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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
• O/Z w Terespolu

83 35 11 387
83 35 11 382

• Wydział Komunikacji
• Rejestracja pojazdów
• Wydawanie praw jazdy
• Organizacja ruchu drogowego
• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim

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

• Wydział Rolnictwa i Środowiska

83 35 11 343

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

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

Infolinia
Infolinia -- koronawirus
koronawirus

25
33

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
83 341 64 60
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XXVII sesji Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Mariusz Ki�
czyński podkreślił, że zwołanie sesji
w formie tradycyjnej było konsultowane z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym Marcinem
Nowikiem. Jednak z koniecznością
zachowania reżimu sanitarnego, o co
poprosił radnych w związku z odbywającą się sesją Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Poprosił, żeby wszyscy
radni mieli założone maseczki, inaczej
będzie zmuszony przerwać sesję.
Przewodniczący Rady Mariusz Ki�
czyński stwierdził obecność 17 radnych, co stanowiło wymaganą liczbę
dla prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy
ktoś zgłasza propozycję zmian do
otrzymanego porządku obrad.
Głos zabrał Starosta Bialski Ma�
riusz Filipiuk, który w imieniu
Zarządu Powiatu wniósł o zmiany
porządku obrad sesji poprzez dodanie punktów: podjęcie uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Bialskiego na 2020 rok, podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2020 – 2026 oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
apelu Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 r.
wyrażającego sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
oraz niektórych innych ustaw.
Przewodniczący Rady udzielił głosu
radnemu Marianowi Tomkowiczo�
wi, który poprosił o wyegzekwowanie
założenia maseczek przez wszystkich
radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Arkadiuszowi Mak�
symiukowi (00:08:17), który powiedział, że nie nosi maseczki z uwagi
na problemy zdrowotne oraz kwestie
osobiste. Odmówił założenia maseczki i powiedział, że jeśli to go wyklucza
z uczestnictwa w sesji, to ją opuszcza.
Przewodniczący Rady Mariusz
Kiczyński (00:09:15) powiedział, że
bezpieczeństwo wszystkich jest dla
niego ważne. Zapytał czy radny Arkadiusz Maksymiuk ma zaświadczenie
zdrowotne, że nie może nosić masecz-

Po otwarciu XXVII sesji Rady Powiatu i powitaniu gości, Przewodniczący Rady Mariusz Kiczyński rozpoczął prowadzenie obrad.
ki, ale radny takiego nie przedstawił.
czący Rady stwierdził przyjęcie protoW związku z brakiem innych propokołu z XXVI sesji.
zycji zmian w porządku obrad Prze�
wodniczący Rady zarządził głosoPrzewodniczący Rady otworzył
wanie.
dyskusję nad informacją Zarządu
Przy 16 obecnych zmiana porządku
Powiatu za I półrocze 2020 roku.
obrad sesji w postaci dodania do poPoinformował, że została ona rozparządku obrad punktu podjęcie uchwatrzona przez wszystkie komisje Rady
ły Rady Powiatu w sprawie zmian
Powiatu w Białej Podlaskiej. W związw budżecie Powiatu Bialskiego na
ku z brakiem pytań Przewodniczący
2020 rok została przyjęta jednogłoRady stwierdził, że informacja Zarząśnie.
du Powiatu za I półrocze 2020 roku:
Przy 16 obecnych zmiana porządku
o przebiegu wykonania budżetu poobrad sesji w postaci dodania do powiatu, o kształtowaniu się wieloletrządku obrad punktu podjęcie uchwaniej prognozy finansowej, o przebiegu
ły Rady Powiatu zmieniającej uchwawykonania planu finansowego samołę w sprawie wieloletniej prognozy
rządowych osób prawnych została
finansowej Powiatu Bialskiego na lata
rozpatrzona.
2020 – 2026 została przyjęta jednoNastępnie Przewodniczący Rady
głośnie.
otworzył dyskusję nad projektem
Przy 16 obecnych zmiana porządku
uchwały. Poinformował, iż projekt
obrad sesji w postaci dodania do pouchwały uzyskał pozytywne opinie
rządku obrad punktu podjęcie uchwaKomisji Rolnictwa, Gospodarki i Inły Rady Powiatu w sprawie apelu Rady
frastruktury oraz Komisji Budżetu
Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29
i Finansów.
października 2020 r. wyrażającego
Wobec braku pytań Przewodniczący
sprzeciw wobec planowanego przyjęRady zarządził głosowanie.
cia projektu ustawy o zmianie ustawy
P r z y 16 ob e c nych uchwa ł a N r
o ochronie zwierząt oraz niektórych
XXVII/173/2020 w sprawie ustalenia
innych ustaw została przyjęta jednoopłat za usunięcie pojazdu z drogi na
głośnie.
terenie powiatu bialskiego i za jego
Przewodniczący Rady Mariusz Ki�
przechowywanie na parkingu strzeżoczyński odczytał porządek obrad po
nym oraz wysokości kosztów powstazmianie, który został przyjęty jednołych w przypadku odstąpienia od wygłośnie.
konania dyspozycji usunięcia pojazdu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnizostała podjęta jednogłośnie.
►
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W kolejnym punkcie obrad uchwała
Nr XXVII/174/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie bialskim,
została podjęta jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad projektem
uchwały. Poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywne opinie
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
Przewodniczący Rady powiedział,
że z powodów znanych radnym będzie
głosował przeciw.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXVII/175/2020
w sprawie zmiany Uchwały Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej Nr
XVIII/115/2019 z dnia 18 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2020
r., została podjęta większością głosów
(15 - za, 1 - przeciw, 0 - wstrzymujących się).
Planowo Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywne
opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji
Spraw Społecznych.
Pr z y 1 6 ob e c nych uchwał a Nr
XXVII/176/2020 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Bialskiego na
2020 rok, została podjęta jednogłośnie.
Potem Przewodniczący R ady
otworzył dyskusję nad następnym
projektem uchwały. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywne
opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji
Spraw Społecznych.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
Pr z y 1 6 ob e c nych uchwał a Nr
XXVII/177/2020 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego

na lata 2020 – 2026, została podjęta
jednogłośnie.
W dalszej części Przewodniczący
Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury.
Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Zarządu OPZZRiOR
Adamowi Olszewskiemu, który odniósł się do obecnej sytuacji w rolnictwie z uwagi na to, iż przesłuchując się
wcześniejszej sesji Rady Powiatu miał
wątpliwości czy jest właściwe zrozumienie rolniczej determinacji. Taki
głos był ze strony choćby Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Byliny.
Przewodniczący Rady poprosił, aby
nie wymieniać radnych, którzy nie
mogą się odnieść do wypowiedzi.
Członek Zarządu OPZZRiOR
Adam Olszewski kontynuował swoją
wypowiedź, że jest to przykre, że sytuacja ta jest zakłamana, że rolników
to nie dotyczy, a rzeczywistość jest
inna. Rolnicy byli zmuszeni, bo nie
było strony konsultacyjnej na żadnych
forach czy w sejmie czy w innych formach nie było możliwości wypowiedzenia się w tym temacie. To również
tyczyło się Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dlatego rolnicy w sposób
zdeterminowany i zorganizowany
z zachowaniem środków sanitarnych
przedstawili swoje racje. Podkreślił,
że jest zrozumienie środowiska rolniczego, ale jest rozczarowany postawą
niektórych posłów, co wyszło w głosowaniu nad ustawą. Podziękował za
to zrozumienie posłom: Teresie Hałas i Jarosławowi Sachajko. Odniósł
się do powiatu bialskiego o ścisłą
współpracę z samorządem. Sprawa
jest dobrze rozumiana przez Starostę Bialskiego i przez grupę radnych,
ale są oczekiwania do samorządu na
szczeblu gminnym, co miało miejsce
poprzez prośbę do wójtów o poparcie działań. Wymienił, że obecni byli:
wójt z Drelowa i Międzyrzeca Podlaskiego, a nieobecni byli wójtowie lub
przedstawiciele gmin: Białej Podlaskiej, Janowa Podlaskiego, Leśnej
Podlaskiej, Kodnia, Konstantynowa,
Piszczaca, Rokitna, Rossosza, Sławatycz, Sosnówki, Terespola, Tucznej,
Wisznic i Zalesia. Zasugerował, że
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w chwili wyborów o tym sobie rolnicy
przypomną.
Zwrócił się do radnych, że jeśli ktoś
się waha podjąć stanowisko, to ustawa
jest zawieszona i w każdej chwili może
być procedowana, dlatego ten głos
samorządu jest dalej bardzo ważny.
Rolnicy mają ograniczone możliwości
konsultacji społecznej, chociażby na
drogach, też z uwagi na wymogi sanitarne, dlatego taka forma jest potrzebna ze strony wójtów i samorządu
powiatu bialskiego. Podał pozytywny
przykład samorządów z powiatu łosickiego. Podkreślił, że w powiecie bialskim też są gospodarstwa rodzinne
i zaapelował o bliską współpracę samorządów. Zaś OPZZRiOR będzie się
już indywidualnie kontaktować.
Następnie Przewodniczący Rady
udzielił głosu przedstawicielce
OPZZRiOR Agacie Żmudzińskiej,
która przedstawiła swoją historię
i wyraziła swój żal, że nie ma dobrej
współpracy samorządu z małymi
gospodarstwami rolnymi. Wyraziła
osąd, że większość obecnych na sali
obrad nie przeczytała ustawy, skoro
nie było ich na protestach, a są wybrani w większości przez rolników.
Wyraziła się, że nikt nie zainteresował
się tym problemem dogłębnie. Należy
się tym zająć, bo sprawa nie dotyczy
tylko hodowców, ale i konsumentów,
a świadomość w tym temacie jest
mała. Dodała, że ustawa niszczy rolnictwo, z którego wszyscy żyją.
Przewodniczący Rady udzielił
głosu radnemu Markowi Sulimie,
który powiedział, że głosowanie na
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury napawa go optymizmem.
Poprosił Sekretarza Powiatu, aby na
szczeblu wojewódzkim takie stanowisko zostało przyjęte. Odniósł się do
tego, że przeżywa sprawy rolników,
ale inaczej się nie da. Wiele odbiera
telefonów, bo dużo ludzi nie rozumie
problemu. Gospodarstwa przekształcane były na hodowlę bydła i w ten
sposób dawana była szansa gospodarstwom. Odniósł się do sytuacji
na wsi po przejściu ASF i stwierdził,
że należy wrócić do tematu, by radni
apelowali do rządzących, żeby tworzyli sposób działania, by rolnicy mogli
wrócić do hodowli trzody chlewnej.
Powiedział, że wiele jest problemów
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w rolnictwie do rozwiązania i rolnicy
są gotowi o nich rozmawiać z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nawiązał do obecnej sytuacji w kraju (strajk kobiet, protesty rolników)
i nielogicznych według niego poczynaniach Jarosława Kaczyńskiego. Podkreślił, że rolnicy są konserwatywni
w poglądach i odciął się od niszczenia
kościołów, ale też stanowczo podkreślił, że obrona kościołów to nie jest
sprawa partyjna, podając przykład
swojego wujka z Warszawy. Podkreślił, że radni powinni być w tym
wszystkim mądrzy i nie można się
poddawać absurdom, które się dzieją. Powiedział, że zaczyna się wielka
choroba i trzeba ją opanować. Należy
zaapelować, by tzw. „piątka Kaczyńskiego” została zdjęta. Jest otwarty
na rozmowy na temat problemów
rolnictwa. Ważne, żeby w powiecie
podkreślić, że radni stoją twardo za
rolnikami i za ich problemami. Zaapelował do wszystkich samorządów,
żeby odważnie takie uchwały podjęły. Według niego strach, że mogą nie
przejść jakieś wnioski itd., może kierować samorządowcami. Jeśli tak, to
należy być za rolnikami i ufa, że powiat pokaże pełną determinację, że
jest za rolnikiem powiatu bialskiego.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
P r z y 16 o b e c nych uchwał a Nr
XXVII/178/2020 w sprawie apelu
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 29 października 2020 r. wyrażającego sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz
niektórych innych ustaw, została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części nastąpiło przedstawienie przez Przewodniczącego
Rady Powiatu i Starostę Bialskiego
wyników analizy oświadczeń o stanie
majątkowym.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Bialskiemu Mariu�
szowi Filipiukowi, który odczytał,
że przedmiotowa informacja dotyczy
oświadczeń majątkowych za 2019
rok złożonych przez członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu,
sekretarza powiatu, kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu,

pracowników starostwa wydających
decyzje administracyjne z upoważnienia starosty, jak również pracowników jednostek organizacyjnych
wydających decyzje administracyjne
z upoważnienia starosty. Do złożenia Staroście Bialskiemu oświadczeń
majątkowych za rok 2019 zobowiązanych było łącznie 66 osób. Wszystkie
osoby zrealizowały swój obowiązek
w terminie. Termin składania oświadczeń majątkowych za rok 2019 został
przesunięty z 30 kwietnia 2020 roku
na 31 maja 2020 roku na podstawie
art. 31 zza ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw. Podczas przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych
również poprzez porównanie z treścią
poprzednio złożonych oświadczeń
majątkowych oraz kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym PIT, badaniu poddano
wszystkie rubryki dokumentów, co
do spełnienia kryteriów staranności,
rzetelności i kompletności. Analizując
składane oświadczenia, nie stwierdzono nieprawidłowości - drobne pomyłki i braki były na bieżąco poprawiane
i uzupełniane. Spośród złożonych
oświadczeń majątkowych 65 oświadczeń przekazano do Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej, a jedno
oświadczenie zgodnie z właściwością miejscową wysłane zostało do
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Urzędu Skarbowego w Łosicach. Do
każdego przekazanego oświadczenia
dołączono kopię zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019 - PIT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jawne informacje
zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Mariusz
Kiczyński dokonując analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu,
przedłożył Radzie Powiatu w Białej
Podlaskiej informację o: osobach,
które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
nieprawidłowościach stwierdzonych
w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem
i wskazaniem osób, które złożyły
nieprawidłowe oświadczenia, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Radni złożyli w tym roku
oświadczenia majątkowe za 2019 rok
w terminie do dnia 31 maja (zgodnie
z art. 31 zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw) wg stanu na dzień 31
grudnia 2019 r., dołączając ponadto kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 2019. Radni złożyli
oświadczenia w dwóch egzemplarzach ►
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na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26
lutego 2003 r. (Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
9 października 2017 r., poz. 2020).
Termin na złożenie oświadczeń został
zachowany przez wszystkich radnych.
Oświadczenia zostały wypełnione
kompletnie i starannie. W składanych
oświadczeniach nie stwierdził znaczących uchybień czy braków formalnych. Zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy
o samorządzie powiatowym po jednym egzemplarzu złożonych oświadczeń złożono w Urzędzie Skarbowym
w Białej Podlaskiej. Zgodnie z art. 25d
ustawy o samorządzie powiatowym
wymóg jawności złożonych oświadczeń majątkowych radnych zapewnił
Starosta Bialski poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej. Poinformował również, że
swoje oświadczenie majątkowe złożył
do Wojewody Lubelskiego, który na
podstawie art. 25 d ust. 2 ustawy
o samorządzie powiatowym przekazał jego kopię Staroście Bialskiemu
w celu udostępnienia jawnych informacji w nim zawartych w Biuletynie
Informacji Publicznej.
W kolejnym punkcie obrad przyjęto
sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy
sesjami.
Sprawy bieżące, wnioski i oświad�

czenia.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu wpłynęła następująca
korespondencja:
1) pismo Posła na Sejm RP Riad Haidara popierające inicjatywę członków
Młodej Lewicy utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego;
2) pismo od Trans Gazu do Starosty
Bialskiego w sprawie remontu drogi
powiatowej 1135L;
3) pismo klubu radnych Porozumienie
Samorządowe do Starosty Bialskiego,
do Zarządu Powiatu i do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie procedowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom
szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Bialski. Obecnie trwają konsultacje ze związkami zawodowymi;
4) odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na
zapytanie radnego Marka Sulima, które wystosował na sesji Rady Powiatu.
5) pismo od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Starosty Bialskiego Ma-
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riusza Filipiuka, do wiadomości do
Przewodniczącego Rady w sprawie
hodowli trzody chlewnej;
6) zawiadomienie z Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
o wszczęciu postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XXVI/166/2020 w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla
sportowców oraz nagród za wyniki
sportowe i wyróżniające osiągnięcia
w działalności sportowej.
7) pismo od Burmistrza Miasta Terespol, który zwrócił się z prośbą do
Zarządu Powiatu o sprzedaż udziałów
w wysokości 1128 do 1912, które posiada Powiat Bialski w nieruchomości gruntowe oznaczone numerem
1162/7 położonej przy ul. Wojska
Polskiego 88 w Terespolu.
8) odpowiedź Zarządu Powiatu do
Burmistrza Miasta Terespol o wyrażenie zgody na zbycie udziałów,
ale już mniejszego: 1000/1912 tj.
w części nieruchomości położonej
w Terespolu.
Przewodniczący Rady Mariusz
Kiczyński dodał, że wsłuchując się
w głosy poszczególnych radnych, następna sesja będzie już w formie zdalnej.
W związku z wyczerpaniem porządku
obrad Przewodniczący Rady Ma�
riusz Kiczyński zamknął XXVII sesję
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

XXVIII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
Przewodniczący Rady zapytał, czy
ktoś zgłasza propozycję zmian do
otrzymanego porządku obrad.
W związku z brakiem propozycji
Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad.
Przy 19 obecnych porządek obrad
w brzmieniu powyższym został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady otworzył
dyskusję nad pierwszym w kolejności
projektem uchwały. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywne
opinie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów.

Po otwarciu XXVIII sesji Rady Powiatu i powitaniu gości, Przewodniczący Rady Mariusz Kiczyński rozpoczął prowadzenie obrad.
Stwierdził obecność 19 radnych, co stanowiło wymaganą liczbę dla
prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu radnemu Arka�
diuszowi Maksymiukowi, który
zapytał, czy w uchwale Rady Miasta
Biała Podlaska są zastrzeżenia, co do
późniejszego funkcjonowania budynku przy ul. Brzeskiej 41.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu Staroście Bial�
skiemu Mariuszowi Filipiukowi
który odpowiedział, że radni podejmując uchwałę, zastrzegli, że obiekt,
który jest nabywany przez powiat

jest przeznaczony na siedzibę Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Kwestie parkingu, sali konferencyjnej
będą doprecyzowywane w akcie notarialnym.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski doprecyzował, że powiat nie będzie mieć całego budynku przy Brzeskiej 41. Niewielki udział będzie miało
Krajowe Biuro Wyborcze.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
P r z y 19 ob e c nych uchwał a N r
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XXVIII/179/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych w mieście Biała Podlaska,
została podjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywne
opinie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
P r z y 19 o b e c nych uchwał a Nr
XXVIII/180/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady otworzył
dyskusję nad następnym projektem
uchwały. Poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywne opinie
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
P r z y 19 o b e c nych uchwał a Nr
XXVIII/181/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
została podjęta jednogłośnie.
W pkt 4 d) Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywne
opinie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
P r z y 20 o b e c nych uchwał a Nr
XXVIII/182/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
została podjęta jednogłośnie.
W pkt 4 e) Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad dalszym projektem uchwały. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywne
opinie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
P r z y 20 o b e c nych uchwał a Nr
XXVIII/183/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
została podjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady
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otworzył dyskusję nad dalszym w porządku obrad projektem uchwały.
Poinformował, iż projekt uchwały
uzyskał pozytywne opinie Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
Pr z y 20 ob e c nych uchwał a N r
XXVIII/184/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Biała
Podlaskazostała podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski dopowiedział, że był rano 12 listopada i widział straty, był po rozmowie
z proboszczem parafii w Kodniu. Na
razie trwa szacowanie szkód i wstępne działania zmierzające do naprawy. Najważniejsze jest to, by nakryć
obiekt przed zimą, bo zniszczeniu
uległo poddasze. Obiekt był ubezpieczony, ale też trwają już zbiórki. Jeśli
pismo wpłynie, rada powiatu się nad
tym pochyli.

Po zakończeniu poprzedniego
głosowania Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad następnym
projektem uchwały. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytywne
opinie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
Pr z y 20 ob e c nych uchwa ł a N r
XXVIII/185/2020 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Bialskiego na
2020 rok została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu radnemu Markowi
Sulimie, który powiedział, że jest to
historyczny moment: pierwsza zdalna
sesja i przegłosowanie uchwały, która
skutkować będzie tym, że powiat będzie mieć swoją siedzibę. Wyraził zadowolenie, że to podczas jego kadencji, jako przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury i pozostałych radnych, w jedności,
którą tworzy rada powiatu. Podkreślił,
że jest to dobry przykład dla naszego
kraju. Życzył radnym, żeby zostali
posłami, a wicestaroście bialskiemu,
żeby po „dziadku Jarosławie” przejął
władze, by dobrze działo się w Polsce.
Podziękował także radnym z Miasta
Biała Podlaska za trudną i odważną
decyzję. Będzie to z pewnością służyło i pracownikom, i mieszkańcom.
Podziękował zarządowi, staroście, wicestaroście i wszystkim radnym.
Przewodniczący R ady M. Ki�
czyński udzielił głosu Wiceprze�
wodniczącemu Rady Danielowi
Draganowi, który dołączył się do
podziękowań i nawiązał do jedności
radnych w kontekście wspólnego podjęcia uchwały w sprawie apelu wyrażającego sprzeciw wobec planowanego
przyjęcia projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Kiedy udzielał
komentarza medialnego powiedział,
że podziękowania należą się radnemu
Markowi Sulimie, jako inicjatorowi,
ale też radnym z PiS, którzy również
byli za tą uchwałą. Podsumował, że
cieszy się, że w sprawach, które łączą
- radni potrafią się porozumieć.
Nawiązał do walki z Covid-19. Podkreślił, że z jej skutkami trzeba będzie się zmierzać jeszcze przez długi
okres czasu. Choroba dotyka coraz ►

Następnie Radni przeszli do spraw
bieżących wniosków i oświadczeń.
Przewodniczący R ady M. Ki�
czyński udzielił głosu radnemu
Łukaszowi Jaszczukowi, który pogratulował zarządowi powiatu, staroście
bialskiemu i wicestaroście bialskiemu
za konkretne działania podjęte w celu
pozyskania budynku przy ul. Brzeskiej 41, a tym samym polepszenia
warunków pracy pracowników.
Drugą kwestią, którą poruszył był
pożar, który miał miejsce w Domu
Pielgrzyma w Kodniu 12 listopada.
Zapytał czy powiat planuje pomoc finansową w celu odbudowy zniszczonej części.
Przewodnicząc y R ady M. Ki�
czyński udzielił głosu Staroście
Bialskiemu Mariuszowi Filipiu�
kowi, który odpowiedział, że do
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
nie wpłynęło pismo od proboszcza
parafii w Kodniu czy kustosza Sanktuarium MB Kodeńskiej. Jeśli takie
pismo dotrze, to Zarząd postawi to
pod decyzję Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej.
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bliższe kręgi, w tym mieszkańców
powiatu bialskiego. Nie można tego
lekceważyć i powiat powinien się
temu przeciwstawić, dlatego zapytał
czy powiat, Starostwo Powiatowe,
a przede wszystkim szpital w Międzyrzecu Podlaskim obserwuje sytuacje
epidemiologiczną nie tylko w wyznaczonym przez siebie obszarze, który
wynika z jego kompetencji, ale także
na terenie całego powiatu bialskiego, gdyż potrzebna jest interwencja
w bardzo wielu prozaicznych sprawach. Podał przykład z gminy Wisznice, gdzie lokalny ośrodek zdrowia
zapewnia mieszkańcom podstawową
opiekę zdrowotną. Jednak, kiedy lekarze tam pracujący, zostali skierowani na kwarantannę, a jest to
przychodnia rodzinna, mieszkańcy
gminy Wisznice zostali pozbawieni
opieki lekarskiej na tym podstawowym stopniu. Zadał pytanie czy powiat i szpital w Międzyrzecu Podlaskim zwracał się do gmin z pytaniem
czy z możliwością udzielenia pomocy
właśnie w takich przypadkach, kiedy mieszkańcy poszczególnych gmin
będą tracili kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Czy
szpital w Międzyrzecu Podlaskim
mógłby w geście solidarności wysłać
swój personel, żeby wspomóc lokalne
ośrodki zdrowia, by tam zapewnić
podstawową opiekę zdrowotną,
m.in. starszym mieszkańcom, którzy
mają największy problem
����������������
z dotarciem do lekarza. Powiedział, że jeżeli
nie będzie wsparcia pomiędzy samorządami, pomiędzy poszczególnymi
jednostkami trudno będzie tą chorobę zwalczyć i trudno będzie przeciwdziałać negatywnym jej skutkom.
Podkreślił, że walka z koronawirusem odbija się na innych chorobach.
Mieszkańcy mają problem z chorobami wieńcowymi czy z nadciśnieniem. Bez fachowej, podstawowej
opieki zdrowotnej nie będą umierać
tylko na koronawirusa, ale będą także umierać na inne dotychczasowo
leczone choroby. W związku z tym
zapytał czy szpital jest w stanie wesprzeć mieszkańców w tym trudnym
okresie.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu Staroście Bial�

skiemu Mariuszowi Filipiukowi,
który powiedział, że szpital w Międzyrzecu Podlaskim realizuje swoje
zadania. Działa interna, szpital zaczyna przyjmować również na oddział
rehabilitacji. Nie funkcjonuje jeszcze
oddział chirurgii, gdyż było tam sporo
zarażeń: lekarze, personel pomocniczy i pielęgniarki byli na kwarantannie, ale do końca tygodnia ta sytuacja
powinna się unormować. Jednak nie
można założyć, co może wydarzyć się
za tydzień czy dwa. Na teraz interna,
rehabilitacja i oddział dziecięcy działają normalnie poza chirurgią. Co będzie dalej, się okaże.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu ad vocem Wice�
przewodniczącemu Rady Danielo�
wi Draganowi, który doprecyzował,
że słyszał, że szpital w Międzyrzecu
Podlaskim w obecnej sytuacji bardzo
dobrze sobie radzi, dlatego zadał to
pytanie. Jeśli w poszczególnych gminach czy w lokalnych zakładach niepublicznej opieki zdrowotnej będą
się pojawiać problemy, w takich sytuacjach, kiedy one nie będą mogły
świadczyć opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców, czy mogą zwrócić
się do szpitala w Międzyrzecu Podlaskim o wsparcie.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu Staroście Bial�
skiemu Mariuszowi Filipiukowi,
który w odpowiedzi na pytanie powiedział, że pacjent, który posiada skierowanie od lekarza rodzinnego, zgłasza
się na izbę przyjęć i zostaje przyjęty
do placówki. Nie wie zatem, o jakiej
pomocy mówi radny i poprosił o doprecyzowanie. Oddziały, które wymienił, funkcjonują normalnie, a pacjenci,
którzy zgłaszają się na izbę przyjęć, są
przyjmowani do lekarza.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu ad vocem Wice�
przewodniczącemu Rady Danielo�
wi Draganowi, który powiedział, że
chodzi mu o to, że jeżeli byłaby taka
sytuacja, że w którejś z gmin mieszkańcy byliby przez dłuższy okres pozbawieni dostępu do lekarza, czy szpital mógłby do takiego miejsca wysłać
swojego lekarza, żeby zapewnić opie-
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kę zdrowotną na miejscu.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu ad vocem Staroście
Bialskiemu Mariuszowi Filipiuko�
wi, który powiedział, że według niego
takiej możliwości nie ma. Szpital sam
boryka się z problemami kadrowymi,
bo część lekarzy jest na kwarantannie.
Według niego szpital nie radzi sobie
na tyle, by wysyłać lekarzy i na jakiej
podstawie. Oni są zatrudnieni w szpitalu i tam są związani umowami, jak
zatem dyrektor od strony prawnej
może delegować tych ludzi do pracy
w innych gminach. Na pewno nie ma
problemu, kiedy pacjent potrzebuje
pomocy lekarskiej, ma stosowne skierowanie, wtedy może zgłosić się do
szpitala i na pewno zostanie przyjęty.
Starosta nie wyobraża sobie pomocy
opisanej przez Wiceprzewodniczącego Rady D. Dragana, czyli, że lekarze
będą jeździć do przychodni do innych
gmin i według niego to jest raczej niewykonalne.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu ad vocem Wice�
przewodniczącemu Rady Danie�
lowi Draganowi, który powiedział,
że rozumie, ale chodzi mu o sytuację
wyjątkową. Powiat ma za zadanie
zapewnienie opieki zdrowotnej dla
całego powiatu. W normalnej sytuacji szpital w Międzyrzecu Podlaskim zapewnia opiekę zdrowotną
dla pewnego wycinka powiatu. Nie
chodziło mu o to, żeby paraliżować
prace szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, jeżeli chodzi o wykonywanie
jego statutowych obowiązków i tych
które są wyznaczone jako kontrakt
dla NFZ. Jednak spytał czy wykorzystując potencjał, możliwości i pod
warunkiem, że byłyby na to moce
przerobowe w takich sytuacjach
kryzysowych szpital mógłby zapewnić takie wsparcie. Nie musi to być
realizowane w obszarze pieniędzy
przyznanych przez NFZ, natomiast
powiat mógłby własne środki delegować na zapewnienie opieki zdrowotnej dla mieszkańców. Zadał także pytanie: czy są możliwości prawne
czy ewentualnie trzeba ich poszukać,
jeżeli taka sytuacja wystąpi.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
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ski udzielił głosu ad vocem Staroście
Bialskiemu Mariuszowi Filipiu�
kowi, który powiedział, że jego zdaniem teraz takich możliwości i mocy
przerobowych nie ma, ale zwróci się
z pytaniem do dyrektora szpitala, aby
wypowiedział się, co o tym sądzi i czy
ma takie możliwości.

środków z Rządowego Funduszu
Inicjatyw Lokalnych.
Wyraził także uznanie dla osób, które pracowały nad systemem eSesja.
Pogratulował, że w szczycie pandemii
ta pierwsza sesja zdalna przebiegła
dobrze, a Przewodniczący Rady ją
sprawnie prowadził.

Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu Wicestaroście
Bialskiemu Januszowi Skólimow�
skiemu, który nawiązał do wypowiedzi radnego Marka Sulimy, że chciałby mieć takiego dziadka i uważa, że
jest to bardzo sprawny polityk, z wizją i dobrem Polski w sercu. Powiedział również, że jego aspiracje wobec
tej sytuacji są mało ważne, ale podziękował za życzenia. W nawiązaniu do
wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Daniela Dragana, powiedział, że
poparcie uchwały w sprawie apelu
wyrażającego sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
przez radnych z PiS wynikało z wątpliwości, jakie budziła kwestia uboju
rytualnego i inne szczegółowe zapisy.
Podkreślił, że inne aspekty ustawy
m.in. etyczne�����������������������
są istotne.�����������
W odpowiedzi na pytania Wiceprzewodniczącego Daniela Dragana powiedział, że
zgadza się ze starostą, że jest to raczej nie możliwe. Zaproponował, że
można skorzystać również z teleporady, kiedy chce się skorzystać z pracy specjalisty szpitala w Międzyrzecu
Podlaskim.

Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu radnemu Arka�
diuszowi Maksymiukowi, który
nawiązał do dyskusji nad tzw. „piątką Kaczyńskiego”, że ma nadzieję, że
odłożenie ustawy nie jest formą szantażu skierowanego do rolników.
W kwestii pandemii powiedział, że
naród przeżył wiele trudnych chwil,
tak jak teraz i ma nadzieję, że uda się
z tego wyjść. Dołączył się do gratulacji
i porozumienia z M�����������������
iastem Biała Podlaska.
Podziękował za realizację odcinka
drogowego od Ortela do Piszczaca,
wspólnie z gminą Piszczac. Mieszkańcy dwóch Orteli skierowali za jego
pośrednictwem podziękowanie Zarządowi Powiatu za możliwość korzystania z drogi.
Zwrócił się z prośbą w związku
z mostem w Perkowicach. Jest on
na liście mostów do remontu, ale
jak to podkreślili mieszkańcy, most
ten zaczyna się przesuwać z prądem, zaczyna schodzić z podpór, na
których jest umiejscowiony. Radny
poprosił zatem o wysłanie kogoś,
kto mógł ocenić czy jest wystarczająca ilość czasu do tego, żeby ludzie
mogli bezpiecznie korzystać z niego jeszcze do czasu, kiedy będzie
wyremontowany. Poprosił również,
by zająć się tym tematem jak najszybciej.

Przewodniczący Rady Mariusz
Kiczyński udzielił głosu radnemu
Marianowi Tomkowiczowi, który
dołączył się do gratulacji w związku
z zakupem budynku na siedzibę
starostwa powiatowego. Według
niego jest to dobra decyzja. Czynsz
to było ok. 700 tys. zł rocznie. Te
środki będzie można wykorzystać
jako wkład własny i na prace związane z termomodernizacją. Powiedział, że to również dobra decyzja
dla miasta. Gdyby bowiem starostwo się przeniosło, to ciężko byłoby zagospodarować ten budynek
i uzyskiwać takie dochody. Według
niego jest to dobre wykorzystanie

Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski powiedział, że prośba ta zostanie
skierowana do Krystyny Beń - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Białej Podlaskiej, a radny otrzyma
stosowaną odpowiedź.
Przewodniczący Rady podziękował w imieniu Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej i Zarządu Powiatu Prezydentowi Miasta Biała Podlaska Michałowi Litwiniukowi, Wiceprezydentowi Miasta Biała Podlaska Maciejowi
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Buczyńskiemu oraz Radzie Miasta
Biała Podlaska za to, że podjęli taką
decyzję, by powiat miał swoją siedzibę. Podkreślił, że starania i pomysły
na to były różne, ale obecnie odbyło się to wspólnymi siłami. Przed
jest wiele zadań inwestycyjnych,
do nich jeszcze doszedł pomysł na
termomodernizację ze środków zewnętrznych tego budynku. Życzył
staroście, wicestaroście, członkom
zarządu i wszystkim radnym, by za
kilka lat był to najpiękniejszy budynek w Białej Podlaskiej. Z czego
skorzystają pracownicy, mieszkańcy
i podmioty, które wynajmują w tym
budynku lokale.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu wpłynęła następująca
korespondencja:
1) pismo od Wojewody Lubelskiego o rozstrzygnięcie nadzorcze z 3
listopada 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/166/2020
w sprawie ustanowienia okresowych
stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe i wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej;
2) pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej - analiza
oświadczeń majątkowych radnych za
2019 r. Radni, którzy mają jakieś nieprawidłowości otrzymają stosowne
pisma z informacjami.
Następnie o głos poprosił radny
Marek Sulima, który zażartował, że
teraz z gratulacjami do zarządu powiatu musi jechać na własny koszt.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski żartobliwie odpowiedział, że
należy oszczędności szukać wszędzie,
ale z pewnością będzie okazja żeby
wspólnie uczcić wraz z pracownikami
swoją siedzibę. Ufa, że do końca roku
można będzie podpisać stosowny akt
notarialny.
W związku z wyczer paniem porządku obrad Przewodniczący
Rady Mariusz Kiczyński zamknął
XXVIII sesję Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

12

Gościniec Bialski Nr 11/2020									

www.powiatbialski.eu

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

C

elem Projektu jest zapobieganie
i ograniczenie negatywnych skutków
wystąpienia COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej. Udzielone granty mają
stanowić doraźne wsparcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów 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 zastępczych,
wychowawców pracujących w instytucjonalnej pieczy poprzez zakup
wyposażenia na cele realizowanych
zadań w trybie zdalnego nauczania,
zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej
walki z epidemią, zakup wyposażenia
do organizacji miejsc kwarantanny dla
dzieci z pieczy zastępczej
Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną tylko nieliczne rodziny
zdecydowały się odebrać komputery
osobiście. Przy uroczystym przekazaniu byli obecni: Pan Starosta Mariusz
Filipiuk, Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski, Pani Skarbnik Elwira Charewicz, Pani Dyrektor PCPR Małgorzata
Malczuk oraz Pani Kierownik Działu

W dniach 03.11.2020 - 06.11.2020 przekazano 96 laptopów
na potrzeby nauki zdalnej rodzinom zastępczym oraz placówkom
opiekuńczo wychowawczym typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego
w ramach projektu realizowanego z ramienia Powiatu Bialskiego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.: „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”.
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną PCPR
sprzętu to 236 160,00 zł
Pani Bożena Przybylska. Pozostałym
(laptopy) oraz 1700,00 zł tablet
rodzinom pracownicy PCPR dostarz oprogramowaniem dla osoby
czyli sprzęt bezpośrednio do domu.
z niepełnosprawnościami .
Łącznie projektem objęto 7 placówek
W ramach powstałych na dostawę
opiekuńczo wychowawczych oraz 97
kolejnych 33 laptopów o łącznej
rodzin zastępczych.
wartości 80 895,87 zł.
Łączna wartość przekazanego
Materiał: PCPR Biała Podlaska

Wkrótce Klub Seniora w Piszczacu będzie
miał swoją siedzibę

D

ziałania prowadzone są przez
Gminę Piszczac i Gminny Ośrodek Pomoc y Społecznej w Piszczacu w ramach projektu „ŻYCIE
PASJĄ JEST” – utworzenie klubu
seniora w Gminie Piszczac” realizowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne
Działanie 12.2 Usługi społeczne
i zdrowotne.
Materiał: Klub Seniora w Piszczacu/ Radio Biper

Mimo trudnego czasu epidemii, trwają prace remontowe w byłej kotłowni w Piszczacu przy ulicy Spółdzielczej, w której wnętrzach swoją siedzibę będzie miał powstały Klub Seniora. Trwa m.in. wymiana
instalacji oraz prace adaptacyjne wewnątrz pomieszczeń.
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Remont szkoły w Rogoźnicy i świetlico-remizy
w Tłuśćcu zakończony

P

race budowlane w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Rogoźnicy obejmowały: docieplenie stropu, modernizację oświetlenia, montaż kotła na
biomasę; wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej.
W świetlico-remizie w Tłuśćcu prace obejmowały: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu; wymianę pokrycia dachowego, modernizację
oświetlenia, wykonanie instalacji c. o.
wraz z montażem kotła na pellet, modernizację oświetlenia. Celem projektu
jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, przyczyniający się do poprawy
jakości środowiska naturalnego na
terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.
Całkowita wartość projektu wynio-

Zakończona została termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.
sła 2 128 762,36 zł, z czego kwota dona terenie gminy Międzyrzec Podlafinansowania to 1 124 666,93 zł.
ski” współfinansowanych ze środków
Inwestycje zrealizowane zostały w raEuropejskiego Funduszu Rozwoju Remach projektu pt.: „Termomodernizagionalnego w ramach RPO WL na lata
cja budynków użyteczności publicznej
2014-2020.
Materiał: UG w Międzyrzecu Podlaskim/ Radio Biper

Starostwo w Białej Podlaskiej w końcu na swoim
– Powiat od 21 lat nie miał swojej siedziby, była to sytuacja bardzo uciążliwa.
Miasto nie ponosiło praktycznie żadnych
nakładów na remonty w tym obiekcie.
Warunki dla naszych pracowników,
którzy są zatrudnieni w starostwie powiatowym nie były łatwe. Przykładowo
w okresie letnim temperatura w pomiesz-

16 listopada, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Bialskiego radni
przyjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wymianę nieruchomości z miastem Biała Podlaska. Umowa dotyczy wymiany budynku
przy ul. Łomaskiej 2 na budynek mieszczący przy ul. Brzeskiej 41.
O takiej transakcji mówiło się w ostatnich latach kilkukrotnie, w końcu doszła ona do skutku.
czeniach przekraczała 30 stopni. Równiesamowicie utrudniona – podkreśla
nież obsługa naszych interesantów była
starosta bialski Mariusz Filipiuk.
►
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Ustalenia, co do zasad transakcji
zmieniały się kilkukrotnie. Ostatecznie powiat za obiekt przy ul. Brzeskiej
41 przekaże miastu nieruchomość
przy ul. Łomaskiej 2 oraz dopłaci
kwotę w wysokości blisko 4 mln zł.
Pieniądze będę pochodziły z otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
– Uważam, że wynegocjowaliśmy bardzo
dobre warunki dla obydwu stron. Bardzo
się cieszę, że również radni miejscy wyrazili zgodę na dokonanie tych transakcji
między nami. Do końca roku pozostaną
nam już tylko kwestie techniczne, przygotowanie stosownego protokołu uzgodnień i sporządzenie aktu notarialnego
– dodaje starosta bialski.
Oprócz budynku głównego przy ul.
Brzeskiej 41, powiat przejmuje również dodatkowo salę widowiskowo-konferencyjną oraz parking znajdujący się przy nieruchomości. Samorząd
powiatu ma już plan na remont obiektu. W planie jest m.in. wymiana całej
stolarki okiennej, docieplenie, wyko-

nanie nowej elewacji zewnętrznej, remont generalny dachu oraz wymiana
instalacji elektrycznej i hydraulicznej.
– Dzisiejszy dzień, to wielkie wydarzenie
dla nas radnych powiatowych, ale również dla całego samorządu, dla wszystkich pracowników i powiatu bialskiego.
Wreszcie największy powiat w woje-
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wództwie lubelskim będzie miał swoją
siedzibę. Wreszcie będziemy gospodarzami i będziemy mogli wyremontować
ten budynek, żeby w sposób bardzo
otwarty i przyjazny służył wszystkim
mieszkańcom – mówi przewodniczący
Rady Powiatu Bialskiego, Mariusz
Kiczyński.
Materiał: Radio Biper

Stacja uzdatniania wody w Rogoźnicy
w remoncie. Będzie bardziej ekologicznie
Prace na SUW obejmują:
– instalacje i obiekty technologiczne,
przyłącza technologiczne, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, rozbudowa i przebudowa budynku technologicznego o pomieszczenie
na agregat prądotwórczy, monitoring,
– wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,7 kW na potrzeby SUW
w Rogoźnicy.
Projekt realizowany jest w ramach

Trwają prace budowlane na stacji uzdatniania wody (SUW) w Rogoźnicy. Przebudowa przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, oraz kwaśnych emisji do atmosfery wywołujących efekt
cieplarniany. Tym samym projekt przeciwdziała zmianom klimatycznym. Unowocześnienie SUW jest jednym z etapów długofalowej
strategii rozwoju i modernizacji instalacji służących ochronie środowiska na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.
Działania 6.4 Gospodarka wodnokwalifikowanych finansowane będzie
-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020.
ze środków EFRR w wysokości 1 467
Wartość projektu ogółem wynosi: 2
119,04 zł.
Materiał: UG Międzyrzec Podlaski/ Radio Biper
123 007,58 zł, z czego 85% kosztów
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Odnowiono cmentarz wojenny z I wojny światowej
w Kozłach

W

tym miejscu spoczywa 10 żołnierzy narodowości polskiej,
rosyjskiej i austriackiej poległych
w 1915 roku. 11 listopada w rocznicę odzyskania niepodległości
Wójt Gminy wspólnie z radnymi
gminy Łomazy złożyli kwiaty oraz
zapalili symboliczne znicze.
Materiał: UG Łomazy/ Radio Biper

Dzięki pozyskaniu środków finansowych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie obiektów
grobownictwa wojennego, gmina Łomazy podjęła się renowacji cmentarza wojennego z okresu I wojny
światowej w miejscowości Kozły.

Ku wiecznej chwale naszych Ojców, którzy oddali
życie za wolność i niepodległość Ojczyzny!

Z

e względu na sytuację dalsze uroczystości były symboliczne ograniczające się do złożenia kwiatów
przez przedstawicieli samorządu oraz
łomaskiego stowarzyszenia pod pomnikiem pamięci mieszkańców gminy
Łomazy oraz na cmentarzu wojennym
z I Wojny Światowej w Kozłach.
Harcerze z gminy Łomazy włączyli się
w obchody przygotowując w plenerze
pieśń patriotyczną „Przybyli ułani
pod okienko”, a także prezentację
składającą się ze zdjęć z opisem za co
kochają Polskę...
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, mając na uwadze ograniczenia
w kontaktach i zachowanie dystansu
społecznego, zaprezentował z okazji
102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, - mały KONCERT
w wykonaniu duetu: Ryszard Bielecki

11 listopada w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Łomazach została odprawiona Msza Św. za Ojczyznę.

i Arkadiusz Saczuk; oraz zespołu Tentative.
Utwór „Nasz dom” autora Ryszarda
Bieleckiego - duet Ryszard Bielecki,
Arkadiusz Saczuk.

Zespół Tentative zaśpiewał utwór
„Wolność” Marka Grechuty. Szkoła
Podstawowa w Huszczy włączyła się
w akcję „Szkoła do hymnu”.
Materiał: Jerzy Czyżewski Wójt Gminy Łomazy
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Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oddał cześć
bohaterom walczącym o wolność naszej
Ojczyzny na terenie Powiatu Bialskiego

D

ata uczczenia pamięci bohaterów
z terenu naszego powiatu nie była
oczywiście przypadkowa, 11 listopada
to nie tylko Narodowe Święto Niepodległości, ale też okazja do ocalenia od
zapomnienia miejsc niezwykle ważnych pod względem historycznym,
nie tylko dla mieszkańców Powiatu
ale też dla Polski. Tak jak wiele w tym
roku świąt, jubileuszy i rocznic tak
i 11 listopada 2020 r. był obchodzony inaczej niż w latach ubiegłych. Ze
względu na pandemię COVID – 19
i powszechnie obowiązujące w naszym kraju obostrzenia szereg zaplanowanych na ten dzień uroczystości
musiała być albo odwołana albo przeorganizowana, dlatego też złożenie
kwiatów w miejscach pamięci historycznej na terenie naszego powiatu
miała skromną i kameralną oprawę.
Dodatkowo Starosta postanowił, iż
zamiast tradycyjnych wieńców, przy
pomnikach składane będą chryzantemy, w Polsce traktowane jako kwiat
symbolizujący pamięć o osobach, które odeszły ale nie są zapomniane. Wykorzystanie chryzantem dla oddania
hołdu naszym lokalnym bohaterom
to również gest solidarności ze znajdującymi się w tym roku w niezwy-

W dniu 11 listopada 2020 r. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz
pracownicy Starostwa złożyli kwiaty i oddali hołd naszym przodkom i bohaterom, którzy na terenie Powiatu Bialskiego, na przestrzeni różnych
okresów historycznych, przelali krew i oddali życie walcząc za Polskę.
kle trudnej sytuacji hodowcami tych
kwiatów, którzy ze względu na wprowadzone przez rząd obostrzenia nie
mieli możliwości sprzedaży kwiatów
w dniu 1 listopada. Pracownicy Starostwa Powiatowego odebrali zakupione przez Powiatowe Biuro Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa kwiaty i wraz ze Starostą
Bialskim udali się na miejsca pamięci
narodowej Powiatu Bialskiego.

W pierwszej kolejności delegacja udała się do Mań, gdzie Starosta w towarzystwie pani Jadwigi Tarasiuk, sprawującej niegdyś funkcję radnej gminy
Międzyrzec Podlaski, złożył kwiaty na
cmentarzu Bohaterów Powstania Listopadowego. Cmentarz w Maniach to
nekropolia jednej z największych bitew Powstania Listopadowego, która
rozegrała się 29 sierpnia 1831 r. i była
ostatnią zwycięską bitwą Powstania
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Listopadowego.
Następnie udano się w okolice wsi
Woroniec gdzie, w bliskiej odległości
od siebie, znajdują się pomniki ważne
pod względem pamięci patriotycznej
dla naszego Powiatu, Pomnik Latającej Fortecy i pomnik poświęcony Aleksandrowi Szaniawskiemu. Pomnik
Latającej Fortecy to miejsce oddające
hołd amerykańskim lotnikom walczącym nad Europą w czasie II wojny
światowej. Wyjątkowy postument jest
symbolicznym miejscem, upamiętniającym zestrzelenie amerykańskiego
bombowca B-17 w czerwcu 1944 r. Po
drugiej stronie drogi DK 2 znajduje
sie miejsce pamięci ku czci Aleksandra Szaniawskiego, właściciela wsi
Krasówka pod Łomazami, poległego
dowódcy oddziału walczącego w Powstaniu Styczniowym.
Starosta Bialski i towarzyszący mu
pracownicy Starostwa udali się również na miejsce kaźni jeńców radzieckich i miejscu spoczynku żołnierzy
wielu narodowości – żołnierzy Armii
Czerwonej z obozu Frontstalag 307C
Kaliłów – Woskrzenice oraz miejscu
pamięci poświęconym poległym w czasie II wojny światowej kombatantom
i młodzieży Republiki Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej w lesie Hola.
Chryzantemy symbolizujące pamięć
o lokalnych bohaterach naszego Powiatu zostały ustawione również
przy pomniku Batalionów Chłopskich
w Rossoszu, gdzie Staroście towarzyszył radny Mateusz Majewski.

Inicjatywa, z jaką wyszedł Starosta
Bialski Mariusz Filipiuk ma w tym,
jakże trudnym dla wszystkich mieszkańców roku, niezwykle symboliczne
znaczenie. W tak ważnym dla Polski
dniu udało się połączyć, nie tylko kul-

www.powiatbialski.eu

tywowanie pamięci o bohaterach z terenu naszego Powiatu, którzy poświęcając życie walczyli o lepszą przyszłość
dla Polski, ale także doraźną pomoc
i wyrażenie wsparcia dla hodowców
kwiatów.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Strażacy w akcji! Tak wyglądało
podsumowanie projektu w OSP Żerocin!
Drelów

Karol Bieniek, zastępca naczelnika
OSP Żerocin: – Przed budynkiem został wyeksponowany sprzęt używany
w akcjach gaszenia pożaru lasu: przenośny basen wodny o pojemności piętnaście
tysięcy litrów, a także pompa szlamowa
podająca wodę na kurtynę wodną. Na
sali zaprezentowaliśmy ratownictwo
medyczne z użyciem fantomów i sprzętu defibrylacyjnego, narzędzia pneumatyczne, umundurowanie strażackie
i kombinezon chroniący przed ukąszeniami pszczół i szerszeni. Pokazaliśmy
również działanie i obsługę piły motorowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż posiadany przez jednostkę zbiornik wodny
pozwala prowadzić nieprzerwaną akcję
gaszenia pożaru lasu i jest dysponowany również w akcjach mających miejsce
poza powiatem bialskim.
Odpowiedzialny za projekt Robert
Kot z gminy Drelów, już zapowiada,
że to nie koniec niespodzianek
w Żerocinie. – Przed nami jeszcze zamknięcie projektu „Remont i moderni-

Ochotnicza Straż Pożarna w Żerocinie, gmina Drelów, podsumowała wart prawie 1 mln 200 tysięcy złotych projekt. Polegał na
gruntownej modernizacji, przebudowie i rozbudowie Domu Ludowego. Z tej okazji strażacy postanowili zorganizować szkolenie
z wyjazdem do symulowanego wypadku drogowego.
zacja wraz z wyposażeniem Domu Tragminy Drelów” we współpartnerstwie
dycji Dwóch Kultur w Żerocinie”. Ma
z Fundacją Pomocy Osobom Uzależnastąpić jeszcze w tym roku. Towarzynionym i Ich Rodzinom We Wsi Dołha.
szyć mu będą Festiwal kuchni lokalnej,
Z góry jednak zapowiadam, że festiwal
którego partnerem jest Bialskopodlaska
będzie zamknięty a relację planujemy raLokalna Grupa Działania, a także wyczej online. Chyba, że zmieni się sytuacja
stawa fotograficzna „Walory przyrodnizwiązana z obostrzeniami. – mówi Kot.
Materiał: Radio Biper
cze i wydarzenia historyczne na terenie
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W gminie Łomazy powstał Klub Malucha

D

odatkowo w ramach projektu zostało zakupione wyposażenie,
w tym m.in.: meble, zabawki dla dzieci, gry edukacyjne, projektor i wyświetlacz multimedialny, łóżeczka
dziecięce, podesty do umywalek i toalet, zabezpieczenia gniazdek, nocniki,
a także piekarnik konwekcyjno-parowy i blender. Nowością jest interaktywna podłoga. Powstał także nowy
plac zabaw z 11 elementami.
Kierownikiem Klubu Malucha została nauczycielka Szkoły Podstawowej w Łomazach pani Agnieszka
Garbatiuk. Zostały zatrudnione
opiekunki, dietetyk oraz pielęgniarka
i kucharka. Maluchy będą miały
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
zapewnione wyżywienie, oddzielny
plac zabaw, by mogły wypoczywać na
świeżym powietrzu.
Gmina Łomazy w 2019 roku podpisała umowę na dofinansowanie projektu Klub Malucha w Gminie Łomazy.
Przez najbliższe dwa lata 23 dzieci będzie miało zapewnioną opiekę, dzięki
dofinansowaniu w kwocie 1 mln 158
tys. 393 zł na stworzenie nowej jednostki organizacyjnej, a wkład własny
gminy będzie w postaci rzeczowej.
Klub powstał dzięki dofinansowaniu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020 ze środków Europej-

Dzięki nowej placówce 23 dzieci, od roku do lat trzech, mają zapewnioną opiekę 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00-17.00. Przez ostatnie miesiące trwała modernizacja obiektu Zespołu Placówek Oświatowych oraz dostosowanie sal, m.in. przebudowano schody wejściowe
prowadzące do wydzielonego wejścia do placówki od ul. Podrzecznej,
zamontowano drzwi przeciwpożarowe, wyremontowano sanitariaty.
Modernizacja pomieszczeń miała na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenie komfortowych warunków.
skiego Funduszu Społecznego w raprojektu trwa 2 lata, przez ten czas
mach Działania 9.4 Godzenie życia
rodzice są zwolnieni z opłat.
Materiał: Gmina Łomazy/ Radio Biper
zawodowego i prywatnego. Realizacja

Kulturalny Pejzaż Podlasia: Zespół
„Na Swojską Nutę” z Zahorowa

G

rupa Na Swojską Nutę ma bogaty repertuar. Wykonuje dawne
pieśni polskie, dożynkowe, żniwne,
zalimane (zalotne), weselne oraz
ballady przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Przez lata członkinie
zespołu przypominały utwory, które przyciągały liczną publiczność na
wszelkich festiwalach, przeglądach,
sejmikach i biesiadach m.in. Biesiadzie Nadbużańskiej.
Wyszukiwały stareńkie melodie ze
śpiewników babek, czasem same pisały słowa do powszechnie znanych
melodii (zwłaszcza do programów

Znaczący sukces odniósł zespół śpiewaczy z Zahorowa w gminie
Piszczac. Podczas niedawnego 54. Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych zdobył trzecią nagrodę za wykonanie
w języku chachłackim trzech utworów: „Boże z neba wysokoho”,
Moja maty wdowa” i „Rabaja zyzula”. W Kazimierzu nad Wisłą zespół gościł po raz w piąty. Poprzednio w 1999 r. (druga nagroda),
2003r. (pierwsza nagroda), 2008 r. i 2010 r.
dożynkowych). Tematy były współki były niełatwe. Ambicje znacznie
czesne i różnorodne od pijaństwa,
wyprzedzały umiejętności i znajoaż po ceny mleka. Jedną z najbarmość sztuki ludowej. Kobiety spodziej znanych piosenek w wykotykały się w prywatnych domach,
naniu zespołu jest „W Zahorowie
najczęściej założycielki Jadwigi
na końcu wsi”. Grupa (jeszcze bez
Mazur. Dopiero w 1993 roku zenazwy) działała w Zahorowie w laspół został zarejestrowany pod natach 80. Wystawiała wtedy zabawne
zwą Na Swojską Nutę w Wojewódzsztuki i kabaretowe sejmiki. Początkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
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Jego skład zmieniał się kilkakrotnie. Tworzyli go:grający na harmonii Zygmunt Mazur oraz dziewięć
kobiet: Jadwiga Mazur, Zofia
Wójcik, Anna Szołucha, Halina
Patrejko, Józefa Bechta, Be�
ata Mazur, Krystyna Szym�
czak, Agnieszka Mazur i Iwona
Świerkowska. Kobiety występowały w uszytych przez siebie strojach.
Strój podlaski (pozyskany częściowo z kufra) uwzględniał: spódnicę
w pasiaki, chustki malinifki i bluzki z pereborami. Na Swojską Nutę,
jako jedyny zespół w gminie Piszczac reprezentował ją na każdej imprezie okolicznościowej. Doceniły je
władze gminne, przyznając medal
„Za zasługi dla gminy Piszczac”. Na
15 i 25 lecie istnienia zespołu marszałek województwa lubelskiego
przyznał paniom nagrodę kulturalną województwa lubelskiego.
– Lubimy śpiewać, bo nasi przodkowie tak śpiewali.Jak kiedyś wracało
się z prac polowych, czy siadając wieczorami na ławeczkach wystarczyło
na siebie spojrzeć, aby zaintonować
podchwytywaną przez resztę pieśń.
Nasz zespół powstał właśnie z miłości

do tradycji. Nie czujemy się profesjonalistkami. Do wszystkiego dochodziłyśmy metodą prób i błędów. Zresztą
nie znamy nut i zawsze śpiewamy
ze słuchu. Bardzo przydałby się nam
akompaniator, który rozwinąłby nasze upodobania, doradził, może poprowadził. Kiedyś towarzyszył nam
Zygmunt Mazur. Teraz ze względu na
wiek (88 lat) nie ma siły ani sposobności do muzycznych prób i zmagań
– mówi szefowa grupy Halina Pa�
���
trejko.
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Siłą zespołu Na Swojską Nutę była
i jest oryginalność. Śpiewa doskonale utwory w języku polskim i tutejszym, (co potwierdził werdykt
jury 54 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych). W Kazimierzu nad
Wisłą zespół zaśpiewał a’ capella
w składzie: Halina Patrejko, Józe�
fa Bechta, Agnieszka Mazur, Be�
ata Mazur i Krystyna Szymczak.
Zapewne usłyszmy o nich jeszcze
nie raz.
Materiał: Radio Biper

Sukces Klaudii Osipiuk na Mistrzostwach Makroregionu
Młodzików w Biegach Przełajowych

1

4 listopada w Tomaszowie Lubelskim, na malowniczo położonych, wymagających trasach
odbyły się Mistrzostwa Makrore g ionu Mło d zików w B ie gach
Przełajowych. Na starcie stanęli
najlepsi zawodnicy z województw
Podlaskiego i Lubelskiego. Kolejny
raz swoją dominację potwierdziła
uczennica Liceum Ogólnokształc ące g o w W i s z n i c ac h K l a u d i a
Osipiuk, która w ygrała z dużą
przewagą bieg na 1500 m. Start
w zawodach poprzedzony był dzies i ę c i o d n i o w y m z g r u p o wa n i e m
kadr y wojewódzkiej młodzików,
które odbyło się w Krasnobrodzie.
Należy przypomnieć, że Klaudia
specjalizuje się w biegach na 300
i 600 m. Reprezentuje barwy klubu
„ŻAK” Biała Podlaska. Trenuje pod
kierunkiem Piotra Osipiuka.
Materiał: Piotr Osipiuk
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WIELKI RODZINNY SUKCES PANÓW KOCIUBIŃSKICH

R

ajd po medale Panowie rozpoczęli
w Bydgoszczy, gdzie w dnia 13-15
października 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych. Pan
Tomasz zdobył I miejsce (180 kg), natomiast Mikołaj w juniorach II miejsce
z wynikiem 100 kg.
W dniach 16-18 października ojciec
i syn wzięli udział w XL Międzynarodowych Zawodach w podnoszeniu ciężarów Srebrna Sztanga. Pan Tomasz
ukończył zawody na I miejscu z wynikiem 180 kg, natomiast Mikołaj, jako
najmłodszy zawodnik zdobył puchar.
W listopadzie panowie odnieśli kolejny sukces. W dniach 20-22 listopada
odbyły się w Tarnowie Drużynowe
Mistrzostwa Polski w podnoszeniu
ciężarów. Tu również Tomasz Kociubiński stanął na najwyższym stopniu
podium, zdobywając I miejsce z wynikiem 182 kg. Natomiast Mikołaj Kociubiński uplasował się na III miejscu
z wynikiem 96 kg.
Serdecznie gratulujemy.
Materiał: Izabela Kociubińska/ Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej

Zarówno październik jak i listopad to miesiące sukcesów dla Tomasza i Mikołaja Kociubińskich. Intensywne treningi i ciężka praca
zaowocowały pasmem sukcesów.

30 OGŁOSZENIE
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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
KARTA INFORMACYJNA
PORADNICTWA
Tytuł usługi

Opis usługi: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
Tytuł usługi
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną
planu działania i pomoc w jego realizacji.
NPP opis usługi:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
a)
poinformowanie
fizycznej,
zwanej dalej
„osobą iż
uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie
prawnym
oraz prawnej.
przysługujących jej uprawKto może skorzystać:osoby
Osoby,
które oświadczą
na piśmie,
nie są w stanie
ponieść kosztów
odpłatnej
pomocy
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administraForma
zapisu:
Termin lub
wizyty
ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56,
cyjnym,
sądowym
sądowoadministracyjnym;
e-mail:uprawnionej
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub jej
osobiście
b) wskazanie osobie
sposobu rozwiązania
problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o
których
mowa
w pkt wizyty
a) i b),wzpunkcie.
wyłączeniem
pism
w niepełnosprawność
toczącym się postępoInne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej
Osoby,
któreprocesowych
ze względu na
ruwaniu przygotowawczym
lub
sądowym
i
pism
w
toczącym
się
postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę
d) sporządzenie projektu
pisma
o zwolnienie
kosztów sądowych
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
przez telefon,
Internet,
poprzezod
zorganizowanie
wizyty lub
w miejscu
zamieszkania
albo w innym
miejscu
wyposażonymsądowym
w sprzęt
lub ustanowienie
adwokata,
radcy prawnego,
doradcy
podatkowego
rzecznika
patentowego
postępowaniu
sądowoadministraułatwiający
komunikację
lub z dostępem
do tłumacza
językalub
migowego.
Bliższe
informacjewpod
numerem podanym
do zapisów.
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Dane teleadresowe:
Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalJednostka prowadząca
Adres
Dni i godziny dyżurów
Telefon, e-mail, www.
ności.
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- 21-505 Janów Podlaski,
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki centralny nr w powiecie: (83) 351dowych
ul. Bialska 6a
od 800 do 1200, środy od 1300 do 1700 13-56, e-mail: obywatelskie@powiatMEDIACJA opis usługi:
bialski.pl
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie
rozwiązań. Osoba prowadząca
do punktu (83)
341-30-73 (wew. 29)
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna
i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być
prowadzona
w sprawach
małżeńskich,NIEODPŁATNE
rodzinnych, sąsiedzkich,
konsumenckich i w innych kwestiach
KARTA
INFORMACYJNA
PORADNICTWA
PORADY PRAWNE
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze
o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Tytuł sądowej,
usługi
Usługa może obejmować również:
Opis
usługi: informacyjną
a) poinformowanie
osoby fizycznej,
zwanej dalej
„osobą uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących
• rozmowę
o możliwościach
wykorzystania
polubownych
metod rozwiązywania
sporów.
jej uprawnieniach
lub spoczywających
niej obowiązkach,
tym osoba
w związku
z toczącym
się postępowaniem
przygotowawczym,
• przygotowanie
projektu umowy
o mediacje lub na
wniosku
o mediacje,wktóry
inicjująca
mediację
wystosuje do drugiej
strony sporu.
sądowym
lub sądowoadministracyjnym;
Nieodpłatnaadministracyjnym,
mediacja nie może
być prowadzona
w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także
b) gdzie
wskazanie
osobie
uprawnionej
sposobu
w sprawach,
zachodzi
podejrzenie
przemocy
w rozwiązania
relacji stron.jej problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
Kto może skorzystać:
postępowaniu
przygotowawczym
lub
sądowym
i pism
w toczącym
postępowaniu
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są
w stanie
ponieść się
kosztów
odpłatnejsądowoadministracyjnym;
pomocy prawnej. Mediacja: druga strod)
sporządzenie
projektu
pisma
o
zwolnienie
od
kosztów
sądowych
lub
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
na sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Forma
zapisu: Termin
wizyty
ustalany jest
sądowym
lub ustanowienie
adwokata,
prawnego,
doradcy
podatkowego lub rzecznika
w postępowaniu
telefonicznie
pod nr: centralny
nr w powiecie
(83) radcy
351-13-56,
e-mail:
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub patentowego
osobiście
sądowoadministracyjnym
poinformowanie
kosztach wizyty
postępowania
i ryzyku
finansowym
związanym
ze skierowaniem
Inne informacje:
Porady co do zasadyoraz
udzielane
są podczaso osobistej
w punkcie.
Osoby,
które ze względu
na niepełnosprawność
sprawy
na
drogę
sądową.
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez
telefon, Internet,
wizyty
w miejscuz zamieszkania
w innymgospodarczej,
miejscu wyposażonym
w przygotowania
sprzęt ułatwiający
Nieodpłatna
pomocpoprzez
prawnazorganizowanie
nie obejmuje spraw
związanych
prowadzeniemalbo
działalności
z wyjątkiem
do
komunikację
lub
z
dostępem
do
tłumacza
języka
migowego.
Bliższe
informacje
pod
numerem
podanym
do
zapisów.
Mediacja co do
rozpoczęcia tej działalności.
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA

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

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail, www.

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

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

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca

Adwokaci
Radcowie
Prawni
Adwokaci

Adres

Dni i godziny dyżurów

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

od poniedziałku do piątku,
w godz. 900 – 1300

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

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

Telefon, e-mail, www.

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

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

nr do punktu: (83) 411-20-28

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”

Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35

poniedziałki, 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, 663762-223

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

środy od 800 do 1200

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

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

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

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca
Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

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

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

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

JEŚLI MASZ
GORĄCZKĘ

DUSZNOŚCI

SUCHY KASZEL

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR
ZADZWOŃ!

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
w Białej Podlaskiej
w godz. 7.30 - 18.00
83 344 - 41 - 60
83 344 - 41 - 61
83 344 - 41 - 62
po godz. 18.00
513 096 756
505 187 728

Oddział Zakaźny
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
83 414 - 72 - 65
gdzie uzyskasz informacje
o dalszym postępowaniu

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

