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XXXIV Sesja Rady Powiatu

Po otwarciu XXXIV sesji  Rady 
Po w i at u  i   p o w i t a n i u  g o ś c i , 

Przewodniczący Rady Mariusz Ki-
czyński rozpoczął prowadzenie 
obrad. Po krótkiej przerwie spo-
wodowanej problemami technicz-
nymi, Przewodniczący stwierdził 
obecność 21 radnych, co stanowiło 
wymaganą liczbę dla prawomocno-
ści obrad. Po stwierdzeniu kworum 
Starosta Bialski wniósł wniosek 
o zmianę porządku obrad. Zapro-
ponował, by nie obradować nad 
wystosowaniem apelu do władz 
partnerskiego Rejonu Brzeskiego 
o podjęcie starań w obronie Dy-
rektor Polskiej Harcerskiej Szko-
ły Społecznej imienia Romualda 
Traugutta w Brześciu, Pani Anny 
Paniszewy oraz o utrzymanie szkół 
z polskim językiem nauczania dla 
obywateli Republiki Białoruś, któ-
rzy mają polskie pochodzenie. Jego 
zdaniem sprawą powinna zająć się 
polska dyplomacja i Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, a podjęciem 
apelu i uchwały można by było je-
dynie zaszkodzić Polakom miesz-
kającym na Białorusi. W związku 
z powyższym Przewodniczący Rady 
poddał pod głosowanie zmianę. 
Przy 21 obecnych została przyjęta 
zmiana dotycząca porządku ob-
rad oraz protokół z XXXIII sesji. 
Następnie Radni podjęli uchwały 
w poniższych kwestiach:
–  roz p a t r z e n i a  s p raw oz d a n i a 
z działalności komendanta miej-
skiego Policji oraz informacji o sta-
nie porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego na terenie powiatu za 
2020 rok;
– rozpatrzenia informacji komen-
danta miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej o stanie bezpieczeń-
stwa powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za 2020 rok;
– rozpatrzenia informacji o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powia-
tu bialskiego za 2020 rok;
–  roz p a t r z e n i a  s p raw oz d a n i a 
z działalności Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie w  Białej 
Podlaskiej za rok 2020, oceny zaso-
bów pomocy społecznej w Powiecie 
Bialskim stanowiącej załącznik do 
sprawozdania oraz sprawozdania 
z  efektów pracy koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, 
jako organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej w Powiecie Bialskim.
Na sesję zostali zaproszeni Ko-
mendant Miejski Policji w Białej 
Podlaskiej insp. Wojciech Cza-
pla, Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej bryg. mgr 
inż. Artur Tomczuk, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Białej Podlaskiej Marcin No-
wik oraz Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Bia-
łe j  Podlaskie j  mgr Małgorza-
ta Malczuk .  Zaproszeni goście 
szczegółowo odpowiadali na skie-
rowane przez Radnych pytania. Po 
zakończeniu dyskusji i wyczerpa-
niu tematów zamknięto ten dział, 
a Przewodniczący Mariusz Kiczyń-
ski zarządził przerwę.
Po krótkiej przerwie przystąpiono 
do rozpatrywania projektów i pod-
jęcia uchwał w sprawach: 
– wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości Powiatu 
Bialskiego (druk nr 247); 
– zwolnienia z obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu 
(druk nr 248); 
– określenia zadań z zakresu za-
trudniania oraz rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych, na które przeznacza 
się środki finansowe Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 roku 
(druk nr 249); 
– uchwalenia „Powiatowego Pro-
gramu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2021 – 2023” (druk nr 251); 

– udzielenia dotacji celowej na sfi-
nansowanie prac konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym pod nu-
merem A-56 do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie powia-
tu bialskiego (druk nr 253); 
– udzielenia dotacji celowej na sfi-
nansowanie prac konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym pod nume-
rem A-292 do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie powia-
tu bialskiego (druk nr 254); 
– wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości (druk nr 255); 
zmian w budżecie Powiatu Bial-
skiego na 2021 rok (druk nr 256); 
– zmiany uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Powia-
tu Bialskiego na lata 2021 – 2032; 
– delegowania dwóch radnych do 
składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku (druk nr 252). 
W  powyższych kwestiach Radni 
byli zgodni, a wszystkie uchwały 
przyjmowano jednogłośnie. 
W punkcie 10. obrad Rady, zostało 
przyjęte sprawozdanie z działalno-
ści komisji za 2020 rok. W związku 
z brakiem pytań, Przewodniczący 
Mariusz Kiczyński rozpoczął dys-
kusje w sprawie wniosku dyrekto-
ra Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w  Białe j  Podlaskie j 
o wyrażenie zgody na dokonanie 
wypowiedzenia umowy o  pracę 
radnemu Powiatu Bialskiego Ar-
kadiuszowi Maksymiukowi. Radni 
ustalili, iż w tej sprawie zebrano 
zbyt mało materiału, by móc jed-
noznacznie się wypowiadać w tej 
kwestii. Sprawa jest bardzo deli-
katna, zatem zostaną podjęte kro-
ki celem wyjaśnienia przyczyny wy-
powiedzenia umowy Radnego. 
W  związku z  wyczerpaniem py-
tań, Przewodniczący przeszedł do 
punktu 12. Sprawozdanie Starosty 
z pracy Zarządu Powiatu w okre- ▶

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Powia-
tu. W związku z obowiązującymi obostrzeniami odbyła się w trybie 

zdalnym. 
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sie pomiędzy sesjami. Sprawozda-
nie zostało jednogłośnie przyję-
te, a w związku z brakiem pytań, 
Przewodniczący rozpoczął kolejny 
punkt 13. Sprawy bieżące, wnioski 
i oświadczenia. 
W punkcie 13. pojawiło się pytanie 
Wiceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu Daniela Dragana, który zapy-
tał czy kwestia apelu dotyczącego 
sytuacji na Białorusi, została po-
dejmowana na spotkaniu Zarządu 
Powiatu. Starosta Bialski Mariusz 
Filipiuk odpowiedział, że sprawa 
została poruszana. On wystąpił 
do Ministra Spraw Zagranicznych 
z tym zagadnieniem. Decyzja w tej 
sprawie będzie uzależniona od sta-
nowiska polskiej dyplomacji. 
Kolejnym podejmowanym tematem 

był podział środków z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
R adni wyrazil i  niezadowolenie 
wynikające z  podziału środków, 
stwierdzając że powiat został po-
krzywdzony. Wysoce niezrozumia-
łym jest, dlaczego dwa wniosko-
wane projekty zostały całkowicie 
odrzucone, a jeden został dofinan-
sowany nieznaczną kwotą. 
Następnym poruszanym tematem 
był program realizowany przez 
Lasy Państwowe. Program ma za-
chęcać do biwakowania w wyzna-
czonych do tego miejscach w lesie. 
Obszary takie zostały już przygo-
towane przez Nadleśnictwo Biała 
Podlaska Leśnictwo Konstantynów, 
Nadleśnictwo Międzyrzec i Nadle-
śnictwo Chotyłów Leśnictwo Za-

błocie i Kodeń.
Swoje opinie w  poszczególnych 
kwestiach wyrazili Przewodniczący 
Rady Powiatu Mariusz Kiczyński, 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, 
Wicestarosta Janusz Skólimowski, 
Wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Daniel Dragan, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Tomasz Bylina, 
Członek Zarządu Powiatu Mateusz 
Majewski,  radni Marek Sulima, 
Arkadiusz Maksymiuk ,  Marian 
Tomkowicz, Łukasz Jaszczuk, oraz 
Sekretarz Powiatu Sławomir So-
snowski.
W  związku z  wyczerpaniem po-
rządku obrad Przewodniczący Rady 
Mariusz Kiczyński zamknął XXXIV 
sesję Rady Powiatu w Białej Podla-
skiej.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

Umowy na kolejne odcinki A2 
Siedlce - Biała Podlaska podpisane

- 1 kwietnia podpisaliśmy umowy na 
dwa odcinki między Siedlcami a Bia-
łą Podlaską. Teraz finalizujemy okres 
przygotowawczy podpisaniem umów 
na budowę kolejnych dwóch odcinków 
A2 na wschód od Warszawy. Przed 
nami już ostatni krok, zaprojektowanie 
i wybudowanie do końca 2024 roku 
ponad 63 kilometrów A2 - powiedział 
Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

A2 węzeł Siedlce Zachód – Malinowiec
Wykonawcą inwestycji jest firma Stra-
bag. Umowa o wartości 700 mln zł 
ma zostać zrealizowana w przeciągu 
33 miesięcy od daty jej zawarcia. Za-
kończenie prac związanych z przygo-
towaniem dokumentacji projektowej 
i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) zaplanowano na 
grudzień tego roku. Szacowany ter-
min zakończenia wszystkich prac to 
koniec 2024 roku. Zadaniem wyko-
nawcy będzie budowa prawie 19 km 
autostrady. 

A2 węzeł Łukowisko – Swory
Wykonawcą inwestycji jest Przedsię-

biorstwo Usług Technicznych Inter-
cor. Umowa opiewa na wartość prawie 
370 mln zł. Zakończenie prac zwią-

zanych z przygotowaniem dokumen-
tacji projektowej i złożenie wniosku 
o uzyskanie decyzji ZRID przewidzia- ▶

Rozpoczyna się realizacja ostatnich dwóch odcinków autostrady A2 
pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Dnia 14 kwietnia 2021 roku podpi-
sane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę 19 km odcinka Siedlce 

Zachód - Malinowiec oraz 12,5 km odcinka węzeł Łukowisko - Swory.
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ne zostało na grudzień. Szacowany 
termin zakończenia prac to 2024 rok.
Zadaniem wykonawcy będzie przy-
gotowanie projektu budowlanego, 
uzyskanie niezbędnych decyzji, a na-
stępnie budowa około 12,5 km au-
tostrady A2 o przekroju dwujezdnio-
wym z dwoma pasami ruchu i rezerwą 
pod budowę trzeciego pasa ruchu. 
Ponadto powstaną drogi równoległe 
do obsługi przyległego terenu, urzą-
dzenia ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Na etapie 
przygotowania dokumentacji projek-
towej wykonawca określi, jaki zasto-
suje rodzaj nawierzchni - betonową 
czy bitumiczną.
A2 Swory - węzeł Biała Podlaska 
(Cicibór)
Wykonawcą tego zadania jest PO-
LAQUA. Umowa o wartości prawie 
470 mln zł zostanie zrealizowana 
w ciągu 33 miesięcy. Zakończenie 
prac związanych z przygotowaniem 
dokumentacji przewidziane zostało 
na grudzień 2021 roku. Zakończe-
nie wszystkich prac przewidywane 
jest na koniec 2024 roku. Zada-
niem wykonawcy będzie budowa 

około 14 km autostrady.
A2 od węzła Lubelska do granicy 
państwa
- Zgodnie z wcześniejszą obietnicą suk-
cesywnie kierujemy do realizacji kolejne 
odcinki autostrady A2 w kierunku grani-
cy z Białorusią. Dzięki budowie tej trasy 
powstanie bezpieczny i wygodny kory-
tarz transportowy, co przełoży się na 
jeszcze szybsze tempo rozwoju polskiej 
gospodarki. Pierwsze efekty tego proce-
su będą widoczne już teraz, bo powsta-
ną nowe miejsca pracy związane z re-
alizacją drogi, a kolejne już po oddaniu 
tej trasy do użytkowania – powiedział 
Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk. 
W sierpniu 2020 roku do ruchu od-
dano ponad 15 km odcinek autostra-
dy A2 pomiędzy węzłem Lubelska, 
a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. 
Wiosną 2020 roku podpisane zostały 
umowy na realizację dwóch kolejnych 
odcinków tej autostrady pomiędzy 
węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Grę-
zów i Siedlce Zachód. Przewidywany 
termin ukończenia prac to jesień 2023 
roku. Pod koniec stycznia bieżącego 
roku podpisana została umowa na 

ostatni odcinek autostrady pomiędzy 
węzłami Groszki i Gręzów. Planowany 
termin zakończenia prac to lato 2024 
roku, natomiast 1 kwietnia 2021 roku 
podpisane zostały umowy na realiza-
cję dwóch odcinków A2 od Siedlec do 
Białej Podlaskiej: Malinowiec – węzeł 
Łukowisko oraz Swory – Biała Podla-
ska.
Oferta konsorcjum firm Multicon-
sult Polska (lider) i Value Engineering 
(partner) okazała się najkorzystniej-
sza w przetargu na zaprojektowanie 
odcinka autostrady A2 od węzła Biała 
Podlaska do granicy państwa (Kuku-
ryki). Opracowanie dokumentacji na 
ostatni fragment autostrady łączącej 
zachodnią i wschodnią granicę Pol-
ski wyceniono na 13 357 800,00 zł. 
W przetargu na zaprojektowanie trasy 
udział wzięło 9 przedsiębiorstw. Zada-
niem projektanta będzie wykonanie 
projektu budowlanego wraz z uzyska-
niem decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej oraz budowa 
32 km fragmentu A2 na odcinku od 
węzła Biała Podlaska (km 624+830) 
do granicy państwa z Białorusią (km 
657+703). 

Materiały: GDDKiA/ Ministerstwo Infrastruktury

▶

Bezpłatna pomoc niepełnosprawnym

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom opieku-

nów dzieci i dorosłych z niepeł-
nosprawnościami, Powiat Bialski 
w  grudniu 2020 roku aplikował 
o  środki z  Funduszu Solidarno-
ściowego na realizację programu 
„Opieka Wytchnieniowa – edycja 
2021”, aby mieszkańcy Powiatu 
Bialskiego, którzy sprawują opiekę 
nad swoimi najbliższymi niepeł-
nosprawnymi, mogli nieodpłatnie 
skorzystać z  doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usług opieki wy-
tchnieniowej. 
Opieka wytchnieniowa polega na:
zapewnieniu osobie wymagającej 
opieki maksymalnie 14-dniowego 
całodobowego pobytu w  jednym 
z domów pomocy społecznej na te-
renie powiatu bialskiego,
specjalistycznym poradnictwie in-
dywidualnym lub grupowym (psy-
chologicznym lub terapeutycznym) 

oraz wsparciu w zakresie nauki pie-
lęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 
Usługi opieki wytchnieniowej są 
skierowane do osób sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad:
1.dziećmi z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności,
2.osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności lub osobami 
z  orzeczeniami równoważnymi, 
które są całkowicie niesamodzielne 
i które stale przebywają w domu. 
Jeśli sprawują Państwo opiekę nad 
najbliższymi niepełnosprawnymi 
i jednocześnie potrzebujecie:
czasowego odciążenia od codzien-
nych obowiązków łączących się ze 
sprawowaniem opieki, zapewnienia 
czasu na odpoczynek i regenerację,
wzmocnienia osobistego potencja-

łu oraz ograniczenia wpływu obcią-
żeń psychofizycznych związanych 
ze sprawowaniem opieki poprzez 
wsparcie psychologiczne lub tera-
peutyczne,
podniesienia lub uzupełnienia po-
ziomu kompetencji dotyczących 
opieki nad osobą niepełnosprawną 
poprzez naukę technik wspomaga-
nia, pielęgnacji, rehabilitacji w wa-
runkach domowych itp. 
Zapraszamy do zgłaszania się do 
Programu i bezpłatnego korzysta-
nia z oferowanego wsparcia. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 
Podlaskiej, tel.: (83) 343 29 82.

Materiały: PCPR w Białej Podlaskiej

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. 
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Akcja Czysta Ziemia w Międzyrzecu Podlaskim

Tabliczki edukacyjne ustawili inicja-
torzy akcji Wójt Gminy Krzysztof 

Adamowicz i Prezes Zakładów Mię-
snych Strzakły Jan Brodawka wraz 
z naszymi patronami Radnym Wo-
jewództwa Lubelskiego Ryszardem 
Szczygłem, Nadleśniczym Nadleśnic-
twa Międzyrzec Leszkiem Michal-
cem, reprezentującymi Starostę Bial-
skiego Sławomirem Sosnowskim 
i Przemysławem Bierdzyńskim 
oraz Dyrektor GOK w Międzyrzecu 
Podlaskim Sylwią Hubicą.
W celu przygotowania do akcji miesz-
kańcy w dniach 14.04. – 21.04. mogli 
odebrać pakiety czystości w punktach 
kontaktowych. Już od poniedziałku 
(19.04.2021 roku) mieszkańcy po-
rządkowali teren gminy, a wspólna 
akcja sprzątania trwała do niedzieli. 
Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Mię-
dzyrzec w ramach podziękowania za 
udział w akcji każdy chętny otrzymał 
roślinkę, by móc zasadzić ją w swoim 
ogrodzie.
Ilość odpadów w lasach i na terenach 
zielonych była porażająca jednak od-
zew naszej lokalnej społeczności oka-
zał się bardzo budujący. Zaintereso-
wanie akcją było bardzo duże – wzięło 
w niej udział około 400 osób. 
Podziękowania należą się Mieszkańcom 
Gminy, Sołtysom i Radom Sołeckim, 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, Szkołom, Przed-
szkolu, Stowarzyszeniom, Druhom 
z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
Sołtysom, Klubom Seniora oraz Przed-
siębiorcom min. Fresh Farm Logistics, 
które ufundowało środki ochrony oso-
bistej oraz Międzygminnemu Przedsię-
biorstwu Usług Komunalnych, które za-
pewnia odbiór setek worków odpadów.

Podczas symbolicznego oznacza-
nia Punktów Czystości Wójt Gminy 
Krzysztof Adamowicz wyjaśnił idee 
akcji – Ustawiliśmy w punktach czysto-
ści tabliczki przypominające o dbaniu 
o środowisko z grafikami zwierząt wraz 
z napisami np. „Las to jest mój dom, ja 
tu mieszkam”. Tabliczki mają przypo-
minać o tym, że ziemia nie jest naszą 
własnością. Praktycznie na terenie całej 
gminy są porządkowane przestrzenie 
publiczne. Uważam, że edukacja jest 
bardzo ważna. Powinniśmy czuć wspól-
ną odpowiedzialność za to jak wygląda 
nasze otoczenie. Zapominamy o tym, 
że Ziemia nie jest wysypiskiem śmieci. 
Mam nadzieję, że za pół roku nie będzie-
my musieli tej akcji powtarzać. 
Michał Teofilski podinspektor ds. 
promocji, kultury i współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi podkreślał, 
że - Zainteresowanie akcją było bardzo 
duże, codziennie zgłaszały się lokalne 

firmy, sołectwa, stowarzyszenia, szkoły, 
osoby prywatne czy strażacy ochotnicy. 
Dzięki wspólnej pracy posprzątaliśmy 
dużą część gminy. Właściwie dzięki zde-
centralizowanemu charakterowi akcji 
udział w niej zadeklarowały setki wo-
lontariuszy. Trudno wskazać gminną 
miejscowość, w której nie byłoby akcji 
sprzątania.
Akcja Czysta Ziemia Spotkała się 
z bardzo pozytywnym przyjęciem in-
stytucji zarówno na szczeblu powiato-
wym jak i wojewódzkim. Honorowym 
Patronatem wydarzenie objęli Woje-
woda Lubelski Lech Sprawka, Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie prof. Grzegorz 
Grzywaczewski, Starosta Bialski 
Mariusz Filipiuk oraz Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Międzyrzec Leszek Mi-
chalec.

Materiały: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

Starosta Bialski z odznaczeniem

Uchwałą Zarządu Głównego w My-
śliborzu z dnia 8 kwietnia 2021 

roku Starosta Bialski Mariusz Filipiuk 
został odznaczony Krzyżem Diamentowym za zasługi dla Krajowego Związku Dzieci Wojny w Polsce. Odznaczenie 
zostało wręczone Staroście 13 kwietnia przez Prezesa Oddziału KZDW w Białej Podlaskiej Zdzisława Grenia oraz 
Sekretarza Oddziału Wiesława Łucia. 
Stowarzyszenie jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, 
małoletnich ofiar wojny 1939-1945, które na dzień 8 maja 1945 roku nie miały ukończonych 18 lat. Związek zajmuje 

Dnia 22 kwietnia 2021 roku w Światowy Dzień Ziemi zostały ozna-
czone symboliczne Punkty Czystości w lesie pomiędzy Strzakłami, 
Jelnicą i Misiami, a także przy żwirowni w Berezie. Dzięki Wolon-

tariuszom przeprowadzono wspólną akcję sprzątania lasów.  Tego 
dnia również dzięki partnerom społecznym pojawiły się tabliczki 

i Punkty Czystości na terenie całej gminy.

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk został wyróżniony przez Krajowy 
Związek Dzieci Wojny w Polsce Krzyżem Diamentowym.

Fo
to

re
la

cj
a:

 U
rz

ąd
u 

Gm
in

y 
M

ię
dz

yr
ze

c 
Po

dl
as

ki



9www.powiatbialski.eu         Gościniec Bialski Nr 04/2021

Wielkanocna akcja charytatywna

Przy pomocy darczyńców, udało się 
zakupić paczki ze słodyczami dla 

najmłodszych podopiecznych Orga-
nizacji, oraz paczki żywnościowe dla 
rodzin, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. 
W szczególności podziękowania nale-
żą się:
- Panu Posłowi Riadowi Haidarowi 
oraz Pani Dyrektor Annie Wiczuk 
i Panu Andrzejowi Kalinowskiemu, za 
dostarczenie produktów spożywczych 
podarowanych przez Pana Posła,
- Panu Tadeuszowi Kotowi – P.H.U.P 
,,Kotpol’’,
- Panu Stanisławowi Wysokińskiemu 
– P.H.U. Wysokiński,
- Panom Marcinowi Filipiukowi i Łu-
kaszowi Filipiukowi – F.H.U ,,Filipiuk” 
Skup Złomu,
- Panu Krzysztofowi Gomółce – Hur-
towa i detaliczna sprzedaż jaj,
- Pani Sarze Skupińskiej – ,,Lek-Vet”,
- Pani Agnieszce Lewandowskiej – Ap-
teka ,,Fidelis”,
- Państwu Annie i Antoniemu Korze-
niowskim,
- Zakładom Drobiarskim ,,SEDAR” 
S.A,
- Branży Drobiarskiej ,,DROSED”.
Organizacja ,,Podaj Dziecku Pomocną 

Dłoń” składa również podziękowania 
wielu innym sponsorom, którzy do-
konali wsparcia finansowego przed-
sięwzięcia, oraz pomogli w organizacji 
paczek z okazji Świąt Wielkiej Nocy. 
Ich ogromne serce, zaangażowanie, 
oraz chęć niesienia pomocy potrzebu-
jącym, przyniesie ulgę i wytchnienie 
tym, którzy mają mniej.

Szczególne podziękowania należy 
skierować również Starostwu Bialskie-
mu oraz Staroście Mariuszowi Filipiu-
kowi, oraz do Urzędu Miasta Między-
rzec Podlaski na czele z Burmistrzem 
Zbigniewem Kotem, oraz do Urzędu 
Gminy Międzyrzec Podlaski i Wójta 
Gminy Krzysztofa Adamowicza za 
współpracę.
Materiały: Organizacja "Podaj dziecku pomocną dłoń"

się udzielaniem pomocy prawnej swoim członkom występu-
jącym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szko-
dy oraz powstałe skutki ich następstw od rządów państw 
winnych II Wojny Światowej. Działacze zajmują się również 
inspirowaniem i utrwalaniem osobistych historycznych 
wspomnień z okresu II Wojny Światowej. Organizacja ma 
za zadanie w główniej mierze otaczanie opieką członków 
Stowarzyszenia i pozostałych po nich wdów i wdowców, 
zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych oraz 
czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych 
członków, czy utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopo-
moc oraz wzajemną życzliwość. Krajowy Związek Dzieci 
Wojny reprezentuje interesy swych członków wobec władz 
organów administracji państwowej i samorządowej oraz in-
stytucji i organizacji społecznych, broni godności i honoru 
członków Stowarzyszenia. Poprzez swoją działalność chce 
umocnić solidarność kombatantów w kraju i za granicą. 
-Działania na rzecz tak szczytnych celów to dla mnie ogromny 
zaszczyt. Dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami Krajowego 
Związku Dzieci Wojny Oddziału w Białej Podlaskiej na długo 
pozostanie w mojej pamięci- powiedział na spotkaniu Staro-
sta Bialski Mariusz Filipiuk.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

Dnia 01.04.2021 roku w siedzibie Organizacji ,,Podaj Dziecku Po-
mocną Dłoń” w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się rozdanie paczek 

wielkanocnych dla potrzebujących rodzin. W związku z tym, Or-
ganizacja składa serdeczne podziękowania sponsorom za pomoc 

w zakupie produktów spożywczych oraz dołożenie swojej cegiełki do 
paczek Wielkanocnych. 
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Kolejny odcinek powiatówki do remontu

Remontowany odcinek od km 
16+400 do km 19+553 odc. dłu-

gości 3,153 km, połączy się z wyre-
montowanym wcześniej odcinkiem 
przebiegającym przez las, a wycho-
dzącym na terenie miejscowości Lisy. 
Koszt inwestycji wyniesie ok. 200 tys. 
zł. Gmina Biała Podlaska w uchwale 
zaplanowała przekazanie 100 tys. 
zł w formie pomocy finansowej 
Powiatowi Bialskiemu na realizację 
zadania. Zarząd Dróg Powiatowych, 
któremu podlega droga dołoży do 
przedsięwzięcia kolejne 100 tys. zł. 
Droga powiatowa Wólka Plebańska 
– Lisy – Michałówka – Janówka – 
Młyniec – Leszczanka – Witoroż po 
zrealizowaniu zadania, dzięki wcze-
śniejszym pracom i tym zaplanowa-
nym w roku bieżącym, uzyska pełny 
1 kilometr wyremontowanej trasy. 
Wcześniej też udało się wyremonto-
wać tę drogę  na odcinku Michałówka 

– Janówka. Kolejne środki finansowe 
w budżetach przeznaczone zostaną 

na odcinki drogi biegnące już przez 
same Lisy i Janówkę.

Materiały: Radio Biper 

Remont kościoła parafialnego w Drelowie

Zakres prac obejmuje renowację 
ołtarzy i chrzcielnicy, malowanie 

ścian, wymianę instalacji energetycz-
nej i posadzki oraz montaż ogrzewa-
nia podłogowego. 
Na kompleksowy remont świątyni 
parafia Drelów otrzymała 680 tys. zł 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie w ramach „Osi prioryte-
towej 7. Ochrona dziedzictwa kultu-
rowego i naturalnego Działanie 7.1. 

Dziedzictwo kulturowe i naturalne- 
projekty lokalne Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020”. 
Wartość zadania opiewa na kwotę 
984 tys. zł. Projekt w trakcie oceny 
wniosków zyskał aż 96/100 punktów. 
W czerwcu ubiegłego roku parafia 

Drelów otrzymała 20 tys. zł dotacji 
z powiatu bialskiego. 
Zakończenie remontu świątyni pla-
nowane jest na koniec 2021 roku. 
Wszystkie prace remontowe odby-
wają się pod nadzorem konserwatora 
zabytków.

Materiały: Parafia NPNMP w Drelowie

Od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812 w Wólce Plebańskiej 
w kierunku na Witoroż nową nawierzchnię otrzyma droga powiato-

wa nr 1111 L. 

Prace remontowe w kościele parafialnym w Drelowie rozpoczęły 
się 6 kwietnia. Do odwołania msze święte w niedzielę i dni powsze-

dnie będą odprawiane w kaplicy w Horodku.
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„Dęby Śląskie” w rocznicę wybuchu 
powstania śląskiego

Na wniosek skierowany do Woje-
wody Lubelskiego przez Andrzeja 

Albiniaka do wszystkich powiatów, 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, 
Przewodniczący Rady Powiatu Ma-
riusz Kiczyński, Dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych Barbara Kociu-
bińska-Koza oraz Dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim 
Arkadiusz Stefaniuk, wzięli udział 
w akcji sadzenia dębów. Posadzenie 
„Dębu Śląskiego” to symbol pamięci 
i akt wdzięczności dla zaangażowania 
i działań ludności województwa lubel-
skiego na rzecz walki Górnego Śląska 
o polskość. 
W tym roku obchodzimy setną rocz-
nicę III powstania śląskiego na te-
renach województwa lubelskiego 
w jego granicach z czasów powstań 
śląskich. Powstanie śląskie to wystą-
pienie zbrojne trwające od 3 maja do 
5 lipca 1921 roku mające za zada-
nie przyłączenie Górnego Śląska do 
Polski. W ramach przygotowań do 
górnośląskiego plebiscytu ludność 
województwa lubelskiego zaangażo-
wała się w niesienie pomocy Górne-
mu Śląskowi. Uniwersytet Lubelski 
wysyłał swoich reprezentantów do 
pracy w Bytomskim Komisariacie 
Plebiscytowym. Dwaj działacze Stefan 

Grelewski i Józef Sznuro byli jednymi 
z najaktywniejszych osób, które anga-
żowały się w sprawy śląskie. Pierwszy 
z nich został wyniesiony przez Jana 
Pawła II na ołtarze jako męczennik II 
wojny światowej. Drugi z aktywistów 
w dniach 12-14 maja 1921 roku, przy-
czynił się do zorganizowania w Lubli-
nie wielkiej zbiórki publicznej na cele 
górnośląskie.
Pomoc Górnemu Śląskowi odbywa-
ła się również w miastach, wsiach, 
gminach i powiatach województwa 
lubelskiego. Powstawały komitety 

plebiscytowe, a ich głównym zada-
niem było gromadzenie środków po-
mocowych dla Górnego Śląska oraz 
informowanie miejscowej ludności 
o znaczeniu dla istnienia II Rzeczypo-
spolitej przynależności państwowej 
Górnego Śląska. Nasilenie działal-
ności komitetów nastąpiło w czasie 
III powstania śląskiego, gdy na tere-
nie całego województwa lubelskiego 
gromadzono żywność, odzież, środki 
sanitarne i fundusze dla powstańców 
śląskich.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Niepełnosprawni z Leśnej Podlaskiej 
podróżują nowym wozem!

Do tej pory gmina Leśna Podlaska 
nie posiadała samochodu dosto-

sowanego do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.  Osoby niepełnosprawne 
były dowożone do szkół przez ro-
dziców. Koszty dojazdów pokrywała 
gmina. Teraz osoby niepełnosprawne 
będą dowożone nowym autem. 
Tytuł projektu nosił nazwę „Zakup 
pojazdu 9-osobowego przystosowa-
nego do przewozu uczniów niepeł-
nosprawnych do szkół specjalnych 

przez Gminę Leśna Podlaska”. Celem 
projektu jest likwidacja barier poprzez 
zapewnienie uczniom niepełnospraw-
nym z terenu Gminy Leśna Podlaska 
dojazdu do szkół specjalnych pojaz-
dem przystosowanym do przewozu 
osób niepełnosprawnym.

Całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi 146 000,00 zł (dofinanso-
wanie PFRON to 90 000,00 zł – pro-
cent dofinansowania: 61,64 %; środki 
własne Gminy to kwota 56 000,00 zł 
– procent dofinansowania: 38,26%).

Materiały: Urząd Gminy Leśna Podlaska

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Starosta Bialski wraz z Przewod-
niczącym Rady Powiatu wzięli udział w akcji sadzenia dębów na 

terenie jednej ze szkół średnich w Międzyrzecu Podlaskim.

Gmina Leśna Podlaska w ramach dofinansowania ze środków 
PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 
zakupiła 9 osobowy samochód marki Toyota do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 
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Ruszają eliminacje do Nagrody Biznesowej 
BPIG – edycja IX – za 2020 rok

Głównym celem Bialskopodlaskiej 
Izby Gospodarczej jest podejmo-

wanie działań rozwijających przed-
siębiorczość, wspieranie inicjatyw 
gospodarczych swoich członków. Re-
prezentuje interesy podmiotów go-
spodarczych, występuje w ich imieniu 
do władz samorządu terytorialnego 
i państwowych organów administracji.
Do zadań Izby należy tworzenie wa-
runków sprzyjających działalności 
gospodarczej. BPIG pełni funkcję opi-
niodawczą w kwestiach związanych ze 
stanem rozwoju życia gospodarczego 
regionu, polityki gospodarczej oraz 
nowych regulacji prawnych. BPIG 
gromadzi i rozpowszechnia oferty 
współpracy z partnerami krajowymi 
i zagranicznymi, organizuje misje go-
spodarcze, targi i wystawy. Integruje 
lokalnych przedsiębiorców, stanowi 
platformę wymiany doświadczeń i in-
formacji.
Nagroda przyznawana jest w trzech 
kategoriach. W ubiegłym roku ty-
tuł „Innowacyjna Firma” otrzymała: 

Spółka KT&M Twarowski Developer, 
tytuł „Lider przedsiębiorczości” zy-
skał Zakład Wyrobów Wędliniarskich 
„Wysokie” s.c. Jerzy Wysokiński, 
Artur Kozakiewicz, natomiast tytuł 
„Przedsiębiorca Roku” otrzymała Fir-

ma Usługi Gastronomiczne „Diana” 
Mirosława Ładniak.
Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji 
konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 
roku.

Materiały: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

Pożar lasu w Gminie Tuczna

W niedzielę, 11 kwietnia o godz. 
13:26 dyżurny KM PSP w Białej 

Podlaskiej przyjął zgłoszenie o poża-
rze lasu w miejscowości Matiaszówka. 
Ze względu na szybki rozwój pożaru 
oraz miejsce zdarzenia przy granicy 
powiatów bialskiego i włodawskiego, 
do akcji zadysponowano dodatkowe 
siły i środki z JRG Włodawa w posta-
ci ciężkiego samochodu gaśniczego 
marki GCBM 18/18 JELCZ oraz 2 za-
stępów z OSP Hanna. Ponadto w akcji 
gaszenia pożaru uczestniczyły zastępy 
PSP z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w Białej Podlaskiej i Małaszewicz. 
Do zdarzenia wyjechały także wozy 
bojowe z okolicznych Ochotniczych 
Straży Pożarnych, przedstawiciele 
Nadleśnictwa Włodawa oraz Policja. 
Dodatkowo poderwany został samo-
lot gaśniczy Dromader, który stano-
wił wsparcie dla walczących z ogniem 
strażaków.

Mimo ogromnych starań osób uczest-
niczących w zdarzeniu warunki at-
mosferyczne w postaci dużego słońca 
oraz silnego wiatru sprawiły znacz-

ną trudność w zatrzymaniu ognia, 
w związku z czym żywioł pochłonął 
około 35 ha lasu, głównie runa le-
śnego, młodnika oraz pozostało- ▶

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Starosta Bialski Mariusz 
Filipiuk oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska informują o IX edycji 

konkursu „Nagroda Biznesowa BPIG” - edycja 2020. Nagroda przy-
znawana jest przedsiębiorcom i firmom, ale też innym podmiotom, 
które wyróżniają się swoją działalnością, kreatywnością, a przede 
wszystkim skutecznością i imponującymi efektami swojej pracy. 

W gaszeniu pożaru lasu w miejscowości Matiaszówka w gminie 
Tuczna brało udział 19 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej, 9 

zastępów jednostek PSP oraz samolot gaśniczy. Na miejscu byli też 
przedstawiciele Nadleśnictwa Włodowa oraz Policja.
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ści roślinnych po zrębie. Na uwagę 
zasługuję fakt, że po raz pierwszy 
w akcji został użyty nowy samochód 
dowodzenia i łączności SDŁ IVECO 
dzięki, któremu kierujący działa-
niem ratowniczo- gaśniczym Za-
stępca Komendanta Miejskiego PSP 
w Białej Podlaskiej bryg. Marek 
Chwalczuk, miał pełną koordynację 
nad sytuacją na miejscu zdarzenia. 
Pogorzelisko całą noc dozorowa-
ne było przez 7 zastępów jednostek 
ochrony przeciwpożarowej. 
Kolejnego dnia strażacy od rana wzno-
wili działania związane z przelewaniem 
i dogaszeniem terenu w celu całkowitej 

eliminacji zagrożeń wtórnych. Akcja 
była trudna i choć przyczyna nie jest 
jeszcze znana, to istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że to podpalenie.
W związku z rosnącym zagrożeniem 
pożarowym związanym z wypalaniem 
traw, w tym również lasów, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa przypomina, iż wypalanie traw 
może grozić utratą dopłat. Jak groźny 
jest pożar łąk, można było przeko-
nać się wiosną ubiegłego roku, kiedy 
płonęły tereny Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, a akcja gaśnicza trwała 
kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat 
ARiMR, Straż Pożarna i inne instytu-

cje przestrzegają przed wypalaniem 
traw, co roku znajdują się osoby, które 
lekceważąc te apele, za nic mają stwa-
rzanie bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt 
i niszczenie środowiska naturalnego. 
Sankcje za wypalanie traw określone 
zostały w Ustawie o ochronie przy-
rody oraz Ustawie o lasach. Surowe 
kary nakładać może również ARiMR, 
ponieważ zakaz wypalania gruntów 
rolnych jest jednym z warunków, któ-
rych rolnicy zobligowani są przestrze-
gać, aby móc ubiegać się o płatności 
bezpośrednie oraz płatności obszaro-
we w ramach PROW 2014-2020.

Materiały: KM PSP Biała Podlaska / ARiMR

Strażacy OSP Sławacinek Stary przez ponad  
50 lat niosą pomoc o każdej porze

Priorytetowym zadaniem ówcze-
snego zarządu, było uzyskanie 

pełnego wyszkolenia strażaków oraz 
dążenie do pozyskania sprzętu po-
żarniczego. W 1968 roku jednostka 
otrzymała od Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej motopompę pożarni-
czą wraz z kompletem wyposażenia. 
Po kilku miesiącach została wybudo-
wana świetlica. W 1972 roku stanął 
garaż na sprzęt pożarniczy, którego 
ciągle przybywało. Rok później jed-
nostka otrzymała lekki samochód 
pożarniczy na podwoziu marki „Żuk” 
GLM. Dzięki dużemu oddaniu stra-
żaków w akcje pożarnicze jednostkę 
zakwalifikowano do posiadania sa-
mochodu średniego. W 1974 roku 
OSP w Sławacinku Starym dostała 
samochód pożarniczy na podwoziu 
marki „Star” GBM. W ciągu kolejnych 
dwóch lat na stan jednostki trafiły 2 
motopompy, przyczepa na węże i inny 
potrzebny sprzęt. Z powodu braku 
miejsca, zapadła decyzja o rozbudowie 
remizy. W 1976 roku oddano do użyt-
ku magazynek na materiały pędne 
i smary, tzw. „MPS”, a remiza wzbo-
gaciła się o centralne ogrzewanie. 
Mając na uwadze zapewnienie odpo-
wiednich warunków dla OSP, przy-
stąpiono do budowy drugiego boksu 
garażowego. Prace przy budowie wy-
konano wyłącznie czynem społecz-

nym. Materiały na sumę 300 tysięcy 
zł pokrył Urząd Gminy w Białej Pod-
laskiej, natomiast prace budowlane 
wykonał dh Stanisław Chwedoruk. 
Pomieszczenia oddano do użytku 
w 1978 roku. 
W 1997 roku jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sławacinku Sta-
rym włączono do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. Za bardzo 
dobre wyniki z działalności na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej, Prezes 

Zarządu Głównego Związku OSP RP 
dh Waldemar Pawlak, w 2007 roku 
odznaczył Srebrnym Medalem „Za 
zasługi dla Pożarnictwa” Sztandar 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sława-
cinku Starym.
W 2018 roku utworzono Młodzieżo-
wą Drużynę Pożarniczą, którą zaczęto 
edukować z zakresu pierwszej pomo-
cy, gaszenia pożarów oraz przygoto-
wywano do zawodów pożarniczych. 
Dodatkowo dzięki dofinansowaniom ▶ ▶

Jednostka OSP w Sławacinku Starym chlubi się długą historią 
działalności, dużym doświadczeniem ratowniczym oraz organiza-
cją wielu przedsięwzięć krzewiących oświatę i kulturę. Na obecny 
wysoki poziom wyszkolenia strażaków ze Sławacinka miało wpływ 
zdobywanie doświadczenia na przestrzeni ponad 50 lat. Ochotni-

cza Straż Pożarna w Sławacinku Starym została założona przez 25 
członków w dniu 12 lutego 1967 roku. 
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z Ministerstwa Sprawiedliwości po-
zyskano specjalistyczny sprzęt mar-
ki LUKAS, służący do ratowania 
ludzkiego życia podczas wypadków 
drogowych. Rok później dzięki pozy-
skanym środkom z Funduszu Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, Nadleśnic-
twa Biała Podlaska i prowadzonym 
zbiórkom, kupiono m.in. specjali-
styczną przyczepę sprzętową oraz 
rozkładany zbiornik na wodę o pojem-
ności 13 000 litrów wraz z osprzętem. 
Rok 2020 był dla jednostki nowym 
doświadczeniem. Kiedy tylko wybu-
chła pandemia koronawirusa, stra-
żacy przystąpili do działań pomo-

cowych. Rozwożono mieszkańcom 
środki dezynfekcyjne, maseczki oraz 
produkty pierwszej potrzeby dla osób 
przebywających na kwarantannie. 
W tym roku wspólnymi siłami udało 
się postawić altanę rekreacyjną przy 
remizie, która będzie służyć miesz-
kańcom miejscowości. Jednak naj-
ważniejszą inwestycją jednostki, był 
zakup nowego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego Renault D-16. 
Strażacy ze Sławacinka Starego chęt-
nie angażują się w różnego rodzaju 
przedsięwzięcia i uroczystości. Poma-
gają m.in. w GOK-u przy zbiórce pro-
duktów żywnościowych w ramach ak-

cji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 
Co roku uczestniczą w finałach WOŚP 
zabezpieczając imprezę, organizując 
pokazy oraz jako wolontariusze zbie-
rając datki od darczyńców. 
Obecnie jednostka liczy 70 człon-
ków, w tym 16 należy do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. Obecny 
skład zarządu: dh Piotr Oskwarek 
(prezes i gospodarz), dh Mateusz 
Maleńczuk (wiceprezes, naczelnik), 
dh Marek Maleńczuk (zastępca na-
czelnika), dh Eugenia Kaczanowicz 
(skarbnik), dh Grzegorz Ochijewicz 
(sekretarz).

Materiały: Radio Biper/ OSP w Sławacinku Starym

Kolejny sukces Koła Gospodyń Wiejskich 

Konkurs zorganizowała Fundacja 
KSC S.A. „Pomaganie krzepi”, któ-

ra swoją działalność w szczególności 
kieruje do społeczności lokalnej na 
obszarach wiejskich. Fundacja kon-
centruje swoją działalność na współ-
pracy z Kołami Gospodyń Wiejskich 
jako kluczowymi nośnikami kapitału 
społecznego na obszarach wiejskich 
(obok Ochotniczych Straży Pożar-
nych). Zajmuje się edukacją poprzez 
prowadzenie projektów dedykowa-
nych do szkół, w szczególności szkół 
rolniczych nadzorowanych przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a także rozwijaniem edukacji niefor-
malnej. Jest częścią Krajowej Spółki 
Cukrowej S.A., której najbardziej 
rozpoznawalnym produktem jest 

„Polski Cukier”. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Rossoszu 
zostało docenione w dwóch katego-
riach:
I miejsce w kategorii na najładniejszą 
dekorację mazurka wielkanocnego, 
II miejsce w kategorii najbardziej 
pomysłową wideo-prezentac ję 
o tematyce konkursu.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chotyło-
wie zajęło III miejsce w kategorii na 
pomysłową prezentację.

Konkurs odbywał się również w kate-
gorii na największy mazurek wiel-
kanocny. W tym przypadku Komisja 
konkursowa przyjęła interpretację 
„największego mazurka wielkanoc-
nego” jako największą powierzchnię 
wypieku tj. długość x szerokość wy-
pieku. Pierwsze miejsce zajęło KGW 
w Łychowie Szlacheckim, którego wy-
piek miał 5,13 m2. 

Materiały: Urząd Gminy Rossosz/ Fundacja 
KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

Koło Gospodyń Wiejskich z Rossosza zostało podwójnie nagro-
dzone przez Komisję Konkursu Wielkanocnego „Słodki Mazurek”. 

Jedna z nagród przypadła również KGW z Chotyłowa. Konkurs 
został zorganizowany przez Fundację „Pomaganie Krzepi”, do której 
wpłynęło aż 180 zgłoszeń, a rywalizacja odbywała się z trzech kate-

goriach. 
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Konkurs Koronkarski „Igłą malowane” 

Najwięcej prac nadesłano w kate-
gorii koronka – 20 osób, w haf-

cie krzyżykowym – 14 osób w tym 
jeden mężczyzna, w hafcie płaskim 
– 11 osób, w kategorii maskotka - 
przytulanka – 6 osób. Na konkurs 
wpłynęły prace z ośmiu województw: 
z lubelskiego – 33 osób, z małopol-
skiego – 9 osób, mazowieckiego – 3 
osoby, z wielkopolskiego – 3 osoby, ze 
śląskiego, dolnośląskiego i zachodnio-
pomorskiego po 1 osobie.
Dnia 7 kwietnia 2021 roku komisja 
w składzie:
1. Ewa Daniluk – przewodnicząca, 
twórczyni ludowa
2. Agnieszka Borodijuk – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej 
Podlaskiej
3. Anna Waszkiewicz –pracownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej 
Podlaskiej 
Po wnikliwym obejrzeniu prac komi-
sja postanowiła przyznać nagrody rze-
czowe i dyplomy. 
W grupie wiekowej do 15 lat wzięła 
udział Nikola Derkacz w hafcie krzy-
żykowym i została doceniona nagrodą. 
W hafcie krzyżykowym w grupie do-
rośli pierwsze miejsce zajęła Elżbie-
ta Harwacka z Radomia, dwa drugie 
miejsca zajęli Joanna Mikulska z Po-
tworowa i Artur Karolak z Kalisza. 
Dwa trzecie miejsca otrzymały Mał-
gorzata Kołpak z Woli Dubowskiej 
i Justyna Szymanek z Brzozowej Gaci, 
wyróżnienie otrzymała Zofia Zalew-
ska z Rakowisk.
W kategorii haft płaski pierwsze miej-

sce zajęła Zofia Kaliszuk z Janowa 
Podlaskiego, drugie miejsce Elżbieta 
Bargieł z Przyszowa, trzecie miejsce 
Wiktoria Derkacz z Łukowców. Wy-
różnienie przyznano Joannie Chałabis 
mieszkance DPS w Konstantynowie.
W kategorii koronka pierwsze miej-
sce zajęły Elżbieta Samek z Jakówek 
i Małgorzata Niewiadomska z Białej 
Podlaskiej, drugie miejsce zajęła Helena 
Koryńska z Dokudowa Drugiego, trzecie 
miejsce Elżbieta Koryńska z Dokudowa 
Drugiego. Wyróżnienia w tej kategorii 
przyznano Bożenie Leszczuk z Tłuśca 
i Kindze Cięciwa z Marcinkowic.
W kategorii maskotki – przytulanki 

pierwsze miejsce otrzymała Danuta 
Bandzerewicz z Dokudowa, drugie 
miejsce Wiesława Kopaczuk z Komar-
na, trzecie miejsce Iza Piekarzewska – 
Kochańska z Zakalinek. Wyróżnienie 
w tej kategorii przyznano Katarzynie 
Chomiuk z Jakówek.
W tym roku z powodu obostrzeń 
związanych z pandemią Covid – 19 
nie było oficjalnego otwarcia wystawy 
pokonkursowej. Odczytanie protoko-
łu nastąpiło w dniu 25.04.2021 roku 
i ukazało się na YouTube oraz Facebo-
oku Gminnego Ośrodka Kultury. 

Materiały: Alicja Sidoruk Gminny Ośrodek Kultury 
w Białej Podlaskiej

Nowy samochód w bialskiej jednostce!

Umożliwia on transport pięciu osób 
wraz ze sprzętem. Jego zakup został 

zrealizowany pod koniec ubiegłego roku 
z funduszy Powiatu Bialskiego. Oficjal-
nie, auto zostało przekazane na rzecz 
jednostki 11 marca 2021 roku przez 
Starostę Bialskiego Mariusza Filipiuka 
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu 
Bialskiego Mariusza Kiczyńskiego.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/ 
KM PSP Biała Podlaska

Konkurs Koronkarski „Igłą malowane” organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej odbył się po raz trzynasty. Do 

Ośrodka wpłynęły po minimum dwie prace od 51 osób, w wieku od 
17 do 88 lat oraz jedna osoba w wieku lat 12. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej powiększyła się o kolejny wóz. Do jed-
nostki trafił nowy samochód marki Toyota Proace City, przeznaczony do działań prewencyjno-operacyjnych.
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100-lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach

Jednostka strażacka w Sworach zo-
stała założona w 1921 roku. Jej 

pierwszym prezesem był Antoni Gór-
ski, natomiast naczelnikiem Bolesław 
Skolimowski. Już po pięciu latach od 
założenia, 28 strażaków ochotników 
mogło poszczycić się pierwszym zwy-
cięstwem na powiatowych zawodach 
strażackich. Od tego czasu drużyna 
strażacka ze Swór była nagradzana 
regularnie.
W czasie służby kolejnego naczelni-
ka straży Józefa Naumiuka, w 1927 
roku stanęła wymarzona strażnica, 
zbudowana w czynie społecznym. 
Strażacy przez lata sumiennie wypeł-
niali swoje obowiązki, wyjeżdżając 
na akcje odległe nawet o 20 kilome-
trów. Regularnie uzupełniali sprzęt 
i stale się szkolili. Rozwój jednostki 
trwał aż do wybuchu II wojny świa-
towej. W tym czasie przez Niemców 
został aresztowany naczelnik Józef 
Naumiuk. Strażacy jednak nie zaprze-
stali działalności jednostki. Pomagali 
miejscowej ludności, jak to tylko było 
możliwe. Trzy lata po wojnie, w 1948 
roku otwarto nową remizę. W kolej-
nych latach trwało odbudowywanie 
zasobów kadrowych i sprzętowych. 
W 1966 roku jednostce został nada-
ny sztandar, a po ponad pięćdziesię-
ciu latach istnienia, w 1977 roku OSP 
Swory została wpisana do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Obecnie jednostka działa, jako sto-
warzyszenie i zrzesza w swoich sze-
regach 88 członków, w tym członków 
czynnych, honorowych oraz dwie 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
męską i żeńską. Prezesem zarządu 
jest Dariusz Gromadzki, naczel-
nikiem Tomasz Czemierowski, 

a wiceprezesem Zbigniew Łochina, 
który pełni również funkcję wicepre-
zesa Gminnego oddziału ZOSP RP.
OSP Swory posiada dwa pojazdy na 
swoim wyposażeniu. Średni samo-
chód ratowniczo- gaśniczy wodno-
-pianowy GBA 3/28, który pozyskany 
został w 2020 roku oraz lekki samo-
chód kwatermistrzowski.
Druhowie biorą czynny udział zarów-
no w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych na terenie powiatu bialskiego, 
szkoleniach organizowanych przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży 
w Białej Podlaskiej, konsekwentnie 
podnosząc swoje kwalifikacje. Star-
tują regularnie w zawodach sportowo 
pożarniczych, które przyczyniają się 
do wzrostu stopnia wyszkolenia i za-
chęcają młode osoby do wstępowania 
w szeregi jednostki.
Jako współorganizator OSP Swory 
angażuje się w coroczne obchody upa-

miętniające rocznice odzyskania nie-
podległości. Jednostka bierze udział 
w obchodach kolejnych rocznic wybu-
chu Powstania Styczniowego i Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”. Strażacy chętnie włączają się 
również w różnego rodzaju akcje spo-
łeczne. W tym samym roku ufundo-
wali pomnik patrona braci strażackiej 
św. Floriana, który znajduje się przy 
strażnicy OSP. 
Jednostka jest zaangażowana w ak-
cję charytatywną “Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”, wspierając zbiórki, 
jak i dystrybucję darów wśród najbar-
dziej potrzebujących. Członkowie OSP 
Swory angażują się również w życie ko-
ścielne, uczestnicząc w uroczystościach 
parafialnych, jak również otaczają opie-
ką obiekty sakralne. W roku ubiegłym 
zainicjowali i przeprowadzili wspólnie 
z OSP Cełujki wymianę zniszczonej 
upływem czasu kapliczki z figurą Chry-
stusa Ecce Homo przy plebani.
Z momentem wybuchu pandemii 
Covid-19, strażacy wsparli wysiłki 
gminy Biała Podlaska w dystrybucji 
maseczek na terenie Swór, a w roku 
bieżącym, w związku z utrzymują-
cą się trudną sytuacją pandemiczną, 
zarząd zdecydował się na przeprowa-
dzenie akcji “Honorowa Zbiórka Krwi 
na 100-lecie OSP Swory” odpowiada-
jąc na apele o niskich rezerwach krwi 
w naszym kraju. 

Materiały: OSP w Sworach/ Radio Biper

Ochotnicza Straż Pożarna w Sworach obchodzi w 2021 roku stule-
cie swojego istnienia. Jest najstarszą jednostką strażacką w gmi-

nie Biała Podlaska. 
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„Operacja Czysta Rzeka” – podsumowanie akcji

W  finale wzięło udział łącznie 
około 400 wolontariuszy z kil-

kunastu sztabów na południowym 
Podlasiu. Wszystkie działania lokalne 
odbywały się zgodnie z aktualnymi 
obostrzeniami związanymi z epide-
mią Covid-19. Sztaby zarejestrowa-
no w Międzyrzecu Podlaskim, Kod-
niu, Piszczacu, Łomazach, Dubowie, 
Świerżach, Gnojnie, Zalutyniu, Leśnej 
Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Swo-
rach, Starej Bordziłówce, Czemierni-
kach, Sitniku i Studziance.
Dnia 17 kwietnia grupa około trzy-
dziestu osób wyruszyła spod świe-
tlicy w Starej Bordziłówce do akcji 
sprzątania lasu «Floria» i drogi Sta-
ra Bordziłówka – Worgule. Szefem 
Sztabu została Barbara Horbowiec. 
Wśród biorących udział m.in. znalazła 
się Ewa Kulińska – przewodnicząca 
Rady Gminy Leśna Podlaska, a zara-
zem radna reprezentująca mieszkań-
ców Starej Bordziłówki. Ponadto byli 
również strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bordziłówce Starej. 
W dniu 10 kwietnia 2021 roku Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Konstantynowskiej wzięło udział 
w ogólnopolskiej akcji. Łącznie 31 
wolontariuszy posprzątało brzegi rze-
ki Czyżówki oraz tereny bezpośrednio 
do niej przyległe. Zebrano 107 wor-
ków śmieci.
W akcji udział wzięli mieszkańcy Du-
bowa i Bielan, którym udało się ze-
brać blisko 100 worków śmieci oraz 
odpady wielkogabarytowe. Wolonta-
riusze sprzątali przy drogach, w la-
sach, a także okolice rzeki Żarnicy. 
Po zakończeniu akcji, dzięki pomocy 
traktorzystów Sławomira Horde-
juka oraz Jarosława Bondarzew-
skiego, śmieci zostały przewiezione 
w wyznaczone miejsce, gdzie zostanie 
zorganizowany odbiór odpadów przez 
samorząd gminy Łomazy. Inicjatora-
mi akcji lokalnej byli Radni Gminy 
Łomazy Kamil Frączek i Ireneusz Kor-
szeń oraz sołtys wsi Dubów Krystyna 
Stankiewicz.
Gmina Piszczac po raz pierwszy włą-
czyła się w ogólnopolską akcję Opera-
cja Czysta Rzeka. Chętnych do wzięcia 
udziału w sprzątaniu rzek nie brako-

wało. Sztab został założony przez 
GCKiS w Piszczacu, a szefową została 
Michalina Roguska. W akcję udało 
się zaangażować 15 osób w różnym 
wieku, dołączyli również strażacy 
z OSP Piszczac i OSP Chotyłów. Chęt-
ni wolontariusze ruszyli wzdłuż rzeki 
Lutnii oraz Werbii. Wspólnymi siłami 
udało się zebrać 12 worków. Każdy 
uczestnik otrzymał na pamiątkę dy-
plom oraz koszulkę.
W tym roku, 16 kwietnia akcja sprzą-
tania na terenie „Podlaskiego Prze-
łomu Bugu”, odbyła się w okolicach 
miejscowości: Cieleśnica, Błonie i Wo-
roblin. Szefem lokalnego sztabu była 
Pani Iwona Kaliszuk – nauczyciel-
ka z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Janowie Podlaskim. Grupa 6 osób 
w niespełna 3 godziny, uzbierała łącz-
nie 18 worków śmieci.
Butelki, puszki, papierki po słody-
czach, ale też opony  - w sumie ponad 
600 kg śmieci zebrali wolontariu-
sze z kodeńskiego sztabu. Jak mówi 
Piotr Skolimowski, dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury, Sportu i Tury-
styki dowodzący sztabem, chętnych 
było na dwie 20-osobowe ekipy, ale 
było już za późno, aby drugą grupę 
zarejestrować. Rękawice trzeba było 
zorganizować we własnym zakresie, 

ale za to na zakończenie wszyscy ode-
brali upominki od GCKSiT. 
Do akcji sprzątania brzegów 
rzeki Krzna i Zna włączyło się 
20 osób. Sprzątane były brzegi 
rzeki, a także dzięki strażakom 
OSP Stołpno koryto Krzny. Stra-
żacy pływali z podbierakiem po 
rzece i wyławiali różne śmieci. 
Pierwsza grupa sprzątała Krznę od 
ulicy Lubelskiej do żelaznego mostu 
na wysokości Łysej Góry, natomiast 
druga uporządkowała brzegi rzeki 
Zna. Szefem Sztabu w Międzyrzecu 
był Paweł Łysańczuk, na co dzień 
zastępca burmistrza miasta. W ciągu 
dwóch godzin zebranych zostało 100 
worków śmieci. Wszyscy uczestnicy 
akcji otrzymali ufundowane przez 
Urząd Miasta sadzonki jaśminowca 
i tawuły oraz dyplomy z podzięko-
waniami. 
Budując ekologiczne postawy warto 
zadbać, by zaangażowanie w troskę 
o przyrodę stało się codziennym 
nawykiem. Mimo iż skończyła się 
kolejna edycja „Operacji Czysta Rze-
ka”, należy zachęcić wszystkich, aby 
o czystość wokół nas dbać zarówno 
dla siebie, jak i dla przyszłych po-
koleń. 

Materiały: Radio Biper/ UG Konstantynów/ UG 
Łomazy 

Od 22 marca do 17 kwietnia ponad 4600 wolontariuszy w całej 
Polsce zbierało śmieci w ramach akcji „Operacja Czysta Rzeka”. 

Tylko 17 kwietnia w przedsięwzięciu wzięło udział aż 3076 wolon-
tariuszy w 202 akcjach w całej Polsce. Wielkie porządki odbyły się 

nad rzekami i jeziorami, w lasach i miejscowościach w 14 woje-
wództwach. Sprzątano z zaangażowaniem, niezależnie od warun-

ków pogodowych.
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Rośnie liczba ataków hackerskich. 
Uwaga na podejrzane SMS-y!

Hakerzy, bo to oni stoją za tym incy-
dentem wysyłają informacje, które 

najczęściej dotyczą odbioru przesyłek. 
Jednym z przykładów jest wiadomość 
o treści: „Twoja paczka została zatrzy-
mana przez służby celne” z linkiem, 
który kieruje do fałszywej strony.
W sieci krążą także inne SMS-y, któ-
rych treść wygląda identycznie jak 
strona firm kurierskich (DHL i DPD). 
Z SMS-a można dowiedzieć się, że pacz-
ka czeka na odbiór, bo inaczej wróci do 
nadawcy. Po kliknięciu w link odsyła do 
strony, która zawiera informację (na sa-
mym końcu wiadomości) o możliwości 
monitorowania przesyłki tylko dzięki 
dodatkowej opłacie na kwotę bliską 18 
zł. W innym SMS-ie możemy przeczy-
tać informacje o możliwości przekiero-
wana paczki z linkiem, który ma nam 
to rzekomo ułatwić. 
Autorzy SMS-ów podszywają się pod 
firmy kurierskie, a postępując zgod-
nie z  poleceniami podanymi pod 
fałszywym adresem internetowym, 
możemy doprowadzić do zainstalo-
wania na swoim telefonie złośliwego 
oprogramowania. Fałszywe wiadomo-
ści wysyłane są z różnych numerów 
i mają kilka wersji. Czasem jest to po-
wiadomienie o czekającej paczce, cza-
sem informacja, jakoby została ona 
zatrzymana przez służby celne. Linki 
przesyłane przez cyberprzestępców 
w fałszywych wiadomościach często 
przypominają oficjalne adresy witryn 
różnych firm, z którymi konsument 
wcześniej faktycznie nawiązał współ-

prace. Jeśli w nie klikniemy, trafimy 
na fałszywą stronę podszywającą się 
pod DHL lub DPD, wykorzystującą 
logo firmy i wyświetlającą monit o po-
branie aplikacji na telefon i zainstalo-
wanie jej. W ten sposób pobierzemy 
złośliwe oprogramowanie, które może 
wyrządzić wiele strat i pozwoli cyber-
przestępcom przejąć kontrolę nad na-
szym urządzeniem.
Pamiętajmy, że z czasem hakerzy 
mogą zmienić treść wiadomości, 
a w końcowej fazie ataku może się 
pojawić fałszywa strona logowania do 
banku lub zachęta do wykonania do-
datkowego przelewu. Musimy zacho-
wać czujność i przestrzegać się wza-

jemnie przed tego typu zagrożeniami, 
co już można zaobserwować na popu-
larnych forach społecznościowych.
W  czasie pandemii zdecydowanie 
wzrosła popularność zakupów inter-
netowych, a cyberprzestępcy nie mają 
skrupułów, by wykorzystywać każdą 
możliwość do coraz to nowszych pod-
stępów. Jedyną formą ochrony przed ta-
kimi zagrożeniami, to czytanie uważnie 
wiadomości i zwracanie uwagi na to, jak 
wyglądają linki w takich wiadomościach.
Istotnym jest posiadanie na naszym 
urządzeniu najnowszej wersji odpo-
wiedniego pakietu antywirusowego. 

Źródło: Powiatowy Rzecznik Konsumenta/ https://
www.wirtualnemedia.pl/artykul/uwaga-na-podejrza-

ne-sms-y-atak-hakera

Mieszkaniec gminy Wisznice popłynie tratwą 
z Kazimierza Dolnego do Morza Czarnego

Startując Wisłą z Kazimierza Dol-
nego, aby dotrzeć do celu pan An-

drzej będzie musiał przepłynąć przez 
8 różnych państw Europy. Zajmie mu 
to około dwa miesiące. Wyzwanie jest 
tym bardziej trudne, biorąc pod uwa-
gę środek lokomocji, jakim będzie 
płynął w tak daleką trasę, a jest nim 
tratwa z drewna i 12 plastikowych be- czek. Konstrukcja opiera się na zasa- dzie katamaranu. Na tratwie znajdzie ▶

W ostatnich dniach konsumenci otrzymują smsy z informacjami 
o konieczności odebrania przesyłki, którą przejęły służby celne z lin-
kiem do odbioru paczki czy z żądaniem opłacenia mandatu. To oszu-

stwa, które mogą prowadzić do wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Mieszkaniec gminy Wisznice Andrzej Łagowski, postawił sobie za 
cel przepłynięcie własnoręcznie zbudowaną tratwą 5 000 km z Ka-
zimierza Dolnego nad Wisłą do Morza Czarnego. Wyprawa rusza 

już w maju. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wisznicach 
9 kwietnia 2021 roku odbyła się konferencja prasowa, na której 

podróżnik podzielił się z swoim planem i opowiedział o całym przed-
sięwzięciu. 
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się miejsce do spania w namiocie oraz 
małe zaplecze do przygotowywania 
posiłków. Cała konstrukcja napę-
dzana jest silnikiem spalinowym. Na 
pokładzie znajdzie się również silnik 
zapasowy, by w razie awarii móc szyb-
ko zareagować. Jak podkreśla Pan An-
drzej, wyprawa jest spełnieniem jego 
marzeń, a inspiracja przyszła z Inter-
netu. Do wyprawy przygotowywał się 
od pół roku, sprawdzając dokładnie 
trasę jaką ma do pokonania, możli-
wości zatankowania paliwa oraz prze-
pisy obowiązujące w poszczególnych 
krajach. 
Trasa rozpoczyna się w Kazimierzu 
Dolnym, następnie Pan Andrzej chce 
dopłynąć do Bydgoszczy, by tam odbić 
w drogę E70 do Noteci, Warty i Odry. 
Odrą popłynie do Berlina, dalej do 
Dortmundu i Renu. Następnie kana-
łem łączącym Dunaj i stamtąd przez 
Austrię, Węgry, Słowację, Serbię, Ru-

munię, Bułgarię, Ukrainę i dopływem 
do Morza Czarnego. 
Gmina Wisznice objęła patronatem 
całą wyprawę. Jak podkreśla wójt 
gminy Wisznice Piotr Dragan, jest 
to promocja gminy oraz szansa by 
zachęcić osoby, które usłyszą o Panu 
Piotrze Łagowskim, aby przyjecha-

ły do Wisznic. Do tej pory w gminie 
Wisznice, nigdy nie było takiego wy-
darzenia, więc bandera gminy Wiszni-
ce to unikat.
Wyprawę Pana Piotra można wes-
przeć poprzez wpłaty na konto na 
stronie zrzutka.pl.

Materiały: Urząd Gminy Wisznice

Posłuchaj odgłosów przyrody

Megafony- czyli wielkie drewnia-
ne konstrukcje w kształcie tuby, 

działają na zasadzie różnicy ciśnień 
i naturalnego ruchu powietrza. Można 
do nich wejść i słuchać wzmocnionych 
dźwięków otoczenia. Usłyszeć można 
nawet najmniejszy szmer, spadanie 
kropel czy szum drzew. Pomysłodaw-
cami są Estończycy, którzy jako pierwsi 
zapoczątkowali budowę tego typu kon-
strukcji. 
Takie obiekty w powiecie bialskim sta-
nęły m.in. w gminie Kodeń i Sławaty-
cze, ale także w Pratulinie czy Kuzawce. 
Łącznie nad Bugiem po polskiej stronie 
rzeki, ma stanąć aż 25 megafonów. 
Instalacje nad Bugiem pojawiły się za 
sprawą dwóch projektów realizowanych 
na tym terenie. Pierwszy projekt nosi 
nazwę „Ochrona Nadbużańskiej Bio-
różnorodności Naszym Dziedzictwem”, 
drugi natomiast to transgraniczne za-
danie „Łączy nas Bug” finansowany ze 
środków programu Współpracy Trans-
granicznej Polska – Białoruś – Ukraina 
2014 – 2020. Partnerzy projektu „Łączy 
nas Bug” („Bug Unites Us”) postanowili 
stworzyć nowe warunki i perspektywy 
dla regionu. Podróżującym rzeką Bug 
zostaną zaoferowane dwa nowe szlaki 
wodne wraz z odpowiednimi oznako-
waniami, punktami informacyjnymi 

i blisko 40 miejscami odpoczynku. 
Pierwszy szlak kajakowy poprowadzi 
z Werchobuża do Wyszkowa w Polsce 
(ok. 700 km), kolejny szlak z Bielina do 
Brześcia na Białorusi wzdłuż Kanału 
Dniepr–Bug i rzeki Muchawiec (ok. 100 
km). Celem projektu „Łączy Nas Bug” 
jest oznakowanie szlaku kajakowego 
rzeki Bug, wspólna promocja terenów 
nadbużańskich i ustawienie małej infra-
struktury turystycznej. Nowe szlaki ka-
jakowe, wiodące przez granice Ukrainy, 
Białorusi i Polski, pozwolą miłośnikom 
przyrody odkryć dziewicze piękno rzeki 

Bug na obszarze przygranicznym.
Liderem Projektu oraz Beneficjentem 
Wiodącym projektu biorącym pełną od-
powiedzialność ze realizację jest Gmina 
Drohiczyn, na podstawie umowy gran-
towej nr PLBU.01.02.00-20-0224/17-00 
z dnia 3 stycznia 2018 roku. Partnerami 
Transgranicznymi w/w projektu są:
- Beneficjentem drugim w/w projektu 
jest Powiatowy Komitet Wykonawczy 
Drogichin na Białorusi.
-Beneficjentem trzecim w/w projektu 
jest Powiat Sokal na Ukrainie.

Materiały: Urząd Gminy Kodeń/ Urząd Gminy 
Terespol

▶

W kilku nadbużańskich gminach, także tych w powiecie bialskim, 
stanęły wielkie megafony, służące do słuchania dźwięków natury.
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Biznes Ekologiczny

Polska znajduje się na trzecim 
miejscu w Europie pod względem 

udziału powierzchni rolnej w całości 
powierzchni kraju. Krajami wyprze-
dzającymi Polskę są Francja i Hiszpa-
nia. W kraju mamy dualną strukturę 
gospodarstw. Z jednej strony jest gru-
pa dosyć dużych gospodarstw głównie 
związanych czy powstałych z dawne-
go sektora państwowego albo tych, 
które skorzystały z przekształceń 
sektora państwowego. To jest ponad 
20% ziemi. Około 12,5 tysięcy gospo-
darstw jest powyżej 100 hektarów. 
Gospodarstw od 30 do 100 hektarów 
jest około 60 tysięcy. One mają około 
30 - 40% ziemi, oraz jest około 40% 
ziemi w strukturach nieefektywnych.  
Udział tych ziem będzie się zmniej-
szał, choć problem polega na tym, że 
procesy koncentracji gruntów zacho-
dzą wolno, często wolniej niż w kra-
jach, gdzie jest lepsza struktura agrar-
na. Dystans się zwiększa, co może być 
groźne, bo polskie rolnictwo zaczyna 
stać pod ścianą. Wykorzystano pro-
ste rezerwy: duże zasoby pracy, niską 
opłatę tej pracy, środki z zewnątrz, 
z Wspólnej Polityki Rolnej, otwarcie 
rynku Unii Europejskiej.
Rok 2020 upłynął pod znakiem  spad-
ku opłacalności produkcji rolnej. 
Najgorzej jest z cenami skupu żywca, 
co doprowadziło w wielu przypad-
kach do decyzji o likwidacji chowu 
przez indywidualnych rolników. Były 
też momenty krytyczne ze sprzedażą 
mleka, a nawet jaj. W górę poszły ceny 
środków do produkcji rolnej. Ostat-
nie lata były dość dobre dla produ-
centów mleka, bo jego ceny oraz ceny 
przetworów mlecznych szły w górę. 
W tym roku było inaczej, gospodar-
stwa ukierunkowane na hodowlę 
bydła mlecznego przeżywały ciężkie 
chwile. Producenci zbóż mogą być za-
dowoleni, bo ceny skupu utrzymywały 
się na dobrym poziomie. Tu opłacal-
ność produkcji rolnej w 2020 roku 
jest dobra. Warzywnicy mają powody 
do narzekań. Opłacalność produkcji 
rolnej w  2020 roku drastycznie 
spadła, dlatego warzywnicy nic 
dobrego powiedzieć nie mogą. Choć 
zbiory mieli na dobrym poziomie, to 

nie przełożyły się one zysk. Ceny za 
warzywa są często poniżej kosztów 
produkcji, a te na sklepowych półkach 
są dużo wyższe. 
Minister Rolnictwa Grzegorz Puda 
podczas debaty online inaugurującej 
VII edycję Targów World Food Poland 
podkreślał, że – Pomimo światowego 
kryzysu wywołanego pandemią, han-
del zagraniczny produktami rolno-spo-
żywczymi nie załamał się. W ubiegłym 
roku odnotowano 7% wzrost wartości 
eksportu, w stosunku do roku 2019. 
W 2020 roku eksport z Polski produktów 
rolno-spożywczych osiągnął rekordowy 
poziom 34 mld euro, czyli o 2,2 mld euro 
wyższą wartość niż w roku poprzednim. 
Podkreślił również, że żywność jest 
produktem pierwszej potrzeby i w ob-
liczu globalnego kryzysu jej dostęp-
ność stała się ważnym wyzwaniem dla 
funkcjonowania łańcucha żywnościo-
wego. Natomiast prezes Spółdzielni 
Mleczarskiej Mlekovita Dariusz Sa-
piński powiedział o wyzwaniach, ja-
kie w obliczu pandemii stanęły przed 
firmami. Zwrócił uwagę między in-
nymi na konieczność poszukiwania 
nowych form sprzedaży, z uwzględ-
nieniem tworzenia własnych skle-
pów online. Minister zaapelował, aby 
podczas codziennych zakupów Pola-
cy sięgali po polskie produkty, a tym 
samym byli solidarni z rolnikami. 
– Bądźmy świadomi i kupujmy polską 
żywność, wyprodukowaną w kraju. Tym 
samym wspierajmy polską gospodarkę, 
aby przezwyciężyć negatywne skutki 
pandemii COVID-19 – podkreślił szef 
resortu rolnictwa.
Pandemia koronawirusa stała się po-
wodem do tracenia dorobków życia 
tysięcy hodowców. Stwierdzenie po-
zytywnego przypadku SARS-COV-2 
na gospodarstwie powoduje ekster-
minację wszystkich zwierząt, bez 

względu na ich wynik. W krajach eu-
ropejskich tj. Hiszpania, Szwecja czy 
Grecja zwierzęta poddawane są kwa-
rantannie. Dlaczego zatem Minister 
Rolnictwa Grzegorz Puda chciałby się 
pozbyć całej populacji norek w Polsce, 
przy okazji domagając się likwidacji 
ferm hodowlanych krów, świń, kur, 
pszczół itp.? Powodem nie jest jedynie 
dbałość o zdrowie ludzkie. Powodem 
jest wprowadzenie tylnymi drzwiami 
Piątki dla zwierząt. 
Do pandemii i innych problemów rol-
ników, doszły dodatkowe problemy 
związane z uwarunkowaniami praw-
nymi. Rząd chciał wprowadzić tzw. 
„Piątkę Kaczyńskiego”, co negatyw-
nie wpłynęło na tysiące hodowców 
zwierząt futerkowych, lecz nie tylko. 
Ostatecznie, temat znikł. Ponadto 
wiele organizacji pozarządowych, 
działających w obronie zwierząt do-
datkowo zaognia temat. Organizacje 
ekologiczne przez lata wypracowały 
mechanizmy, które przekształciły 
się w prężnie działający biznes. Co-
raz częściej instytucje takie wchodzą 
na prywatne tereny rolników i ho-
dowców, pod płaszczykiem dbałości 
o zwierzęta. Dokonują wtedy odbioru 
zwierząt prawowitym właścicielom. 
Walka z takimi podmiotami nie jest 
łatwa, a sprawy sądowe rozwlekane 
na lata. 
Działalność organizacji ekologicznych 
bardzo często jest prowadzona według 
tego samego schematu, niezależnie 
od regionu, w którym ją podejmują. 
Warto zrozumieć mechanizm, który 
w instrumentalny sposób – dzięki 
antagonizowaniu mieszkańców wsi 
i miasta – pozwala na uzyskiwanie 
milionowych wpływów na konta, wy-
korzystując przede wszystkim niewie-
dzę konsumentów. Na całym świecie 
– również w Polsce – każdy rolnik, ▶

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Polsce. 
Jesteśmy w czołówce największych producentów żywności w Unii 
Europejskiej, choć produktywność polskiego rolnictwa nie jest naj-
wyższa.  W uprawie rolnej ważna jest również ekologia i zrównowa-
żony rozwój. Co zrobić gdy do produkcji rolnej wkraczają instytucje 
ekologiczne ograniczając funkcjonowanie gospodarstw? Co zrobić 

gdy do hodowli zwierząt coraz więcej do powiedzenia ma rząd? 
Dlaczego pandemia koronawirusa staje się powodem do niszczenia 

polskiego rolnictwa? 
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producent, hodowca, może stać się 
ofiarą kampanii prowadzonych przez 
aktywistów ekologicznych. Kampanie 
organizacji ekologicznych formułują 
zazwyczaj trzy podstawowe zarzuty 
wobec każdego atakowanego sektora 
rolnictwa: dobrostan zwierząt, uciąż-
liwość zapachowa i wpływ na środowi-
sko. Koronnym, ale fałszywym argu-
mentem ekologów przeciw hodowcom 
są zmiany klimatu, za które obwinia 
się rolników.
Kampanie społeczne wywołują w od-
biorcach przekonanie, że rzeczywi-
stość wygląda dokładnie tak, jak na 
reklamach organizacji ekologicznej. 
Aktywiści przystępują do tworzenia 
presji na politykach. Na profilach spo-
łecznościowych organizacji pojawiają 
się wpisy wzywające do masowego wy-
syłania wiadomości do polityków, któ-
re mają wywrzeć presję i skłonić do 
działania zgodnego z ich oczekiwania-
mi. Jedną z podstawowych umiejęt-
ności, którą „organizacje ekologiczne” 
opracowały do perfekcji, jest umie-
jętne zarządzanie strachem. Według 
definicji, zarządzanie strachem to 
strategia socjotechniczna i propagan-
dowa, polegająca na instrumentalnym 

wykorzystaniu emocji strachu, w celu 
kontrolowania i manipulowania gru-
pami lub całymi społeczeństwami. 
Opiera się na konstruowaniu, nakie-
rowywaniu oraz skutecznym podsy-
caniu lęków społecznych lub paniki 
moralnej, w konsekwencji czego, oso-
ba lub osoby zarządzające strachem 
mogą postawić się w roli obrońcy. Za-
rządzanie strachem wykorzystywane 
jest w komunikacji politycznej jako 
narzędzie służące do realizacji celów 
politycznych przez budowanie popar-
cia społecznego. 
Warto wspomnieć, że organizacje ta-
kie tworzą biznesową sieć powiązań. 
Wielomilionowe wpływy pochodzą 
nie tylko z datków społeczeństw, 
czy przekazania 1%, ale również 
z prowadzenia dodatkowych dzia-
łalności jak własne wydawnictwa, 
produkcja żywności wegańskiej 
oraz wegańskich kosmetyków, czy 
posiadanie schronisk dla zwierząt. 
Organizacje takie zajmują się już 
nie tylko ochroną dobra zwierząt, 
a l e  t a k ż e  b l o k o w a n i e m  w i e l u 
inwestycji. Eko- organizacje blokują 
b u d o w y  d ró g ,  b u d o w y  w a ł ó w 
przeciwpowodziowych, czy nawet 

rozładunków statków i  wagonów 
z węglem, sprzeciwiając się w ten 
sposób prowadzonej polityce węglo-
wej w kraju.
Kolejną sprawą jest tzw. „ekoterro-
ryzm”, który jest formą aktywności, 
gdzie podłoże stanowi środowisko 
naturalne, a działania skierowane są 
na realizację aktów przestępczych 
o zróżnicowanym charakterze. Dzia-
łania te najczęściej są wymierzone 
w gospodarkę, przedsiębiorców oraz 
konkretne podmioty i jednostki. Istot-
nym czynnikiem, pomijanym z powo-
du trudności dotyczących analizy ak-
tów normatywnych oraz konkretnych 
przypadków naruszeń porządku praw-
nego, jest motywacja finansowa, która 
staje się coraz częstszym, faktycznym 
powodem podejmowania działań 
o charakterze pseudoekologicznym.
Rolnictwo to przede wszystkim pasja 
oraz ludzie, którzy produkują zdrową 
żywność dla wszystkich obywateli. 
Wielu z nich nie docenia, jak wielką 
pracę należy włożyć i jak wiele serca, 
by wyprodukować jakieś dobro. War-
to zatem, zastanowić się o czyj interes 
należy walczyć. 

Materiały: Publikacja Biznes Ekologiczny/ Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych (RFIL) to program bezzwrot-

nego wsparcia dla samorządów, któ-
rych przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię. Pieniądze pochodzą 
z funduszu COVID-19. To ogromny 
impuls inwestycyjny dla regionów.
Rządowe wsparcie – w jakiej wy-
sokości?
W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych wypłaci jednostkom samo-
rządu terytorialnego ponad 13 mld 
złotych:
6 mld zł – środki, które trafiły latem 
2020 roku do wszystkich gmin i po-
wiatów w całej Polsce;
4,35 mld zł – środki przyznane jed-
nostkom samorządu terytorialnego 
w ramach konkursu w grudniu 2020 
roku;
1,65 mld zł – środki przyznawane 
jednostkom samorządu terytorialne-
go w ramach drugiego konkursu;

dodatkowa pula 250 mln zł skiero-
wana dla gmin popegeerowskich;
1 mld zł skierowany do gmin gór-
skich z przeznaczeniem na zakupy 
inwestycyjne lub inwestycje w ogól-
nodostępną infrastrukturę turystycz-
ną oraz w infrastrukturę komunalną 
związaną z usługami turystycznymi.
Środki przekazane przez rząd będzie 
można w ykorzystać  na bl iskie 
ludziom inwestycje, m.in. budowę 
żłobków, przedszkoli czy drogi – 
a  także inne niezbędne lokalne 
działania. 
Porównując środki otrzymane przez 
samorządy powiatowe widzimy 
ogromne dysproporcje pomiędzy po-
szczególnymi jednostkami. Niektóre 

powiaty (np. biłgorajski lub łukow-
ski) otrzymały łącznie kilkunastomi-
lionowe wsparcie swoich inwestycji, 
podczas gdy inne nie otrzymały żad-
nych środków (np. parczewski i wło-
dawski) lub wsparcie było minimalne 
(bialski). Wytłumaczeniem nie może 
być kondycja finansowa poszczegól-
nych samorządów. Wsparcie otrzy-
mywały bardzo bogate samorządy 
jak powiat puławski, łęczyński czy 
świdnicki, podczas gdy były pomijane 
biedniejsze samorządy jak włodawski. 
Sytuacja podobnie wyglądała w przy-
padku miast na prawach powiatu. 
Bez wątpienia rekordzistą jest miasto 
Chełm, które w ramach obu konkur-
sów otrzymało 39 800 000 zł. Na ▶ ▶

Wsparcie pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
otrzyma również Województwo Lubelskie. W Powiecie Bialskim, 

siedem samorządów zyskało dofinasowanie projektów, które z za-
łożenia mają pomagać w rozwoju regionu pomimo pandemii koro-

nawirusa.
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drugim biegunie znalazło się miasto 
Biała Podlaska, które mimo podobne-
go potencjału oraz problemów rozwo-
jowych nie otrzymała w obu naborach 
żadnych środków. 
Powiat bialski, otrzymał dofinansowa-
nie tylko do jednego z trzech wniosko-
wanych projektów. Wsparcie zadania 
pn. „Zabezpieczenie energetyczne SP 
ZOZ Międzyrzec Podlaski” wycenio-
nego w kosztorysie na 1 438 600 zł, 
pozyskana kwota zaledwie 270 000 zł 
praktycznie uniemożliwia jego reali-
zację. Pokryje ona niecałe 19% zapla-
nowanych w ramach projektu prac. 
W planach była rozbudowa drogi po-
wiatowej na odcinku Zaścianki- Manie- 
Zasiadki (wnioskowana kwota wsparcia 
20 000 000 zł) oraz rozbudowa Mu-
zeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie (wnioskowana kwota 
1 700 000 zł). Poniżej przedstawiony 
jest wykaz inwestycji, jakie będą miały 
miejsce na terenie Powiatu Bialskiego. 

Gmina Janów Podlaski: 
1. „Przebudowa ulic 1-go Maja i Sie-
dleckiej”. Przebudowie podlega odci-
nek drogi wojewódzkiej nr 698 relacji 
Siedlce-Terespol o długości 1550 m od 
km 65+150 do km 66+700. Inwesty-
cja obejmie przebudowę istniejącego 
chodnika oraz budowę nowego na 
odcinku ok. 600 m, powstaną 3 nowe 
zatoki autobusowe, kanalizacja desz-
czowa, kanał technologiczny- kwota 
dofinansowania 400 000,00 zł.
2 .   „B udowa dro g i  g minne j  nr 
100072L”. Inwestycja polega na budo-
wie drogi gminnej nr 100072L na nie-
utwardzonym odcinku długości 1890 
m. Droga łączy Janów Podlaski z miej-
scowością Wygoda - 500 000,00 zł.
Gmina Sosnówka:
Przebudowa stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Sosnówka, moderni-
zacja oczyszczalni ścieków przy Szkole 
Podstawowej w Sosnówce, budowa in-
frastruktury wodociągowej w miejsco-
wości Motwica - 630 000,00 zł.

Gmina Konstantynów:
Budowa drogi gminnej w Zakalinkach 
- 700 000,00 zł.

Gmina Sławatycze:
Zakup średniego samochodu ratowni-

czo- gaśniczego - 500 000,00 zł.

Gmina Kodeń:
Rewitalizacja centrum Kodnia to 
kompleksowy projekt, który ma za 
zadanie podnieść atrakcyjność tu-
rystyczną Kodnia oraz stworzyć no-
woczesne centrum z atrakcjami dla 
mieszkańców gminy w różnym wieku. 
Nowa inwestycja będzie miała w za-
kresie m. in. roboty budowlane przy 
drogach, chodnikach, parkingach, 
rewitalizację zieleni, budowę małej 
infrastruktury, odnowę elementów 
zabytkowych, przebudowę byłego po-
sterunku policji i stworzenie Centrum 
Rekreacyjno– Turystycznego. Projekt 
przyczyni się do stworzenia nowych 
miejsc pracy i większej dostępności 
dla os. niepełnosprawnych - 1 230 
000,00 zł.

Powiat bialski:
Zabezpieczenie energetyczne SPZOZ 
Międzyrzec Podlaski. Kompleksowe 
zabezpieczenie energetyczne oraz 
w zakresie COVID-19 w Szpitalu Po-
wiatowym w Międzyrzecu Podlaskim: 
montaż instalacji fotowoltaicznej 25,6 
kW, agregatu prądotwórczego 300 
kW, oświetlenia, instalacji wentylacyj-
no-klimatyzacyjnej bloku operacyjne-
go, laboratorium, izby przyjęć, punk-
tu pobrań materiału SARS-CoV-2 
i łóżek obserwacyjnych w kierunku 
COVID-19, sterylizatorni, diagno-
styki obrazowej, oddziałów szpitala, 
układów pomiarowo-rozliczeniowych 
zgodnych z Ustawą o rynku mocy - 
270 000,00 zł.

Gmina Piszczac: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa 
dróg na osiedlu w Chotyłowie. Utwar-
dzenie ich kostką brukową w bardzo 
dużym stopniu poprawi dojazd do po-
sesji mieszkańców oraz innych osób 
korzystających z tych dróg. Poprawi 
to ich bezpieczeństwo i wygodne po-
ruszanie się pieszo, rowerem i samo-
chodem - 600 000,00 zł.

Miasto Terespol: 
1. Przebudowa/ modernizacja budyn-
ku przy ul. Wojska Polskiego 88. Inwe-
stycja obejmie modernizację/ przebu-
dowę budynku będącego w zarządzie 

MOK-u, którego współwłaścicielem 
jest Powiat Bialski i Gmina Miasto 
Terespol, w którym znajduje się Aka-
demickie Liceum. Na podstawie poro-
zumienia z powiatem, miasto planuje 
adaptację pomieszczeń z przeznacze-
niem na salę konferencyjną i strzelni-
cę - 500 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji deszczowej 
w Terespolu. Planowana inwestycja 
zakłada budowę ok 3 km sieci kana-
lizacji deszczowej odwadniającej ulice 
w mieście. Realizacja projektu przy-
czyni się do lepszego zabezpieczenia 
terenów miejskich przed skutkami 
podtopień i powodzi spowodowanych 
opadami deszczu a także pozwoli na 
redukcję zanieczyszczeń trafiających 
do odbiorników z wodami opadowymi 
i roztopowymi - 1 400 000,00 zł
Łączna suma to 162,5 mln zł, która 
zasili Województwo Lubelskie. Naj-
wyższą sumę otrzymało w drugiej 
puli miasto Chełm, które będzie miało 
14,8 mln zł do przeznaczenia na za-
kup sprzętu dla miejskiej przychodni 
zdrowia (3 mln zł), poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków komu-
nalnych (7 mln zł) i przebudowę dróg 
(4,8 mln zł). Kolejnymi rekordzistami 
jest powiat zamojski, który otrzymał 
w drugim naborze aż 10 mln zł, na-
tomiast w pozostałych powiatach do-
finansowania kształtowały się na po-
ziomie około 3 mln zł. Żadne wsparcie 
z rządowych środków nie trafiło do 
powiatu parczewskiego i włodawskie-
go, oraz miast Biała Podlaska i Lublin. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Bialskiego Daniel Dragan nie kryje, 
że z podziału środków jest niezadowo-
lony i podkreśla, iż środki na inwesty-
cje dofinansowane w ramach RFIL po-
chodzą z obligacji emitowanych przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, który 
jest własnością Skarbu Państwa. Jest 
to zatem dług zaciągany na konto 
wszystkich obywateli. Niestety ko-
rzyści z realizacji tego programu są 
dostępne tylko dla wybranych samo-
rządów oraz ich mieszkańców. Zazna-
czył również, że radni Porozumienia 
Samorządowego, dołożą wszelkich 
starań, by dbać o interesy wspólnoty 
samorządowej. 

Materiały: Serwis Samorządowy PAP/ Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Kampania edukacyjna „Lubelskie 
– wspólnie dla pszczół”

Akcja nastawiona jest na aktywi-
zację mieszkańców regionu do 

wspólnych działań na rzecz poprawy 
warunków życia pszczół. Jej celem 
jest także skoordynowanie działań 
instytucji i podmiotów działających 
na rzecz wsparcia lubelskiego pszcze-
larstwa oraz zjednoczenie środowiska 
pszczelarzy województwa lubelskie-
go. Jednym z filarów akcji są działa-
nia skierowane do osób stosujących 
środki ochrony roślin, szczególnie 
rolników i sadowników. Ich założe-
niem jest uświadomienie istniejących 
zagrożeń oraz wypracowanie dobrych, 
partnerskich relacji między rolnikami 
a pszczelarzami. Swój akces do projektu 
zgłosiło już kilkadziesiąt partnerów in-

stytucjonalnych działających na gruncie 
lubelskim.
Działanie jest ważne, ponieważ świado-
mość, że zapylanie przez pszczoły, zarów-
no miodne, jak i dzikie:
ma ogromne znaczenie dla bioróżnorod-
ności flory,

zapewnia równowagę w przyrodzie i pra-
widłowe działanie całego ekosystemu,
zwiększa wydajność roślin,
wpływa na upiększanie środowiska 
życia człowieka i zwiększa wartość 
jego dochodów.

Ochrona tych zwierząt, poprzez stosowa-
nie dozwolonych środków ochrony roślin, 
pozwoli na większe zbiory oraz zapewni 
rozwój pszczelarstwa w regionie.

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/ 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

w Lublinie 

Rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 1791 roku Sejm Kró-
lestwa Polskiego i  Wielkiego 

Księstwa Litewskiego uchwalił Kon-
stytucję 3 Maja, która była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie ustawą 
zasadniczą. Była próbą unowocze-
śnienia ustroju Polski i ratowania jej 
suwerenności. Choć obowiązywała 
w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj 
jest jednym z fundamentów polskiej 
tradycji republikańskiej i powodem 
do dumy Polaków. Przekształcała 
państwo w monarchię konstytucyj-
ną, wprowadzała zasadę trójpodziału 
władzy. Stanowiła dojrzałe i oryginal-
ne dzieło oświeconych reformatorów 
i wpisywała się w europejski i świato-
wy program ówczesnych przemian. 
Wyrazicielem suwerennej woli narodu 
miał być dwuizbowy Sejm.
Konstytucja regulowała ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
stając się dokumentem tworzącym 
późniejszą tożsamość suwerennego 
narodu. Stanowiła dowód głębokiego 
patriotyzmu oraz zrozumienia spraw 
obywatelskich i społecznych. Przy-
jęta przez aklamację w dobie zagro-
żenia Ojczyzny, Konstytucja 3 Maja 
była próbą zaangażowania obywateli 

w ratowanie Rzeczypospolitej przed 
atakami państw ościennych poprzez 
utorowanie drogi do długofalo-
wych reform demokratycznych oraz 
wzmocnienia państwa w celu obrony 
niepodległości – podkreślono w oko-
licznościowej uchwale. 
Już w dwa dni po uchwaleniu Konsty-
tucji, dzień 3 maja uznano za święto 

narodowe, które później z powodu 
niewoli kraju zostało na długi czas 
zawieszone. W 1792 roku rozpoczę-
ła się bowiem wojna polsko-rosyjska 
w obronie Konstytucji 3 Maja. Osta-
tecznie doszło do okupacji Polski, 
obalenia Konstytucji i drugiego roz-
bioru państwa. W okresie zaborów 
Polacy, którzy odważyli się obchodzić ▶

Samorząd Województwa Lubelskiego w roku bieżącym kontynuuje 
wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości 
społecznej o roli i znaczeniu pszczół w ramach kampanii edukacyj-

nej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. 

W ubiegłym roku Sejm RP podjął uchwały ustanawiające patronów 
bieżącego roku. W tym gronie znalazły się wybitne i zasłużone dla 
naszej kultury narodowej osobowości: Prymas Polski Stefan Kar-
dynał Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof 
Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. Obok tego rok 2021 będzie 
obchodzony jako Rok Konstytucji 3 Maja z racji 230. rocznicy.
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publicznie to święto byli karani. Na 
przykład, za złożenie bukietu fiołków 
w rocznicę Konstytucji 3 maja w 1892 
roku, tajna policja rosyjska aresztowa-
ła w Warszawie nauczyciela Stanisła-
wa Mieczyńskiego, po czym wysłano 
go za ten czyn na trzyletnią zsyłkę do 
Odessy.
Święto 3 Maja zostało przywrócone 
w II Rzeczypospolitej Polskiej 29 kwiet-
nia 1919 roku. Po II wojnie światowej 
obchodzono je do 1946, kiedy w wielu 
miastach dochodziło do krwawych de-
monstracji studenckich. Od tego czasu 
władze zabroniły publicznego święto-
wania, a próby manifestowania były 
często tłumione przez milicję. Święto 
to zostało oficjalne zniesione ustawą 
z 18 stycznia 1951 roku o dniach wol-
nych od pracy. Dopiero w roku 1981 
ponownie świętowano to historyczne 
wydarzenie – świadczą o tym gazety 
codzienne z tego czasu m.in. Trybuna 
Ludu, Głos Robotniczy czy Życie War-
szawy. Od 1990 roku 3 Maja ponownie 
jest oficjalnym świętem narodowym 
Polaków. 

Poprzez obchody Roku Konstytucji 
3 Maja warto byśmy wrócili do tego 
fundamentalnego dla naszej państwo-
wości wydarzenia. W preambule do-
kumentu ówcześni posłowie deklaro-
wali, że czynią to „wolni od hańbiących 
obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej 
nad życie, nad szczęśliwość osobistą eg-
zystencyją polityczną, niepodległość ze-
wnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, 
którego los w ręce nasze jest powierzo-
ny, chcąc oraz na błogosławieństwo, na 
wdzięczność współczesnych i przyszłych 
pokoleń zasłużyć”.
Rzeczywiście tak się stało. Dla ko-
lejnych pokoleń Polaków Konsty-
tucja 3 Maja była inspiracją w ich 
wolnościowych i niepodległościo-
wych dążeniach. Warto, aby pamięci 
o dokonaniach naszych przodków, 
towarzyszyła również refleksja nad 
współczesnością – nad rzeczywi-
stością wolnej Polski i wyzwaniami, 
przed którymi stoi obecnie. O tym 
zadaniu mówił w czerwcu 1991 roku 
Papież Jan Paweł II: „przychodzimy 
(…) po to, aby przenieść w naszą epokę 

tę samą troskę, która wtedy nurtowała 
twórców 3-majowej Konstytucji: tę samą 
troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej, 
tę samą odpowiedzialność”.
W związku z ogromnym znaczeniem 
tego wydarzenia „Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, świadomy znacze-
nia Konstytucji 3 Maja jako ważnego 
elementu pamięci zbiorowej, oddając 
hołd wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tego wiekopom-
nego aktu – myślicielom politycz-
nym, posłom na Sejm Czteroletni, 
przedstawicielom ówczesnego obo-
zu patriotycznego oraz pokoleniom 
Polaków, których niezłomna walka 
pozwoliła na przetrwanie lat niewoli 
i odzyskanie niepodległości, zachęca 
do refleksji nad dziedzictwem Kon-
stytucji 3 Maja współcześnie i usta-
nawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 
3 Maja.”- wyczytać można z  Uchwały 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 
27 listopada 2020 roku pod przewod-
nictwem Marszałek Sejmu Elżbiety 
Witek.
Materiały: Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-

skiego/ Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Rezultaty projektu „AnimaLove”

Na spotkaniu podsumowującym 
młodzież opowiedziała o swoich 

dotychczasowych dokonaniach oraz 
o działaniach projektowych. Ze wzglę-
du na obecną sytuację pandemiczną, 
spotkanie miało odmienną formę. 
Nie było na nim zaproszonych gości 
ani rówieśników młodzieży. Swoje 
wystąpienie uczestnicy uwiecznili na 

nagraniu, które udostępnili na stro-
nach internetowych i w mediach spo-
łecznościowych. W ten niecodzienny 
sposób uczestnicy podzielili się swo-
imi wrażeniami i doświadczeniem 
wyniesionym z realizacji projektu. Na 
zakończenie spotkania Dyrektor EC-
KiW OHP wręczył uczestnikom pro-
jektu certyfikaty.

Projekt „AnimaLove” realizowany 
był w terminie od 17 stycznia do 16 
kwietnia 2021 roku. Jego uczest-
nikami była ośmioosobowa grupa 
osiemnastolatków, których połączy-
ła miłość do zwierząt, chęć działania 
i niesienia pomocy innym, a także 
zainteresowanie problemami lokal-
nej społeczności. Projekt stanowił 
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odpowiedź na zdiagnozowany przez 
uczestników problem przepełnione-
go schroniska dla psów, braku osób 
do pomocy przy opiece dla zwierząt, 
braku karmy i innych rzeczy potrzeb-
nych w schronisku, a także brak wie-
dzy wśród młodych osób w zakresie 
sposobów niesienia pomocy zwierzę-
tom i konieczności pomocy ptakom. 
Realizując projekt młodzież usyste-
matyzowała swoją wiedzę jak mądrze 
i efektywnie pomagać zwierzętom. 
Taka postawa oraz zrealizowane dzia-
łania projektowe na rzecz schroniska 
i ptaków w połączeniu z zachęcaniem 
do adopcji psów ze schroniska, pomo-
że rozwiązać zdiagnozowany wśród 
lokalnej społeczności problem.
Rezultatami projektu jest między in-
nymi publikacja zawierająca opis dzia-
łań projektowych opatrzony zdjęcia-

mi z realizacji projektu oraz sposoby 
niesienia mądrej i właściwej pomocy 
zwierzętom i ptakom, wrażenia i opis 

działań uczestników, a także galeria 
zdjęć z realizacji projektu. 

Materiały: Radio Biper/ ECKiW OHP w Roskoszy

Uczestnicy projektu „Regionalnie – niebanalnie” 
odkrywają tradycje Południowego Podlasia

W  d n i u  1 8 . 0 3 . 2 0 2 1  r o k u 
m ł o d z i e ż  z w i e d z i ł a  d w i e 

wystawy etnograficzne w Muzeum 
Południowego Podlasia w  Białej 
Podlaskiej. Jedna z nich poświęcona 
była twórczości Bazylego Albiczuka, 
u k a z u j ą c a  p o d l a s k i e  p e j z a ż e 
i ogrody. Kolejna wystawa „Kultura 
Południowego Podlasia” zawierała zbiór 
typowych dla regionu form, wzorów 
i technik na przykładzie zebranych 
przedmiotów użytkowych, strojów 
ludowych, tkanin, naczyń czy ozdób. 
Wizyta w Muzeum oraz rozmowa 
z pracownikami Działu Naukowo-
-Oświatowego okazała się bogatym 
źródłem wiedzy o dziedzictwie kultu-
rowym regionu.
Podczas kolejnych spotkań uczestnicy 
projektu zgłębiali tradycje kulinarne 
swojej małej ojczyzny, biorąc udział 
w warsztatach praktycznych na terenie 
wioski ginących zawodów w ECKiW 
OHP w Roskoszy. Młodzież przygoto-
wywała wypieki związane z tradycjami 
obrzędowymi i świętami Wielkanocny-
mi: kołacze, kulebiaki, zdobione ciasto 
weselne zwane korowajem, podlaski 
sękacz i kolorowe mazurki. 
Projekt rozpoczął się 1 marca i potrwa 

do 31 maja 2021 roku, a jego uczestni-
kami jest ośmioro podopiecznych EC-
KiW w Roskoszy. Projekt ma na celu 
zwiększenie wiedzy uczestników oraz 
lokalnej społeczności dotyczącej dzie-
dzictwa regionalnego, promowanie 
tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła 
oraz rozwój kompetencji zawodowych 
i społecznych uczestników.
Młodzież spotka się z wieloma osoba-
mi posiadającymi wiedzę i umiejętno-

ści dotyczące tradycji kulinarnych, oraz 
wiedzę z zakresu rzemiosła i rękodzie-
ła regionalnego. Bierze także udział 
w spotkaniach muzealnych, przeszuki-
waniu opracowań i publikacji dotyczą-
cych regionu. Ich zadaniem jest zbiór 
dawnych przepisów, wzorów, motywów 
charakterystycznych dla regionu i opra-
cowanie ich w atrakcyjny dla dzieci 
i młodzieży sposób, by zainteresować 
lokalne środowisko.

Materiały: ECKiW OHP w Roskoszy/ Radio Biper 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Ro-
skoszy zakończono spotkaniem ewaluacyjnym realizację projektu 

„AnimaLove” w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy 
trwa realizacja projektu „Regionalnie – niebanalnie” Europejskiego 
Korpusu Solidarności. Po działaniach przygotowawczych i wprowa-
dzających, ośmioro członków grupy realizuje cykl spotkań i warszta-
tów poświęconych regionalnym tradycjom Południowego Podlasia. 
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Podsumowanie praktyk zawodowych w Grecji 
młodzieży z Zespołu Szkół  

im Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Mimo wielu przeciwności losu, 
młodzież Technikum z Zespołu 

S z k ó ł  i m  W ł .  S t .  R e y m o n t a 
w  Małaszewiczach zrealizowała 
szereg staży i praktyk europejskich. 
Całe przedsięwzięcie odbyło się 
w  ramach programu Erasmus+ 
i  projektu „Europejski staż gwa-
rancją sukcesu na rynku pracy” 
2019-1-PL01-KA102-062676. Uczest-
ników wyjazdów podzielono na dwie 
grupy. Pierwszą z nich byli uczniowie 
kierunku technik transportu kolejo-
wego, którzy swoją praktykę zagra-
niczną realizowali w październiku 
2019 roku. W drugiej grupie znaleź-
li się uczniowie kierunków: technik 
automatyk sterowania ruchem ko-
lejowym, technik informatyk oraz 
technik eksploatacji portów i termi-
nali. Ich wyjazd odbył się we wrześniu 
2020 roku. 
Czas spędzony przez młodzież poza 
granicami naszego kraju był niezwy-
kle intensywny zawodowo. Młodzi 
kolejarze – zarówno technicy trans-
portu kolejowego, jak i automatycy 
sterowania ruchem kolejowym – od-
byli praktyki na stacjach kolejowych 
m.in. w Volos, Leptokarii, Katerini 
czy Neoi Poroi należących do grec-
kich kolei OSE, gdzie zapoznawali się 
z infrastrukturą kolejową, budowlami 
inżynierskimi, oznaczeniami taboru 
kolejowego OSE, a także dokumen-
tami przewozowymi. Praktykowali 
także w lokomotywowni, asystowali 
przy przygotowaniu pociągów do jaz-
dy oraz zdobywali wiedzę niezbędna 
do egzaminów z kwalifikacji zawodo-
wych. Uczniowie odbyli również krót-
ką podróż koleją na trasie Platu-Lep-
tokaria, w trakcie której obserwowali 
pracę obsługi pociągu, w tym kierow-
nika pociągu, konduktora i maszyni-
sty. Na stacji Thessaloniki młodzież 
zapoznała się ze specyfiką pracy 
naczelnika stacji oraz pracowników 
nastawni, jak również obserwowa-
li wykonywanie manewrów przez 
składy OSE. Dodatkowo automatycy 

sterowania ruchem kolejowym mieli 
okazję praktycznego spojrzenia na 
greckie systemy sterowania ruchem 
kolejowym, budowę urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym oraz kole-
jowej sygnalizacji świetlnej. 
Technicy eksploatacji portów i termi-
nali wizytowali zakłady pracy, gdzie 
uczyli się procesów magazynowania, 
składowania i produkcji. Tu w szcze-
gólności mieli okazję poznać pracę 
w magazynach jednego z większych 
dostawców zaopatrzenia hotelowego 
i restauracyjnego mającego siedzi-
bę pod Thessalonikami. Byli także 
w jednej z największych hurtowni 
napojów w regionie, gdzie mogli pró-
bować swoich sił podczas kompletacji 
zamówień, a na stacjach kolejowych 
w Larisie i Katerini podpatrywali ob-
sługę podróżnych. Poza tym ucznio-
wie przeszli szkolenie z obsługi ta-
chografu i czasu pracy kierowców, 

a także mogli spojrzeć „od zaplecza” 
na funkcjonowanie obsługi podróżne-
go w hotelu. Informatycy natomiast 
realizowali się w pracowniach kom-
puterowych oraz poznawali i obsłu-
giwali system informatyczny hotelu, 
w którym mieszkali. Młodzież miała 
naprawdę mnóstwo zajęć warsztato-
wych i praktycznych, a to niezwykle 
poszerza horyzonty i zmienia sposób 
postrzegania wybranego zawodu. 
Wyjazdy na praktyki zagraniczne 
mają jednak nie tylko wymiar stricte 
zawodowy. I tak było też tym razem. 
Mimo wielu zajęć tematycznych, był 
także czas na zwiedzanie – szcze-
gólnie w weekend, gdyż były to wol-
ne dni. Poznawanie nowej kultury, 
miejsc i obyczajów to ogromna war-
tość dodana praktyk zagranicznych. 
W ramach wyjazdu młodzież miała 
okazję być nie tylko na plaży – choć 
jest to nieodłączny element greckiego 

▶

W październiku 2019 roku oraz we wrześniu 2020 roku aż 53 
uczniów technikum z Zespołu Szkół im Wł. St. Reymonta w Ma-
łaszewiczach uczestniczyło w stażach i praktykach zawodowych 

w greckim Platamonas. Niedawno miało miejsce rozliczenie projek-
tu, w ramach którego wyjazdy te były realizowane.
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krajobrazu. Uczniowie wzięli udział 
w wycieczce do Kanionu Enipeas w Li-
tochoro, odwiedzili zamek w Platamo-
nas, stare miasteczko w Pantaleimo-
nas oraz kompleks Meteorów, czyli 
majestatyczne greckie monastyry wy-
kute i wybudowane na skałach z pia-
skowca. Nie można nie wspomnieć 
także o wyspie Skiathos, na którą do-
stali się w ramach 3-godzinnego rejsu 
statkiem. 
Staże były bardzo intensywne: peł-

ne wrażeń i nowych doświadczeń – 
szczególnie zawodowych – o czym 
wspominano na podsumowaniu tych 
obu wyjazdów. Podsumowanie to mia-
ło miejsce 19 marca br. Odbyło się 
w bardzo wąskim, kameralnym gronie 
z podziałem na grupy, by zachować 
wszelkie zalecenia sanitarno-epide-
miologiczne. Na tym symbolicznym 
spotkaniu uczniowie mogli podzie-
lić się wrażeniami oraz pochwalić się 
osiągnięciami. Dokonali także ewa-

luacji projektów. Na zakończenie Pan 
Dyrektor Robert Wieczorek wręczył 
młodzieży certyfikaty potwierdzające 
odbycie staży (praktyk), które reali-
zowane były w greckich zakładach, 
firmach transportowych, informa-
tycznych i kolejowych. Takie certyfi-
katy na pewno ułatwią poszukiwanie 
i podejmowanie pracy po ukończeniu 
szkoły. 

Materiały: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Ma-
łaszewiczach

Miesiąc Świadomości Autyzmu

Święto to ustanowione zostało 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

rezolucją z dnia 18 grudnia 2007 
roku, z inicjatywy Jej Wysokości Mo-
zah, małżonki emira Kataru Hamada 
ibn Chalifa as-Sani i ma na celu pod-
noszenie wiedzy społecznej na temat 
autyzmu. Wizja i inicjatywy Jej Wyso-
kości pomogły w realizacji praw dzieci 
niepełnosprawnych i ich społeczności, 
zarówno w państwach arabskich, jak 
i na całym świecie.
Obchody Dnia Świadomości Autyzmu 
są również okazją do globalnego po-
litycznego zaangażowania i bardziej 
efektywnej współpracy międzynaro-
dowej w tej dziedzinie. Podstawowe 
założenia obejmują zwiększenie po-
tencjału zaspokajania szczególnych 
potrzeb osób dotkniętych autyzmem, 
umożliwienie rozwijania indywidual-
nych talentów oraz poprawę dostępu 
do usług opiekuńczych i pomocowych 
dla społeczności osób dotkniętych 
autyzmem. W swoim przesłaniu z 2 
kwietnia 2012 roku sekretarz gene-
ralny Organizacji Narodów Zjed-
noczonych podkreślił, że: - Coroczne 
obchody Światowego Dnia Wiedzy na 
temat Autyzmu mają zachęcić do podej-
mowania takich działań i zwrócić uwa-
gę na niedopuszczalną dyskryminację, 
nadużycia i izolację, jakich doświadczają 
ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliż-
si. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób 
Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem 
są równe wobec prawa i przysługują im 
wszystkie prawa człowieka i podstawo-
we wolności. 
Autyzm jest to całościowe zaburzenie 
rozwoju dziecka. Dysfunkcja dotyczy 

wszystkich obszarów jego rozwoju. 
Zaburzenia autystyczne mają bardzo 
zróżnicowany charakter. U różnych 
osób objawy mogą być inne i o innym 
natężeniu, dlatego autyzm określa się 
jako tzw. „spektrum zaburzeń auty-
stycznych” (ASD). Pierwsze objawy 
autyzmu można zaobserwować  już 
u kilkunastomiesięcznych niemowląt. 
Najczęściej jednak diagnozowane są 
one w okolicach 3 roku życia. Diagno-
zuje się także starsze dzieci oraz doro-
słych. Przyczyny tego zaburzenia nie 
są do końca poznane. Badania suge-
rują, że istnieje wiele czynników, któ-
re sprawiają, że dziecko jest bardziej 
narażone na ASD. Są to m.in. uwarun-
kowania genetyczne i środowiskowe.
Autyzm jest tajemniczym zabu-
rzeniem, u podstaw którego leży 
nieprawidłowa praca mózgu . 
Osoby z autyzmem mają problemy 
z mówieniem, postrzeganiem świa-
ta, rozumieniem relacji społecznych. 
W odmienny sposób odbierają wraże-
nia zmysłowe. Trudno jest nam nawet 
wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, 
śnieg parzy, a delikatne głaskanie po-
woduje silny ból. Właśnie tak może 
wyglądać świat osoby z autyzmem. - 
Osoby ze spektrum autyzmu postrzegają 
otaczający nas świat inaczej, ale to nie 
znaczy, że gorzej. Osobiście uważam, że 
wiele możemy się nauczyć od osób, które 
odczuwają wszystko bardziej... bardziej 
dosłownie, szczerze, z dokładnością do 
najmniejszego szczegółu. Zanim oceni-
my, postarajmy się poznać i zrozumieć- 
podkreśla Starosta Bialski Mariusz 
Filipiuk.
U osób z ASD często mogą występo-

wać współistniejące choroby, takie 
jak: padaczka, depresja, lęki i zespół 
nadpobudliwości psychoruchowej 
(ADHD). Poziom funkcjonowania 
intelektualnego jest bardzo różny: 
od głębokiego upośledzenia do nad-
zwyczajnej inteligencji. Wśród cier-
piących na autyzm, dużo częściej niż 
wśród osób zdrowych trafiają się oso-
by obdarzone wyjątkowymi umiejęt-

▶ ▶

Dnia 2 kwietnia 2021 roku 
w Polsce obchodzony był Świa-
towy Dzień Świadomości Auty-
zmu, zatem kwiecień jest mie-
siącem wiedzy na temat tego 
schorzenia. Do osób ze spek-

trum autyzmu zwrócił się także 
Starosta Bialski Mariusz Fili-

piuk. Na jego profilu w mediach 
społecznościowych, ukazało się 
zdjęcie z symbolem tego świę-

ta, jakim były niebieskie baloniki 
oraz życzenia. 
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nościami np.: fenomenalną pamięcią, 
wielkim talentem matematycznym, 
muzycznym czy plastycznym.
Jak dotąd, nie jest znane przyczyno-
we leczenie autyzmu. Stosuje się tzw. 
terapię behawioralną, która jest 
przeznaczona do eliminowania okre-
ślonych objawów i może doprowadzić 
do znacznej poprawy stanu pacjenta. 
Znaczną popularnością cieszy się tzw. 
terapia integracji sensorycznej (SI), 
opracowana w latach 70. przez Jean 

Ayres, jednakże wyniki badań klinicz-
nych przeprowadzone w ostatnich 40 
latach nie pozwalają na uznanie tej 
metody za skuteczną. Idealny plan 
leczenia obejmuje terapię i działania,  
które spełniają specyficzne potrzeby 
poszczególnych osób.
W ramach obchodów Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu reali-
zowane są liczne inicjatywy na rzecz 
przeciwdziałania dyskryminacji osób 
ze spektrum autyzmu i ich rodzin. 

Właśnie 2 kwietnia kolor nie-
bieski może dać osobom z auty-
zmem i ich rodzinom nadzieję na 
lepsze życie. Każdy może wyrazić 
swoją solidarność: oświetlić budynek 
na niebiesko, dodać niebieski kolor 
do ubrania, propagować logo akcji 
w Internecie, a także wesprzeć finan-
sowo organizacje działające na rzecz 
osób z autyzmem (np. przekazując im 
1% podatku lub darowiznę).
Materiały: Światowa Organizacja Zdrowia/ Starostwo 

Powiatowe w Białej Podlaskiej 

„Liczymy się dla Polski”

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczęło się 
największe badanie statystyczne 

realizowane raz na 10 lat – Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Ostatni spis powszechny od-
był się w Polsce w 2011 roku. Badanie 
realizowane obecnie pozwoli na ana-
lizę zmian, jakie zaszły w procesach 
demograficzno– społecznych i ekono-
micznych w zakresie: ludności, stanu 
mieszkań i budynków oraz gospodarstw 
domowych i rodzin w powiązaniu z wa-
runkami mieszkaniowymi na przestrze-
ni lat 2011-2021. 
Z uwagi na obecne zagrożenie epide-
miczne związane z COVID-19 w celu 
umożliwienia efektywnego przepro-
wadzenia spisu Prezydent RP Andrzej 
Duda podpisał 1 kwietnia 2021 roku 
ustawę z dnia 30 marca 2021 roku o 
zmianie ustawy o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań 2021. 
Głównym celem nowelizacji ustawy jest 
wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w 
warunkach zagrożenia epidemicznego 
COVID-19 o 3 miesiące, tj. z 30 czerwca 
2021 na 30 września 2021 roku.
Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla 
rachmistrzów spisowych;
dostosowania przepisów dotyczących 
popularyzacji spisu w mediach publicz-
nych do wydłużonego czasu trwania 
spisu.
Wyniki spisu stanowią wyznacznik 
dla tworzenia budżetów przez samo-
rządy oraz podstawę określania wy-
sokości subwencji państwowych czy 
dotacji dla gmin i województw. Po-
nadto są wykorzystywane przez klu-

czowe resorty do planowania działań 
w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, 
polityki żywnościowej, finansów, 
zagospodarowania przestrzennego, 
potrzeb mieszkaniowych czy gospo-
darki wodno- ściekowej. Wysokość 
dotacji unijnych oraz liczba miejsc 
w Parlamencie Europejskim zależą 
m.in. od liczby mieszkańców, okre-
ślonej wynikami ostatniego spisu.
Obowiązkiem spisowym objęci zo-
stali wszyscy mieszkańcy Polski 
(Polacy i cudzoziemcy), którzy stale 
mieszkają lub przebywają czaso-
wo na terenie Polski. Jak również 
Polacy przebywający czasowo za 
granicą. Przedmiotem spisu są rów-
nież mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zamieszkania i inne za-
mieszkane pomieszczenia nie będące 
mieszkaniami.
Podstawową metodą spisu jest 
samospis internetowy poprzez 
formularz spisowy dostępny na stro-
nie spis.gov.pl już od pierwszego 
dnia spisu. Każda z osób podlegają-
cych spisowi będzie również mogła 
skorzystać ze spisu „na żądanie” – 
wystarczy zadzwonić na Infolinię 
spisową pod numer telefonu 22 
279 99 99. 
Jeżeli ktoś nie ma komputera, do-
stępu do Internetu lub potrzebuje 

pomocy by się spisać, będzie mógł 
skorzystać bezpłatnie z udostępnio-
nego na terenie gminy lub w Urzę-
dzie Statystycznym w Lublinie i jego 
Oddziałach pomieszczenia ze stano-
wiskiem komputerowym umożliwia-
jącym przeprowadzenie samospisu.  
Z osobami, które nie spiszą się sa-
modzielnie przez Internet lub 
infolinię do 3 maja, dopiero od 
4 maja br. kontaktować się będzie 
rachmistrz, aby zrealizować spis w 
formie wywiadu telefonicznego lub 
– jeśli będzie to konieczne – bezpo-
średniego, z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa. Rozpoczyna-
jąc wywiad rachmistrz musi podać 
swoje dane identyfikacyjne (tj. imię 
i nazwisko oraz urząd statystycz-
ny, który reprezentuje). Tożsamość 
rachmistrza telefonicznego lub tere-
nowego można zweryfikować dzwo-
niąc na Infolinię spisową pod numer 
telefonu 22 279 99 99 oraz w aplika-
cji „Sprawdź rachmistrza” na stronie 
spis.gov.pl.
Obydwie metody polegają na uzupeł-
nieniu danych dotyczących osoby spisy-
wanej w formularzu spisowym. Udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 jest obo-
wiązkowy. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym wiąże się z możliwością 
nałożenia kary grzywny, co jest ujęte ▶

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Wpisu będzie można doko-
nać przez Internet lub telefonicznie. Zakończenie spisu planowane 

jest na 30 września 2021 roku. 
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Nowa aplikacja dla kandydatów na żołnierzy 
Wojska Polskiego

Korzystając z aplikacji lub z porta-
lu rekrutacyjnego osoba zainte-

resowana służbą w Wojsku Polskim 
może szybciej niż dotychczas otrzy-
mać kartę powołania na szkolenie 
podstawowe w wojskach: operacyj-
nych czy obrony terytorialnej.
Po założeniu konta w ramach aplika-
cji, przesłaniu wymaganych danych, 
kandydatowi zostanie wyznaczony 
termin wizyty w Wojskowym Cen-
trum Rekrutacji. Maksymalnie 14 
dni od złożenia wniosku poprzez 
aplikację kandydat otrzyma infor-
mację, kiedy i w którym Wojskowym 
Centrum Rekrutacji ma się stawić, 
żeby odbyć rozmowę kwalifikacyj-
ną, rozmowę z psychologiem oraz 
przejść badania lekarskie. W przy-
padku pozytywnych wyników i opi-
nii, kandydat otrzyma na koniec 
dnia kartę powołania na szkolenie 
podstawowe (tzw. służbę przygoto-

wawczą), trwające do 30 dni. W apli-
kacji użytkownicy odnajdą także 
najnowsze informacje o Wojsku Pol-
skim. 
Aplikacja to obok portalu rekrutacyj-
nego i ePUAP, kolejna elektroniczna 
forma aplikowania do wojska wpisu-
jąca się w założenia reformy proce-
su rekrutacji, którą przedstawił we 
wrześniu 2020 roku Mariusz Błasz-
czak, minister obrony narodowej. 
Głównym założeniem reformy było 

skrócenie i uproszczenie procesu re-
krutacji. Powstały także Wojskowe 
Centra Rekrutacji, w których kandy-
daci w ciągu jednego dnia realizują 
wszystkie niezbędne formalności. 
Skrócona została służba przygoto-
wawcza. Do tej pory wszystkie for-
malności związane z rekrutacją do 
wojska, w tym służba przygotowaw-
cza, trwały średnio 190 dni. Nowe 
rozwiązania skracają ten okres do 
maksymalnie 50 dni. 

Materiały: Ministerstwo Obrony Narodowej

w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Formularz do samospisu zaprojekto-
wany został w taki sposób, aby przej-
ście do kolejnego pytania zależało 
od odpowiedzi udzielonej na pytanie 
poprzednie. Tym samym nie należy 
utożsamiać liczby pytań w przed-
stawionym na stronie wykazie 
pytań z liczbą wszystkich pytań, 
na które dana osoba będzie udzie-
lała odpowiedzi, ponieważ będzie 
to wynikało z indywidualnej sytuacji 
respondenta (np. wieku, jego historii 
migracyjnej, statusu na rynku pracy, 
bycia osobą z niepełnosprawnościami 
itp.). Jeżeli okres przebywania za gra-
nicą respondenta jest krótszy niż rok, 
wówczas wypełnia on kwestionariusz 
emigranta krótkookresowego, jeżeli 
wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz 
emigranta długookresowego. W przy-
padku emigranta, o którym informacji 
udziela respondent dokonujący samo-
spisu, mieszkający w Polsce, każde pyta-
nie kwestionariusza osobowego zawiera 
dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej 
wiedzy na ten temat”. W związku z po-
wyższym w formularzu elektronicznym 

nie ma numeracji pytań.
Formularz elektroniczny wsparty jest 
słownikami: adresów, krajów obywatel-
stwa, krajów urodzenia, zamieszkania 
oraz przebywania, narodowości, języ-
ków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł 
energii, rodzaju obiektów zbiorowego 
zakwaterowania, zawodów oraz rodza-
jów działalności (PKD). Zawiera również 
dodatkowe wyjaśnienia i definicje po-
jęć. Ponadto respondenci będą musieli 
podać takie informacje jak m.in.: status 
aktywności zawodowej, stan cywilny, 
stan i charakterystykę zasobów miesz-
kaniowych (budynki i mieszkania), czy 
stopień pokrewieństwa.
Dane zbierane w spisie są bezpiecz-
ne. Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemni-
cy statystycznej. Przed przystąpieniem 
do pracy są pouczani o istocie tajemnicy 
statystycznej i sankcjach za jej niedo-
trzymanie. Wszystkie dane osobowe 
przetwarzane w ramach prac spisowych 
są poufne i podlegają szczególnej ochro-
nie, na zasadach określonych w ustawie 
o statystyce publicznej oraz w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Dane 

osobowe od momentu ich zebrania sta-
ją się danymi statystycznymi i objęte są 
tajemnicą statystyczną. Zasada tajemni-
cy statystycznej ma charakter absolut-
ny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie 
dane osobowe i nie przewiduje żadnych 
wyjątków dających możliwość jej uchy-
lenia. W procesie przetwarzania danych 
osobowych uczestniczą wyłącznie oso-
by upoważnione przez Administratora 
Danych do przetwarzania danych oso-
bowych z zachowaniem zasady wiedzy 
koniecznej. Dane jednostkowe są ano-
nimowe. Administratorem danych oso-
bowych jest Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego.
Dane pozyskane podczas spisów mogą 
być wykorzystywane wyłącznie do opra-
cowań, zestawień i analiz statystycz-
nych oraz do aktualizacji operatów do 
badań statystycznych prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisach do in-
nych celów niż podane jest zabronio-
ne, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej. 

Materiały: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

▶

Od dziś każdy kto myśli o służbie w Siłach Zbrojnych RP może 
skorzystać z mobilnej aplikacji Zostań Żołnierzem dostępnej w Go-
ogle Play oraz AppStore. Aplikacja, którą stworzyli podchorążowie 
Wojskowej Akademii Technicznej oraz wojskowi informatycy z Na-

rodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, to obok 
portalu rekrutacyjnego www.zostanzolnierzem.pl najszybsza for-
ma kontaktu dla kandydata do służby w Wojsku Polskim z wojsko-
wymi rekruterami. Do tej pory ponad 22 tys. kandydatów zgłosiło 
swój akces do służby wykorzystując stworzony we wrześniu 2020 

roku portal rekrutacyjny. 
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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.


