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Na nadchodzący Nowy Rok życzymy wszelkiej
pomyślności, sił i wytrwałości w dążeniu do
zamierzonych celów. Sukcesów w pracy oraz
życiu osobistym. Podejmowania trafnych
decyzji w trudnych sytuacjach. Nade wszystko
życzymy zdrowia i spokoju ducha.
Dołączamy wyrazy serdecznych pozdrowień.
Przewodniczący Rady
Mariusz Kiczyński

Wicestarosta Bialski
Janusz Skólimowski

Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk
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XXIX sesja Rady Powiatu

W

dniu 28 listopada 2020 r. mia�
ła miejsce XXIX sesja Rady Po�
wiatu w Białej Podlaskiej.
W sesji wzięło udział 19 radnych, co
stanowiło wymaganą liczbę dla pra�
womocności obrad.
Przewodniczący Rady Mariusz Ki�
czyński zapytał na wstępie, czy ktoś
zgłasza propozycję zmian do otrzy�
manego porządku obrad.
O głos poprosił radny Marek Uściń�
ski, który zapytał, kto jest odpowie�
dzialny za przygotowywanie porz���
ąd�
ku obrad, jaki radni otrzymali na tą
sesję oraz czy Przewodniczący Rady
zapoznaje się z treścią projektów
uchwał.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
odpowiedział, że zapoznaje się z tre�
ścią, natomiast porządek jest przy�
gotowywany przez Biuro Obsługi
Rady i Zarządu Powiatu wspólnie
z Przewodniczącym Rady na pod�
stawie najczęściej przekazywanych
spraw z Zarządu Powiatu w Białej
Podlaskiej.
Następnie głosu udzielono Staroście
Bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi,
który w imieniu Zarządu Powiatu
wniósł o zmiany porządku obrad se�
sji w postaci zastąpienia druku 218
drukiem 219 oraz dodania punk�
tu: podjęcie uchwały Rady Powia�
tu zmieniającej uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Bialskiego na lata 2020 –
2026.
W związku z powyższym Przewodni�
czący Rady poddał pod głosowanie
zmiany.
Przy 19 obecnych zmiana porządku
obrad sesji została przyjęta jedno�
głośnie.
Przewodniczący Rady odczytał po�
rządek obrad po zmianie, który zo�
stał przyjęty większością głosów.
Wobec braku pytań i uwag Przewod�
niczący Rady stwierdził przyjęcie
protokołów XXVII i XXVIII sesji.
Przewodniczący Rady otworzył dys�
kusję nad projektem uchwały nada�
nia statutu Domowi rodzinnemu
w Żabcach. Poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię

Komisji Spraw Społecznych.
Z pytaniem zgłosil się radny Marek
Uściński, któremu Przewodniczą�
cy udzielił głosu. Marek Uściński
zapytał, po co rada tą uchwałę po�
dejmuje, bo z uzasadnienia to nie
wynika. Zacytował uzasadnienie do
uchwały. Uznał, że na to pytanie po�
winien odpowiedzieć Przewodniczą�
cy Rady, skoro pytał, kto odpowiada
za umieszczanie w porządku sesji
projektów uchwał i Przewodniczący
Rady powiedział, że zapoznaje się
z treścią, wszystko analizuje, a Biu�
ro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
technicznie umieszcza treść. Są inne
projekty uchwał, choćby przygoto�
wane przez Wydział Spraw Społecz�
nych, gdzie z uzasadnienia wynika,
po co są procedowane. Według niego
to rażące lekceważenie powiatowych
radnych i taka sytuacja nie powin�
na mieć miejsca. Gdyby Przewod�
niczący Rady to czytał, analizował
to by nie dopuścił takiego projektu
uchwały do sesji, aż uzasadnienie
będzie tak napisane, że wszyscy
którzy zechcą się zapoznać, nie będą
mieli wątpliwości, w jakiej sprawie
i za czym głosują.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
powiedział, że są to tylko odczu�
cia radnego na ten temat i według
niego nieuprawione. Przypomniał,
że za merytoryczne przygotowanie
uchwały odpowiada PCPR. Projekt
uchwały był opiniowany przez Za�
rząd Powiatu. Nie w jego gestii jest
poprawianie pracy co najmniej Za�
rządu Powiatu.
Po wypowiedzi Przewodniczącego
o glos ponownie poprosił radny Ma�
rek Uściński, który poprosił o odpo�
wiedź na jego pytanie, jakie zmiany
są wprowadzane tą uchwałą.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
powiedział, ������������������������
że już �����������������
udzielił odpowie�
dzi i nic do tego nie doda oraz, że za
merytoryczne przygotowane uchwa�
ły odpowiada PCPR, natomiast opi�
niuje ją Zarząd Powiatu. Zapytał
zatem czy dyrektor PCPR chciałaby
coś dodać na ten temat.
Po udzieleniu głosu przez Przewod�
niczącego Rady M. Kiczyńskiego

glos zabrała Pani dyrektor PCPR
Małgorzata Malczuk , która po�
wiedziała, że poprzedni statut był
z 2008 r. , w tym czasie zaszły zmia�
ny w ustawie. W starym statucie był
punkt, że Dom Rodziny w Żabcach
wychowuje dzieci w różnym wieku
w tym dorastające i usamodzielnia�
jące się. Zmiana polega na dodaniu,
że wychowuje dzieci również niepeł�
nosprawne, ponieważ od dłuższego
czasu zwiększa się tam liczba dzieci
niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu Wicestaroście
Bialskiemu Januszowi Skólimow�
skiemu, który powiedział, że gdy�
by dyrektor to, co zaprezentowała,
umieściła w uzasadnieniu, to nie
byłoby zapewne pytania. Dlatego
było zasadne skierowanie pytania
do Pani dyrektor. Wyraził nadzie�
ję, że następne uzasadnienia będą
takie, z których każdy radny będzie
mógł się dowiedzieć wszystkiego
bez potrzeby dopytywania.
Wobec braku dalszych pytań Prze�
wodniczący Rady zarządził głoso�
wanie.
Przy 20 obecnych (w trakcie po�
s i e d z e n i a d o ł ą c z y ł ra d ny M a �
riusz Łukaszuk) uchwała Nr
XXIX/186/2020 w sprawie nada�
nia statutu Domowi Rodzinnemu
w Żabcach, zgodnie z drukiem nr
213, została podjęta większością
głosów (18 - za, 1 - przeciw, 0 wstrzymujący się).
Przewodnicząc y R ady otworzył
dyskusję nad projektem uchwały
w sprawie zmiany uchwały w spra�
wie określenia przystanków ko�
munikacyjnych, których właścicie�
lem lub zarządzającym jest Powiat
Bialski oraz warunków korzystania
z tych przystanków. Poinformował,
iż projekt uchwały uzyskał pozytyw�
ną opinię Komisji Rolnictwa, Gospo�
darki i Infrastruktury.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
P r z y 2 0 o b e c nyc h uc hwa ł a N r
XXIX/187/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
Przewodnicząc y R ady otworzył
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dyskusję nad projektem uchwa�
ły w sprawie uchwaleni a progra�
mu współpracy Powiatu Bialskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego na
rok 2021.. Poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywne opinie
Komisji Spraw Społecznych i Komi�
sji Edukacji, Kultury, Sportu i Tury�
styki.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
P r z y 2 0 o b e c nyc h uc hwa ł a N r
XXIX/188/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad projektem
uchwały dotyczącej ustanowienia
okresowych stypendiów dla spor�
towców oraz nagród za wysokie wy�
niki sportowe i wyróżniające osią�
gnięcia w działalności sportowej..
Poinformował, iż projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty�
ki.
P r z y 2 0 o b e c nyc h uc hwa ł a N r
XXIX/189/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
Przewodnicząc y R ady otworzył
dyskusję nad projektem uchwały
w sprawie przyjęcia Powiatowego
programu Opieki nad Zabytkami Po�
wiatu Bialskiego na lata 2020-2023.
Poinformował, iż projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty�
ki.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Arkadiuszo�
wi Maksymiukowi, który podkreślił
pozytywną opinię konserwatora za�
bytków do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
podziękował za ten głos i doprecy�
zował, że mówił o tym na Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty�
ki.
Wobec braku dalszych pytań i uwag
Przewodniczący Rady zarządził gło�
sowanie.
P r z y 2 0 o b e c nyc h uc hwa ł a N r
XXIX/190/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
W dalszej kolejności Przewodniczą�
cy Rady otworzył dyskusję nad pro�
jektem uchwały w sprawie zmian

w budżecie Powiatu Bialskiego na
rok 2020.Poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywne opi�
nie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury, Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki, Komi�
sji Spraw Społecznych oraz Komisji
Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Wiceprzewodniczą�
cemu Rady Danielowi Draganowi,
który podkreślił klarowność uzasad�
nienia do projektu uchwały. Widać
w nich jak potrzebne są fundusze
unijne w budżecie całego powiatu
- 30 mln z 160 mln budżetu powia�
tu. To pokazuje rolę tych funduszy
w budżetach samorządowych.
Wobec braku dalszych pytań i uwag
Przewodniczący Rady zarządził gło�
sowanie.
P r z y 2 0 o b e c nyc h uc hwa ł a N r
XXIX/191/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Rady otwo�
rzył dyskusję nad projektem uchwa�
ły dotycząc ym zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Bialskiego na
lata 2020-2026. Poinformował, iż
projekt uchwały uzyskał pozytyw�
ne opinie Komisji Rolnictwa, Go�
spodarki i Infrastruktury, Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty�
ki, Komisji Spraw Społecznych oraz
Komisji Budżetu i Finansów.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
P r z y 2 0 o b e c nyc h uc hwa ł a N r
XXIX/192/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
W dalszej części sesji Przewodni�
czący Rady otworzył dyskusję nad
informacją o stanie realizacji za�
dań oświatowych za rok szkolny
2019/2020. Poinformował, że zo�
stała ona rozpatrzona przez Komi�
sję Edukacji, Kultury, Sportu i Tu�
rystyki.
W związku z brakiem pytań Prze�
wodniczący R ady stwierdził, że
informacja o stanie realizacji za�
dań oświatowych za rok szkolny
2019/2020 została rozpatrzona.
Następnie radni pochylili się nad
sprawami bieżącymi, wnioskami
i oświadczeniami.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
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udzielił głosu radnemu Arkadiuszo�
wi Maksymiukowi, który podzię�
kował za pracę informatyka i Biura
Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, że
można przeprowadzić sesję zdalnie.
Odniósł się z perspektywy czasu do
podawanych informacji i obostrzeń.
Powiedział, że nie było możliwości
obchodzenia świąt wielkanocnych,
Bożego Ciała, zamknięto cmentarze
i niedługo będzie Boże Narodze�
nie. Okazuje się, że to święto też
nie będzie takie jak zawsze, więc
publicznie zadał pytanie na temat
ograniczenia do 5 osób na święta,
jego zdaniem jest to ograniczenie
dziwne, niesłuszne i nie do końca
mądre. Zadał to pytanie w imieniu
także mieszkańców powiatu. Po�
dał przykład własnej rodziny, gdzie
w domu jest zameldowanych 9 osób.
I zapytał, czy według przepisów on
lub któreś z dzieci ma nie siedzieć
przy wigilijnym stole. Wyraził, że to
uderza w religijność i tradycje, a ob�
ostrzenia posuwają się zbyt daleko.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu ad vocem Wicestaro�
ście Bialskiemu Januszowi Skóli�
mowskiemu, który powiedział, że
osób na święta może być oprócz
domowników 5. Co się tyczy cmen�
tarzy zauważył, że to lepiej, żeby
cmentarz był zamknięty, gdyż jest
chęć odwiedzania swoich zmarłych,
a nie bycia odwiedzanym. Wyraził
nadzieję, że wszystko skończy się
jak najszybciej i w jak największym
zdrowiu społeczeństwa. Troska rad�
nego, co do więzi społecznych, jest
uzasadniona, ale należy ją okazywać
poprzez jak najczęstsze telefony
i rozmowy, nie przez osobiste kon�
takty.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu ad vocem radnemu
Arkadiuszowi Maksymiukowi, który
podziękował za konkretną informa�
cję od Wicestarosty Bialskiego, gdyż
ma zapytania od mieszkańców po�
wiatu w tym zakresie. Jednocześnie
powiedział, że pozostaje on przy
swoich obawach i wątpliwościach
dotyczących tych wszystkich zagro�
żeń, które odbierają prawa obywa�
telskie.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Staroście Bialskiemu ►
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Mariuszowi Filipiukowi, który po�
wiedział, że temat jest trudny, ale
to nie rada powiatu wprowadziła
ograniczenia i obostrzenia. Stąd też
nikt z radnych nie jest uprawniony,
by na te pytania odpowiadać. Nale�
ży je zwrócić i na pewno to zostanie
zrobione do Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego, który jest
osobą decyzyjną, wprowadzającą
stosowne obostrzenia czy ograni�
czenia.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Czesławowi
Pikaczowi, który podzielił się infor�
macją, że w gminie Biała Podlaska
zostały pozyskane dwa nowe samo�
chody dla OSP w Sławacinku Starym
i Sworach. Wozy zostały pozyskane
dzięki środkom z Krajowego Syste�
mu Ratowniczo-Gaśniczego, Naro�
dowego Funduszu Ochrony Środo�
wiska i Gospodarki Wodnej, a także
gminy. Stąd też radny podziękował
wójtowi oraz Radzie Gminy Biała
Podlaska.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Arkadiuszo�
wi Maksymiukowi, który poprosił
o pochwalenie się za co i dlaczego
OSP Żerocin dostało dodatkowe
środki z powiatu.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Staroście Bialskiemu
Mariuszowi Filipiukowi, który odpo�
wiedział, że jak co roku zostały przy�
znane dotacje dla OSP, jednostkom,
które należą do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego na terenie
powiatu. Jedna z nich w sposób
szczególny się angażowała - OSP
Żerocin. Strażacy ci zgłosili się do
zadań związanych z przeciwdziała�
niem COVID-19, m.in. dostarczanie
osób do miejsca kwarantanny, które
mieściło się z internacie ZSE w Mię�
dzyrzecu Podlaskim, przewożenie
osób po leczeniu związanym z CO�
VID-19 w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Białej Podlaskiej
do miejsca zamieszkania. Strażacy,
co prawda otrzymali środki ochrony
osobistej z powiatu, ale narażając
swoje zdrowie, spieszyli na pomoc.
Dotacja w kwocie dodatkowych
10 000 zł to forma podziękowania
za ich postawę. Dodał, że jeśli sy�
tuacja finansowa powiatu na to po�

zwoli, warto wpierać takie jednostki.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Arkadiuszo�
wi Maksymiukowi, który podzięko�
wał za tą informację. Według niego
może to spowodować, że inne jed�
nostki będą wzorować się na tej OSP.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnej Czesławie Ca�
ruk, która podzieliła się efektami in�
westycji drogowej na terenie gminy
Janów Podlaski wspólnie z Powia�
tem Bialskim - przebudowa drogi.
Poinformowała, że skrzyżowanie
drogi powiatowej z wojewódzką
dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Lubelskiego będzie
łączyła budowa ronda w Ossówce.
Będzie ono łączyć się z dwoma ko�
lejnymi inwestycjami drogowymi budującą się autostradą Warszawa
- Biała Podlaska - Terespol, jak rów�
nież drogą Via Carpatia. Mieszkańcy
na przebudowę drogi Janów Podla�
ski - Ossówka czekali 25 lat. Pierw�
szy etap budowy drogi z Janowa
Podlaskiego do skrzyżowania drogi
w Klonownicy Dużej został zrealizo�
wany i oddany do użytku 23 wrze�
śnia br. Obecnie finalizuje się dru�
gi etap budowy drogi finansowany
w 50% z Funduszu Dróg Samorządo�
wych oraz 50% z Powiatu Bialskiego
i Gminy Janów Podlaski. Stwierdzi�
ła, że realizowany projekt przebudo�
wy drogi powiatowej zawierał nie�
doskonałe rozwiązanie łączenia się
drogi powiatowej z drogą wojewódz�
ką w Ossówce. Ten problem rozwią�
zuje budowa w tym miejscu ronda
w roku następnym. Zaznaczyła, że
to dzięki dobrej współpracy z Urzę�
dem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego na czele z marszałkiem
Jarosławem Stawiarskim. Zarząd
Dróg Wojewódzkich wspólnie z Po�
wiatem Bialskim ma przebudować
to skrzyżowanie na rondo w dużej
mierze z własnych środków, jako
zarządca dróg. Koszt budowy ron�
da to ok. 1 mln zł. Podkreśliła, że
dobre pomysły rodzą się ponad
podziałami. W związku z powyż�
szym jako radna - przedstawicielka
mieszkańców gmin: Janów Podlaski,
Konstantynów i Rokitno podzięko�
wała Jarosławowi Stawiarskiemu
- Marszałkowi Województwa Lu�
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belskiego, Dariuszowi Litwiniuko�
wi - Kierownikowi Filii Lubelskiego
Urzędu Marszałkowskiego w Białej
Podlaskiej, Mariuszowi Filipiukowi
- Staroście Bialskiemu wraz z Zarzą�
dem Powiatu i Radą Powiatu oraz
władzom samorządowym z Gminy
Janów Podlaski, Przewodniczącemu
Rady Gminy Janów Podlaski Stani�
sławowi Żmudzińskiemu-Caruk oraz
wice wójtowi Wiesławowi Fili.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Marianowi
Tomkowiczowi, który odniósł się do
dyskusji nt. obostrzeń. Jeśli chodzi
o Wigilię to są to tylko zalecenia.
Można zrobić zjazd rodzinny i za�
prosić członków rodzin z różnych
stron Polski, tylko czy by się to zro�
biło, kiedy ma się starszych rodzi�
ców. Widać, jaka jest sytuacja zdro�
wotna. Zalecenia są po to, by system
zdrowia był wydolny. Podkreślił, że
jest daleki od polityki i nie broni
rządu. Wiele czyta prasy zagranicz�
nej i w innych krajach te obostrzenia
są o wiele bardziej dotkliwe. Podsu�
mował, czy chce się naprawdę dobra
starszych bliskich, kiedy domaga się,
by nie było żadnych obostrzeń.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Staroście Bialskiemu
Mariuszowi Filipiukowi, który po�
dziękował za wyrazy wdzięczności
i dodał do wypowiedzi radnej Cze�
sławy Caruk podziękowania dla
wójta gminy Janów Podlaski - Lesz�
ka Chwedczuka, który jest bardzo
zaangażowany w sprawy związane
z inwestycjami drogowymi na tere�
nie gminy Janów Podlaski i wykazu�
je się dobrą współpracą z Powiatem
Bialskim.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu ad vocem radne�
mu Arkadiuszowi Maksymiukowi,
który odniósł się do słów radnego
Mariana Tomkowicza, że nie broni
on rządu, ale należy według nie�
go podkreślić fakt, że to ten rząd
wprowadził obostrzenia świąteczne
i zamknął cmentarze. Ma nadzieję,
że to wszystko minie, a każdy powi�
nien robić, co do niego należy. Co do
osób starszych, to podkreślił, że one
czekają na spotkania rodzinne, bo
może to będą ostatnie w ich życiu.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
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ski udzielił głosu Wicestaroście
Bialskiemu Januszowi Skólimow�
skiemu, który odniósł się do wy�
p o w i e d z i ra d n e g o A r k a d i u s z a
Maksymiuka. Powiedział, że rząd
wprowadził obostrzenia, bo ma
w swojej kadencji pandemię i jest
jedynym, który walczył z ASF. Musi
zatem podejmować działania i nale�
ży go w tej walce wspierać. Według
niego to dobrze, że
������������������
rząd
���������������
dba o bez�
pieczeństwo. W kwestii osób star�
szych to są dla nich istotne wspólne
spotkania, ale w tej chwili mogą to
być, jak określił to radny, ich ostatni�
mi. Więc należy dbać i rozmawiać ze
starszymi, łączyć się przez media spo�
łecznościowe, a na spotkania przyj�
dzie czas, czego sobie i innym życzył.

Przewodniczący Rady poinformo�
wał, że do Biura Obsługi Rady i Za�
rządu Powiatu wpłynęła następują�
ca korespondencja:
1) Kopia pisma z kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, zastępcy dyrek�
tora Grzegorza Gmyrka do Kali�
ny Brzozowskiej - dyrektora Biura
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie apelu Rady Powia�
tu w Białej Podlaskiej z dnia 29
października 2020 r. wyrażające�
go sprzeciw wobec planowanego
przyjęcia projektu ustawy o zmia�
nie ustawy o ochronie zwierząt oraz
niektórych innych ustaw. Pismo to
skierowane zostało do Komisji Rol�
nictwa, Gospodarki i Infrastruktury.
2) pismo SP ZOZ w Międzyrzecu
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Podlaskim z prośbą o pomoc finan�
sową na zakup leku ratującego ży�
cie dla pacjentów Oddziału Chorób
Wewnętrznych.
3) mail do wiadomości Biura Obsłu�
gi Rady i Zarządu Powiatu a skie�
rowany do Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Tomasza Byliny od
mieszkańca powiatu dotyczący po�
lityki na szczeblu krajowym oraz
lokalnym, a także spraw samorzą�
dowych w powiecie bialskim.
W związku z wyczerpaniem porząd�
ku obrad Przewodniczący Rady Ma�
riusz Kiczyński zamknął XXIX sesję
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

XXX Sesja Rady Powiatu

X

XX Sesja Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej odbyła się 14 grudnia
2020 r. w trybie zdalnym.
Tradycyjnie po otwarciu XXX sesji
Rady Powiatu i powitaniu gości,
Przewodniczący Rady Mariusz Ki�
czyński rozpoczął prowadzenie ob�
rad.
Przewodniczący Rady stwierdził
obecność 18 radnych, co stanowiło
wymaganą liczbę dla prawomocno�
ści obrad.
Po pytaniu Przewodniczącego Rady
czy ktoś zgłasza propozycję zmian
do otrzymanego porządku obrad,
głos zabrał Starosta Bialski Mariusz
Filipiuk, który w imieniu Zarządu
Powiatu wniósł o zmiany porządku
obrad sesji w postaci zastąpienia
druku 222 drukiem 224 oraz druku
223 drukiem 225.
W związku z powyższym Przewod�
niczący Rady poddał pod głosowa�
nie zmiany.
Przy 18 obecnych zmiana porządku
obrad sesji poprzez zmianę druku
222 na druk 224 została przyję�
ta jednogłośnie. Z uwagi na to, iż
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz
Bylina miał problemy techniczne,
zgłosił ustnie, że jest „za”, co zosta�
ło odnotowane w systemie eSesja.
Przy 18 obecnych zmiana porządku
obrad sesji poprzez zmianę druku

223 na druk 225 została przyjęta
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał po�
rządek obrad po zmianie, który przy
18 obecnych został przyjęty jedno�
głośnie.
Następnie Przewodniczący Rady
stwierdził przyjęcie protokołu XXIX
sesji.
Przewodnicząc y R ady otworzył
dyskusję nad projektem uchwały
w sprawie zwiększenia środków fi�
nansowych na utrzymanie dziecka
placówce opiekuńczo-wychowa�
czej typu rodzinnego. Poinformo�
wał, iż projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię Komisji Spraw
Społecznych oraz Komisji Budże�
tu i Finansów. Wobec braku pytań
Przewodniczący Rady zarządził gło�
sowanie. Przy 18 obecnych uchwała
Nr XXX/193/2020 została podjęta
jednogłośnie.
W kolejnym punkcie porządku ob�
rad Przewodniczący Rady otworzył
dyskusję nad projektem uchwały
dotyczącej zmian w budżecie Powia�
tu Bialskiego na 2020 rok. Poinfor�
mował, iż projekt uchwały uzyskał
pozytywne opinie Komisji Rolnic�
twa, Gospodarki i Infrastruktury,
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki, Komisji Spraw Społecz�
nych oraz Komisji Budżetu i Finan�
sów.

W trakcie trwania sesji do obrad
dołączyła radna Czesława Caruk,
a Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu Wiceprzewod�
niczącemu Danielowi Draganowi,
który powiedział, że na ostatniej
sesji radni decydowali o zakupie
nierefundowanego leku dla chorych
na COVID-19 w SP ZOZ w Między�
rzecu Podlaskim. Na tej sesji zaś
należy przeznaczyć połowę z tej
kwoty na sprzęt, którego szpital
nie otrzymał z Agencji Rezerw Ma�
teriałowych. Na konferencji pra�
sowej Premier Mateusz Morawiec�
ki mówił, że na stanie ARM jest
3,5 tys. respiratorów oraz tysiące
t o n i n n e g o , róż n e g o s p r z ę t u ,
niezbędnego do walki z ���������
koronawi�
rusem. Na Facebooku zaś tego dnia
napisał, że codziennie 30 tirów wy�
pełnionych sprzętem rozjeżdża się
po Polsce i ten sprzęt jest rozdyspo�
nowywanych w szpitalach, które
mają „oddziały covidowe”. Zatem
zadał pytanie, jak ARM tłumaczyła
się z tego, że ten sprzęt nie został
przyznany szpitalowi powiatowemu
w Międzyrzecu Podlaskim. Kiedy na
Stadionie Narodowym w Warszawie
jest szpital wyposażony, który nie
pracuje w pełni swoich możliwości,
Powiat Bialski nie ma możliwości
otrzymania sprzętu, który by rato�
wał życie i zdrowie mieszkańców.
►
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Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Staroście Bialskie�
mu Mariuszowi Filipiukowi, który
powiedział, że o szczegóły należy
zwrócić się do ARM. Starosta od�
niósł się do prośby dyrektora szpita�
la, który zwrócił się z pismem, aby
z tej kwoty, którą Rada zabezpieczy�
ła na poprzedniej sesji, przeznaczyć
kwotę 30 tys. zł na zakup urządze�
nia do tlenoterapii, wykorzysty�
wanego dla chorych z COVID - 19.
Argumentacja była taka, że zgłosiło
się wiele osób prywatnych, przed�
siębiorców, samorządów ościen�
nych, którzy przeznaczyli środki na
lek ratujący życie. Szpital korzysta
też ze wsparcia z powiatu i zakupił
lek, który chorym już był podawany.
Starosta nie wie, dlaczego ARM nie
przekazała sprzętu. Stąd też zade�
klarował, że zostanie wystosowane
kolejne pismo do ARM, z jakiego
powodu to urządzenie nie może tra�
fić do szpitala powiatowego w Mię�
dzyrzecu Podlaskim. Poprosił rad�
nych o przychylenie się do prośby
dyrektora szpitala i poinformował,
że szpital jest zabezpieczony, jeśli
chodzi o zakup leku.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu ad vocem Wiceprze�
wodniczącemu Danielowi Dragano�
wi, który powiedział, że jeśli sprzęt
jest teraz potrzebny, to nie można
z tym zwlekać. Zdziwiło go to, że
jeśli jest rozdysponowywana taka
ilość sprzętu, to co się z nim dzieje,
że on nie trafia do powiatu bialskie�
go.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Marianowi
Tomkowiczowi, który powiedział,
że w zmianach budżetowych bę�
dzie zwiększana rezerwa do kwoty
243 403, 80 zł. Stąd też proponuje,
żeby nie zabierać 30 tys. zł dla szpi�
tala w Międzyrzecu Podlaskim na
leki, a z rezerwy budżetowej prze�
znaczyć nawet 60 tys. zł na dwa ta�
kie urządzenia.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Staroście Bialskiemu
Mariuszowi Filipiukowi, który po�
wiedział, że należy posłuchać dyrek�
tora szpitala, który powiedział, że
środki, które posiada na lek są wy�
starczające, na ten moment nie ma

zatem takiej potrzeby. Jeśli się oka�
że, że tych pacjentów będzie więcej
i lek będzie potrzebny, to nic nie
stoi na przeszkodzie, by przesunąć
te środki. Stąd też należy przychylić
się do propozycji dyrektora szpitala.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu ad vocem radnemu
Marianowi Tomkowiczowi, któ�
ry wystąpił z zapytaniem czy jest
przeznaczenie rezerwy budżetowej,
skoro nie ma potrzeby na szpital, bo
takie wrażenie odniósł. Jego zda�
niem jest wielka potrzeba wsparcia
szpitala w sprzęt.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Staroście Bialskie�
mu Mariuszowi Filipiukowi, który
odpowiedział, że szpital ma wiele
potrzeb, a on mówił o obecnej sy�
tuacji. Szpital zwrócił się o prze�
sunięcie środków na zakup jedne�
go urządzenia, stąd ta propozycja
w zmianach budżetowych.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Markowi
Uścińskiemu, który powiedział, że
nie wie o co chodzi w dyskusji. Naj�
pierw słyszał, że nie ma środków na
finansowanie zadań przez szpital
w Międzyrzecu Podlaskim w związ�
ku z COVID-19. Potem wypowie�
dział się starosta bialski, że tych
środków jest wystarczająca ilość
i można je zmniejszyć o połowę,
zgodnie z zapewnieniem dyrektora
szpitala. Starosta i dyrektor opie�
rają swoją wypowiedź na faktach
i dokumentach. Dziwi się, że Wice�
przewodniczący Rady Daniel Dra�
gan zabiera głos, nie sprawdziwszy,
jaka jest sytuacja.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu ad vocem Wiceprze�
wodniczącemu Danielowi Dragano�
wi, który powiedział, że zdaje sobie
sprawę z tego, że powiat może wła�
sne środki przeznaczyć na ten cel.
Jednak, kiedy premier mówi, że jest
wiele tysięcy różnego rodzaju sprzę�
tu, więc jego zadaniem jako radnego
jest, by ten sprzęt dotarł także do
szpitala w Międzyrzecu Podlaskim.
Potrzeba takiego sprzętu jest, bo
jest „oddział covidowy”. Jego inten�
cją było to, by się dowiedzieć, dla�
czego ARM odmówiła przekazania
sprzętu. Jeśli jest możliwość pozy�
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skania sprzętu z innych źródeł, to
najpierw go trzeba pozyskać, a na�
stępnie przekazywać środki z bu�
dżetu powiatu.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu ad vocem radnemu
Markowi Uścińskiemu, który zdzi�
wił się dlaczego Wiceprzewodni�
czący Daniel Dragan zabiera czas
Radzie Powiatu. Powinien z tym
pytaniem zwrócić się do adresata.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu ad vocem Wiceprze�
wodniczącemu Danielowi Draga�
nowi, który powiedział, że w mate�
riałach na sesję otrzymał wyraźną
sugestię, że dyrektor szpitala zwró�
cił się do ARM o ten sprzęt i ma pra�
wo zapytać, dlaczego ten sprzęt nie
został przyznany, gdyby dyrektor
był na sesji, zapytałby o to jego.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu Wicestaroście
Bialskiemu Januszowi Skólimow�
skiemu, który odniósł się do wy�
powiedzi Wiceprzewodniczącego
Daniela Dragana, wzbudzających
niepotrzebne emocje. Np. o Szpi�
talu Narodowym. Dyrektor złożył
wniosek do ARM, warto sprawdzić
kiedy i wtedy będzie można rozma�
wiać czy otrzymał, czy nie otrzymał.
Podziękował wszystkim, którzy
wspierają szpital w Międzyrzecu
Podlaskim. Poprosił, żeby do spra�
wy podchodzić merytorycznie, a nie
jątrzyć.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu
Elwirze Charewicz, która powie�
działa, że uchwała została skon�
struowana na podstawie wniosku
SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
Dyrektor zwrócił się właśnie z taką
prośbą, stąd przesuwane są środki
z dotacji podmiotowej na dotację ce�
lową. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby w tym roku z rezerwy ogólnej
przeznaczyć jeszcze jakieś środki na
szpital. Do kolejnej sesji jest jeszcze
czas. Nie ma na razie przeznaczenia
na tą rezerwę, może ona zbilanso�
wać niewykonane dochody.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu ad vocem Wice�
przewodniczącemu Danielowi Dra�
ganowi, który powiedział, że jego
pytanie nie było jątrzeniem, tylko
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dbaniem o interesy powiatu bial�
skiego. To, kiedy pismo było wy�
słane nie było w uzasadnieniu, stąd
zadał pytanie.
Po wymianie pytań i uwag Przewod�
niczący Rady zarządził głosowanie.
P r z y 1 9 o b e c nyc h u c hw a ł a N r
XXX/194/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
W kolejnym punkcie obrad Prze�
wodniczący Rady otworzył dyskusję
nad projektem uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wielo�
letniej prognozy finansowej Powia�
tu Bialskiego na lata 2020-2026.
Poinformował, iż projekt uchwały
uzyskał pozytywne opinie Komisji
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruk�
tur y, Komisji Edukacji, Kultur y,
Sportu i Turystyki, Komisji Spraw
Społecznych oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
Wobec braku pytań Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie.
P r z y 1 9 o b e c nyc h u c hw a ł a N r
XXX/195/2020 została podjęta jed�
nogłośnie.
W dalszej części Przewodniczący
Rady M. Kiczyński zapytał, czy są
uwagi do sprawozdania Starosty
z pracy zarządu Powiatu w okresie
pomiędzy sesjami.. Przy braku py�
tań Przewodniczący Rady stwier�
dził, że sprawozdanie Starosty zo�
stało przyjęte.
Następnie radni zajęli się sprawami
bieżącymi, wnioskami i oświadcze�
niami.
Przewodniczący Rady poinformo�
wał, że do Biura Obsługi Rady i Za�
rządu Powiatu wpłynęła następują�
ca korespondencja:
1) Odpowiedź dyrektora SP ZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim na py�
tanie zadane przez Wiceprzewod�
niczącego Rady Daniela Dragana
podczas XXVIII sesji Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej.
2) Skarga mieszkańca powiatu bial�
skiego na działalność dyrektora LO
w Międzyrzecu Podlaskim.
3) Pismo Starosty Bialskiego skie�
rowane do Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego w sprawie
udzielenia wyjaśnień w przedmiocie
rozstrzygnięcia II etapu Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4) Petycja o podjęcie przez Radę Po�

wiatu w Białej Podlaskiej uchwały
w sprawie szczepień przeciw wiru�
sowi SARS-CoV-2 planowanych od
2021 r.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu radnemu Arkadiuszo�
wi Maksymiukowi, który uwrażliwił
radnych na kwestię mostu w Per�
kowicach, by mieć go na uwadze
w nadchodzącym budżecie powiatu.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Wiceprzewodniczą�
cemu Danielowi Draganowi, który
poprosił o zorganizowanie w trybie
zdalnym lub mieszanym Komisji
Spraw Społecznych zwołanej w try�
bie stacjonarnym. Pomogłoby to
większej ilości radnych uczestniczyć
w pracach komisji.
Odniósł się także do rozstrzygnię�
cia II etapu Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Stwierdził,
że był oparty na nietransparent�
nych kryteriach. Powiat nie otrzy�
mał żadnych pieniędzy, mimo że
składał ważne projekty m.in. na
SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim,
a inne samorządy dostały na parki,
zieleńce, skwery. Podziękował za
pismo skierowane przez Starostę
Bialskiego. Jego zdaniem, gdy nie
przyjdzie odpowiedź, należy zrobić
wszystko, by ten konkurs unieważ�
nić i przeprowadzić go jeszcze raz
w transparentnej formie.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
odpowiedział, że o sposobie zwo�
łania komisji decyduje przewod�
niczący komisji, w tym wypadku
radny Tomasz Andrejuk. Po wcze�
śniejszych konsultacjach z radcą
prawnym nie ma takiego trybu jak
mieszany - albo zdalny, albo trady�
cyjny. Zdalny tryb umożliwia przy�
bycie na komisję, natomiast przy
zwołanej komisji w formie trady�
cyjnej nie ma możliwości dołączenia
się online. Poprosił o zwrócenie się
w kwestii organizacji do przewod�
niczącego Komisji. Przewodniczący
Rady poprosił o wypowiedź w tym
względzie radcy prawnego.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu radcy prawnemu
Jarosławowi Łatasiowi�����������
��������������������
, który od�
powiedział, że nie ma możliwości
uczestniczenia w sposób zdalny
w zwołanej komisji w sposób trady�
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cyjny. W zakresie odbywania sesji
komisji w sposób zdalny możliwe
jest to, że cześć osób może być fi�
zycznie obecna w jednym miejscu.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski podziękował za ten głos i pono�
wił prośbę, by w kwestii zwołania
posiedzenia komisji zwrócić się do
przewodniczącego komisji.
Natomiast, co do drugiej kwestii
poruszonej przez Wiceprzewodni�
czącego Daniela Dragana, to jego
zdaniem pismo Starosty Bialskie�
go wyczerpuje niezadowolenie, co
do pominięcia Powiatu Bialskiego
w Rządowym Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
udzielił głosu Wicestaroście Bial�
skiemu Januszowi Skólimowskie�
mu, który powiedział, że pismo jest
wyrazem wspólnej troski i zainte�
resowania dlaczego w tym rozdaniu
Powiat Bialski został pominięty.
Czy poprzedni nabór i kwota po�
nad 7 mln zł ma wpływ na to, że te
samorządy, które wtedy otrzyma�
ły środki, nie otrzymały ich w tym
etapie lub otrzymały mniej, tego nie
wiadomo, stąd to pismo. Chciałby,
aby projekty złożone przez Powiat
Bialski były docenione. Nie można
oczekiwać, że nam się należy. Rzą�
dowy fundusz obejmuje wszystkie
samorządy, dlatego należy wspólnie
wspierać się nawzajem - rząd samo�
rządy, a samorządy rząd. Powiat
Bialski się z tego wywiązuje, a kwo�
ta 7 mln zł wsparcia przez rząd była
jedną z wyższych w województwie.
Przewodniczący Rady M. Kiczyń�
ski udzielił głosu ad vocem Wi�
ceprzewodniczącemu Danielowi
Draganowi, który powiedział, że
merytorycznie podszedł do spra�
wy i przeanalizował sobie sytuację
z I i II naboru. 7 mln zł było przy�
znane z algorytmu, były jasne zasa�
dy. Powiat Bialski dostał podobne
środki jak Powiat Biłgorajski, gdyż
to zależało od dochodów, liczby
mieszkańców i innych podobnych
czynników. Powiedział, że w tym
rozdaniu Powiat Biłgorajski otrzy�
mał 19 mln zł, gdzie jest on silniej�
szy gospodarczo, a Powiat Bialski
nic. Podał przykład zwołanych prze�
targów ogłaszanych z pieniędzy pu� ►

sploatacji.
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Starosta Bialski Mariusz Filipiuk dołączył do
drużyny Świętego Mikołaja

T

ygodnik jak co roku zorganizował
akcję charytatywną skierowaną
do najmłodszych czytelników. Dzieci
piszą listy do wybranych przez siebie
osób z listy „ Mikołajów”, publikowa�
nej na łamach Słowa Podlasia. Każdy
z „Mikołajów” wybiera przynajmniej
jeden list i stara się spełnić marzenie
piszącego do niego dziecka. W akcję
włączył się również Mariusz FilipiukStarosta Bialski, który wręczył pre�
zenty czwórce dzieci.
Zarówno dla Gospodarza jak i ma�
łych gości było to niezwykle miłe
spotkanie.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

17 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Starosta Bialski wręczył w imieniu
Świętego Mikołaja prezenty dla małych czytelników Słowa Podlasia.
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Dropshipping ? Sprawdź, od kogo kupujesz przez
internet i jakie przysługują ci prawa konsumenckie
Warianty dropshippingu
Przedsiębiorca A jest sprzedawcą, a przedsiębiorca B – dostawcą. Sytuacja najkorzystniejsza dla
konsumentów, bo za wszystko od�
powiada polska firma i obowiązuje
polskie prawo konsumenckie. Przed
transakcją można sprawdzić przed�
siębiorcę, a w razie ewentualnych
problemów – dochodzić roszczeń od
sklepu, który jest na miejscu.
Przedsiębiorca A jest pośrednikiem, ale działa w imieniu i na
rzecz konsumenta, a przedsiębiorca B jest sprzedawcą. W tym
wariancie polski sklep wyraźnie
wskazuje w regulaminie, że bierze
na siebie niektóre lub wszystkie
obowiązki sprzedawcy. Sprawdźmy,
jakie. Optymalne dla konsumenta
jest, aby to polski przedsiębiorca
odpowiadał np. za wady towaru
z tytułu rękojmi, za dostarczenie
zakupów w określonym czasie czy
przyjmował zwroty w przypadku
odstąpienia od umowy.
Przedsiębiorca A jest tylko pośrednikiem, a przedsiębiorca
B – sprzedawcą. To najczęstsza
i najmniej korzystna sytuacja dla
konsumentów. Pośrednik ma wo�
bec nich tylko takie obowiązki, jakie
wpisał do regulaminu. Czasami nie
wpisuje żadnych. W tym wariancie
konsumenci często muszą samo�
dzielnie wysyłać zwroty produktów
lub reklamacje do dalekich krajów,
gdzie mogą obowiązywać odmienne
przepisy.
Prezes UOKiK przestrzega - kupu�
jesz przez internet? Sprawdź
Czy na stronie sklepu jest regula�
min. Jeśli nie ma – najlepiej tam nie
kupuj, bo nie wiesz, jakie są twoje
prawa i obowiązki. Jeśli jest - do�
kładnie go przeczytaj i zwróć uwa�
gę, kto jest stroną umowy (sprze�
dawcą).
Czy na stronie są kompletne infor�
macje o sprzedawcy. Brak pełnej na�
zwy, siedziby czy danych kontakto�

W tym roku , aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, więcej osób będzie zamawiać prezenty świąteczne przez
internet. Niektóre z nich mogą być sprowadzane spoza Unii
Europejskiej przez platformy sprzedażowe działające w modelu
dropshippingu. Polega on na tym, że konsument ma do czynienia
z dwoma przedsiębiorcami. Pierwszy to przeważnie sklep internetowy zarejestrowany w Polsce. Drugi to najczęściej przedsiębiorca z siedzibą na Dalekim Wschodzie np. w Chinach. Bardzo
ważne jest, aby przed zakupem sprawdzić w regulaminie, kto tak
naprawdę jest sprzedawcą i za co odpowiada polski sklep. Jeśli
sprzedawca jest w Azji, bądźmy świadomi, że mogą powstać problemy z dochodzeniem naszych praw konsumenckich.
wych może oznaczać, że sklep chce
coś przed Tobą ukryć, np. że ma sie�
dzibę poza UE. Podawanie danych
i adresu przedsiębiorcy lub przed�
siębiorcy, na którego rzecz działa
jest ustawowym obowiązkiem. Nie
kupuj u nierzetelnych podmiotów.
Czy ma siedzibę w Europejskim
Obszarze Gospodarczym – w ta�
kim przypadku obowiązują bardzo
podobne prawa konsumenckie jak
w Polsce, a w dochodzeniu roszczeń
pomoże działające przy UOKiK Eu�
ropejskie Centrum Konsumenckie.
Jak długo będziesz czekać na dosta�
wę. Zgodnie z unijnymi przepisami
towar powinien być dostarczony
w ciągu 30 dni. Wydłużenie tego
terminu może być sygnałem, że
mamy do czynienia z dropshippin�
giem.
Czy sklep ma dobrą renomę – czy
nie ma negatywnych komentarzy
na forach internetowych lub nieza�
leżnych portalach z opiniami. Zwróć
też uwagę na czasową ciągłość opi�
nii, szczególnie z kiedy pochodzą
ostatnie pozytywne komentarze.
Zdarza się że oszuści podszywają się
bądź wykupują witryny legalnych,
uczciwych sklepów internetowych,
które funkcjonowały w przeszłości,

wykorzystując ich dobrą renomę.
Niska cena? Upewnij się, czy nie
za bardzo odbiega ona od wartości
rynkowej, sprawdź, czy uwzględnia
cło i podatek.
Na jaki adres masz wysłać towar
w przypadku odstąpienia od umowy
lub reklamacji.
To sprzedawca odpowiada za ofero�
wany towar. Niestety, w przypadku
przedsiębiorców mających siedzibę
np. w krajach azjatyckich - odstą�
pienie od umowy i reklamacje mogą
być utrudnione, a odzyskanie pie�
niędzy – niemożliwe.
Co zrobić, gdy masz do czynienia
z nieuczciwym przedsiębiorcą in�
ternetowym:
Płaciłeś kartą? Możesz odzyskać
pieniądze dzięki tzw. procedurze
chargeback. Złóż reklamację do
banku.
Podejrzana strona? Zawiadom fir�
mę hostingową lub rejestratora do�
meny. Ich dane możesz ustalić na
stronie www.dns.pl whois.domain�
tools.com
Gdy doszło do oszustwa, zawiadom
organy ścigania – policję, prokura�
turę.
Źródło informacji https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php
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Ortel Książęcy i Styrzyniec odwiedził święty Mikołaj!

M

ikołaj chętnie bawił się z dzieć�
mi i odpowiadał na liczne py�
tania. Nie obyło się bez słodkiego
poczęstunku, którego spróbował
też gość z daleka. Na pożegnanie
malcy wręczyli mu kilka marche�
wek dla reniferów z magicznego
zaprzęgu. Równie miła niespo�
dzianka spotkała dzieci z oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawo�
wej w Styrzyńcu. Aby podkreślić
wyjątkowy charakter tego wyda�
rzenia, wszystkie przedszkolaki
były odświętnie ubrane. Oprócz
worka pełnego prezentów, Miko�
łaj przywiózł ze sobą dużo radości.
Rozmawiał z dziećmi, zachęcając
je, aby były grzeczne, słuchały ro�
dziców i pani opiekunki w przed�
szkolu. Dzieciaki przygotowały się
do wyjątkowego spotkania bardzo
starannie. Wykonały prace pla�
styczną z wizerunkiem Mikołaja,
prezentowały gościowi okoliczno�
ściową piosenkę, a na pożegnanie
podarowały piękne laurki i słodki
upominek. Zdjęcia zrobione z Mi�
kołajem pozostaną wspaniałą pa�
miątką z niezwykłego spotkania.

W istnienie szczodrego Mikołaja, przynoszącego wymarzone
prezenty wierzy wiele dzieci nie tylko z gminy Biała Podlaska. Szczęśliwcom udaje się spotkać niezwykłego gościa rodem z Laponii.
Takie zdarzenie miało miejsce 7 grudnia w punkcie przedszkolnym
Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim, gdzie staraniem
zapobiegliwych rodziców dotarł strudzony, ale bardzo przyjazny
przedszkolakom darczyńca. Z braku śniegu wjechał do zgromadzonych w sali malców samochodem- zabawką. Uciechy było co nie
miara, bo każde dziecko otrzymało wymarzony prezent.
Ku uciesze dzieci Mikołaj obiecał
powrócić za rok. Być może wyposa�
żony w wielkie sanie i jeszcze więk�

szy worek z prezentami. Wystarczy
tylko uwierzyć.

Materiał: Radio Biper Biała Podlaska/ SP w Ortelu
Książęcym Drugim i Styrzyńcu

Prace przy drodze powiatowej w gminie Łomazy

T

ą trasą uczęszczają mieszkańcy do
Białej Podlaskiej co skróca czas do�
jazdu. Ponadto liczne autokary, busy
i pojazdy osobowe kierują się do Mu�
zeum Wsi Podlaskiej w Studziance czy
na cmentarz tatarski. Obiekty te cie�
szą się z roku na rok coraz większym
zainteresowaniem. Poza tym wielu
rolników jeździ tą droga na pobliskie
pola i do lasu. W związku tym powsta�
ła inicjatywa mieszkańców Studzianki
oraz Koszoł dotycząca poprawy prze�
jezdności tzw. powiatówki. Odbyło się
wspólne zebranie i wizja lokalna w te�
renie mieszkańców obu sołectw z Wój�
tem Gminy Łomazy Jerzy Czyżewskim
i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Krystyną Beń. Strony zadeklarowały
wzajemne wsparcie. Mieszkańcy zade�
klarowali oczyszczenie pobocza z krza�
ków, chaszczy i gałęzi. Władze insty�
tucji zadeklarowały wyrwanie korzeni
i równanie pasa drogowego.

Drogi powiatowe w gminie Łomazy są w różnym stanie. Dla mieszkańców Studzianki, Koszoł i Huszczy od lat znaczenia nabiera
droga nr 1077. Ruch na niej jest zdecydowanie większy niż w poprzednich latach. To za sprawą rozwoju turystyki, organizowanych
wydarzeń kulturalnych i sportowych zarówno w Studziance jak
i w Koszołach. ►

www.powiatbialski.eu									

Mieszkańcy Studzianki w ciągu
trzech dni oczyścili drogę i pobocze
trasy powiatowej Studzianka-Husz�
cza. Dzięki poświęceniu własnego
czasu, paliwa i sprzętu ponad 20
mężczyzn ze Studzianki, głównie
z tzw. Niedźwiedzicy, pod kierun�
kiem radnego Grzegorza Wysockie�
go brało udział w czynie społecznym.
W porozumieniu z Zarządem Dróg
Powiatowych i Gminą Łomazy zosta�

ły wycięte krzaki i chaszcze na od�
cinku ponad 4 km. Dzięki wsparciu
finansowemu tych instytucji rozpo�
częło się wyrywanie korzeni i równa�
nie tej drogi. Jest ona teraz bardziej
widoczna w przejeździe. Usprawni
to przejazd ciągnikom kierującym
się na pobliskie pola. Z kolei ruch
autokarów i samochodów jadących
do Muzeum Wsi Podlaskiej pozwala
na swobodne mijanie się. Usunięte

Gościniec Bialski Nr 12/2020

17

krzaki i gałęzie nie będą już powo�
dować zarysowań pojazdów.
Mimo pandemii mieszkańcy Stu�
dzianki chętnie zaangażowali się
w działanie. Można wspólnie łą�
czyć siły i angażować lokalną spo�
łeczność przy zachowaniu reżimu
sanitarnego. Akcję wsparł także
R adny Powiatowy Mateusz Ma�
jewski.
Materiał: Łukasz Węda

Nowy wóz strażacki już w remizie OSP Rossosz

W

arunkiem wygrania pojazdu,
była największa frekwencja
w II turze tegorocznych wyborów
prezydenckich w gminach do 20 tys.
mieszkańców. Spośród trzech gmin
dawnego województwa bialskopodla�
skiego, które otrzymały wóz strażac�
ki, Gmina Rossosz uzyskała najwyż�
szy wynik wynoszący aż 81,24%.
– Nowy pojazd, znacząco wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa. Udało się to
dzięki mieszkańcom biorącym czynny
udział w wyborach oraz dzięki strażakom z prezesem i wiceprezesem na
czele, którzy mobilizowali lokalną ludność. Wspólnie z OSP pozyskaliśmy
zapewnione wcześniej promesą środki
finansowe z dwóch dotacji, oraz przeprowadziliśmy przetarg na zakup auta,
czego szczęśliwym finałem jest widoczny obecnie nowoczesny samochód ra-

Jednostka OSP w Rossoszu wzbogaciła się w nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy. Pojazd został kupiony w ramach akcji „Bitwa
o wozy” ogłoszonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
towniczo gaśniczy Iveco z zabudową
mieszkańcom przez długie lata – mówi
firmy MotoTruck. Oby służył jak najMateusz Majewski, radny powiatu
lepiej zarówno strażakom, jak i naszym
bialskiego.
Źródło / zdjęcia: OSP w Rossoszu / Radio Biper

Sławacinek Stary i Swory: Dwie jednostki OSP
z nowoczesnymi samochodami

O

chrona przeciwpożarowa stano�
wi oczko w głowie władz gminy
Biała Podlaska. Co roku przeznaczają
one niemałe kwoty na poprawę wy�
posażenia jednostek OSP. Wszystkie
z 12 jednostek dysponują pojazdami
samochodowymi, choć są one w róż�
nym stanie technicznym. Najlep�
szym sprzętem mogą pochwalić się
druhowie z jednostek zrzeszonych
w Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym, które najczęściej wyjeż�
dżają do różnych zdarzeń losowych
jako zasilenie operacyjne strażaków
zawodowych.
W lutym br. na zabraniu sprawoz�

Do zamierzchłej historii należą czasy, gdy druhowie – ochotnicy
wyruszali do gaszenia ognia wozami konnymi, wyposażeni w beczki
z wodą, węże, sikawki, toporki i drabiny. Dzisiejsi strażacy dysponują nowoczesnym sprzętem przydatnym nie tylko do gaszenia ognia.
Mają też znacznie bogatszą wiedzę i umiejętności sprawdzające się
przy okazji wypadków drogowych, katastrof budowlanych, podtopień, zagrożeń chemicznych i ekologicznych.
dawczych jednostki OSP w Sławacin�
ku Starym zgłoszony został postu�
lat wymiany samochodu na średni
wóz bojowy. Dotychczasowy Star
244 eksploatowany był od 22 lat. Co
prawda, przeszedł on staranny re�
mont, podczas którego w silniku wy�
mieniono olej, filtry i uszczelki. Nikt

z obecnych na tym spotkaniu nie
przypuszczał pewnie, że marzenia
zrealizują się tak szybko. W drugiej
dekadzie listopada nowy samochód
Renault D-16 dostarczony przez
firmę Szczęśniak był już w garażu.
Podobny samochód otrzymała jed�
nostka OSP ze Swór. Samochody wy� ►
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cenione na 815 tys. zł każdy możliwe
były do zakupu dzięki dotacji Naro�
dowego Funduszu Ochrony Środowi�
ska i Gospodarki Wodnej, Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
oraz Urzędu Gminy Biała Podlaska.
Zakupione pojazdy mają zbiornik
na wodę o pojemności 3 tys. litrów,
zbiornik pianotwórczy o pojemności
300 litrów, węże i działko gaśnicze
zdolne podać wodę o dużej wydajno�
ści i na dużą odległość.
Wybór tych jednostek był oczywisty.
Obie od lat zrzeszone są w Krajo�
wym Systemie Ratowniczo- Gaśni�
czym i często wyjeżdżają do różnych
akcji ratowniczych, także do wypad�
ków drogowych.
– Jesteśmy ogromnie wdzięczni prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP Wiesławowi Panasiukowi i Radzie Gminy za
wsparcie naszych starań – mówi pre�
zes OSP w Sławacinku Starym Piotr
Oskwarek.
– Nasi druhowie stale podnoszą kwalifikacje i doskonale radzą sobie w różnych okolicznościach. Mają też dobre
wsparcie w postaci urządzeń sprawdzających się w trudnych sytuacjach.
Sprzęt hydrauliczny firmy Lucas (nożyce do rozcinania karoserii i rozpieraki
typu Kombi) przydaje się do uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Druhowie mają też
na wyposażeniu sprzęt do udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym
(torbę medyczną z niezbędnym zestawem i nosze. W razie potrzeby nieść
pomoc na wysokościach, co umożliDrelów

wiają im uprzęże do ratownictwa wysokościowego. Mają też urządzenia do
stabilizacji, zabezpieczające elementy
konstrukcji budynków specjalnymi podporami. Potrafią również obsługiwać
urządzenia do ratownictwa chemicznoekologicznego na wypadek poważnej
katastrofy. Nasz sprzęt przydaje się
w najmniej spodziewanych sytuacjach.
Zdarzają się one dosyć często. Wyjeżdżamy do różnych zdarzeń losowych
ponad 50 razy w roku.
Świetnie zorganizowana i wyposa�
żona jednostka OSP w Sławacin�
ku Starym skupia 55 druhów i ma
16-osobową Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą. Jednostka istnieje od
12 lutego 1967 r. Od tamtej pory
ponad dwukrotnie zwiększyła stan
osobowy. W 1973 r. otrzymała na
wyposażenie pożarniczego Żuka pro�
dukowanego w Lublinie. Rok później
zamieniono go na samochód GBM
(beczkowóz z motopompą). Jesienią
1998 r. jednostka otrzymała Stara
244, który wcześniej eksploatowała

www.powiatbialski.eu

jednostka Państwowej Straży Pożar�
nej w Białej Podlaskiej. Nie był to
jej jedyny samochód, bo w czerwcu
2018 r. otrzymała lekki patrolowo
– rozpoznawczy Nissan Pathfinder.
Przydał się on doskonale wiosną br.
do rozwożenia żywności osobom od�
bywającym kwarantannę z powodu
COVID – 19. Druhowie ze Sławacin�
ka Starego systematycznie wzboga�
cają posiadany sprzęt, korzystając
m.in. z dotacji rządowych. W 2019 r.
wzbogacili się o przyczepę do trans�
portu sprzętu i zbiornik brezentowy
o pojemności 13 m.sześc. Wyko�
rzystano go podczas akcji gaszenia
pożaru lasu w Ossówce gm. Leśna
Podlaska.
Obie jednostki ze Sławacinka Sta�
rego i Swór zwolnią dotychczas wy�
korzystywane pojazdy, które trafią
na wyposażenie innych jednostek
w gminie. O ich przeznaczenia zde�
cydują członkowie Zarządu Gminne�
go ZOSP.
Materiał: Radio Biper Biała Podlaska

Marian Hawryluk z Zahajek utytułowany
odznaką „Za opiekę nad zabytkami”

G

minne Centrum Kultury w Dre�
lowie poinformowało, że pan
Marian Hawryluk vel Bartoszuk, re�
gionalista i rękodzielnik z Zahajek,
otrzymał od Ministra Kultury i Dzie�
dzictwa Narodowego zaszczytną od�
znakę „Za opiekę nad zabytkami”.
Pan Marian znalazł się w gronie
4529 osób w kraju, którym nadano
te odznaczenie.
Gratulujemy i życzymy dalszych suk�
cesów!
Źródło: GCK w Drelowie/ Radio Biper
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Zawodowcy z Powiatu Bialskiego

D

zięki realizacji projektu wzrośnie
potencjał zawodowy 478 uczniów
oraz 36 nauczycieli pięciu szkół pro�
wadzonych przez Powiat Bialski:
- Szkoła Branżowa I-go stopnia i Ze�
spół Szkół Technicznych w Między�
rzecu Podlaskim,
- Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim,
- Zespół Szkół w Janowie Podlaskim,
- Zespół Szkół w Małaszewiczach

Poprzez zaplanowane w projekcie
działania: kursy, szkolenia, zaję�
cia dodatkowe, doradztwo zawo�
dowe, staże i studia podyplomowe
uczestnicy projektu nabędą kwa�
lifikacje, podniosą kompetencje
i zdobędą doświadczenie zawodo�
we zgodne z wymaganiami regio�
nalnego i krajowego rynku pracy.
Poddane adaptacji i wyposażone
w nowoczesne pomoce dydaktycz�

ne zostaną również pracownie
szkolne.
Realiz acj a pro jek tu potr wa do
31.08.2023 r.
Łączna kwota projektu to 4 407 765,
45 zł, przy czym dofinansowa�
nie ze środków unijnych wynosi
3 966 467,05 zł , a wkład finansowy powiatu 441 298,40 zł.
Materiał: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej.

Jerzy Czyżewski zrezygnował z fotela wójta Gminy Łomazy!
Zwycięzcy mimo krótkiego urzędowania wprowadzili 4 zarządzenia wójta obowiązujące w gminie:
– zwolnienie z podatku leśnego
mieszkańców, którzy w 2021 roku
posadzą ponad 100 drzew,
– możliwości zawarcia związku mał�
żeńskiego w trybie on-line w związ�
ku z sytuacją zapobiegania i zwalcza�
nia COVID-19,
– w rodzinie, w której urodzi się pią�
te dziecko, Wójt zostanie jego ojcem
chrzestnym,
– obowiązku wypożyczenia z Gmin�
nej Biblioteki Publicznej i przeczyta�
nia w 2021 roku co najmniej 3 ksią�
żek przez każdego mieszkańca.
Na zakończenie „urzędowania” pa�
nowie otrzymali z rąk Wójta Jerzego Czyżewskiego okolicznościowe
podziękowania.
Na co dzień Pan Zbigniew i Pan Maciej prowadzą działalność
gospod arczą na terenie Gminy
Ł omazy i z chęcią włączają się
w szczytne akcje.

Na jedną godzinę, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski odstąpił
swój fotel dwóm mieszkańcom gminy Łomazy, Maciejowi Jaroszukowi oraz Zbigniewowi Gołoś, którzy wygrali charytatywną licytację
„Godziny pracy na stanowisku Wójta Gminy Łomazy” na rzecz chorej Ani Bondarzewskiej.
Trzecią osobą, która przekazała
środki w ramach licytacji był Kamil
Zubelewicz z Warszawy. Do urzędu
pr z y b ę dzie w pr z yszły m roku.
Czekamy!

Z licytacji „Godzina pracy na stanowisku Wójta Gminy Łomazy”
zebrano łącznie 16,5 tys. Kwota
została wpłacona na konto licytacji dla Ani Bondarzewskiej.
Źródło / zdjęcie: UG w Łomazach / Radio Biper
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Lider wiedzy i ochrony środowiska

P

rogram miał na celu motywowanie
młodzieży do działań w zakresie
ekologii w swoim lokalnym środowi�
sku. Uczestnicy musieli wykonać sze�
reg zadań praktycznych i badawczych,

które dokumentowali w postaci opi�
sów i sprawozdań, było to między
innymi: stworzenie autorskiej ścieżki
przyrodniczej, zorganizowanie ak�
cji sprzątania świata, prowadzenie

badań fenologicznych i meteorolo�
gicznych oraz współpraca i spotkania
z przedstawicielami instytucji zajmu�
jących się ochroną przyrody.

Materiał: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
zawadzkiego w Wisznicach

Kacper Bendziuk, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego został laureatem Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Kuratorium Oświaty w Lublinie przy współpracy Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kacper znalazł się w gronie 23 laureatów z całego województwa lubelskiego. Z powodu epidemii ogłoszenie wyników odbyło się w formie konferencji on-line.

GOK w Sosnówce doposażony w nowy sprzęt

C

ałkowity koszt zadania wyniósł
39 400 zł.
Otrzymane środki Ośrodek przezna�
czył na zakup i montaż niezbędnego
sprzętu i wyposażenia, na potrzeby
prowadzenia edukacji kulturalnej i po�
prawy funkcjonalności ośrodka kultury.
Dzięki dofinansowaniu kupiono:
1. Zestaw multimedialny, w tym:
ekran, projektor, cyfrowy aparat fo�
tograficzny z akcesoriami, telewizor
oraz dysk zewnętrzny;
2. Zestaw nagłośnieniowo – oświe�
tleniowy: mikrofony bezprzewodowe
i pojemnościowe, statywy mikrofo�
nowe, kolumny ścienne, mikser cy�
frowy w zestawie z tabletem i opako�
waniem transportowym oraz listwy
oświetleniowe sceny;
3. Zestaw mebli i w yposażenia
wnętrz a w nim: zestaw mebli biuro�
wych, krzesła cateringowe składane
oraz rolety.
Zakupione wyposażenie pozwoli na
rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty
programowej GOK, poprawi jakość

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Gminnego
Ośrodka Kultury w Sosnówce”, w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” . W ramach podpisanej umowy z Narodowym
Centrum Kultury, placówka otrzymała dofinansowanie ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 25 000 zł.
organizowanych wydarzeń i kom�
potrzeb społeczności lokalnej, po�
fortu prowadzenia zajęć, dostosuje
prawi bezpieczeństwo i higienę pracy
działalność GOK do ogólnie panują�
oraz funkcjonalność biura Gminnego
cych standardów i zmieniających się
Ośrodka Kultury w Sosnówce.
Źródło: Radio Biper/ GOK w Sosnówce
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Powstało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie

W

ykonawcą inwestycji był Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej w Łomazach.
Koszt inwestycji to 1 662 733,35
zł z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Solidarnościowego Mi�
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polity�
ki Społecznej. Nadzór inwestorski
nad przebudową pełniła firma Investcom sp. z o.o. z Białej Podla�
skiej. Projekt przebudowy budynku
wykonał Piotr Dawidziuk Biuro
Projektów i Wycen Majątkowych
MDM z Piszczaca.
W Centrum Opiekuńczo-Mieszkal�
nym w Dubowie znajdzie się m.in.
pokój mieszkalny, pokój wyciszeń,
pracowania komputerowa, pracow�
nia ruchu, sala multimedialna/salon,
toalety, łazienka, stołówka, kuchnia,
pokój socjalny, pokój muzykoterapii
oraz szatnia. Za wyposażenie wnętrz
odpowiada firma „Emlar” Anna
Karnas z Błażowej. Jego koszt to
210 859 zł brutto.
Ponadto zagospodarowany będzie
teren wokół centrum, gdzie stanie
m.in. altanka, grill oraz dobrze wy�
posażona siłownia na wolnym po�
wietrzu. Rozlokowane będą również
kosze na śmieci i ławki. Alejki po
terenie będą utwardzone żwirem,
a przestrzeń upiększy zieleń. Całość
zabezpieczy ogrodzenie. Koszt tego

Zakończyła się przebudowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Dubowie. Obecnie trwa dostawa wyposażenia, które znajdzie się
w pomieszczeniach. Oficjalne otwarcie placówki zaplanowane jest
na 1 marca 2021 roku
działania to 150 700 zł.
Z usług COM mogą skorzystać:
– dorosłe osoby niepełnosprawne, le�
gitymujące się znacznym lub umiar�
kowanym stopniem niepełnospraw�
ności.
W ramach świadczonych usług
zapewnione są:
– usługi zamieszkiwania w ramach
pobytu dziennego lub całodobowego,
– poradnictwo psychologiczne i socjalne,
– korzystanie z rehabilitacji w sali
terapii ruchowej,
– możliwość rozwijania zaintereso�
wań z wykorzystaniem pracowni:
muzykoterapii, komputerowej, mul�
timedialnej i kulinarnej,

– integracja z uczestnikami oraz
wspólne spędzanie wolnego czasu,
– możliwość spożycia ciepłego posił�
ku,
– skorzystanie z nauki czynności sa�
moobsługi,
– bezpłatny dojazd.
Kontakt w sprawie rekrutacji do
COM w Dubowie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomazach
ul. Plac Jagielloński 27,
21-532 Łomazy
tel. 83 3417051
e-mail: gops@lomazy.pl
Źródło / zdjęcia: UG w Łomazach / Radio Biper

Koło Łowieckie OGAR pomaga św. Mikołajowi

G

mina R ok i tno, Tuczna oraz
Dom Dziecka w Maniach otrzy�
mały z okazji Mikołajek paczki ze

słodyczami od Zarządu Koła Ło�
wieckiego nr 12 OGAR w Białej
Podlaskiej.

Paczki przekazano na ręce Wójtów
oraz pana dyrektora Domu Dziecka.
Materiał: Prezes Zarządu mgr inż. Jerzy Jakubiuk
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Nowoczesna przestrzeń sceniczna w Drelowie

B

udżet projektu wynosił 28 350 zł,
z czego prawie 22 tysiące złotych
stanowiła dotacja Ministra Kultu�
ry. Prace projektowe rozpoczęły się
w kwietniu bieżącego roku i obejmo�
wały gruntowną wymianę wyposażenia
sali widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury w Drelowie. Zakupiono i za�
instalowano profesjonalne, efektowne
oświetlenie sceniczne (w tym m.in. re�
flektory ze sterownikami oraz reflektor
prowadzący) oraz nagłośnienie i pozo�
stałą infrastrukturę sceniczną, jak np.
kotara i wykładzina sceniczna czy wy�
twornica dymu. Przestrzeń sceniczna
w wysokim standardzie pozwoli nie tyl�
ko na realizację atrakcyjnych widowisk,
ale stanowi także zasób sprzętowy do
organizacji szkoleń dla osób chcących
zajmować się profesjonalną techniką
sceniczną, ze szczególnym uwzględ�
nieniem wspierania rozwoju lokalnej
młodzieży.
Z niecierpliwością czekamy na pierw�
sze spektakle i spotkania na Kame�
ralnej Scenie Kultury. Zapraszamy do
Drelowa i śledzenia działań Gminnego
Centrum Kultury na portalu Facebo�
ok. Oby 2021 rok przyniósł możliwość
pełnego wykorzystania lokalnego po�
tencjału!
Terespol

Region rozwija się dzięki dotacjom pozyskiwanym z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z projektów dotowanych w 2020
roku przez MKiDN był projekt „Kameralna Scena Kultury”, realizowany
w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2020. Celem projektu było stworzenie profesjonalnej przestrzeni scenicznej, pozwalającej na realizację widowisk i koncertów w wysokim standardzie. Kameralna Scena Kultury jest otwarta dla
lokalnych artystów, którzy po zakończeniu pandemii będą mogli korzystać
z nowo powstałej przestrzeni, by realizować tu swoje próby lub koncerty.
Tekst: GCK w Drelowie

XIII Międzynarodowy Turniej Podnoszenia
Ciężarów im. Stefana Polaczuka

S

ekcja Podnoszenia Ciężarów
MOK Terespol zaprosiła na XIII
Międzynarodowy Turniej Podnosze�
nia Ciężarów im. Stefana Polaczuka,
który miał miejsce w dniu 5 grud�
nia. Odwiedziliśmy turniej z nasza
kamerą. Już niebawem rozmowa
m.in. z Arturem Skulimowskim,
trenerem Miejskiego Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego który
prowadzi treningi sekcji podnosze�
nia ciężarów dla dzieci i młodzieży.
W naszym filmie również wypowia�
da się jedn z młodszych i utalento�
wanych zawodników sekcji Skuli�
mowskiego - Bartosz Łazuka. Dziś
kilka zdjęć na film zapraszamy za
kilka dni!
Materiał: Radio Biper Terespol

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”
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Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35

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

www.powiatbialski.eu

centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: 518-415-182, 663762-223

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

środy od 800 do 1200

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

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

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

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca
Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

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

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

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

JEŚLI MASZ
GORĄCZKĘ

DUSZNOŚCI

SUCHY KASZEL

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR
ZADZWOŃ!

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

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

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

