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XXXIX Sesja Rady Powiatu Bialskiego
W Sali Konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Białej Pod-
laskiej odbyła się XXXIX Sesja 
Rady Powiatu Bialskiego. Była 
to sesja szczególna, ponieważ 
składała się z dwóch części me-
rytorycznej i uroczystej. Część 
uroczysta związana była z od-
znaczeniami „Zasłużony dla 
rolnictwa”, „Zasłużony dla po-
wiatu bialskiego”, nagrodami 
w konkursie „Piękne, bo bial-
skie” i  stypendiami Starosty 
Bialskiego. Podczas części me-
rytorycznej radni podejmowali 
uchwały i debatowali o bieżą-
cych sprawach w powiecie.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Mariusz Kiczyński, 
który powitał wszystkich zgroma-
dzonych 30 września w Sali Konfe-
rencyjnej. Następnie stwierdzono 
kworum – w sesji uczestniczyło 20 
radnych, co stanowiło wymaganą 
liczbę dla prawomocności obrad. 
Podczas sesji rozpatrzono informa-
cje o działaniach kontrolnych prze-
prowadzonych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Lublinie na terenie powiatu bial-
skiego w 2020 roku. Przewodni-
czący Rady poinformował Wysoką 
Radę o rozpatrzeniu przez komisję 
Rolnictwa, gospodarki i infrastruk-
tury rocznych sprawozdań Pań-
stwowych Gospodarstw Wodnych 
Wody Polskie z działań podejmowa-
nych na terenie powiatu bialskiego 
w 2020 roku, poinformował o roz-

patrzeniu przez wszystkie komisje 
Rady Powiatu Bialskiego informa-
cji Zarządu Powiatu za I półrocze 
o przebiegu wykonania budżetu 
powiatu, kształtowaniu się wielo-
letniej prognozy finansowej i prze-
biegu wykonania planu finansowe-
go samorządowych osób prawnych. 
Rozpatrzono projekty i  podjęto 
uchwały w sprawach: apelu Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej dotyczą-
cego podjęcia działań zmierzających 
do ograniczenia populacji zwierzyny 
płowej oraz bobra europejskiego na 
terenie powiatu bialskiego, wyraże-
nia woli zaliczenia projektowanych 
odcinków dróg w ramach budowy 
drogi ekspresowej S19 do kategorii 
dróg powiatowych, zmian w budże-
cie Powiatu Bialskiego na rok 2021, 
zmian uchwały w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej Powiatu 
Bialskiego na lata 2021-2032. Na 
koniec Przewodniczący Rady Powia-
tu odczytał korespondencję, jaka 
wpłynęła do Biura Obsługi Rady 

i Zarządu Powiatu tym samym koń-
cząc pierwszą część sesji. 

„Zasłużony dla rolnictwa” 
Na wniosek starosty bialskiego 
Mariusza Filipiuka Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi odznaczył 
odznaką honorową „Zasłużony 
dla rolnictwa” rolników terenu 
powiatu bialskiego zasłużonych 
w dziedzinie rolnictwa. Listę odzna-
czonych odczytał dyrektor Wydzia-
łu Rolnictwa i Środowiska Przemy-
sław Bierdziński a odznaczenia 
wręczyli starosta bialski Mariusz 
Filipiuk i dyrektor delegatury Urzę-
du Wojewódzkiego w Białej Podla-
skiej Małgorzata Bogusz. Wśród 
uhonorowanych odznaką znaleźli się 
przybyli na uroczystą sesję rolnicy 
z powiatu bialskiego: Pan Adam 
Bahonko z gminy Drelów, Pan Da-
riusz Bandzarewicz z gminy Rossosz, 
Pan Sebastian Daniluk z gminy Le-
śna Podlaska, Pan Szczepan Wojdat 
z gminy Rokitno, Pan Jan Władysław 
Krzyżanowski z gminy Terespol, 
Pan Marian Pukiś z gminy Tuczna, 
Pan Mieczysław Bajkowski z gminy 
Wisznice, Pan Paweł Matysiak z gmi-
ny Zalesie, Pan Wojciech Litwiniuk 
z gminy Konstantynów, Pan Daniel 
Fronczuk z gminy Rossosz.

„Zasłużony dla Powiatu Bial-
skiego”
N a  p o d s t a w i e  U c h w a ł y  n r 
21/122/2004 Rady Powiatu w Bia-
łej Podlaskiej z dnia 28 maja 2004 
r. decyzją Zarządu Powiatu Bialskie-
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go z dnia 23 września 2021 r. medal 
„Zasłużony dla Powiatu Bialskie-
go” został przyznany następującym 
osobom: Panu Wiesławowi Bańkow-
skiemu, Panu Stanisławowi Dejnece, 
Pani Joannie Majewskiej, Panu Kazi-
mierzowi Markowi, Panu Tomaszowi 
Stefaniukowi, Panu Jerzemu Wyso-
kińskiemu, Panu Piotrowi Michalu-
kowi, Panu Ludwikowi Prokopiukowi. 
Tę część uroczystości poprowadziła 
Małgorzata Kadłubowska z-ca dyrek-
tora w Wydziale Spraw Społecznych. 
Odznaczenia wręczyli starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, wicestarosta Ja-
nusz Skólimowski i przewodniczący 
rady powiatu Mariusz Kiczyński. 

„Piękne, bo Bialskie”
Po dokonaniu wizji lokalnych u go-
spodarzy i właścicieli najpiękniej-
szych ogrodów wytypowanych 

i zgłoszonych przez urzędy gmin 
z terenu powiatu bialskiego na po-
siedzeniu w dniu 23 sierpnia 2021 
r. komisja konkursowa w składzie: 
B arbara K oc iubińsk a-K oz a 
– dyrektor Wydziału Spraw Spo-
łecznych, Elżbieta Chwalczuk 
– główny specjalista w Wydziale 
Spraw Społecznych i Katarzyna 
Karmasz - główny doradca w Po-
wiatowym Zespole Doradztwa 
Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. 
w Grabanowie przyznała nagrody 
w dwóch kategoriach:

„Gospodarz Roku”: 
I miejsce Pan Tomasz Wołowik – 
Wilczyn, gm. Biała Podlaska
II miejsce Pan Maciej Lewczuk – 
Wygoda, gm. Wisznice
III miejsce Pan Andrzej Nestorowicz 
– Zaścianki, gm. Międzyrzec Podlaski

„Najpiękniejszy ogród”:
I miejsce Państwo Irena i Stefan 
Boniukowie – Samowicze, gm. Te-
respol
II miejsce Pani Anna Harasimiuk 
– Ludwinów, gm. Leśna Podlaska
III miejsce Pani Renata Miczko – 
Łomazy
Puchary i pamiątkowe podzięko-
wania wręczyli starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, wicestarosta 
Janusz Skólimowski i przewod-
niczący rady powiatu Mariusz Ki-
czyński.

Stypendia Starosty Bialskiego
Na mocy Uchwały nr 48/264/2018 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
z   dnia  31 s ier pnia  2018 roku 
w sprawie regulaminu zasad przy-
znawania stypendium Starosty 
Bialskiego sześciu absolwentom 
szkół prowadzonych przez po-
wiat bialski przyznano stypen-
dium w wysokości dwóch tysięcy 
złotych za osiągnięcie najlepsze-
go wyniku w szkole z egzaminu 
maturalnego. Stypendia otrzy-
mali: Julia Wiktoria Haque – ab-
solwentka Technikum w Zespole 
Szkół im. Adama Naruszewicza 
w  Janowie Podlaskim, Szymon 
Adam Jasiński – absolwent Li-
ceum Ogólnokształcącego w Ze-
spole Szkół im. Adama Naruszewi-
cza w Janowie Podlaskim, Klaudia 
Anna Sokólska – absolwentka Ze-
społu Szkół Ekonomicznych im. 
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim, Jakub Robert Kiryluk 
– absolwent Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Marii Dąbrowskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim, Alek-
sandra Kutczyńska – absolwentka 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
generała Władysława Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, Arka-
diusz Karpiuk – absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego im. Włady-
sława Zawadzkiego w Wisznicach. 
Stypendia wręczyli starosta bialski 
Mariusz Filipiuk, wicestarosta 
Janusz Skólimowski i przewod-
niczący rady powiatu Mariusz Ki-
czyński. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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„Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi”
Obchody Powiatowego Dnia Edu-
kacji Narodowej oraz Jubileuszu 
50-lecia Zespołu Szkół im. Wł. St. 
Reymonta w Małaszewiczach.

W piątek 15 października 2021 roku 
w Zespole Szkół w Małaszewiczach 
odbyła się uroczystość o podwójnym 
wymiarze, świętowano bowiem Powia-
towy Dzień Edukacji Narodowej oraz 
Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół im. 
Wł. St. Reymonta połączony z uczcze-
niem pamięci Patrona. Z tej okazji pla-
cówkę zaszczyciło swoją obecnością 
wielu szacownych gości. Wydarzenie 
zainicjowała msza święta w kościele 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Małaszewiczach. Następnie uczest-
ników wydarzenia już na terenie szko-
ły serdecznie przywitał dyrektor – Ro-
bert Wieczorek oraz Starosta Bialski 
– Mariusz Filipiuk.

Powiatowy Dzień Edukacji Na-
rodowej 
14 października to w całej Polsce 
Dzień Edukacji Narodowej – święto 
pedagogów oraz pracowników oświa-
ty. W tym roku powiatowe uroczysto-
ści z udziałem przedstawicieli Powiatu 
Bialskiego: Starosty- Mariusza Fili-
piuka, Wicestarosty – Janusza Skóli-
mowskiego, Przewodniczącego Rady 
Powiatu – Mariusza Kiczyńskiego, 
dyrektorów placówek i nauczycieli od-
były się w ZS w Małaszewiczach. Sta-
rosta Bialski złożył pedagogom i pra-
cownikom oświaty w imieniu własnym 
oraz samorządu Powiatu Bialskiego 
serdeczne życzenia, wyraził uznanie 
dla ich pracy i życzył wielu dalszych 
sukcesów w nauczaniu młodzieży. 
Podczas Powiatowego Święta Edukacji 
nagrodzono dyrektorów i pedagogów, 
którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
szczególnie przyczynili się do podnie-
sienia poziomu edukacji. Nagrodę 
Starosty odebrali: 
1. Robert Wieczorek – dyrektor Zespo-
łu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Mała-
szewiczach
2. Małgorzata Trębicka-Żuk – nauczy-
ciel Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymon-
ta w Małaszewiczach

3. Robert Matejek – dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrow-
skiej w Międzyrzecu Podlaskim
4. Andrzej Stachnio – wicedyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Pod-
laskim
5. Monika Rosińska – nauczyciel Ze-
społu Szkół Ekonomicznych im. M. 
Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podla-
skim
6. Arkadiusz Stefaniuk – dyrektor Ze-
społu Szkół Technicznych im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim
7. Beata Szymańska – wicedyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych im. Uni-
tów Podlaskich w Międzyrzecu Podla-
skim
8. Agnieszka Kutczyńska – nauczyciel 
Zespołu Szkół Technicznych im. Uni-
tów Podlaskich w Międzyrzecu Podla-
skim
9. Barbara Dybała – nauczyciel Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Si-
korskiego w Międzyrzecu Podlaskim
10. Mariusz Demianiuk – nauczyciel 
Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim
11. Marta Jaroszewicz – nauczyciel 
Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. 
Zawadzkiego w Wisznicach
12. Iwona Kędzierska – nauczyciel Po-
wiatowej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Białej Podlaskiej
13. Anna Maciejczuk – nauczyciel Po-
wiatowej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Białej Podlaskiej

Dowodem tego, że praca wykonywa-
na przez nauczycieli przynosi efekty, 
są stypendyści. W tym roku 43 naj-
zdolniejszych uczniów ZS w Mała-
szewiczach za bardzo dobre wyniki 
w nauce otrzymało Stypendia Starosty 
Bialskiego. Słowa uznania przekazano 
również rodzicom stypendystów. 

Wyrażając głęboką wdzięczność 
wszystkim pracownikom oświaty za 
ich trud i pracę, młodzież złożyła naj-
serdeczniejsze życzenia oraz zadedy-
kowała program słowno-muzyczny.

Jubileusz 50-lecia ZS im. Wł. St. 
Reymonta w Małaszewiczach
W tym roku mija właśnie 50 lat, odkąd 
pierwsi uczniowie zasiedli w szkolnych 
ławach ZS w Małaszewiczach. To waż-
na rocznica i doniosłe wydarzenie, to 
młodość kilku pokoleń, które tutaj zo-
stawiło beztroskie lata swojego życia. 
Trudno bowiem być obojętnym wobec 
miejsca, w którym nie tylko zdobywa 
się wiedzę, ale także zawiązuje praw-
dziwe przyjaźnie silniejsze od czasu. 
Nierzadko też to właśnie tutaj rodzi 
się miłość, która łączy ludzi. Każdy 
zakątek szkolnych korytarzy i klas 
lekcyjnych świadczy o przeszłość i te-
raźniejszości. Proust pisał, że prze-
szłość jest zamknięta w miejscach 
i przedmiotach, a gdy znajdziemy się 
tam i je odnajdziemy, oswobodzone 
wspomnienia zwyciężają czas i wraca-
ją, aby żyć z nami.
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Uroczystości jubileuszowe zgromadziły 
liczne grono oficjalnych gości, nauczy-
cieli, byłych i obecnych pracowników, 
absolwentów, przyjaciół i partnerów 
Szkoły. Podczas akademii przywołano 
bogatą historię, zaprezentowano szkol-
ną monografię oraz wręczono statuetki 
osobom okazującym placówce szczegól-
ną życzliwość i wsparcie.

Statuetki „Przyjaciel Szko-
ły” otrzymali:
Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski
Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Te-
respol
Mieczysław Romaniuk – Przewodni-
czący Rady Gminy Terespol i były dy-
rektor szkoły. 

Statuetki Reymonta z wdzięczności 
społeczności szkoły za okazaną przez 
lata życzliwość i pomoc otrzymali:
Marek Kasperowicz  – dyrektor 
Zakładu PKP Cargo S. A. Centralny 
Zakład Warszawa
Andrzej Sokolewicz – prezes zarządu 
CARGOTOR Sp. z o. o. Warszawa
Ewa Gruszka – dyrektor Zakładu 
Centralnego „PKP Intercity” Spółka 
Akcyjna Zakład Centralny w Warszawie
Antoni Paszkowski – zawiadowca ds. 
automatyki zakładu PKP PLK w Siedl-
cach
Grzegorz Gregoruk  – dyrektor 
Morskiej Agencji Gdynia oddział 
Małaszewicze
Wojciech Mitura – właściciel firmy 
AUTO DRIVER
Przemysław Skiba – kierownik firmy 
Trakcja SA, wykonawca zabudowy 
rozjazdu przy szkole do celów 
edukacyjnych.

Ważnym punktem w programie uro-
czystości było także uczczenie pamię-
ci Patrona Szkoły – Władysława Sta-
nisława Reymonta. Zanim pisarz stał 
się wybitnym intelektualistą, w czasach 
młodości trudnił się kilkoma zawodami 
i nie zawsze los mu sprzyjał. Pobierał 
naukę w zawodzie krawca, próbował 
swoich sił aktorskich, odbywał nowi-
cjat w klasztorze na Jasnej Górze, był 
dróżnikiem, pracował na kolei war-
szawsko-wiedeńskiej. I niewykluczone, 
że w stróżówce dróżnika powstawały 
pierwsze utwory literackie. Światową 
sławę Reymont zawdzięcza powszech-
nie znanej epopei pt. „Chłopi”. Trady-
cją szkoły jest prezentowanie podczas 
obchodów Dnia Patrona inscenizacji na 
podstawie fragmentu „Chłopów”. 
Tym razem było to słynne literackie we-
sele Jagny i Boryny. Barwne, roztańczo-
ne i dynamiczne widowisko z piękną 
oprawą muzyczną nie tylko nie nużyło 
ludowością, ale poprzez swą sponta-
niczność i różnorodność wprowadziło 
wszystkich w klimat lipeckiej wsi, a tym 

samym w świat wielkiej literatury doce-
nionej przez Komitet Noblowski.
50 lat to szacowny wiek i zacna roczni-
ca. Społeczność szkoły składa wszyst-
kim serdeczne podziękowania za obec-
ność, życzenia, gratulacje, miłe słowa 
i możliwość spotkania się z okazji Ju-
bileuszu.

Nieco z historii ZS im. Wł. St. Rey-
monta w Małaszewiczach
Historia szkoły ma swój początek 
w roku 1971, kiedy to na mocy Ustawy 
systemu oświaty i wychowania w dniu 
20 lipca otwarto Zespół Szkół Zawo-
dowych dla Pracujących PKP Zarządu 
Rejonu Przeładunkowego w Małasze-
wiczach”. Pierwszym dyrektorem szko-
ły został Mikołaj Jefimiuk. W szkole 
kształcili się wówczas elektromonte-
rzy i operatorzy ruchu. Od 1973 roku 
zarządzanie placówką objął Tadeusz 
Wądołowski i powołał do życia średnie 
Studium Zawodowe. Pierwsi ucznio-
wie z sentymentem wspominają szko-
łę, która mieściła się w parterowych, 
niskich barakach służących wcześniej 
sezonowo żołnierzom remontującym 
tory kolejowe w porcie przeładun-
kowym w Małaszewiczach. W latach 
90-tych ciasne izdebki lekcyjne prze-
kształciły się w przestronne, dobrze 
wyposażone pracownie. Zmiany te 
szkoła zawdzięcza trzeciemu z kolei go-
spodarzowi – Mieczysławowi Romaniu-
kowi, który dzierżył stery od 1982 roku 
i już po kilku latach przeniósł szkołę 
z drewnianych baraków do nowocze-
snego budynku dydaktycznego. W dniu 
17 października 2000 roku nastąpiła 
kolejna zmiana nazwy placówki na Ze-
spół Szkół im. Władysława Stanisława 
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Reymonta w Małaszewiczach. 
Nowy wiek postawił przed szkołą nowe 
wyzwania. Sukcesywnie urozmaicano 
i wzbogacano ofertę kształcenia, by 
szkoła nieustannie pozostawała w krę-
gu zainteresowania młodzieży szkół 
podstawowych. W 2010 roku władze 
Powiatu Bialskiego podjęły dwie bar-
dzo ważne decyzje mające znaczący 
wpływ na przyszłe funkcjonowanie 
szkoły w Małaszewiczach: pierwsza 
dotyczyła budowy boisk sportowych, 
druga – przebudowy i modernizacji 
byłego Komisariatu kolejowego Policji 
z przeznaczeniem na internat szkol-
ny. Obie inwestycje miały zapewnić 
uczącej się tutaj młodzieży jak najszer-
szy i najpełniejszy dostęp do edukacji 
w komfortowych warunkach. Internat 
był odwiecznym marzeniem ówcze-
snego dyrektora pana Mieczysława 
Romaniuka – z oczywistych względów 
– na terenie bardzo przyjaznym nale-
żało stworzyć możliwość zakwatero-
wania uczniom nie tylko z sąsiednich 
powiatów, ale także i województw. 

Prace przebiegały zgodnie z harmono-
gramem i już w roku 2011, w którym 
to uroczyście świętowano jubileusz 
40-lecia Zespołu Szkół im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Małaszewi-
czach, otwarto nową inwestycję, jaką 
był internat. Świat i rynek pracy zmie-
niają się nieustannie. Szkoła, próbując 
nadążyć za tymi zmianami, od roku 
szkolnego 2012/2013 zaproponowała 
nowe kierunki kształcenia i „powróciła 
do korzeni», czyli do edukowania w za-
wodach kolejowych. Młodzi ludzie uczą 
się na kierunkach: technik transportu 
kolejowego i technik automatyk stero-
wania ruchem kolejowym. 1 września 
2013 roku nastąpiły zmiany w kierow-
nictwie szkoły. Na emeryturę odszedł 
wieloletni dyrektor – p. Mieczysław Ro-
maniuk. Funkcję pełniącego obowiązki 
dyrektora powierzono dotychczaso-
wej wicedyrektor szkoły – p. Jolancie 
Wałach. Kolejny rok szkolny 2014/15 
przyniósł nowe zmiany. W dniu 2 
września odbyła się Powiatowa Inau-
guracja Roku Szkolnego, podczas której 

wręczono akt powierzenia stanowiska 
dyrektora ZS im. Wt. St. Reymonta 
w Małaszewiczach na okres 5 lat p. Ro-
bertowi Wieczorkowi, który funkcję 
tę nieprzerwanie sprawuje do chwili 
obecnej. W dniu 7 listopada 2014 roku 
nastąpiło oficjalne otwarcie sportowej 
strzelnicy pneumatycznej mieszczącej 
się w dawnym budynku administracyj-
nym. W kwietniu 2018 roku uczniowie 
klas technikum zainaugurowali prak-
tyki zawodowe w Grecji realizowane 
w ramach projektu POWER. W sierp-
niu jeszcze przed inauguracją nowego 
roku szkolnego, rozpoczęto największą 
inwestycję – termomodernizację bu-
dynków ZS w Małaszewiczach. I tak 
dzięki trosce i staraniom różnych ludzi, 
w tym przede wszystkim dzięki organo-
wi prowadzącemu – Starostwu Powia-
towemu w Białej Podlaskiej, na czele ze 
Starostą Bialskim panem Mariuszem 
Filipiukiem – ta wiejska szkoła wpisała 
się na trwałe w krajobraz i świadomość 
lokalnego środowiska.
Materiał: ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Emerytowany strażak z tytułem Ambasadora 
Brandenburgii

7 września 2021 r. w auli Uni-
w e r s y t e t u  Po t s d a m s k i e g o 
w Niemczech odbyła się Gala Eu-
ropejskiego Wieczoru Letniego. 
W spotkaniu wzięli udział zwy-
cięzcy konkursu dla osób i in-
stytucji promujących wzajemne 
dobrosąsiedztwo i współpracę 
w ramach Unii Europejskiej.

Organizatorem uroczystości oraz 
konkursu była Pani Katrin Lange 
Minister ds. Finansów i Europy Lan-
du Branderburgii. Od wielu lat Mini-
sterstwo to wyłania rokrocznie oko-
ło 30 laureatów z Polski i Niemiec. 
Podczas gali przyznawany jest tytuł 
„Ambasadora Branderburgii”, a tak-
że wręczany „Certyfikat Europejski”. 
W tym roku na wniosek Pana Ludger 
Weskamp Starosty Powiatu Oberha-
vel (Partnerskiego Powiatu w Niem-
czech), laureatem tego wyróżnie-
nia został również st. bryg. w st. 

spocz. Zbigniew Łaziuk emeryto-
wany strażak PSP, były Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Białej Podlaskiej. Wyróżnienie 
nadawane jest osobom, które swoją 

postawą i zaangażowaniem przyczy-
niają do zrozumienia idei Unii Eu-
ropejskiej i sąsiedzkiej współpracy 
ponad granicami państw.

Materiał: Zbigniew Łaziuk
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Przedłużony stan wyjątkowy – koła łowieckie 
chcą zmian w przepisach

5 października w Starostwie Po-
wiatowym w Białej Podlaskiej 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk 
na prośbę rolników i kół łowiec-
kich zorganizował spotkanie 
w sprawie zakazu polowań na 
terenach objętych stanem wyjąt-
kowym. Problemem są trudności 
w szacowaniu szkód łowieckich 
wyrządzonych przez zwierzynę 
oraz brak możliwości prowadze-
nia zabiegów mających na celu 
zapobieganie tym szkodom.
W spotkaniu uczestniczył Starosta 
Bialski Pan Mariusz Filipiuk, Pan 
Jarosław Gajewski dyrektor Wy-
działu Organizacyjno-Administracyj-
nego, Pan Przemysław Bierdziński 
dyrektor Wydziału Rolnictwa i Śro-
dowiska, Pan Bartłomiej Kurkus 
Łowczy Okręgowy PZŁ w Białej Pod-
laskiej, Pan Jarosław Tarasiuk, Pan 
Zbigniew Filipiuk i Pan Sebastian 
Santus z Wojskowego Koła Łowiec-
kiego „ŁOŚ” nr 127 w Białej Podla-
skiej, Pan Artur Soszyński i Pan 
Bartłomiej Chorąży z Bialskiego 
Towarzystwa Łowieckiego „PONO-

WA” koło nr 18 w Białej Podlaskiej, 
Pan Wojciech Cieplak z Koła Ło-
wieckiego „OSTĘP” w Warszawie, Pan 
Hubert Podolec z Koła Łowieckiego 
„DARZBÓR” nr 22 w Warszawie, Pan 
Adam Janke i Pan Mariusz Robak 
z Koła Łowieckiego „OSTOJA” nr 15 
w Białej Podlaskiej, Pan Czesław 
Niczyporuk i Pan Jerzy Jakubiuk 
Prezes z Koła Łowieckiego „OGAR” 
nr 12 w Białej Podlaskiej, Pan Ja-
nusz Chomziuk z Wojskowego Koła 
Łowieckiego „NEMROD” nr 101 
w Warszawie, Pan Marek Werem-
czuk z Koła Łowieckiego „ŻERAŃ” 
obwód nr 4 w Warszawie, Pan Rado-
sław Demczuk - rolnik.
Celem spotkania było omówienie 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 2 września 2021 r. w spra-
wie ograniczeń wolności i  praw 
w związku z obowiązywaniem sta-
nu wyjątkowego (Dz.U.2021.1613) 
i Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
2 września 2021 r. w sprawie ogra-
niczenia prawa posiadania broni 
palnej, amunicji i materiałów wybu-

chowych oraz innych rodzajów broni 
(Dz.U.2021.1614). Łowczy Okręgo-
wy Pan Bartłomiej Kurkus przedsta-
wił zalecenia z dnia 4 października 
2021 r. Zarządu Głównego PZŁ dla 
kół łowieckich dzierżawiących ob-
wody na terenie objętym stanem wy-
jątkowym.
Uczestnicy spotkania rozmawiali 
o aktualnej sytuacji i problemach 
w zakresie szacowania szkód ło-
wieckich spowodowanych zakazem 
polowań, ochronie i zabezpieczeniu 
upraw i płodów rolnych, oraz reali-
zacji Rocznego Planu Łowieckiego 
i odstrzału sanitarnego. W efekcie 
zostało przygotowane pismo do 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego z prośbą o podjęcie 
stosownych zmian legislacyjnych 
w obowiązujących aktach prawnych. 
Ponadto pismo zostało przekazane 
do posłów i senatora z okręgu wybor-
czego położonego na terenie powiatu 
bialskiego, z prośbą o poparcie inicja-
tywy dotyczącej zmiany przepisów. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej

Fo
t. 

S
ta

ro
st

w
o 

P
ow

ia
to

w
e 

w
 B

ia
łe

j P
od

la
sk

ie
j



9www.powiatbialski.eu        Gościniec Bialski Nr 10/2021

Wielkie powroty w klasztorze  
św. Onufrego w Jabłecznej

W  dniach 15–17 października 
w klasztorze św. Onufrego w Ja-
błecznej odbyła się międzynarodo-
wa konferencja naukowa „Wielkie 
powroty. O dziełach sztuki, zbio-
rach bibliotecznych, archiwaliach 
i świętościach polskiego prawo-
sławia utraconych i wywiezionych 
w czasie I i II Wojen Światowych”.

Konferencja, której pomysłodawcą i or-
ganizatorem był klasztor jabłeczyński, 
została wyróżniona grantem Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w ramach 
konkursu „Dyplomacja publiczna 
2021”. Celem konferencji było zwróce-
nie się do prawosławnej spuścizny jako 
nieodłącznego elementu polskiej kultu-
ry, który na przestrzeni stuleci tworzył 
niepowtarzalną specyfikę kulturową 
dawnej Rzeczypospolitej. Wielkie spo-
tkanie naukowe zostało zorganizowane 
w stulecie podpisania Traktatu Ryskie-
go, wedle którego sowiecka Rosja miała 
zwrócić polskie dziedzictwo kulturowe, 
biblioteczne i archiwalne zbiory. Nieste-
ty, traktat nie obejmował bezcennych 
zabytków polskiego prawosławia, które 
zostały wywiezione w 1915 roku w głąb 
Imperium Rosyjskiego w ramach tak 
zwanego bieżeństwa – przymusowej 
i niepotrzebnej akcji ewakuacyjnej. 
Bezcenne zabytki, czczone ikony, dzie-
ła sztuki, zbiory bibliotek klasztornych 
i archiwa cerkiewne w większości prze-
padły, stając się po rewolucji ofiarą 
bolszewickiego wandalizmu. Bez tych 
utraconych zabytków trudno sobie 
uświadomić prawdziwy obraz prawo-
sławnego dziedzictwa naszej Ojczyzny, 
wiele z nich znajdą się w muzeach, bi-
bliotekach i archiwach poza dzisiejszy-
mi granicami Polski: w Rosji, Białorusi, 
Ukrainie, Litwie. Z tego względu klasz-
tor jabłeczyński zgromadził między-
narodowe grono wybitnych badaczy 
m.in. z Wilna, Moskwy i Petersburga, 
oraz całą plejadę polskich naukowców 
którzy reprezentowali ośrodki naukowe 
zajmujące się dziedzictwem Kościoła 
prawosławnego w Polsce. Przez trzy dni 
historycy sztuki, slawiści, muzykolodzy, 
kampanolodzy, teologowie, historycy, 
krajoznawcy i muzealnicy próbowali 
nakreślić losy i specyfikę prawosław-
nego dziedzictwa dawnej Rzeczypo-

spolitej odnosząc się do utraconych 
i wywiezionych zabytków. W trakcie 
konferencji odbyło się osiem sesji na-
ukowych, w trakcie których zostało 
wygłoszonych 35 referatów, dotyczą-
cych: artystycznej spuścizny polskiego 
prawosławia, cudownych i czczonych 
ikon, malarstwa monumentalnego, ar-
chitektury cerkiewnej, rękopiśmiennej 
tradycji cyrylickiej dawnej Rzeczypo-
spolitej, rękopisów muzycznych, prób 
rekonstrukcji tradycji muzycznej pol-
skiego prawosławia, losów dzwonów 
cerkiewnych, zbiorów muzealnych, 
zbiorów archiwalnych, działalności na 
rzecz ochrony zabytków, losów zabyt-
ków wywiezionych w czasie I Wojny 
Światowej, a także strat, które przynio-
sły ze sobą II Wojna Światowa i akcje 
przesiedleńcze.
Na konferencji byli obecni przedsta-
wiciele Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
z Wydziału Restytucji Dóbr Kultury, 
którzy niezwykle wysoko ocenili kon-
ferencję, jej poziom i problematykę, 
podkreślając, że jest to pierwsza taka 
konferencja w Polsce, dająca początek 
systematycznemu badaniu utraconego 
dziedzictwa prawosławnego i poczy-
nienia konkretnych kroków ku jego od-
zyskaniu. Konferencja po raz pierwszy 
przedstawiła problem utraconego dzie-
dzictwa w całej szerokości jego zakresu, 
który obejmuje wszystkie dziedziny 
sztuki cerkiewnej. Konferencja ma 
rozpocząć serię cyklicznie organizowa-
nych międzynarodowych konferencji 
naukowych, organizowanych w klasz-

torze jabłeczyńskim pod ogólnym ty-
tułem „Prawosławna liturgia i sztuka 
dawnej Rzeczypospolitej”. Zamiarem 
ojca namiestnika jest, aby klasztor św. 
Onufrego w Jabłecznej stał się miej-
scem twórczego namysłu i badań nad 
prawosławną tradycją naszej Ojczyzny 
oraz przestrzenią naukowego dialogu 
dla międzynarodowego grona bada-
czy. Klasztor jabłeczyński widzi w tym 
jedno ze swoich powołań, gdyż jest on 
jedynym w Polsce prawosławnym klasz-
torem nieprzerwanie istniejącym od 
końca XV wieku, który nigdy w histo-
rii nie zmieniał swojej przynależności 
wyznaniowej, niezmiennie trwając przy 
prawosławiu. Klasztor jabłeczyński 
jest ośrodkiem monastycznym, w któ-
rym nieprzerwanie, ponad 500 lat, jest 
sprawowana liturgia prawosławna, bę-
dąca nie tylko syntezą wszelkich sztuk, 
ale i sercem prawosławia, kwintesencją 
teologii i doświadczenia duchowego. 
Z tego względu zamiar zwrócenia się 
ku liturgicznemu i artystycznemu dzie-
dzictwu polskiego prawosławia jest pró-
bą dotknięcia istoty tej wielkiej tradycji 
Kościoła Wschodniego, zrozumienia 
jego historii, specyfiki, niepowtarzal-
nych syntez, które się dokonały w jego 
kulturze na obszarze naszej Ojczyzny. 
Sięganie do wielkiego dziedzictwa Ko-
ścioła prawosławnego ma stać się in-
spiracją dla szukania porozumienia, 
wzajemnego wzbogacania się, przekra-
czania barier oraz budowania nowych 
wymiarów międzywyznaniowego dia-
logu i tworzenia nowej kultury naszej 
Ojczyzny.

Materiał: Facebook Konferencja naukowa „Wielkie 
powroty”
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Piętnaście kilometrów nowej drogi!
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, 
wójt Łomaz Jerzy Czyżewski, 
wójt Rossosza Kazimierz Werem-
kowicz i Członek Zarządu Powia-
tu Bialskiego Mateusz Majewski. 
30 września zaprosili gości i sa-
mych mieszkańców na uroczyste 
przecięcie wstęgi, a tym samym 
oficjalne otwarcie i oddanie do 
użytku przebudowanej i zmoder-
nizowanej trasy z Łomaz na Ko-
lembrody przez Kozły i z Kozłów 
do Rossosza przez Musiejówkę. 
Inwestycja warta prawie 8 milio-
nów 600 tys. zł wsparta została 
przez Wojewodę Lubelskiego. 
W wydarzeniu wziął udział 
wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk.

Zadanie dofinansowano ze środków 
Państwowego Funduszu Celowego 
– Fundusz Dróg Samorządowych. 
Inwestycja „Przebudowa drogi po-
wiatowej Nr 1072L Łomazy – Kolem-
brody – Wiski na odcinku Łomazy 
– granica powiatu wraz z remontem 
drogi powiatowej Nr 1105L Rossosz 
– Kozły”. Dofinansowanie wyniosło 4 
mln 280 tys. 754 zł. Wartość całości 
realizacji zadania to kwota 8 mln 561 
tys. 509 zł. Połowa kosztów pokryta 
została proporcjonalnie przez samo-
rządy: powiatowy i dwóch partner-
skich gmin. Prace w ekspresowym 
tempie i wysokiej jakości wykonało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Lubartów Spółka Akcyjna.
– Dziś przekazujemy mieszkańcom 
naszego powiatu ogromną inwestycję, 
którą jest droga o długości 15 kilome-
trów wraz z częścią chodników, wybu-
dowana wspólnie z samorządem Gmin 
Łomazy i Rossosz. Otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z FDS w wysokości 50%, 
25% dołożył powiat, 17% Gmina Ło-
mazy, a pozostałą część Gmina Rossosz 
– wyjaśnia starosta bialski Mariusz 
Filipiuk. – Ta inwestycja niewątpli-
wie poprawi bezpieczeństwo użytkow-
ników, bo stan drogi przed przebudową 
był fatalny. Każdy jeden kilometr, któ-
ry możemy przekazać i który poprawia 
bezpieczeństwo, jest dla nas wielką 

satysfakcją i radością. Słowa podzięko-
wania kieruję w stronę wicewojewody 
lubelskiego Roberta Gmitruczuka, któ-
ry wspierał nas przy realizacji tej inwe-
stycji. Dziękuję wójtowi Gminy Łomazy 
Jerzemu Czyżewskiemu i wójtowi 
Gminy Rossosz Kazimierzowi We-
remkowiczowi, który spoglądał przy-
chylnie na nasz pomysł montażu finan-
sowego, ale też radnym powiatowym za 
podjęcie decyzji o zabezpieczenie w bu-
dżecie powiatu wkładu w wysokości 
prawie 2,2 mln złotych. Dzięki podob-
nym montażom finansowym udaje się 
przekazywać naszym mieszkańcom po 
kilkadziesiąt kilometrów dróg rocznie. 
W minionym roku we współpra-
cy z Powiatem Bialskim na terenie 
Gminy Łomazy udało się przebudo-
wać i wyremontować 13 kilometrów 
dróg powiatowych. Były to cztery 
odcinki, a powstają również kolejne 
plany. – Po ponad 50 latach udało się 
przebudować drogę powiatową Łoma-
zy-Kozły-Kolembrody. Blisko 9- kilome-
trowy odcinek na terenie gminy został 
przebudowany za kwotę ponad 5,5 mln 
złotych. Z Gminy Łomazy pochodzą 
środki w wysokości 1,5 mln złotych. 
Radni gminy jednogłośnie zabezpieczyli 
te środki w budżecie – stwierdza wójt 
Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. – 
Na odcinku Kozły-Musiejówka-Rossosz 
droga została przebudowana po ponad 
40 latach, miejmy więc nadzieję, że 
przez wiele lat mieszkańcy będą mogli 
korzystać z niej w sposób bezpieczny. 
Chcielibyśmy, żeby został również prze-
budowany odcinek Łomazy-Huszcza 
oraz Bielany-Krasówka-Korczówka. 
Po raz kolejny potwierdza się zasa-
da dobrych wzajemnych stosunków 
i współpracy. Dzięki temu poprzez 

przebudowę drogi powiatowej rów-
nież Gmina Rossosz zyskała nowy 
asfalt w miejscowości Musiejówka. 
– Gdyby nie województwo i powiat to 
ta droga by nie powstała. Zgoda na 
wszystkich szczeblach administracji 
rządowej i samorządowej doprowadzi-
ła do nowej drogi Rossosz-Musiejówka. 
Po 35 latach od jej budowy został od-
nowiony ponad 4-kilometrowy odcinek. 
W kierunku Musiejówki zaczęliśmy pra-
ce remontowe dużo wcześniej, z tym że 
były to remonty krótkich kilometrowych 
odcinków – przypomina wójt Gminy 
Rossosz Kazimierz Weremkowicz. 
Gmina Rossosz wsparła inwestycję 
kwotą niemal 800 tys. złotych. W ostat-
nich latach na terenie Musiejówki miały 
miejsce wcześniejsze inwestycje, choćby 
budowa świetlicy wiejskiej.
Propozycję włączenia odcinka Kozły-
-Rossosz do projektu przebudowy 
drogi Łomazy-Kozły-Kolembrody zło-
żył radny Mateusz Majewski. – Ta 
droga była jednym z głównych punktów 
mojej kampanii wyborczej. Moja dzia-
łalność jako radnego skupia się wokół in-
frastruktury drogowej, z tego też tytułu 
jestem członkiem Komisji Infrastruktu-
ry w powiecie bialskim – wyjaśnia rad-
ny powiatu bialskiego i mieszkaniec 
gminy Rossosz Mateusz Majewski. 
– Sukces ma wielu ojców i żadnemu bym 
usług nie ujmował. Stanęliśmy na wyso-
kości zadania i w porę zareagowaliśmy, 
co przyniosło efekt wymierny w postaci 
sporego wyremontowanego kawałka 
o długości 4,5 kilometra między Kozłami 
i Rossoszem. W planach radnego jest 
chęć wykonania kolejnych kilkukilo-
metrowych odcinków dróg na terenie 
gminy oraz niezbędnych chodników.

Materiał: Radio Biper
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Stypendia Starosty Bialskiego powędrowały 
do uzdolnionej młodzieży

Stypendia Starosty Bialskiego 
przyznawane są w ramach po-
wiatowego programu wspierania 
edukacji młodzieży, która osią-
gnęła najlepsze wyniki w nauce. 
Ideą programu jest wspieranie 
i motywowanie uzdolnionej mło-
dzieży, a także zachęcić do brania 
udziału w ogólnopolskich olim-
piadach i przyczynić się do wzro-
stu aktywności uczniów w życiu 
szkoły.

W  ramach programu stypendia 
przyznawane są za wyniki w nauce, 
za osiągnięcie tytułu laureata lub 
finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej oraz stypendium dla 
najlepszych maturzystów ze szkół 
prowadzonych przez powiat bialski. 
Od roku szkolnego 2021/2022 o sty-
pendium może starać się uczeń, któ-
ry posiada średnią ocen w wysokości 
nie mniejszej niż 4,75, bardzo dobrą 
ocenę z zachowania, nie posiada nie-
usprawiedliwionych nieobecności na 
lekcjach i bierze czynny udział w ży-
ciu szkoły. Stypendia za wyniki w na-
uce przyznawane są na okres trwa-
nia roku szkolnego, a jego wysokość 
wynosi od 60 do 150 zł miesięcznie 
w zależności od wyniku ze średniej 
ocen. Na rok szkolny 2021/2022 
przyznano stypendia 192 uczniom.
Pierwszą szkołą, w której 6 paździer-
nika br. uczniowie odebrali pamiąt-
kowe dyplomy potwierdzające otrzy-
manie stypendium a ich rodzice listy 
gratulacyjne, był Zespół Szkół im. 
Adama Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim, gdzie wyróżnionych zo-
stało 26 osób. W tej również szkole 
stypendium za uzyskanie tytułu lau-
reata olimpiady wiedzy i umiejętno-
ści rolniczych zdobył Tomasz Wicie-
jowski.
13 października w szkołach w Mię-
dzyrzecu Podlaskim stypendium 
Starosty Bialskiego otrzymało: 55 
osób z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Gen. Wł. Sikorskiego; 46 osób 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Marii Dąbrowskiej i 12 osób z Zespół 
Szkół Technicznych im. Unitów Pod-
laskich. Wręczaniu stypendiów towa-
rzyszyła również uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.
15 października w Zespole Szkół im. 
Wł. St. Reymonta stypendia z rąk 
Starosty Bialskiego odebrało 43 
uczniów za wyniki w nauce. Ostatnią 
szkołą, w której odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów o przyznaniu 
stypendium, było Liceum Ogólno-
kształcące im. Wł. Zawadzkiego 
w Wisznicach. 18 października w tej 
szkole wyróżniono 10 uczniów. 
W uroczystościach przyznawania sty-
pendium uczniom towarzyszyli ro-
dzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół 
i przedstawiciele władz lokalnych. 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk 
skierował gratulacje i słowa uznania 
w kierunku rodziców i nauczycieli 
doceniając zaangażowanie włożone 
w wychowanie i wspieranie młodych 
ludzi.

Stypendyści z Zespołu Szkół im. 
Adama Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim:
1. Tomasz Wiciejowski
2. Karolina Chilkiewicz
3. Julia Harwacka
4. Katarzyna Jodko
5. Dominika Puczko
6. Aryna Shakun
7. Mikołaj Piotr Siudyła
8. Ingrid Krystyna Wasilewska

9. Anna Karpińska
10. Dominika Krzyżanowska
11. Justyna Kulik
12. Klaudia Łaska
13. Zuzanna Mierkiewicz
14. Aleksandra Śliwa
15. Magdalena Kulik
16. Maria Sitarczuk
17. Małgorzata Andrzejuk
18. Mikołaj Fatyga
19. Kacper Oniszczuk
20. Weronika Lichaczewska
21. Szymon Michalak
22. Oliwia Szpejda
23. Anita Kapłan
24. Monika Kępińska
25. Patryk Jakubowicz
26. Zofia Malicka

Stypendyści z Liceum Ogólno-
kształcącego im. gen. Wł. Sikor-
skiego w Międzyrzecu Podlaskim:
1. Kamil Pulik
2. Wiktoria Grudzińska
3. Maria Idzikowska
4. Maria Kossak
5. Weronika Ciok
6. Barbara  Janicka
7. Aleksandra Kurowska
8. Wiktoria Adamowicz
9. Szymon  Nakaziuk
10. Aleksandra Semeniuk
11. Wiktor Sobiczewski
12. Paweł Świeca
13. Kacper Budrewicz
14. Kacper Trokowicz
15. Julia Świderska
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16. Maria Iwańczuk
17. Aleksandra Muszyńska
18. Monika Nestoruk
19. Bartosz Zbaracki
20. Amelia Matejek
21. Martyna Nestorowicz
22. Joanna Oponowicz
23. Aleksandra Prokopiak
24. Michał Zbaracki
25. Natalia Iwaniuk
26. Dominika Adamowicz
27. Natalia Szaroń
28. Anna Tomaszewska
29. Julia Dziduch
30. Wiktor Idzikowski
31. Aleksandra Maria Matejek
32. Anna Siłka
33. Dominik Stańczuk
34. Kinga Paluszkiewicz
35. Joanna Kutczyńska
36. Klaudia Siedlanowska
37. Antonina Jędruchniewicz
38. Iga Raczyńska
39. Aleksandra Zofi Wróblewska
40. Kinga Latoch
41. Wiktoria Daria Szczepaniuk
42. Iga Klaudia Czwerko
43. Amelia Zacharuk
44. Wiktoria Hać
45. Julia Paulina Lachowska
46. Patrycja Waszczuk
47. Paula Brodawka
48. Oliwia Kochańska
49. Jagoda Emilia Nurska
50. Bartosz Szczepaniuk
51. Paulina Zygmunt
52. Marta Głuchowska
53. Miłosz Jakub Kobyłka
54. Katarzyna Nikiciuk
55. Julia Strysik

Stypendyści z  Zespołu Szkół 
Technicznych im. Unitów Podla-
skich w Międzyrzecu Podlaskim:
1. Magdalena Ziarek
2. Weronika Siłuszyk
3. Sebastian Muszyński
4. Dawid Mazur
5. Wioleta Semeniuk
6. Karolina Andrzejuk
7. Dominik Sawczuk
8. Mateusz Ossowski
9. Maksymilian Sobota
10. Adrian Wołosowicz
11. Rafał Matejko
12. Mikołaj Zawadzki

Stypendyści z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych im. Marii Dąbrow-
skiej w Międzyrzecu Podlaskim:
1. Rafał Smal
2. Marta Korolczuk
3. Maciej Milewski
4. Alicja Weronika Siłuch
5. Jakub Lawenda
6. Daniel Onyszczuk
7. Marceli Matejek
8. Marta Matejek
9. Zuzanna Piwowar
10. Szymon Saczuk
11. Kamil Kalinowski
12. Kacper Podsiadły
13. Kacper Waszczuk
14. Piotr Sosnowski
15. Andżelika Kot
16. Zuzanna Mironiuk
17. Łukasz Samocki
18. Maciej Balbier
19. Marcin Domański
20. Karolina Sykterz
21. Mikołaj Majewski
22. Julita Małyszka
23. Kornelia Kowalewska
24. Aleksandra Kowalczyk
25. Kamil Janczara
26. Jakub Krukowski
27. Bartosz Gruszczyński
28. Karolina Maksymiuk
29. Robert Tymoszuk
30. Weronika Konatek
31. Julita Brodowska
32. Dawid Golec
33. Amelia Pawłowska
34. Szymon Tomczak
35. Natalia Makaruk
36. Radosław Semeniuk
37. Karol Stanisław Sidorczuk-
-Oksejuk
38. Karolina Waciuta
39. Paweł Kołodziej
40. Łukasz Andrzej Kowalczyk
41. Piotr Koczkodaj
42. Karolina Osak
43. Julia Milewska
44. Dominik Marciniuk
45. Bartosz Saczuk
46. Gabriela Siergiejuk

Stypendyści z Zespołu Szkół im. Wł. 
St. Reymonta w Małaszewiczach:
1. Kacper Wieczorek
2. Karolina Wieczorek
3. Magdalena Wasiluk

4. Patrycja Fedorowicz
5. Natalia Mentel
6. Kajetan Taruc
7. Łukasz Sierniawski
8. Iga Parafiniuk
9. Dominik Maślanka
10. Agata Tarasiuk
11. Dariusz Mincewicz
12. Magda Dawidiuk
13. Izabela Marczak
14. Natalia Olesiejuk
15. Dominika Pietraszuk
16. Patryk Stępniewski
17. Marcelina Caban
18. Paulina Rydz
19. Krystian Ostapowicz
20. Bartosz Stepczuk
21. Łukasz Łukasiak
22. Palina Stukanava
23. Julia Bożedajek
24. Julia Opolska
25. Bartłomiej Wołosiuk
26. Klaudia Rudzka
27. Kazimierz Saczewko
28. Łukasz Szelest
29. Ewa Wójcik
30. Magdalena Tokarska
31. Tomasz Bandzerewicz
32. Karol Jawtoszuk
33. Marta Bodo
34. Wiktoria Kononiuk
35. Julia Stefaniuk
36. Tomasz Kozłowski
37. Paulina Trociewicz
38. Igor Klimuk
39. Klaudiusz Balcerzak
40. Martyna Fedorowicz
41. Krzysztof Hryciuk
42. Jan Huk
43. Jakub Gromada

Stypendyści z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Władysława Za-
wadzkiego w Wisznicach:
1. Kacper Cuch
2. Patryk Kuszneruk
3. Dominika Osypiuk
4. Katarzyna Kieruczenko
5. Aleksandra Dragan
6. Martyna Kalinowska
7. Klaudia Osipiuk
8. Gabriela Jańczuk
9. Patrycja Mirończuk
10. Paulina Klimkowicz

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Uczniowie pierwszych klas z Janowa Podlaskiego 
złożyli ślubowanie

6 października 2021 r. w hotelu 
Zamek Janów Podlaski odbyło się 
uroczyste ślubowanie  uczniów klas 
pierwszych Zespołu Szkół im. Ada-
ma Naruszewicza w Janowie Pod-
laskim.

Uroczystość swoją obecnością uświetni-
li goście: Sekretarz Powiatu Bialskiego 
Sławomir Sosnowski, Dyrektor Wy-
działu Spraw Społecznych w Starostwie 
Powiatowym w Białej Podlaskiej Bar-
bara Kociubińska – Koza wraz z In-
spektor Martą Bogusz, Wójt Gminy 
Janów Podlaski Leszek Chwedczuk, 
Przewodniczący Rady Gminy Janów 
Podlaski Stanisław Żmudziński – 
Caruk, Zastępca Dyrektora Izby Admi-
nistracji Skarbowej w Lublinie podin-
spektor Anna Sakowicz, Komendant 
Komisariatu Policji w Janowie Pod-
laskim komisarz Mariusz Smagieł, 
Dyrektor hotelu Zamek Janów Podla-
ski Grzegorz Orzełowski, członek 
Zarządu Powiatu Bialskiego Tadeusz 
Łazowski, Radna Powiatu Bialskiego 
Czesława Caruk, rachmistrz Marta 
Oniszczuk, która prowadzi w  szko-
le zajęcia ze służby celno- skarbowej, 
starszy chorąży sztabowy Wojciech 
Matwiejczuk, który prowadzi w Ze-
spole Szkół zajęcia ze straży granicznej.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
11.00 wprowadzeniem sztandaru Ze-
społu Szkół im. A. Naruszewicza w Ja-
nowie Podlaskim oraz odśpiewaniem 
hymnu. Prowadzący akademię Julia 
Harwacka i Bartosz Tokarski powitali 
gości, dyrekcję szkoły- dyrektora Ja-
rosława Dubisza i wicedyrektor Ur-
szulę Majewską-Chilkiewicz, wy-
chowawców, pierwszoklasistów i ich 
rodziców oraz stypendystów.
W imieniu całej uczniowskiej społecz-
ności przemówienie do uczniów klas 
I wygłosiła uczennica II b T Julia Nity-
choruk. Następnie głos zabrał Dyrektor 
Zespołu Szkół  Jarosław Dubisz, który 
życzył pierwszoklasistom sukcesów 
i wytrwałości, gdyż to oni będą współ-
tworzyć historię szkoły. Jako następna 
wystąpiła podinspektor Anna Sako-

wicz, która odczytała list skierowany do 
pierwszoklasistów od Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Lublinie dr 
Artura Krukowskiego. Nawiązano 
w nim do wartości i tradycji, takich jak: 
uczciwość, pracowitość, kreatywność, 
chęć uczenia się i rozwijania, wyrażo-
no nadzieję, że uczniowie zwiążą swoją 
przyszłość zawodową ze służbą celno- 
skarbową. Głos zabrali także Wójt Gmi-
ny Janów Podlaski Leszek Chwedczuk 
oraz Sekretarz Powiatu Bialskie-
go, Sławomir Sosnowski, zapewniając 
pierwszoklasistów, że dokonali właści-
wego wyboru szkoły.
Do ślubowania na sztandar Zespołu 
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim wystąpiło sześcioro przed-
stawicieli klas pierwszych, którzy zosta-
li przyjęci do szkoły z najwyższą liczbą 
punktów. Pierwszoklasiści ślubowali 
wierność wartościom i tradycji Zespołu 
Szkół oraz dbałość o dobre imię szkoły. 
Po ślubowaniu wystąpił przedstawiciel 
klas I – Karol Górski, który zapewnił, 
że oficjalnie włączeni do grona uczniów 
Zespołu Szkół pierwszoklasiści będą 
dbać o poszanowanie zasad, pracować 
nad kształtowaniem swoich charakte-
rów i z zapałem zdobywać wiedzę.
Ważną częścią uroczystości było wrę-
czenie aktów mianowania. Klasom 1a 
i 1 b liceum z dodatkowymi zajęciami 
ze straży granicznej akty mianowania 
na ucznia wręczył starszy chorąży szta-
bowy Wojciech Matwiejczuk, klasie 1b 

liceum z dodatkowymi zajęciami z poli-
cji akty mianowania na ucznia wręczył 
Komendant Komisariatu Policji w Ja-
nowie Podlaskim komisarz Mariusz 
Smagieł, a klasie 1 c liceum z dodatko-
wymi zajęciami ze służby celno – skar-
bowej wręczyła Zastępca Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Lubli-
nie podinspektor Anna Sakowicz.
Podczas tej uroczystości uczeń Tomasz 
Wiciejowski odebrał nagrodę za zdo-
bycie tytułu laureata w Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a 26 
uczniów z liceum i technikum Stypen-
dia Starosty Bialskiego z rąk Sekre-
tarza Powiatu Bialskiego Sławomira So-
snowskiego i Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych w Starostwie Powiatowym 
w Białej Podlaskiej Barbary Kociubiń-
skiej – Kozy. Także 7 wyróżniających 
się uczniów klasy 2 z dodatkowymi 
zajęciami ze służby celno – skarbowej 
otrzymało nagrody, które wręczyła 
Zastępca Dyrektora Izby Administra-
cji Skarbowej w Lublinie podinspektor 
Anna Sakowicz.
Uroczystość uwieńczona została częścią 
artystyczną w wykonaniu utalentowa-
nych uczniów szkoły pod kierunkiem 
Agnieszki Porębskiej, Justyny Jonaszko 
i Mariusza Demianiuka. Cała uroczy-
stość zakończyła się zwiedzaniem ho-
telu Zamek – była to wycieczka śladami 
patrona szkoły – biskupa Adama Naru-
szewicza oraz słodkim poczęstunkiem.

Materiał: Agnieszka Porębska
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Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 
stawia na rozwój

„Kreatywni(e) w Bibliotece” to 
projekt szkoleniowy zrealizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Białej Podlaskiej we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Bia-
łej Podlaskiej i urzędem Miasta Biała 
Podlaska.

Realizując jedno z wielu zadań bibliote-
ki pełniącej funkcje powiatowe, jakim 
jest dbałość o podnoszenie kompetencji 
kadry pracującej w bibliotekach publicz-
nych, przygotowano projekt szkoleniowy 
adresowany do bibliotekarzy miasta Bia-
ła Podlaska i powiatu ziemskiego.
Doboru tematów dokonano po zdiagno-
zowaniu potrzeb szkoleniowych za po-
mocą ankiety. Wzięto także pod uwagę 
obecną sytuację związaną z zagrożeniem 
epidemicznym, która wymusiła odpo-
wiednie zadbanie o bezpieczeństwo 
uczestników szkoleń, a także potrzebę 
zmiany w organizacji pracy bibliotek 
i szukania innych niż dotychczas możli-
wości dotarcia do czytelnika.
Projekt realizowany był od kwietnia do 
października 2021 r., a szkolenia zre-
alizowano w maju, czerwcu i wrześniu, 
cztery w formule online, jedno stacjo-
narne.
Po inauguracji, 13 maja 2021 r., podczas 
której online spotkali się przedstawi-
ciele współorganizatorów projektu, dr 
Barbara Kociubińska-Koza dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego, dr Paweł Borek dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Michał 
Litwiniuk Prezydent miasta Biała Pod-
laska, odbyło się pierwsze szkolenie pt. 
„Rozwijanie kreatywności u dzieci. Jak 
zorganizować ciekawe i angażujące zaję-
cia wspierające rozwój wyobraźni”. Celem 
pierwszego szkolenia było wzmocnienie 
kompetencji bibliotekarzy w rozbudza-
niu zachowań kreatywnych u najmłod-
szych. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
podzieliła się, Paulina Nędzi, bibliotekar-
ka pracująca z dziećmi, instruktor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 
stypendystka Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw 
spowodowane rozwojem technologii wy-
muszają na instytucjach kultury perma-
nentną pracę nad usprawnianiem orga-
nizacji pracy, dostosowaniem oferty oraz 
szukaniem nowych rozwiązań w dotarciu 

do poszczególnych grup odbiorców. Pan-
demia przyspieszyła ten proces i dała 
nowe pole do działania, jakim okazało się 
wykorzystanie znanych już wcześniej, ale 
nie w pełni wykorzystywanych narzędzi 
internetowych, a także sposobów łącze-
nia rzeczywistości wirtualnej z realem.
Podczas pięciogodzinnego szkolenia pt. 
„Genial.ly dla bibliotekarzy – warsztat 
praktyczny z tworzenia prezentacji” 14-
15 czerwca 2021 r. bibliotekarze poznali 
tajniki narzędzia promocji książki i dzia-
łań bibliotecznych, sprawdzającego się 
zwłaszcza w dotarciu do młodych czytel-
ników, jakim jest Genial.ly. Pod czujnym 
okiem trenera, Łukasza Brauna, specja-
listy w dziedzinie marketingu cyfrowego 
oraz wdrażania nowych technologii i na-
rzędzi komunikacji w instytucjach kultu-
ry, marketing menedżera w Good Books, 
założyli swoje konta w aplikacji, pozna-
wali jej możliwości i tworzyli pierwsze 
prezentacje. W trakcie kolejnego szko-
lenia pt. „Biblioteka hybrydowa” 28-29 
czerwca 2021 r. uczestnicy poznali jesz-
cze więcej nowoczesnych narzędzi i apli-
kacji, a także proste sposoby łączenia rze-
czywistości online i offline w działaniach 
promocyjnych, w komunikacji i uspraw-
nianiu codziennego warsztatu pracy bi-
bliotekarzy. Trener – Marcin Skrabka, 
specjalista w dziedzinie zarządzania 
kulturą i wspierania jej kadr – wskazał 
jak ważna, jest współpraca różnych pod-
miotów w docieraniu do potencjalnych 
użytkowników.
Ważną i bardzo potrzebną formą wymia-
ny doświadczeń i integracji pracowników 
bibliotek okazało się szkolenie stacjonar-
ne, które zorganizowano 17 września 
2021 r. w Multicentrum w Białej Pod-
laskiej. Był to „Warsztat kreatywności 
– czyli jak wykorzystać oczywiste przed-
mioty w nieoczywistych rolach”. Popro-
wadził je Michał Szczypek – etnolog 
i antropolog, pomysłodawca i kreatywny 
menedżer wielu projektów kulturalnych. 
Podczas szkolenia uczestnicy poznali róż-
ne sposoby kreatywnego wykorzystania 
otaczających nas przedmiotów, a także 
łatwe, a zarazem ciekawe sposoby eks-
ponowania treści. 
W tematach szkoleń nie mogło zabrak-
nąć zagadnień dotyczących organizo-
wania działań skierowanych do bardzo 
różnorodnej, coraz większej i wdzięcznej 
grupy odbiorców, jaką są seniorzy.

„Skuteczna organizacja wydarzeń bi-
bliotecznych dla seniorów od A do Z” 
to temat szkolenia, które odbyło się 29 
i 30 września 2021 r. Poprowadziła je 
Magdalena Klimczak, animatorka i re-
alizatorka wielu inicjatyw skierowanych 
do seniorów, zarządzająca Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Szczawnie-Zdroju. 
Trenerka wskazała na tak ważne aspek-
ty pracy bibliotek w środowiskach lokal-
nych, jak rozwój publiczności, rozpozna-
nie grupy docelowej, a w szczególności 
możliwości i potrzeby seniorów. Zapre-
zentowała ciekawe przykłady działań dla 
seniorów i z seniorami, a także strony 
internetowe, na których można znaleźć 
źródła inspiracji, pomoce oraz przydatne 
materiały.
W części praktycznej uczestnicy zapo-
znawali się z organizowaniem wydarzeń, 
począwszy od tworzenia planu działa-
nia, poprzez dotarcie z informacją, mar-
keting kulturalny, pomysły, realizację, 
po bariery komunikacyjne.
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymali 
certyfikaty potwierdzające udział, przy-
gotowane przez pomysłodawców projek-
tu, a także certyfikaty z firmy Good Bo-
oks, szkolącej bibliotekarzy, wydawców, 
księgarzy i nauczycieli, z którą Miejska 
Biblioteka Publiczna współpracowała 
w realizacji szkoleń.
Projekt „Kreatywni(e) w Bibliotece” 
został przygotowany przez Dział In-
strukcyjno-Metodyczny Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. 
Na jego realizację pozyskano dofinan-
sowanie ze środków Ministra Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w wysokości 15 tys. zł w ramach pro-
gramu „Partnerstwo dla Książki”, ko-
ordynowanego przez Instytut Książki. 
Wartość projektu z wkładem własnym 
to dwadzieścia tysięcy sto zł.
Do współpracy zaproszono głównego or-
ganizatora instytucji – Urząd Miasta Bia-
ła Podlaska – oraz Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej. 
Partnerzy medialni to „Gościniec Bial-
ski», „Podlasianin» oraz portale inter-
netowe: www.bialapodlaska.pl, www.
powiatbialski.eu, www.radiobiper.info.
Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Materiał: Anna Chwedoruk Miejska



15www.powiatbialski.eu        Gościniec Bialski Nr 10/2021

W dniu 19.10.2021 została za-
warta umowa między Powiatem 
Bialskim a Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych oddział Lublin na 
kwotę 100.000,00 zł w ramach 
Modułu IV programu pn. „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym po-
szkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywo-
łanych chorobami zakaźnymi”. 

Wniosek w ramach Modułu IV ww. 
programu został przygotowany 
przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Białej Podlaskiej po 
uprzednim rozeznaniu potrzeb. Cen-
trum będzie realizatorem programu.
Ze strony Powiatu Bialskiego umo-
wę podpisał Starosta Bialski Ma-
riusz Filipiuk oraz Wicestarosta 
Janusz Skólimowski. Ze strony 
PFRON umowę podpisali Pełnomoc-
nicy Zarządu PFRON w Oddziale 
Lubelskim Janina Włodarczyk oraz 

Samodzielny referent ds. współ-
pracy z administracją publiczną 
Agnieszka Kluś.
Umowa obejmuje finansowanie 
dodatkowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych, uruchomio-
nego przez Wnioskodawcę w 2021 
roku w związku z ogłoszonym na 
obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii wywołanym 
wirusem SARS-Cov-2. W ramach 
umowy PFRON finansuje realiza-
cję dodatkowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych do 100% sumy 
wydatków poniesionych na realiza-
cję dodatkowego wsparcia. 
Ze wsparcia skorzystają jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej 
m.in. DPS w Kozuli, DPS w Kostom-
łotach, DPS w  Konstantynowie, 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Białej Podlaskiej z siedzibą w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, Placówki Opie-
kuńczo- Wychowawcze, Centrum 

Administracyjne Placówek Opiekuń-
czo- Wychowawczych w Maniach, 
Dom typu Rodzinnego z Żabcach, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Białej Podlaskiej oraz Staro-
stwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. 
Zakres rzeczowy wsparcia obejmuje 
zakup środków ochrony osobistej, 
materiałów, środków do dezynfekcji, 
sprzętu który służy zapobieganiu, 
zwalczaniu zakażeniom COVID-19 
i przeciwdziałaniu rozprzestrzenia-
nia się wirusa wśród osób niepełno-
sprawnych. 
Zostaną zakupione m.in.: stacje de-
zynfekcji rąk, generatory pary, śluza 
do dezynfekcji, lampy bakteriobój-
cze, ozonatory powietrza, generato-
ry pary, mopy parowe, pościele oraz 
ręczniki, maty bakteriobójcze, stacje 
dezynfekcji rąk i pomiaru tempera-
tury, automatyczne bezdotykowe do-
zowniki do dezynfekcji rąk, masecz-
ki, płyny do dezynfekcji skóry i rąk. 

Materiał: PCPR w Białej Podlaskiej
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III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego 
w strzelectwie sportowym

10 października na Strzelnicy 
Sportowej LOK Drelów w miejsco-
wości Aleksandrówka, odbyły się 
III Otwarte Mistrzostw Powiatu 
Bialskiego w Konkurencjach Kulo-
wych LOK. Wydarzenie objął Hono-
rowym Patronatem Starosta Bialski 
Mariusz Filipiuk, który był również 
głównym sponsorem wszystkich 
nagród dla uczestników. 

Wśród kilkunastu zawodników wy-
startował m.in. radny powiatowy 
Mateusz Majewski. III Otwarte Mi-
strzostwa Powiatu Bialskiego w Kon-
kurencjach Kulowych były skierowanie 
do wszystkich mieszkańców Powiatu 
Bialskiego. Każdy uczestnik otrzymał 
wymagane szkolenie z obsługi broni 
oraz bezpiecznego posługiwania się 
bronią sportową. Strzelano do tarcz 
z odległości 25 m, 50 m oraz 100 m. 
W zawodach wzięło udział 25 strzel-
ców, a najcelniej strzelali w: 
Kategoria – Trójbój Strzelecki 
1. Piotr Wieczorek

2. Mirosław Prejbisz
3. Bartosz Szpil
Kategoria - Karabin KBK AK
1. Michał Jałtuszyk
2. Mirosław Prejbisz
3. Wiesław Denisiuk
Kategoria Pistolet Sportowy
1. Piotr Wieczorek
2. Marek Peszuk
3. Bartosz Szpil
Kategoria Karabinek KBKS
1. Bartosz Szpil
2. Michał Jałtuszyk
3. Mateusz Majewski

Organizowane przez Koło Ligi Obro-
ny Kraju w Drelowie zawody mają za 
zadanie rozwijanie postaw patrio-
tycznych oraz rozwijanie zaintere-
sowań związanych ze strzelectwem 
sportowym. Dziękujemy wszystkim 
strzelcom za przybycie i zapraszamy 
na kolejne spotkanie strzeleckie na 
Strzelnicy w Aleksandrówce.
Wszelkie informacje na temat dzia-
łalności, zawodów i najbliższych 
treningów znajdują się w serwisie 
społecznościowym Facebook - LOK 
Drelów.

Materiał: Grzegorz Panasiuk
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Z wielką przyjemnością wziąłem udział w III Otwartych Mistrzostwach Powiatu Bialskiego w konkurencjach ku-
lowych. Nowy obiekt pozwala na bezpieczne prowadzenie kilku strzelań jednocześnie i jest to świetne miejsce 
do treningów i promowania sportów strzeleckich. Mam nadzieję, że takich imprez na terenie powiatu, orga-
nizowanych zwłaszcza przez LOK Drelów będzie coraz więcej.

Mateusz Majewski - Członek Zarządu Powiatu Bialskiego

Sukces grupy wieńcowej z sołectwa Dębów
Wielki sukces na dożynkach 
wojewódzkich odniosła grupa 
wieńcowa z  sołectwa Dębów 
w gminie Sosnówka, zdobywa-
jąc I miejsce w kategorii wie-
niec tradycyjny. Z  tej okazji 
Starosta Bialski Mariusz Fi-
lipiuk zagościł 26 września 
w Gminnym Centrum Kultury 
w Sosnówce, aby pogratulować 
i podziękować za reprezento-
wanie powiatu bialskiego oraz 

wręczył upominki wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego 
sukcesu.

Włodarz powiatu bialskiego po-
dziękował delegacji  wieńcowej 
z Sosnówki, która swoim sukce-
sem rozsławiła dobre imię powia-
tu w całym województwie, a  już 
w przyszłym roku będzie repre-
zentować region również w prze-
strzeni krajowej na dożynkach 

prezydenckich w  Spale. – To, co 
zrobiliście, to jest naprawdę mistrzo-
stwo – gratulował starosta bialski 
Mariusz Filipiuk. – Jest to nie-
wątpliwie ogromny sukces gminy So-
snówka, jak również naszego powia-
tu bialskiego. Dzisiaj jestem tutaj, 
by podziękować wszystkim, którzy 
wkładali serce i swoją ciężką pracę, 
aby efekty tej pracy były zauważo-
ne przez komisję na dożynkach wo-
jewódzkich, co niewątpliwie nie jest 
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Marsz Szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu
7 października 2021 r. odbył się 
XXVI Marsz Szlakiem Legionów 
Piłsudskiego po Podlasiu.

Wzorem roku ubiegłego w zmienionej 
w związku z pandemią formule 30. 
uczniów klas mundurowych Zespołu 
Szkół im. Adama Naruszewicza w Ja-
nowie Podlaskim wzięło udział w ob-
chodach marszu, które miały miejsce 
przed pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Janowie Podlaskim. 
Uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem pocztów sztandarowych 
szkół z klasami mundurowymi z po-
wiatu bialskiego z  Janowa Podlaskie-
go, Małaszewicz i Wisznic. Przy po-
mniku Marszałka Piłsudskiego została 
wystawiona honorowa warta składają-
ca z naszych uczniów i żołnierzy Woj-
ska Polskiego. Wszystkich przybyłych 
na uroczystość przywitał dyrektor 

Jarosław Dubisz, następnie głos za-
brał wicestarosta Janusz Skólimow-
ski. Podczas uroczystości obecni byli 
przedstawiciele służb mundurowych 
Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, 
Straży Granicznej i Policji, oraz przed-

stawiciele władz powiatu, oraz gminy. 
Honorowym gościem był Tadeusz 
Mikinnik – wieloletni komendant 
i organizator Marszu. Delegacje złoży-
ły kwiaty oraz zapalono znicze.

Tekst: Mariusz Demianiuk
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łatwe. Konkurencja była ogromna, 
a jednak się udało. Niewątpliwym 
atutem delegacji, na co również 
zwrócił uwagę starosta, był udział 
młodzieżowego zespołu. – Jest to 
piękne następstwo pokoleniowe i dziś 
słowa uznania kieruję w stronę tych 
osób, które przez wiele lat działają 
w zespołach ludowych i kołach gospo-
dyń wiejskich, bo to one pokazują pra-
widłowe wzorce młodemu pokoleniu.
Gratulacje złożyli również Czło-
nek Zarządu Powiatu Mateusz 
Majewski,  Sekretarz powiatu 
Sławomir Sosnowski, Dyrektor 
Wydziału Organizacyjno – Admi-
nistracyjnego Jarosław Gajew-
ski oraz Małgorzata Kadłubow-
ska Zastępca Dyrektora Wydziału 
Spraw Społecznych. 
Wieniec przygotowało sołectwo 
Dębów, a  oprawę artystyczną, 
tzw. ośpiewanie wieńca, zapewnił 
Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, 
który niedawno obchodził jubi-
leusz 50-lecia. – Sukces to ich nie-
mała zasługa. Wieniec i ta oprawa 
stanowiły tak piękny spektakl, że po 
prostu wygraliśmy. Po raz pierwszy 
w historii gminy Sosnówka udało mi 

się osiągnąć tak niebywały sukces, 
który będzie pamiętany przez wiele 
lat. Będę miał okazję z sołectwem 
i zespołem śpiewaczym reprezento-
wać gminę i powiat na dożynkach 
krajowych – nie krył radości wójt 
Sosnówki Marcin Babkiewicz. 
– Myślę, że przy okazji daliśmy też 
dobry przykład. W każde kolejne do-
żynki nasze wieńce będą jeszcze pięk-
niejsze i bardziej okazałe. Będziemy 
się starać zagościć na stałe przynaj-

mniej na dożynkach wojewódzkich, 
jeśli nie krajowych. 
Swoje uznanie i  nadzieję na za-
szczytne miejsce na dożynkach pre-
zydenckich wyraziła dyrektor GOK 
w Sosnówce Jolanta Mikulska. – 
GOK nie mógłby osiągnąć takiego suk-
cesu, nad tym pracowało wiele osób. 
Obrzęd żniwny, który został pokaza-
ny i stroje, w które były ubrane dzieci, 
to też były elementy poddane ocenie.

Materiał: Radio Biper
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Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów we współpracy z Funda-
cją ProPublika stworzył darmowe, 
nowoczesne narzędzie edukacyj-
ne – konsument.edu.pl. Jest to sy-
mulator portalu społecznościowego, 
w którym można doświadczyć 10 za-
grożeń realnie spotykanych w in-
ternecie, m.in. oszustwa zakupowe-
go, wyłudzenia kodu BLIK, kradzieży 
tożsamości, oszustwa finansowego 
czy fałszywej zbiórki charytatywnej. 
Celem symulatora jest kreowanie 
prawidłowych zachowań i na-
wyków w internecie. Stworzono 
bezpieczną przestrzeń, w której 
każdy świadomie może doświadczyć 
działań oszustów w sieci.
Edukacja konsumencka oraz rozwija-
nie kompetencji społecznych w tym 
obszarze ma fundamentalne znacze-
nie dla bezpiecznego funkcjonowania 
dzieci i młodzieży na rynku w przy-
szłości.

Materiał: Ewa Tymoszuk Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Budowniczy drelowskich kapliczek 
odznaczony medalem

Wśród wyróżnionych odznacze-
niem „Zasłużony dla Powiatu 
Bialskiego” znalazł się 90-letni 
Pan Ludwik Prokopiuk z Prze-
chodziska. 

12 października Starosta Bialski 
Mariusz Filipiuk złożył wizytę 
w domu Pana Prokopiuka, aby oso-
biście dokonać odznaczenia oraz 
złożyć życzenia, gratulacje i słodki 
upominek. Starosta podziękował 
mieszkańcowi gminy Drelów za 
wkład, jaki swoją społeczną pracą 
wnosi w rozkwit okolicy. 
Budowanie kapliczek w rodzinie 
Pana Ludwika zainicjował dziadek, 
który za powrót do zdrowia syna 
postanowił w ten sposób podzię-
kować Bogu. Stworzona pamiątka 
do dzisiaj znajduje się na podwór-
ku Państwa Prokopiuków. Pan Lu-

dwik od 20 lat buduje i remontuje 
lokalne kapliczki w pobliskich miej-
scowościach. Jak sam przyznaje, 
robi to dla chwały bożej. Kamienne 

dzieła wykonane z niezwykłą precy-
zją przyciągają uwagę przejezdnych 
oraz dumnie zdobią pobliskie wsie.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Sprawdź, jak działają oszuści
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Uroczyste odsłonięcie muralu w międzyrzeckim liceum
Generał Władysław Sikorski, pa-
tron Liceum Ogólnokształcącego 
w Międzyrzecu Podlaskim, został 
upamiętniony w wyjątkowy spo-
sób. Na jednej ze ścian placówki 
znalazł się monumentalny mu-
ral z jego podobizną. Uroczyste 
odsłonięcie miało miejsce 1 paź-
dziernika podczas szkolnych ob-
chodów Dnia Patrona.

Malowidło zajmujące całą powierzch-
nię jednej ze ścian zewnętrznych mię-
dzyrzeckiego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. gen. Władysława Sikorskiego 
powstało w zaledwie cztery i pół dnia. 
Za jego wykonanie odpowiada trójka 
warszawskich artystów z firmy Wal-
lart, natomiast fundatorem muralu 
jest Jan Brodawka, właściciel Za-
kładu Mięsnego „Karol” w Strzakłach. 
O takim upamiętnieniu patrona szko-
ły jej dyrektor Artur Grzyb marzył 
od dawna, ale do tej pory brakowało 
na to środków. Kiedy Jan Brodaw-
ka i jego syn Karol zaproponowali 
sfinansowanie dzieła, bardzo szybko 
wybrano projekt spośród kilku propo-
zycji i uzyskano niezbędne pozwole-
nie konserwatora.
Wśród gości uczestniczących w wy-
darzeniu byli wicestarosta Janusz 
Skólimowski, sekretarz powiatu 
Sławomir Sosnowski, z-ca dyrek-
tora Wydziału Spraw Społecznych 
Małgorzata Kadłubowska, bur-
mistrz miasta Międzyrzec Podlaski 
Zbigniew Kot, wójt gminy Mię-
dzyrzec Podlaski Krzysztof Ada-
mowicz, radni powiatu Andrzej 
Mironiuk i Paweł Litwiniuk oraz 
dyrektorzy miejscowych szkół i in-
stytucji. Niektórzy z nich to absol-
wenci międzyrzeckiego LO.  – Wydaje 
się, że to jest dzieło sztuki i tak jest, ale 
to jest tylko obrazek. Pamiętajcie, żeby 
ten obraz nie zabił w was chęci zdo-
bywania dodatkowej wiedzy na temat 
tego bohatera. Na pewno dowiecie się 
od nauczycieli  wiele lub prawie wszyst-
kiego o patronie, ale szkoła to nie tyl-
ko miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę. 
Jest miejscem, w którym przekazuje 
się wartości – zauważył dawny uczeń 

LO wicestarosta bialski Janusz Skóli-
mowski, który zwrócił się do zebranej 
młodzieży z apelem o podążanie przez 

życie według wartości, jakie reprezen-
tował Władysław Sikorski.

Materiał: Radio Biper 
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Z pomysłem w przyszłość
W Europejskim Centrum Kształ-
cenia i Wychowania OHP w Ro-
skoszy zakończyła się między-
narodowa wymiana młodzieży 
w ramach projektu „Z pomysłem 
w przyszłość”, finansowanego 
ze środków Polsko-Litewskiego 
Funduszu Wymiany Młodzieży 
z dotacji MEN. Brały w niej udział 
24 osoby (po dziesięciu uczestni-
ków i dwóch opiekunów) z ECKiW 
oraz organizacji partnerskiej 
z Litwy.

W ciągu siedmiu dni wspólnych działań 
młodzież z dużym zaangażowaniem 
realizowała zaplanowane, różnorod-
ne i intensywne działania, związane 
z przedsiębiorczością społeczną, umie-
jętnością współpracy w międzynarodo-
wej grupie oraz nawiązywaniem dialo-
gu międzykulturowego.
W dniu przyjazdu do ECKiW OHP 
w Roskoszy, 22 września 2021 r., 
uczestnicy zostali przywitani przez 
Dyrektora i kadrę Centrum, zapoznali 
się z terenem ECKiW, poznali historię 
zespołu dworsko-parkowego w Ro-
skoszy, przeanalizowali szczegółowo 
program i regulamin wymiany oraz 

zasady bezpieczeństwa. Wieczorem 
młodzież uczestniczyła w różnych 
grach i zabawach ewaluacji wstępnej, 
zapoznawczych i integracyjnych.
Podczas kolejnych dwóch dni uczest-
nicy zgłębiali główny temat projektu, 
którym jest pogłębianie praktycznej 
wiedzy i poszukiwanie pomysłów 
na samozatrudnienie oraz na podję-
cie działalności w zakresie przedsię-
biorczości społecznej. Po zajęciach 
integracyjnych i wspierających bu-
dowanie grupy odbyły się warsztaty 
z trenerem służące poznawaniu moc-
nych i słabych stron uczestników, 
ich predyspozycji i umiejętności. Na-
stępnie w tematykę przedsiębiorczo-
ści społecznej wprowadził młodzież 
Pan Karol Szmytko Prezes Zarządu 
Spółdzielni Socjalnej Hortus. Gość 
w bardzo inspirujący sposób opowie-
dział o początkach funkcjonowania 
Spółdzielni, wsparciu, jakie oferuje 
osobom rozpoczynającym działal-
ność społeczną, trudnościach, moż-
liwościach działania spółdzielni so-
cjalnej i planach rozwoju. Następnie 
uczestnicy omówili przeprowadzoną 
w czasie spotkań przygotowawczych 
diagnozę lokalnych potrzeb w wybra-

nych grupach społecznych w Polsce 
i na Litwie. W tym czasie goszczono 
także Panią Agnieszkę Magdziarz-
-Orłowską, doradcę biznesowego ze 
Stowarzyszenia na rzecz Integracji 
Społecznej „Modrzew”, które zajmuje 
się wspieraniem ekonomii społecznej 
w powiecie bialskim. Młodzież miała 
okazję dowiedzieć się wielu cennych 
informacji o tym, jak działają spół-
dzielnie socjalne, jakie wsparcie mogą 
otrzymać osoby, które zamierzają 
prowadzić działalność w sferze eko-
nomii społecznej, czym różni się tego 
typu forma działalności od przedsię-
biorstw komercyjnych.

Uczestnicy projektu mogli sami zo-
baczyć, jak działa organizacja pożyt-
ku publicznego, udając się z wizytą 
do Centrum Integracji Społecznej 
w Białej Podlaskiej, gdzie Kierownik 
jednostki – Andrzej Hojna opowie-
dział o bieżącej działalności i planach 
rozwoju Centrum. Młodzież odwie-
dziła poszczególne sekcje, rozmawia-
jąc z pracownikami i poznając ofertę 
rynkową organizacji. Po powrocie do 
Roskoszy młodzież zaprezentowała 
wcześniej przygotowane przykłady 
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XXV rocznica beatyfikacji Męczenników Podlaskich
Pratulin to nie tylko wieś na Podla-
siu, to także miejsce pielgrzymek, 
to tu łączą się religie katolicyzmu 
i prawosławia. Osoby wierzące 
zapamiętali Pratulin jako miejsce 
kultu Męczenników Podlaskich. 
Papież Jan Paweł II 6 października 
1996 r. w Rzymie dokonał beatyfi-
kacji unitów. 

Przełomowym wydarzeniem w dzie-
jach zjednoczenia tych dwóch religii 
była zawarta w październiku w 1596 r. 
Unia Brzeska. Podczas synodu wysłan-
nicy króla Zygmunta III, Watykanu 
oraz biskupi polscy i rosyjscy obrado-
wali nad sojuszem świątyń katolickich 
i prawosławnych na obszarze Polski. 
Zjednoczony Kościół katolicki i pra-
wosławny uzyskał nazwę Kościoła 

unickiego. Połączenie to skutkowało 
m.in. uznaniem przez prawosławnych 
zwierzchności papieża, zachowali oni 

jednak wschodni obrządek liturgii, pra-
wo do zawierania małżeństw, a także 
niezależność administracyjną. 
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najciekawszych przedsiębiorstw spo-
łecznych z Polski i Litwy.

Wieczorami uczestnicy poznawali 
kulturę swoich krajów podczas wie-
czorków narodowych, gdzie przy wy-
stąpieniach, prezentacjach, zabawach, 
muzyce i śpiewie pogłębiali znajo-
mość swoich krajów, miło i zabawnie 
spędzając przy tym czas.
Zanim młodzież przystąpiła do reali-
zacji najważniejszych zadań, spędziła 
czas na wyjeździe do Hołowna. Na 
miejscu przedstawiciele Stowarzy-
szenia Aktywizacji Polesia Lubelskie-
go opowiedzieli o swoim pomyśle 
i funkcjonowaniu wioski tematycznej 
- „Kraina Rumianku”. Uczestnicy sko-
rzystali z oferty Stowarzyszenia, bio-
rąc udział w warsztatach malowania 
tradycyjnych wzorów ludowych na 
szkle i w grze terenowej „Wyprawa po 
skarb”. Młodzież miała także okazję 
uczestniczyć w dwóch wydarzeniach 
kulturalnych: bardzo interesującym 
koncercie grupy MoCarta w PSW 
w Białej Podlaskiej oraz koncercie 
„Od Opola do Sopotu”, który odbył 
się w ramach III Festiwalu im. Bogu-
sława Kaczyńskiego. 
Po powrocie do Roskoszy młodzi 

ludzie z zapałem wzięli się do pracy 
nad własnymi pomysłami na przed-
siębiorstwa społeczne, wykazując się 
przy tym ogromną kreatywnością 
i chęcią pomocy najbardziej potrze-
bującym. Każdy z uczestników miał 
bardzo ciekawy pomysł na własne 
przedsiębiorstwo społeczne, po za-
poznaniu się ze schematem modelu 
biznesowego i wysłuchaniu wska-
zówek jak opracować swój projekt 
przedsiębiorstwa, wyłonione zosta-
ły grupy pięcioosobowe, w których 
przyszli członkowie spółdzielni so-
cjalnych intensywnie pracowali nad 
własnym pomysłem biznesowym. 
Zanim uczestnicy mieli okazję zapre-
zentować i omówić swoje przyszłe 
przedsiębiorstwa, przygotowali swo-
je wystąpienia, prezentację projektu 
i dotychczasowych działań, dekorację, 
poczęstunek i galerię zdjęć. 

Owocem kilkudniowych działań było 
wymyślenie, utworzenie i opisanie 
własnego przedsiębiorstwa społecz-
nego, które młodzież zaprezentowała 
podczas spotkania finałowego w po-
niedziałek, 27 września 2021 r. Mło-
dzież powitała przybyłych gości oraz 
ekspertów: Irenę Paszkiewicz z CIS 

w Białej Podlaskiej, Jerzego Bieleckie-
go – właściciela prężnie działającej na 
lokalnym, krajowym i zagranicznym 
rynku firmy JB Multimedia, Dorotę 
Sorbian-Przybysz – doradcę zawo-
dowego z Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej 
oraz Aleksandrę Astašovą – nauczy-
ciela przedsiębiorczości w organizacji 
partnerskiej na Litwie. Następnie, po 
wprowadzeniu i przybliżeniu głów-
nych założeń i działań projektowych 
uczestnicy rozpoczęli prezentacje 
swoich projektów spółdzielni socjal-
nych. Eksperci pozytywnie ocenili 
wszystkie pomysły, a wśród nich: Ka-
wiarnię „Ju-Ir-Pa-Hu-Ma”, Zagrodę 
Smaków i Rumaków & Koci Kącik, 
Kawiarnię „Kawka z Książką” oraz 
restaurację Daimix, świadczącą usługi 
dostawy zamówień dronem. 

Po zakończonym spotkaniu nasta-
piłą ewaluacja projektu i zaplano-
wanie ostatniej jego fazy. Młodzież 
ze smutkiem i żalem 28 września 
2021 r. rozstała się, obiecując sobie, 
że jeszcze się spotkają, a nawiązane 
przyjaźnie przetrwają próbę czasu 
i dzielącą ich odległość. 

Materiał: ECKiW w Roskoszy
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W czasie rozbiorów Polski Kościół ka-
tolicki stał się przedmiotem prześlado-
wania przez carów rosyjskich. Chcieli 
oni na początku zniszczyć świątynie 
unickie, a następnie zamknąć świą-
tynie katolickie. W roku 1794 caryca 
Katarzyna II dokonała likwidacji Ko-
ścioła unickiego na Ukrainie. Kolejne 
zamknięcie świątyni nastąpiło w 1839 
r. na Litwie i Białorusi za panowania 
cara Mikołaja I. W drugiej połowie XIX 
w. na ziemiach zajętych przez Rosję car 
Aleksander II podpisał program likwi-
dacji Kościołów unickich, czego skut-
kiem było, pozostanie jedynej diecezji 
chełmskiej, w Królestwie Polskim. Po 
roku 1874 wszystkie parafie unickie 
na Podlasiu pisały swoje męczeńskie 
dzieje. Rok później car ostatecznie zli-
kwidował diecezję chełmską, a unitów 

należących do niej mimo ich sprzeciwu 
zapisał do Kościoła prawosławnego. 
Wierzący sprzeciwili się tej woli, nie 
chcieli zmieniać katolickiego wyznania 
i wskutek tego nieposłuszeństwa byli 
więzieni, zsyłani na Sybir, a nawet ska-
zywani na śmierć. 
Ważnym dniem w dziejach Kościo-
ła unickiego był 24 stycznia 1874 r. 
To historyczna data obrony świątyni 
w Pratulinie. Tego dnia z rąk Rosjan 
śmierć poniosło trzynastu unitów, 
którzy oddali życie za wiarę i jedność 
Kościoła. Byli to: Wincenty Lewoniuk, 
Daniel Karmasz, Łukasz Bojko, Kon-
stanty Bojko, Konstanty Łukaszuk, 
Bartłomiej Osypiuk, Anicet Hryciuk, 
Filip Kiryluk, Ignacy Frańczuk, Onu-
fry Wasyluk, Maksym Gawryluk, Jan 
Andrzejuk oraz Michał Wawryszuk. 

W obronie świątyni rannych zostało 
180 osób. Męczennicy z Pratulina 
zostali pochowani w zbiorowej mogi-
le. Wojsko rosyjskie pogrzebało ciała 
zmarłych w bez poszanowania, a miej-
sce pochówku zostało zrównane z zie-
mią. Jednak pamięć o męczennikach 
nie zginęła, mieszkańcy Pratulina nie 
pozwolili na to by przyszłe pokolenia, 
zapomniały o chwalebnej postawie 
ofiar prześladowania. W maju 1990 r. 
szczątki zamordowanych męczenni-
ków zostały przewiezione do świątyni 
parafialnej. Kościół Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła, w którym w krypcie 
znajdują się prochy zmarłych unitów 
i tablica ku czci obrońców świątyni to 
aktualnie Sanktuarium poświęcone 
Męczennikom Podlaskim. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Źródło: unici.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa w Perkowicach – 
Smaki Dziedzictwa

19 września w Pracowni Kulina-
riów Regionalnych w Perkowicach 
należącej do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Białej Podlaskiej odbyły 
się Europejskie Dni Dziedzictwa pt. 
„Kuchnia łączy pokolenia – Racusz-
ki i placuszki”.

To są Europejskie Dni Dziedzictwa, 
a naszym opiekunem jest Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Wzięliśmy na warsztat pla-
cuszki i racuszki. Dawne, zapomniane, 
już nieodtwarzane. Nasze placuszki są 
wpisane na listę produktów tradycyjnych. 
Patrzymy przy okazji, czy nasza młodzież 
i zgromadzona publiczność, odnajduje się 
w tym temacie – wyjaśnia ideę spotkania 
w Pracowni Kulinariów Regionalnych 
w Perkowicach jej przedstawicielka Ka-
tarzyna Mikiciuk.
Wydarzenie rozpoczęło się warsztatami 
z wykonywania „Dziędziuchów”, czyli 
placków wpisanych na Listę Produktu 
Tradycyjnego. Zajęcia poprowadziła 
Pani Halina Bandzerewicz.
A jak się okazuje, nawet najmłodsi 
z wielkim zapałem przystąpili do wy-
konania pachnących przysmaków. Pod 
czujnym okiem instruktorki warszta-
tów Haliny Bandzerewicz i z pomocą 
rodziców zagniatali ciasto i wydzielali 

małe kawałki, z których powstawały 
„Dziędziuchy”, regionalne placuszki. 
– Kiedyś na wsi nie było za bardzo co 
jeść. Jak zostały kartofle ze śniadania, 
a akurat paliło się w ściankówce, to te 
resztki zagniatało się z mąką, soliło 
i dodawało suszone jagody. I tak pie-
kło się dziędziuchy, potrawę typowo 
dokudowską – tłumaczy mieszkanka 
Dokudowa Halina Bandzerewicz. Za-
znacza, że dodatkiem musiały być ja-
gody suszone, ponieważ świeże mogą 
zabarwić ciasto. Składniki i samo pie-
czenie polega na częstym w babcinych 
przepisach sposobie „na oko”. Nazwa 
przysmaku i jego pochodzenie nie jest 
znane, a sam przepis podawany jest 
z pokolenia na pokolenie. Dawniej pie-
czony był w ścianowce lub podczas pie-
czenia chleba, dziś stosuje się do tego 
zwykły piekarnik. Najlepiej smakuje 
z mlekiem. – Trzeba piec do zrumie-
nienia. Jak już kolorowe, to znaczy, że 
upieczone – dodaje instruktorka.
Następnie przybyli goście obejrzeli 
spektakl pt. „Sianokosy” w wykonaniu 
zespołów: Lewkowianie z Dokudowa 
i Jutrzenka ze Sławacinka Starego. Ko-
lejnym etapem spotkania był Rodzinny 
Turniej Kulinarny - „Racuszki i placusz-
ki”. Do udziału zgłosiły się 4 drużyny, 

których zadaniem było wykonanie ra-
cuszków lub placuszków na podstawie 
własnego przepisu. Perkowicka pracow-
nia kulinarna wypełniła się zapachem 
smażonych i pieczonych placuszków, 
które młodzi kucharze wraz z rodzica-
mi tworzyli na podstawie wielopokole-
niowych przepisów. Wszystkie drużyny 
spisały się znakomicie. A zgromadzona 
publiczność dokonała werdyktu i przy-
znała następujące miejsca:
I miejsce - Edward Kuć z wnuczką Karo-
liną Kapłan za placuszki z jabłuszkiem,
II miejsce - Maria i Krzyś Łukasiak za 
placuszki cynamonki,
III miejsce - Dorota Gąsecka-Łukaszuk, 
Dariusz i Kinga Łukaszuk za racuszki 
z jabłkami,
IV miejsce - Dorota i Michał Siłakiewicz 
za racuszki z jabłkami,
Wydarzenie zakończyła pogadanka 
o dawnych, czasem zapomnianych, 
zwyczajach i tradycjach kulinarnych 
w okolicy oraz wspólne śpiewanie z ze-
społami Lewkowianie , Jutrzenka i Ka-
lina.
Spotkanie to zostało dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach progra-
mu Wieloletniego Niepodległa na lata 
2017-2022.

Materiał: Wiadomości Gminne
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Wieczór poezji 
„Dary moje ubogie... lecz nie gardźcie niemi”

7 października 2021 roku odbyło 
się spotkanie poświęcone prezen-
tacji najnowszego wydawnictwa 
muzeum – albumu pt. „Sekrety 
Romanowa”. Jest on prezentacją 
wybranych utworów poetyckich 
J. I. Kraszewskiego, będących 
pobocznym nurtem dorobku pi-
sarza. 

Poetycki świat dopełniony jest fo-
tografiami przedstawiającymi wnę-
trza i zbiory muzeum. Album wy-
dany został w ramach projektu pn. 
„Wydanie publikacji promującej ob-
szar LSR pt. „Sekrety Romanowa” 
realizowanego w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność”, 
w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER”, objętego Progra-
mem w zakresie „Działania promu-
jące obszar LSR” w ramach umowy 
nr 01472-6935-UM0312745/20 
z dnia 18.03.2021 r.
W spotkaniu uczestniczyli: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Bialskie-
go - Mariusz Kiczyński, Radny 
Powiatowy - Łukasz Jaszczuk, 
Dyrektor Wydziału Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego - Bar-
bara Kociubińska – Koza, Czło-
nek Rady Muzeum - Ewa Koziara, 
Prezes BLGD - Mariusz Kostka, 

Kierownik biura BLGD - Agniesz-
ka Kaźmierska,  Dyrektor GOKiS 
w Hannie - Mariola Kuć, dyrektorzy 
szkół podstawowych z terenu Gminy 
Sosnówka - Anna Olejnik i Maria 
Sidor, Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sosnówce - Teresa Ha-
rasimiuk, Dyrektor GOK w Sosnów-
ce - Jolanta Mikulska, Kierownik 
GOPS w Sosnówce - Aleksandra 
Kuczyńska, społeczność lokalna 
i przyjaciele muzeum.
Podczas spotkania zaprezentowane 
zostały wybrany utwory poetyckie 
Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim obecnym za przybycie.

Materiał: Muzeum J.I Kraszewskiego w Romanowie
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Dziędziuchy
SKŁADNIKI 
•	 około 1 kg mączystych ziemniaków
•	 około szklanki mąki pszennej
•	 2 łyżki suszonych jagód 
WYKONANIE

1. Ziemniaki obrać i ugotować w lekko osolo-
nej wodzie. Wystudzić i przecisnąć przez 
praskę lub zmielić w maszynce. 

2. Dodać jagody i mąkę. Ilość będzie zależała 
od wilgotności ziemniaków. Ciasto powinno 
być miękkie, jednolite (bez grudek) i nie 
kleić się do dłoni.

3. Formować sporej grubości wałki. Lekko 
spłaszczyć nożem. Kroić ukośnie jak kopyt-
ka. Na wierzchu zrobić nacięcia nożem.

4. Układać na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. 

5. Piec 30-35 minut w 190˚C do zrumienienia 
skórki. Grzanie góra/dół, środkowa półka. Fo

t. 
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XVIII Przeglądu Twórczości  
Artystycznej Dorosłych w Rokitnie

17 października 2021 r. w Koście-
le pw. Trójcy Świętej w Rokitnie 
odbył się XVIII Powiatowy Prze-
gląd Twórczości Artystycznej 
Dorosłych – Koncert Jubileuszo-
wy z okazji 25-lecia Beatyfikacji 
Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich w Pratulinie. Wyda-
rzenie zorganizowano z udziałem 
Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej, Wójta Gminy Rokitno 
oraz Gminnej Instytucji Kultury 
w Rokitnie.

W wydarzeniu wzięło udział dziesięć 
zespołów ludowych z powiatu bial-
skiego: Zespół Podlasianki z Rokitna, 
Zespół Melizmat z Konstantynowa, 
Pani Jadwiga Panasiuk z Witulina, 
Zespół Leśnianki z Leśnej Podlaskiej, 
Pani Bogumiła Fedoruk z Białej Pod-
laskiej, Zespół Czeremcha z Cieleśni-

cy, Zespół Echo Polesia z Terespola, 
Zespół Pawłowianki z Nowego Paw-
łowa, Zespół Tęcza z Dąbrowicy Du-
żej, Zespół Olszyna z Olszyna.
Wśród gości na Przegląd przyby-
li: Eugeniusz Żuk Przewodniczą-
cy Rady Gminy Rokitno, Zbigniew 
Niczyporuk, Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Rokitno, Katarzyna Pie-
traszkiewicz, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ro-
kitnie Stanisław Tymoszuk, Ksiądz 
Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świę-
tej w Rokitnie. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali statuetki, dyplomy oraz 
upominki rzeczowe.

Materiał: Sylwia Łojewska GIK
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Zapraszamy do chatki gdzie wiszą makatki… 
Inscenizacja życia na wsi w Zaściankach

W niedzielę 26 września 2021 
r. w Domu Ludowym w Zaścian-
kach odbyła się powiatowa in-
scenizacja pod hasłem „Jak to 
na wsi niegdyś bywało…- in-
scenizacja życia na wsi” pn. 
„Zapraszamy do chatki, gdzie 
wiszą makatki”. Organizatora-
mi wydarzenia byli: Starostwo 
Powiatowe w  Białe j  Podla-
skiej, Gmina Międzyrzec Pod-
laski, Gminny Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim z/s 
w Wysokim oraz zespół „Leśne 
Echo” z Zaścianek.

Uroczystość rozpoczęła się od 
p o w i t a n i a  w s z y s t k i c h  z a p ro -
szonych gości przez Dyrektorkę 
Gminnego Ośrodka Kultury Syl-
wię Hubicę .  Pierwszym punk-

tem wydarzenia był występ dzieci 
i młodzieży z dziecięcego zespołu 
ludowego  „Hreczka” z Zaścia-
nek. Dzieci przygotowała Zofia 
Nestorowicz – członkini zespołu 
„Leśne Echo”, która dba nie tylko 
o repertuar, ale także własnoręcznie 
szyje stroje, haftuje i wije wianki.

Kolejnym punktem było wysta-
wienie barwnej i humorystycznej 
inscenizacji pod tytułem „Zapra-
szamy do chatki, gdzie wiszą ma-
katki” w  wykonaniu  członkiń 
zespołu Leśne Echo. Panie w za-
bawny sposób zaprezentowały 
widzom hasła, jakie nasze babki 
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i prababki haftowały na tradycyj-
nych makatkach – następczyniach 
ręczników obrzędowych. „Dobrej 
gospodyni wszystko w rękach ro-
śnie”, „Dobra gospodyni dom we-
sołym czyni”, „Mydło najlepsze 
ciała bielidło”, „Dobra żona gotuje 
co mężowi smakuje”, „Żywa woda 
zdrowia doda” i inne hasła zostały 
umiejętnie wplecione w scenariusz, 
by bawić kontekstem realiów daw-
nej wsi. Następnie, przy akompa-
niamencie akordeonu Aleksandra 
Szmidta, panie wykonały kilka 
utworów ze swojego repertuaru. 
Po gospodarzach na scenie prezen-
towały się zespoły z terenu gmi-

ny: „Ale Baby” z kapelą z Be-
rezy, „Sami Swoi” z Tłuśćca, 
„Jutrzenka” z kapelą z Rogoź-
nicy, a także zespoły zaprzyjaźnio-
ne spoza gminy „Kalina” z Wy-
gnanki oraz „Na swojską Nutę” 
z Zahorowa. Ponadto, zarówno na 
gości, jak i na mieszkańców, czekał 
tradycyjny poczęstunek przygoto-
wany przez gospodarzy wydarzenia 
przy wsparciu pracowników Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Nie zabra-
kło także atrakcji dla dzieci i mło-
dzieży – gry i zabawy poprowadziły 
animatorki Gminnego Ośrodka 
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim 
z/s w Wysokim.

Podziękowania należą się rów-
nież Tadeuszowi Sawczukowi – 
radnemu gminy za okazane wspar-
cie, dzięki któremu możliwe było 
zorganizowanie tego wydarzenia 
i za nieustanną pomoc, jaką oka-
zuje mieszkańcom i  Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury.
Inscenizacja tradycyjnego życia na 
dawnej wsi „Jak to na wsi niegdyś 
bywało… Zapraszamy do chatki, 
gdzie wiszą makatki” została zre-
alizowana z udziałem wsparcia fi-
nansowego Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej.

Materiał: GOK Międzyrzec Podlaski

XII Przegląd Pieśni Maryjnej oraz Jubileusz 
35-lecia zespołu „Echo” z Przychód

Pierwsza niedziela październi-
ka w Przychodach była obfita 
w wydarzenia. 3 października 
w miejscowej kaplicy p.w. św. 
Michała Archanioła spotkano 
się na podwójnej uroczysto-
ści – zespoły ludowe z terenu 
gminy oraz zespoły zaprzy-
jaźnione wzięły udział w XII 
Przeglądzie Pieśni Maryjnej. 
Wydarzenie było połączone 
z Jubileuszem 35-lecia zespołu 
ludowego „Echo” z Przychód, 
który stał się także świetną 
okazją do wyrazów wdzięczno-
ści dla osób szczególnie zaan-
gażowanych w życie zespołu.

O godz. 12:00 rozpoczęło się spo-
tkanie wspólną mszą św. w kapli-
cy w  Przychodach, odprawioną 
w  intencji zespołów ludowych, 
organizatorów wydarzenia oraz 
sponsorów. Pierwsza niedziela 
października stała się także pierw-
szym dniem misji ewangelizacyj-
nych, dzięki czemu można było 
wysłuchać niezwykle charyzma-
tycznej homilii głoszonej przez 
księdza misjonarza Jacka.
Bezpośrednio po mszy świętej, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Międzyrzecu Pod-
laskim z/s w Wysokim Sylwia 
Hubica przywitała zgromadzo-
nych w kaplicy gości, mieszkań-
ców i zaproszone zespoły ludo-
we. Swoją obecnością zaszczycili 
nas Starosta Bialski Mariusz 
Filipiuk, Wójt Gminy Między-

rzec Podlaski Krzysztof Ada-
mowicz, Radny Andrzej Frąc-
kiewicz, sołtys wsi Przychody 
Marzanna Pękala, sołtys wsi 
Misie Stanisław Karwowski, 
sołtys wsi Halasy Adam Zanie-
wicz, Komendant Gminny OSP 
Józef Daniluk, wicedyrektor 
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 XXXVI Memoriał im. Ryszarda Ochnika  
w Tenisie Stołowym w Janowie Podlaskim

W niedzielę 26 września 2021 r. 
w Zespole Placówek Oświatowych 
Szkole Podstawowej im. Czesła-
wa Tańskiego w Janowie Podla-
skim odbył się już po raz XXXVI 
Memoriał im. Ryszarda Ochnika 
w Tenisie Stołowym. 

Spotkanie rozpoczęło się od powita-
nia wszystkich gości przez dyrekto-
ra Zespołu Placówek Oświatowych, 
Pana Arkadiusza Podskoka. Następ-
nie głos zabrała żona Pana Ryszarda 
Ochnika, Pani Agnieszka Ochnik, ży-
cząc wszystkim zawodnikom sporto-
wej rywalizacji.
W zawodach wzięło udział 55 zawod-
ników z powiatu bialskiego. Rywali-
zacja odbyła się w kategoriach: 
Dziewczęta, chłopcy kl. IV-VI
Dziewczęta, chłopcy kl. VII-VIII
Nauczyciele i Nauczycielki
Szkoły średnie i „Open”
Nad przebiegiem turnieju czuwali 
nauczyciele wychowania fizyczne-
go Szkoły Podstawowej w Janowie 
Podlaskim. Zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca na podium, otrzymali pa-

miątkowe puchary i dyplomy. Każdy 
uczestnik zawodów oraz kibice zosta-
li obdarowani słodkim upominkiem. 
Pani Agnieszka Ochnik nagrodziła 
najstarszego i najmłodszego uczest-
nika specjalną nagrodą.
Sponsorami zawodów byli: Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmi-
na Janów Podlaski
Rada Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Janowie Podlaskim oraz 

osoby prywatne. Organizatorami za-
wodów był Zespół Placówek Oświa-
towych w Janowie Podlaskim. Miej-
scem rozgrywek była hala sportowa. 
Całe spotkanie przebiegło w sporto-
wej i miłej atmosferze. Organizato-
rzy dziękują wszystkim zawodnikom 
za uczestnictwo w turnieju oraz za-
praszają do udziału w kolejnym Me-
moriale, który odbywa się każdego 
roku w ostatnią niedzielę września. 

Materiał: Dorota Jakimiuk-Orzechowska
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Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Misiach Joanna Jędruchnie-
wicz, zespoły ludowe z terenu 
gminy oraz spoza niej, a także 
lokalni mieszkańcy.
Następnie, wręczono podzięko-
wania dla osób, które w sposób 
szczególny angażują się w życie 
zespołu „Echo” z Przychód. Zespół 
ludowy nie funkcjonowałby bo-
wiem, gdyby nie życzliwość osób 
gotowych do bezinteresownej po-
mocy, działania w imię dobra lo-
kalnej wspólnoty, bez względu na 
różnice zdań. Za pomoc organiza-
cyjną i osobisty wkład w funkcjo-
nowanie zespołu „Echo” podzięko-
wania oraz kwiaty otrzymały: Pani 
Lucyna Grzeszyk, Pani Anna Grze-
szyk, Pani Maria Jędruchniewicz, 

Pani Marzanna Pękala – sołtys wsi 
Przychody, Wiktoria Pękala, Pani 
Joanna Sójka, Pani Barbara Sójka.
Podziękowania wręczyli Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk, Wójt 
Gminy Krzysztof Adamowicz, Ko-
mendant Gminny OSP Józef Da-
niluk oraz kierowniczka zespołu 
„Echo” Pelagia Pawlikowska.
Z   ok az j i  p ięk ne go  jubi le usz u 
35-lecia działalności zespół ludo-
wy „Echo” z Przychód otrzymał 
także pamiątkowe podziękowa-
nia oraz symboliczny upominek 
ufundowany przez Wójta Gminy 
Krzysztofa Adamowicza. Spe-
cjalny jubileuszowy grawerton 
z  życzeniami wręczył także ju-
bilatkom Starosta Bialski Ma-
riusz Filipiuk.

Po podziękowaniach przyszedł 
czas na prezentacje zespołów lu-
dowych, które pieśnią chwaliły 
Matkę Bożą – Królową Różańca 
Świętego, do której w paździer-
niku wznosimy szczególne modli-
twy. W Przeglądzie wzięło udział 
5 zespołów ludowych i jedna so-
listka: „Echo” z Przychód, „Kalina” 
z Wygnanki, „Polne Kwiaty” z Ko-
lembród, „Jutrzenka” z Rogoźni-
cy, „Sami Swoi” z Tłuśćca oraz Ja-
dwiga Tarasiuk z Mań. Uczestnicy 
Przeglądu wzięli także udział w ju-
bileuszowym poczęstunku przy-
gotowanym przez panie z zespołu 
„Echo”, który odbył się w lokalnej 
remizie OSP.

Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim z/s w Wysokim
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Powiatowe Biegi Sztafetowe
Finał Powiatu Bialskiego w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych 
dziewcząt i chłopców – Igrzy-
ska Dzieci, Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, Licealiada, przepro-
wadzono 30 września 2021 r. 
w Sworach. 

Zawody finansowane ze środków 
Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej. Awans na finały rejo-
nowe w Adamowie uzyskały ekipy: 
Szkoły Podstawowej w Sworach, 
Szkoły Podstawowej w  Janowie 
Podlaskim, Szkoły Podstawowej 
w Piszczacu, Zespół Szkół Tech-
nicznych w Międzyrzecu Podlaskim 
i  Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące w Terespolu. Za pierwsze 
miejsca drużyny otrzymały Puchar 
Starosty Bialskiego, a pozosta-
łe drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. 

Igrzyska Dzieci

I miej. Szkoła Podstawowa w Janowie 
Podlaskim - awans Jarosław Hryciuk

II miej. Szkoła Podstawowa w Swo-
rach - awans Monika Kiryluk 
III miej. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podl. Danuta Grąd-
kowska

Chłopcy 

I miej. Szkoła Podstawowa w Swo-
rach - awans Rafał Hodun
II miej. Szkoła Podstawowa w Ja-
nowie Podlaskim - awans Jarosław 
Hryciuk
III miej. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podl. Marcin Kieru-
czenko

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

I miej. Szkoła Podstawowa w Piszcza-
cu - awans Piotr Kurowski
II miej. Szkoła Podstawowa w Ja-
nowie Podlaskim - awans Jarosław 
Hryciuk
III miej. Szkoła Podstawowa w Swo-
rach Monika Kiryluk 
IV miej. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podl. Danuta Grąd-

kowska
I miej. Szkoła Podstawowa w Piszcza-
cu - awans Artur Wiśniewski 
II miej. Szkoła Podstawowa w Ja-
nowie Podlaskim - awans Jarosław 
Hryciuk
III miej. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podl. Marcin Kieru-
czenko
IV miej. Szkoła Podstawowa w Swo-
rach Rafał Hodun

Licealiada
Dziewczęta

I miej. Zespół Szkół Technicznych 
w Międzyrzecu Podl. - awans Tomasz 
Olesiejuk

Chłopcy 

I miej. Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące w Terespolu - awans An-
drzej Korbal
II miej. Zespół Szkół Technicz-
nych w  Międzyrzecu Podl.  - 
awans Tomasz Olesiejuk

Materiał: Bialski Szkolny Związek Sportowy
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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”

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) 333-10-14

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)
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Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń! 

Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… 
Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze 
słabości. Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie ma zaufania do nauki: 

 nie stosuje się do obowiązujących zaleceń!, 
 nie zachowuje zasad higienicznych i sanitarnych!, 
 lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych!, 
 nie zachowuje dystansu społecznego!, 
 a przede wszystkim, nie stosuje szczepień ochronnych! 

Na tle kraju województwo lubelskie jest jednym z najsłabiej zaszczepionych przeciw COVID-19 regionem w Polsce. I równocześnie 
na czele statystyk zakażeń.  

Nagminnie rośnie liczba placówek, w których uczniowie częściowo lub w całości przechodzą na naukę zdalną, rośnie liczba 
kwarantann, a rodzice muszą w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę i pozostać w domu. Z powodu ognisk w zakładach pracy 
pracodawcy zmagają się z różnymi problemami. Podmioty medyczne, w których zdarzają się zakażenia nie mogą bezpiecznie 
udzielać pomocy pacjentom, a zakażenia w obrębie ognisk domowych paraliżują życie rodzinne, często przekreślając zaplanowane 
atrakcje i destabilizując codzienne plany… Za to, co się dzieje wokół, odpowiada każdy z nas, w każdej chwili, gdy wykazujemy 
odpowiedzialność i w każdej chwili, gdy lekkomyślność bierze przewagę nad rozsądkiem. Często za tą lekkomyślność wysoką ceną 
muszą zapłacić inni, nasi bliscy, lub osoby których nie znamy. 

RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ! 

Razem możemy sprawić, aby nasze województwo, miejsce, w którym żyjemy było wolne od ograniczeń, wolne                                           
od zapełnionych szpitali, dzieci przebywających w domach na nauce zdalnej, zamkniętych zakładów pracy, odwołanych wydarzeń 
kulturalnych… 

Dlatego apeluję, do każdego z osobna o odpowiedzialność i o zaufanie nauce: zaszczepienie się przeciw COVID - 19                                  
i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. Szczepienia w wielu krajach zminimalizowały liczbę zgonów i hospitalizacji. W znacznej 
mierze szczepienia ograniczyły ryzyko transmisji wirusa i rozwoju choroby COVID - 19, równocześnie osłabiając jej przebieg                        
i negatywne skutki. 

W sposób szczególny zwracam się do: 

 Rodziców – nie posyłajcie dzieci z infekcjami do żłobka/przedszkola/szkoły, 
 Rektorów uczelni i szkół wyższych, dyrektorów i nauczycieli o szybką reakcję na pojawiające się symptomy infekcji                                    

u studentów, podopiecznych jak i kadry pedagogicznej. W przypadku objawów chorobowych należy pozostać w domu                              
i skonsultować się z lekarzem, 

 Seniorów o unikanie skupisk, ludzi. bezpieczne zachowania, 
 Uczniów, młodzieży i studentów o odpowiedzialne zachowanie w każdych okolicznościach i bezpieczne postępowanie                            

w warunkach pandemii oparte o zdobycze nauki, 
 Organizatorów spotkań i imprez masowych o przestrzeganie wymagań p/pandemicznych. 

Z tego względu apeluję o: 

 pozostanie w domu gdy pojawiają się objawy infekcji dróg oddechowych! 
 zakrywanie nosa i ust, szczególnie we wspólnie uczęszczanych przestrzeniach zamkniętych, tj. galeriach handlowych, 

sklepach, kościołach, a także podczas imprez masowych, spotkań okolicznościowych, 
 higieniczne zachowania pracownika w każdym zakładzie pracy i instytucji, 
 szczególną troskę w przestrzeganiu zasad DDM przez organizatorów i uczestników imprez masowych, kierownictwo 

podmiotów medycznych, aby pacjenci i personel medyczny mogli czuć się bezpiecznie. 
 rozwagę i odpowiedzialności osób szczepionych. Pomimo wysokiej skuteczności szczepionek zdarzają się zakażenia osób 

zaszczepionych. Celem szczepienia jest przede wszystkim ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, 
których nie da się przewidzieć. 

Bądźmy rozsądni, korzystajmy z informacji ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy autorytetów medycznych. Nie ulegajmy 
manipulacji środowisk, których celem jest dezinformacja. 

Tylko solidarnie, ufając sobie nawzajem z dbałością o najwyższe dobro - ZDROWIE KAŻDEGO Z NAS możemy poczuć się 
bezpieczni, uniknąć ograniczeń i wielu innych problemów powodowanych przez pandemię i poprawić wizerunek naszego regionu. 

  

          Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

     dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk 
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Koronawirus - zalecenia



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.


