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XXXV Sesja Rady Powiatu

Po otwarciu XXXV sesji Rady Powia-
tu i powitaniu gości, Przewodniczą-

cy Rady Mariusz Kiczyński rozpoczął 
prowadzenie obrad oraz stwierdził 
obecność 17 radnych, co stanowiło 
wymaganą liczbę dla prawomocności 
obrad. Po stwierdzeniu kworum pod-
dano pod głosowanie wprowadzenie 
dyskusji nad wystosowaniem apelu 
do władz partnerskiego Rejonu Brze-
skiego o podjęcie starań w obronie 
Dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły 
Społecznej imienia Romualda Trau-
gutta w Brześciu, Pani Anny Panisze-
wy oraz o utrzymanie szkół z polskim 
językiem nauczania dla obywateli Re-
publiki Białoruś, którzy mają polskie 
pochodzenie. Zmiana ta, większością 
bezwzględną, nie została przyjęta do 
porządku obrad. W związku z tym, 
przyjęto pierwotny porządek obrad 
oraz protokół z XXXIV sesji Rady Po-
wiatu. Następnie Radni rozpatrzyli 
i przyjęli sprawozdanie z realizacji 
„Programu współpracy Powiatu Bial-
skiego z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami działającymi 
w sferze pożytku publicznego na rok 
2020”. 
W czasie sesji radni jednogłośnie przy-
jęli uchwały w następujących kwe-
stiach: 
- zmian w budżecie Powiatu Bialskiego 
na 2021 rok; 
- zmiany uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Bialskiego na lata 2021 – 2032;
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych na terenie powiatu bial-
skiego;
- ustalenia opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi na terenie powiatu bialskiego 
i za jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia 
od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu; 
- uchwalenia „Powiatowego Programu 
Psychologiczno – Terapeutycznego 
dla Osób Stosujących Przemoc w Ro-
dzinie”; 
- uchwalenia „Powiatowego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021 – 2025;
- uchwalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych trenin-
gowych dla osób usamodzielnianych 
opuszczających pieczę zastępczą.

W związku z brakiem pytań, Przewod-
niczący przeszedł do punktu dotyczą-
cego Sprawozdania Starosty z pracy 
Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy 
sesjami. Sprawozdanie zostało jedno-
głośnie przyjęte, a Przewodniczący 
rozpoczął punkt 8. Sprawy bieżące, 
wnioski i oświadczenia. 
W punkcie 8. radni wyrazili swoje zda-
nie, jakie działania należałoby podjąć 
w kwestii sytuacji na Białorusi. Radny 
Marian Tomkowicz zgłosił się z ape-
lem, by Rada przyjęła w tej kwestii 
konkretną pozycję oraz podniosła 
swój manifest przeciwko działaniom 
tamtejszego rządu. Starosta Bialski 
nie zgodził się ze zdaniem radnego 
twierdząc, że samorząd powiatowy 
powinien postawić na realną pomoc. 
Wspomniał, że z uzyskanej odpowie-
dzi z Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych wynika, że sprawa jest porusza-
na na szczeblu międzynarodowym. 
Zaproponował zdalne nauczanie ję-
zyka polskiego dla dzieci z Białorusi, 
natomiast Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Daniel Dragan zasugero-
wał pomoc przy pozyskaniu środków 
oraz udzieleniu stypendiów dla dzieci 
i młodzieży. 
Radni rozmawiali również o drogach 

powiatu bialskiego. Padło kilka propo-
zycji jakich zmian należy dokonać na 
niektórych wymienionych przez nich 
odcinkach. W tym temacie pomocne 
stały się odpowiedzi Pani Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych Krystyny 
Beń. 
Kolejnym poruszanym tematem był 
omawiany na poprzedniej sesji wnio-
sek dyrektora Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Białej Podla-
skiej Igora Dzikiewicza o wyrażenie 
zgody na dokonanie wypowiedzenia 
umowy o pracę radnemu Powiatu Bial-
skiego Arkadiuszowi Maksymiukowi. 
Przewodniczący Mariusz Kiczyński 
przedstawił pytania, jakie zostały skie-
rowane do władz WORD. Uzyskane 
odpowiedzi pozwolą jasno stwierdzić, 
na jakiej podstawie decyzje zostały 
podejmowane oraz jakie były ku temu 
przesłanki.
Swoje opinie w poszczególnych kwe-
stiach wyrazili również Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Mariusz Kiczyński, 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, 
Wicestarosta Janusz Skólimowski, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Daniel Dragan, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Tomasz Bylina, radni 
Marek Sulima, Marian Tomkowicz, 
Radosław Sebastianiuk oraz Dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatowych w Bia-
łej Podlaskiej Krystyna Beń.
W związku z wyczerpaniem porządku 
obrad Przewodniczący Rady Mariusz 
Kiczyński zamknął XXXV sesję Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 
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W dniu 31 maja 2021 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu. 
W związku z obowiązującymi obostrzeniami odbyła się w formule 

zdalnej. 
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Gmina Tuczna ze środkami na odnawialne 
źródła energii

Gmina Tuczna zainwestuje nie-
co ponad 1,6 mln zł na mon-

taż 120 instalacji OZE w budynkach 
mieszkalnych oraz jednej na budyn-
ku użyteczności publicznej. Unijne 
dofinansowanie dla projektu pn. In-
stalacja odnawialnych źródeł energii w 
Gminie Tuczna – 2 etap wynosi prawie  
950 tys. zł.
Projekty są realizowane w ramach Osi 

Priorytetowej 4 Energia przyjazna 
środowisku Działanie 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego w Lublinie

SPZOZ Międzyrzec Podlaski poszerza ofertę 
świadczeń zdrowotnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
lokalnego społeczeństwa SPZOZ 

Międzyrzec Podlaski systematycz-
nie rozszerza swoją ofertę, zarówno 
w zakresie poprawy dostępności do 
świadczeń zdrowotnych, jak również 
w zakresie otwierania nowych profili. 
W zakresie poprawy dostępności od 
października 2020 r. została rozbudo-
wana baza łóżkowa dla pacjentów wy-
magających całodobowej opieki w Za-
kładzie Opiekuńczo – Leczniczym. 
W powyższym zakresie w ramach 
kontraktu z NFZ leczonych jest obec-
nie 45 pacjentów, co stanowi 3 - krot-
ny wzrost wg stanu na 30.09.2020r.
Natomiast w bieżącym roku w ra-
mach rozszerzania zakresu udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych od 
01 marca 2021 r. został utworzony 
Pododdział Neurologiczny kierowa-
ny przez specjalistę neurologa – lek. 
med. Wojciecha Szala. Dodatkowo na 
oddziale pracuje również specjalista 
neurolog lek. Marek Sekuła. Podod-
dział dysponuje 10 łóżkami. Z dniem 
04 maja 2021 r. funkcjonowanie roz-
począł również Pododdział Reumato-
logiczny. Tutaj też szpital gotowy jest 
na przyjęcie 10 pacjentów. W ramach 
specjalności reumatologia świadczeń 
udzielają lekarze specjaliści w dzie-
dzinie reumatologii: lek. med. Roman 
Frankowski – Kierownik Pododdzia-
łu oraz lek. med. Krzysztof Mazur. 

Pacjenci pododdziału konsultowani 
są również przez Panią prof. dr hab. 
Teresę Małecką-Massalską. Nowo 
powołane pododdziały funkcjonują 
w ramach struktury Oddziału Chorób 
Wewnętrznych. 
W związku z powyższym w chwili 
obecnej międzyrzecki szpital oferuje 
dodatkowo kompleksową diagnostykę 
i leczenie w zakresie:
schorzeń neurologicznych, w szcze-
gólności.:
- choroby zapalne i zwyrodnieniowe 
kręgosłupa,
- dyskopatie kręgosłupa,
- choroby zwyrodnieniowe OUN,
- choroby naczyń mózgowych o cha-
rakterze przewlekłym,
- padaczki,
- zmiany nowotworowe układu ner-
wowego,
- zaburzenia równowagi,
- bóle głowy
schorzeń reumatologicznych:
- choroby zapalne narządu ruchu, 
w tym : reumatoidalne zapalenie sta-
wów, łuszczycowe zapalenie stawów, 
odczynowe zapalenie stawów, ze-
sztywniające zapalenie stawów krę-
gosłupa;
- układowe choroby tkanki łącznej, 
w tym.: toczeń rumieniowaty układo-
wy, zespół Sjögrena, twardzina ukła-
dowa, zapalenie skórno – mięśniowe, 
zapalenie naczyń;

- choroby zwyrodnieniowe stawów
- krystalopatie, w tym w szczególności 
dna moczanowa.

 Dyrektor Marek Zawada: Mamy na-
dzieję, że nowe zakresy świadczeń 
spełnią oczekiwania naszych pacjen-
tów i wpiszą się na stałe w działalność 
SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Materiał: SPZOZ Międzyrzec Podlaski
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Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wi-
cemarszałek Michał Mulawa wręczyli umowy na realizację zadań z za-
kresu odnawialnych źródeł energii. Wśród beneficjentów znalazła się 
gmina Tuczna. Wartość projektów w tym naborze to blisko 32 mln zł 
z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa na lata 2014-2020 to prawie 17 mln zł. 

Dyrektor międzyrzeckiego 
szpitala powiatowego, Marek 

Zawada, poinformował o zmia-
nach zachodzących w naszej 

placówce. 
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Dzień Samorządu Terytorialnego
Święto na 10-lecie odrodzenia 
polskiego samorządu 
Dzień Samorządu Terytorialnego zo-
stał uchwalony przez Sejm RP w 2000 
roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego 
samorządu terytorialnego. Data obcho-
dów to oczywiście 27 maja. W Uchwale 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mo-
żemy przeczytać, że idea odbudowy 
w naszym kraju autentycznego samo-
rządu, utworzenia niezależnych władz 
terytorialnych była możliwa dopiero po 
1989 roku. W odrodzonej Polsce roz-
począł się wtedy proces reformowania 
ustroju państwa, decentralizacji władzy 
i stopniowego przekazywania jej w ręce 
obywateli - wspólnotom terytorialnym. 
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze 
w pełni demokratyczne wybory samo-
rządowe do rad gmin i miast, będące 
równocześnie pierwszymi w pełni wol-
nymi wyborami po II wojnie światowej. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustana-
wiając święto samorządu terytorialnego 
wyraził uznanie i szacunek wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do jego 
powstania i działalności. Jest to całkiem 
pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, 
burmistrzowie i prezydenci miast, sta-
rostowie i marszałkowie, pracownicy 
samorządowi, członkowie związków 
i stowarzyszeń samorządowych.
 Wybory do rad gmin w 1990 roku 
Historyczne wybory zostały zarządzo-
ne na 27 maja przez Prezesa Rady Mi-
nistrów, Tadeusza Mazowieckiego. Były 
one możliwe dzięki uchwaleniu przez 
sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 
roku ustawy o samorządzie gminnym. 
Dzięki niej społeczności lokalne miały 
prawo do zarządzania częścią spraw 
publicznych, gminy otrzymały własne 
źródła dochodów i możliwość decydo-
wania o wydatkach. W miejsce funk-
cjonujących w PRL rad narodowych 
powstały rady gmin, które zyskały 
znacznie większe uprawnienia. 
Wybierano członków 2383 rad gmin, 
do rozdysponowania było 52 tysiące 
mandatów, a kandydowało 147 tys. 
389 kandydatów. Frekwencja wybor-
cza wyniosła 42,27%. Najwięcej gło-
sów zdobyły Komitety Obywatelskie 
„Solidarność” – ok. 53,1%. Na drugim 
miejscu znalazły się lokalne komitety 
wyborców – 24,7%. Polskie Stronnic-
two Ludowe otrzymało 4,3%. Wybory 

w małych jednostkach terytorialnych 
oparte były o zwykłą większość i głoso-
wanie w jednej turze, natomiast w śred-
nich i dużych miastach zastosowano 
system proporcjonalny w okręgach 
wielomandatowych.
O wyborach samorządowych – pod-
stawowe informacje 
W naszym kraju przeprowadza się wy-
bory członków organów jednostek sa-
morządu terytorialnego: rad gmin, rad 
powiatów oraz sejmików województw, 
a od 2002 roku także jednoosobowych 
organów wykonawczych gmin – wój-
tów, burmistrzów, prezydentów miast. 
W gminach niebędących miastami 
na prawach powiatu wybory radnych 
odbywają się według ordynacji więk-
szościowej, natomiast w miastach na 
prawach powiatu, a także w powiatach 
i województwach według systemu pro-
porcjonalnego. Głosy wyborców prze-
licza się w nim na mandaty zgodnie 
z regułą d›Hondta, preferującej duże 
ugrupowania. 
Prawo wybieralności (bierne prawo 
wyborcze) w wyborach do organów 
stanowiących jednostki samorządu te-
rytorialnego (rad i sejmików) ma oso-
ba która najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 25 lat. Kandydat nie musi sta-
le zamieszkiwać na obszarze gminy, 
w której kandyduje. Wybory odbywają 
się co 4 lata, czyli tyle czasu trwa ka-
dencja organów. 
Samorząd terytorialny w Polsce 
Samorząd terytorialny w Polsce zgod-
nie z konstytucją wykonuje zadania 
publiczne nie zastrzeżone przez Kon-

stytucję lub ustawy dla organów in-
nych władz publicznych. Od 1 stycznia 
1999 roku obowiązuje w Polsce trójsz-
czeblowa struktura samorządu teryto-
rialnego: samorząd gminny, samorząd 
powiatowy, samorząd województwa. 
Wcześniej (1990 - 1998) samorząd 
terytorialny istniał tylko na szczeblu 
gminy. Samorząd terytorialny funkcjo-
nował również w II RP i w okresie Pol-
ski Ludowej do 1950 roku, kiedy to jego 
miejsce zajął system rad narodowych. 
W Polsce, podobnie jak w innych kra-
jach w Europie jedynie część zadań lo-
kalnych i regionalnych realizują agen-
dy administracji rządowej. Zasadnicza 
część zadań administracyjnych jest re-
alizowana przez samorząd terytorialny, 
a konkretnie przez organy samorządo-
we podporządkowane odpowiedniej 
wspólnocie lokalnej. 
Rok 2015 uchwałą z 3 grudnia 2014 
Senat RP ustanowił Rokiem Samorzą-
du Terytorialnego. 
Reforma samorządowa powszechnie 
uważana jest za jedną z najlepszych 
w III RP. Przyniosła decentralizację 
władzy i upodmiotowienie lokalnych 
wspólnot. 27 maja warto więc pamiętać 
o ludziach, którzy się do tego przyczy-
nili. Dzień Samorządu Terytorialnego 
to także Dzień Pracownika Samorzą-
dowego. Osoby, które współtworzą sa-
morząd, pracują dla dobra lokalnej spo-
łeczności oraz troszczą się o realizacje 
potrzeb mieszkańców 27 maja obcho-
dzą swoje święto, które przypomina 
o istocie ich pracy.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/ kalbi.

pl/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wy-
bory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni 

wolne i demokratyczne wybory w III RP.
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Wielka akcja sprzątania Lasu Horyce

Organizatorzy szczególnie dzię-
kują: Delikatesom Centrum z 

Wisznic Marka Bujnika, Sklepom 
Spożywczym Janusza Bandzare-
wicza, Tadeuszowi Kossowskie-
mu i Firmie Kojpasz, Nadleśnictwu 
Biała Podlaska Lasów Państwo-
wych, Lubelskiej Izbie Rolniczej, 
Digital Project’s Roberta Karwac-
kiego z Dubicy Górnej. Wsparcie 
techniczne nie byłoby możliwe bez 
pomocy Piotra Frończuka  Fir-
ma Piotrans i Pawła Frończuka 
Firma Pawtrans. Podziękowania 
Gminie Wisznice za udostępnienie 
PSZOK w Wisznicach.

Materiał: Radio Biper

Akcja była niewielka, dosłownie kilka osób. Efekty były jednak znaczne. Mało tego, natknęliśmy się 
na miejsce, którego sprzątniecie w sposób jaki zaplanowaliśmy okazało się niemożliwe. W dole 
po wyrobisku znajdowała się duża ilość nieczystości i odpadów widać, że zwożonych tu latami. 
Aby uporządkować to miejsce należało zamówić ciężki sprzęt i po prostu przykryć odpady war-
stwą ziemi. Wyrównanie terenu plus uporządkowanie obszaru okolicznego być może spowoduje 
chwilę refleksji we wszystkich tych, którzy uważają to miejsce za wysypisko śmieci i śmieci tutaj 
przestaną się pojawiać. Mamy nadzieję, że zasypanie miejsca, uporządkowanie go, zniechęci do 
ponownego jego zanieczyszczania. Tym sposobem chcemy zlikwidować dzikie wysypisko, a jedno-
cześnie jeszcze bardziej wzmocnić walory przyrodnicze, krajobrazowe, wypoczynkowe i relaksacyjne Lasu Horyniec. 
Zachęcamy mieszkańców Wisznic i miejscowości w całej gminie do wspólnego planowania i dalszego udziału w po-
rządkowaniu naszego otoczenia. Na prawdę warto!

Radny Powiatu Bialskiego - Łukasz Jaszczuk
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Konkurs Makramy „Sznurkiem Wyplatane” 
rozstrzygnięty

Zadanie konkursowe polegało na 
wykonaniu własnoręcznie pracy 

w technice makramy w jednej z ka-
tegorii. Celem konkursu jest na-
wiązanie do korzeni, gdyż makra-
ma znana była już w starożytności, 
a także propagowanie rękodzieła 
i rozwijanie twórczości uczestni-
ków. Konkurs odbywał się w kate-
goriach tematycznych:
- biżuteria i odzież (np. kolczyki, 
naszyjnik, torebka, pasek, itp.),
- przedmioty użyteczności domo-
wej (np. narzuta, półka, abażur, 
kwietnik, firanka, huśtawka, ha-
mak, itp.), 
-ozdoba ścienna.

Z astosowano również  po dzi a ł 
n a  k a t e g o r i e  w i e k o w e ,  c z y l i 
dzieci do lat 13, oraz młodzież 
i   dorośli  (od lat 14).  Prace na-
leż ało  z łożyć  do  końca  kwiet-
n i a .  G ł ó w ny m  o r g a n i z a to re m 
było Gminne Centrum Kultur y 
w Konstantynowie z Dyrektor Ilo-
ną Niewęgłowską, natomiast Ho-
norowy Patronat konkursu objął 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.
Komisja w składzie: Barbara Ko-
ciubińska-Koza Dyrektor Wydzia-

łu Spraw Społecznych w Starostwie 
Powiatowym w Białej Podlaskiej, 
E lżbieta Ł azowska Sekretarz 
Gminy Konstantynów, Dorota 
Uryniuk  Inspektor ds. kultur y 
i obsługi nadzorowanych jednostek 
w Starostwie Powiatowym w Białej 
Podlaskiej ,  oraz Wioletta Klej 
Skarbnik Gminy Konstantynów, 
obradowała nad wyborem najpięk-
niejszych makram, 
Werdykt komisji przedstawia się 
następująco: ▶

Grupa Historyczna wraz z mieszkańcami Wisznic na czele z Łuka-
szem Jaszczukiem, mieszkańcem gminy i radnym Powiatu Bialskie-
go po raz drugi w ciągu ostatnich tygodni porządkowali tereny Lasu 
Horyniec. Dzięki sponsorom i zaprzyjaźnionym firmom, organizato-
rzy mogli zaopatrzyć uczestników akcji w worki i rękawice, a także 

pamiątkowe dyplomy oraz kubeczki.

W Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie dnia 18 maja 2021 
roku dokonano rozstrzygnięcia Konkursu Makramy „Sznurkiem Wy-
platane”. Udział wzięło 24 uczestników, natomiast wpłynęło 25 prac. 
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Dzieci do lat 13
-  K ategor ia  biżuter ia  i   odzież: 
I miejsce- Julia Kopaczuk,
- Kategoria przedmioty użytecz-
ności domowej: I miejsce-Wiktoria 
Kopaczuk,
- Kategoria Ozdoba ścienna: I miej-
sce- Wojtek Kopaczuk.

Młodzież i dorośli (od 14 lat)
-  K ategor ia  biżuter ia  i   odzież: 
I miejsce- Marta Szot- Hnatko, II 
miejsce- Paweł Łukaszewicz,
- Kategoria przedmioty użytecz-

ności domowej: I miejsce- Joanna 
Szpura i Anata Mikitiuk, II miej-
sce- Krystyna Strojek i Wioletta 
Izdebska,
- Kategoria ozdoba ścienna: I miej-
sce- Agnieszka Komińczyk, II miej-
sce- Beata Siwek i Wiesława Kopa-
czuk, III miejsce- Izabela Bujalska 
i Katarzyna Chomiuk- Kopaczuk, 
Wyróżnienia- Paweł Łukaszewicz, 
Yelyzaveta Yakavenko, Valeria Vi-
nogradovo, Ewa Rafałko i Katarzy-
na Michalak.

Osoby z Niepełnosprawnościami:
-  K ategor ia  biżuter ia  i   odzież: 
I miejsce- Joanna Chałabis,
- Kategoria przedmioty użytecz-
ności domowej: I miejsce Eweli-
na Szewczuk i Jolanta Frączak, II 
miejsce- Anna Harnowska, III miej-
sce- Monika Charko,
- Kategoria Ozdoba ścienna: I miej-
sce Marzena Borysiewicz.
Uroczyste wręczenie nagród od-
będzie się 18 czerwca 2021 roku 
w Pałacu w Konstantynowie. Dzię-
kujemy wszystkim za udział!

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Powiat bialski z dofinansowaniem RFRD

Me c h a n i z m  w s p a r c i a  d l a 
jednostek samorządu te-

rytorialnego, którym jest Rzą-
dowy Fundusz Rozwoju Dróg, 
został powołany ustawą z  23 
października 2018 roku. RFRD 
stanowi kompleksowy instru-
ment wsparcia realizacj i  za-
dań na drogach zarządzanych 
przez jednostki samorządu te-
rytorialnego. Jego celem jest 
przyspieszenie powstawania 
nowoczesnej i bezpiecznej infra-
struktury drogowej na szczeblu 
lokalnym, stanowiącej ważny 
element prawidłowego funkcjo-
nowania i rozwoju gospodarki 
oraz przyczyniającej się do po-
prawy poziomu życia obywateli. 
Powiat bialski na ten cel otrzy-
mał dofinansowanie w kwocie 9 
376 288,00 zł  na realizację 
jednego zadania. Środki zostaną 
przeznaczone na przebudowę dro-
gi powiatowej 1006L (Olszanka)- 
granica województwa Kożuszki-
-Krzewica, odcinek drogi krajowej 
nr 2- Kożuszki oraz drogi powiato-
wej nr 1007L (Próchenki) granica 
województwa – Kożuszki- granica 
województwa- Mostów Huszlew. 
Podpisania umowy oraz odebra-
nia symbolicznego czeku doko-
nał wicestarosta bialski Janusz 
Skólimowski. 

Materiał: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg daje możliwość budowy no-
wych i poprawy stanu istniejących dróg samorządowych. 
Cieszę się, że uzyskaliśmy dofinansowanie na rozbudowę 
tras powiatowych na odcinku Krzewica - Kożuszki i Pró-
chenki – Kożuszki – Mostów. To bardzo ważny odcinek ok. 
10 km, łączący województwo lubelskie z województwem 
mazowieckim. Przebudowa pozwoli na bezpieczne, szyb-
sze i sprawniejsze poruszanie się na tej trasie. Rozwój lokalnej 
infrastruktury drogowej stanowi działanie uzupełniające do inicjatyw podej-
mowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad 
i dróg ekspresowych. W ten sposób przyczyniamy się do stworzenia spójnego 
i zintegrowanego systemu transportowego, krwioobiegu naszej gospodarki.

Wicestarosta Bialski  Janusz Skólimowski
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W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 7 maja 2021 roku odbyła się 
uroczystość podpisania umów w sprawie udzielenia w 2021 roku 
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Podczas spotkania wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył też 

symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
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Powiatowa Pielgrzymka Strażaków do Pratulina

Uroczystej Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył ks. kan. Ro-

man Sawczuk, honorowy kapelan 
strażaków diecezji siedleckiej w oto-
czeniu księży kapelanów diecezjalne-
go, powiatowych i gminnych.  Po raz 
kolejny strażacy przybyli do Pratuli-
na, aby przez wstawiennictwo bł. Mę-
czenników i św. Floriana dziękować 
Panu Bogu za jego dobro i łaski, które 
ofiarowuje przez cały rok, ale także by 
modlić się w intencji strażaków.
Następnie został złożony wieniec oraz 
zapalone znicze pod pomnikiem św. 
Floriana. W skład delegacji wchodzili: 
Komendant Miejski PSP bryg.  Ar-
tur Tomczuk, Wójt Gminy Rokitno 
Jacek Szewczuk, Dyrektor Filii Od-
działu WZ OSP RP woj. lubelskiego 
Druhna Bożena Krzyżanowska, 
Komendant Gminny OSP Druh Sta-
nisław Chomicz, Kapelan Diece-
zjalny Strażaków ks. kan.  Andrzej 
Biernat, Kapelan Powiatowy Straża-

ków ks. kan.  Henryk Jakubowicz, 
ks. kan. Jacek Guz, kustosz Sank-

tuarium w Pratulinie w asyście księży 
koncelebransów.

Materiał: KM PSP w Białej Podlaskiej
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„Perły Samorządu 2021” w Gminie Wisznice

Podczas IX Rankingu Perły Samo-
rządu 2021, Gmina Wisznice za-

jęła III miejsce w kategorii gmina 
wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców, 
a Wójt Piotr Dragan został drugim 
Najlepszym Włodarzem w kategorii 

gmina wiejska powyżej 5 tys. miesz-
kańców.
Gmina została oceniona w obsza-
rach: gospodarka (inwestycje), edu-
kacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, 
środowisko, które naturalnie na-
wiązują także do sytuacji związanej 
z pandemią, finansami oraz społecz-
ną odpowiedzialnością (ESG). Wło-
darz został wyróżniony za dobre 
reprezentowanie gminy na forum 
publicznym, skuteczne zabieganie 
o poparcie dla jej planów, efektywną 
organizację pracy urzędu i zaangażo-
wanie w inicjatywy lokalnej społecz-
ności.
Miano Pereł Samorządu trafia do 
tych włodarzy, którzy nie tylko do-
skonale realizują powierzone pra-
wem zadania, ale również w inspi-

rujący i ambitny sposób odnoszą się 
do kluczowych wyzwań społecznych, 
środowiskowych i demograficznych. 
Nagradzane są samorządy wyróżnia-
jące się jakością zarządzania i jako-
ścią życia mieszkańców.
Ranking Perły Samorządu jest pro-
jektem, który bada rzeczywistość 
w sposób jak najbardziej obiektyw-
ny, aby na jego podstawie móc wycią-
gnąć wnioski  z oceny rzeczywistości, 
poprawić efektywność działania, do-
starczać jak najlepsze usługi publicz-
ne i jak najlepiej wydawać pieniądze 
publiczne. Kongres Perły Samorządu 
został zorganizowany przez Dzien-
nik Gazeta Prawna i Miasto Gdynia. 
Partnerem merytorycznym rankingu 
jest PwC Polska.

Materiał: Urząd Gminy Wisznice G
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Dnia 4 maja 2021 roku odbyła się XXII Pielgrzymka Strażaków Powiatu 
Bialskiego. Symboliczna, w bardzo skromnym gronie, ale za to w wyjątko-

wym miejscu – Sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie. 

W dniu 12 maja 2021 roku rozstrzygnięto ranking „Perły Samo-
rządu 2021” Dziennika Gazety Prawnej, w ramach którego wy-

brano najlepsze samorządy oraz włodarzy w Polsce. W tym roku 
kongres odbył się w formie telekonferencji.
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Figurki ręcznie malowane w Terespolu

Pracownia ceramiczna Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Terespolu 

oferuje szeroką gamę ręcznie wyko-
nanych figurek. Wyroby doskonale 
sprawdzą się jako dekoracje wnętrz 
mieszkalnych i biurowych, ozdobią 
świąteczne stoły oraz posłużą jako 
prezenty. Ceny są zróżnicowane. Za 
aniołka ręcznie malowanego należy 
zapłacić 30 - 40 zł, natomiast ozdob-

ny baranek czy kurka kosztuje jedy-
nie 10 - 15 zł. Wyroby można nabyć 
osobiście w siedzibie MOK Terespol, 
ul. Sienkiewicza 27, w dniach: środa, 
czwartek, piątek w godzinach w go-
dzinach: 11:00 – 18:00.

Ilość produktów jest ograniczona, 
a przedmiotów nie można używać do 
celów spożywczych. Więcej szczegó-
łów można znaleźć na stronie inter-
netowej MOK Terespol oraz na kanale 
YouTube. 

Materiał: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu

Muzyczny prezent na Dzień Matki

Grupa uczestniczek zajęć świetlico-
wych z „Promyka” w Halasach przy-

gotowała piosenki i wiersze dla swoich 
rodziców pod okiem pracowników 
GOK Justyny Dudy oraz Aleksandry 
Szmytko. Ewelina Matejko oraz Emi-
lia Karwowska z Żabiec zaprezento-
wały choreografię opracowaną podczas 
zajęć w grupie tanecznej MOVE MI 
Mileny Rzewuskiej, swoją choreogra-
fię zatańczyła również grupa dziewcząt 
z Gminnej Grupy Tanecznej w Wysokim 
prowadzonej przez pracownika GOK 
Iwonę Basarę-Teofilską.
Dzieci wręczyły też mamom własnoręcz-
nie malowane gipsowe figury z bukie-
tem słoneczników oraz laurki. Gipsowe 
formy zostały wykonane we wszystkich 
świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury 
w ramach zajęć przed Dniem Matki. Na 
koniec wszyscy odśpiewali huczne „Sto 
lat!” ukochanym mamom. 

Materiał: GOK w Międzyrzecu Podlaskim

Pracownia ceramiczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, po-
mimo panującej pandemii, funkcjonuje na pełnych obrotach. W ofer-
cie można znaleźć pięknie wykonane i niepowtarzalne: anioły, kufle, 

kubki, filiżanki, talerzyki, jaja a także zające, baranki i kurki.
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Z okazji Dnia Matki  26 maja dzieci ze świetlicy „Promyk” w Halasach, 
w Żabcach oraz Wysokim wspólnie z GOK Międzyrzec Podlaski przy-

gotowały swoim mamom wyjątkowy koncert życzeń. Wydarzenie „Mu-
zyczny Prezent dla Mamy”  odbyło się na boisku przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach. 
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Konkurs Literacki „Bataliony Chłopskie 
we wspomnieniach”

Celem konkursu jest ocalenie od 
zapomnienia wspomnień miesz-

kańców naszego powiatu związa-
nych z  działalnością Batalionów 
Chłopskich, budowanie więzi mię-
dzypokoleniowej, poznanie historii 
z okresu II wojny światowej, szcze-
gólnie tej związanej z działalnością 
organizacji Bataliony Chłopskie na 

terenie Powiatu Bialskiego, oraz 
rozwijanie postawy patriotycznej 
i obywatelskiej. 

W konkursie może wziąć udział każ-
dy mieszkaniec powiatu bialskiego 
niezależnie od wieku. Konkurs ma 

Klasa o profilu celno-skarbowym cieszy się dużym  
zainteresowaniem. Trwa nabór do kolejnego rocznika

Za nami osiem miesięcy realizacji in-
nowacyjnego w skali kraju projektu, 

tj. tworzenia integralnych klas o profilu 
służba celno-skarbowa (SCS). Pierwsza 
tego typu klasa, na mocy podpisanego 
porozumienia o współpracy, powstała 
w roku szkolnym 2020/2021 w Zespo-
le Szkół w Janowie Podlaskim. Mimo 
utrudnionych warunków nauczania – 
wiele godzin nauki zdalnej – lekcje cieszą 
się dużym zainteresowaniem młodzieży 
i pozytywną oceną kadry nauczycielskiej 
i rodziców. 
Jak podkreśla dyrektor Izby Administra-
cji Skarbowej w Lublinie dr Artur Kru-
kowski: To pilotażowy projekt, więc przez 
ostatnie osiem miesięcy poddawaliśmy go 
skrupulatnej ocenie. Wnioski pozwoliły 
podjąć decyzję o rozszerzeniu nauczania 
w zakresie celno-skarbowym na inne pla-
cówki w województwie. Jednocześnie cie-
szy nas, że z tak dużym odzewem spotkała 
się nasza inicjatywa w janowskim liceum. 
Widzimy, że młodzież chłonie nową wiedzę. 
Liczymy na również duże zainteresowanie 
naszą ofertą jak przy poprzednim roczniku. 
Chcemy umożliwić młodym ludziom pozna-
nie zawodu funkcjonariusza Służby Celno-
-Skarbowej oraz zainteresować ich służbą 
dla państwa w strukturach mundurowych. 
Mamy nadzieję, że ułatwi im to podejmo-
wanie decyzji w zakresie dalszych kierun-
ków kształcenia.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama 
Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
Jarosław Dubisz zaznacza: Jestem 
zadowolony, że podczas rekrutacji na rok 
szkolny 2020/2021 nowość w naszej edu-
kacyjnej ofercie, jaką była klasa służby 

celno-skarbowej, cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. Ta klasa liczy 24 uczniów, 
którzy oprócz przedmiotów ogólnokształ-
cących mają przedmioty dodatkowe, takie 
jak samoobrona i służba celno-skarbowa. 
Funkcjonariuszka Lubelskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej mł. 
rachm. Marta Oniszczuk, która prowadzi 
zajęcia w klasie, w ciekawy sposób przed-
stawia uczniom tajniki pracy funkcjonariu-
sza Służby Celno-Skarbowej. 
Z uwagi na pracę zdalną program na-
uczania musiał być nieco zmodyfikowa-

ny, tak by skupić się na przedmiotach 
teoretycznych. Na początku roku szkol-
nego udało się zrealizować część pro-
gramu z musztry, co cieszyło się dużym 
zaangażowaniem uczniów. Kierunek 
o profilu celno-skarbowym to nie jedyna 
klasa mundurowa w janowskim liceum 
ogólnokształcącym. Równolegle realizo-
wane są też zajęcia w klasach o profilach: 
straż graniczna i policja, a od nowego 
roku szkolnego także służba więzienna.

Materiał: Marzena Siemieniuk Referat Obsługi 
Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izba Administracji 

Skarbowej w Lublinie

Fo
to

gr
afi

a 
i g

ra
fik

a:
 Iz

ba
 A

dm
in

is
tra

cj
i S

ka
rb

ow
ej

 w
 L

ub
lin

ie

W Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim powstała w ubiegłym roku pierwsza w Polsce 
klasa o profilu służba celno-skarbowa. Ten innowacyjny projekt lu-
belskiej Krajowej Administracji Skarbowej spotkał się z dużym zain-
teresowaniem uczniów. Obecnie trwa nabór do kolejnego rocznika. 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza do wzięcia 
udziału w Konkursie Literackim pt. „Bataliony Chłopskie we wspo-

mnieniach”. Wśród nas są jeszcze osoby, które mogą podzielić się 
wspomnieniami, opowiedzieć o działalności Batalionów Chłopskich 

na terenie powiatu bialskiego. Ocalmy od zapomnienia tę część 
naszej historii. 
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charakter literacki. Prace powin-
ny być napisane prozą w  formie 
dowolnej, przygotowane na pod-
stawie relacji świadków wydarzeń 
lub ich potomków np. wywiad, re-
portaż, wspomnienie, opowiada-
nie i inne. Do prac można dołączyć 
skany dokumentów i  fotografii. 
Praca powinna zawierać od 2 do 
5 stron i powinna być przesłana 
w dwóch formach: w formie wy-
druku na papierze formatu A4, lub 
w formie elektronicznej (na CD) 
albo mailem. Prace należy składać 
do 31 października 2021 roku oso-
biście lub przesłać na adres Staro-
stwa Powiatowego w Białej Pod-

laskiej, z  dopiskiem: „Bataliony 
Chłopskie we wspomnieniach”. Do 
każdej pracy powinna być dołączo-
na Karta Uczestnictwa, zawierająca 
oświadczenie – zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych uczest-
nika (w  przypadku osób niepeł-
noletnich klauzulę taką podpisują 
rodzice lub opiekunowie prawni), 
oraz klauzulę informacyjną.  
Kryteriom oceny podlegać będzie: 
wartość merytoryczna i zgodność 
z  tematyką, forma i   poziom li-
teracki pracy, poprawność styli-
styczna i językowa, samodzielność 
i estetyka pracy, a także właściwy 
dobór zdjęć i dokumentów. Oceny 

prac dokona komisja konkursowa 
powołana zarządzeniem Starosty 
Bialskiego. Komisja dokona wybo-
ru 3 prac konkursowych i przyzna 
nagrody, dodatkowo może wyróż-
nić 3 prace. Uczestnicy zostaną 
powiadomieni oddzielnym pismem 
lub telefonicznie. 
Więcej szczegółowych informacji 
dotyczących Regulaminu Konkursu 
znaleźć można na stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego oraz 
w  Wydziale Spraw Społecznych, 
który zajmuje się bezpośrednią or-
ganizacją i nadzorem. 

Materiały: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Wyniki powiatowych eliminacji do 40. 
Małego Konkursu Recytatorskiego

Założenia programowe stanowiły, 
iż repertuar uczestnika obejmuje 

jeden wiersz lub fragment prozy, nie 
prezentowany w innych konkursach. 
Tematyka tekstu mogła być dowolna. 
Repertuaru nie wolno zmieniać na ko-
lejnych etapach konkursu. Zawodnicy 
rywalizowali wstępnie w gminnych 
konkursach, by następnie przejść do 
etapu powiatowego. Zwycięzcy będą 
reprezentować powiat na elimina-
cjach wojewódzkich, które odbędą się 
w dniach 7-8-9 czerwca w Wojewódz-
kim Ośrodku Kultury w Lublinie. 
Jury oceniała dobór repertuaru, jego 
wartość artystyczną, oryginalność 
i dostosowanie do możliwości wyko-
nawczych recytatora, dykcję, interpre-
tację utworu i ogólny wyraz artystycz-
ny prezentacji.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Klasy I-III
I  miejsce – Antonina Chudzik (SP So-
snówka)
II miejsce – Klara Kapczuk (SP Husz-
cza)
III miejsce – Grażyna Cep (SP Tuliłów)
Klasy IV-VI
I  miejsce – Julia Hawryluk (SP 1 Mię-
dzyrzec)
II miejsce – Maja Chudzik (SP So-
snówka)
III miejsce – Maja Woźniak (SP Kon-

stantynów)
Klasy VII-VIII
I  miejsce – Maja Doroszuk (SP Kon-
stantynów)
II miejsce – Jakub Chalimoniuk (SP 3 
Międzyrzec)
III miejsce – Cyprian Chudzik (SP So-
snówka)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe i Miejski Ośrodek 
Kultury. Do zobaczenia za rok pod-
czas kolejnej edycji Małego Konkursu 
Recytatorskiego!

Materiał: Marek Wasiluk Miejski Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim
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Powiatowe eliminacje 40. Małego Konkursu Recytatorskiego odby-
ły się w sali konferencyjnej MOK 13 maja 2021 roku, gdzie swoje 
umiejętności zaprezentowało 39. uczniów szkół podstawowych 

z powiatu bialskiego. 
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Poznawali dziedzictwo kulturowe 
Południowego Podlasia

W ostatnim miesiącu młodzież 
uczyła się m.in. przyrządzania 

dań regionalnych, natomiast podczas 
warsztatów przeprowadzonych przez 
pracowników Muzeum Południo-
wego Podlasia uczestnicy projektu 
pozyskali informacje o tradycyjnym 
wzornictwie tkackim oraz nauczyli 
się wykonywania kolorowych krajek 
na dawnym urządzeniu tkackim – 
bardku.
Na kolejnych spotkaniach młodzi 
ludzie próbowali swoich sił w odtwa-
rzaniu regionalnego wzornictwa na 
plastrach drewna, torbach na zakupy 
oraz tkając kolorowe pasy na krosnach 
i krosienkach. Bardzo ciekawe okazały 
się zajęcia o bialskich siwakach, cha-
rakterystycznych dla naszego regionu 
naczyniach glinianych, w czasie któ-
rych młodzież wykonywała gliniane 
naczynia.
Ubogaceni wiedzą i nowymi umiejęt-
nościami, uczestnicy projektu prze-
prowadzili zajęcia dla dzieci w Szkole 
Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. Po 
wprowadzeniu i zaprezentowaniu 
regionalnych tradycji Południowe-
go Podlasia grupa projektowa prze-
prowadziła quiz wiedzy, zajęcia pla-

styczne i tkackie z wykorzystaniem 
regionalnych wzorów i motywów. 
Uczestnicy zorganizowali wystawę 
swoich prac oraz zaprosili dzieci do 
uczestnictwa w konkursie plastycz-
nym. Członkowie grupy projektowej 
kształcący się w zawodzie kucharz 
przygotowali warsztaty praktyczne 
dla młodszych kolegów i koleżanek 
z przyrządzania regionalnych potraw.

Kolejne działania projektowe to zor-
ganizowanie i przeprowadzenie dnia 
otwartego dziedzictwa kulturowego 
Południowego Podlasia i regionalnego 
rękodzieła na terenie wioski ginących 
zawodów ECKiW OHP w Roskoszy, 
podczas którego rozstrzygnięty zo-
stanie konkurs plastyczny „Tradycje 
i symbole Południowego Podlasia”.

Materiały: ECKiW w Roskoszy

Uczestnicy projektu „Regionalnie – niebanalnie” Europejskiego Kor-
pusu Solidarności, realizowanego w Europejskim Centrum Kształce-
nia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyli cykl spotkań, podczas 

których poznawali dziedzictwo kulturowe Południowego Podlasia. 
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Janowska szkoła z sukcesami!

W eliminacjach do Olimpiady wzię-
ło udział 125 finalistów z 3 woje-

wództw: podlaskiego, mazowieckiego 
i lubelskiego. Uczniowie zgrupowani 
byli w 8 blokach tematycznych: agro-
biznes, produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca, gastronomia, technologia 
żywności, weterynaria, architektura 
krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.
Szkoła im. Adama Naruszewicza z Ja-
nowa Podlaskiego uczestniczyła w 2 
blokach – mechanizacja rolnictwa 
i produkcja zwierzęca. Uczestnicy roz-
wiązywali testy oraz przystępowali do 

zadań praktycznych, wszystko przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego.
Komitet organizacyjny OWiUR otrzy-
mał zgodę z Ministerstwa Edukacji 
i Nauki na przeprowadzenie zawo-
dów III stopnia OWiUR – finał ogól-
nopolski w nowym terminie 28-29 
maja 2021 roku. Etap ten odbędzie 
się w tym roku w okręgu bydgoskim.
Do kolejnego etapu zakwalifikował się 

uczeń Tomasz Wiciejowski z klasy 
3a technik hodowca koni w bloku pro-
dukcja zwierzęca, zajmując w elimina-
cjach okręgowych 3 miejsce. W bloku 
mechanizacja rolnictwa szkołę repre-
zentowali Przemysław Antoniuk 
i Kamil Chaciński z klasy 4b technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
zajmując odpowiednio 10 i 13 miejsce. 

Materiał: Zespół Szkół i. Adama Naruszewicza w Ja-
nowie Podlaskim 

Na co uważać w relacji z firmą oddłużeniową?
•	Zanim skorzystasz z oferty firmy od-

dłużeniowej, sprawdź, jaką pomoc 
taki przedsiębiorca oferuje.

•	Dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi 
warunkami umowy i upewnij się, ile 
i za co płacisz.

•	Uważaj, aby próbując wydostać się 
z pętli zadłużenia, nie wpaść w jeszcze 
gorsze tarapaty finansowe.

•	Urząd radzi, na co zwrócić uwagę przy 
zawieraniu umów z firmami oddłuże-
niowymi.

W czasie pandemii wiele osób ma pro-
blemy z zachowaniem płynności finan-
sowej i spłatą zaciągniętych pożyczek 
czy kredytów. Na rynku reklamują się 
różnego rodzaju firmy oferujące pomoc 
w zmniejszeniu zadłużenia. Do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
docierają sygnały dotyczące możliwych 
nieprawidłowości związanych z działal-
nością takich podmiotów. 

Na co zwrócić uwagę przed podpi-
saniem umowy z firmą oferującą 
usługi oddłużeniowe?

•	Oferty. Bądź ostrożny przy zapozna-
waniu się z ofertami pomocy w reduk-
cji czy restrukturyzacji zadłużenia, 
ułatwieniach jego spłaty, możliwości 
wyzbycia się długu dzięki upadłości 
konsumenckiej, przeprowadzenia 
mediacji z pożyczkodawcami czy 
usuwania danych z biur informacji 
gospodarczej. Często na stronach in-

ternetowych czy przez telefon firmy 
zapewniają o wysokiej skuteczności 
działania, ale pobierają za to wysokie 
opłaty, nie gwarantując przy tym osią-
gnięcia sukcesu. Pamiętaj, że wiążące 
dla stron jest to, co zostało zapi-
sane w umowie. Dlatego umowę czy-
taj zawsze uważnie – zwracaj uwagę, 
czy jasno opisano, w czym pomoże Ci 
firma, a także za co płacisz. Sprawdź, 
czy są w niej zawarte zobowiązania 
do doprowadzenia do zmniejszenia 
zadłużenia, czy też firma deklaruje, iż 
jedynie dołoży starań w pomocy kon-
sumentowi.

 
•	Opłaty. Zwróć uwagę, czy przed-

siębiorca wymaga zapłaty już przed 
podpisaniem umowy i oceną twojej 
sytuacji finansowej oraz zadłużenia. 
Jeśli tak, sprawdź, czy w przypadku 
odmowy przyjęcia zlecenia firma 
zwróci pieniądze. Kolejna ważna 
kwestia to rodzaj prowizji - czy jest 
to opłata jednorazowa i w jakiej wy-
sokości, czy też opłaty abonamento-
we (np. miesięczne), a może przed-
siębiorca dodatkowo przewiduje też 
wynagrodzenie „od sukcesu”. Wyso-
kość opłat może zależeć od rozmiaru 
zadłużenia, w sprawie którego przed-
siębiorca zobowiązuje się podjąć ne-
gocjacje. Tym samym ostateczna 
kwota, którą będziesz zobowią-
zany zapłacić przedsiębiorcy, 
może okazać się bardzo wysoka 
i lepszym rozwiązaniem będzie 

pozostanie przy obecnej formu-
le spłaty zobowiązań. Opłaty dla 
firmy oddłużeniowej to dodatkowe 
obciążenie dla budżetu domowego, 
niezależne od zobowiązań wynikają-
cych z dotychczasowego zadłużenia.

•	Usługi. Sprawdź, jakie usługi są rze-
czywiście świadczone w ramach po-
bieranych opłat: czy są zdefiniowane 
ogólnie czy precyzyjnie, czy określo-
no np. ilość godzin przeznaczoną na 
ich świadczenie, ilość sporządzonych 
pism, wyszczególniono inne czynno-
ści. Oceń zakres usług, czy dotyczą 
one jedynie wymiany korespondencji, 
czy też mają na celu doprowadzenie 
do zawarcia ugody. W drugim przy-
padku ważne jest, jaki termin daje so-
bie na to przedsiębiorca. Sprawdź, co 
stanie się z umową i opłatami, jeżeli 
przedsiębiorca nie osiągnie oczeki-
wanego skutku w negocjacji z twoim 
wierzycielem lub nawet nie podejmie 
działań w tym kierunku. 

•	Kontrola. Jeśli płacisz za usługę, po-
winieneś mieć możliwość sprawdza-
nia postępów w jej realizacji. Upewnij 
się, czy przedsiębiorca gwarantuje ra-
portowanie na ten temat, możliwość 
kontaktu i weryfikacji, czy usługa jest 
w ogóle realizowana.

•	Wzajemne funkcjonowanie umów. 
Pamiętaj, że wciąż masz zawartą 
umowę kredytu i samo podpisanie 

Dnia 23 kwietnia 2021 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Hu-
manistycznym w Siedlcach na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk 
o Zwierzętach odbyły się eliminacje okręgowe XLIV – 2020/21 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 



Materiał: Agnieszka Nowak  Koordynator ds. Rozwoju Programu Gmina Przyjazna Seniorom Stowarzyszenie MANKO/ 
Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego
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kontraktu z firmą oddłużeniową nie 
wstrzymuje jej realizacji. Dowiedz 
się, czy i w jaki sposób przedsiębiorca 
gwarantuje realizację bieżących zobo-
wiązań wynikających z powstałych 
długów, czy też w inny sposób za-
mierza pomóc w spłacie zadłużenia. 
W pierwszym przypadku weryfikuj, 
czy faktycznie to robi, czy też może 
jedynie wpłacasz pieniądze na jego 
konto, a on nie przekazuje ich kredy-
todawcy. Kontroluj spłaty u kredyto-

dawcy. Upewnij się też, w jaki sposób 
te środki zostaną rozliczone w przy-
padku zakończenia realizacji umowy. 
Ważne jest również, czy firma oddłu-
żeniowa pozwala konsumentom na 
samodzielny kontakt z wierzycielem, 
czy taką możliwość zastrzega tylko dla 
siebie.

•	Warunki umowy. Dokładnie prze-
czytaj umowę (nawet jeśli jest dłu-
ga) i inne dokumenty oraz materiały 

dotyczące sposobu działania firmy 
oddłużeniowej. Zwróć uwagę m.in. 
na warunki i terminy wypowiedze-
nia kontraktu przez obie strony oraz 
sposoby rozliczenia wpłat w takiej 
sytuacji. Sprawdź, jakie grożą konse-
kwencje, gdy rozwiążesz umowę, np. 
zatrzymanie wpłaconych pieniędzy, 
kary umowne. Wykorzystaj Internet 
jako źródło informacji – poszukaj tam 
opinii o ofercie firmy. 
Źródło: Ewa Tymoszuk/ Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!

Na początku maja 2021 roku do 
mieszkania 78-letniej seniorki 

z Łobza (województwo zachodnio-
-pomorskie) zapukała około 50-letnia 
kobieta, która podała się za rachmi-
strza spisowego. Oszustka zmanipu-
lowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do 
mieszkania, prosząc o szklankę wody. 
Gdy seniorka poszła do kuchni, prze-
stępczyni ukradła pieniądze i uciekła. 
Stowarzyszenie MANKO – Głos Se-
niora przypomina, że rachmistrzo-
wie do odwołania nie chodzą po 
domach w celu przeprowadzenia 
spisu powszechnego!
„Na ten moment, do odwołania, może-

my przyjąć jako stuprocentowy pewnik, 
że żaden rachmistrz nie będzie chodził 
po mieszkaniach. Jeżeli teraz ktoś przy-
szedłby powołując się na spis powszech-
ny wiadomo, że jest oszustem.” – mówił 
dr Dominik Rozkrut, Prezes Głów-
nego Urzędu Statystycznego
Najbezpieczniejszą i najbardziej reko-

mendowaną metodą jest samospis 
internetowy przez formularz wy-
łącznie na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Statystyczne dostępny 
pod adresem spis.gov.pl. Osoby, 
które mają problem z dokonaniem sa-
mospisu internetowego powinny za-
sięgnąć pomocy u członków rodziny 
(np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.
Osoby, które nie mają dostępu do In-
ternetu, mogą spisać się przez telefon, 
dzwoniąc na infolinię spisową pod nu-
mer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia 
czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja 
bezpieczna, zwłaszcza z punktu widze-
nia osób starszych, gdyż wtedy sami 
inicjują kontakt i nie muszą obawiać 
się czy zgłaszająca się do nich osoba jest 
prawdziwym rachmistrzem spisowym. 
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. 
Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 
kwietnia 2021 roku. Spis odbywa się 
raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby 
mieszkającej stale bądź czasowo na 
terenie Polski. Jest obowiązkowy 
i potrwa do końca września.

G
ra

fik
a:

 S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 M
A

N
K

O
/ M

ię
dz

yn
ar

od
ow

y 
In

st
yt

ut
 R

oz
w

oj
u 

S
po

łe
cz

ne
go

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora w ramach ogólnopolskich 
kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy 
Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszu-

stwom prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie świadomości 
i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spiso-
wych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
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Ruszają Kluby Seniora w Gminie Kodeń

Celem głównym projektu jest wzrost 
dostępności do wysokiej jakości 

usług społecznych dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb 31 osób (24 
kobiet i 9 mężczyzn) z terenu Gminy 
Kodeń do 30.04.2023 roku, poprzez 
utworzenie i prowadzenie zajęć w ra-
mach dwóch Klubów Seniora w Ko-
stomłotach II i Dobromyślu dla 26 
osób oraz zorganizowanie usług asy-
stenckich dla 5 osób z niepełnospraw-
nościami. 
Projekt skierowany jest do osób zagro-
żonych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym, którzy spełnią warunki:
- zamieszkują na terenie wiejskim,
- są mieszkańcami Gminy Kodeń, 
- mają ukończone 60 lat (dotyczy tylko 
uczestników Klubów Seniora),
- posiadają status osoby niepełnospraw-
nej (dotyczy tylko usług asystenckich),
- potrzebują wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 
„Kluby Seniora w Gminie Kodeń” będą 
miejscem spotkań osób starszych, 
w miłej atmosferze, z jak największym 
spontanicznym zaangażowaniem sa-

mych seniorów. Działania klubu będą 
integrować seniorów i wspierać aktyw-
ność osób starszych, ale przede wszyst-
kim zapewniać im dobre towarzystwo 
w pobliżu miejsca zamieszkania. Klu-
by Seniora pozwolą na kształtowanie 
wśród seniorów nawyków do czynne-
go, kreatywnego spędzania wolnego 
czasu, rozwoju umiejętności, nauki ra-
dzenia sobie w nowych sytuacjach oraz 
dostosowania się do realiów obecnego 
świata. Uczestnicy mogą angażować się 

w pełnym wymiarze czasowym lub brać 
udział jedynie w wybranych zajęciach/ 
aktywnościach. 
Wszystko odbywa się całkowicie bez-
płatnie w ramach wsparcia unijnego. 
Dofinansowanie projektu z UE to 721 
949,62 zł, natomiast całkowita war-
tość projektu wynosi 849 352,50 zł. 
Szczegółowych informacji można uzy-
skać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kodniu.
Materiał: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turysty-

ki w Kodniu

Zmieniają się przepisy dotyczące korzystania 
z hulajnóg elektrycznych

Zarówno hulajnoga elektryczna, 
urządzenie transportu osobistego, 

jak też urządzenia wspomagające ruch 
zyskały w ustawie – Prawo o ruchu 
drogowym swoją definicję, a osoby 
je użytkujące mają zarówno prawa, 
jak i obowiązki. Należy podkreślić, że 
hulajnoga elektryczna i urządzenie 
transportu osobistego w znowelizo-
wanych przepisach mają status pojaz-
du.
Kierujący hulajnogą elektryczną jest 
obowiązany korzystać z drogi dla ro-
werów lub pasa ruchu dla rowerów, 
jeśli będą one wyznaczone dla kie-
runku, w którym będzie się poruszać 
lub będzie zamierzał skręcić. Korzy-
stając z drogi dla rowerów i pieszych, 
kierujący hulajnogą elektryczną musi 
zachować szczególną ostrożność 
i ustępować pierwszeństwa pieszym. 

Kierujący hulajnogą elektryczną bę-
dzie obowiązany korzystać z jezdni, 
po której ruch pojazdów będzie do-
zwolony z prędkością nie większą niż 
30 kilometrów na godzinę w przypad-
ku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla 
rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. 
Zabrania się ciągnięcia lub holowania 
innego pojazdu, przewożenia innej 
osoby, zwierzęcia lub ładunku. Do-
puszczalna prędkość, z jaką będzie 
można poruszać się to 20 kilome-
trów na godzinę.
Urządzenie transportu osobistego to 
na przykład deskorolki elektryczne. 
W tym przypadku obowiązuje zakaz 
korzystania z jezdni, można poruszać 

się chodnikiem lub drogą dla pieszych 
w przypadku, gdy brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów. 
Osoby w wieku od 10 do 18 lat będą 
musiały posiadać dokument stwier-
dzający uprawnienia do kierowania 
hulajnogą elektryczną lub urządzenie 
transportu osobistego. Tym doku-
mentem będzie karta rowerowa lub 
prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub 
T. Dopuszczalne jest kierowanie hu-
lajnogi elektrycznej lub urządzenia 
transportu osobistego przez dziecko 
w wieku do 10. lat, ale tylko w strefie 
zamieszkania i wyłącznie pod opieką 
osoby dorosłej.
Materiał: Biuro Ruchu Drogowego KGP/ Radio Lublin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu w partnerstwie 
z Towarzystwem Przyjaciół Kodnia zaprasza do udziału w projekcie 
„Czas na seniora – utworzenie Klubów Seniora w Gminie Kodeń”.

W pełni popieram takie działania. Uważam, że mają pozy-
tywny wpływ na seniorów. Pomagają w rozwoju osobi-
stym, nabywaniu nowych umiejętności i znajomości. 
Możliwość spotkań i rozmów pozytywnie wpływa 
na psychikę starszych osób. W gminie Kodeń od lat 
mamy warsztaty z terapii zajęciowej przy GOPS-ie 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Sadzę, że rów-
nież osoby niepełnosprawne znajdą zajęcie dla siebie.

Radny Powiatu Bialskiego - Tomasz Andrejuk

Od 20 maja w życie weszły nowe przepisy dotyczące korzystania z hu-
lajnóg elektrycznych, czy też deskorolek elektrycznych. Dotychczas 
kwestie te nie były regulowane prawnie. Teraz ma to się zmienić.
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Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Rys historyczny
Jak głoszą miejscowe przekazy ludo-
we, impulsem do założenia Mona-
steru Jabłeczyńskiego było cudowne 
pojawienie się w pobliżu wsi Jabłecz-
na ikony św. Onufrego - pustelnika 
egipskiego, która przypłynęła rzeką 
Bug. Mieszkańcy Jabłecznej oraz wła-
ściciele pobliskich posiadłości odczu-
li to jako przejaw szczególnej łaski 
Boga i założyli prawosławny mona-
ster. Autorytatywnym dokumentem 
jest zapis (adnotacja) z rękopisu re-
guły nabożeństwa z roku 1498, którą 
brzescy mieszczanie podarowali Mo-
nasterowi św. Onufrego. Innym doku-
mentem jest dekret króla Zygmunta 
z dnia 1522 roku potwierdzający akt 
kupna wsi Jabłeczna wraz z „mona-
sterem św. Onufrego nad Bugiem po-
łożonym”. W 1527 roku monaster był 
dostatecznie zorganizowany, bowiem 
przebywający w nim od 11 lat mnich 
Cyryl posiadał już trzeci stopień 
ślubów zakonnych (anachoreta, pod-
dawany najsurowszej regule i ascezie). 
Skoro jeden z braci monasteru złożył 
ślubowanie tej rangi, to monaster mu-
siał już istnieć przed tym rokiem. Hi-
potezę tę bezspornie potwierdza inny 
dokument, jakim jest rękopis Ewange-
lii, zawierający datę napisania i dedy-
kację. Ewangelia ta pochodzi z 1498 
roku i jest pierwszą Ewangelią w Mo-
nasterze Jabłeczyńskim. W związku 
z tym lata 1497-1498 należy uznać za 
datę jego założenia.
Dzięki nadaniom ziemskim kolej-
nych właścicieli Jabłecznej monaster 
stał się znaczącym ośrodkiem kultu 
prawosławnego na Chełmszczyźnie. 
Po zawarciu unii brzeskiej zakonnicy 
z Jabłecznej odmówili przyjęcia jej 
postanowień i mimo wywieranych na 
nich nacisków, zachowali wyznanie 
prawosławne, pozostając do upadku 
I Rzeczypospolitej ważnym ośrodkiem 
dyzunitów. Sytuacja monasteru uległa 
całkowitej zmianie po trzech rozbio-
rach Polski, a następnie powstaniu 
Królestwa Kongresowego w unii per-
sonalnej z Rosją. Odtąd klasztor był 
wspierany finansowo przez władze ro-
syjskie i na ich polecenie zaangażował 
się w akcję propagowania prawosławia 

oraz rusyfikacji Chełmszczyzny. Był to 
jeden z powodów, dla których mnisi 
podjęli działalność społeczną i edu-
kacyjną. Niski poziom wykształcenia 
zakonników, ich niedostateczna liczba 
oraz fakt, iż w większości nie byli oni 
narodowości rosyjskiej sprawił jed-
nak, iż klasztor nie spełnił wyznaczo-
nych mu zadań. 
Mimo ograniczeń nakładanych przez 
władze niepodległej Polski z powodu 
roli klasztoru w czasie zaborów, mo-
naster funkcjonował przez całe dwu-
dziestolecie międzywojenne. Podczas 
II wojny światowej, w 1942 roku, zo-
stał spalony przez niemiecki oddział 
straży granicznej. Mimo zakończenia 
wojny, monaster narażony był na róż-
nego rodzaju penetracje i napady gra-
sujących band.
Ż y c i e  m o n a s t e r u  o d r o d z i ł o 
się w latach 70-tych, gdy jego 
przełożonym został archimandryta 
S a w a  ( H r y c u n i a k ) ,  o b e c n i e 
metropolita Warszawski i całej Polski. 
Przeorem Jabłeczyńskim w latach 
1979-84 był także ihumen Miron 
(Chodakowski), który tragicznie zgi-
nął w katastrofie pod Smoleńskiem 
w 2010 roku, arcybiskup Hajnowski 
i Prawosławny Ordynariusz Wojska 
Polskiego. W 1989 roku po raz kolej-

ny (już trzeci w XX wieku) reaktywo-
wano prawosławną diecezję chełmską 
pod nazwą „lubelsko-chełmska”. 

Współczesność
W latach 90. XX wieku skradziono 
cudowne ikony. Po czterech latach zo-
stały odzyskane, a dla uczczenia tego 
wydarzenia ustanowiono nowe świę-
to – Odzyskania Ikon św. Bogurodzi-
cy i św. Onufrego ( pierwsza niedziela 
września). Najuroczystszym dniem 
w monasterze w Jabłecznej jest dzień 
patrona klasztoru, obchodzony 24 
czerwca. Gromadzą się wówczas hie-
rarchowie i tysiące wiernych, w tym 
wielu z zagranicy. Uroczystości rozpo-
czynają się całonocnym czuwaniem, 
kończą dobę później, nocną procesją 
ze świecami idącą z cerkwi do kaplicy 
św. Ducha, gdzie odprawiana jest uro-
czysta jutrznia, czyli msza o świcie.
Zakonnicy prowadzą gospodarstwo 
rolne, pasiekę, muzeum diecezjal-
ne i produkują świece cerkiewne. 
Przy Klasztorze znajduje się rów-
nież sklepik z  pamiątkami, oraz 
Dom Pielgrzyma   oferujący 30 
miejsc noclegowych dla pielgrzymów 
i turystów. W 1995 roku w klaszto-
rze przebywało 15 mnichów. Cztery 
lata później uzyskał on status stau-

Jabłeczna to nadbużańska wieś położona w gminie Sławatycze, na 
południe od Terespola. W odległości 2 kilometrów od wsi znajduje 
się monaster  - jeden z najstarszych zabytków prawosławia na zie-
mi chełmsko-podlaskiej. To w nim znajdują się cudowne ikony, a od 

2003 roku także relikwie.



▶ ▶

Fo
to

gr
afi

e 
: S

ta
ur

op
ig

ia
ln

y 
K

la
sz

to
r Ś

w
. O

nu
fre

go
 w

 J
ab

łe
cz

ne
j

19www.powiatbialski.eu         Gościniec Bialski Nr 05/2021

ropigialnego i znalazł się pod bez-
pośrednim zarządem metropolitów 
warszawskich i całej Polski. Obecnie 
brać zakonna w monasterze składa się 
z pięciu mnichów oraz jednego nowi-
cjusza. Namiestnikiem jest ks. archi-
mandryta Piotr (Dawidziuk).

Architektura
Główna świątynia Monasteru Ja-
błeczyńskiego została wzniesiona 
w latach 1838-1840 w stylu klasycy-
stycznym na planie krzyża greckiego. 
Ten często spotykany w świątyniach 
prawosławnych kształt kryje w sobie 
teologiczną przesłankę: krzyż wyraża, 
że poprzez ukrzyżowanie Chrystusa 
Kościół pozyskał życie i moc, i przy-
pomina, że świątynia jest miejscem 
obecności Chrystusa, miejscem zba-
wienia, oddziaływania łaski.
Za murem otaczającym Monaster 
znajdują się, w niewielkiej odległości 
od siebie, dwie wolnostojące kaplice. 
Pierwsza pod wezwaniem Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny, usytu-
owana naprzeciw Bramy Głównej mo-
nasteru w wysadzonej drzewami alei, 

pochodzi z XX wieku (1906 rok). Dru-
gą kaplicę, pod wezwaniem Świętego 
Ducha, wzniesiono nad samym Bu-
giem, na specjalnym nasypie. 
W murowanym budynku korpusu 
mieszkalnego na parterze znajduje 
się trzecia kaplica, pod wezwaniem 
Św. Apostoła i Ewangelisty Jana 
Teologa. W okresie zimowym za-
stępuje ona główną świątynię mona-
steru. Czwarta kaplica refektarzowa 
pod wezwaniem Św. męczennika 
Atanazego Brzeskiego znajduje 
się w nowo odremontowanej części 
budynku zakonnego.
Zespół klasztorny w Jabłecznej zo-
stał wpisany do rejestru zabytków 12 
marca 1966 roku (ponownie 18 sierp-
nia 1972 i 19 kwietnia 1985) pod nr 
A/14. 

Ikony
Szczególnym kultem wśród wiernych 
prawosławnych w Polsce cieszą się, 
przechowywane w ikonostasie głów-
nej cerkwi, Jabłeczyńska Ikona Matki 
Bożej oraz ikona św. Onufrego Wiel-
kiego. Wizerunek patrona monasteru 

powstał, według historyków sztuki, 
między XII a XIII stuleciem, został na-
pisany na desce cyprysowej na kredo-
wym podkładzie. Jabłeczyńska Ikona 
Matki Bożej datowana jest również na 
XII–XIII wieku. 

Materiały: Stauropigialny Klasztor Św. Onufrego 
w Jabłecznej/ Urząd Gminy Sławatycze/Starostwo 

Powiatowe w Białej Podlaskiej

Zespół śpiewaczy „Białynia” z Worońca

Zespół został założony z inicja-
tywy mieszkanek miejscowości 

w 2018 roku i działa w Klubie Kul-
tury w Worońcu. – Co roku przyjeż-
dżały do nas na kolędowanie zespoły 
z innych klubów i to zainspirowało 
nasze panie, aby też i u nas powstał 
taki zespół. Potrzebny był nam jed-
nak instruktor śpiewu. Została nim 
pani Małgorzata Kozakiewicz, 
która również akompaniuje nam na 
instrumentach klawiszowych – wyja-
śnia członkini zespołu Małgorza-
ta Hanas. 
Od początku działalności człon-
kowie „Białyni” chcieli, aby ich ze-
spół był oryginalny i wyróżniał się 
w jakiś sposób na tle innych mu-
zycznych formacji w regionie. Na-
zwa „Białynia” intryguje słuchaczy 
i trzeba przyznać jej oryginalność. 
– Szukaliśmy nazwy związanej z Wo-
rońcem, wymyśliła ją pani Sławka 
Kwiatkowska, była członkini nasze-

go zespołu. Białynia, to herb rodowy 
dawnych właścicieli majątku w Wo-
rońcu Świętopełk– Mirskich, a za-
tem jest pewnego rodzaju ukłonem 
dla nich, bo to oni wybudowali m.in. 
obiekt gdzie znajduje się obecnie Klub 
Kultury w Worońcu – wyjaśnia pani 
Małgorzata Hanas.
Debiut „Białyni” miał miejsce już 
dwa miesiące od rozpoczęcia dzia-
łalności na dożynkach gminnych 
w Styrzyńcu. Do tej pory zespół 
miał okazję wystąpić m.in. na Po-
wiatowym Festiwalu Pieśni Patrio-
tycznej w Tucznej (w 2018 i 2019 
roku), a także na Przeglądzie Pie-
śni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej 
oraz w Sosnówce na VI Powiato-
wym Przeglądzie Tradycji Wielka-
nocnych. Wiele razy występował 

również na wydarzeniach kultural-
nych i uroczystościach na terenie 
gminy Biała Podlaska.
W repertuarze znajdują się utwo-
ry ludowe z różnych stron Polski – 
z Kaszub, Śląska oraz Podlasia. Na 
ich koncercie usłyszymy również 
utwory rosyjskie i w języku angiel-
skim. Repertuar uzupełniają zna-
ne polskie piosenki Michała Bajo-
ra, Zbigniewa Wodeckiego, Marka 
Grechuty oraz pieśni patriotyczne, 
religijne i okolicznościowe. 
Aby każdy występ był atrakcyj-
ny, nie tylko pod względem mu-
zycznym, ale również wizualnym, 
członkowie śpiewają w pięknych 
strojach uszytych według swoje-
go pomysłu. Śpiewanie w zespole 
daje im odskocznię od codziennych 

Rozwój muzyczny, stawianie na oryginalność, pobudzanie do życia 
swojej miejscowości oraz wspólna integracja i dobra zabawa. To 
główne cele, jakie stawiają przed sobą członkowie zespołu „Biały-

nia” z Worońca. 
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zajęć .  Umożliwia rozwi janie 
pasji i   stwarza możliwość do 
integrowania się, porozmawiania, 
spędzenia wolnego czasu. Panie 
chętnie uczestniczą w swoim klu-
bie w zajęciach kulinarnych oraz 
rękodzielniczych. Warto dodać, że 
członkinie „Białyni” aktywnie włą-
czają się w organizowanie różnych 
wydarzeń dla mieszkańców Wo-
rońca, takich jak ,,Święto ziemnia-
ka”, czy spotkanie kolędnicze. 
Obecnie zespół tworzy 10 osób: 
Anna Domańska, Sylwia Domań-
ska, Bożena Gawda, Iwona Mi-
rońska, Małgorzata Hanas, Anna 
Jóźwiak, Teresa Sieraczyńska, Wie-
sław Sieraczyński, Małgorzata Chi-

limoniuk, Krzysztof Chilimoniuk. 
W zespole występowali również: 
Anna Chwedczuk, Edward Chwed-
czuk, Sławomira Kwiatkowska, Ju-

lia Wawryniuk, Amelia Kokoszkie-
wicz, Julia Martyniuk oraz Amelia 
Przybyłowska.

Materiały: GOK w Białej Podlaskiej/ Radio Biper

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego 
w konkurencjach kulowych

Ponad 125 osobo-startów w  5 
różnych konkurencjach pozwo-

liło wyłonić najlepszych strzelców 
pretendujących do tytułu Mistrza 
Powiatu Bialskiego. Reprezentanci 
sześciu klubów rywalizując z zacho-
waniem zasady fair play wyłonili 
z pośród siebie zwycięzców, którzy 
przez ten rok będą nosić miano mi-
strzów.

W konkurencjach pistoletowych naj-
lepszymi w powiecie okazali się:
I miejsce- Marcin Żurek „HUSAR” Ko-
marówka Podlaska,
II miejsce- Grzegorz Michalczuk „VIS” 
Międzyrzec Podlaski,
III miejsce- Robert Burlikowski „KA-
LIBER” Małaszewicze.
W konkurencjach karabinowych naj-
lepszymi w powiecie okazali się:
I miejsce- Marcin Żurek „HUSAR” Ko-
marówka Podlaska,
II miejsce- Jarosław Pióro „VIS” Mię-
dzyrzec Podlaski,
III miejsce- Marek Zieliński „KALI-
BER” Małaszewicze.
Najlepszymi strzelcami w powiecie 
w konkurencji – Strzelba zostali:
I miejsce- Jarosław Pióro „VIS” Mię-
dzyrzec Podlaski,
II miejsce- Piotr Dziurdziak „KALI-

BER” Małaszewicze,
III miejsce- Robert Kucio „VIS” Mię-
dzyrzec Podlaski.
Organizatorami wydarzenia był 
Klub Strzelecki VIS Międzyrzec 

Podlaski, Lubelski Związek Strze-
lectwa Sportowego, a także Staro-
stwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 
i Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego w konkurencjach kulo-
wych odbyły się 23 maja na strzelnicy w Łukowisku. 
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Mistrzostwa Polski Zalesie 2021
Organizatorzy ULPKS „Gaj” Zalesie 

Franciszek Szabluk, wójt gminy 
Zalesie Jan Sikora, zastępca wójta 
Tomasz Szewczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Zalesie Wojciech Szyma-
nek, radny powiatu i prezes Ludowych 
Zespołów Sportowych Arkadiusz 
Maksymiuk, sędziowie krajowego 
i europejskiego formatu, zjawili się 9 
maja 2021 roku, w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu, 
gdzie w wymogach sanitarnych zorga-
nizowano Mistrzostwa Polski. 
Jednym ze spektakularnych rekor-
dów jakie padły podczas zawodów, 
uzyskał Piotr Szewczyk, mistrz 
świata z Szach (gm. Drelów). Szew-
czyk ustanowił kolejny rekord 140 kg 
w kategorii 90 kg nastolatków do lat 
19. Franciszek Szabluk przystąpił 
do rywalizacji zdobywając I miejsce 
w kategorii Masters 60-64 lata i kate-
gorii wagowej 100 kg, uzyskując wy-
nik 210 kg oraz pierwsze miejsce open 
i Masters w kategorii + 50 lat.  
- Zarząd ULPKS „Gaj” Zalesie dzięku-
je strażakom z OSP w Zalesiu ich po-
moc była bardzo ważna zarówno przez 
rozstawienie namiotów na zewnątrz 

i ochronie zawodów.  Namioty dały moż-
liwość zachowania należnego dystan-

su na sali, gdzie odbywały się zawody. 
Ogromne podziękowania dla sponsorów, 
którzy wsparli finansowo organizację 
Mistrzostw. Jest to niezmiernie ważna 
pomoc dla naszego amatorskiego spor-

tu.- relacjonuje Franciszek Szabluk.
Sponsorzy:
1. Daniel Tomaszuk „Edwood”  spon-
sor główny  Biała Podlaska,
2. Andrzej Waluś „Waltimber” Zalesie,
3. Bogusław Wolski „Eko-Bug” Koby-
lany,
4. Urszula Anna Adamiak „Komunal-
nik”,
5. Janusz Miłosz „Miłomłyn” Kijowiec 
Kolonia,
6. Marian Wojtiuk „Transbet” Biała 
Podlaska,
7. Mirosław Borkowski,
8. Arkadiusz Maksymiuk „Glob Max”,
9. Firma „Pajero” Roman Kozak i Bog-
dan Mikołajczyk,
10. Helena Wasilewska Bank Spół-
dzielczy w Białej Podlaskiej.

Materiał: Franciszek Szabluk/ Radio Biper
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Zawodnicy z całej Polski, a także z Ukrainy i Łotwy uczestniczyli 
w 14. Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi i Rwaniu Sztangi 

w Zalesiu. W rywalizacji wzięło udział 215 zawodników. Mistrzo-
stwa były eliminacjami do Mistrzostw Świata, które odbędą się 

18-24.10.2021 roku w Pabianicach.

Cieszę się, że mamy takiego pasjonatę jak Franciszek Szabluk. Dzięki jego zaangażowaniu udało 
się zorganizować te zawody. Dobrze, że jest miejsce gdzie samorząd zapalił zielone światło na promowanie 
sportów siłowych. Teraz, przez COVID- 19 wiele imprez nie mogło się odbyć przez ograniczenia jakie były 
nałożone. Dobrze, że obecnie wszystko się zmienia i komitet może wznowić pracę. Organizację zawodów 
oceniam na wielki plus. Wyniki ciągle mnie zdumiewają i jestem mile zaskoczony, że udało się tak wiele 
nowych rekordów ustanowić. Trzeba mieć w sobie wiele umiejętności i talentu, a to razem połączone daje 
wyniki. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. 

Radny Powiatu Bialskiego i prezes LZS Arkadiusz Maksymiuk
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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.


