komendanta Naczelnego PDS 
gen. dyw. Jana G. Grudniewskie-
go odbyło się strzelanie oraz mia-

nowania na wyższe stopnie, a za-
służonych strzelców wyróżniono 
i odznaczono medalami. 

Materiał: Bialski Batalion PDS im.ks.gen. Stanisła-
wa Brzóski/ Radio Biper

W dniu 19.08.2020 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zosta-
ły podpisane umowy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020 Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym. 

W dniu 15 sierpnia 2020r Bial-
ski Batalion PDS im. ks. gen. 
Stanisława Brzóski wspólnie 

z Nadleśnictwem Biała Podla-
ska którym kieruje Nadleśniczy 

a zarazem Komendant Bial-
skiego Batalionu d/s Pamięci 
Narodowej kom. ds. mgr inż. 
Tomasz Bylina oraz Kapelan 
Polskich Drużyn Strzeleckich 
Okręgu Bialskiego ks. kpt. ds. 
Wojciech Majewski zorganizo-

wał uroczystą mszę świętą upa-
miętniającą 100 rocznicę Bitwy 

Warszawskiej 1920r i 109 
rocznicę utworzenia Polskich 
Drużyn Strzeleckich, którzy 

w tej wojnie wnieśli bardzo duży 
wkład w zwycięstwo.
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Ogród pełen lata w Kostomłotach 

W wydarzeniu udział wzięły rów-
nież studentki Studenckie Koło 

Wolontariatu „Przyjaciel serc, 
pomagam, bo chcę!” Państwowej 
Szkoły Wyższej Uczelnianej Rady 
Samorządu Studenckiego oraz – choć 
w niepełnym składzie – zespół Zo-
rza z Cicibora Dużego w gm. Biała 
Podlaska z kapelmistrzem Jakubą 
Gdela.

– Dom Pomocy Społecznej w Kostomło-
tach jest przeznaczony dla przewlekle, 
psychicznie chorych. Obecnie przebywa 
tu około pięćdziesięciu osób. Nie ograni-
czamy się tylko do mieszkańców naszego 
powiatu. Mieszkają tu osoby z wielu po-
wiatów i wielu województw. Otrzymują 
tu wsparcie. Pracownicy zapewniają po-
czucie bezpieczeństwa, godne warunki 
życia i mieszkania. Pensjonariusze spo-
tykają się tu z ciepłym sercem, akcepta-
cją i wielkim oddaniem osób pracujących 
w tej placówce. – mówi dyrektor PCPR 
Biała Podlaska Małgorzata Malczuk.

– Dbamy o nasze Domy Pomocy Społecz-
nej. Odwiedzamy je często, ja czy też pra-
cownicy Starostwa Bialskiego. To nasze 
zaangażowanie w rozwój i wspomaganie 
bieżącej działalności placówek takich jak 
ta w Kostomłotach widać było między 
innym w przekazie informacyjnym jaki 
skierowała podczas oficjalnego otwarcia 
i przemówień dyrektor naszego PCPRu 
Małgorzata Malczuk. Mowa o prawie 
dwóch milionach złotych środków jakie 
pozyskaliśmy na zabezpieczenie naszych 
ośrodków przed COVID-19. Tu, do Ko-
stomłot, trafi prawie czterysta dziewięć-

dziesiąt tysięcy złotych. Przeznaczamy 
te pieniądze na doposażenie w sprzęt, 
który udoskonali pielęgnację i opiekę nad 
potrzebującymi. Część środków z wy-
mienionej kwoty jest przeznaczona na 
dodatki specjalne dla pracowników Domu 
Pomocy Społecznej w Kostomłotach któ-
rzy są najbardziej narażeni i są najbliżej 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 
– mówi natomiast Mariusz Filipiuk, 
Starosta Bialski.

Dom Pomocy Społecznej w Kostom-
łotach, gm. Kodeń prowadzony jest 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białej Podlaskiej i Powiat 
Bialski. Podczas pikniku zapropono-

wano wspólną zabawę, biesiadowa-
nie i grillowanie. Powitanie zgroma-
dzonych gości i mieszkańców DPS 
miało miejsce w świetlicy, tu też 
zaprezentowano część artystyczną 
w wykonaniu mieszkańców DPS pod 
hasłem „Domu nie tworzą mury ale 
Ludzie”. Zaplanowano czas na zwie-
dzanie DPS Kostomłoty, a wspólna 
zabawa i biesiadowanie w ogrodzie 
pełnym lata, grillowanie, lody dla 
ochłody, tańce, zabawa… to już tyl-
ko przyjemny dodatek pozwalający 
na dodatkową integrację ale i spo-
kojne i miłe spędzenie czasu wśród 
przyjaciół!

Materiał: Radio Biper Kodeń

Piknik integracyjny „w Ogrodzie Pełnym Lata” przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kostomłotach miał miejsce 24 sierpnia. Oprócz Sta-
rosty Bialskiego Mariusza Filipiuka i radnego Tomasza Andrejuka 

w wydarzeniu udział wzięły dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Małgorzata Malczuk oraz była dyrektor Halina Mincewicz 
która była gościem głównym. Dyrekcja DPS Kostomłoty na czele 
z Iwoną Tarasiuk, pracownicy i podopieczni przekazali podzięko-
wania za 48 lat pracy byłej Pani Dyrektor i oficjalnie postanowili 

pożegnać się ale i zapewnić o tym, że nie zapomną!
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Nowe samochody strażackie w Sławacinku i Sworach!

W naszej gminie działa aktyw-
nie 12 jednostek. Wszystkie 

są zmotoryzowane, choć niektóre, 
zwłaszcza te zrzeszone w Krajowym 
Systemie Ratownictwa Gaśniczego 
posiadają sprzęt techniczny daleko 
lepszy od pozostałych jednostek. 
Staraniem wójta gminy, a zarazem 
prezesa ZG ZOSP Wiesława Panasiu-
ka dwie jednostki otrzymają w tym 
roku dwa nowoczesne samochody 
bojowe. Pierwsza z nich to OSP ze 
Swór, która w przyszłym roku kalen-
darzowym świętować będzie jubile-
usz 100 – lecia istnienia. Natomiast 
druga to OSP ze Sławacinka Stare-
go, bezsprzecznie najaktywniejsza 
jednostka w gminie Biała Podlaska, 
wyjeżdżająca średnio 40 razy w roku 
do uczestnictwa w akcjach ratowni-
czych. Obie mają stare samochody 
gaśnicze (Swory Star 244 z 1986 r., 
zaś Sławacinek Stary Jelcz z 2000 r.), 
które często ulegają awariom. Dlate-
go zakup jest wysoce potrzebny. Jed-
nostka ze Swór, której prezesem jest 
Dariusz Gromadzki, a naczelnikiem 
Tomasz Czemierowski skupia ponad 
90 osób (razem z dwoma drużynami 
młodzieżowymi). Jednostka ze Sła-
wacinka Starego, istniejąca od 53 lat 

skupia 70 członków (razem z MDP). 
Jej prezesem jest Piotr Oskwarek, 
a naczelnikiem Mateusz Maleńczuk.
– Zakup nowoczesnych samochodów 
bojowych nie byłby możliwy bez wspar-
cia z zewnątrz – informuje wójt Wie-
sław Panasiuk. Obie jednostki otrzy-
mały promesy po 560 tys. zł każda. 
Składają się nań fundusze z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Dokłada się do tego 

także samorząd gminy. Obie drużyny 
otrzymają dofinansowanie. Po prze-
targu, który wygrał dealer firmy Re-
nault strażacy ze Sławacinka Starego 
otrzymają dofinansowanie z budżetu 
gminy w kwocie 255 tys. zł, a straża-
cy ze Swór w kwocie 233 tys. zł. Liczę, 
że do połowy grudnia druhowie z obu 
jednostek dysponować będą nowocze-
snymi pojazdami, zakupionymi dzięki 
promesie w cenie używanych – dodaje 
wójt W. Panansiuk.

Materiał: Radio Biper

Łomazy
 Przebudowa stadionu wkroczyła w decydującą fazę 

Na ukończeniu jest remont budyn-
ku zaplecza sanitarno-administra-

cyjnego. Wybudowana została płyta 
pod skatepark. Jeszcze w tym mie-
siącu rozpocznie się montowanie ele-
mentów parku. Miejsce pod trybuny 
utwardzone zostało kostką, na zakoń-
czenie pojawią się krzesełka.
Całość terenu boiska sportowego do-
czekało się odwodnienia i nawodnie-
nia. Trwa wymiana nawierzchni. Po-
wstały ciągi piesze łączące obiekty od 
strony ulicy Topolowej. Do wykonania 
pozostało oświetlenie terenu, instala-
cja monitoringu i nagłośnienia. Pojawi 
się także nowa bieżnia.
W budynku zaplecza szatniowo – ad-
ministracyjnego zamontowano pom-
pę ciepła, na ukończeniu są łazienki 
i prysznice, zakończono prace w po-
zostałych pomieszczeniach. Na końcu 
czeka jeszcze wyposażenie szatni.

Materiał: Radio Biper Łomazy

Jednostki OSP były i są oczkiem w głowie władz samorządowych 
gminy, gdyż to właśnie strażacy są najbardziej aktywną formacją. 
Widać ich nie tylko podczas akcji gaśniczych i ratownictwa drogo-
wego. Uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i religijnych, 
służą pomocą podczas akcji charytatywnych, organizują imprezy 

kulturalne i sportowe.

Prace zaplanowane na stadionie w Łomazach, a dotyczące grun-
townej przebudowy obiektu wraz z nowym zagospodarowaniem 

terenu wykonano dotychczas w 90 procentach. - Jesień bieżącego 
roku to termin zakończenia prac na głównym obiekcie sportowym 

Gminy Łomazy. - mówi nam Jerzy Czyżewski, wójt Łomaz. Jest 
szansa, że jeszcze w tym roku, w nadchodzącym sezonie jesien-

no – zimowym, swoje pierwsze mecze ligowe na nowym stadionie 
rozegra zespół Niva Łomazy!
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Przyszłość zaczyna się dzisiaj – Park Logistyczny 
Małaszewicze

Przyszłość zaczyna się dzisiaj – już 
teraz CARGOTOR odnotowuje re-

kordowe ilości transportowanej koleją 
masy towarowej.
Park Logistyczny w Małaszewiczach bę-
dzie mógł również otrzymać miano klu-
czowego miejsca na trasie Nowego Je-
dwabnego Szlaku, mającego usprawnić 
transport intermodalny pomiędzy Azją 
a Starym Kontynentem. Małaszewicze 
mogłyby stać się najnowocześniejszym 
hubem przeładunkowym Europy, o po-
wierzchni 30 km2. Warto dodać, że mo-
dernizacja oznacza także realne szanse 
poprawy sytuacji gospodarczej dla regio-
nu i lokalnej społeczności.
W związku ze złożonością i wie-
lowątkowością całego zadania, 
w ukończonym studium wykonal-
ności, oprócz zakładanych prac, 
znalazły się dodatkowe elementy, 
takie jak:
– budowa nowego kolektora w Gminie 
Terespol,
– niedyskryminacyjny dostęp do stacji 
paliw dla wszystkich przewoźników,
– koncepcja dostosowania dróg lokal-
nych do przewidywanych wartości 

przeładunkowych Parku Logistycznego 
Małaszewicze,
– wiadukty w Kobylanach i Zaborzu.
Obecnie trwają prace nad projektem 
budowlanym – planowane zakończenie 
realizacji tego zadania to IV kwartał br.
W ramach współpracy z lokalnym 

samorządem w dniu 31.07.2020 r. 
zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy CARGOTOR sp. z o.o. 
a Gminą Piszczac dotyczące wspól-
nej realizacji przebudowy czterech 
przejazdów kolejowo-drogowych.

Materiał: 2mgroup Komunikacja Biznesowa Sp. 
z o.o./ Radio Biper

Hej Maturzyści! Coś dla Was! Właśnie rusza 
Bialski Program Stypendialny!

Warunkami koniecznymi oprócz 
rozpoczęcia nauki na uczel-

ni wyższej w  roku akademickim 
2020/2021 jest: 
- zamieszkiwanie na terenie powiatu 
bialskiego
- wysoki wynik na maturze
- spełnienie kryterium dochodowe-
go (maksymalnie 1820 zł na osobę 
w rodzinie).
W pierwszej kolejności 12 stypen-
diów zostanie rozdysponowanych 
przez rekomendacje organizacji lo-
kalnych z terenu Powiatu Bialskiego. 
Rekomendacje będą mogli uzyskać 
kandydaci zamieszkujący gminy: 
Wisznice, Sosnówka, Terespol, mia-
sto Terespol, Zalesie, Rokitno, Ko-
deń, Leśna Podlaska, Drelów oraz 
miasto Międzyrzec Podlaski. ►

Głównym założeniem Projektu ”Modernizacja infrastruktury kole-
jowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii 
towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” realizo-
wanego przez CARGOTOR sp. z o.o. jest umożliwienie znacznego 
zwiększenia przepustowości Parku Logistycznego Małaszewicze, 
po jego modernizacji. Sprawi to, że stanie się on jednym z najważ-

niejszych punktów przeładunkowych w Europie.

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” we współpracy 
z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi stworzyło 

Fundusz Stypendialny Powiatu Bialskiego. W tym roku dzięki finasowa-
niu z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości mamy zamiar przyznać 
minimum 12 stypendiów o łącznej wartości 60 000 zł dla maturzy-

stów z powiatu bialskiego rozpoczynających naukę na studiach. 
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Warunkiem otrzymania rekomenda-
cji będzie przedstawienie swoich osią-
gnięć i pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności oraz planu pracy do realizacji po 
otrzymaniu stypendium. Zależy nam 
w pierwszej kolejności na osobach pra-
cujących społecznie oraz budujących lo-
kalne społeczeństwo obywatelskie.
Kandydaci będą mogli składać doku-
menty do 8 września 2020 r. wyłącznie 
elektronicznie. Formularz będzie do-
stępny na stronie Starostwa Powiato-
wego oraz samorządów biorących udział 
w programie od 31 sierpnia 2020 r. Wy-
pełniony i podpisany formularz będzie 
należało wysłać na adres: bialskie_sty-
pendia@op.pl do 10 września. Lokalne 
komisje stypendialne wybiorą stypendy-
stów i przekażą wyniki do wiadomości 
publicznej.
Kandydaci, którzy nie otrzymają reko-
mendacji oraz z pozostałych gmin Po-
wiatu Bialskiego będą mogli wziąć udział 
w programie jeżeli spełniają jeden z do-
datkowych poniższych warunków:
• pochodzą z rodziny byłych pracowni-
ków PGR (minimum 2 lata), fakt ten 
będzie należało potwierdzić w Oddziale 

Terenowym Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa
• są laureatami finałowego etapu olim-
piady przedmiotowej
• są członkami rodziny wielodzietnej 
(minimum troje dzieci mających mniej 
niż 18 lat lub mniej niż 25 lat jeżeli uczą 
się lub studiują)
• są wychowankami rodziny zastępczej 
lub państwowego domu dziecka.
Kandydaci będą musieli zarejestrować 
się w systemie elektronicznym Fun-
dacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 
pod adresem: https://nw.stypendia-
-pomostowe.pl/ do 14 września 2020 r 
do godz.16:00. Tą samą czynność będą 
musieli wykonać kandydaci, którzy 
otrzymają rekomendację organizacji 
lokalnych. Do 24 września oryginały 
dokumentów będą musiały zostać wy-
słane do Fundacji Edukacyjnej Przed-
siębiorczości. 
Bliźniaczy program na terenie gminy 
Sławatycze prowadzi Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Sławatycze. 
Stypendyście będą mieli wypłacane sty-
pendium przez cały pierwszy rok studiów 
w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Danie Dragan: Stowarzyszenie „Razem 
dla Wisznic” od ponad 10 lat wspiera 
uzdolnioną młodzież rozpoczynającą 
naukę na studiach. Zależy nam szcze-
gólnie na osobach, które angażują się 
społecznie na rzecz swoich lokalnych 
społeczności. Inwestycja w edukację 
zawsze jest dobrą lokatą kapitału choć 
o znacznie dłuższej stopie zwrotu. Nasze 
doświadczenie pokazuje jednak, że pie-
niądze zainwestowane w młodych ludzi 
przynoszą zysk lokalnemu środowisku. 

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk: 
Jako władze Powiatu Bialskiego stara-
my się jak najmocniej wspierać lokalne 
organizacje pozarządowe. Fundusz sty-
pendialny Powiatu Bialskiego pokazuje, 
że nie musi być to tylko wsparcie finan-
sowe ale również pomoc organizacyj-
na i merytoryczna. Mamy nadzieje, że 
jego realizacja przyczyni się nie tylko do 
wsparcia młodych ludzi ale także budo-
wy silnego społeczeństwa obywatelskie-
go na terenie Powiatu Bialskiego. 

Materiał: Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”/ 
Radio Biper

UOKiK rusza z kampanią „SPRAWDZAJ, CZYTAJ, PYTAJ!”
• 15 lipca rusza ogólnopolska kampa-
nia społeczna Prezesa UOKiK.
• Urząd ostrzega przed oszustami i ry-
zykiem utraty pieniędzy.
• Duży, szybki zysk bez ryzyka? Rze-
kome leki lub tajemnicze urządzenia 
medyczne? Konsumencie, uważaj! 
Możesz wpaść w pułapkę!
• Nie daj się nabrać lub oszukać: 
„Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”
W związku z obecną, wyjątkową sy-
tuacją, Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów rusza z kampanią, 
która ma zwrócić uwagę społeczeń-
stwa na nasilone zagrożenie nieuczci-
wymi praktykami rynkowymi i oszu-
stwami. Do wielu osób kierowane 
są oferty alternatywnych inwestycji 
finansowych, które fałszywie obie-
cują szybki, pewny i wysoki zysk bez 
ryzyka. Konsumenci namawiani są 
także na produkty lub usługi, które 
fałszywie obiecują ochronę zdrowia 
lub leczenie. 
Alternatywne inwestycje finansowe 
W trudnych czasach łatwiej wpaść 
w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą 
inwestycję finansową. Oszuści do-
skonale wiedzą, jak wykorzystać spo-

łeczny niepokój i niepewność. Oferty 
alternatywnych inwestycji w niestan-
dardowe walory, waluty, dobra lub 
surowce obiecują stały i bezpieczny 
zysk na wysoki procent, a potem oka-
zują się finansowym fiaskiem. 
Trzeba także uważać na projekty inwe-
stycyjne z małą opłatą startową, w któ-
rych warunkiem otrzymania udziałów 
jest promowanie przedsięwzięcia wśród 
znajomych. Te z kolei okazują się zwykle 
piramidami finansowymi. 
Pamiętaj, „okazje” zbyt dobre, aby być 
prawdziwe to najczęściej oszustwo i za-
miast zyskać możesz stracić ‒ swoje 

wszystkie oszczędności. Internet, media 
społecznościowe ‒ to tu najczęściej czy-
hają na ciebie te zagrożenia.
Prezes UOKiK przestrzega przed inwe-
stowaniem pieniędzy w systemy pro-
mocyjne typu piramida. „To może być 
przykładowo projekt inwestycyjny z małą 
opłatą startową, z której część ma być prze-
kazywana na cele charytatywne, a warun-
kiem otrzymania udziałów jest promowanie 
przedsięwzięcia wśród znajomych. Z rezer-
wą podchodźmy też do tzw. łańcuszków”

Nieuczciwy produkt lub usługa ‒ 
zdrowie

W trudnych czasach łatwiej także wpaść ►
►
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Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

Celem projektu Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej jest łagodzenie 

skutków pandemii oraz przeciwdziała-
nie jej negatywnym konsekwencjom. 
Udzielone granty mają stanowić do-ć do- do-
raźne wsparcie dla mieszkańców oraz 
personelu Domów Pomocy Społecznej, 
znajdujących się w stanie zagrożenia 
zdrowia i życia w warunkach rozprze-
strzeniania się epidemii COVID - 19.
- Podczas pandemii DPS-y są w ognisku 
największego ryzyka, dlatego potrzebu-
ją dodatkowych środków, które pomogą 
dofinansować wynagrodzenia dla do-
datkowych pracowników czy wyposa-
żyć ośrodki w niezbędny sprzęt - mówił 
Marszałek Województwa Lubelskiego 
- Pan Jarosław Stawiarski.
Powiat Bialski również przystąpił do 
w/w projektu grantowego.
Z ramienia Powiatu Bialskiego umowę 
podpisali Pan Starosta Mariusz Filipiuk 
oraz Pan Wicestarosta Janusz Skóli-
mowski przy kontrasygnacie Skarbni-
ka Powiatu – Pani Elwiry Charewicz. 
W dniu 20.08.2020r w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Lublinie Władze Po-
wiatu Bialskiego reprezentowała Pani 
Małgorzata Malczuk – Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej. 
W ramach grantu Powiat Bialski uzyskał 
wsparcie w wys. 1 892 783, 00 zł.. Był 
to drugi pod względem ilości przyzna-
nych środków wniosek wśród obecnych 

w tym dniu beneficjentów. Uzyskane 
środki zostaną wykorzystane m.in. na:
- zakup sprzętu i wyposażenia na dopo-
sażenie stanowisk pracy,
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowni-
ków niemedycznych,
- przygotowanie tymczasowych miejsc 
kwarantanny dla mieszkańców i perso-
nelu,
- zatrudnienie osób do świadczenia 
usług w domach pomocy społecznej 
przez okres trzech miesięcy,
Dzięki przystąpieniu do projektu gran-
towego domy pomocy społecznej z tere-

nu Powiatu Bialskiego uzyskały środki 
w następującej wysokości:
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli – 
922 933,00zł
Dom Pomocy Społecznej w Konstanty-
nowie – 529 650, 00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kostomło-
tach – 440 200,00zł.
Projekty zostały sfinansowane w ra-
mach Działania 2.8 Rozwój usług spo-
łecznych świadczonych w środowisku lo-
kalnym Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.

Materiał: PCPR Biała Podlaska

w pułapkę i nabrać się na ofertę produk-
tu lub usługi, które fałszywie obiecują 
ochronę zdrowia lub leczenie, np. dzięki 
działaniu rzekomych leków czy urzą-
dzeń. Z ostrożnością podchodźmy do 
reklam i nie dajmy się nabrać, nawet jeśli 
naciągacze podszywają się pod lekarzy, 
ekspertów, renomowane instytuty ba-
dawcze czy osoby „uzdrowione”. 
Na tego typu nieuczciwe praktyki i oszu-
stwa narażeni są szczególnie starsi kon-
sumenci ‒ nasi rodzice, dziadkowie, sąsie-
dzi. To do nich sprzedawcy dzwonią lub 
‒ co gorsza ‒ odwiedzają ich w domu, sto-
sując różne sztuczki i manipulacje: złu-
dzenie wyjątkowej okazji, fałszywy dług 
wdzięczności, zwodnicze wzbudzanie 
sympatii, rzekome rabaty i gratisy oraz 
konieczność podjęcia decyzji „tu i teraz”.

„Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”
To hasło kampanii zainicjowanej przez 
Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego 
i zarazem apel do konsumentów. Nie 

chcesz dać się oszukać i stracić pieniędzy? 
Oto jak się możesz przed tym ochronić:
• Dokładnie sprawdzaj oferty ‒ zwłaszcza 
te pochodzące od nieznanych ci osób czy 
organizacji.
• Nie wierz w szybki, pewny i wysoki 
zysk bez ryzyka!
• Nie ulegaj presji dokonania natychmia-
stowych przelewów, szczególnie na nie-
znane ci konta.
• Sprawdzaj reklamy, które pojawiają się, 
gdy korzystasz z mediów społecznościo-
wych ‒ czasem są powiązane z odpłat-
nymi usługami i zapraszaniem twoich 
znajomych do projektów biznesowych, 
które w rzeczywistości są piramidami 
finansowymi.
• Piramidy finansowe mają kamuflaż ‒ 
neutralne albo pozytywnie wyglądające 
strony www, promujące np. przedsię-
wzięcia biznesowe, darmowe szkolenia 
online, inicjatywy społeczne. 
• Rzetelny sprzedawca podaje na stronie 

internetowej dane swojej firmy ‒ jeśli ich 
tam nie ma, nie ufaj mu.
• Bądź czujny na oferty sprzedawców, 
którzy chcą przyjść do twojego domu 
i przedstawić Ci jakiś produkt lub urzą-
dzenie.
• Uważaj, jeśli ktoś dzwoni do ciebie 
z ofertą tajemniczego, leczniczego pro-
duktu lub urządzenia ‒ to pewnie dobrze 
przygotowany manipulator, który sprze-
da ci coś bezwartościowego. 
• Czytaj dokumenty, które podpisujesz.
• Daj sobie czas na decyzję ‒ jeśli ktoś 
każe ci ją podjąć natychmiast, bo okazja 
się nie powtórzy, najprawdopodobniej 
chce cię oszukać.
• Pytaj o zdanie lub opinię swoich znajo-
mych lub najbliższych.
• Jeśli podejrzewasz oszustwo, zgłoś 
sprawę policji.
Spoty są dostępne na stronie https://
www.uokik .gov.pl/aktualnosci .
php?news_id=16616

W dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie 
zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokal-

nym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu czterdziestu czterem Domom 
Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty w ramach projektu 

„Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprze-
strzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”
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Nagroda specjalna dla znanego skrzypka z Zakalinek
2 sierpnia w Kolbuszowej (woje-
wództwo podkarpackie) odbył się 
VII Festiwal �ywej Muzyki na Strun 
Dwanaście i Trzy Smyki w którym 
udział wziął znany skrzypek naszego 
regionu Zdzisław Marczuk. Występ 
solowy na skrzypcach muzyka podbił 
serca widowni i jury. Skrzypek otrzy-
mał nagrodę specjalną.

Serdecznie gratulujemy!
Źródło: GCK w Kosntantynowie/ Radio Biper

Kulturalny Pejzaż Podlasia: „Jak to niegdyś na wsi 
bywało”…. od historii to tradycji Zespołu Ludowego 

Leśne Echo z Zaścianek

Zespół Leśne Echo powstał z inicjaty-
wy pani Wiktorii Ewy Nasiłowskiej, 

którą w 2006 r. wsparły Henryka Tymo-
szuk i Urszula Flis. Do zespołu szybko 
dołączyły inne osoby pragnące ocalić 
od zapomnienia tradycyjne pieśni, kul-
tywować tradycje i zwyczaje naszych 
przodków oraz przekazać je młodemu 
pokoleniu. Motto zespołu: „Leśne Echo 
zaśpiewa, Leśne Echo zanuci, Leśne 
Echo każdemu smutek w radość obróci” 
– w pełni oddaje charakter jego człon-
ków.
„Leśne Echo” liczy obecnie jedenaście 
osób, 9 pań i 2 panów pod kierownic-
twem pani Ewy Nasiłowskiej, która 
przygrywa na bębenku. Ponadto pani 
Ewa tworzy własne teksty do znanych 
melodii ludowych. Na akordeonie gra 
pan Aleksander Szmidt.  Pozostali człon-
kowie to: Urszula Flis, Henryka Tymo-
szuk, Zofia Nestorowicz, Sabina Samo-
ciuk, Teresa Samociuk, Jolanta Osiej, 
Eugenia Cap.
Zespół każdego roku, na przyległym do 
Domu Ludowego w Zaściankach placu, 
prezentuje inscenizację, w której w we-
soły sposób pokazuje codzienne życie 
wiejskie. Przeplata je starymi pieśniami 
obrzędowymi aby uchronić je od zapo-
mnienia. Prezentacja nowego przedsta-
wienia stanowi okazję do wspólnej inte-
gracji środowiska lokalnego – młodego 
i starszego pokolenia. Jest to lekcja ży-
wej historii naszego regionu. Spotkania 
mają charakter otwarty, na które każdy 
może przyjść.
Tematycznie do przedstawienia, panie 

z zespołu sporządzają poczęstunek dla 
przybyłych gości, widzów. I tak w przed-
stawieniu „Kiszenie kapusty” motywem 
kulinarnym na stole była kapusta w róż-
nej postaci, „Sadzenie ziemniaka” – po-
trawy z tej zacnej bulwy, „Sianie owsa” 
– dania z dodatkiem mąki i płatków 
owsianych, „Chleb nasz powszedni”-  
degustacja pieczywa, „Jak to na przed-
nówku bywało” –  jajecznica z pokrzywą, 
surówka z mleczu, krupnik itp. Do tego 
dochodzi konkurs na tematyczne potra-
wy. Po przedstawieniu i konkursie nastę-
puje wspólna degustacja i zabawa.
Śpiewacy współpracują ze szkołami 
podstawowymi w Halasach, Tuliłowie, 
Kożuszkach, Rogoźnicy (gmina Mię- (gmina Mię-
dzyrzec Podlaski) oraz Szydłówce gmina 
Olszanka) i Mostowie (gmina  Huszlew).

W repertuarze zespołu znajdują się 
pieśni i przyśpiewki ludowe, kolędy 
i pastorałki, oraz pieśni religijne i pa-
triotyczne. Dotychczas Leśne Echo 
miało przyjemność w cyklu pt. „Jak to 
niegdyś na wsi bywało” zaprezentować 
następujące inscenizacje : 2006 Kolęd-
nicy, 2007 Noc Świętojańska i Wspólne 
darcie pierza, 2008 Wyzwoliny młodego 
kosiarza i Nalejcie wosku na wodę, 2009 
U zielarki, 2010 Kuma żytko żełła, 2012 
O ziemniaku i na jego cześć. 2013 Chleb 
nasz powszedni, 2014 kiszenie kapusty, 
2015 Jak to na przednówku bywało, 
2016 Sadzenie ziemniaka,2017 Sianie 
owsa, 2018 A jak poszedł Jaś na boje, 
2019 Śmiechy spod strzechy i rok 2020 
Bielenie płótna.
Ważnym elementem działalności Leśne- ►

Zespół „Leśne Echo” z Zaścianek (gm. Międzyrzec Podlaski) od po-
czątku swojego istnienia postawił sobie jeden cel. Ocalić od zapomnie-
nia tradycję ludową regionu zawartą w pieśniach, obrzędach i zwycza-

jach przodków. Udaje im się to z powodzeniem od ponad dekady. 
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go Echa jest współpraca z dziecięcym 
zespołem ludowym Hreczka z Zaścia-
nek, którym kieruje Zofia Nestorowicz. 
Hreczka swój debiut miała w 2007 roku 
podczas inscenizacji Nocy Świętojań-
skiej. W skład zespołu  wchodzą dzieci 
i młodzież z Zaścianek  (z każdej rodzi-
ny chociaż jedno dziecko, a bywało, że 
i wszystkie) i okolicznych miejscowości 
(Mań, Zasiadek, Berezy, Międzyrzeca 
Podlaskiego), które chcą wspólnie spę-
dzać czas. Łącznie przez trzynaście lat 
przez zespół przeszło ponad 50 dzieci 
i młodzieży. Repertuar zespołu stanowią 
pieśni ludowe, niekiedy już zapomniane, 
naszych babć i dziadków, kolędy, pieśni 
patriotyczne. W latach 2010-2011 dzieci 
brały udział w warsztatach nauki tańca 
ludowego. Wtedy też otrzymały podla-
skie stroje ludowe.   W 2014 roku  wystą-

piły w  programie Tydzień TVP 1, gdzie 
zaprezentowały obrzędy związane ze 
świętami Bożego Narodzenia.
Zespół może poszczycić się wieloma 
nagrodami w tym za  przepiękne pal-
my wielkanocne, wieńce dożynkowe na 
dożynki parafialne,  gminne (2008 III 
miejsce w Tuliłowie, 2009 III miejsce 
w Tłuśćcu, 2010 II miejsce w Krzewicy, 
2011 I miejsce w Kożuszkach) i powia-
towe (2011 wyróżnienie w Sławaty-
czach, 2012 III miejsce w Rokitnie). Na 
swoim koncie mają również wyróżnie-
nie w 2007 roku za tradycyjne potra-
wy regionalne w Roskoszy, podzięko-
wanie od marszałka sejmu Jarosława 
Kalinowskiego za aktywną pracę na 
polu upowszechniania kultury ludowej 
i obrzędów naszego regionu. W grudniu 
2014 na zaproszenie Telewizji Polskiej 

został nagrany program z udziałem 
„Leśnego Echa” o obrzędach zwią-
zanych z Bożym Narodzeniem. Tele-
wizja zaprosiła zespół  do Warszawy, 
gdzie miał przyjemność wystąpić 
i zaprezentować pastorałkę i kolędę.  
W 2017 i 2019 roku zespół zdobył  
wyróżnienie na Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznej w Tucznej.
Zespół planuje wystawić kolejną insce-
nizację tematyczną. Ze względu na obec-
ną sytuację epidemiczną, ukaże się ona 
w formie filmu zamieszczonego w sieci. 
Wstępnie premiera planowana jest na 
22 sierpnia, ale jeśli sytuacja epidemio-
logiczna ulegnie zmianie, być może 
forma prezentacji jeszcze się zmieni lub 
rozszerzy. 
Materiały: Aleksandra Szmytko, GOK w Międzyrze-

cu Podlaskim / Jakub Sowa/ GOK w Międzyrzecu 
Podlaskim/ Radio Biper

Klub Seniora w Piszczacu

Przedsięwzięcie realizowane będzie 
przez ponad dwa lata. Siedziba Klu-

bu Seniora zostanie ulokowana w bu-
dynku przy ul. Spółdzielczej 9. Jest to 
nieużytkowany budynek starej kotłow-
ni. Jednak do czasu przeprowadzenia 
niezbędnych prac modernizacyjnych 
budynku Klubu Seniora realizacja zajęć 
odbywać się będzie w salach Gminnego 
Centrum Kultur i Sportu w Piszczacu. 
W ramach zadania przewidziane jest 
przeprowadzenie niezbędnych prac 
adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia 
w celu zagwarantowania zaplecza do re-
alizacji usług społecznych świadczonych 
dla społeczności  lokalnej w miejscu 
siedziby. Zakupiony będzie sprzęt i wy-
posażenie dla potrzeb Klubu Seniora. 
 W trakcie realizacji projektu osoby do-
świadczone wiekiem będą uczestniczyć 
m.in. w zajęciach informatycznych, ta-
necznych, scenicznych fotograficznych, 
ruchowych czy kulinarnych. Odbędą 
spotkania z podróżnikami, artystami, 
czy kulturalne wieczory. Podczas warsz-
tatów prozdrowotnych możne będzie 
skorzystać z porad dietetyka, kardiolo-
ga, fizjoterapeuty, a w strefie relaksu na 
Seniorów oczekiwał będzie masażysta 
z mobilnym sprzętem. Ponadto do dys-
pozycji będą radca prawny i psycholog. 
Prowadzone zajęcia będą miały także 
indywidualny charakter świadczonych 
usług. Ciekawym elementem wydaje 
się zaplanowany dział tzw. „Obywatele 
Świata”. Będą to wyjazdy jedno i kilku-

dniowe, których celem jest „oderwanie” 
uczestników od życia codziennego. Za-
proponowane zostanie kino, basen czy 
teatr.  Beneficjenci w czasie realizacji 
projektu ponadto zwiedzą m.in. Kazi-
mierz Dolny, Nałęczów, Kraków, War-
szawę, Zakopane czy Trójmiasto. Człon-
kowie do Klubu Seniora przyjmowani 
będą bez skierowań, na zasadzie dobro-
wolnego i wewnętrznie umotywowane-
go zgłoszenia. Należy mieć 50 lat i wię-
cej oraz mieszkać na terenie wiejskim. 
Ponadto pierwszeństwo będą miały 
osoby niepełnosprawne. Trwa rekruta-. Trwa rekruta-
cja uzupełniająca do projektu i można 
jeszcze dołączyć. W całym projekcie 
z usług skorzysta 50 seniorów, którzy 
będą uczestniczyć w wybranych przez 

siebie zajęciach. Zajęcia rozpoczną się we 
wrześniu 2020 roku. Więcej informacji 
udziela kierownik Klubu Seniora Łukasz 
Węda pod numerem telefonu 501 266 
672 lub email klubseniora@piszczac.pl 
Zapraszamy serdecznie. Warto zapisać 
się i uczestniczyć w ciekawych spotka-
niach, wyjazdach a także zintegrować 
się z innymi. Jest to też sposób na zbicie 
wolnego czasu i rozwój własnych pasji.
Projekt jest dofinansowany ze środków 
UE z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 oś 11 włączenie społeczne 
Działania 11.2 Usługi społeczne i zdro-
wotne. Jego wartość wynosi ponad 1 
milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy 
złotych.

Materiał: Łukasz Węda/ Radio Biper

W Piszczacu swoje funkcjonowanie rozpoczyna Klub Seniora. Dzia-
łanie jest realizowane przez gminę Piszczac w ramach  projektu 

„ŻYCIE PASJĄ JEST - utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac” 
W całym projekcie udział weźmie pięćdziesięciu mieszkańców gmi-
ny Piszczac zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

w wieku 50+ w tym osoby niepełnosprawne.
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14. Piknik Profilaktyczno – Integracyjny w Roskoszy!
Rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Bial-
skim to 55 spokrewnionych rodzin za-
stępczych, w których przebywa 71 dzieci, 
30 niezawodowych rodzin zastępczych, 
w których przebywa 44 dzieci, 7 zawodo-
wych rodzin zastępczych, w tym 1 pełnią-
ca funkcję pogotowia rodzinnego, w któ-
rych przebywa łącznie 29 dzieci oraz 6 
Rodzinnych Domów Dziecka z 43 dziećmi. 
Ponadto w Powiecie Bialskim funkcjonu-
ją 4 placówki opiekuńczo- wychowawcze 
typu socjalizacyjnego: w Maniach, Komar-
nie, Janowie Podlaskim i Szachach oraz 3 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu 
rodzinnego: w Bohukałach nr 1, Bohuka-
łach nr 2 i w Żabcach, w których łącznie 
przebywa 74 dzieci.
Uroczystość organizowana przez 
Powiat Bialski i Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 
realizowana była w ramach zadania 
Aktywizacja społeczno-zdrowotna 
wychowanków pieczy zastępczej pro-
jektu pod nazwą „Jestem, więc dzia-
łam” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 i przy ogromnym za-
angażowaniu Pani Dyrektor Małgorza-
ty Malczuk oraz wszystkich pracowni-
ków Centrum. Projekt jest realizowany 
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2021 r.. Ogromną rolę w realizacji pro-
jektu odegrała również ówczesna Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Pani Halina Mincewicz, która 
współtworzyła projekt i dbała o jego 
należyte wykonanie. 
Całkowita war tość projektu to 
2 704 567,25 zł.- dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej wy-
nosi 2 298 882,10 zł.

Materiał: PCPR Biała Podlaska/Radio Biper

Jan Kulbaczyński i jego 200. maraton!

Niepewność, sytuacja z obostrzenia-
mi związanymi z koronawirusem 

ale i informacja o ostatecznym terminie 
maratonu i miejscu jego przeprowadze-
nia podana dosłownie w ostatniej chwili 
– odbiło się to wszystko na ilości uczest-
ników. Zazwyczaj to kilkuset biegaczy 
i kijkarzy – w tym roku to niecałe 100 
osób.
Ale to nie ważne – bo maraton jednak się 
odbył, trasa była wymagająca, uczestni-
cy w spiekocie dnia pokonali swoje trasy 
a to co dało się najczęściej zauważyć na 
linii mety to oprócz ogromnego zmęcze-
nia także fantastyczne uśmiechy, zado-
wolenie, sztama wśród biegaczy i nor-
dicwolkingowców. No i szczęśliwy Jan 
Kulbaczyński!
Strzał ze startera dający znak do roz-
poczęcia maratonu miał zaszczyt do-
konać przedstawiciel Pol-Kresu Grze-
gorz Cur a pierwsze „nawodnianie” na 
starcie dokonane zostało wodą święconą 
przez ojca wikarego kodeńskiej parafii, 
ks. Krzysztofa Wrzosa. Również oj-
ciec Krzysztof pobłogosławił biegaczy 

a Jan Kulbaczyński przypomniał, że 
niezmordowanie biegną dziś ku chwale 
i czci Matki Boskiej Kodeńskiej!
170 tysięcy kilometrów w nogach!

– Bardzo się cieszę, że jednak dopiąłem 
swego. Zachowaliśmy wszelkie środki 
ostrożności. Jest dezynfekcja, było bada-
nie temperatury, mamy na miejscu zespół 
ratowników medycznych. Dziękuję firmie 

Pol-Kres Daniela i Edwarda Tomaszu-
ków. Te sukcesy bez ludzi, którzy udzielali 
i udzielają mi wsparcia nie byłyby możliwe. 
To mój dwusetny maraton. Biegam już 
trzydzieści pięć lat. Policzyłem, że w sumie 
podczas zawodów, maratonów, olimpiad, 
rozgrzewek, biegów rekreacyjnych pokona-
łem sto siedemdziesiąt tysięcy kilometrów! 
Tyle mam w swoich nogach! Kocham bie- ►

Piknik Profilaktyczno- Integracyjny z okazji Rodzicielstwa Zastępcze-
go corocznie organizowany jest w Dzień Rodzicielstwa Zastępcze-
go ustanowiony na 30 maja, jednak w związku z trudną sytuacją, 
w której się znaleźliśmy, wywołaną stanem epidemii, Piknik został 

przesunięty na dzień 26 sierpnia 2020 r..

Lasy, pola, kolonijna zabudowa, bezdroża. Tak wyglądała tegoroczna 
trasa VIII Cross Maratonu po ziemi Kodeńskiej i Piszczackiej - 200 

Maraton Jana Kulbaczyńskiego! Kilkukrotnie przekładany, odkładany, 
z perturbacjami, zakazami i nakazami ale jednak odbył się 22 sierpnia. 
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gać. To moja pasja, mój cel, moja recepta na 
zdrowie i dobre samopoczucie. Do tego nie 
można zapomnieć i o znajomościach, przy-
jaźniach, kontaktach nawiązanych podczas 
setek wydarzeń sportowych. Dziś, tutaj, 
pod Kodniem również panuje sportowa 
atmosfera, jesteśmy jedną wielką rodziną 
i to jest najcenniejsze. – mówi Jan Kul-
baczyński.

Jan Kulbaczyński to mieszkaniec 
Gminy Kodeń. Urodził się 58 lat temu. 
2020 rok to także 35 lecie działalności 
sportowej Kulbaczyńskiego. Maraton 
po ziemi Kodeńskiej i Piszczac jest jego 
pomysłem. W 2007 roku Jan Kulba-
czyński pobiegł swój setny maraton. Po 
trzynastu latach świętował start i ukoń-
czenie dwusetnego maratonu. Już same 

maratony to 8 i pół tysiąca przebiegnię-
tych kilometrów. Do tego setki innych 
startów, biegi rekreacyjne i treningowe. 
W sumie Jak Kulbaczyński przebiegł 
już połowę odległości Ziemi od księży-
ca, i cztery razy obiegł Ziemię dookoła 
po równiku! Jan Kulbaczyński biegnie 
dalej….

Materiał: Radio Biper Kodeń

Krzna Rzeczyca – Agrotex Milanów
Krzna Rzeczyca - Agrotex Milanow 2 
runda pucharu Polski

Krzna Rzeczyca 1 skład :
1. Semeniuk Hubert (bramka)
2. Puścian Radek
3. Hawryluk Przemek
4. Tkaczuk Marcin
5. Woliński Grzegorz (46” Arek Rostek)
6. Tymoszuk Bartłomiej (85” Konrad 
Zakrzewski)
7. Ulanowski Maciej (81” Szostkie-
wicz Kamil)
8. Wysokiński Łukasz (67” Kot Mateusz)
9. Szostkiewicz Grzegorz (64” Mak-
symowicz Bartek)
10. Staska Konrad (70” Jakub Dani-
luk)
11. Węgrzyniak Adrian

Sędziowie:
Główny: Androsiuk Robert
Asystent 1: Maleńczuk Marek
Asystent 2: Plandowski Dawid
Gole:
7” Milanów
54” Węgrzyniak Adrian (Tymoszuk 

Bartek)
57” Milanów
75” Węgrzyniak Adrian (Radek Puścian)
85” Milanów
88” Milanów
89” Konrad Zakrzewski
Ostateczny wynik 4:3 dla Milanowa

Tekst i zdjęcie: Łukasz Łosicki/ Radio Biper

Puchar Burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego w szachach

W tym roku ze względu na pa-
nujące warunki epidemiczne i 

„zamrożenie gospodarki”, zorgani-
zowanie tej imprezy szachowej sta-
ło pod dużym znakiem zapytania. 
Jednak życzliwość Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Międzyrzecu Pod-
laskim, dzięki któremu Bank stał się 
Głównym Sponsorem przedsięwzię-
cia, umożliwiła przeprowadzenie ko-
lejnej edycji rozgrywek szachowych.
Rozgrywanie partii było utrudnione 
ze względu na konieczność zasła-
niania ust i nosa, co przy wysokich 
temperaturach, było niebagatelnym 
wyzwaniem, jednak wszyscy uczest-
nicy wykazali się dużą „dyscypliną 
epidemiczną”.
Szturm na czołowe pozycje w 
turnieju przypuściła młodzież. 
Turniej wygrał piętnastoletni Wik-
tor Kukawski z MUKS „Gambit” 
w Międzyrzecu Podlaskim, który 

zgromadził 8 pkt. z 9 partii. Drugie 
miejsce zajął jedenastolatek Dawid 
Dobosiewicz, reprezentujący MTSz. 
Mińsk Mazowiecki. Dopiero trzecie 
miejsce przypadło zawodnikowi 
pełnoletniemu i był nim Konrad 
Szczygieł.
W klasyfikacjach juniorskich na 
podium stanęli:
– grupa juniorów młodszych do 
lat 14: 1.  Dawid Dobosiewicz, 
2 .   K r zysz tof  Dob o sie w icz   – 
obydwaj reprezentujący MTSz. 
Mińsk Mazowiecki ,  3 .   Patr yk 
Krawcz ak   UK S T.  Sz .  Zie loni 
Zielonka
– grupa chłopców do lat 10: 1. Szy-
mon Suska   –  K .  Sz .  Szachpol 

Łuków, 2.  Jakub Prokopiuk   – 
Radzyńskie Towarzystwo Szachowe, 
3. Krzysztof Gołębiowski – K. Sz. 
MOK „Debiut” Terespol,
– grupa dziewcząt do lat 14: 1. Ania 
Oleksiuk, 2. Hania Nurzyńska, 
3. Natalka Pawluczyk – wszystkie 
dziewczyny reprezentują MUKS 
„Gambit” w Międzyrzecu Podlaskim.
W grupie dziewczynek do lat 10 wy-
stąpiły tylko 2 zawodniczki. Lepiej 
grającą, która zgromadziła 4 punk-
ty była siedmioletnia  Weronika 
Dajek, reprezentująca Lubartowski 
Uczniowski Klub Sportowy. Dru-
gie miejsce w tej klasyfikacji zaję-
ła Julka Golec z naszego klubu.

Materiał: MUKS „Gambit” Międzyrzec Podlaski/ 
Radio Biper

8 sierpnia 2020 roku, mimo wprowadzonych po raz kolejny ob-
ostrzeń, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Pod-
laskim gościł 31 szachistów rywalizujących w drugim turnieju VII 

Pucharu Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski w Szachach 
Szybkich i Błyskawicznych, edycji 2020.
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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.


