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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

• Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 83 35 11 397
• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim
• O/Z w Terespolu

11
128
8
129
13
149
15
10
15
10-11
16
16-17
12
17-18
12
18
13
13
19
19-20
20
21
14-15

83 35 11 396
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

Sport
Jan Kulbaczyński i jego 200. maraton!
Krzna
Rzeczyca - Agrotex Milanów
Ogłoszenia
Ogłoszenia

83 34 48 112

21-22
22
16-17
23-24

Infolinia - koronawirus

18

Infolinia - koronawirus

25

• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej

83 34 47 200

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii

83 34 32 041

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białej Podlaskiej

83 34 44 160

• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
83 341 64 60

1 styczeń 2021 r.
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XXXI Sesja Rady Powiatu

P

o otwarciu XXXI sesji Rady Powiatu i powitaniu gości, Przewodniczący Rady Mariusz Kiczyński rozpoczął prowadzenie obrad. Po krótkiej
przerwie spowodowanej problemami technicznymi Przewodniczący
stwierdził obecność 20 radnych, co
stanowiło wymaganą liczbę dla prawomocności obrad.
Po przyjęciu jednogłośnie porządku
obrad Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołu XXX sesji i
otworzył dyskusję nad projektem
budżetem powiatu bialskiego na
2021 rok.
Skarbnik Powiatu Elwira Charewicz
omówiła projekt uchwały budżetowej, który został przyjęty przez
Zarząd Powiatu w dniu 16 listopada 2020 r. uchwałą nr 315/2020,
a następnie uchwałą nr 331/2020
z dnia 15 grudnia 2020 r. zostały
zatwierdzone autopoprawki do budżetu Powiatu Bialskiego na 2021 r.
Następnie pani Charewicz odczytała pozytywną opinię RIO w sprawie
projektu budżetu powiatu bialskiego na 2021 rok z dnia 25 listopada
2020 r.
Skarbnik Powiatu odczytała również
pozytywną opinię RIO w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu
Powiatu Bialskiego na 2021 r. z dnia
25 listopada 2020 r.
Po wystąpieniu Skarbnika Powiatu
Przewodniczący Rady M. Kiczyński
za zgodą Przewodniczących Komisji
Stałych Rady Powiatu odczytał pozytywne opinie projektów uchwał
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Bialskiego na 2021
rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego
na lata 2021-2032.
Po odczytaniu wyżej wspomnianych
opinii Przewodniczący Rady udzielił
głosu Staroście Bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi w sprawie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie
opinii komisji.
Podczas debaty nad budżetem 2021
r., zgodnie z obowiązującą procedurą
i przepisami w tej sprawie, wszystkie
Komisje Stałe Rady Powiatu dokonały analizy projektów uchwał: budże-

W dniu 28 grudnia 2020 roku odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną
sesja, jak pozostałe, prowadzona była w trybie zdalnym.
tu i wieloletniej prognozy finansowej
głosowanie nad przyjęciem budżetu
przedłożonych przez Zarząd Powiatu
powiatu bialskiego na 2021 rok wraz
i pozytywnie je zaopiniowały, przy
z autopoprawką Zarządu Powiatu.
czym Komisja Skarg, Wniosków i
P r z y 2 0 o b e c nyc h u c h w a ł a n r
Petycji wniosła wniosek polegający
XXXI/196/2020 w sprawie
na wprowadzeniu w miejsce zadania
uchwalenia budżetu Powiatu Bialinwestycyjnego pn. Opracowanie
skiego na 2021 rok, zgodnie z drudokumentacji na budowę drogi Nr
kiem nr 226, została podjęta jedno1075L Huszcza – Wólka Kościeniegłośnie.
wicka, inwestycji pn. Opracowanie
Po zakończonym głosowaniu Przedokumentacji na budowę drogi Nr
wodniczący Rady udzielił głosu Sta1077 Studzianka – Koszoły.
roście Bialskiemu Mariuszowi FiliZarząd Powiatu po uzyskaniu opinii
piukowi, który w imieniu własnym,
od wszystkich Komisji Stałych Rady,
jak i całego Zarządu podziękował za
w tym Komisji Budżetu i Finansów,
jednogłośne przyjęcie budżetu.
w składzie której znaleźli się rówNastępnie radni głosowali nad
nież Przewodniczący poszczególnych
p ro j e k te m u c hw a ł y w s p raw i e
Komisji, zapoznał się oraz pozytywwieloletniej prognozy finansonie zaopiniował projekty uchwał
wej. Przy 21 obecnych uchwała nr
budżetu na 2021 rok i wieloletniej
XXXI/197/2020 w sprawie wieloprognozy finansowej na lata 2021letniej prognozy finansowej Powia2032 oraz podjął uchwałę w sprawie
tu Bialskiego na lata 2021 – 2032,
zatwierdzenia autopoprawek do prozgodnie z drukiem nr 227, została
jektu uchwały budżetowej na 2021
podjęta jednogłośnie.
oraz wieloletniej prognozy finansoW kolejnym punkcie obrad Przewej na lata 2021-2032.
wodniczący Rady otworzył dyskusję
Starosta Mariusz Filipiuk poinfornad następnym projektem uchwały.
mował, że Powiat nie ma kredyPrzy 21 (liczba radnych zmieniła
tów starszych niż zaciągniętych w
się w trakcie trwania obrad z uwagi
2016 r. W dalszej części wypowiedzi
na dołączenie jednego z nich) obecszczegółowo wymienił zadania innych uchwała Nr XXXI/198/2020
westycyjne wymienione w opracow sprawie rozpatrzenia skargi na
wanym projekcie budżetu na kwotę
działalność Dyrektora Liceum Ogól33 461 120, 82 zł. Podziękował wójnokształcącego im. Generała Włatom gmin za współpracę.
dysława Sikorskiego w Międzyrzecu
Po wystąpieniu Starosty Bialskiego
Podlaskim, zgodnie z drukiem nr
Przewodniczący Rady otworzył de228, została podjęta większością
batę nad projektem uchwały budżegłosów (za - 19, wstrzymuję się - 2,
towej, a po wysłuchaniu zarządził
przeciw - 0).

▶

▶
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W pkt 7 b) Przewodniczący Rady
otworzył dyskusję nad projektem
uchwały dotycząc ym wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transpor tu zbiorowego w
przewozach autobusowych uży teczności publicznej w 2021 r.
P r z y 2 1 o b e c nyc h u c hw a ł a N r
XXXI/199/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych
użyteczności publicznej w 2021 r.,
zgodnie z drukiem nr 229, została
podjęta większością głosów (za 19, przeciw - 1, wstrzymuję się - 1).
W późniejszym punkcie Przewodniczący R ady otworzył dyskusję
nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcia apelu w sprawie sytuacji finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.
P r z y 2 1 o b e c nyc h u c hw a ł a N r
XXXI/200/2020 w sprawie przyjęcia apelu w sprawie sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Międzyrzecu Podlaskim, zgodnie
z drukiem nr 230, została podjęta
jednogłośnie.
K o l e j n o P r z e wo d n i c z ąc y R ad y
otworzył dyskusję nad projektem
uchwały dotycz ące j określani a
zasad zbywania, w ydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w
użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.
P r z y 2 1 o b e c nyc h u c hw a ł a N r
XXXI/201/2020 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania
w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
zgodnie z drukiem nr 231, została
podjęta większością głosów (za 16, przeciw - 2, wstrzymuję się - 2,
brak głosu - 1).
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian

w budżecie Powiatu Bialskiego na
2020 r. Przy 21 obecnych uchwała Nr XXXI/202/2020 w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2020 rok, zgodnie z drukiem nr 232, została podjęta jednogłośnie.
Kolejne glosowanie dotyczy ło projektu uchwały dotyczącej
zmiany uchwały w sprawie wielole t nie j pro g noz y f i n a n s owe j
Powiatu Bialskiego na lata 20202026. Przy 21 obecnych uchwała
Nr XXXI/203/2020 zmieniająca
uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2020 – 2026, zgodnie z drukiem nr 233, została podjęta jednogłośnie.
W dalszej części radni zajęli się
sprawami bieżącymi, wnioskami i
oświadczeniami.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Obsługi R ady i
Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja: odpowiedź
Ministerstwa Zdrowia na zadane
przez radnego Arkadiusza Maksymiuka pytanie podczas XXIX sesji
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
w sprawie z restrykcjami na święta
Bożego Narodzenia.
Przewodniczący Rady zapytał, jak
wygląda sytuacja przejęcia budynku przy ul. Brzeskiej 41. Dopytał
także o pismo od Ojców Oblatów
w Kodniu, które wpłynęło do Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej
z prośbą o wsparci oraz o to jak Zarząd się do tego ustosunkował.
W odpowiedzi na zadane przez
Przewodniczącego Rady pytania
odpowiedzi udzielił Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, który poinformował, że na 30 grudnia br.
zaplanowane jest podpisanie aktu
notarialnego, o ile wszystko będzie
zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Zapewnił, że radni zostaną poinformowani o tym, jeśli to dojdzie
do skutku. Co do pisma Ojców Oblatów, Zarząd negatywnie odniósł
się do tej kwestii, gdyż nie ma podstaw prawnych, by przekazać środki na odbudowę Domu Pielgrzyma.
Zarząd odpowiedział wnioskodawcom w stosownym trybie.

www.powiatbialski.eu

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady
Danielowi Draganowi, któr y zapytał czy powiat złożył wnioski o
dofinansowanie zadań inwestycyjnych do II naboru konkursowego
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych - jakie to były inwestycje
i na jakie kwoty.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi, który odpowiedział,
że powiat przygotował 3 wnioski:
rozbudowa drogi powiatowej nr
1010 L , zabezpieczenie energetyczne SP ZOZ w Międzyrzecu
Podlaskim, rozbudowa Muzeum
J.I. Kraszewskiego w Romanowie
na kwotę 23 138 600 zł. Wnioski
zostały przygotowane i złożone w
terminie.
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Marianowi Tomkowiczowi, któr y zapytał czy Zarząd
Powiatu, R ada Powiatu planują
działalność promocyjną związaną z
szczepieniem na Covid - 19 wśród
mieszkańców. Może jakiś apel lub
przez własny przykład. Może poprzez zorganizowaną pomoc w realizacji szczepień. Jego zdaniem
warto pomyśleć jak usprawnić kwestię szczepień w powiecie bialskim.
Złożył także życzenia na Now y
2021 Rok.
Przewodnicząc y R ady odpowiedział, że na powiatowej stronie
internetowej umieszczona została
informacja o szczepieniu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi, który odpowiedział,
że zostało zrobione to, co było
możliwe, informacja się pojawiła, a
nikt nie zwrócił się, by podjąć inne
działania. Jeśli będą jakieś prośby
do samorządowców, by wesprzeć
akcje, to Zarząd Powiatu będzie je
podejmować.
Na zakończenie Przewodniczący
Rady złożył wszystkim serdeczne
życzenia noworoczne.
W związku z wyczer paniem porządku obrad Przewodniczący Rady
Mariusz Kiczyński zamknął XXXI
sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

www.powiatbialski.eu									
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XXXII Sesja Rady Powiatu

W

sesji wzięło udział 22 radnych,
co stanowiło wymaganą liczbę
dla prawomocności obrad.
Tradycyjnie radni rozpoczęli obradowanie od przyjęcia porządku obrad i
protokołu z XXXI sesji.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad
projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Bialskiego na
2021 rok.
P r z y 2 2 o b e c nyc h uc hwa ł a N r
XXXII/204/2021 została podjęta
jednogłośnie.
W kolejnym punkcie Przewodniczący
Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Bial-

13 stycznia 2021 roku odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Bialskiego. Sesję przeprowadzono w trybie zdalnym.
Powiatu wpłynęła następująca koskiego na lata 2021 – 2032.
Ponieważ w trakcie trwania sesji do
respondencja: pismo Artura Grzyba
Dyrektora Liceum Ogólnokształcąceobrad dołączył Wiceprzewodniczący
go im. Gen. Wł. Sikorskiego w MięRady Daniel Dragan powyższy prodzyrzecu Podlaskim. Pismo zostało
jekt uchwały został przyjęty przy 23
przekazane Komisji Skarg, Wniosku
obecnych radnych jednogłośnie.
W dalszej części sesji Przewodnicząi Petycji oraz Wydziałowi Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w
cy Rady M. Kiczyński zapytał, czy
Białej Podlaskiej. Następnie między
są uwagi do sprawozdania Starosty
radnymi zawiązała się dyskusja doz pracy Zarządu Powiatu w okresie
między sesjami.. Przy braku pytań
tycząca spraw bieżących i sytuacji w
naszym kraju.
Przewodniczący Rady stwierdził, że
W związku z wyczerpaniem porządsprawozdanie zostało przyjęte.
ku obrad Przewodniczący Rady MaW części dotyczącej spraw bieżących, wniosków i oświadczeń Przeriusz Kiczyński zamknął XXXII sesję
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
wodniczący Rady poinformował, że
do Biura Obsługi Rady i Zarządu
Źródło: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Umowa na przekazanie nieruchomości podpisana

O

prócz przekazania miastu Biała
Podlaska nieruchomości przy ul.
Łomaskiej Powiat Bialski za nieruchomość na Brzeskiej dopłaci na rzecz miasta kwotę w wysokości 3 981 300,00 zł.
Powiat od kilku lat zabiegał o zdobycie
siedziby. Dzięki staraniom Starosty
Bialskiego Mariusza Filipiuka w końcu
stało się to faktem.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

31 grudnia 2020 r. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, Członek
Zarządu Powiatu Bialskiego Mateusz Majewski i Prezydent
Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk podpisali akt notarialny
umowy zamiany nieruchomości położonych w Białej Podlaskiej
przy ulicy Brzeskiej 41 i Łomaskiej 2, tym samym dotychczasowa siedziba Starostwa Powiatowego stała się własnością powiatu bialskiego.
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Bezpłatne porady psychologiczne
w gminie Konstantynów

W

ójt gminy Konstantynów informuje o możliwości skorzystania
z bezpłatnych porad psychologicznych. Spotkania z psychologiem odbywają się raz w tygodniu (wtorek)
w godz. 15:00– 1700 w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Konstantynowie przy ulicy Piłsudskiego 27.
Źródło: UG w Konstantynowie/Radio Biper

Rozwadówka z nową drogą w nowy rok!

M

owa o prawie półtorakilometra
drogi, która skraca dojazd do
Sosnówki i Wisznic mieszkańcom
Motwicy, Pogorzelca, Dębowa i częściowo wsi Rozwadówka. Inwestycja była bardzo oczekiwana. Gmina
już wcześniej próbowała pozyskać
środki zewnętrzne pozwalające na
jej gruntowny remont, niestety nie
udało się.
– Droga była w katastrofalnym stanie.
Dłużej nie można było czekać. Postanowiliśmy sfinansować tą inwestycję ze
środków własnych. Zamknęliśmy się w
około 230 tysiącach złotych. Co uważam, że przy obecnych cenach jest kwotą bardzo dobrą dla naszego budżetu i
naszych możliwości. Mowa przecież o
nowych dwóch warstwach asfaltu, stabilizacji i części ścieralnej, na prawie
tysiącupięciuset metrach drogi. – informuje wójt Babkiewicz.
Prace w ekspresowym tempie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Parczewa.
Źródło: Radio Biper

- Każda inwestycja w Gminie Sosnówka jest ważna. Tym razem,
rzutem na taśmę, w ostatni dzień roku, udało nam się! - mówi
wójt Marcin Babkiewicz. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć
o przychylności Rady Gminy w Sosnówce, która postanowiła skierować środki budżetowe na remont drogi w Rozwadówce. Drogi
wydawałoby się niepozornej, wąskiej i już bardzo zniszczonej ale
drogi, która łączy dwie drogi powiatowe i stanowi świetny skrót do
Sosnówki i Wisznic.
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Umowa na remont pałacu
i sali kinowej podpisana

P

rzetarg na remont pałacu wygrała firma PNB Łukasz Niczyporuk
Budownictwo. Budynek przejdzie
prawdziwą metamorfozę. W planach
jest remont dachu i elewacji budynku, prace konserwatorskie i roboty
budowlane pomieszczeń piwnicy, na
parterze i piętrze oraz tarasu i balkonów. W obiekcie zostanie zamontowana winda przystosowana dla osób
niepełnosprawnych oraz powietrzna
pompa ciepła. Miasto kupi też fotele
konferencyjne i system projekcyjny.
Wartość inwestycji to prawie 3,8 mln
zł, z czego dofinansowanie z unii i
budżetu państwa wyniesie 2, 2 mln
zł. Remonty zakończa się w maju
2023 r.
Niebawem rozpocznie się także remont sali widowiskowej MOK, którego efekty zobaczymy w grudniu
2022 r. Liftingowi zostanie poddana
sala kinowa oraz scena, wyremontowany zostanie hol i pomieszczenia przyległe (garderoby i łazienki).
Projekt zakłada także przebudowę
instalacji elektrycznej, montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Już w styczniu w Miejskim Ośrodku Kultury i Pałacu Potockich
pojawią się ekipy budowlane. Miasto podpisało umowy na realizację
dwóch dużych inwestycji. Wartość każdej z nich to blisko 4 mln zł.
oraz systemu ochrony przeciwpożarowej. W holu pojawi się winda
dla osób niepełnosprawnych, dzięki
czemu bez problemu dostaną się do
sali widowiskowej, gdzie będą wymienione fotele, oświetlenie sceniczne oraz kotary. Wartość projektu to
4,1 mln zł, a dofinansowanie z unii

to 1,5 mln zł. Prace wykona Bialskie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Teksam” Łukasz Daniluk.
Oba projekty zostaną zrealizowane z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
Źródło: Radio Biper/ UM w Międzyrzecu Podlaskim

Wkrótce ruszy przebudowa i remont remizy
OSP w Łomazach
W ramach projektu zostanie m.in.:
• rozbudowany budynek w kierunku budynku kotłowni przez co oba
budynki zostaną połączone,
• dzięki nadbudowie powstanie dodatkowa kondygnacja użytkowa
na nowe pomieszczenia,
• zamontowana winda dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
• wykonane ocieplenie elewacji,
• wymieniona instalacja sanitarna,
grzewcza, elektryczna,
• wykonane miejsca postojowe dla
samochodów osobowych.
Źródło/grafiki: UG w Łomazach/Radio Biper

Gmina Łomazy otrzymała 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę
i remont remizy OSP w Łomazach. W ubiegłym tygodniu, wójt gminy Jerzy Czyżewski spotkał się ze strażakami OSP Łomazy oraz sołtysami sołectw Łomazy I i II, przedstawicielami Łomaskiego Stowarzyszenia
Rozwoju, Strażackiej Orkiestry Dętej oraz Klubu Seniora w celu umówienia szczegółów inwestycji.

10

Gościniec Bialski Nr 01/2021									

Sosnówka

www.powiatbialski.eu

Gminny Ośrodek Kultury doposażony
w nowy sprzęt

- Mamy nadzieję, że już niebawem
nowy sprzęt i wyposażeniem będzie w
pełni służyło naszym mieszkańcom, a
dzisiaj zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach
online. - mówi Jolanta Mikulska, dyrektor GOK w Sosnówce.
W ramach podpisanej umowy z Narodowym Centrum Kultury, Gminny
Ośrodek Kultury w Sosnówce otrzymał dofinansowanie w kwocie 25
000 zł. ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł
39 400 zł. Wszystkie te środki zostały przeznaczone na zakup i montaż
niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
na potrzeby prowadzenia edukacji

kulturalnej i poprawę funkcjonalności ośrodka kultury.
Dzięki dofinansowaniu zadania

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce wzbogacił się o nowy sprzęt
i wyposażenie. 30 listopada 2020 roku dobiegła końca realizacja
zadania pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce”, z programu „Infrastruktura domów kultury 2020”.

GOK wzbogacił się o 3 nowe zestawy:
1. zestaw multimedialny, w tym:

ekran, projektor, c y frow y aparat fotograficzny z akcesoriami,
telewizor oraz dysk zewnętrzny;
2. zestaw nagłośnieniowo – oświetleniowy, w skład którego wchodzą: mikrofony bezprzewodowe i pojemnościowe, statywy mikrofonowe, kolumny
ścienne, mikser cyfrowy w zestawie z
tabletem i opakowaniem transportowym oraz listwy oświetleniowe sceny;
3. zestaw mebli i w yposażenia
wnętrz a w nim: meble biurowe,
krzesła składane oraz rolety.
Nowy sprzęt:
– dostosował Gminny Ośrodek
Kultur y do ogólnie panując ych
standardów i zmieniających się
potrzeb społeczności lokalne j,
– zdecydowanie wpłynął na poprawę funkcjonalności biura GOK,
– pozwolił na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty programowej oraz
– poprawił jakość organizowanych wydarzeń i komfortu prowadzenia zajęć.
Materiał: Radio Biper Sosnówka/Jolanta Mikulska GOK
Sosnówka

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym
Dnia 21 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne. Są to bez wątpienia
bardzo prokonsumenckie zmiany a najważniejsze to:

1) Rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej
Dostawca usług, który umożliwia zawieranie umów w formie dokumentowej, ma obowiązek umożliwić

▶

▶
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abonentowi również rozwiązanie, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie w formie dokumentowej.
Jeżeli wypowiadasz umowę w formie dokumentowej, dostawca usług powiadomi Cię o otrzymaniu
Twojego oświadczenia nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego:
1. SMS-em na Twój numer kontaktowy,
2. telefonicznie, na podany przez Ciebie numer telefonu stacjonarnego.
Dostawca usług ma 14 dni by na trwałym nośniku, np. mailem, potwierdzić Ci przyjęcie oświadczenia
wskazując:
• nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia,
• dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
• dzień rozwiązania umowy.
2) Bez automatycznego przedłużenia umowy
Nowe przepisy wprowadzają obowiązek informowania abonentów o automatycznym przedłużeniu
umowy. Dotychczas nie wszystkie firmy to czyniły Dostawca usług poinformuje Cię o przedłużeniu
umowy, nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeśli zawarłeś
umowę na czas określony, która ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, po okresie
jej obowiązywania, możesz ją wypowiedzieć w każdej chwili z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia będziesz ponosił koszty abonamentu i usług objętych umową.
Dostawca usług poinformuje Cię o:
1. automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony,
2. sposobach rozwiązania umowy,
3. najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych.
Dodatkowo, co najmniej raz w roku dostawca usług będzie zobowiązany poinformować Cię o
najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
3) Monitoring zużycia danych
Dostawca usług w sieci ruchomej (telefon komórkowy) będzie zobowiązany do:
1. zapewnienia konsumentom narzędzia umożliwiającego monitoring wykorzystania usług rozliczanych o
czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych,
2. powiadamiania konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usług w ramach wybranego przez konsumenta
pakietu taryfowego.
Konsument zyskuje narzędzie do sprawdzenia ile i jakich usług wykorzystał, w tym ile danych zużył w ramach
swojego pakietu dostępu do internetu. Dodatkowo będzie powiadamiany o wykorzystaniu określonego
limitu w ramach wybranego pakietu taryfowego.
4) Więcej czasu na przeniesienie numeru
Zgodnie z nowymi przepisami zachowujesz prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres
nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. To udogodnienie zapewni Ci dodatkowy czas na
dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług po rozwiązaniu umowy. Nie
narazisz się na przypadkową utratę dotychczasowego numeru.
5) Zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu
Zyskujesz prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany
dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowania Ci usługi nie później niż w terminie 1
dnia roboczego po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Z kolei dotychczasowy dostawca
usługi będzie zobowiązany świadczyć Ci usługi na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego
przez nowego dostawcę terminu aktywacji usługi.
6) Zachowanie dostępu do korespondencji email, po rozwiązaniu umowy
W przypadku rozwiązania umowy na dostęp do internetu, w ramach której dostawca usług zapewniał Ci
dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z nazwą handlową lub znakiem towarowym
dostawcy, możesz żądać od dostawcy usług zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 1
roku od dnia rozwiązania umowy.
Źródło informacji:
https://cik.uke.gov.pl/news/nowe-uprawnienia-abonentow-od-21-grudnia-bedzie-latwiej-i-lepiej,221.html
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GBP w Konstantynowie biblioteką roku 2020
powiatu bialskiego

K

apituł a konkursu złoż ona z
przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z dokonaniami wszystkich
uczestników, wyłoniła laureata konkursu, którym została biblioteka w
Konstantynowie.
Oceniane było zaangażowanie i pomysłowość w podejmowaniu:
nowatorskich zmian w działalności
biblioteki (np. pozytywnych zmian
lokalowych, urządzania wnętrz,
dostosowania pracy do wymogów
współczesnego użytkownika, stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w pracy biblioteki,
kreowanie wizerunku biblioteki w
środowisku), inicjatyw mających na
celu wzbogacenie oferty biblioteki,
promocji książki i czytelnictwa w
środowisku lokalnym (np. organizacja stałych i cyklicznych imprez kulturalno-edukacyjnych adresowanych
Sławatycze

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie otrzymała zaszczytny tytuł Biblioteki Roku 2020 Powiatu
Bialskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł od starosty
bialskiego na zakup zbiorów.
do różnych grup użytkowników,
wprowadzanie nowych form aktywizujących lokalne środowisko itp.)

współpracy z innymi instytucjami
i organizacjami pozarządowymi na
rzecz środowiska lokalnego.
Źródło: GCK i UG w Konstantynowie / Radio Biper

Brodacz roku 2020 wybrany!

B

rodacze to lokalna nazwa przebierańców, którzy przez ostatnie trzy dni grudnia przemierzają
ulice miejscowości żegnając stary
rok. Długie brody z włókna lnianego to symbol długiego życia obfitego w doświadczenie. Na całość
stroju Brodacza składa się, oprócz
charakterystycznej brody, charakterystyczna maska, korzuch i elementy ze słomy. Tradycja ta jest
tak ważna dla lokalnej społeczności, że organizuje się również konkurs na Brodacza Roku.. W tym
roku z przyczyn epidemiologicznych głosowanie odbyło się w formie online. Łącznie oddano ponad
2,5 tys. głosów.
Zwycięzcą tegorocznego konkursu
został BRODACZ NR 8.
Pozostałe miejsca:
miejsce II Brodacz nr 4
miejsce III Brodacz nr 5

Zwyczaj żegnania starego roku przez Brodaczy jest w Sławatyczach
tak stary, że nawet najstarsi mieszkańcy nie potrafią określić jego
początków.
miejsce IV Brodacz nr 2
miejsce V Brodacz nr 1
miejsce VI Brodacz nr 7

miejsce VII Brodacz nr 3
miejsce VIII Brodacz nr 9
miejsce IX Brodacz nr 6

Źródło / grafiki: UG w Sławatyczach / Radio Biper
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Kolędnicy odwiedzili mieszkańców
gminy Międzyrzec Podlaski
Święto Trzech Króli 6 stycznia w Gminie Międzyrzec Podlaski już od
6 lat obchodzone było w charakterystyczny sposób – poprzez organizację integrującego lokalną społeczność Spotkania Opłatkowo-Noworocznego w miejscowości Tuliłów. W tym roku, ze względu na
brak możliwości osobistego spotkania z mieszkańcami, Wójt Gminy
Krzysztof Adamowicz wraz z radnymi wyszli z symboliczną „kolędą”
do mieszkańców, rozdając ponad 300 noworocznych „szczodraczków” – drobnych upominków przygotowanych przez pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

K

ażdego roku w Spotkaniu Opłatkowo-Noworocznym w Tuliłowie
brało udział około 300 osób z terenu
Gminy Międzyrzec Podlaski. Miało
ono formę występu artystycznego –
najczęściej jasełek – przygotowywanych przez dzieci i młodzież z terenu
gminy, wspólnego kolędowania z zespołami ludowymi oraz symbolicznego dzielenia się opłatkiem wójta
i radnych z mieszkańcami, a także
wspólnej degustacji potraw świąteczno-noworocznych.
By podtrzymać kolędniczą tradycję i
nie zatracić kontaktu z mieszkańca-

mi w tych trudnych czasach, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w
Międzyrzecu Podlaskim przygotowali ponad 300 upominków dla mieszkańców gminy. Zawinięte w zgrabne
pakunki bombki oraz własnoręcznie
odlewane świece i pieczone pierniczki trafiły w ręce losowo wybranych
mieszkańców napotkanych podczas
spacerów po miejscowościach: Puchacze, Wysokie, Rudniki, Misie,
Przychody, Manie, Zaścianki, Bereza, Halasy, Strzakły, Pościsze, Jelnica, Rzeczyca, Rogoźnica, Żabce i
Tłuściec. Do każdej paczuszki dołą-

czone były fragmenty kolęd i pastorałek oraz noworoczne życzenia. Z
oczywistych względów, „kolędnicy”
nie mieli możliwości dotrzeć do każdego mieszkańca czy każdego domu.
GOK w Międzyrzecu Podlaskim
Źródło: Radio Biper/ GOK w Międzyrzecu Podlaskim

Święto Jordanu nad rzeką Bug

W

t y m ro k u Ś w i ę to Jo rd a n u
w ko ś c ie le prawo s ł aw ny m
i greckokatolickim obchodzone było
19 stycznia. Z cerkwi Opieki Matki
Bożej w Sławatyczach wyruszyła procesja nad rzekę Bug. Tu, przy krzyżu wykutym z rzecznego lodu i przy

ołtarzu ustawionym na zamarźniętym brzegu rzeki Bug wspominano
chrzest Chrystusa w rzece Jordan.
Przy pięknej mroźnej ale i słonecznej pogodzie na tle płynącego rzeką
lodowego śryzu i kry, pobłogosławiono wodę oraz trzykrotnie zanurzono

w niej krzyż. Wierni wierzą, że woda
po dokonanym obrzędzie została
wyświęcona i nabrała mocy leczniczych i uzdrowieńczych. Część z
nich zabrała pobłogosławioną wodę
do domów.
Źródło: Radio Biper/ Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach
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Podlaska Częstochowa

O

braz umieszczony w 1631 roku w
drewnianym kościółku św. Anny,
a od 1686 roku w kościele murowanym, stał się ostoją wiary i przyczyną kultu trwającego do czasów
współczesnych. Madonna odbierała
hołd uwielbienia od pielgrzymujących do Kodnia licznych wiernych.
Zanosząc swe prośby przed święty
wizerunek Matki Bożej otrzymywali
oni liczne łaski. To one m.in. sprawiły, że Jan Fryderyk Sapieha zwrócił się z gorącą prośbą do papieża
Klemensa XI o ukoronowanie obrazu diademem papieskim. Watykan
wysłuchał prośby z dalekiej Rzeczpospolitej i w roku 1726, za sprawą kolejnego papieża Innocentego
XII, złote korony trafiły do Kodnia.
Można sobie wyobrazić radość, jaka
towarzyszyła temu wydarzeniu. Prawie 250 lat później papież Paweł VI
podniósł kościół parafialny św. Anny
do godności bazyliki mniejszej.
Były też i bolesne momenty. W roku
1812 wojska carskie zdewastowały
wnętrze kościoła. Carscy żołnierze
porąbali filar y w bocznych ołtarzach, sprofanowali groby w podziemnych piwnicach, wynieśli cenne
wota. Rząd carski skonfiskował po
Powstaniu Styczniowym dobra parafii kodeńskiej i przekazał je cerkwi prawosławnej. Cudowny obraz
Matki Boskiej Kodeńskiej nakazano
wywieźć do Częstochowy. Paulini z
klasztoru na Jasnej Górze opiekowali się nim pół wieku. Dopiero we
wrześniu 1927 roku słynący cudami obraz powrócił do sanktuarium.
Wcześniej poddano go na zamku
królewskim w stolicy zabiegom konserwatorskim.
Obraz Matki Bożej Kodeńskiej,
zwanej też Królową Podlasia został
doceniony koronami papieskimi w
1723 roku i od tamtej pory słynie z
licznych łask objawianych pobożnym
pielgrzymom. Kodeńskie sanktuarium dwukrotnie odwiedzał święty
Jan Paweł II. Pierwszy raz w roku
1969 z okazji centralnych uroczystości 150-lecia diecezji siedleckiej.
Druga wizyta była związana z 50.
rocznicą powrotu obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z wygnania na Jasnej

Zuchwały czyn pobożnego magnata Mikołaja Piusa Sapiehy, który
bez względu na grożącą mu ekskomunikę, zdecydował się sprowadzić z Watykanu na Podlasie cudowny obraz Matki Boskiej Gregoriańskiej, zwanej również Madonną de Guadelupe, miał niebagatelne znaczenie dla przyszłości Kodnia.
Górze. Podczas tych uroczystości
wygłosił płomienne kazanie, w którym w poetyckim stylu nazwał Matkę Bożą ” Tą, która sprawia jedność”.
Przed 50 laty pierwszy biskup odnowionej diecezji podlaskiej w odrodzonej Rzeczypospolitej: po okresie
przeszło 100-letniej niewoli, sprowadził uroczyście Matkę Bożą Kodeńską na to miejsce, z którego została
wygnana. Dokonało się to nie tylko
w sposób uroczysty, ale i w sposób
serdeczny. Z Siedlec do Kodnia pielgrzymi z biskupem na czele przeszli
pieszo. Druga peregrynacja Matki
Bożej Kodeńskiej odbyła się w latach
1980-1981, w związku z przypadającą 350. rocznicą przybycia do Kodnia
wizerunku. Kopia obrazu odwiedziła
wtedy 287 parafii diecezji siedleckiej.
Podczas głównych uroczystości (w
obecności kard. Franciszka Macharskiego) ksiądz biskup Jan Mazur
ponowił akt oddania diecezji Matce
Bożej Kodeńskiej.
Kodeń jako ośrodek kultu maryjnego nadal jest chętnie odwiedzany
przez pielgrzymów z różnych stron
kraju. Spotykają oni jednak wyjąt-

kowo skromny widok przygranicznej
osady, który żaden sposób nie może
równać się z czasami świetności
Kodnia. W połowie XVII wieku był
on znaczącym ośrodkiem miejskim
i handlowym. Miasto posiadało w
owym czasie 400 solidnych domów
i ponad 3 tys. mieszkańców. Korzystało z prawa do 6 jarmarków i stanowiło centrum dóbr sapieżyńskich.
Obejmowały one 7 folwarków i 28
wsi. Niedaleko Kodnia przebiegały trakty handlowe o międzynarodowym zasięgu. Każdy, kto chciał
dostać się na Ruś, raczej nie omijał
grodu Sapiehów. Żeglownym Bugiem
spławiano zboże z Podlasia, Polesia
i Wołynia do nadbałtyckich portów.
Bogacili się nie tylko Sapiehowie.
Ostatni okres świetności mia sto przeżyło za czasów Elżbiety z
Branickich Sapieżyny. To zaradna
Elżbieta kazała zbudować letnią
rezydencję rodu w duchu barokowo-klasycystycznym. W nowej siedzibie skupiało się życie dworskie,
przeniesione ze starego zamku, pamiętającego jeszcze czasy założyciela miasta Iwana Sapiehy, wojewody
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witebskiego i podlaskiego. Kodeński
zamek zaliczany był do grupy późnogotyckich, nizinnych. Po śmierci
Elżbiety Sapieżyny i jej syna możny
ród przeniósł rezydencję do Krasiczyna, a niezamieszkały zamek popadł w ruinę. Ostatni akord nastąpił
w latach trzydziestych XX wieku,
kiedy rozebrano mury zamku, a z
pozostałej po nim cegły wzniesiono dom pielgrzyma. Z sanktuarium
rozpościera się widok na wzgórze
zamkowe Sapiehów, ogród Maryi z
kwiatami i ziołami leczniczymi oraz
wody zalewu zwanego podlaskim Genezaret. Usytuowana na nim wyspa
przypomina łódź Jezusa.
W ostatnich latach bazylika kodeńska nabrała nowego blasku. Ojcowie
oblaci postawili sobie za punkt honoru rekonstrukcję zabytków, aby
ludzie mogli zatrzymać się przynajmniej dwa dni i obejrzeć spokojnie
wszystkie atrakcje. Na podkreślenie
zasługuje ich konsekwencja i spore
nakłady finansowe przeznaczane
na ten cel. Kodeńską atrakcją jest
nie tylko odnowiony starannie Dom
Pielgrzyma, ale też histor yczne
krypty umieszczone w podziemiach
bazyliki. Były one usytuowane pod
kaplicami i prezbiterium kościoła św.
Anny, ale dostać można się było do
nich tylko z nawy głównej. Nie zaglądano do nich ponad 60 lat, gdyż
po II wojnie wejścia do podziemi zostały zamknięte. Aby udostępnić je
zwiedzającym, należało podnieść posadzkę w nawie głównej, a w podziemiach wydrążyć dodatkowy korytarz
łączący krypty i zbudować oddzielne
wejście zewnętrzne.
W dwóch kr yptach z otworami
wentylacyjnymi zbudowanymi w
XVII wieku umieszczono trumny ze
szczątkami znaczniejszej szlachty
kodeńskiej. W pozostałych, za szybami, znalazły się gipsowe postacie
osób, które wywarły znaczący wpływ
na rozwój Kodnia. Wygląd postaci
przebranych w stroje z epoki zaprojektował prof. Stanisław Słonina z
wydziału rzeźby warszawskiej ASP.
Galerię otwiera biskup diecezji podlaskiej Henryk Przeździecki, który
przyczynił się do powrotu w 1927
roku obrazu Matki Bożej z Częstochowy do Kodnia i powierzył pie-

czę nad sanktuarium Misjonarzom
Oblatom Maryi Niepokalanej. Po
drugiej stronie oglądać można figurę Elżbiety z Branickich Sapieżyny,
która pod koniec XVIII wieku uruchomiła w Kodniu kilka manufaktur
sukienniczych i sprowadziła z Niemiec fachowców specjalizujących się
w wyrobie cienkiego płótna i galanterii stołowej. Sapieżyna zatrudniła
też spolonizowanego Irlandczyka
Mac Claira, który urządził ogrody
przy Placencji. W galerii 12 postaci
historycznych na szczególną uwagę
zasługuje Mikołaj Pius Sapieha. Jego
dziełem było rozpoczęcie budowy
murowanej świątyni pw. Św. Anny,
obecnej bazyliki. W połowie września 1631 roku przywiózł on do Kodnia obraz Matki Bożej Gregoriańskiej
wykradziony podstępnie z Rzymu.
Początkowo znajdował się on w kościele zamkowym św. Ducha na dzisiejszej kalwarii. W historii Kodnia
znacząco zapisali się umieszczeni
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teraz obok siebie Kazimierz Sapieha, wojewoda trocki i biskup łucki
Stefan Rupniewski. Wojewoda odbudował kościół św. Anny po pożarze
w roku 1680, wyposażył go i bogato
przyozdobił. Za jego rządów odbyła się konsekracja bazyliki w 1686
roku. Natomiast biskup Rupniewski dokonał w 1723 roku koronacji
cudownego obrazu, sprowadzonego
przez Mikołaja Piusa Sapiehę. Ojcowie oblaci zadbali o to, aby zwiedzający poznali postaci magnatów i
duchownych związanych z Kodniem,
a także historię ich dokonań.
W nocy 12 listopada br. w części
zabudowań Domu Pielgrzyma wybuchł pożar, w którym na szczęście
nikt nie ucierpiał. Z pożaru najwyższego piętra ocalał jedynie krzyż i
obrazek Matki Bożej Kodeńskiej.
Zostaną one umieszczone jako wotum wdzięczności przy cudownym
wizerunku w bazylice.
Źródło: Radio Biper
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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
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NIEODPŁATNA
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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
z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do
rozpoczęcia
tejlub
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.
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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
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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.

