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Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Powiatu 
Bialskiego!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 

oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 
napełni Was pokojem i wiarą, 

da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

Wesołych Świąt!

Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk

Przewodniczący Rady 
Mariusz Kiczyński

Wicestarosta Bialski
Janusz Skólimowski
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Koronawirus - zalecenia
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Zaawansowany etap prac nad budową ścieżki 
rowerowej do Porosiuk

Budowa ścieżki pieszo- rowerowej 
opiewa na wartość ogólną 15 mi-

lionów złotych z czego aż 12 milionów 
złotych to środki zewnętrzne. Wszyst-
ko po to, aby zbudować infrastrukturę 
umożliwiającą wykorzystanie i odkry-
wanie walorów przyrodniczych, wy-
poczynkowych i rekreacyjnych Doliny 
Rzeki Krzny. 
Odcinek budowany z Porosiuk do Bia-
łej Podlaskiej po południowej stronie 
rzeki Krzny to zachodni, końcowy ele-
ment kilkunastokilometrowej ścieżki 
pieszo-rowerowej Doliny Krzny. Za-
kończy się przy ulicy Borowej w Białej 
Podlaskiej, gdzie dalej poprowadzony 
zostanie ulicą Żabią na Drogę Woj-
skową i kładką na Krznie przejdzie na 
stronę północną. 
– Ścieżka w Porosiukach powstaje na 
podbudowie mieszanki kruszyw. Do 
czerwca zamierzamy zakończyć prace. 
Już na ten moment prace są na tyle 
zaawansowane, że termin ostatniego 
miesiąca przed tegorocznymi wakacjami 
– termin oddania ścieżki użytkownikom 
– jest niezagrożony. Będzie to szeroka, 
czterometrowa ścieżka pieszo-rowerowa. 

Pomyślane jest to w ten sposób, aby po-
łączyć elementy edukacji z rekreacją. Tu 
w Porosiukach ścieżka kończy się na sta-
nicy wodnej, gdzie można wypożyczyć ka-
jak. – mówi wójt Wiesław Panasiuk.
Ścieżka wyposażona zostanie w małą 

architekturę. Większość ławek, sto-
lików, koszy na śmieci wykonanych 
zostanie z drewna drzew kolidujących 
budowie i wyciętych w momencie wy-
tyczania przebiegu ścieżki. 

Materiały: Radio Biper

Program „Aktywny Samorząd” szansą dla osób 
niepełnosprawnych

Działania przewidziane w progra-
mie uzupełniają plany ujęte w po-

wiatowych strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych i programach 
działań na rzecz osób niepełnospraw-
nych.
Głównym celem programu „Aktywny 
Samorząd” jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów progra-
mu w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. Poprzez 
udział w programie likwidowane są 
bariery utrudniające aktywizację spo-
łeczną i zawodową, likwidację barier 
w dostępie do uczestnictwa w społe-
czeństwie informacyjnym, likwida-
cję barier w poruszaniu się, pomoc 
w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej, dofinansowanie lub refunda-
cję kosztów uzyskania wykształcenia 
na poziomie wyższym.
W roku 2020 z Programu „Aktywny 
Samorząd” udzielono dofinansowa-
nia do:
– kosztów  oprzyrządowania samo-
chodu dla dwóch osób, z szczególny-
mi potrzebami na kwotę 12.000,00 zł,
– kosztów kursu na prawo jazdy dla 
osób z dysfunkcją narządu ruchu 
a także narządu słuchu, udzielono 
pomocy dla dwóch osób na kwotę 
6.852,50 zł,

– kosztów oprzyrządowania elek-
trycznego do wózka ręcznego i zaku-
pu skutera dla dwóch osób na kwotę 
14.475,00 zł,
– kosztów utrzymania sprawności 
technicznej wózka elektrycznego 
dwóm osobom na kwotę 3.680,00 zł,
– kosztów zakupu wózka elektryczne-
go na kwotę 31.630,00 zł. dla dwóch 
osób ze szczególnymi potrzebami,
– protezy kończyny dolnej wraz 
z kosztami dojazdu do eksperta dwóm 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
na kwotę 34.400,00 zł.
- kosztów w utrzymaniu sprawno-

Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Porosiuk - przystań kajako-
wa - do Białej Podlaskiej - ulice Borowa i Żabia. To kolejny element 

ogromnego zadania realizowanego w ramach Metropolitalnego Ob-
szaru Funkcjonalnego Miasta Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej z ramie-
nia Powiatu Bialskiego realizuje program „Aktywny Samorząd”. Pro-

gram jest ważnym krokiem w kierunku rozwiązywania problemów 
osób ze szczególnymi potrzebami.
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ści technicznej posiadanej kończyny 
protezy dla jednej osoby na kwotę 
5.600,00 zł
Ponadto dofinansowano koszty nauki 
20 studentom i uczniom szkół police-
alnych z umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności w wy-
sokości 43.415,00 zł. W 2021 roku 
będą kontynuowane dofinansowania 
do wyżej wymienionych zadań. Osoby 
posiadające orzeczenie o znacznym, 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności i z dysfunkcją narządu 
wzroku, ruchu lub słuchu mogą sko-
rzystać z Programu „Aktywny Samo-

rząd”. Szczegółowe informacje udzie-
lane są pod numerem telefonu (83) 
342-36-99. Informacje są dostępne, 
również na stronie internetowej Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Białej Podlaskiej po adresem www.

pcpr.powiatbialski.eu. 
Informacje udzielane są osobiście 
w pokoju nr 336 po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu dnia i godzi-
ny spotkania. 
 Zapraszamy do współpracy.

Materiały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej założyciela 
Teatru „Czeladońka” Kazimierza Kusznierów

Po chwili ref leksji nad słowami 
Wójta Gminy Łomazy Jerzego 

Czyżewskiego, które wybrzmiały 
podczas przemówienia do zebranych, 
Wójt wraz z dyrektorem GOK w Ło-
mazach Ryszardem Bieleckim, Karo-
liną Kwiatkowską, pełniącą funkcję 
kierownika Teatru „Czeladońka” oraz 
członkiem rodziny Kazimierza, Jo-
anną Panasiuk, sołtys wsi Lubenka i 
prezesem Stowarzyszenia Rozwoju 
Miejscowości Lubenka, dokonali uro-
czystego odsłonięcia tablicy.
Kazimierz Kusznierów był postacią 
wyjątkową w gminie Łomazy. Wszę-
dzie, gdzie się pojawiał z zespołem, 
wzbudzał duże zainteresowanie. Zna-
ny był jako autor wierszy i scenariuszy 
teatralnych, reżyser i aktor w jednej 
osobie. Mało kto przysłużył się kultu-
rze ludowej Południowego Podlasia, 
co właśnie on. Ludzie podziwiali go 
za świetne zorganizowane nietypowe 
pomysły i ich realizację

Foto: UG Łomazy/ Radio Biper

W niedzielę 21 marca 2021 roku przed Wiejskim Domem Kultury 
w Lubence odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

założyciela Teatru „Czeladońka” Kazimierza Kusznierów, który od-
szedł rok temu 21 marca 2020 roku po ciężkiej chorobie. Uroczy-

stość została poprzedzona mszą św. w kościele pod wezwaniem Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach. 
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Projekt Park! Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna 
z parkiem linowym w Zalutyniu!

Celem projektu jest otwarcie ośrod-
ka dla lokalnej społeczności, inte-

gracja społeczna jego wychowanków, 
utworzenie atrakcyjnego miejsca do 
wypoczynku, rozwijania zaintereso-
wań, sprawności fizycznej, wielowy-
miarowego obserwowania i poznawa-
nia świata. Z bezobsługowego parku 
linowego bezpiecznie będą mogły ko-
rzystać nawet osoby o ograniczonej 
sprawności. W ramach projektu będą 
prowadzone działania rekreacyjne 
i edukacyjne integrujące lokalne śro-
dowisko. Na terenie Ośrodka będzie 
również dostępne boisko, kort teniso-
wy, plac zabaw z siłownią zewnętrzną, 
miejsce na ognisko, wiata ze stołem 
i ławkami oraz oczko wodne i ogródek 
sensoryczny, sprzyjające wypoczynko-
wi i wielozmysłowej stymulacji. Uro-
czyste zakończenie projektu w formie 
pikniku rodzinnego jest planowane na 
czerwiec 2021 roku.

Materiały: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Zalutyniu/ Radio Biper

ZS im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
otrzymał tytuł „Inspirator Kariery 2020”

Inspirator Kariery jest konkursem pro-
pagującym dobre praktyki w obszarze 

kształcenia zawodowego. Tytuł Inspira-
tora Kariery to szczególne wyróżnienie, 
przyznawane za profesjonalizm oraz 
wysokie standardy działania w dziedzi-
nie kształcenia zawodowego.
Konkurs zorganizowała Fundacja Praca 
i Kariera, wydawca ogólnopolskiego ma-
gazynu prasowego „Kierunek Kariera” 
skierowanego do  dyrektorów, nauczy-
cieli i uczniów, społeczności szkół wyż-
szych, a także do przedsiębiorców, władz 
samorządu lokalnego wraz z otoczeniem 
instytucjonalnym, w tym organów  po-
średnictwa  pracy.  Organizatorzy kon-
kursu wyróżniają i promują tych przed-
stawicieli środowiska samorządowego, 
edukacyjnego i biznesowego, którzy 
szczególnie zaangażowali się w dosko-
nalenie kształcenia zawodowego.

Materiały: ZS w Janowie Podlaskim

Już wkrótce na terenie Specjalnego Ośrodka Szklono – Wycho-
wawczego w Zalutyniu powstanie Ścieżka edukacyjno- rekreacyjna, 

która będzie się składać z siedmiu przystanków edukacyjnych, 
prezentujących walory historyczne i przyrodnicze tego terenu oraz 
z Bezobsługowego Parku Linowego. Obiekt będzie dostępny zarów-

no dla wychowanków ośrodka, jak i mieszkańców gminy Piszczac, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Kapituła konkursu Inspirator Kariery wyłoniła laureatów edycji 
2020 i wśród nich znalazł się Zespół Szkół im. Adama Naruszewi-

cza w Janowie Podlaskim. Placówka została laureatem w kategorii 
edukacja uzyskując tytuł Inspirator Kariery 2020. 
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Dołącz do ogólnopolskiej akcji „Czysta Rzeka”!

Operacja „Czysta Rzeka” rusza 
w  tym roku po raz trzeci. To 

największa i  jednocześnie pierw-
sza w historii skoordynowana ak-
cja społecznego sprzątania rzek 
w Polsce. Operacja po raz pierwszy 
odbyła się w 2019 roku. Wówczas 
ponad 2000 wolontariuszy z całej 
Polski zebrało prawie 55 ton śmie-
ci. W ubiegłym roku akcja odbyła 
się jedynie częściowo ze względu na 
ogłoszenie sytuacji epidemicznej 
w naszym kraju związanej z koro-
nawirusem. Przekształciła się wów-
czas w akcję „Operacja Rzeka dla 
Szpitali”, w ramach której wsparcie 
otrzymały lokalne ośrodki medycz-
ne. W tym roku akcja obędzie się 
w oparciu o podstawowe założenia, 
jednak przy uwzględnieniu wszel-
kich obostrzeń związanych z CO-
VID-19.

Zarejestruj sztab
Rejestracja sztabów zaczęła się 5 
marca i już tradycyjnie odbywa się 
drogą elektroniczną.
-W tym celu uruchomiony jest specjal-
ny system na naszej stronie interne-
towej, gdzie można założyć swój sztab 
lub zgłosić się jako wolontariusz. Jeśli 
więc ktoś czuje się społecznie zaanga-
żowany i chętnie bierze sprawy w swo-
je ręce, to rola szefa sztabu będzie dla 
niego idealna. Zachęcamy lokalnych 
liderów i organizacje pozarządowe do 
koordynacji lokalnych akcji. W prak-
tyce wygląda to tak, że najpierw za 
pomocą formularza online rejestro-

wany jest sztab lokalny, a następnie 
dopisują się do niego wolontariusze, 
którzy chcą uporządkować wybraną 
okolicę. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy 
otrzymają sprzęt niezbędny do sprzą-
tania oraz worki do selektywnej zbiór-
ki. Przekażemy im także materiały 
i narzędzia umożliwiające promocję 
„Operacji Czysta Rzeka” na swoim 
obszarze działania– wyjaśnia Daniel 
Parol, pomysłodawca i organizator.
Uczestnikiem akcji może być osoba, 
która ukończyła 18 lat, natomiast 
osoby poniżej 18. roku życia mogą 
wziąć udział wyłącznie pod opieką 
i odpowiedzialnością rodziców lub 
dorosłych opiekunów.

Wesprzyj akcję i zasil Bank Kon-
tenerów
-  Głównym założeniem „Operacji 
Czysta Rzeka” jest to, aby w rzekach 
i  ich otoczeniu nie zalegały śmieci, 
ważne jest jednak aby już na etapie 
tworzenia własnych sztabów ich ko-
ordynatorzy prowadzili rozmowy z lo-
kalnymi samorządami i/lub operato-
rami w sprawie odebrania śmieci na 
swoim terenie. Jeśli jednak z jakichś 
powodów okaże się to niemożliwe, to 
zgromadzone środki w ramach Banku 
Kontenerów pokryją koszt zagospo-
darowania tych śmieci. W przeszłości 
zdarzyło się, że pojawiły się trudno-
ści z odbiorem zebranych odpadów 
w miejscach, gdzie były organizowane 

akcje sprzątania. Chcemy tego unik-
nąć i zostawić po sobie czystą prze-
strzeń. To takie nasze zabezpieczenie 
logistyczne sprawnego przebiegu ak-
cji, powstałe na bazie doświadczenia 
– tłumaczy Daniel Parol.
Bank Kontenerów można wesprzeć, 
kupując chustę (25 zł), koszulkę (50 
zł) lub cały pakiet Operacji Rzeka 
(75 zł). 

„Operacja Czysta Rzeka”
To pierwsza w  historii skoordy-
nowana akcja społecznego sprzą-
tania rzek na całej ich długości, 
z uwzględnieniem dopływów, a tak-
że brzegów i okolicy. Ma na celu 
zaangażowanie lokalnych społecz-
ności, samorządów, organizacji po-
zarządowych, a także turystów do 
posprzątania rzek i terenów wokół, 
a w ciągu roku do utrzymania tam 
czystości. To także akcja edukacyj-
na i społeczna zakładająca w długiej 
perspektywie wpływanie na zacho-
wania i postawy obywateli wyraża-
jące dbałość o środowisko lokalne, 
w którym na co dzień żyją, z które-
go korzystają, i z którego w przy-
szłości będą korzystać następne po-
kolenia. Początkowo miała dotyczyć 
jedynie rzeki Bug, ale szybko okaza-
ło się, że są chętni do propagowania 
idei w całej Polsce. 
Co roku akcję wspierają samorządy, 
organizacje pozarządowe, przedsię-

Cenisz przyrodę i lubisz przebywać na świeżym powietrzu? Nie 
zgadzasz się na to, by śmieci były stałym elementem naszego oto-

czenia? Chcesz mieć wpływ na to, jak nasz świat będzie wyglądał 
w przyszłości? Weź udział w operacji „Czysta Rzeka”, która właśnie 

startuje. Zorganizuj sztab lokalny lub zgłoś się jako wolontariusz. 
Możesz też wesprzeć akcję i zasilić Bank Kontenerów. 

▶
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biorcy, największe wypożyczalnie 
sprzętu pływającego oraz lokalni li-
derzy, media i przedstawiciele życia 
publicznego tacy jak: Jacek Kleyff, 
Andrzej Stasiuk, Adam Nowak 
i Raz Dwa Trzy, Stanisław Soy-
ka, Urszula Dudziak, Kayah, Ma-
rek Kamiński, Anna Maruszecz-
ko, o. Tomasz Dostatni, prof. 
Stanisław Baj, dr Andrzej Kru-
szewicz, o. Leon Knabit, Justy-
na Steczkowska, Beata Sadow-
ska czy śp. Aleksander Doba.  
Pomysłodawcą i   organizatorem 
„Operacji Czysta Rzeka” jest Wy-
dawnictwo 5 Strona – wydawca 
magazynu Kraina Bugu. Partnerem 
strategicznym jest Grupa Arche.
W powiecie bialskim jest już kilka 
zarejestrowanych sztabów, które 
zadbają o lokalne rzeki.

Akcja sprzątania doliny rzeki 
Czyżówki w Konstantynowie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Konstantynowskiej włączyło się do 
akcji „Operacja Czysta Rzeka 2021”. 
Uczestnicy uprzątną i uporządkują 
brzegi rzeki Czyżówki, oraz bezpo-
średnio przyległego do rzeki terenu 
Parku Platerów. Wydarzenie odbę-
dzie się w sobotę 10 kwietnia o godz. 
10:00. Zbiórka uczestników przed 
Pałacem Platerów w Konstantynowie.  

Akcja sprzątania Zielawy w Stu-
dziance
Stowarzyszenie Rozwoju Miejsco-
wości Studzianka i wójt gminy Ło-
mazy Jerzy Czyżewski zapraszają 
do udziału w sprzątaniu rzeki Zie-
lawy oraz jej okolicy w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Operacja Czysta 
Rzeka”. Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się na moście Jusaki Zarzeka 
27 marca 2021 o godz. 10:00. Dru-
gie będzie miało miejsce 17 kwiet-
nia 2021 roku, godz.  9:00. Zbiórka 
przy moście w Studziance na Sze-
nejkach. Po akcji odbędzie się ogni-
sko integracyjne i strzelanie z łuku 
na Łysej Górze w Studziance.
Tegoroczne wydarzenie jak podają 
Organizatorzy ma za zadanie „za-
angażować wszystkich, którzy wi-
dzą potrzebę i czują odpowiedzial-
ność za poprawę stanu środowiska 
naturalnego, do podejmowania 
natychmiastowych, konkretnych 
i wymiernych działań prośrodowi-
skowych”. W tym roku akcja będzie 
skupiona na rzece Zielawa oraz dro-
gach w pobliżu jej doliny. – Co roku 
niestety obserwujemy nagromadzenie 
licznej ilości różnego rodzaju śmie-
ci w korycie rzeki jak i na brzegach. 
W oparciu o wolontariuszy zamierza-
my posprzątać Zielawę na obszarze 
gminy Łomazy zarówno z kajaka jak 

i pieszo. W tym celu powstał sztab 
w Studziance, który będzie koordyno-
wał całe przedsięwzięcie. Zachęcamy 
i zapraszamy do udziału w tej niezwy-
kłej akcji wolontariuszy – informują 
organizatorzy akcji.

Gdzie jeszcze?
Akcja „Czysta Rzeka” ma również 
zarejestrowany sztab w Między-
rzecu Podlaskim, gdzie w sobotę, 
17 kwietnia będzie można sprzątać 
brzegi Krzny i jej koryto. Początek 
ma miejsce przy moście na prome-
nadzie Zamczysko. Szefem sztabu 
jest Paweł Łysańczuk.
W Kodniu akcja organizowana jest 
przez Gminne Centrum Kultu-
ry, Sportu i Turystyki. Spotkanie 
w dniu 17 kwietnia odbędzie się 
przed budynkiem domu kultury 
w Kodniu.Szefem sztabu jest Piotr 
Skolimowski

Materiały: Sztab Główny OPERACJA CZYSTA 
RZEKA /UG w Łomazach / Stowarzyszenie Rozwoju 

Miejscowości Studzianka/ Radio Biper

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP i Oddzia-
łach Związku OSP RP w roku 2021 powiązana z 100 
rocznicą zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce.

Zg o d n i e  z   u c h w a ł ą  P r e z y -
dium Z arządu Głównego nr 

169/38/2020 z  dnia 18 grudnia 
2020r., kampania sprawozdawczo-
-wyborcza przebiegać będzie z za-
chowaniem następujących termi-
nów:
od 01 stycznia do 30 września 
2021 r. walne zebrania sprawoz-
dawczo-wyborcze w OSP
do 30 l istopada 2021 r  z jazdy 
oddziałów gminnych/miejskich 
Związku
do 31 stycznia 2022 r zjazdy od-
działów powiatowych Związku
do 31 maja 2022 r zjazdy oddzia-

łów wojewódzkich Związku
między 9 sierpnia, a 9 października 
2022 r. XV Zjazd Krajowy ZOSP RP
Po odbytych zebraniach w OSP od-
będą się zjazdy oddziałów gmin-
nych, w dalszej kolejności zjazd 
powiatowy i wojewódzki. Należy 
jednak podkreślić, że termin i spo-
sób przeprowadzenia  walne go 
zebrania członków OSP, zjazdów 
gminnych i powiatowego w 2021 

r. będzie uzależniony od aktualnej 
sytuacji epidemicznej w  Polsce. 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP, w którym funkcję 
Prezesa pełni druh Mariusz Fi-
lipiuk – Starosta Bialski ,  na 
zdalnych posiedzeniach na plat-
formie Google Meet udostępnio-
nej przez ZG, podjął uchwały - 16 
grudnia 2021 r. o przeprowadzeniu 
kampanii sprawozdawczo-wybor-

W roku 2021 kończy się pięcioletnia kadencja władz statutowych 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych i oddziałach Związku OSP RP. 

Zwyczajne walne zebrania członków OSP są pierwszym etapem 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku OSP RP przed XV 

Zjazdem Krajowym.
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czej w jednostkach OSP i oddzia-
łach gminnych/miejskich na tere-
nie powiatu bialskiego, a 23 lutego 
2021 r. o zwołaniu VI zwyczajne-
go zjazdu oddziału powiatowego. 
Uchwała określa liczbę delegatów 
i przedstawicieli do ZOP wybiera-
nych na zjazdach gminnych oraz 
w jednostkach OSP podlegających 
bezpośrednio pod oddział powia-
towy tj. OSP „SIDORKI” w Białej 
Podlaskiej i OSP Terespol. Terminy 
przeprowadzenia poszczególnych 
etapów kampanii w naszym powie-
cie są zbieżne z terminami ogólno-
krajowymi. 
Na zebraniach członkowie OSP 
dokonają analizy realizacji pięcio-
letnich planów podjętych w roku 
2016, podsumują kończącą się ka-
dencję sprawowania funkcji przez 
członków obecnych władz OSP i na 
wniosek komisji rewizyjnej udzielą/
lub nie absolutorium ustępującemu 
zarządowi. Przeprowadzą także 
wybór zarządu i komisji rewizyj-
nej na nową kadencję kończącą się 
w roku 2026. Walne zebrania doko-
nają również wyboru delegatów na 
zjazdy oddziałów gminnych/miej-
skich Związku OSP RP oraz przed-
stawicieli do nowo wybieranych 
zarządów oddziałów gminnych/
miejskich ZOSP RP. Zwyczajne wal-
ne zebrania sprawozdawczo-wybor-
cze członków OSP zwoływane są 
przez zarządy OSP, które powiada-
miają członków o terminie, miejscu 
i porządku obrad.
Trwająca kampania sprawozdawczo 
– wyborcza w jednostkach ochot-
niczych straży pożarnych i oddzia-
łach Związku OSP RP powiązana 
jest z przypadającą w 2021r. rocz-
nicą 100-lecia powołania Związ-
ku OSP RP, 105-lecia powstania 
Związku Floriańskiego, 30-lecia 
uchwalenia ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. 
100 lat temu w Warszawie Zjazd 
ruchu strażackiego działającego 
wcześniej pod trzema zaborami 
powołuje Główny Związek Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolite j 
Polskiej .  W  pokonywaniu drogi 
do zjednoczenia, na ostatnim jej 
odcinku ster przejęli  Bolesław 
Chomicz (1878 – 1959) i Józef 

Tuliszkowski (1867 – 1939), 
którzy jako działacze Związku Flo-
riańskiego, zorganizowali Pierw-
szy Ogólnopaństwowy Zjazd 
Straży Pożarnych w Warszawie, 
w dniach 8 – 9 września 1921 
roku. Do stolicy przybyło wówczas 
3690 delegatów reprezentujących 
742 ochotnicze straże pożarne. 
Chomicz i Tuliszkowski uważani 
są za ojców współczesnego pożar-
nictwa polskiego. Poprzedzani 96 
sztandarami, strażacy przemasze-
rowali Nowym Światem, Krakow-
skim Przedmieściem do katedry 
św. Jana, gdzie wysłuchali mszy 
św. celebrowanej przez kardynała 
Aleksandra Kakowskiego. Potem 
udali się do Sejmu, gdzie przyjął 
ich marszałek Wojciech Trąmp-
czyński .  Po południu w  Belwe-
derze ze strażakami spotkał się 
Naczelnik Państwa Józef Pił-
sudski. Następnie w Filharmonii 
odbyły się obrady, na które przybył 
z ministrami prezes Rady Mini-
strów Wincenty Witos. Zjazd po-
wołał Główny Związek Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i orzekł, że założycielami Główne-
go Związku są istniejące Związki. 
Uchwalił statut i powołał Radę Na-
czelną, która następnie powołała 
Zarząd Główny, do którego weszli 
wybitni działacze ruchu strażackie-
go – reprezentanci związków dziel-
nicowych. Pierwszym Prezesem 
ZG ZOSP RP został Bolesław 
Chomicz, wiceprezesem – Karol 
R apacki,  skarbnikiem Zygmunt 

Choromański,  sekretarzem Jan 
Kuc, kustoszem Stanisław Okuc-
ki, p.o. naczelnika Jan Pacholski. 
Członkami: Bolesław Kozłowski, 
Adam Mrozowski, Józef Tuliszkow-
ski i Klemens Matusiak. 
Rozpoczęła się wielka praca inte-
gracyjna w odbudowującej się oj-
czyźnie. Czasu nie było wiele – zo-
stało zaledwie 18 lat wolnej Polski, 
jednak efekty były zdumiewają-
ce. W 1938 roku na terenie kraju 
działało już 13 830 OSP z  liczbą 
362 000 strażaków ochotników 
i 67 straży zawodowych. Jednost-
ki OSP powstawały także na tere-
nie naszego powiatu. W roku 1921 
powstała świętująca w bieżącym 
roku jubileusz 100-lecia działalno-
ści OSP Swory gm. Biała Podlaska. 
Wcześniej powstały działające do 
dnia dzisiejszego OSP Śródmieście” 
w Międzyrzecu Podlaskim (1904), 
Rossosz (1906), Tuczna (1913), 
Łomazy (1917), Janów Podlaski, 
Huszcza gm. Łomazy i Łózki gm. 
Drelów (1919).  OSP C hotyłów 
(1928) w  1930 roku otrzymała 
od Wojewody Lubelskiego sztan-
dar z  napisem „Tysięczna Straż 
Pożarna Województwa Lubelskie-
go w Chotyłowie 20-IX-1930”. Do 
dnia dzisiejszego jest on przedmio-
tem dumy strażaków.
Tak jak 100 lat temu, tak i dzisiaj OSP 
to prężnie działająca organizacja, któ-
ra w większości przypadków jest mo-
torem aktywności danej społeczności.

Materiały: Bożena Krzyżanowska-ZOP ZOSP RP 
Biała Podlaska



Akcja społeczna w Rokitnie

Organizatorem akcji jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rokitnie. Zbiórka prowadzona jest 
we współpracy z Gminną Instytucją 
Kultury w Rokitnie na czele z panią 
dyrektor Alicją Jawoszek, a patronat 
nad zbiórką sprawuje wójt gminy Ja-
cek Szewczuk. – #podzielsięubraniem to 
akcja, która zachęca społeczność gminy 
Rokitno do włączenia się w ruch dziele-
nia się odzieżą, której już nie potrzebuje-
my, a która często zalega nam w szafach. 
Chcemy nadać tej odzieży drugie życie 
i w ten sposób pomóc innym – tłumaczy 

Katarzyna Pietraszkiewicz, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rokitnie.
Przekazywać można każdą odzież. 
Najważniejsze, aby była cała i czysta. 
Z ubrań może skorzystać każdy po-
trzebujący. Cała akcja potrwa do koń-
ca maja bieżącego roku. – Chcemy, aby 
osoby potrzebujące bez skrępowania mo-
gły brać ubrania, które są im potrzebne. 

Odzew społeczności lokalnej jest bardzo 
pozytywny, dostajemy dużo informacji 
zwrotnych, że akcja jest potrzebna i dla-
tego bardzo nas to cieszy. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim zainteresowanym 
i zapraszamy do aktywnego włączenia 
się w tą inicjatywę – zachęca dyrektor 
GOPS w Rokitnie.

Materiały: GOPS w Rokitnie / UG w Rokitnie/ 
Radio Biper
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Strażacy zebrali ponad 16 litrów krwi na 
100-lecie OSP Swory 

13 marca w Sworach odbyła się ak-
cja zbiórki krwi w ramach obchodów 
100-lecia jednostki OSP Swory. W spe-
cjalnie przystosowanym autobusie Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lublinie bezcenną 
krew oddało 36 osób, w tym 18 osób 
zrobiło to po raz pierwszy. Łącznie ze-
brano 16,2 litra krwi. 
- Pomysł zrodził się wśród członków OSP 
Swory, aby wesprzeć tą swoistą wojnę 
z koronawirusem. W naszą akcję włą-
czyli się również nasi sąsiedzi, druhowie 
z OSP Cełujki, OSP Sycyna oraz OSP Ro-
goźnica – mówi Dariusz Gromadzki, 
prezes OSP w Sworach.

Materiały: UG w Białej Podlaskiej/ Radio Biper

Dołha ma nowego sołtysa

Wybory sołtysa odbyły się 11 
marca 2021 roku. Do tego cza-

su stanowisko to zajmował Krzysztof 
Tomczuk, wielkoletni działacz i sołtys 
wsi. Kadencję rozpoczął w 2007 roku, 
lecz w lutym złożył rezygnację ze sta-
nowiska ze względów zdrowotnych. 
Katarzyna Ochijewicz dwa razy kan-
dydowała na sołtysa wsi. Tym razem 
została wybrana jednogłośnie przez 
wszystkich zebranych. Jak podkre-

śla, chętnie będzie działała na rzecz 
wsi, lecz liczy na wsparcie i pomoc 
mieszkańców. W swojej pracy oprócz 
standardowych obowiązków, chce 
przywrócić funkcjonowanie koła go-
spodyń oraz reaktywować świetlicę 
wiejską. Jej zaangażowanie pozwoli 
na lokalną integrację oraz realizację 
postawionych celów. Swoje kom-
petencje rozpoczęła od zbierania 
opłat podatkowych, które stanowiły 

w obecnym czasie pierwszorzędne 
zadanie. 

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Stanowisko sołtysa we wsi Dołha w gminie Międzyrzec Podlaski objęła Katarzyna Ochijewicz, zastępu-
jąc panującego wcześniej przez cztery kadencje Krzysztofa Tomczuka.

W Rokitnie ruszyła społeczna akcja pt. #podzielsięubraniem. Wszy-
scy, którzy mają zbędne ubrania w nienagannym stanie mogą dać 
im drugie życie oddając je do specjalnego namiotu, który zlokalizo-

wany jest przy Gminnej Instytucji Kultury.
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O takim wozie marzy każda jednostka  
OSP- Ford Ranger właśnie rozpoczyna służbę

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoma-
zach zyskała nowy, lekki wóz bojo-

wy. Uroczyste przekazanie , poświęce-
nie i wręczenie kluczyków odbyło się 
14 marca. W uroczystości brał udział 
wójt Gminy Łomazy- Jerzy Czyżew-
ski, Zarząd i kompania reprezentacyj-
na Ochotniczej Straży Pożarnej w Ło-
mazach oraz Minister Sprawiedliwości 
Marcin Romanowski. 
Wóz pozyskany został dzięki środ-
kom z Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
w ramach środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu Sprawie-
dliwości.

Materiały: Radio Biper

Metalowe serce na plastikowe nakrętki

Zbieranie nakrętek, to jedna z naj-
popularniejszych akcji społecz-

nych, która łączy w sobie dwie inicja-
tywy, dbałość o środowisko naturalne 
przez wtórne wykorzystywanie od-
padów oraz wsparcie niepełnospraw-
nych dzieci i ich rodzin. Do specjalnie 
skonstruowanych metalowych wiel-
kich serc można wrzucać wszelkiego 
rodzaju nakrętki - np. po napojach, 
mleku, oleju, kawie czy nawet deter-
gentach - bez względu na ich kształt, 
kolor czy wielkość. 
Pojemniki te usytuowane są w wielu 
miejscowościach naszego powiatu. 
Taki pojemnik można znaleźć m.in. 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Zalesiu, który prowadzi zbiórkę na 
rzecz Ali Makaruk z Zalesia, czy przed 
Urzędem Gminy w Sosnówce, gdzie 
metalowy pojemnik w kształcie serca 
został wykonany i bezpłatnie przeka-
zany przez pana Andrzeja Tarasiuka 
z Sosnówki. Pierwsza partia nakrętek 
z Sosnówki pomoże w sfinansowa-
niu leczenia 8-letniej Nikoli Pasiecz-
nej z Białej Podlaskiej, która choruje 
na nowotwór wątroby. Kolejne serca 

znajdują się także w Sławatyczach 
przy Urzędzie Gminy, Rokitnie, Le-
śnej Podlaskiej oraz Terespolu, gdzie 
trwa zbiórka nakrętek dla dwunasto-
letniego Antosia z porażeniem mó-
zgowym. Wiele gmin angażuje swoich 
mieszkańców w zbiórki na cele cha-
rytatywne, prowadzone na portalach 
internetowych.

Materiały: Radio Biper/ Starostwo Powiatowe w Bia-
łej Podlaskiej

Coraz więcej gmin jest zaangażowanych w zbieranie nakrętek. To 
wspaniała inicjatywa, która pozwala na pomoc wielu potrzebującym 

osobom.
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Oddali hołd zamordowanym Polakom

W książce dr Tadeusza Doroszuka 
pt. „Gmina Wisznice w latach 

okupacji hitlerowskiej 1939-1944” 
czytamy: „W końcu lutego 1944 r. Szef 
Placówki Sipo i SD w Białej Podlaskiej 
Obersturmbannführer SS Maks Ku-
bin zarządził publiczną egzekucję 
więźniów w Wisznicach. Miała ona 
być przestrogą i zapobiec wspieraniu 
ruchu oporu przez ludność okolicz-
nych gmin. 1 marca 1944 r. zobowią-
zano sołtysów, by 2 marca o godzinie 
13:00 w Wisznicach stawiła się lud-
ność w wieku od 18 do 50 lat z terenu 
gmin Wisznice, Opole i Łomazy. Drogi 
zostały obstawione przez Schutzpoli-
zei i żandarmerię. Wszystkich wpusz-
czano, ale nikomu nie można było 
opuścić Wisznic. Egzekucją osobiście 
dowodził Obersturmbannführer SS 
Maks Kubin. Z więzienia w Białej Pod-
laskiej pod dom Józefa Czyża przy-
wieziono trzydziestu więźniów tzw. 
Zakładników ruchu oporu (…)”.
Wszystkich 30 Polaków rozstrzela-
no, a ks. Proboszcz Bronisław Turski 
udzielił absolucji rozstrzelanym na 

odległość. Ekshumacji zwłok ofiar 
hitlerowskiej zbrodni dokonano 2 
sierpnia 1944 roku w Wisznicach. Za-
mordowani zostali pochowani przez 
rodziny na cmentarzach parafialnych. 

W październiku 2018 roku przy ul. 
Rynek w Wisznicach miało miejsce 
uroczyste odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej tychże 30 zamordowa-
nych Polaków.

Materiał: UG w Wisznicach/ Radio Biper

Aktywni seniorzy w Piszczacu

Seniorzy z gminy Piszczac docze-
kali się swojej siedziby. Gmina 

wyremontowała budynek po byłej 
kotłowni przy ulicy Spółdzielczej. W 
najbliższym czasie miejsce to zostanie 
wyposażone w niezbędny sprzęt, tak 
aby osoby 50+ mogły w pełni korzy-
stać z tego miejsca. Do klubu zapisało 
się 50 osób. W Klubie Seniora odby-
wają się zajęcia teatralne z aktorami 
z Teatru H. CH. Andersena z Lubli-
na. Grupa z przeważającą liczbą ko-
biet uczy się publicznych wystąpień. 
Uczestnicy przełamują bariery w mó-
wieniu do odbiorców. Ponadto ćwiczą 
dykcję i układają scenariusz spek-
taklu, do którego będą odbywały się 
próby. W ramach ćwiczeń ruchowych 
seniorzy mają możliwość zadbania o 
swój organizm pod kątem aktywności 
fizycznej. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się indywidualne masaże pro-
wadzone przez fizjoterapeutę. Ponad-
to uczestnicy wyjeżdżali do kina do 

Białej Podlaskiej na film „Czyściec”. 
Ekranizacja Michała Kondrata do-
tyczy kwestii religijności. Główna 
bohaterka, którą gra Małgorzata Ko-
żuchowska pod wpływem spotkania 
u znajomych rozpoczyna duchowe 
poszukiwania i powrotu do wartości, 
które odrzuciła przed laty. Otrzymuje 
objawienia i odkrywa niezwykłą wie-
dzę na temat nieba, piekła i czyśćca. 
Poza kinem seniorzy mieli okazję 
wybrać się do Teatru Osterwy w Lu-
blinie. W sobotni wieczór podziwiali 
sztukę „Ich czworo” Gabrieli Zapol-
skiej. Sztuka bardzo podobała się 
uczestnikom wyjazdu. Jak podkreślali 
przedstawiciele klubu w szczególności 
w pamięci zostanie gra aktorów i sce-
nografia. Sama fabuła spektaklu to hi-
storia małżeńskiego trójkąta, o której 
sama autorka pisała – „tragedia ludzi 

głupich”. Pełna komicznych sytuacji 
sztuka o typowym trójkącie miłosnym 
i walce o szczęście. Pomimo upływu 
przeszło stu lat – tekst jest wciąż ak-
tualny i podejmuje istotny temat kon-
dycji współczesnej rodziny. 
 Osoby 50+ mają możliwość skorzy-
stania z porad psychologa oraz praw-
nika.  Z innych zajęć należy wymienić 
warsztaty fotograficzne, kompute-
rowe, spotkania z podróżnikami czy 
zajęcia prozdrowotne. W najbliższym 
czasie rozpoczną się spotkania ta-
neczne, kulinarne, plastyczne oraz 
kulturalne wieczory. Nie zabraknie 
wyjazdów m. in. na basen, do Lublina, 
Kazimierza czy Warszawy.  Członko-
wie Klubu Seniora to bardzo aktywni 
ludzie. Mimo obostrzeń chcą się spo-
tykać i uczestniczyć w realizacji pro-
jektu. Należy zwrócić uwagę na ich 

Dnia 2 marca delegacja gminna na czele z wójtem Piotrem Draga-
nem oddała hołd pamięci trzydziestu Polaków - patriotów, którzy 

zostali bestialsko zamordowani przez okupanta hitlerowskiego 
w Wisznicach.

Klub Seniora w Piszczacu rozwija swoją działalność. Osoby do-
świadczone wiekiem mają różnorodne możliwości na spędzanie 

wolnego czasu. 
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determinację w uczęszczaniu na zaję-
cia. Są to osoby o licznych zaintereso-
waniach, które dzięki Klubowi Seniora 
będą miały możliwość rozwoju. 
Działania odbywają się w ramach 
projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST – 
utworzenie Klubu Seniora w Gminie 
Piszczac” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
11 Włączenie społeczne, działanie 
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Materiał: Łukasz Węda

15 marca z okazji Światowego Dnia Konsumenta  
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina  

podstawowe terminy jakie każdy konsument powinien znać.
Rękojmia – kodeksowo uregulo-
wany sposób dochodzenia roszczeń 
od sprzedawcy na zakupiony towar. 
Składając reklamację z rękojmi może-
my żądać: naprawy towaru, wymiany 
towaru na nowy, obniżenie ceny po-
dając o jaka kwotę, i ostatnia moż-
liwość ale tylko w sytuacji gdy wada 
jest istotna- rozwiązania umowy 
kupna sprzedaży. Wybór roszczenia 
należy do konsumenta ale w określo-
nych sytuacjach, sprzedawca może się 
z naszym wyborem nie zgodzić – se-
kwencja zdarzeń zależy m.in. od tego 
czy towar był już wcześniej reklamo-
wany, od charakteru wady czy łatwo-
ści i szybkości naprawy lub wymiany 
towaru.
Reklamacje z tytułu rękojmi najlepiej 
złożyć na piśmie i zanieść do sprze-
dawcy a na swoim egzemplarzu po-
prosić o potwierdzenie jej przyjęcia. 
Innym rozwiązaniem jest wysłanie 
listu poleconego. Sprzedawca ma 14 
dni kalendarzowe na ustosunkowa-
nie się do reklamacji, co nie oznacza 
że w tym czasie przywróci towar do 
stanu zgodnego z umową, czyli że go 
np. naprawi.

Gwarancja – drugi z trybów złożenia 
reklamacji na zakupiony towar, gwa-

rancja jest dobrowolnym zobowiąza-
niem producenta, importera, dystry-
butora lub sprzedawcy odnoszące się 
do jakości produktu. Gwarancja jest 
niczym innym jak oświadczeniem 
określającym obowiązki gwaranta 
i uprawnienia kupującego. Czas jej 
obowiązywania, jeżeli nie zastrzeżo-
no inaczej, jest udzielana na 2 lata 
licząc od daty wydania towaru. Trze-
ba pamiętać, iż gwarant dobrowolnie 
określa ten termin i może go skrócić 
bądź wydłużyć.
W przypadku wybrania tej podstawy 
reklamacyjnej towaru, to dający gwa-
rancje musi swoje obowiązki wykonać 
w okresie wskazanym w tejże gwaran-
cji. Może zatem to być np. 30 dni ro-
bocze a czasem nawet dłużej. Jeżeli 
jednak nie określono tego czasu to 
winno to nastąpić w terminie 14 dni 
licząc od daty dostarczenia towaru 
przez konsumenta. 

odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość/poza lokalem – konsument 
który zawarł ten rodzaj umowy, np. 
na pokazie, albo dokonał zakupu ja-
kiegoś produktu przez Internet od 
przedsiębiorcy, ma prawo odstąpić 
od niej bez podawania przyczyny 
w terminie 14 dni. 

Konsument może odstąpić od umowy 
przez złożenie stosownego oświad-
czenia. Jego forma może być dowol-
na, ale dla celów dowodowych najle-
piej uczynić to na piśmie. Konsument 
pokrywa wszystkie bezpośrednie 
koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opa-
kowania, zabezpieczenia, nadania), 
chyba że przedsiębiorca zgodził się je 
ponieść lub nie poinformował kupu-
jącego o konieczności ich poniesienia.
Konsument decydujący się na 
zwrot towaru, nie może tej rzeczy 
używać w sposób nieograniczony. 
Ma prawo zbadać charakter, cechy i 
funkcjonowanie towaru w taki spo-
sób, w jaki mógłby to uczynić w skle-
pie stacjonarnym. Jeżeli sprzedawca 
uzna że konsument przekroczył to 
prawo,  może obciążyć go dodatko-
wymi kosztami, za zmniejszenie 
wartości rzeczy w związku z ko-
rzystaniem z niej w nieodpowied-
ni sposób.

Zwrot towarów- w przypadku han-
dlu na tzw. odległość (pokaz, zakupy 
przez Internet) przysługuje nam 14 
dniowe prawo do odesłania towaru, 
bez podania przyczyny. W przypadku 
zakupów stacjonarnych takiego pra-
wa nie ma- jest to dobra wola sprze- ▶
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dawcy, że w ściśle określonym przez 
siebie czasie przyjmie od nas zakupio-
ny towar.

Terminy:
2 lata- czas w którym konsument ma 

prawo złożyć reklamacje z tytułu rękoj-
mi w sytuacji wystąpienia w towarze 
czy wykonanej usłudze- wady, usterki.
14 dni- czas na odstąpienie od umo-
wy zawartej poza lokalem, na odle-
głość i czas w jakim sprzedawca ma 

obowiązek ustosunkować się do na-
szych roszczeń w sytuacji złożenia 
reklamacji z tytułu rękojmi.
30 dni – termin na wydanie towa-
ru konsumentowi, chyba że z umowy 
wynika inny termin.

Materiał: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zwyczaje Wielkanocne- czyli jak świętowano 
kiedyś, a jak świętuje się teraz

Niedziela Palmowa
Wielkanoc zaczyna się świętować już 
tydzień przed, w dniu Niedzieli Pal-
mowej. To od niedzieli rozpoczyna się 
Wielki Tydzień, który ma na celu przy-
gotowanie do świąt oraz modlitwę.
 W  Niedzie lę  Palmową do ko-
ściołów zanosi się palmy w  celu 
jej poświecenia. Dawniej robio-
no je własnoręcznie- z  gałązek 
wierzbowych, kwiatów, suszonych 
ziół, bukszpanu, papieru. Takiej 
palmie przypisywano magiczne 
właściwości, więc miała zapewniać 
domownikom szczęście i dostatek. 
Schowana na progu domu miała 
strzec przed chorobami, natomiast 
umieszczona pod strzechą miała 
uchronić przed piorunami i pożarem. 
Co ważne, nie można było jej wyrzucić 
aż do kolejnych świąt Wielkanocnych. 
Obecnie częściej wierni decydują się 
na zakup palmy w sklepie.

Sądzenie judasza
W Wielką Środę lub Wielki Czwartek 
tworzono ze słomy i starych ubrań 
kukłę symbolizującą Judasza. Wy-
stawiano ją na widoku, tak by każdy 
miał możliwość ukarać ją za zdradę 
Chrystusa. Bito ją kijami, obrzucano 
kamieniami, a na koniec zostawała za-
tapiana w pobliskim stawie lub rzece. 
Z czasem zaprzestano tych praktyk.

Święcenie koszyczka
Zwyczaj ten ma korzenie pogańskie, 
ale został uświęcony przez Kościół. 
Dzisiaj ma to charakter symboliczny, 
do świątyń zanoszone są pokarmy 
w niewielkim wiklinowym koszyczku. 
Zazwyczaj można znaleźć tam: baranka 
jako symbol zmartwychwstałego 
Chrystusa, jajko- symbol nowego życia, 
chrzan- symbol siły, wędlinę, która 

symbolizuje płodność i dostatek, ser-
-zdrowie dla zwierząt hodowlanych, 
oraz sól i słodką babkę.

Malowanie jajek
Do świątecznego koszyczka często 
umieszcza się kolorowe malowane 
jajka, obecnie zwane potocznie pisan-
kami. Warto jednak wskazać fakt na 
różne rodzaje tej dekoracji. Kraszanki 
to jajka gotowane w wywarze z natu-
ralnych składników tj. łupiny cebuli, 
kory dębu, soku z buraka. Często do-
datkowo pisanki przyozdabiano or-
namentami z wosku bądź wyrytymi 
ostrym szpikulcem. Nalepianki to 
jaja ozdobione wycinankami z papie-
ru, natomiast wydmuszki to skorup-
ka jajka przyozdobiona w odpowiedni 

sposób. Zdobieniem jajek zajmowały 
się dawniej tylko kobiety, jednak pa-
nował przesąd, iż wykonywaniem 
pisanek nie powinny zajmować się 
kobiety, które w danym czasie były 
„nieczyste”. Na Podlasiu, w niektó-
rych wsiach, kobiety „piszące” jajka 
zbierały się w jednej izbie, do której 
wzbraniano wstępu innym, zwłaszcza 
mężczyznom. Gdy któryś z nich przy-
padkiem czy celowo wszedł do wnę-
trza, kobiety wypędzały go i zacierały 
ślady po intruzie spluwając ukradkiem 
lub rzucając za siebie odrobinę soli.

Śniadanie wielkanocne
Wielkanoc rozpoczyna się mszą 
rezurekcyjną, połączoną z uro-
czystą procesją. Dawniej mszę tę 

Wielkanoc to czas bardzo ważny dla wszystkich chrześcijan. To 
czas wielkich przemian, odradzania się wiary w siłę Jezusa Chry-

stusa oraz drugiego człowieka. Warto przypomnieć sobie jakie 
tradycje były kiedyś, a co pozostało do dzisiaj.
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odprawiano w Wielką Sobotę o półno-
cy, współcześnie celebruje się ją o świ-
cie. Wracając z rezurekcji gospodarze 
ścigali się dawniej wozami lub stara-
li się przyjść do domu przed innymi 
mieszkańcami wsi, gdyż tego, który 
wrócił pierwszy do domu, miało spo-
tkać szczęście, powodzenie i urodzaj 
- zwyczaj ten był powszechny w całej 
Polsce. Uroczyste śniadanie w rodzin-
nym gronie ma za zadanie świętować 
zmartwychwstanie Chrystusa. Na 
stole znaleźć można pokarmy, które 
zostały poświęcone oraz żur i białą 
kiełbasę. Zabraknąć nie może paschy, 
kołacza, własnoręcznie wykonanej 
babki oraz mazurka. Śniadanie nale-
ży rozpocząć od życzeń oraz obowiąz-
kowo należy stuknąć się jajkiem ze 
święconki. 

Włóczebne lub konopielka
Włóczebne (od: włóczyć się, chodzić) 
- to świąteczne, głównie wiosenne po-
chody chłopców w okresie świątecz-
nym, przede wszystkim w drugi dzień 
Świąt Wielkanocy. Były to pochody 
z barankiem, pasyjką, ogródkiem, 
traczykiem, połączone ze składaniem 
życzeń, śpiewaniem pieśni pobożnych 
i dyngusowych, wypraszaniem darów: 
malowanych jajek, kiełbasy, pieczywa 
(głównie na Ziemi Krakowskiej). Włó-
czebne, w niektórych grupach cho-
dzących w Poniedziałek Wielkanocny, 
miało charakter wyraźnie zalotny, np. 
konopielka (na Podlasiu, graniczących 
z Podlasiem wsiach mazurskich i po-
graniczu polsko-białoruskim) oraz 
chodzenie z kurkiem dyngusowym 
(m.in. na Mazowszu).

Lany Poniedziałek, czyli śmigus-
-dyngus
Ten dzień kojarzony jest przede 
wszystkim z oblewaniem wodą in-
nych osób. Zygmunt Gloger pisze, 
że współczesna nazwa śmigus-dyn-
gus jest spolszczeniem niemiec-
kiego słowa dunn gass, znaczącego 
polewkę wodnistą, chlust wody. Ist-
nieje również koncepcja, która wy-
wodzi go od słowa dingen - wykupy-
wać się, szacować, dawano bowiem 
wykup żakom i chłopcom wiejskim, 
aby nie oblewali wodą. Śmigus zaś 
powstał ze słowa schmackostern, 
gdyż przy oblewaniu wodą w łóż-
ku, śmigano oblewanego palmą lub 
prętem. Tego dnia smagano się rów-
nież jałowcowymi gałązkami, cierni-
stymi łodygami, wierzbowymi albo 
brzozowymi witkami. Najczęściej 
smagano dziewczyny, dopóki nie 
złożyły okupu. Z czasem zwyczaje 
te połączono i nadano wspólną na-
zwę śmigus-dyngus.
Oblewała się przeważnie młodzież, 
zwykle wiadrami drewnianymi i si-
kawkami wykonanymi z  drewna 
czarnego bzu. Czasem schwytane 
dziewczęta wrzucano do rzeki lub 
stawu. Oblanie wodą stanowiło dla 
dziewczyny pewnego rodzaju wy-
różnienie – oznaczało, że podoba 
się chłopcom, jeśli natomiast w ten 
dzień pozostała sucha, nie wróżyło 
jej to powodzenia i szybkiego za-
mążpójścia.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza

Dziś Biblioteka Pedagogiczna mieści 
się przy ulicy Kolejowej 8 w Białej 

Podlaskiej, zaś jej oferta jest skiero-
wana do czytelników w każdym wieku 
i o różnorodnych zainteresowaniach. 
Współcześnie zbiory to już nie tylko 
książki i czasopisma, są to również 
filmy, audiobooki, gry planszowe czy 
multimedialne zbiory edukacyjne 
dla szkół i nauczycieli. Czytelnikiem 
może zostać każdy, wystarczy przyjść 
i założyć kartę.
Dzieci znajdą w bibliotece mnóstwo 
książek dostosowanych do każdego 
etapu rozwoju. Są to zarówno książki 

obrazkowe, ułatwiające naukę czy-
tania czy książki interaktywne, jak 
też lektury szkolne. Najmłodsi mogą 
wypożyczyć również bajki na płytach 
oraz filmy familijne. W ofercie znaj-
dą też duży wybór gier planszowych 
oraz edukacyjnych. Dzieci z różnych 
grup wiekowych mogą wziąć udział 
w konkursach i akcjach organizo-

wanych przez bibliotekę, takich jak 
konkursy plastyczne, czytelnicze, 
teatralny, ogólnopolska akcja Mała 
książka – wielki człowiek czy Noc Bi-
bliotek. W każdy piątek prowadzona 
jest transmisja na żywo na profilu 
Facebook biblioteki, Minutki z książ-
ką, podczas której zaproszeni goście 
czytają najmłodszym bajki. 

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej istnieje od 1948 roku 
i powstała w celu wspierania szkół i nauczycieli w ich pracy. Jej 

historia to liczne przeprowadzki, biblioteka siedmiokrotnie zmieniała 
swoją siedzibę. W 1971 roku wybuchł w niej pożar, na szczęście 

zbiory udało się uratować prawie w całości. Od 1975 roku biblioteka 
posiada swoje oddziały, obecnie są to filie w Parczewie i w Łukowie. 

▶
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Młodzież może wypożyczyć książki 
w formie papierowej lub audiobooki, 
wśród nich np. klasykę literatury 
fantasy czy powieści o nastolatkach 
w dzisiejszym świecie, a także wiele 
gier planszowych i filmów. Dostępne 
są również lektury szkolne i ich filmo-
we adaptacje. Na stronie internetowej 
biblioteki uczniowie znajdą quizy ze 
znajomości lektur szkolnych oraz ma-
teriały pomocne w przygotowywaniu 
się do konkursów organizowanych 
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
Biblioteka również organizuje kon-
kursy przeznaczone dla młodzieży, 
takie jak cykliczny konkurs fotogra-
ficzny czy konkursy czytelnicze i pla-
styczne. Maturzyści mogą tu liczyć na 
pomoc w przygotowaniu się do egza-
minu dojrzałości.
Dorosłym biblioteka oferuje duży 
wybór nowości wydawniczych, zarów-
no literaturę obyczajową, jak też lite-
raturę faktu, historyczną, naukową 
czy poradniki. Czytelnicy mają rów-
nież dostęp do prasy codziennej oraz 
specjalistycznej. W bibliotece można 
uzyskać także bezpłatny dostęp do 
platformy książek elektronicznych 
Ibuk Libra i czytać bez wychodzenia 
z domu. Na stronie internetowej bi-
blioteki jest także dostępna baza cza-
sopism online, ułatwiająca dotarcie do 
poszukiwanych tytułów. Czytelnicy 
mogą też wypożyczać filmy, w skład 
pokaźnej kolekcji wchodzi klasyka 
kina oraz współczesne produkcje, 
a zbiór jest regularnie uzupełniany 

nowościami. Rodzice mogą skorzy-
stać z poradników oraz zbiorów mul-
timedialnych wspierających rozwój 
dziecka. Osobom niedowidzącym bi-
blioteka ma do zaoferowania Czytak, 
przenośny odtwarzacz książki mó-
wionej, na który bibliotekarz wgrywa 
zamówione wcześniej tytuły z listy 
dostępnej na stronie internetowej. 
Studenci znajdą tu pomoc w pisaniu 
prac, pracownicy biblioteki przygotują 
im wykazy literatury na poszukiwany 
temat oraz przeszkolą ich z wyszuki-
wania informacji w katalogach i zaso-
bach online. Biblioteka oferuje dostęp 
do książek i czasopism naukowych 
z różnych dziedzin, zarówno w wer-
sji tradycyjnej, jak też elektronicznej. 

Znajduje się tu komputer z dostępem  
do wypożyczalni Academica, umoż-
liwiającej korzystanie ze zbiorów cy-
frowych Biblioteki Narodowej oraz 
można uzyskać kod do konta Ibuk 
Libra – platformy oferującej książki 
w formie elektronicznej.
Nauczyciele i placówki oświatowe 
uzyskają tu pomoc w zakresie reali-
zacji podstawy programowej oraz 
polityki oświatowej. Biblioteka udo-
stępnia nauczycielom materiały i po-
moce dydaktyczne w formie książek, 
czasopism, filmów, programów kom-
puterowych, płyt z piosenkami czy 
gier edukacyjnych. Z myślą o nich 
organizowane są warsztaty, w obec-
nej sytuacji pandemicznej w formie 
online. Nowa rzeczywistość wymusi-
ła przeniesienie wielu działań biblio-
teki do sieci. Nauczyciel może zabrać 
uczniów do biblioteki na wirtualną 
wystawę, wykorzystać na lekcji pre-
zentacje i quizy dostępne na stronie 
internetowej oraz umówić klasę na 
lekcję biblioteczną w formie zdalnej. 
Może też zachęcić uczniów do udziału 
w konkursach organizowanych przez 
bibliotekę. Grupy przedszkolne mogą 
zapisać się na Eko-bajki online, czyta-
nie na żywo książek o tematyce eko-
logicznej z pogadanką. 
Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do odwiedzenia Biblioteki Pe-
dagogicznej w Białej Podlaskiej oraz 
filii w Łukowie i Parczewie. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie 
internetowej, zachęcamy również do 
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śledzenia profilu biblioteki na Face-
booku.
Kontakt:
Biblioteka Pedagogiczna w Białej 
Podlaskiej
ul. Kolejowa 8
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342 06 16
email: sekretariat@bialabp.edu.pl
www.wp.bialabp.edu.pl
Filia w Łukowie
ul. Kryńskiego 12
21-400 Łuków
tel. 25 798 22 79

www.lukow.bialabp.edu.pl
Filia w Parczewie
ul. Szpitalna 1C
21-200 Parczew
tel. 83 354 28 79
www.parczew.bialabp.edu.pl

Autor: Aneta Siekielewska- Biblioteka Pedagogiczna 
w Białej Podlaskiej

Grabanów - dwór Grabowskich

Od końca XVI wieku Grabanów był 
własnością Radziwiłłów – jako 

część majątku Roskosz wchodzące-
go w skład ich hrabstwa bialskiego. 
W 1714 roku rozbudowano tu folwark 
i założono bażantarnię. Nadano im 
zwarte, barokowe założenie kompozy-
cyjne. Przed połową XIX wieku mają-
tek został własnością Grabowskich, od 
końca XIX wieku należał do Szulców 
(w latach 1939 - 1944 do Wacława 
Szulca). W XIX wieku folwark znany 
był z wysokiej kultury rolnej.
Znajduje się tu klasycystyczny dwór 
wzniesiony po 1860 (w  miejsce 
d a w n e g o ,  d r e w n i a n e g o )  d l a 
Grabowskich, być może według 
projektu Franciszka Jaszczołda. We 
wrześniu 1939 roku do Grabanowa 
wkroczyły wojska radzieckie, a następ-
nie niemieckie, zatem dworek służył 
jako kwatera dla repatriantów. W 1947 
roku swoją siedzibę miała tu Szko-
ła Rachunkowości Rolnej. W kolejnych 
latach kursy rolnicze organizował 
w dworku Państwowy Fundusz Rolny. 
Obiekt użytkował też PGR Roskosz. 
Od 1982 roku należał do Wojewódz-
kiego Ośrodka Postępu Rolniczego. 
W latach 1974 - 1975 i 1986 - 1988 
przeprowadzono remonty, wnętrza 
zostały przebudowane na Dom Opieki 
Społecznej. Od 2002 do 2015 mieścił 
się tu hotel Lubelskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Po remoncie od 
2002 r. mieści się tu Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego i restauracja „U Dzie-
dzica”. Równolegle do dworu, na 
zachód od niego znajdują się dwa mu-
rowane budynki: obora i stodoła po-
chodzą z końca XIX wieku zaś stajnie 
i wozownia z początku XX wieku. Cały 
zespół dworski, wraz z otaczającym go 
parkiem z II połowy XIX wieku, ma 7 
ha powierzchni.
Wokół dworu zachował się park krajo-
brazowy (urządzony zapewne po 1860 

r.) o osiowym i promienistym ukła-
dzie alejek. W jego obrębie znajduje 
się długa aleja dojazdowa (niegdyś na 
grobli między stawami), owalny pod-
jazd i czytelny parter po południowo-
-wschodniej stronie dworu, zamknięty 
półkoliście, ramowany szpalerami gra-
bów i jesionów. Znajduje się tu także 
pomnik pamięci uczestników konfe-
deracji barskiej, powstań kościuszkow-
skiego, listopadowego, styczniowego, 
warszawskiego oraz II WŚ, ufundowa-
ny przez Stefanię Domańską.
Obecnie prowadzone są tam re-
m o n t y.  K l u c z o w y m  z ad a n i e m 
jest modernizacja systemu ciepłej 
wody użytkowej i systemu grzewcze-
go, w tym m.in. montaż nowej kotłow-
ni na biomasę. Do tego dojdzie remont 
stropu, podłóg, dachu, malowanie 
ścian zewnętrznych. Gmina chce tam 
utworzyć klub, a następnie dom se-

niora. Cały projekt opiewa na 2,1 mln 
zł. Remont ma się zakończyć w 2021 
roku.
To wymarzone miejsce na urlop czy 
krótki wypoczynek. Można stąd robić 
długie rowerowe wycieczki do Janowa 
Podlaskiego, gdzie znajduje się słynna 
stadnina koni arabskich, czy nad Bug. 
Park swym pięknem zachwyca i zachę-
ca do spacerów całe rodziny. W koro-
nach drzew mieszka wiele zwierząt, 
więc najmłodsi będą mieli okazję do 
obserwowania ich życia. Okolica ta, 
zachęca również do fotografii. Wiele 
miejsc jest wspaniałym tłem do sesji 
zdjęciowych. Warto wybierając się tam, 
zabrać ze sobą koszyk z odpowiednim 
prowiantem i skorzystać z pięknej wio-
sennej pogody, ciesząc się piknikiem.

Źródła: „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, T. VIII, 
woj. lubelskie, z. 2 – powiat Biała Podlaska, Warszawa 

2006
Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Kompleks parkowy w Grabanowie, obok Wilczyna, już od końca XVIII 
wieku zachwycał jako folwark pobliskiej rezydencji Radziwiłłów w Ro-
skoszy. Obecny, renesansowo-klasycystyczny dwór został zbudowa-
ny w latach 60. XIX wieku. W okresie międzywojennym jego właści-
cielem był Władysław Szulc. Po wojnie dwór zmieniał użytkowników, 
a wraz z nimi zmieniało się jego wnętrze. Obecnie o niegdysiejszym 

pięknie dworu świadczy jedynie wygląd zewnętrzny.
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VIII Forum Kobiet gminy Międzyrzec Podlaski

Celem konkursu było uhonorowa-
nie aktywności kobiet na różnych 

płaszczyznach funkcjonowania w lo-
kalnej społeczności. W konkursie 
zostały wyłonione laureatki w 3 ka-
tegoriach: Kobieta Kultury, Kobieta 
Przedsiębiorca i Kobieta Społecznik.
Zwyciężczynią w pierwszej kategorii 
została Zofia Stepulak z Berezy – 
zgłoszona do konkursu przez zespół 
ludowy „Ale Baby” z kapelą z Berezy. 
Pani Zofia jest kobietą zaangażowa-
ną w promowanie kultury na tere-
nie Gminy Międzyrzec Podlaski, jest 
członkiem zespołu ludowego „Ale 
Baby”, aktywnie angażuje się w or-
ganizację imprez okolicznościowych, 
uczestniczy w festiwalach, przeglą-
dach i konkursach o tematyce kultury 
tradycyjnej i ludowej. Należy do koła 
gospodyń wiejskich oraz klubu senio-
ra w Berezie. 
Kobietą Przedsiębiorcą została Elż-
bieta Chodzińska z Kożuszek. Jest 
Prezesem Międzyrzeckiej Spółdzielni 
Socjalnej „RAZEM”, w której zatrud-
nia wiele utalentowanych i wartościo-
wych kobiet z terenu Gminy Między-
rzec Podlaski. Pani Elżbieta nie tylko 
tworzy miejsce pracy, ale i miejsce 
realizacji zawodowych umiejętności. 
Daje tym samym kobietom wiarę we 
własne możliwości, okazję do osobi-
stego rozwoju oraz wykorzystuje po-
tencjał tkwiący w kobietach z terenu 
gminy. Pani Elżbieta jest równocze-
śnie Prezesem Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Oświatowego Gminy Między-
rzec, pozyskuje środki na realizację 
projektów społeczno-edukacyjnych 
na terenie gminy.
Kobietą Społecznikiem została Kata-

rzyna Tymoszuk z Krzewicy – Pani 
Katarzyna jest nauczycielem języka 
angielskiego i na co dzień pracuje 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Kożuszkach. Czynnie uczestniczy 
w życiu społecznym miejscowości, 
w której mieszka – Krzewicy oraz an-
gażuje się w wiele wydarzeń organizo-
wanych na terenie całej Gminy Mię-
dzyrzec Podlaski. Z własnej inicjatywy 
pisze projekty ukierunkowane na roz-
wój dzieci i młodzieży, pozyskując do-
finansowanie na ich realizację. Wśród 
nich znajduje się projekt „School as 
local centers of revitalization and ke-
eping national identity”, w ramach 
którego dzieci poznały kulturę innych 
państw i wzięły udział w bezpłatnych 
wyjazdach na Białoruś i Słowację, 
a także projekt „Mamy moc!”, w ra-

mach którego dzieci uczyły się samo-
dzielności i rozwijały swoje talenty 
wokalne i taneczne. 
Oficjalnej dekoracji laureatek doko-
nali wójt gminy Krzysztof Adamo-
wicz, przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Pietruk, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu 
Podlaskim z/s w Wysokim Magdale-
na Chodzińska oraz dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim Sylwia Hubica. W kame-
ralnej uroczystości udział wzięli także 
radni – Edward Kopron oraz Jaro-
sław Czapski, a także Michał Teo-
filski z Urzędu Gminy Międzyrzec 
Podlaski i Klaudia Baj – pracownik 
GOK, która uświetniła wydarzenie 
muzycznie grą na gitarze i śpiewem.

Materiały: Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim/ Radio Biper

Ruszył nabór zgłoszeń do nagród „Bialskie Talenty”

Wzorem ubiegłych lat starosta 
bialski  nagrodzi  szczegól-

nie uzdolnione dzieci i młodzież, 
które dzięki swoim osiągnięciom 
promują powiat na arenie między-
narodowej, ogólnopolskiej czy wo-
jewódzkiej. Do 14 maja 2021 roku 
można zgłaszać propozycje osób do 
nagród.  

„Bialskie Talenty ” za rok 2020 
będą przyznane wyróżniającym 
się młodym ludziom (do 18 r.ż.) 
mieszkającym na terenie powiatu 
bialskiego lub grupom dziecięcym 
i   młodzieżow ym pochodząc ym 
z terenu powiatu w następujących 
dziedzinach: nauka, kultura, sport. 
Aby wziąć udział w naborze, na-

leży wypełnić kartę zgłoszeniową 
oraz opis osiągnięć jakich dokona-
no w 2020 roku z uwzględnieniem 
zajętego miejsca w konkursie czy 
podania szczebla zawodów. Wy-
pełnione dokumenty można do-
starczyć osobiście do urzędu lub 
pocztą.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Tradycją stało się, że w gminie Międzyrzec Podlaski Dzień Kobiet 
obchodzony jest w formie cyklicznego Forum Kobiet organizowane-

go wspólnie przez gminę, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. W tym roku odbyło 
się już VIII Forum Kobiet Gminy Międzyrzec Podlaski, którego ha-

słem przewodnim był Fenomen kobiety. Jednym z działań przygoto-
wanych przez organizatorów na święto kobiet był konkurs Kobieta 

Aktywna Gminy Międzyrzec Podlaski 2021, którego podsumowanie 
odbyło się 7 marca w Wysokim. 
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Kulturalny Pejzaż Podlasia: Zespół śpiewaczy 
„Barwinek” ze Styrzyńca

Myśl o wskrzeszeniu działalności 
kulturalnej w Styrzyńcu pojawiła 

się już w 2002 roku.
- Przypominam sobie, że już, jako nowo 
powołany dyrektor szkoły w Styrzyńcu 
zostałam zaproszona w charakterze go-
ścia na Dożynki Gminy Biała Podlaska, 
tam zobaczyłam rozśpiewane zespoły 
ludowe, nie tylko z terenu naszej gminy. 
Wtedy zadałam sobie pytanie. Jak to 
jest, że w wielu miejscowościach są lu-
dowe zespoły śpiewacze, a w Styrzyńcu 
nie ma? – wspomina jeden z filarów 
zespołu Bogumiła Chodun.
Niedługo potem, dzięki wsparciu 
władz gminnych powołany został 
w Styrzyńcu Klub Kultury. Idea ofi-
cjalnego powołania zespołu śpiewa-
czego pojawiła się dopiero w 2014 
roku z inicjatywy obecnej dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej 
Podlaskiej Agnieszki Borodijuk, 
Bogumiły Chodun oraz mieszkańców 
miejscowości.
– Trzeba było połączyć we wspólnym 
działaniu ludzi, których już wcześniej, 
chociaż o tym nie wiedzieli, łączyło 
upodobanie do słuchania i śpiewania 
melodii ludowych, ale też gotowość 
do podejmowania społecznych, bezin-
teresownych działań na rzecz innych 
– mówi pani Bogumiła. Pierwszym 
instruktorem zespołu został Ro-
man Makarski. Pomagał w stawia-
niu pierwszych scenicznych kroków, 
dobierał i systematycznie wzbogacał 
repertuar oraz akompaniował śpie-
wakom grając na akordeonie.
Zespół krótko po rozpoczęciu działal-
ności zaprezentował się po raz pierw-
szy na dożynkach gminnych w 2005 
roku, które odbywały się w Styrzyń-
cu. Kolejnym dużym wydarzeniem 
dla zespołu, był udział w pokazie 
scenicznym wykonanym wspólnie z 
młodzieżowym zespołem tanecznym 
„Macierzanka”, prowadzonym przez 
Agnieszkę Bieńkowską i Podlaską 
Kapelą Ludową podczas Międzynaro-
dowego Podlaskiego Jarmarku Folklo-
ru w Białej Podlaskiej.
Kolejnym instruktorem „Barwinka” 
został Andrzej Stępka, znany w Bia-

łej Podlaskiej akordeonista, muzyk, 
pedagog i kierownik Podlaskiej Kapeli 
Ludowej. Regularne próby z nim, owo-
cowały coraz większym zgraniem, lep-
szą techniką śpiewania i rozbudowy-
waniem repertuaru o kolejne utwory.
Zespół śpiewa znane piosenki ludowe, 
biesiadne, turystyczne, patriotyczne, 
wojskowe, religijne, a także pop i di-
sco polo. Członkowie piszą również 
własne teksty na wyjątkowe okazje, 
które adaptują do znanych melodii.
Obecnie w zespole występują: Cze-
sława Wachowiec, Dorota Skra-
burska, Urszula Bernasiu, Jan 
Bernesiuk, Bogumiła i Tadeusz 
Weresowie, Bogumiła i Henryk 
Chodunowie, Agnieszka Borodi-
juk, Roman Michałowski, Małgo-
rzata Hanas oraz Andrzej Górski. 
Wcześniej śpiewali także: Zenobia 
Michałowska, Bogumiła i Piotr 
Przybyło oraz Justyna Bielecka.
„Barwinek” do tej pory miał przyjem-
ność zaprezentować się wielokrotnie 
na powiatowych przeglądach kapel i 
śpiewaków ludowych w Styrzyńcu i 
Drelowie oraz corocznie na festynach 
i dożynkach w miejscowościach gminy 
Biała Podlaska. Występował również 
kilkakrotnie w Białej Podlaskiej pod-
czas Jarmarku Michałowego z okazji 
dni patrona miasta. Śpiewacy ze Sty-

rzyńca zapraszani byli wielokrotnie 
na koncerty kolęd do bialskich przed-
szkoli i szkół a nawet do więzienia, 
gdzie kolędowali dla osadzonych. Ze-
spół był stałym gościem jubileuszy, 
imprez kulturalnych i integracyjnych 
odbywających się na terenie Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego „Piotruś” 
oraz Szkoły Podstawowej w Styrzyń-
cu. W ubiegłym roku mimo pandemii 
„Barwinek” wystąpił podczas imprezy 
biegowej w Gnojnie.
Warto dodać, że działalność „Barwin-
ka” nie ogranicza się tylko do śpie-
wania. Zespół chętnie uczestniczy w 
różnego rodzaju akcjach społecznych, 
pomaga rokrocznie m.in. w zbiórce 
produktów żywnościowych w ramach 
akcji „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę”. Ponadto czynnie włącza się w 
przedsięwzięcia organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Styrzyńca, czy Koło 
Gospodyń Wiejskich. 
W 2020 roku dzięki inicjatywie dyrek-
tor GOK-u Agnieszki Borodijuk, ze-
spół nakręcił swój pierwszy teledysk, 
który powstał na 15-lecie istnienia. 
Produkcją wizualną zajął się portal 
Radio Biper, a za stronę muzyczną od-
powiadał instruktor muzyczny z GOK 
w Białej Podlaskiej Jakub Gdela. 

Materiały: Radio Biper

Od 16 lat śpiewają, promują kulturę ludową i wzbogacają ofertę kul-
turalną swojej miejscowości oraz całej gminy Biała Podlaska. Zespół 

„Barwinek” ze Styrzyńca obchodzi kolejną rocznicę działalności.  
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Sportowe Stypendia Powiatu Bialskiego!

Wyróżniono 16 sportowców, w tym 
za pierwsze miejsce w Mistrzo-

stwach Świata w dyscyplinie podnosze-
nie ciężarów. Takie osiągnięcie na swoim 
koncie ma Konrad Łazuga z Terespo-
la. Dyscyplinę podnoszenie ciężarów w 
Terespolu reprezentowali stypendysta 
Michał Zrol z trenerem Arturem Sku-
limowskim.
Realizując uchwałę Rady Powiatu w Bia-
łej Podlaskiej z dnia 28 listopada 2020 
roku w sprawie ustanowienia okreso-
wych stypendiów dla sportowców oraz 
nagród za wyniki sportowe i wyróżniają-
ce osiągnięcia w działalności sportowej, 
wydanym zarządzeniem Starosta Bialski 
powołał pięcioosobową Komisja ds. sty-
pendiów sportowych w celu wyłonienia 
kandydatów do stypendiów sportowych. 
W jej skład weszli reprezentanci: Zarzą-
du Powiatu w Białej Podlaskiej, Komisji 
Edukacji Kultury Sportu i Turystyki 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, orga-
nizacji pozarządowych oraz Wydziału 
Spraw Społecznych Starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej.
Do Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej wpłynęło 17 wniosków o 
udzielenie stypendium sportowego w 
dyscyplinach: taekwon-do ITF, taekwon-
-do olimpijskie, podnoszenie ciężarów i 
pływanie. Jeden wniosek nie był rozpa-
trywany ze względu na niespełnienie 
wymogu formalnego.
Komisja stypendialna obradowała w 
dniu 27 stycznia 2021 roku. Członko-
wie komisji pozytywnie zaopiniowali 
przyznanie stypendiów pozostałym 16. 
zawodnikom i postanowili zapropono-
wać Zarządowi Powiatu w Białej Podla-
skiej wysokość stypendiów i czas na jaki 
stypendia mają być przyznanie poszcze-
gólnym zawodnikom.

W budżecie Powiatu Bialskiego na 2021 
rok przewidziano na wypłatę stypen-
diów sportowych kwotę 30 tys. złotych 
i ta kwota została rozdysponowana w ca-
łości, tak jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.
Wykaz zawodników, którym przy-
znano Stypendia Sportowe z Bu-
dżetu Powiatu w Białej Podlaskiej 
w roku 2021:
1. Łazuga Konrad – podnoszenie 
ciężarów -MOK Terespol
2. Siedlanowski Kacper – Taekwon-
-do olimpijskie – Klub Sportowy Ta-
ekwondo w Międzyrzecu Podlaskim
3. Stanilewicz Anastazja – Ta-
ekwon-do ITF – Akademia Taekwon-
-do VIRTUS w Łomazach

4. Bogusz Kacper – podnoszenie cię-
żarów – GCK w Kobylanach
5. Podkańska Karolina – Taekwon-
-doITF – Akademia Taekwon-do VIR-
TUS w Łomazach
6. Jakimiak Jakub – pływanie – 
Klub Sportowy „NARWAL” Między-
rzec Podlaski
7. Zrol Michał – podnoszenie cięża-
rów – MOK Terespol
8. Kłos Patrycja – podnoszenie cię-
żarów – GCK w Kobylanach
9. Bogusz Łukasz – podnoszenie cię-
żarów – GCK w Kobylanach
10. Sakiewicz Mateusz – Taekwon-
-do ITF – Akademia Taekwon-do VIR-
TUS w Łomazach
11. Myszka Daria – Taekwon-do 
olimpijskie – Klub Sportowy Ta-
ekwondo w Międzyrzecu Podlaskim
12. Kłos Sebastian – podnoszenie 
ciężarów – GCK w Kobylanach
13. Kędzierawski Filip – podnosze-
nie ciężarów – GCK w Kobylanach
14. Krzyżanowski Bartosz – podno-
szenie ciężarów – GCK w Kobylanach
15. Karwowska Wiktoria – pływa-
nie – Klub Sportowy „NARWAL” Mię-
dzyrzec Podlaski
16. Spychel Marek – podnoszenie 
ciężarów – GCK w Kobylanach.

Materiały: Radio Biper

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą z dnia 10 lutego br. przyznał 
stypendia sportowe zawodnikom, którzy w 2020 roku osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe w ramach systemu sportu młodzieżowego. W związku 

z ograniczeniami pandemicznymi jedynie delegacje kilku zawodników i 
trenerów odebrały uroczyście swoje dyplomy potwierdzające przyznanie 

stypendium podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Wręczenia dokonali 
starosta Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski i przewodni-

czący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński. Stypendia przyznano w kwocie od 
180 do 690 zł miesięcznie przez pięć kolejnych miesięcy. 
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE

Tytuł usługi

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-505 Janów Podlaski, 
ul. Bialska 6a

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

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

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Tytuł usługi

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

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

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

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

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

od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

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

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

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA
Tytuł usługi

NPP opis usługi:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administra-
cyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępo-

waniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 

lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działal-
ności.

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

Dane teleadresowe:
Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.
Radcowie Prawni 21-560 Międzyrzec Pod-

laski, ul. Warszawska 
30/32

od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 900 – 1300

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

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

Adwokaci 21-550 Terespol, ul. 
Wojska Polskiego 132

wtorki, czwartki, piątki 
w godz. 900 – 1300, środy 
1300 – 1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 375-20-79

Kobylany (Urząd Gminy 
Terespol), Pl. Kaczorow-
skiego 1

poniedziałki od 1300 do 
1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 411-20-28
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Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Ry-
nek 35

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

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: 518-415-182, 663-
762-223

21-532 Łomazy, Pl. Ja-
gielloński 27

środy od 800 do 1200 centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 341-70-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA

Tytuł usługi

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

MEDIACJA opis usługi:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca 
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wo-
bec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach 
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 

• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do 
drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także 
w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać: NPO/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiat-

bialski.pl lub osobiście 

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

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

21-505 Janów Podlaski, ul. 
Bialska 6a

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

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

do punktu (83) 341-30-73 
(wew. 29)



GORĄCZKĘ

SUCHY KASZEL

DUSZNOŚCI

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

JEŚLI MASZ

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR

ZADZWOŃ!

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
w Białej Podlaskiej
w godz. 7.30 - 18.00

83 344 - 41 - 60
83 344 - 41 - 61
83 344 - 41 - 62

po godz. 18.00
513 096 756
505 187 728

Oddział Zakaźny 
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej

83 414 - 72 - 65

gdzie uzyskasz informacje
o dalszym postępowaniu

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


