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Rośnie zapotrzebowanie na świadczenia oferowane
przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach.
Trwa nabór na stanowisko opiekuna medycznego.
w Łózkach to jedna z największych
inwestycji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Nowoczesny obiekt
powstał na terenie gminy Drelów na
bazie nieużywanego budynku dawnej
szkoły. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz przy wydatnym, niezbędnym
do realizacji przedsięwzięcia, wsparciu
Powiatu Bialskiego i osobistym zaangażowaniu Starosty Bialskiego Pana
Mariusza Filipiuka, a także przy współpracy z wójtem Gminy Drelów Panem
Piotrem Kazimierskim i z lokalnym samorządem, ukończono z powodzeniem
realizację w/w inwestycji. W ramach
projektu wykonano m.in.: gruntowną
rozbudowę nieużytkowanego budynku
dawnej szkoły, przeprowadzono dostosowanie i kompleksowe wyposażenie
budynku na potrzeby nowoczesnego
zakładu, wreszcie przeprowadzono
głęboką rewitalizację i dostosowano
do potrzeb podopiecznych park o powierzchni około 1ha, dopełniający całokształt Zakładu. Wartość inwestycji
w zakresie ZOL (w ramach unijnego
projektu dokonano także doposażenia
Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu
Podlaskim w najnowocześniejsze urządzenia do endoskopii, ultrasonografii,
laparoskopii i do kardiologicznych prób
wysiłkowych) to ponad 10 500 000 zł.
Obecna siedziba ZOL to nowoczesne,
kompleksowo wyposażone, ustronne,
ale dostępne wyremontowanymi drogami, ciche i przyjazne, zielone miejsce
specjalistycznej opieki nad pacjentami
przewlekle chorymi, którzy wymagają,
ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,
ale nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Zakład wypełnia
dotychczasową lukę na naszym terenie
w zakresie świadczeń opiekuńczo - leczniczych. Przystosowany jest do przyję-

Fotografie: Powiat Bialski

Z

a kład Opiekuńczo-Leczniczy

cia nawet 85 pacjentów i gwarantuje
miejsca pracy dla około 53 osób.
Głównym celem zakładu jest pomoc
w odzyskaniu jak największego zakresu sprawności, a przede wszystkim poprawa stanu zdrowia i jakości życia
poprzez: zapobieganie powikłaniom
wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacje
i usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki. Pacjentami
opiekuje się – na wyłączność placówki
– lekarz specjalista geriatrii i chorób
wewnętrznych, dodatkowo konsultują specjaliści – psychiatra, neurolog
i chirurg. Oprócz opieki ze strony wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i opiekunów medycznych, zakład zapewnia świadczenia psychologa
i logopedy. Pobyt w zakładzie to także
rehabilitacja – fizjoterapia i terapia zajęciowa, leczenie dietetyczne, diagnostyka i niezbędne leki. Obecnie w ZOL
przebywa 45 chorych.
Z uwagi na problemy kadrowe placówka
nie może funkcjonować w pełni. Kierownictwo ZOL na pierwszym miejscu
stawia zapewnienie obecnym pensjonariuszom jak najlepszych warunków.
Obecna liczba pacjentów jest maksymalną do obecnego stanu zatrudnienia,
dlatego zwierzchnictwo zmuszone jest
do wstrzymania nowych przyjęć. Brak
odpowiedniej liczby wykwalifikowanego
personelu to jedyna przeszkoda, aby zakład mógł przyjąć taką liczbę pacjentów,
na jaką został przygotowany. Przez cały
czas prowadzony jest nabór na wolne

stanowiska opiekuna medycznego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pięlęgnacyjno - opiekuńczych, ww. osoba powinna
legitymować się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, tj.:
a) rozpoczęła przed 1 września 2012 r.
i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub
b) rozpoczęła po 31 sierpnia 2012 r.
i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyła szkołę policealną
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała
dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, posiadająca kwalifikacje do
wykonywania czynności w zakresie
podstawowej pielęgnacji chorych i osób
niesamodzielnych, zwaną dalej „opiekunem medycznym”.
Od ww. osób oczekuje się empatii
i wrażliwości na potrzeby podopiecznego, pogody ducha, serdeczności i pozytywnego nastawienia oraz cierpliwości
i tolerancji w stosunku do schorowanych pacjentów.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu
z ZOL-em i aplikowania. Zakład zapewnia stabilne warunki zatrudnienia. Im
szybciej zwiększy się kadra, tym szybciej będzie można pomóc większej ilości
potrzebujących.
Materiał: SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
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Podsumowanie roku szkolnego Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej

U

ruchomiono edycję psychoprofilaktycznych oddziaływań z obszaru
emocji „Bajeczki
z emocjonalnej apteczki”, dedykowaną
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od
grudnia 2020 r. do marca 2021 r. umieszczane były w cyklach comiesięcznych
dwie bajki terapeutyczne pod linkami
zamieszczanymi na stronie internetowej
Poradni.
W ramach wsparcia placówek z powiatu
bialskiego, Poradnia nawiązała współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej. Studenci z kierunku
Terapia Zajęciowa brali udział w indywidualnych zajęciach z dziećmi na terenie Poradni. Zapoznali się z technikami
wsparcia dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, poznali warsztat pracy terapeuty
wczesnego wspomagania rozwoju. Przeprowadzili cykl bezpłatnych zajęć pod
nazwą „Usprawnianie psychoruchowe
dzieci w wieku przedszkolnym”.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno

W roku szkolnym 2020/2021 specjaliści Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przeprowadzili szereg działań i inicjatyw
wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich
rodziny oraz placówki z terenu działania Poradni.
i młodzieży - zauważ, zrozum, zareaguj”,
- Pedagogiczna we współpracy z Przedadresowany do specjalistów z placówek
szkolem w Rzeczycy zorganizowała III
oświatowych z terenu działania Poradni.
Logopedyczny przegląd wierszy „ŁamiePowiatowa Poradnia Psychologiczno –
my języki mówiąc wierszyki”. W ramach
Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pełni
współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem
funkcję Wiodącego Ośrodka KoordynaSzkolno - Wychowawczym w Zalutyniu,
cyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
specjaliści Poradni oraz SOSW przeprow ramach Programu Rządowego „ZA ŻYwadzili na interaktywnej platformie zajęCIEM”. W ramach programu realizowane
cia grupowe z dziećmi z niepełnosprawsą dodatkowe zajęcia wczesnego wsponością pt.: „Zabawa słowem, ruchem,
magania rozwoju dziecka i zajęcia specjamuzyką”. Wspierano rodziców, którzy
listyczne dla dzieci objętych wczesnym
z zaangażowaniem uczęszczali na zajęcia
wspomaganiem rozwoju w Powiecie
„Szkoły dla rodziców”. Prowadzono „GruBialskim. Specjaliści poradni prowadzą
pę wsparcia dla osób samotnie wychowudiagnozę CAPD. Diagnoza i terapia Neujących dzieci”. Przeprowadzono Warsztaroflow to pierwszy w Polsce, interaktywty masażu Shantala, przygotowujące do
ny trening wyższych funkcji słuchowych
świadomego rodzicielstwa.
dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania
Za pomocą metod i technik kształcenia
Słuchowego CAPD, prowadzony on- line.
na odległość psycholodzy Poradni przeMateriał: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedaprowadzili webbinar ,,Depresja dzieci
gogiczna w Białej Podlaskiej

Raport z działalności oddziału covidowego
w międzyrzeckim szpitalu

O

ddział powołany do działania decyzją
Wojewody Lubelskiego w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID – 19
rozpoczął funkcjonowanie 09 listopada
2020 r. Maksymalnie, w szczytowym momencie epidemii dysponował 28 łóżkami
przeznaczonymi do leczenia wyłącznie
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem
koronawirusem SARS-CoV-2. Przez 7 miesięcy swojej działalności z powodu COVID
- 19 hospitalizowano 234 pacjentów. Średni czas pobytu pacjenta przyjętego na oddział zamykał się w przedziale czasowym
od 12 do 25 dni. W okresie działalności
oddziału z powodu COVID - 19 zmarło 20
pacjentów, 8 osób w 2020 r. i 12 w roku
bieżącym.
W ramach leczenia stosowano wszelkie
dostępne, dopuszczone i zalecane zgodnie
z aktualną wiedzą i sztuką medyczną metody, w tym przede wszystkim: tlenoterapię, farmakoterapię i krwiolecznictwo. Oddział zużył około 285 fiolek tocilizumabu

31 maja 2021 r. zakończył pracę oddział covidowy w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.
wej, sprawności fizycznej i jakości życia
oraz 259 fiolek veklury. Pacjentom podano
pacjentów po przebytym zakażeniu.
również 50 jednostek osocza ozdrowieńW tym celu SPZOZ w Miedzyrzecu pozyców. Skala leczenia najlepiej jest jednak wiskał finansowanie z NFZ na rehabilitację
doczna poprzez porównanie zużycia tlenu.
w/w kategorii pacjentów. Świadczenia
W normalnym trybie pracy przy pełnym
z zakresu rehabilitacji pacjentów po
obłożeniu szpital w Międzyrzecu zużywa
przebytej chorobie COVID-19, SPZOZ
około 12 butli 50 litrowych tlenu na dobę,
w Miedzyrzecu Podlaskim realizuje
w czasie epidemii, przy znacznie zmniejw ramach hospitalizacji na oddziale
szonym ogólnym obłożeniu, zużycie z tyrehabilitacji oraz ambulatoryjnie w zatułu zwiększonego zapotrzebowania dla
kresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Propacjentów z COVID -19 wynosiło średnio
gram skierowany jest do pacjentów po
36 butli 50 litrowych.
zakończonym leczeniu potwierdzonej
Serdecznie dziękujemy całemu personelochoroby COVID -19. Szczegółowe inforwi medycznemu międzyrzeckiego oddziamacje o warunkach kwalifikacji można
łu covidowego. Wasz ogrom pracy i pouzyskać pod nr tel.: 83 371 83 61 lub
święcenia zasługuje na najwyższe uznanie.
83 371 83 64 (w zakresie hospitalizacji)
W chwili obecnej sama epidemia ma tenoraz 83 371 83 78 ( w zakresie rehabilidencję spadkową. W szpitalu nie ma chotacji ambulatoryjnej).
rych z aktywnym zakażeniem, natomiast
nadszedł czas na poprawę wydolności
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
SPZOZ w Miedzyrzecu Podlaskim
wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśnio-
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Młodzież z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach na stażu europejskim

Z

acznijmy jednak od początku…
23 maja pierwsza tura młodych,
dobrze zapowiadających się techników wyruszyła na swoją zawodową
międzynarodową przygodę. W grupie
tej znalazło się 25 uczniów kierunku technik transportu kolejowego,
którzy przez kolejne dwa tygodnie
odbywali staże i praktyki u greckich
pracodawców i przedsiębiorców kolejowych. Czas ten był niezwykle intensywny. Młodzi kolejarze przebywali
na stacjach kolejowych m.in. w Leptokarii, Katerini czy Nei Pori należących do greckich kolei OSE. Poznawali
tam infrastrukturę kolejową, budowle
inżynierskie, tabor kolejowy oraz sposoby i systemy prowadzenia ruchu kolejowego. Ponadto uczestniczyli czynnie w przygotowywaniu pociągów do
jazdy, zdobywali wiedzę niezbędną
do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, obserwowali pracę obsługi
pociągu, w tym kierownika pociągu,
konduktora i maszynisty, a następnie
podejmowali próbę samodzielnych
działań w tym zakresie.
Po powrocie młodych kolejarzy – 6
czerwca druga tura uczniów podjęła
stażowe wyzwanie. Tym razem do
bałkańskiego kraju fety i oliwek wyruszyli uczniowie profili technik eksploatacji portów i terminali oraz technik informatyk, którzy – podobnie jak
poprzednicy – nie zwalniali tempa.
Ich staż był równie intensywny i bogaty w nowe doświadczenia zawodowe. W ramach swoich zagranicznych
praktyk technicy eksploatacji portów
i terminali wizytowali zakłady pracy,
gdzie uczyli się procesów magazynowania, składowania i produkcji. Tu
w szczególności mieli okazję poznać
pracę jednej z największych hurtowni napojów w regionie, gdzie próbowali swoich sił podczas kompletacji
zamówień, obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz rozliczania kontrahentów. Byli także w regionalnym
składzie drewna, gdzie podejmowali
próbę realizacji zadań przeładunkowych i załadunkowych oraz konserwowania urządzeń do mechanizacji

Na przełomie maja i czerwca br. 50 uczniów technikum z ZS im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach – w podziale na dwie 25
- osobowe grupy odbyło staż europejski w Grecji w Platamonas
w ramach programu POWERVET 2020-1-PL01-KA102-080732.
Realizowany projekt nosił nazwę „Zdobywamy wiedzę i umiejętności
na europejskim stażu”. Wyjazd dedykowany był przyszłym technikom transportu kolejowego, technikom eksploatacji portów i terminali oraz technikom informatykom. 24 czerwca odbyło się oficjalne
podsumowanie stażu, w ramach którego nastąpiło wręczenie certyfikatów oraz wymiana doświadczeń, opinii i pozytywnych wrażeń
– a tych ostatnich było co niemiara!
tych procesów. Kolejnymi miejscami
w międzynarodowym otoczeniu.
praktyk techników eksploatacji były
Jednak staże europejskie to nie tylregionalne magazyny przesyłek kuko praktyka u zagranicznego pracorierskich, stacje kolejowe pasażerskie
dawcy. To także szereg możliwości
i ładunkowe oraz to, co wzbudziło
poznania lokalnej kultury, tradycji,
największy zachwyt – port lotniczy
zabytków i nietypowych, niespotykaw Thessalonikach gdzie młodzież
nych nigdzie indziej miejsc. A Grecja
poznawała tajniki odprawy i obsługi
przecież usiana jest takimi atrakcjapodróżnego. Jako bonus – uczniowie
mi. Dlatego zawsze w ramach stażu
przeszli szkolenie z obsługi tachograeuropejskiego jeden weekend – sobofu i czasu pracy kierowców.
ta i niedziela – przeznaczony jest na
Informatycy natomiast realizowali
zwiedzanie i poznawanie kultury, obysię w pracowniach komputerowych
czajów i zabytków. W ramach takiei firmach informatycznych, gdzie
go programu kulturowego młodzież
programowali i instalowali systemy,
odbyła rejs statkiem na wyspę Skiatworzyli strony internetowe, konfithos, czyli najpopularniejszą z wysp
gurowali bazy danych, obsługiwali loArchipelagu Sporad. Popularność tej
kalne sieci komputerowe, montowali
wyspy wynika głównie z plaż na niej
elementy i podzespoły, a następnie
zlokalizowanych – mimo niewielkich
uruchamiali podpięte i uszeregowane
rozmiarów wyspy – jest ich na niej pomaszyny. Uczyli się także zarządzania
nad 60! Ponadto zarówno sama wyspa
zasobami sieciowymi oraz testowania
Skiathos, jak i miasteczko o tej samej
sieci LAN, MAN, WAN. Wszystko
nazwie wręcz zachwycają turystów,
w ujęciu praktycznym na gruncie faka szczególnie widok z tarasu pod wietycznego miejsca pracy i co ważne –
żą zegarową.

▶

Gościniec Bialski Nr 06/2021									

Drugi dzień programu kulturowego
poświęcony był na zwiedzanie Meteorów, czyli formacji skalnych wyrzeźbionych przez naturę, które można
napotkać podczas przemierzania równiny tesalskiej w okolicach miasta Kalambaka. Jednak tak naprawdę w tym
miejscu największy podziw wzbudzają
nie same skały, ale ulokowane na nich
klasztory. A widok z półki skalnej na
ten malowniczy masyw z piaskowca
zapiera dech w piersiach.
Oprócz głównych weekendowych
całodniowych wycieczek, uczniowie
biorący udział w stażu mieli szansę
poznawać najbliższą okolicę. Popołudniami, po skończonych praktykach
wyruszali na krótkie wycieczki do pobliskich miejscowości. Wśród niech
znalazło się Litochoro oraz wąwóz
rzeki Enipeas, będące przedsionkiem
całego masywu Olimpu. Innym miejscem była wioska Stary Panteleimon
położona na zboczach Olimpu, z której roztacza się widok na całą Riwierę
Olimpijską, i która sama w sobie jest
także niezwykle ujmująca, gdyż jest
kwintesencją greckiego dawnego budownictwa, doskonałej kuchni i klimatu Hellady.
Poza tym uczestnicy stażu zwiedzili
XI-wieczny Zamek Krzyżowców w Platamonas, który w czasach Bizancjum,
oprócz szlaku lądowego kontrolował
również szlak morski z Eubei do Salonik. Nie można było także pominąć choćby krótkiego spaceru po Salonikach. Tam młodzież odwiedziła
pomnik Aleksandra Macedońskiego,
skąd roztaczał się piękny widok na Zatokę Salonicką będącą częścią Zatoki
Termajskiej, a w tle majaczyły „zęby”

Półwyspu Chalcydyckiego. Po drodze
uczniowie zahaczyli o Białą Wieżę,
a następnie postanowili odwiedzić
Arystotelesa, właściwie to jego pomnik ulokowany na placu nazwanym
jego imieniem. Oczywiście popołudniami nie mogło też obejść się bez
czasu na plażowanie w Nei Pori oraz
samym Platamonas.
Reasumując, cały staż, jaki odbyli ci
młodzi ludzie, był pełen wrażeń i nowych doświadczeń, szczególnie zawodowych. Była to prawdziwa szkoła życia, która uczyła radzenia sobie
w obcym środowisku i w nowych warunkach. Dzięki takim wyjazdom młodzież nie tylko nabywa nowe umiejętności zawodowe, ale także szkoli
język, przełamuje bariery kulturowe,
odważniej patrzy w przyszłość oraz
poszerza horyzonty – na czym szczególnie zależy dyrekcji i pracownikom
Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach. Niewątpliwie
placówka ta jest szkołą, która słynie

www.powiatbialski.eu

z niesztampowego i nowoczesnego
podejścia do edukacji. Z tego powodu dyrekcja szkoły kładzie ogromny
n ac i s k n a p o s z e r z a n i e w i e d z y
i umiejętności swoich uczniów nie
tylko w szkolnych ławach, a to z kolei przekłada się prężną działalność
w zakresie organizacji staży i praktyk zagranicznych. Dowodem tego
jest wspomniany wyżej wyjazd, który
dopisał się do coraz dłuższej już listy
zrealizowanych projektów mających
na celu zawodową międzynarodową
mobilności uczniów.
W całym przedsięwzięciu ogromną
rolę odegrał także Pan Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk,
któremu cała społeczność szkolna ZS
w Małaszewiczach dziękuje za wsparcie w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych, organizujących zajęcia
praktyczne oraz za ogromny wkład
w organizację wyjazdów na europejskie staże i praktyki zawodowe.

Fotografie: Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
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Wózki inwalidzkie dla mieszkańców
powiatu bialskiego
tym roku taka akcja będzie
m i a ł a m i e j s ce w p o w i e c i e
bialskim. Organizatorem akcji na
terenie powiatu bialskiego jest
Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary
Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim przy współpracy z władzami
Powiatu Bialskiego. W tegorocznej
akcji wezmą również udział wolontariusze z USA. Starosta Bialski,
Mariusz Filipiuk, gorąca zachęca
potrzebujących mieszkańców naszego powiatu do skorzystania
z tak hojnego daru.
Zapotrzebowania na wózek może
zgłosić każdy potrzebujący z tere-

nu Powiatu Bialskiego, bez okazywania dokumentu o niepełnosprawności, dzwoniąc pod numer
telefonu: 601 959 451.
Do programu może zgłosić się około 40 osób. Pamiętać należy, że decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zgłaszające swoje zapotrzebowanie dostaną do wypełnienia
stosowną ankietę, którą będzie
można też wypełnić w miejscu akcji. Wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane podczas
zgłoszeń telefonicznych.

Fotografie: dr Tomasz Mańko, Koordynator akcji „Wózki dla Polski - 2021»  

W

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim

W lipcu 2021 r. na terenie powiatu bialskiego zostanie przeprowadzona akcja nieodpłatnego rozdawania wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych. Wózki na ten cel są darem od fundacji Pani
Joni Eareckson Tada „Joni and Friends International Disability Center” z USA i będą rozdawane osobom
indywidualnym w ramach realizowanego projektu „Wózki dla Polski-2021”. Na przestrzeni kilkunastu lat
akcje rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych były kilkakrotnie organizowane na terenie różnych
powiatów województwa lubelskiego. Organizacja tych przedsięwzięć opierała się na współpracy z kościołami, władzami samorządowymi, centrami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy społecznej.

Ruszyła budowa Farmy Wiatrowej!
Prąd dla całego powiatu!

Fotografie: Gwalbert Krzewicki

M

oc produkcji prądu Farmy Wiatrowej Wisznice Horodyszcze
pozwoli bowiem zapewnić energię
dla mieszkańców całego Powiatu
Bialskiego, a i jeszcze zostanie! Farma Wiatrowa w Wisznicach projektowana była już od dekady. Pierwsze
rozmowy o budowie tego typu instalacji prowadzone było w wisznickim samorządzie już w 2010 roku.
Mocno o realizację przedsięwzięcia zabiegał wójt Wisznic – Piotr
Dragan. Podjąć się realizacji wykonania zadania może tylko silny,
stabilny finansowo gracz na rynku,
a i to przy wykorzystaniu środków
z kredytów. Taka firma w końcu się
pojawiła. Są co prawda niewielkie,
pojedyncze wiatraki o znaczeniu
punktowym, tu natomiast powstaje
jedna z największych farm wiatrowych w Polsce.

B o om rozwo j ow y dla Gminy
Wisznice
Znaczące wpływy z podatków lokalnych odnotuje po uruchomieniu
inwestycji Gmina Wisznice. Licząc

tylko dwu procentowy podatek od
wartości budowli powstałych w wyniku realizacji inwestycji, przy całości wartości projektu ok. 120 mln
zł (jeden wiatrak to koszt budowy

▶
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QWP Wisznice sp. z o.o. z centralą we Wrocławiu rozpoczęła na terenach Horodyszcza budowę farmy
wiatrowej. To pierwsza tego typu instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Powiatu Bialskiego.
W sumie ustawionych zostanie 12 wiatraków. Moc farmy około 120 MW. Po jej pełnym uruchomieniu, co
ma nastąpić w pierwszej połowie 2022 roku, mieszkańcy Gminy Wisznice oraz mieszkańcy całego Powiatu Bialskiego i części miasta Biała Podlaska - mogą zapomnieć o Śląsku, kopalniach węgla i elektrowniach
konwencjonalnych.
ok. 2,5 mln euro czyli ok. 10 mln
zł) daje to dla samorządu Wisznic 2
miliony 400 tys zł rocznie podatku.
Zielony Ład Unii Europejskiej –
zielone pieniądze
QWP Wisznice z centralą we Wrocławiu przy współpracy z inwestorem z Francji i wykorzystaniu
dogodnych, dedykowanych “zielonych pieniędzy” w postaci kredytów w rozwój odnawialnych źródeł
energii lobbowanych przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu podjęli się realizacji inwestycji. Centralne biuro wykonawcy umieszczono w budynku

przy ulicy Kościelnej w Wisznicach,
obiekt w którym do niedawna funkcjonował komisariat policji. Zaplecze budowy i plac składowy mieści
się na Wygodzie na terenie byłego
SKR.
E lement y waż ące p o 30 ton
i więcej!
Na terenach rolniczych Horodyszcza, w trójkącie pomiędzy drogą
krajową 63 a drogą wojewódzką
815 wykonawca przeprowadził już
większość prac drogowych. Śródpolne drogi dojazdowe zostały wzmocnione betonową podbudową i wysypane kamiennym żwirem. Trasy

Cieszę się, że odnawialne źródła energii rozwijają się
na naszym terenie. Mamy już farmy fotowoltaiczne,
z których jedna to farma samorządowa Doliny Zielawy, oraz zlokalizowaną biogazownię, a teraz będzie
jeszcze farma wiatrowa. Taki mix zapewnia bezpieczeństwo energetyczne nie tylko jednej czy kilku
gminom, ale całemu powiatowi. Cieszy również fakt,
że jako samorządy potrafimy skutecznie działać i ściągać
inwestorów do naszych gmin.
Radny Powiatu Bialskiego - Mateusz Majewski

dojazdowe do dwunastu lokalizacji
słupów turbin wiatrowych muszą
bowiem wytrzymać nacisk sprzętu ciężkiego dowożących elementy
konstrukcji o wadze nawet do 30
ton. Trwa jednoczesne palowanie 3
– 4 lokalizacji.
Moc wytwarzana pokryje zapotrzebowanie całego powiatu
Łącznie powstanie Farma Wiatrowa
z 12 wiatraków o łącznej moc y
o k o ł o 1 2 0 - m e g a w a t ó w. W r a z
z budową dróg dojazdowych i wiatraków, powstanie infrastruktura
towarzysząca oraz uzupełniająca jak
dodatkowe linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, stacje
redukcyjne i porty dokowe. Farma
Wisznice Horodyszcze będzie w stanie wyprodukować prąd, który przy
założeniu ok. 2300 kWH zużycia
rocznego – wystarczy dla około 52
tys. pojedynczych gospodarstw domowych, czyli dla około 130 tysięcy
mieszkańców.
Materiał: Radio Biper
Źródła: inzynieria.com / Główny Urząd Statystyczny
w Warszawie
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Olimpiada rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie uczestnicy w rytm hymnu olimpijskiego przemaszerowali wokół placu
sportowych konkurencji. Dyrektor
PSP W Rogoźnicy Dorota Herda wraz
z wójtem Krzysztofem Adamowiczem
zapalili znicz olimpijski. W tym duchu
rozpoczęły się sportowe zmagania.
W przygotowaniach do konkurencji pomagali studenci bialskiej AWF,
którzy poprowadzili rozgrzewkę oraz
wspierali najmłodszych na sportowym
torze. Wśród konkurencji nie zabrakło
biegu z przeszkodami, slalomów z piłką czy skoków przez obręcz. Podczas
olimpiady przedszkolaki świetnie się
bawiły wykonując zadania z dużym
zaangażowaniem. Zwieńczeniem
sportowych zmagań było wręczenie
każdej drużynie pucharu oraz medalu
dla każdego małego uczestnika Olimpiady.
Wśród przybyłych na sportową impre-

Fotografia: Radio Biper

I Gminna Olimpiada Przedszkolaka w Rogoźnicy

2 czerwca na placu szkolnym w Rogoźnicy odbyła się I Gminna Olimpiada Przedszkolaka w której udział wzięły dzieci z przedszkoli w Rogoźnicy,
Misiach, Rzeczycy, Tłuśćcu, Kożuszek, Rudnik, Tuliłowa i Halas.
zę gości znaleźli się m.in. kierownik
urzędu marszałkowskiego Dariusz Litwiniuk, dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Środowiska Przemysław Bierdziński, Prezes Koła Łowieckiego Nr 12

Popieram tego typu działania ponieważ mają pozytywny
wpływ na dzieci. Pomagają w rozwoju najmłodszych i
zapewniają świetną zabawę. Jest to doskonała okazja
do integracji społecznej ludności. Mam nadzieję, że
Olimpiada Przedszkolaka stanie się corocznym wydarzeniem w naszej gminie.
Radny Powiatu Bialskiego - Marek Sulima

„Ogar” z siedzibą w Białej Podlaskiej
Jerzy Jakubiuk, radny i prezes klubu
Krzna Rzeczyca Łukasz Łosicki, przedstawiciele gminy, Gminnego Ośrodka
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, studenci Akademii Wychowania
Fizycznego na czele z dr Krzysztofem
Piechem, żołnierze 144 posterunku
radiolokacyjnego dalekiego zasięgu
w Roskoszy, druhowie OSP oraz policjanci. Imprezę poprowadził pomysłodawca i współorganizator, trener
Krzna Rzeczyca Marcin Białach.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Nagrodzeni przez powiat
Fotografie: arch. Radio Biper

P

o zasięgnięciu opinii komisji powołanej na mocy powyższej uchwały,
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
uchwałą Nr 398/2021 z dnia 26 maja
2021 roku postanowił nagrodzić:
- Pana Ryszarda Turyka- honorowego
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Międzyrzecu Podlaskim,
- Pana Artura Bieńkowskiego- fotografa i pracownika stadniny koni
w Janowie Podlaskim,
- Panią Angelikę Magier- pracownik
Gminnego Centrum Kultury w Drelowie i stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
oraz
- Zespół Ludowy Leśne Echo z Zaścianek
- Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Na mocy Uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 roku ze zm. Zarząd Powiatu w Białej
Podlaskiej przyznaje doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
- Zespół Lewkowianie z Dokudowa
oraz twórców indywidualnych. SerOcenie poddano 17 wniosków, predecznie gratulujemy wszystkim lauzentujących kandydatury instytucji,
reatom!
zespołów, organizacji pozarządowych
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Wydarzenie otworzyła dyrektor
przedszkola Aneta Pawłowska
i Leszek Sokołowski, animator wydarzeń kulturalnych, autor i publicysta.
Konkurs kierowany był do dzieci z placówek oświatowo- wychowawczych
z miasta i gminy Międzyrzec Podlaski
i gminy Drelów w wieku 5-6 lat oraz
dzieci do lat 9 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i odroczenie obowiązku szkolnego.
Zgłoszenia należało składać do 10
maja, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło 27 maja. Celem przeglądu jest upowszechnianie wiedzy
logopedycznej i troska o poprawność
językową, rozwijanie świadomości językowej oraz rozbudzanie zamiłowania do języka polskiego. Pokazanie jak
ważne i skuteczne są wczesne oddziaływania logopedyczne oraz integracja
środowiska.

Fotografie: Radio Biper

Rozstrzygnięto III Logopedyczny Przegląd
Wierszy „Łamiemy języki mówiąc wierszyki”

Dnia 27 maja 2021 roku w Rzeczycy rozstrzygnięto III Logopedyczny
Przegląd Wierszy „Łamiemy języki mówiąc wierszyki”. Konkurs zorganizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
w Białej Podlaskiej oraz Przedszkole w Rzeczycy. Współorganizatorami wydarzenia byli logopedzi pracujący w placówkach oświatowo- wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Międzyrzec Podlaski.
Honorowym patronatem konkurs obMiędzyrzec Podlaski.
jął Mariusz Filipiuk Starosta Bialski
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
Przedszkole w Rzeczycy
i Krzysztof Adamowicz Wójt Gminy

- Jest mi niezmiernie miło, że mogłem objąć patronat honorowy nad tak wspaniałym wydarzeniem jak Logopedyczny
Przegląd Wierszy. To wspaniała inicjatywa, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, rodziców oraz terapeutów mowy. Dziś przegląd z oczywistych względów organizowany jest
w formie zdalnej. Niezależnie jednak od formy, niezwykle ważne jest, abyśmy ,od najmłodszych
lat dbali o poprawną polszczyznę. To właśnie po to są tego rodzaju przeglądy. Należy również
podkreślić, istotę pracy logopedów, dzieci i rodziców. Wspólne zaangażowanie i systematyczność przynoszą wymarzony efekt. Serdecznie dziękuję wszystkim logopedom, pracownikom
międzyrzeckiej filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz
przedszkola w Rzeczycy za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Bardzo mocno dziękuję dzieciom
za udział w tym przeglądzie. Rozwijajcie swoje umiejętności językowe tak, aby w przyszłości giętki język powiedział wszystko to, co pomyśli głowa.
Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk

XI Piknik Rodzinny „Postaw Na Rodzinę”

P

okaz taekwondo zaprezentowały
dwie grupy wiekowe Akademii Virtus Łomazy. Artur Romaniuk, założyciel Virtusa może być dumny z tego
co zaprezentowali podopieczni pod
okiem trenerów. Choć pokaz nieco
popsuł padający deszcz, bohaterowie
wydarzenia i tak zrobili świetne show.
Brawa dla dzieciaków, brawa dla młodzieży i rodziców którzy oddali swoje
pociechy w dobre ręce. Rośnie zdrowa,
wysportowana i pełna energii reprezentacja Łomaz!
Po pokazach karate przyszedł czas

Wójt Gminy Łomazy - Jerzy Czyżewski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Łomazach zaprosili na XI Piknik Rodzinny pn. „Postaw Na
Rodzinę”. Wydarzenie miało miejsce w niedzielę 30 maja na Placu Jagiellońskim. W programie m.in. XVI Powiatowe Prezentacje
Wokalne, pokazy taekwondo, gry i zabawy, występ muzyczny oraz
loteria fantowa.
na gry i zabawy dla dzieci i rodziców
nie balonów i turniej rycerski, bańki
z animatorami Rafaelo z Lublina.
mydlane, konkursy, warsztaty plaAnimatorzy dysponowali obleganym
styczne dla dzieci, dekoracje eventowe, a do tego stanowiska darmowego
placem zabaw dla najmłodszych. Muzyka, tańce animacyjne dla dzieci i ropopcornu oraz waty cukrowej przez
cały czas trwania imprezy.
dziców, zabawy ruchowe, mini disco,
magiczne show, facepainting, skręcaŁomaskie Stowarzyszenie Rozwoju ▶

wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zadbali
o darmowe lody na patyku, a gratisowe
hamburgery z Kebabu na Rogu w Łomazach mimo, że zamówiono aż dwieście porcji rozchodziły się tak szybko, że
na miejsce gdzie je rozdawano docierały
już tylko pojedyncze sztuki.
Świetnie spisał się zespół „Tentative”
działający pod auspicjami GOK w Łomazach. Znane piosenki, fajne chłopaki, zdolni i prezentujący się. Z ogromnym potencjałem. Jeden z utworów
z zespołem zaśpiewał wspólnie Ryszard
Bielecki dyrektor łomaskiej kultury.
Przy okazji ważna informacja – Tentative poszukuje wokalistki bądź wokalisty
– od nas dodamy tylko tyle, że ewentualna
wybrana osoba będzie miała wraz z zespołem ogromne szanse aby zaistnieć nie
tylko w Łomazach czy Powiecie Bialskim
– Tentative posiada ogromny potencjał
i sceny imprez rangi wojewódzkiej a ży-
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Fotografie: Gwalbert Krzewicki
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czymy zupełnie serio sceny ogólnopolskiej jest w zasięgu potencjału zespołu.
Trzymamy kciuki.
Na koniec loteria fantowa z kilkuset
większymi i mniejszymi nagrodami. 11.

Piknik a loterie przeprowadzane zostały od pierwszej edycji wydarzenia. Do
dziś rozdano podczas nich około 1000
nagród!
Materiał: Radio Biper
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Otwarcie strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju
w Aleksandrówce
0 czerwca 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie strzelnicy sportowej
Ligi Obrony Kraju w Aleksandrówce (Gmina Drelów). Prezes Koła Ligi
Obrony Kraju w Drelowie Grzegorz
Panasiuk w obecności przedstawicieli
władz samorządowych oraz zaproszonych gości dokonał uroczystego otwarcia nowopowstałej strzelnicy. Otwarcie
strzelnicy było połączone z Wojewódzkimi Zawodami Strzeleckim Klubów
Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju
pod Honorowym Patronatem Starosty
Bialskiego Mariusza Filipiuka. Najlepsi
walczyli drużynowo o Puchar Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie jak i indywidualnie o Puchar Prezesa koła LOK Drelów. Błogosławieństwa, poświecenia obiektu dokonał
Proboszcz Parafii Ostrówki ks. Stanisław Tymoszuk. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. w imieniu
Starosty Bialskiego Sekretarz Powiatu
Sławomir Sosnowski, Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski, Wójt Gminy
Sosnówka Marcin Babkiewicz, Radny
Powiat Bialskiego Mateusz Majewski,
Przedstawiciele Nadleśnictwa Radzyń
Podlaski oraz Międzyrzec, Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim
a także sponsorzy. Otwarcie strzelnicy było, również okazją do wręczenia statuetek przez Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego LOK dla osób, które
w sposób szczególny wsparły budowę
strzelnicy sportowej LOK, statuetki
otrzymali: Starosta Bialski Mariusz

Fotografie: Zarząd Koła LOK Drelów

2

Filipiuk, Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski, Radny Powiatu Bialskiego
Mateusz Majewski, Dyrektor Banku
Spółdzielczego w Miedzyrzecu Podlaskim Wiesław Kozaczuk, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Międzyrzec Leszek Michalec, Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Leszek Gajuś, Dyrektor
Starostwa Powiatowego Jarosław Gajewski oraz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Strok – Bud.
Zawody odbyły się w 3 kategoriach:
Pistolet Centralnego Zapłonu Glock
17 kal. 9mm, Pistolet Bocznego Zapłonu Smith&Wesson kal. 22 LR oraz
Karabin Centralnego Zapłonu AKMS
7,62mm. Strzały z pistoletu oddano
z odległości 25 m, natomiast konkurencja z użyciem karabinu zakładała
oddanie strzału z odległości 100 m
z pozycji leżącej. Strzelcy oddali po
13 strzałów, w tym 3 strzały próbne,
a ocenie podlegało 10 najtrafniejszych
w każdej konkurencji. Najlepszą dru-

żyną okazała się drużyna LOK Lublin
uzyskując 769 pkt. Drugie miejsce
drużynowo zajęła drużyna KŻR Bełżyce uzyskując 724 pkt. a trzecie miejsce drużyna ZSE Międzyrzec Podlaski
uzyskując 470 pkt. W konkurencji
karabin centralnego zapłonu najlepszy wynik i puchar Prezesa Koła LOK
w Drelowie wystrzelał uzyskując 89
pkt. Jacek Siłaczuk z koła LOK Drelów.
W konkurencji pistolet centralnego
zapłonu najlepszym wynikiem cieszył
się Ireneusz Przybysz, który uzyskał
93 pkt. W konkurencji pistoletu sportowego najlepszy wynik, czyli 90 pkt.
uzyskał Jarosław Pióro z Międzyrzeca
Podlaskiego. Zarząd koła LOK Drelów
serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i członkom Koła LOK Drelów za
pomoc w budowie strzelnicy sportowej
w Aleksandrówce i serdecznie zaprasza
wszystkich chętnych na najbliższe zawody strzeleckie 4 lipca 2021 roku.
Materiał: Zarząd Koła LOK Drelów

Bardzo się cieszę, że mamy wreszcie własną strzelnicę, pierwszą strzelnicę w Gminie Drelów, która jest usytuowana
w pięknym i ustronnym miejscu przy Dworku Potockich w Aleksandrówce. Strzelnica ma trzy oddzielne, niezależne od siebie osie – 25 m, 50 m i 100 m co pozwala na bezpieczne prowadzenie
kilku strzelań równocześnie. Prace przy budowie obiektu były wymagające i czasochłonne ale
efekt uważam, za w pełni zadowalający. Musze jednak powiedzieć, że strzelnica nie powstałaby
gdyby nie uprzejmość Wójta Gminy Drelów Piotra Kazimierskiego, całej Rady Gminy Drelów
oraz pomocy Starosty Powiatu Bialskiego Mariusza Filipiuka, który był przed laty inicjatorem
założenia Koła Ligi Obrony Kraju w Drelowie w 1998 roku. Dobrze, że jest miejsce na trening
strzelecki i samorząd zapalił zielone światło na promowanie sportów strzeleckich. W dzisiejszych
czasach, gdy zniesiona została zasadnicza służba wojskowa zarówno młodzież jak i dorośli nie mają
gdzie zdobyć umiejętności posługiwania się bronią. Liga Obrony Kraju jest jedyną organizacją, w której te umiejętności można zdobyć nie ponosząc dużych kosztów związanych z członkostwem w klubach strzeleckich. Dlatego zachęcam
mieszkańców naszego Powiatu do członkowstwa w Lidze Obrony Kraju w Drelowie i rozwijania świetnej pasji jaką jest
strzelectwo sportowe.
Prezes Koła Ligi Obrony Kraju w Drelowie - Grzegorz Panasiuk
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NIE DAJ SOBIE UKRAŚĆ PIENIĘDZY Z KONTA –
UOKiK OSTRZEGA

J

est to jedna z wielu skarg dotycząca kradzieży pieniędzy z konta, która dotarła
do UOKiK brzmi następująco: ”Wystawiliśmy przedmiot na sprzedaż na OLX i po kilku
minutach dostaliśmy wiadomość na WhatsApp od osoby, która była zainteresowana
zakupem. Byliśmy pewni, że korespondujemy z klientem, który chce od nas kupić towar.
Przesłano nam potwierdzenie przelewu, mieliśmy podać numer karty i naprawdę nie było
to dziwne dla mnie, ponieważ przy zakupie
biletów PKP też podawałam wszystkie dane
z karty. Nic mnie nie niepokoiło. Po pewnym
czasie zalogowałam się na konto i zobaczyłam, że zniknęły pieniądze”.
Problemem jest utrata oszczędności oraz
nieuznawanie reklamacji przez bank. Najczęściej zgłoszenia dotyczą podszywania
się pod pracownika infolinii danego banku, portal aukcyjny lub sprzedażowy, podrobienia strony internetowej.
- Zakupy internetowe są bardzo popularne
i wygodne, jednak, jak pokazują napływające do UOKiK skargi, mogą być przyczyną
poważnych kłopotów. Chciałbym przestrzec
konsumentów, aby nie podawali numeru
karty i kodu karty oznaczonego literami CVV
lub CVC, które ułatwią oszustom kradzież
naszych pieniędzy. Nie klikajmy w podejrzane linki do płatności, które dostajemy SMS-em lub na komunikatorach. Do wykonania
wpłaty wystarczy wskazać kupującemu
numer konta bankowego. Portale aukcyjne
dysponują najczęściej bezpiecznymi metodami płatności. Bankom przypominam, że powinny rzetelnie analizować każdy przypadek
nieautoryzowanej transakcji, a nadużycia

zgłaszać organom ścigania – mówi Tomasz
Chróstny, Prezes UOKiK.
Konsumencie, uważaj, gdy:
dostajesz SMS z informacją, że musisz
dopłacić kilka złotych do przesyłki wraz
z linkiem do przelewu – zwłaszcza, jak nic
nie zamawiałeś;
sprzedajesz na portalu aukcyjnym, a potencjalny klient chce się kontaktować
poza nim – np. tylko mailowo lub poprzez
komunikator;
odbierasz telefon od osoby przedstawiającej się jako pracownik twojego banku
z informacją o nieautoryzowanej transakcji albo ktoś prosi cię o zainstalowanie
aplikacji. Odłóż słuchawkę i zadzwoń na
oficjalną infolinię instytucji finansowej,
aby to potwierdzić;
ktoś prosi o podanie numeru twojej karty
płatniczej i kodu CVV/CVC – dzięki nim
oszust może autoryzować każdą transakcję;
dostajesz SMS-y autoryzacyjne z banku –
zwracaj na nie uwagę, ponieważ informują co autoryzujesz i na co wyrażasz zgodę.
Oszuści mogą prosić o zgodę na zmianę
numeru telefonu autoryzacji podając inny
– wówczas będą mogli potwierdzić każdy
przelew wykonywany z twojego konta.
Co zrobić, gdy padłeś ofiarą oszustwa:
jeżeli oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje z twojego konta, jak
najszybciej skontaktuj się z bankiem za
pośrednictwem oficjalnej infolinii, zgłoś
taką transakcję, zmień dane do logowania
do aplikacji bankowej i bankowości elektronicznej oraz zastrzeż kartę. Na powiadomienie instytucji finansowej masz 13

miesięcy, ale im wcześniej to zrobisz, tym
lepiej. Następnie zawiadom policję;
gdy twoja reklamacja zostanie odrzucona,
złóż wniosek do Rzecznika Finansowego
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Porady e-mail można uzyskać pisząc na
adres: porady@rf.gov.pl lub przez Formularz kontaktowy zamieszczony na stronie
internetowej https://rf.gov.pl/formularz-kontaktowy/
Obowiązki banków:
bank powinien rzetelnie przeanalizować
reklamację konsumenta;
zgodnie z ustawą o usługach płatniczych,
bank w terminie jednego dnia roboczego
powinien oddać konsumentowi skradzioną kwotę i wyjaśnić sprawę. Jeżeli klient
w jakimś stopniu ponosi odpowiedzialność za utratę gotówki, bank po dokonaniu zwrotu środków konsumentowi
powinien ocenić na ile to on przyczynił się
do utraty pieniędzy. Wówczas bank może
domagać się od konsumenta zwrotu części
zwróconych środków;
rozliczenie powinno nastąpić następnego
dnia liczonego od momentu wystąpienia
incydentu lub dokonania zgłoszenia przez
konsumenta;
jeśli bank odmawia zwrotu środków, gdyż
podejrzewa, że konsument padł ofiarą
oszustwa, powinien sam informować organy ścigania. Bank nie może odmawiać
zwrotu środków i jednocześnie uzależniać
tego od zgłoszenia przez konsumenta
sprawy na Policję.

Nominowani na finał wojewódzki

Z

adaniem każdego uczestnika było nagranie dwóch piosenek w języku polskim w formie filmu i przesłania ich na
YouTube, lub umieszczenia w dowolnej
chmurze, np. google drive.
Link do nagrania i wypełnioną kartę zgłoszenia należało przesłać na adres e-mail
organizatora eliminacji powiatowych
w terminie do 23 maja br.
Uczestnicy zostali ocenieni na podstawie
zapisu filmowego z uwieńczonym występem.
Komisja konkursowa powołana przez
organizatora eliminacji powiatowych
w składzie:
Ludwik Sławiński – przewodniczący
Monika Szczepańska – Kozielska – czło-

Tegoroczne eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej “Śpiewający Słowik”, ze względów epidemicznych
organizowane były w formie on-line.
nek
W/w osoby będą reprezentować Bialski
Vladimir Filippow – członek
Powiat Ziemski na Wojewódzkim Festi28 maja 2021 roku przesłuchała i obejrzawalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
ła przesłane nagrania filmowe 6 uczest„Śpiewający Słowik” w Rykach 14-15
ników eliminacji w trzech kategoriach
czerwca br.
wiekowych i przyznała nominacje na etap
Organizatorem eliminacji powiatowych
wojewódzki następującym uczestnikom:
był Gminny Ośrodek Kultury w SłaI kategoria wiekowa (6 – 10 lat) – Zuzanwatyczach. Patronat nad festiwalem
na Osik
sprawowali: Starosta Bialski Mariusz
II kategoria wiekowa (11 – 13 lat) – MałFilipiuk, Wójt Gminy Sławatycze Argorzata Wasiluk, Paulina Buraczyńkadiusz Misztal. Patronat medialny:
ska
Radiobiper, Słowo Podlasia, Podlasie24,
III kategoria wiekowa (14 – 16 lat) – WikBiałanews.
toria Gruszkowska
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury Sławatycze
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Sprzątamy Las Wokół Nas – obwód nr 15

Fotografie: Rafał Masłow

J

uż w ubiegłym roku, kolega Maciej
Bieliński, wówczas skarbnik naszego Koła, zaproponował aby zorganizować sprzątanie lasów. Pomysł został
zaakceptowany przez Zarząd Koła,
wykonano pierwsze ustalenia, przygotowano zarys plakatu, zaplanowano
całość przedsięwzięcia i w tym samym
czasie pojawiła się pandemia Covid-19, która skutecznie uniemożliwiła organizację jakichkolwiek działań.
W oczekiwaniu na poprawę bezpieczeństwa w naszym kraju, mimo iż nie
można było organizować akcji zbiorowego sprzątania, myśliwi naszego
Koła starali się utrzymywać obwody w należytym stanie. Dzięki temu
znaczna ilość śmieci była regularnie
wywożona.
Po otrzymaniu informacji, że można zorganizować bezpieczne sprzątanie, koledzy Maciej Bieliński, Andrzej Czerw i Michał Wiśniewski
w ekspresowym tempie zorganizowali wszystko, co było potrzebne do
przeprowadzenia akcji. Zaproszono
do współpracy partnerów: Powiat
Bialski i Nadleśnictwo Biała Podlaska, patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli Radio Biper, Słowo Podlasia oraz podlasie24.pl.
W końcu udało się. Można było zorganizować sprzątanie, nie takie jak
było planowane od dłuższego czasu
z udziałem młodzieży, instytucji
i tzw. „fajerwerkami”, ale z udziałem członków Koła Ponowa 18

Myśliwi Bialskiego Koła Łowieckiego Ponowa 18 w Białej Podlaskiej
rozpoczęli cykl działań „Sprzątamy Las Wokół Nas” poświęconych
sprzątaniu obwodów łowieckich. Tegoroczna akcja była prowadzona w Obwodzie nr 15 – „Woskrzenice”, który zajmuje powierzchnię
8785 ha i obejmuje teren gminy Biała Podlaska, Rokitno. Dopisała
frekwencja, pogoda i goście.
i ich rodzin. W sobotę 12 czerwca
nie mogła zjawić się na akcji sprzą2021r., około 50 chętnych, człontania obwodu, rozpoczęła indywików i ich rodzin, stawiło się w nowej
dualne prace kilka dni wcześniej.
siedzibie Koła Ponowa 18 w Holi.
Wszystkim, którzy wzięli udział
Zgromadzonych przywitali koledzy
w sprzątaniu lasów, podziękował
Bartłomiej Chorąży – prezes Koła,
Bartłomiej Chorąży - prezes Koła,
Maciej Bieliński, Andrzej Czerw
Tomasz Bylina - Nadleśniczy Nadlei Michał Wiśniewski. Po podzieleniu
śnictwa Biała Podlaska oraz w imiesię na pięć rejonów wszyscy ruszyli
niu Mariusza Filipiuka – Starosty
w poszukiwaniu nielegalnych skłaBialskiego – Pan Przemysław Bierdowisk śmieci. Po kilku godzinach
dziński, Dyrektor Wydziału Rolsprzątania, w miejscu składowania
nictwa i Środowiska w Starostwie
śmieci, pojawiła się wielka „góra”
Powiatowym w Białej Podlaskiej.
opon, sedesów, butelek i innych
Na koniec rozpalono ognisko i kto
„skarbów” pozostawionych przez
chciał mógł poczuć się jak dziecko
człowieka. Część myśliwych, która
podczas pieczenia pysznych kiełbasek. Najmłodsi uczestnicy otrzymali
maskotki i elementy odblaskowe.
Dzięki akacji Sprzątamy Las Wokół
Nas, w lasach będzie bezpieczniej
zarówno dla zwierząt jak i dla każdego, kto zechce podziwiać piękno
naszego regionu. Dbanie o porządek, nie tylko w lesie, jest naszym
obowiązkiem i to od nas zależy czy
kolejne pokolenia będą podziwiały
drzewa i kwiatki czy hałdy śmieci.
To pierwsza, ale nie ostatnia akcja
sprzątania bialskich lasów. Sprzątamy, bo chcemy żyć w czystym
środowisku, sprzątamy, bo chcemy
przypomnieć innym, że warto. Do
zobaczenia za rok.
Materiał: Koło Łowieckie Ponowa 18 w Białej Podlaskiej
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Dzień Dziecka w Rudnikach

Fotografie: UG Międzyrzec Podlaski

G

minny Dzień Dziecka rozpoczęła
Monika Swórska – Dyrektor PSP
w Rudnikach oraz Sylwia Hubica –
Dyrektor GOK w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, które przywitały
zgromadzonych gości – Wójta Gminy
Krzysztofa Adamowicza, radnych
Jarosława Czapskiego, Edwarda Koprona i Piotra Siłaczuka,
Zastępcę Wójta Gminy Michała
Teofilskiego, a także dzieci wraz
z rodzicami, omówiły pokrótce zasady dziecięcej zabawy oraz atrakcje do
dyspozycji najmłodszych. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, a moc atrakcji
zapewnili nie tylko organizatorzy, ale
także nieocenieni partnerzy wydarzenia: I Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej przygotowała wystawę broni, można było sprawdzić jak
działa wykrywacz metalu, noktowizor
oraz przejechać się po lesie wojskową
terenówką. Bibliotekarki z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim
przebrane za smerfy czytały dzieciom
bajki, rozwiązywały zagadki i zachęcały do kolorowania obrazków. Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” zapraszała do sprawdzenia co dzieje się
z pasażerem podczas wypadku w symulatorze dachowania, przyjechali
także swoim quadem i nowo zakupioną karetką do ratownictwa wodnego.
Centrum Aktywności Lokalnej
udostępniło boisko do gry w piłkę
nożną 1×1 oraz tarcze do spróbowania swoich sił w strzelaniu z łuku.
Gminna Komisja ds. Rozwiązy-

5 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka na Sportowo „Rodzina
Sportem Silna” w Rudnikach. Organizatorami uroczystości byli:
Gmina Międzyrzec Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, Stowarzyszenie Moja Gmina. Wydarzenie sportowe dla dzieci odbyło się pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza.
wania Problemów Alkoholowych
w Międzyrzecu Podlaskim przygotowała tor z przeszkodami (bieg przez
tunel, skok przez płotek, hydronetki),
a w namiocie GOK w Międzyrzecu
Podlaskim z/s w Wysokim odbywało się malowanie włosów, kolorowe
warkoczyki, malowanie twarzy oraz
skręcanie balonów dla najmłodszych.
Wielką atrakcją były również dmuchańce, które cały czas były oblegane
przez milusińskich. Stowarzyszenie
Moja Gmina udostępniło bumper
balls – dmuchane kule, w których

w wyznaczonym miejscu można było
w parach odbijać się o siebie i rywalizować bez szkód na ciele.
Dla najszybszych dzieci, które jako
pierwsze zdobyły zaliczenie wszystkich przygotowanych atrakcji (nie
wliczając dmuchanych zamków) GOK
wraz ze Stowarzyszeniem ufundował
wspólnie 29 nagród rzeczowych oraz
dyplomy, które wręczał Zastępca
Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Michał Teofilski. W wydarzeniu wzięło udział około 350 dzieci,
a wstęp był otwarty dla każdego.
Tekst: GOK
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XVI Powiatowe Prezentacje Wokalne

30 maja 2021 roku odbyły się XVI Powiatowe Prezentacje Wokalne. Ze względu na zagrożenie epidemiczne i pracę online nauczycieli instruktorów, na konkurs zgłosiło się 12 wykonawców z następujących placówek kulturalno – oświatowych: GOK Janów Podlaski,
Szkoła Podstawowa w Drelowie, ART OVO Centrum Praktyk Artystycznych w Międzyrzecu Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Huszczy i Szkoła Podstawowa w Łomazach. Natomiast na prezentację
dojechało tylko dziewięciu wokalistów.
Jerzy Czyżewski, natomiast wsparcie
wiatowego w Białej Podlaskiej i Starosty
finansowe pochodziło ze Starostwa PoBialskiego Mariusza Filipiuka.
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Fotografie: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

P

rezentacje wokalne oceniało Jury
w składzie: Mieczysław Zieliński, Sławomir Mielniczuk i Jakub Gdela.
Kl. I – IIII:
I Miejsce – Gabriela Kieczka ze Szkoły
Podstawowej w Drelowie,
II Miejsce – Gabriela Arseniuk ze
Szkoły Podstawowej w Łomazach,
III Miejsce – Alicja Maciejewska ze
Szkoły Podstawowej w Łomazach.
Kl. IV – VI:
I Miejsce – Wiktor Klepacki z GOK
w Janowie Podlaskim,
II Miejsce – Michalina Żuk z GOK
w Janowie Podlaskim.
Kl. VII – VIII:
Wyróżnienie – Magdalena Zubelewicz
ze Szkoły Podstawowej w Łomazach.
Organizatorami wydarzenia był GOK
w Łomazach oraz GPB w Łomazach,
patronat objął Wójt Gminy Łomazy

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz Powiatowy
Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie
Fotografie: Waldemar Pepa

W

ykonawcy zaprezentowali muzykę
tradycyjną z terenu powiatu bialskiego. Nasz region jest zróżnicowany
wewnętrznie i składa się z licznych grup
etnograficznych, mających swoje tradycje i obyczaje, a co za tym idzie, bogatą
kulturę muzyczną, co znalazło odbicie
w tegorocznym przeglądzie. Warto podkreślić i pogratulować poziomu wykonań wszystkich uczestników, ponieważ
(jak zaznaczyło jury konkursowe) to
z naszego Powiatowego Przeglądu Kapel
i Śpiewaków Ludowych, do kolejnego,
wojewódzkiego etapu dostało się najwięcej wykonawców, a do tego grona należą:
– Zdzisław Marczuk i Aniela Juszkiewicz
(Konstantynów)
– Jadwiga Szypiło i Natalia Raczkowska
(Sosnówka)
– Zespół “Na swojską nutę” (Zahorów)
– Zespół “Pawłowianki” (Janów Podlaski)
– Zespół “Sokotuchy” (Biała Podlaska)
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w kolejnych etapach!
Pozytywne wiadomości płyną także
z Powiatowego Przeglądu Teatrów Obrzędowych, ponieważ reprezentująca
nasz powiat grupa “Dobrynianki” za-

Powiatowe Przeglądy: Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz Teatrów Obrzędowych za nami. Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy wystąpili w tegorocznej edycji oraz Ośrodkom Kultury za wszelkie wsparcie
udzielone swoim podopiecznym. Podziękowania kierujemy także delegacji z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie: Iwonie Niewczas,
Janowi Adamowskiemu i Andrzejowi Sarowi za ocenę uczestników
i przekazanie fachowej wiedzy oraz Starostwu Powiatowemu w Białej
Podlaskiej za kolejną, owocną współpracę.
kwalifikowała się na Sejmik Wiejskich
samodzielny, mniej zależny od decyzji
Zespołów Teatralnych w Stoczku Łurodziców. Zaręczyny były obwarowakowskim. Grupa „Dobrynianki” zaprene wieloma praktykami, wierzeniami
zentowała widowisko dotyczące obrzęi przesądami, do których należało się
du tzw. swatów, czyli kojarzenia młodej
dostosować, by zapewnić młodej parze
pary, zaręczyn i organizacji wesela na
dobrobyt i szczęście. Te i inne niuanse
dawnej wsi. Według dawnego obyczaju,
ludowych obyczajów perfekcyjne ukato rodzice wybierali męża swojej córce.
zała w swoim widowisku grupa „DobryKawaler wybierający kandydatkę na
nianki”, którym jeszcze raz gratulujemy!
Tekst: Gminne Centrum Kultury w Drelowie
żonę był w tym zakresie nieco bardziej
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Finał Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Sukcesy uczniów z Janowa Podlaskiego

8

czerwca 2021 r. w Lublinie absolwenci oraz uczeń Technikum przy
Zespole Szkół w Janowie Podlaskim
wzięli udział w finale Konkursu Wiedzy
Rolniczej im. Tadeusza Skiby.
Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki, Jakub Fatyga zajął II miejsce i uzyskał nagrodę
w wysokości 2000 zł., Przemysław
Antoniuk zajął III miejsce i otrzymał
nagrodę w wysokości 1000 zł., uczeń
III klasy technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni, Tomasz
Wiciejowski, zajął IV miejsce i otrzymał
nagrodę w wysokości 200 zł.
Konkurs zorganizowany przez Lubelską
Izbę Rolniczą miał na celu propagowanie
wśród uczniów aktywnego angażowania
się w działalność samorządu rolniczego
oraz zainteresowanie tematyką izb rolniczych. Uczestnicy konkursu musieli wy-

28-29 maja 2021r. w Bydgoszczy odbyły się eliminacje centralne
XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczeń klasy IIa T w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim Tomasz Wiciejowski został laureatem w bloku produkcja zwierzęca.
kazać się umiejętnością stosowania zdoślinna i zwierzęca, mechanizacja rolnicbytej wiedzy w praktycznym działaniu.
twa, ogrodnictwo, działalność Lubelskiej
Zakres tematyczny konkursu obejmoIzby Rolniczej.
Materiał: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza
wał takie zagadnienia jak: produkcja row Janowie Podlaskim

Fotografie: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Materiał: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii
Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

W środę 2 czerwca 2021 roku odbyło się wręczenie nagród Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, kierowanego do uczniów
ósmych klas szkół podstawowych z Międzyrzeca Podlaskiego i okolic, a także uczniów naszej szkoły. W maju uczestnicy konkursu
rozwiązywali testy on-line, z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej:
ekonomii, reklamy, logistyki spedycji, handlu i rachunkowości.

Fotografie: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

A

utorami pytań byli nauczyciele
przedmiotów zawodowych z dziedziny ekonomii. Komisja konkursowa
uwzględniając wyniki i zaangażowanie
wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali
tablety numeryczne. Tablety otrzymali:
- Kamil Pulik ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim
- Karolina Osak z Zespołu Szkół Ekonomicznych – klasa 2 technik logistyk
- Weronika Makaruk z Zespołu Szkół
Ekonomicznych – klasa 2 technik ekonomista.
Wszyscy uczniowie, którzy brali udział
w konkursie otrzymali upominki. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy
z zakresu ekonomii!
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Fotografie: Archiwum Państwowe w Płocku/ Radio Biper
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Atlas Radziwiłłowski Hrabstwa Bialskiego
wpisany na listę UNESCO
„Mapy Hrabstwa Bialskiego z folwarkami, wsiami do niego należącymi Dóbr Jaśnie Oświeconego
Księcia JMC Hieronima Radziwiłła […] z wymiaru geometrycznego sporządzone 1781 roku (przez
L eonarda Targońskiego), które
nazywane są potocznie Atlasem
Radziwiłłowskim, zostały wpisane w 2021 roku na Polską Listę
Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Ten bezcenny obiekt
kar tograficzny przechow ywany
jest w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego
Płockiego.
Jest to jedyny egzemplarz w Polsce
i na świecie, stanowiący bezcenne
źródło kartograficzne dla rekonstrukcji XVIII-wiecznego kształtu przestrzennego Południowego
Podlasia.

“W skład tego dzieła kartograficznego wchodzi 50 wielkoformatowych map, nie licząc okazałej karty
tytułowej i „Regestru”. Własnoręcznie wyrysował i pokolorował
je Leonard Targoński, komornik
ziemi łomżyńskiej i geometra królewski, tworząc bezcenne źródło
informacji geograficznych i historycznych o mieście Biała, tamtejszym – nieistniejącym już – zamku
i zamkowym folwarku, oraz rozległych przyległościach. Wszystkie
z map odznaczają się szczegółowością w odwzorowaniu budowli miejskich, sieci dróg, cieków wodnych,
a nawet zadrzewień i przydrożnych alei drzew, do czego dodać
należy niemałą wartość artystyczną kartuszy legend – ozdobionych
m.in. okazałymi panopliami i herbami R adziwiłłowskimi. Niemal

wszystkie plansze są oznaczone
datą roczną i miesięczną; na stronie tytułowej widnieje rok „1781”,
jednak poszczególne mapy sporządzone były na przestrzeni kilku
lat – od 1777 do 1782 r. Najpóźniejszą z nich jest mapa generalna
hrabstwa, sporządzona w skali 1 :
93.000 i z racji swej precyzji uznawana za badawczo najcenniejszą”
– informuje Archiwum Państwowe
w Płocku.
Oprócz Białej R adziwiłłowskiej
i obszaru całego Hrabstwa Bialskiego, w atlasie znajdziemy również
m.in. mapę Sławacinka, Styrzyńca, Sitnika, Roskoszy, Grabanowa,
Terebeli, Danówki i wielu innych
miejscowości na obszarze obecnego
powiatu bialskiego.
Materiał: Archiwum Państwowe w Płocku/ Radio Biper ▶
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XXI IMPRESJE MUZYCZNE

O

rganizatorami imprezy byli: Wójt
Gminy Janów Podlaski Leszek
Chwedczuk, Starosta Bialski Mariusz
Filipiuk oraz Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim Renata Kaczmarek. Imprezę
otworzyła Pani Renata Kaczmarek
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
witając Pana Stanisława Żmudzińskiego-Caruka Przewodniczącego Rady
Gminy Janów Podlaski, Pana Wiesława Filę wicewójta Gminy Janów Podlaski oraz wszystkich uczestników
imprezy. Wykonawcy mieli okazję
podziwiać talent swoich konkurentów oraz wymienić doświadczenia.
Do konkursu przystąpiło 16 wykonawców, którzy przybyli z Rokitna,
Konstantynowa oraz oczywiście z Janowa Podlaskiego. Oceniało ich jury
w składzie:
- Pan Filip Robak
- Pan Taras Druliak

Uczestnicy zaprezentowali po jednym
utworze. Jury dokonując oceny brało
pod uwagę intonację, dobór repertuaru, wrażliwość muzyczną, barwę głosu
i oczywiście stopień poprawności wykonania utworu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury przyznało nagrody według następujących kategorii:

11 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim odbyły się „XXI Impresje Muzyczne”. Była to impreza o charakterze konkursowym, która skupiła pasjonatów muzyki z powiatu
bialskiego.
1.Soliści:
wych kl. V-VIII
- wiek: dzieci ze szkół podstawoI miejsc- Bartłomiej Juszkiewicz
wych kl. I-IV
z Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie
I miejsce- Michalina Żuk z Gminnego
II miejsce- Wiktor Klepacki z GminOśrodka Kultury w Janowie Podlaski
nego Ośrodka Kultury w Janowie
II miejsce- Kornelia Dzięcioł z GminPodlaskim
nego Ośrodka Kultury w Janowie
III miejsc- Natalia Bechta z GminnePodlaskim
go Ośrodka Kultury w Janowie PodIII miejsce- Hanna Wyrzykowska
laskim
z Konstantynowa
III miejsce- Wiktoria Suszczyńska ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
- wiek: młodzież ze szkół podstawow Rokitnie

▶
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- wiek: młodzież ze szkół średnich
i dorośli
I miejsce- Małgorzata Klimczuk
z Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim
I miejsce- Oliwia Siwek z IV Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica
w Białej Podlaskiej
II miejsce - Kinga Łyczewska z Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
Podlaskim
III miejsce- Wiktor Banaś z Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim
2.Zespoły wokalne:
- wiek: młodzież ze szkół podstawowych kl. V-VIII
I miejsce - „ Few Voices” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim
3. Zespoły wokalno-instrumentalne:
- wiek: młodzież ze szkół średnich

i dorośli
I miejsce– „Pogodna Jesień” z Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie
Laureaci otrzymali dyplomy oraz
statuetki, które wręczyli: Pan Filip
Robak- juror, Pan Taras Druliak- juror, Pan Stanisław Żmudziński-Caruk Przewodniczący Rady Gminy

www.powiatbialski.eu
Fotografie: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim
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Janów Podlaski oraz Pan Wiesław
Fila wicewójt Gminy Janów Podlaski
Tegoroczne „XXI Impresje Muzyczne” mimo utrudnień związanych
z pandemią koronawirusa COVID –
19, mile zaskoczyły jury i organizatorów wysokim poziomem zaprezentowanych utworów oraz przyjazną
atmosferą panującą między uczestnikami.
Tekst: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim

WYNIKI KONKURSU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

K

Hasło bieżącej edycji brzmiało „Moja
miejscowość w pamięci mieszkańców” a zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pracy opisującej
dawny wygląd zabudowy, ogrodzeń,
dróg, elementów krajobrazu itp. danej miejscowości lub jednego, ważnego bądź charakterystycznego dla tej
miejscowości obiektu lub obiektów.
Opisy powinny dokumentować zmiany w architekturze miejscowości na
przestrzeni lat. Punktowany był też
materiał graficzny.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej, oceniło 6 prac, biorąc pod
uwagę zgodność pracy z założeniami
konkursu, bogactwo i różnorodność
opisów i materiału graficznego, zakres
współpracy ze środowiskiem w gro-

Fotografie: Arch. Radio Biper

onkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
objęty był patronatem Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka.

31 maja 2021 r. odbyło się rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu powiatowego o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia”,
którego adresatami były biblioteki publiczne powiatu bialskiego.
madzeniu materiałów, estetykę wykonania i pomysł na pracę, i przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce otrzymała:
Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim za pracę „Gdzie ty jesteś chatko
mała…”

II miejsce ex aequo:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
za pracę o miejscowości Zakalinki,
Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu za pracę przestawiającą dawniej
funkcjonujące w miejscowości obiekty: kółko rolnicze, kwaszarnię i zlew▶
nię mleka.
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III miejsce:
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Romaszkach za pracę o Szkole
Podstawowej w Romaszkach, historii
kapliczki Matki Bożej Nieustającej Pomocy i budowie drogi.
Wyróżnienie:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dre-

lowie za pracę „Mieszkańcy i budownictwo wsi Drelów w XX wieku”, za
szczegółowy spis domostw wsi Drelów wraz z historią rodzin w nich zamieszkujących.
Wszystkie zgłoszone do konkursu
prace są bezcennym materiałem dokumentującym historię lokalną i po-
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zostaną do dyspozycji czytelników
w ich bibliotekach.
Serdecznie dziękujemy Osobom, które
zechciały podzielić się swoimi wspomnieniami a także tym, którzy je spisali. Laureatkom składamy serdeczne
gratulacje.
Materiał: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej
Podlaskiej

Wiosenny Rajd Rowerowy LZS
istorię tragicznych losów rodziny
Koniuszewskich odczytały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich
z Kłody Małej. W intencji tragicznie
zmarłych Unitów modlitwę odmówił
Ks. Proboszcz Parafii Horbów a następnie minutą ciszy uczczono pamięć
tragicznie zmarłych.
W dalszej części uroczystości znicze
przy pomniku zapalili: Arkadiusz Maksymiuk– Radny Powiatu, Ks. Józef
Nikoniuk- Proboszcz Parafii Horbów,
Wojciech Szymanek- Przewodniczący
Rady Gminy w Zalesiu, Marta Gruszecka -Radna Gminy Zalesie, Witold
Kaczanowicz- Radny wsi Kłoda Mała,
Sołtys Wsi Kłoda Mała, Przedstawicielki KGW z Kłody Małej, oraz reprezentanci poszczególnych ekip z Zalesia,
Czosnówki Kijowca i Białej Podlaskiej.
Po uformowaniu szyku rowerzyści wyruszyli w dalszą drogę gdzie zaplanowane trasy prowadziły przez urokliwe
leśne zakątki Nadleśnictwa Chotyłów.
W Uroczysku „Barwinek” została zaplanowana druga część Rajdu połączona
z ogniskiem i konkursami o tematyce
turystycznej, ekologicznej i związanej
z bezpieczeństwem rowerzystów w ruchu drogowym. Uczestnicy Rajdu mieli
też możliwość obejrzenia eksponatów

Fotografie: Urząd Gminy Zalesie

H

W ostatnią niedzielę maja zorganizowano tradycyjny Wiosenny
Rajd Rowerowy LZS. Tym razem miejscem spotkania grup rowerowych z Białej Podlaskiej, Czosnówki, Kijowca i Zalesia była miejscowość Kłoda Mała położona w gminie Zalesie. W środku tej miejscowości przy pomniku Unitów Podlaskich- Rodziny Koniuszewskich,
spotkali się uczestnicy rajdu, zaproszeni goście oraz mieszkańcy
miejscowości tejże miejscowości.
zgromadzonych w Ośrodku Edukacji
kietkami LZS. Impreza została wsparta
Leśnej. Spotkanie przy ognisku upłynęfinansowo i organizacyjnie przez Stało w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy
rostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,
uczestnicy rajdu oprócz nagród wyjeGminę Zalesie, Powiatowe Zrzeszenie
chali z mapami i folderami opisującymi
LZS, Nadleśnictwo Chotyłów, Parafię
historią i osiągnięcia Nadleśnictwa ChoHorbów i KGW z Kłody Małej.
tyłów oraz z okolicznościowymi plaMateriał: Urząd Gminy Zalesie

24
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XIX Gminne Biegi Przełajowe
im. Janusza Kusocińskiego
awody uroczystym powitaniem
drużyn rozpoczęła Dyrektor szkoły
Dorota Herda oraz z-ca Wójta Gminy
Michał Teofilski. Uroczystość uświetnił
swoją obecnością Robert Cybulski – Komendant Policji w Międzyrzecu Podlaskim oraz mieszkaniec Gminy, Robert
Pasko z Pościsz. Opiekę medyczną nad
uczestnikami biegów sprawowała Urszula Chmiel – pielęgniarka.
W rywalizacji sportowej udział wzięli
uczniowie pięciu szkół podstawowych
z terenu Gminy: Rogoźnicy, Rzeczycy,
Miś, Tuliłowa i Tłuśćca. Dzieci rywalizowały na dystansach dostosowanych
do kategorii wiekowej od 300 m do
800 m. Za stronę techniczną biegów
odpowiedzialni byli Anna Matwiejuk,
Daniel Wajszczuk oraz nauczyciele rogoźnickiej szkoły.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się
następująco:
I miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy,
II miejsce- Publiczna Szkoła Podsta-

Fotografie: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

Z

XIX Gminne Biegi Przełajowe im. Janusza Kusocińskiego odbyły się
1 czerwca 2021 roku w Rogoźnicy. Organizatorem biegów była
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy oraz Gmina Międzyrzec
Podlaski, a honorowym patronatem wydarzenie objął Wójt Gminy
Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.
V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Misiach,
wowa w Tuliłowie.
III miejsce- Publiczna Szkoła PodstaZwieńczeniem biegów była uroczywowa w Rogoźnicy,
sta dekoracja zwycięzców dokonaIV miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuśćcu,
na przez: Wójta Gminy Międzyrzec
Podlaski Krzysztofa Adamowicza,
Radnych Gminy Międzyrzec Podlaski Łukasza Łosickiego oraz Tadeusza Sawczuka, z-cę Wójta Kierownik
Referatu Oświaty Martę Cybulską-Demczuk, Dyrektor szkoły w Rogoźnicy Dorotę Herdę.
Rogoźnicka szkoła odebrała z rąk
Radnego Gminy Łukasza Łosickiego
okolicznościową pamiątkę w postaci
koszulki z autografem Mistrza Olimpijskiego i Mistrza Świata w rzucie młotem
– Szymona Ziółkowskiego. Z okazji Dnia
Dziecka wszystkie drużyny otrzymały
słodki upominek od Wójta Gminy.
Celem zawodów była popularyzacja
biegu jako podstawowej formy ruchu, wdrażanie dzieci do aktywności ruchowej, integracja przez sport
młodzieży szkolnej z terenu gminy
Międzyrzec Podlaski oraz uczczenie
pamięci Janusza Kusocińskiego, patrona placówki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy świetnych wyników sportowych,
zaangażowania i woli walki w duchu
zdrowej sportowej rywalizacji.
Materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
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CROSS TRIATHLON Międzyrzec Podlaski

U

Wyniki
Mężczyźni:
1 miejsce Piotr Saniawa Triathlon Lublin Team
2 miejsce Paweł Janik Triathlon Siedlce Club
3 miejsce Paweł Grochowski MBC
team Warszawa
Kobiety:
1 miejsce Lukrecja Siennicka KGB Bia-

Fotografie: Radio Biper

czestnicy zmierzyli się z 400
metrową trasą pływania, 12 kilometrową trasą rowerową oraz 3
km trasą biegową. Trasy przebiegały
ścieżkami leśnymi i dróżkami szutrowymi w okolicy Międzyrzeckich
Jeziorek i stoku narciarskiego. Dodatkowym utrudnieniem był deszcz,
który podczas imprezy zmoczył solidnie uczestników i kibiców.

12.06.2021r odbył się Cross Triathlon Międzyrzec Podlaski, do
którego zgłosiło się 50 zawodników i zawodniczek z Powiatu Bialskiego a także z Lublina, Warszawy, Siedlec, Łukowa, Chełma,
Łosic, Słupna, Mińska Mazowieckiego, Puław, Garwolina.
ła Podlaska
2 miejsce Barbara Skaczkowska Warszaw

3 miejsce Sylwia Szymowska Dzikie
Borsuki Łuków

Materiał: MOSiR Międzyrzec Podlaski

30 OGŁOSZENIE
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BIALSKIM
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE
KARTA INFORMACYJNA
PORADNICTWA
Tytuł usługi

Opis usługi: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
Tytuł usługi
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną
planu działania i pomoc w jego realizacji.
NPP opis usługi:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
a)
poinformowanie
fizycznej,
zwanej dalej
„osobą iż
uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie
prawnym
oraz prawnej.
przysługujących jej uprawKto może skorzystać:osoby
Osoby,
które oświadczą
na piśmie,
nie są w stanie
ponieść kosztów
odpłatnej
pomocy
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administraForma
zapisu:
Termin lub
wizyty
ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56,
cyjnym,
sądowym
sądowoadministracyjnym;
e-mail:uprawnionej
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub jej
osobiście
b) wskazanie osobie
sposobu rozwiązania
problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o
których
mowa
w pkt wizyty
a) i b),wzpunkcie.
wyłączeniem
pism
w niepełnosprawność
toczącym się postępoInne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej
Osoby,
któreprocesowych
ze względu na
ruwaniu przygotowawczym
lub
sądowym
i
pism
w
toczącym
się
postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę
d) sporządzenie projektu
pisma
o zwolnienie
kosztów sądowych
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
przez telefon,
Internet,
poprzezod
zorganizowanie
wizyty lub
w miejscu
zamieszkania
albo w innym
miejscu
wyposażonymsądowym
w sprzęt
lub ustanowienie
adwokata,
radcy prawnego,
doradcy
podatkowego
rzecznika
patentowego
postępowaniu
sądowoadministraułatwiający
komunikację
lub z dostępem
do tłumacza
językalub
migowego.
Bliższe
informacjewpod
numerem podanym
do zapisów.
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Dane teleadresowe:
Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalJednostka prowadząca
Adres
Dni i godziny dyżurów
Telefon, e-mail, www.
ności.
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- 21-505 Janów Podlaski,
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki centralny nr w powiecie: (83) 351dowych
ul. Bialska 6a
od 800 do 1200, środy od 1300 do 1700 13-56, e-mail: obywatelskie@powiatMEDIACJA opis usługi:
bialski.pl
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie
rozwiązań. Osoba prowadząca
do punktu (83)
341-30-73 (wew. 29)
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna
i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być
prowadzona
w sprawach
małżeńskich,NIEODPŁATNE
rodzinnych, sąsiedzkich,
konsumenckich i w innych kwestiach
KARTA
INFORMACYJNA
PORADNICTWA
PORADY PRAWNE
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze
o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Tytuł sądowej,
usługi
Usługa może obejmować również:
Opis
usługi: informacyjną
a) poinformowanie
osoby fizycznej,
zwanej dalej
„osobą uprawnioną”,
o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących
• rozmowę
o możliwościach
wykorzystania
polubownych
metod rozwiązywania
sporów.
jej uprawnieniach
lub spoczywających
niej obowiązkach,
tym osoba
w związku
z toczącym
się postępowaniem
przygotowawczym,
• przygotowanie
projektu umowy
o mediacje lub na
wniosku
o mediacje,wktóry
inicjująca
mediację
wystosuje do drugiej
strony sporu.
sądowym
lub sądowoadministracyjnym;
Nieodpłatnaadministracyjnym,
mediacja nie może
być prowadzona
w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także
b) gdzie
wskazanie
osobie
uprawnionej
sposobu
w sprawach,
zachodzi
podejrzenie
przemocy
w rozwiązania
relacji stron.jej problemu prawnego;
c)
sporządzenie
projektu
pisma
w
sprawach,
o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
Kto może skorzystać:
postępowaniu
przygotowawczym
lub
sądowym
i pism
w toczącym
postępowaniu
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są
w stanie
ponieść się
kosztów
odpłatnejsądowoadministracyjnym;
pomocy prawnej. Mediacja: druga strod)
sporządzenie
projektu
pisma
o
zwolnienie
od
kosztów
sądowych
lub
ustanowienie
pełnomocnika
z urzędu
w postępowaniu
na sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Forma
zapisu: Termin
wizyty
ustalany jest
sądowym
lub ustanowienie
adwokata,
prawnego,
doradcy
podatkowego lub rzecznika
w postępowaniu
telefonicznie
pod nr: centralny
nr w powiecie
(83) radcy
351-13-56,
e-mail:
obywatelskie@powiatbialski.pl
lub patentowego
osobiście
sądowoadministracyjnym
poinformowanie
kosztach wizyty
postępowania
i ryzyku
finansowym
związanym
ze skierowaniem
Inne informacje:
Porady co do zasadyoraz
udzielane
są podczaso osobistej
w punkcie.
Osoby,
które ze względu
na niepełnosprawność
sprawy
na
drogę
sądową.
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez
telefon, Internet,
wizyty
w miejscuz zamieszkania
w innymgospodarczej,
miejscu wyposażonym
w przygotowania
sprzęt ułatwiający
Nieodpłatna
pomocpoprzez
prawnazorganizowanie
nie obejmuje spraw
związanych
prowadzeniemalbo
działalności
z wyjątkiem
do
komunikację
z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do
rozpoczęcia
tejlub
działalności.
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA

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

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail, www.

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność
Radcowie
Pod- od poniedziałku
do piąt- centralny
nr w powiecie:
ruchową
nie sąPrawni
w stanie przybyć do21-560
punktu Międzyrzec
lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu
się mogą otrzymać
poradę przez telefon,
00
Warszawska
– 1300wyposażonym
(83) 351-13-56,
e-mail: obywatelInternet, poprzez zorganizowanie laski,
wizyty ul.
w miejscu
zamieszkaniaku,
albowwgodz.
innym9 miejscu
w sprzęt ułatwiający
komunikację
lub z dostępem do tłumacza języka30/32
migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
skie@powiatbialski.pl

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

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca

Adwokaci
Radcowie
Prawni
Adwokaci

Adres

Dni i godziny dyżurów

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

od poniedziałku do piątku,
w godz. 900 – 1300

21-550
Terespol, ul.
wtorki, czwartki,dopiątki
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31 od poniedziałku
piątku,
00
Wojska Polskiego 132
w godz.
900
00– 13 00 , środy
w
godz.
9
–
13
1300 – 1700

Kobylany (Urząd Gminy
Pl. KaczorowStowarzyszenie Inicjatyw Samorzą- Terespol),
21-580 Wisznice,
ul. Rynek 35
skiego
1
dowych

Telefon, e-mail, www.

centralny
nr w powiecie:
centralny nr w powiecie: (83) 351-13(83) 351-13-56,
e-mail: obywatel56, e-mail: obywatelskie@powiatbialskie@powiatbialski.pl
ski.pl, nr do punktu: (83) 343-49-50
nr w(83)
powiecie:
(83) 351-13nr docentralny
punktu:
375-20-79
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-

poniedziałki od 1300 do
centralny
nrdowpunktu:
powiecie:
ski.pl, nr
(83) 351-13-99
00
17 poniedziałki, środy, czwartki, piątki(83)
351-13-56,
e-mail:
od centralny nr w powiecie: (83)obywatel351-13-56,
00
00
00
00
skie@powiatbialski.pl
9 do 13 , wtorki od 12 do 16
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr
do punktu: 518-415-182, 663-762-223

nr do punktu: (83) 411-20-28

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”
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Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35

poniedziałki, czwartki,
piątki od 900 do 1300,
wtorki od 1200 do 1600
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centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: 518-415-182, 663762-223

21-532 Łomazy, Pl. Jagielloński 27

środy od 800 do 1200

centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 341-70-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA
Tytuł usługi

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

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca
Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

Adres
21-505 Janów Podlaski, ul.
Bialska 6a

Dni i godziny dyżurów
poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki od 800 do
1200, środy od 1300 do 1700

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

JEŚLI MASZ
GORĄCZKĘ

DUSZNOŚCI

SUCHY KASZEL

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR
ZADZWOŃ!

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
w Białej Podlaskiej
w godz. 7.30 - 18.00
83 344 - 41 - 60
83 344 - 41 - 61
83 344 - 41 - 62
po godz. 18.00
513 096 756
505 187 728

Oddział Zakaźny
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
83 414 - 72 - 65
gdzie uzyskasz informacje
o dalszym postępowaniu

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

