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XLI Sesja Rady Powiatu Bialskiego
30 listopada w trybie zdalnym
odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, w której
uczestniczyło 22 radnych.
Podczas listopadowej sesji Rada Powiatu w Białej Podlaskiej podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
„Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na lata 2021-2023”. Dyskusję
nad projektem uchwały rozpoczął
Przewodniczący Rady Mariusz Kiczyński, który wyraził obawy o sytuację finansową szpitala aktualnie
i w przyszłości. Zadał pytania, jak
wiele programów naprawczych będzie potrzebnych i czy okażą się one
skuteczne oraz jakie jeszcze należy
podjąć działania i po czyjej stronie
leży odpowiedzialność za kondycję finansową szpitala. — Głównym
problemem jest kwestia właściwego
finansowania świadczeń medycznych
np. rehabilitacyjnych, które są zdecydowanie źle wycenione i trudno jest
osiągnąć przynajmniej zerowy poziom,
żeby ta działalność nie była deficytowa. Generalnie problemem jest brak
środków w służbie zdrowia na realizację świadczeń medycznych. Natomiast żeby nie zabrzmiało to tak źle, to
chciałbym powiedzieć, że są też dobre
informacje. Szpital w tym roku potrafił
wykorzystać sytuację, jaka powstała
w związku z pandemią koronawirusa.
Potrafiliśmy jako szpital znaleźć niszę,
na którą Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył dodatkowe środki na
świadczenia, które wykonuje szpital
powiatowy w kontekście oddziału covidowego, realizacji szczepień i wielu
innych świadczeń. Na 31 października
mamy około 800 tys. złotych na plusie
i jestem przekonany, że za rok 2021 nie
będę musiał pisać programu naprawczego, bo wynik będzie albo dodatni, albo
będzie w zakresie poniżej amortyzacji,
wówczas ustanie konieczność przedstawiania planu naprawczego szpitala.
— informuje dyrektor SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Marek Zawada. Głos w dyskusji zabrał również
Wiceprzewodniczący Rady Daniel

Dragan, odnosząc się do raportu,
który jego zdaniem został przedstawiony w sposób rzetelny i prawdziwy. Dopytał o przyczyny straty za rok
poprzedni oraz chciał uzyskać odpowiedź, dlaczego przychody z NFZ
w roku 2020 były niższe niż w roku
2019, mimo że koszty działalności
były wyższe. — Mogę tylko podejrzewać, że wynika to z ograniczeń budżetów szpitali i ograniczenia finansowania
świadczeń medycznych. Budżet w roku
2020 był niższy i w roku 2021 też był
zaplanowany niższy budżet ze względu na ilość wykonywanych świadczeń,
bo jak wiemy, pandemia nie pozwalała
nam w pełni realizować zakresu umów,
które mieliśmy z różnych powodów np.
z powodu ognisk pandemicznych w szpitalu. Szpital w bardzo ograniczonym zakresie podczas drugiej fali funkcjonował
i miałem duże problemy, żeby utrzymać
pracę oddziału covidowego i izbę przyjęć
ze względu na absencję chorobową i zakażenia pracowników. — odpowiedział
dyrektor szpitala. Do dyskusji włączył
się radny Arkadiusz Maksymiuk
z pytaniem, jakie są koszty refundacji
przez NFZ pacjenta z potwierdzonym
Covid-19, a jakie pacjenta z inną chorobą. W odpowiedzi dyrektora zostały podane dwie kwoty w przypadku
pacjenta z koronawirusem w zależności od stanu zdrowia, szczególnie od
saturacji natomiast pozostałe choroby są skatalogowane i wycenione. Jak
informuje dyrektor Zawada, funkcjonowanie szpitala jako niecovidowego
jest tańsze, jednak w obecnej sytuacji,
kiedy przybywa pacjentów zakażonych, takie leczenie jest konieczne.
Za projektem uchwały głosowało 20
radnych.
Następnie podjęto uchwały w sprawach:
— powierzenia Gminie Sławatycze
zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1065L Liszna – Nowosiółki położoną na terenie Gminy Sławatycze.
Za podjęciem uchwały głosowało 22
radnych;
— uchwalenia Programu współpracy
Powiatu Bialskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-

wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Za podjęciem
uchwały głosowało 21 radnych;
— rozpatrzenie petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej. Uchwałę podjęto 16 głosami;
— rozpatrzenia petycji dotyczącej
utwardzenia drogi. Za podjęciem
uchwały głosowało 19 radnych;
— zajęcia stanowiska dotyczącego
ustanowienia Roku 2022 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. Uchwała została
podjęta jednogłośnie przez radnych;
— ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego i za jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Za podjęciem
uchwały głosowało 22 radnych;
— odpowiedzi na skargę wniesioną
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
w związku z wnioskiem z dnia 25
stycznia 2021 r. dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej o wyrażenie zgody
na dokonanie wypowiedzenia umowy
o pracę radnemu Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Za podjęciem uchwały
głosowało 16 radnych;
— zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2021 rok. Za podjęciem
uchwały głosowało 20 radnych.
— zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2021-2032.
Za podjęciem uchwały głosowało 21
radnych.
W punkcie dotyczącym spraw bieżących Przewodniczący Rady poinformował o korespondencji,
która wpłynęła do Biura Obsługi
Rady i Zarządu Powiatu oraz dyskutowano o aktualnych sprawach
w Powiecie Bialskim. W związku
z wyczerpaniem porządku obrad
Przewodniczący Rady Mariusz Kiczyński zamknął XLI sesję Rady Powiatu Bialskiego.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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XLII Sesja Rady Powiatu Bialskiego
Po otwarciu XLII sesji Rady Powiatu i powitaniu gości Przewodniczący Rady Mariusz Kiczyński
rozpoczął prowadzenie obrad. 23
grudnia w XLII sesji uczestniczyło 23 radnych.
Skarbnik Powiatu Elwira Charewicz odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i uzasadnieniem Zarządu. Następnie Pani
Charewicz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej
na 2022 r. oraz odczytała opinię RIO
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez
Zarząd Powiatu w projekcie uchwały
budżetowej na 2022 r. informując
o pozytywnym zaopiniowaniu obu
projektów. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński odczytał opinie komisji stałych
o projekcie budżetu.
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk
zabrał głos w punkcie dotyczącym
stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji. – W imieniu Zarządu Powiatu pragnę poinformować,
że opracowanie projektu uchwały
w sprawie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na lata
2022 – 2041 wymagało ze strony
służb finansowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, Komisji Stałych
Rady Powiatu oraz Zarządu wielkiego
wysiłku pracy, szczególnie w tak ciężkim okresie pandemicznej rzeczywistości. Na dzisiejszej sesji mamy podjąć
uchwały, które będą decydowały
o kierunku rozwoju naszego powiatu przede wszystkim w następnym
roku ale również w kolejnych latach.
Aby krótko podsumować pracę nad
konstruowaniem budżetu poinformuję
Państwa, iż przedłożone plany jednostkowe opiewały na kwotę ponad 180
mln zł. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone dochody budżetowe i wymogi
nałożone ustawą o finansach publicznych konieczne było ograniczenie wydatków do kwoty 172 mln zł, a zatem
nie uwzględniono w projekcie budżetu

wszystkich potrzeb zgłoszonych przez
jednostki. Wielkości zabezpieczone
w budżecie zapewniają ciągłość funkcjonowania wszystkich jednostek, co
jest ważne w kontekście wszechobecnych podwyżek cen towarów i usług.
W szczególny sposób potraktowano wydatki na wynagrodzenia, które zostały
zabezpieczone w całości w kwotach
zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu, zaś odprawy emerytalne
zostały ujęte w rezerwie celowej. Konstruując budżet kierowano się zasadą
racjonalnego gospodarowania środkami
publicznymi i założeniem współfinansowania zadań bieżących i majątkowych dofinansowaniem zewnętrznym.
(…) Przedłożony do uchwalenia projekt
budżetu na 2022 rok zakłada dochody
w wysokości 153.435.996,44 zł oraz
wydatki w wysokości 171.986.376,44
zł, z czego kwota 50.547.412,10 zł to
wydatki na inwestycje.
Wśród zaplanowanych zadań poprawiających infrastrukturę drogową
znalazły się m. in.:
- przebudowa drogi powiatowej Nr
1098L Komarówka - Brzozowy Kąt –
Polubicze – Horodyszcze;
- budowa drogi powiatowej Nr 1114L
w miejscowości Sokule;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr
1010L od DK nr 2 do miejscowości
Zasiadki wraz z przebudową drogi
w miejscowości Manie;
- przebudowa drogi powiatowej Nr
1006L Kożuszki – Krzewica;
- przebudowa drogi powiatowej Nr
1093L odc. Czeputka – Motwica;
- opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi Nr 1143L ul. Łukowska
w Międzyrzecu Podlaskim;
- opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi Nr 1123L w miejscowości
Drelów;
- przebudowa drogi i budowa chodnika drogi Nr 1041L odc. Nowosiółki –
Berezówka;
- budowy chodników w miejscowościach: Ortel Królewski Drugi, Rogoźnica, Huszcza, Międzyrzec Podlaski,
Romaszki;
- opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg;

- przebudowa mostu i dwóch przepustów drogi Nr 1067L most w miejscowości Perkowice;
- przebudowa przepustu drogi Nr
1027L w miejscowości Gnojno.
W przyszłym roku zaplanowana jest
modernizacja i budowa ponad 24
km dróg oraz remont ponad 12 km.
Zaplanowana jest również modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz inwestycje dotyczące szkół np. budowa
hali sportowej w Janowie Podlaskim,
inwestycje dotyczące domów opieki
społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. W budżecie
na 2022 r. znaczną część bo ponad
78% środków inwestycyjnych stanowią inwestycje drogowe, które łącznie
wynoszą 39.187.341,98 zł. Dotacja
celowa zostanie skierowana na doposażenie szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim w postaci:
- dotacji celowej na dostosowanie
układu pomiarowego energii elektrycznej do przepisów i wymagań
dostawcy energii elektrycznej oraz
modernizacja rozdzielni zasilania zakładu w energię elektryczną;
- dotacji celowej na instalację komory
laminarnej;
- dotacji celowej na dostosowanie
systemu centralnej sterylizacji do
obowiązujących przepisów;
- dotacji celowej na utworzenie pomieszczeń zakładu rehabilitacji leczniczej;
- dotacji celowej na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
przez wszystkich radnych.
W dalszej kolejności odczytano pozytywną opinie RIO w Lublinie oraz
rozpatrzono projekt i podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata
2022-2041 z autopoprawką Zarządu
Powiatu. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Następnie rozpatrzono projekty
i podjęto uchwały w sprawach:
- rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej;
- rozpatrzenia petycji dotyczącej prze-
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budowy drogi powiatowej;
- zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2021 rok;
- zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Bialskiego na lata 2021–2032;
- zmian uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych i określenia
stawek za jeden kilometr przebiegu
pojazdu niebędącego własnością powiatu;
- ustalenia wynagrodzenia Staroście
Bialskiemu;
- wyrażenia zgody na zawarcie umo-

www.powiatbialski.eu

wy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
w przewozach autobusowych użyteczności publicznej;
- powierzenia Gminie Tuczna zadania zarządzania drogą powiatową Nr
1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac
– Tuczna – Sławatycze na terenie
Gminy Tuczna;
- powierzenie Gminie Piszczac zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1068L Biała Podlaska (ul.
Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac i Nr
1051L Zalesie – Tuczna – Sławatycze

położonymi na terenie Gminy
Piszczac;
- powierzenie Gminie Sosnówka
zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1084L Stasiówka –
Żeszczynka – Motwica i Nr 1093L
Romanów – Motwica położonymi na
terenie Gminy Sosnówka.
Na zakończenie Przewodniczący
Rady Mariusz Kiczyński oraz Starosta
Bialski Mariusz Filipiuk złożyli świąteczne życzenia, po czym zamknięto
obrady XLII sesji.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Otwarcie windy w międzyrzeckiej
przychodni specjalistycznej

W symbolicznym przecięciu wstęgi
udział wzięli przedstawiciele samorządów współuczestniczących w finansowaniu jej budowy: Starosta
Bialski Mariusz Filipiuk, burmistrz
Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew
Kot, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz oraz wójt
gminy Drelów Piotr Kazimierski
Budowa windy była długo wyczekiwaną inwestycją, która znacząco poprawi komfort pacjentów korzystających z przychodni przy ul. Wiejskiej.
Winda umożliwi łatwiejszy dostęp
do poradni specjalistycznych pacjen-

Fot. Radio Biper

14 grudnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku windy zewnętrznej przy Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Międzyrzecu
Podlaskim.

tom z dysfunkcją ruchu, jak i osobom
starszym. Szpital będzie miał możliwość lepszego wykorzystania budynku poprzez rozwój i poszerzenie oferty leczniczej w przyszłości. Inwestycja
została zrealizowana dzięki współpracy samorządów: Powiatu Bialskiego
45 771 zł, miasta Międzyrzec Podlaski 50 000 zł, gminy Międzyrzec Pod-

laski 40 000 zł, gminy Drelów 30 000
zł. Budowa windy została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 45
771,26 zł. Całkowita wartość inwestycji to 665 771,26 zł. Dyrektor SPZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim Marek Zawada dziękuje samorządom, które tak
hojnie wsparły szpital w tej inwestycji.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Droga w Witulinie wyremontowana
3 grudnia oficjalnie otwarto
wyremontowany odcinek drogi
powiatowej Nr 1022L CicibórLeśna Podlaska w miejscowości
Witulin o długości 2,144 km.
War tość przebudowy wyniosła
2 814 065,34 zł, z czego dofinansowanie objęło 50% tj. 1 385 507,00

zł w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, 25% sfinansował Powiat Bialski i 25% gmina Leśna Podlaska. Wykonawcą była bialska firma
TRE-DROM.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr
1022L Cicibór-Leśna Podlaska-gr.
woj. (Kornica) w m. Witulin”. – Był
to odcinek bardzo trudny technicznie,

ponieważ wiedzie przez Rezerwat
Chmielinne. Usytuowana była w trudnym terenie, na balach dębowych i na
bruku, ale teraz jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców. Projekt realizowany był we współpracy z Powiatem
Bialskim, finansowany z budżetu państwa w 50%, natomiast po 25% z budżetu Gminy Leśna Podlaska i Powiatu

– wyjaśnia wójt Gminy Leśna Podlaska Paweł Kazimierski. – Nareszcie
mamy zrobiony odcinek, który był najtrudniejszy. Został wykonany w znakomitej technologii. To nie tylko nowy
dywanik, droga została poszerzona, są
nowe przepusty. Droga jest efektem
dobrej współpracy, a mówiliśmy wszyscy jednym głosem. Potrzeb jest jeszcze
bardzo dużo, choć robi się wiele. Nigdy
wcześniej nie budowało się tyle dróg,
a to dzięki dofinansowaniom. Ta droga
to radość nie tylko dla mieszkańców,
ale i pielgrzymów, których przybywa
tu rocznie sto tysięcy – zauważa radny
Powiatu Bialskiego Marian Tomkowicz.
Jak wyjaśnia dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych Krystyna Beń,
wyremontowany odcinek drogi ma
długość 2,2 km i został poszerzony
do 6 m. W ramach prac wykonano
wzmocnienie konstrukcji, poprawiono odwodnienie, wymieniono
przepusty i wykonano oznakowanie
poziome. Poprawiono widoczność
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Fot. Radio Biper
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na zakrętach, zostały wycięte krzaki. – Cieszymy się, że ten odcinek może
służyć mieszkańcom i przyjezdnym.
Oby bezpiecznie się po nim jeździło
– życzy dyrektor Krystyna Beń. –
Był to ciekawy odcinek, ponieważ posiadał wszystkie cechy geometryczne,
czyli łuki, przechyłki, rampy i krzywe przejściowe, dodatkowo łuki były
w kategorii łuków odwrotnych, blisko
siebie położonych, co było dodatkową
trudnością – wyjaśnia Wiesław Harasimiuk z TRE-DROM Sp. z o.o. –
Projekt był ciekawy, z zastosowaniem

nowych technologii, wszystkie połączenia były wykonane za pomocą siatek. Wykonaliśmy trzy przepusty pod
korpusem drogi.
Przed Gminą Leśna Podlaska jeszcze kilka inwestycji, które poprawią
komfort użytkowania dróg przez jej
mieszkańców. – Liczymy na kontynuację inwestycji, tak aby doprowadzać
drogi do Leśnej Podlaskiej w każdej jej
części, a wjazdów jest siedem. Jest co robić – podsumowuje wójt Kazimierski.
Materiał: Radio Biper/Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce
otrzymał sześć nowych laptopów

W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury
w Sosnówce wziął udział w projekcie
realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
z siedzibą w Warszawie, współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020,
Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej:
„Sieć na kulturę w podregionie bialskim”. Projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz grupy
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
W bezpłatnym szkoleniu pn.: „Korzy-

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce

W ramach podsumowania projektu „Sieć na kulturę w podregionie
bialskim” Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce otrzymał sześć
laptopów.

stanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”, które trwało
od kwietnia do maja i odbyło się
w trybie zdalnym na platformie MS
Teams, wzięło udział 9 osób. Celem
szkolenia było zapoznanie uczestników z dostępnymi aplikacjami
umożliwiającymi załatwianie komputerowo spraw administracyjnych,

zdobycie kompetencji związanych
z formalną i nieformalną korespondencją online oraz pozyskanie wiedzy
o cyberbezpieczeństwie i bezpiecznym nawigowaniu w sieci. Podsumowaniem projektu było wyposażenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce w sprzęt komputerowy.
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce
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Uczcili pamięć ofiar stanu wojennego

W Terespolu osobą internowaną był
nieżyjący już, ówczesny sekretarz
Miasta Terespol i działacz NSZZ Solidarność – Andrzej Kwiatkowski.
Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły
się mszą świętą w kościele pw. Św.
Trójcy. Po jej zakończeniu uczestnicy
udali się na teren po dawnej wytwórni oranżady, który obecnie należy
już do proobronnej fundacji Combat
Alert, działającej na licencji Ministerstwa Obrony Narodowej.
Obchody miały charakter ceremonii wojskowej, którą rozpoczęto od
podniesienia flagi państwowej i odśpiewania hymnu RP. Następnie uroczystego odsłonięcia pomnika w postaci pamiątkowej płyty z inskrypcją
umieszczonej na granitowym głazie
dokonali: poseł na Sejm RP – Dariusz Stefaniuk, wicewojewoda lubelski – Robert Gmitruczuk, generał

Fot. MOK Terespol

W poniedziałek 13 grudnia br.
odbyły się uroczystości związane
z odsłonięciem pomnika upamiętniającego ofiary wprowadzonego
dokładnie 40 lat temu stanu wojennego, trwającego od 13 grudnia
1981 do 22 lipca 1983, w którym
zginęło ok. 100 osób, a blisko 10
tys. było internowanych, tysiące
prześladowanych, maltretowanych, zwalnianych z pracy i zmuszanych do emigracji.

dywizji – Jarosław Gromadziński
oraz prezes fundacji Combat Alert
– Marcin Korowaj. Częścią pomnika
jest transporter opancerzony SKOT
pamiętający czasy stanu wojennego,
który pozostanie w mieście na stałe. Poświęcenia pomnika dokonali:
ksiądz proboszcz parafii rzymskokatolickiej Zbigniew Hackiewicz, ksiądz
proboszcz parafii prawosławnej Jarosław Łoś oraz ksiądz pułkownik Piotr
Gibasiewicz.
Kolejnym punktem był ,,Apel Pamięci" i salwa oddana przez kompanię
honorową 18 Dywizji Zmechanizowanej, po czym licznie zgromadzone
delegacje instytucji państwowych,
samorządowych i społecznych złożyły pod pomnikiem wieńce. W wydarzeniu wzięli udział: Wicestarosta

Bialski – Janusz Skólimowski,
Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej – Mariusz Kiczyński,
Członek Zarządu Radosław Sebastianiuk, Radny Powiatu Bialskiego
Wojciech Mitura, Radna Sejmiku
Województwa Lubelskiego – Barbara
Barszczewska, Konsul RP w Brześciu
– Piotr Kozakiewicz,
Podczas obchodów można było dodatkowo obejrzeć sprzęt bojowy 18
DZ. Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym mieszkańcom miasta,
gościom, samorządowcom, przedstawicielom służb mundurowych i cywilnych, dyrektorom szkół, kierownikom placówek miasta oraz bractwom
kurkowym, biorącym udział w uroczystościach.
Materiał: MOK Terespol

Finał VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy
o Zdrowiu Psychicznym
16 grudnia w Sali Konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbył się III etap,
a więc finał VIII Regionalnej
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym–Biała Podlaska 2021.
W finale Olimpiady udział wzięli
uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatów: bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, parczew-

skiego, ryckiego i włodawskiego.
Celem olimpiady jest poszerzenie
wiedzy w zakresie szeroko pojętego
zdrowia psychicznego, poszerzenie
wiedzy o konieczności wzmacniania
pozytywnego potencjału zdrowotnego, zdobycie wiedzy w zakresie
radzenia sobie z kryzysem lub zaburzeniem psychicznym oraz wzrost
świadomości na temat zaburzeń psychicznych. Patronat honorowy nad
niniejszym przedsięwzięciem objęli:
Wojewoda Lubelski, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Kurator Oświaty
w Lublinie oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Olimpiadę swoim patronatem objęły też media: Słowo Podlasia, Katolickie Radio
Podlasie z portalem Podlasie 24 oraz
RadioBiper.
Komisja Konkursowa działająca na
podstawie Zarządzenia Nr 69/2021
Starosty Bialskiego z dnia 30 listopada 2021 roku wyłoniła 16 laureatów
konkursu:
I miejsce – Julia Kryczka – I LO w Rykach;
II miejsce – Adrianna Golonka – II
LO w Lubartowie;
III miejsce – Sebastian Toczko – I LO
w Parczewie;
IV miejsce – Marcin Charliński – II

LO w Lubartowie;
V miejsce – Kamil Pulik – LO w Międzyrzecu Podlaskim;
VI miejsce – Zuzanna Goleman –
I LO we Włodawie;
VII miejsce – Aleksandra Baran – Zespół Szkół w Adamowie;
VIII miejsce – Jan Zawadzki – Zespół
Szkół w Łukowie;
IX miejsce – Łukasz Sierniawski – Zespół Szkół w Małaszewiczach;
X miejsce – Wiktoria Grabowska –
Zespół Szkół nr 2 w Łukowie;
XI miejsce – Damian Sikora – Zespół
Szkół w Parczewie;
XII miejsce – Piotr Zawada – I LO we
Włodawie;
XIII miejsce – Dominika Badys –Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego
w Korolówce Osadzie;
XIV miejsce – Małgorzata Wojtaś
– Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Rykach;
XV miejsce – Julia Woźniak – Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu;
XVI miejsce – Oleksandr Bortovskyi
– Zespół Szkół Zawodowych w Dęblinie.
Skład Komisji: Pani Anna Maciejczuk
— Przewodnicząca Komisji Konkur-
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sowej — pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej;
Pani Jolanta Bugała — pracownik
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie;
Pani Małgorzata Głuchowska —
inspektor w Powiatowym Zespole
Oświatowym w Łukowie;
Pani Agnieszka Czornak – p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie;
Pani Beata Rudnik — pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rykach;
Pani Magdalena Bondarczuk — pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie.
Nagrody wręczyli: Wicestarosta Bialski Janusz Skólimowski, Członek
Zarządu Mateusz Majewski, Członek
Zarządu Radosław Sebastianiuk.
Koordynatorem powiatowym i jednocześnie inicjatorką olimpiady
jest Pani Anna Jureczek pracująca w Wydziale Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Białej
Podlaskiej.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy
młodzieży oraz ich opiekunom za
udział w finale VIII Regionalnej Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Rozmawiali o sytuacji myśliwych i rolników
w strefach objętych stanem wyjątkowym

W konferencji, która jest kontynuacją
spotkania z przedstawicielami kół
łowieckich z 5 października, udział
wzięli: Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Środowiska Przemysław Bierdzński, pełniący obowiązki Łowczego
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej Bartłomiej Kurkus, przedstawiciel Koła
Łowieckiego „ŁOŚ” nr 127 w Białej
Podlaskiej Sebastian Santus i prezes Koła Łowieckiego „OGAR” nr 12
w Białej Podlaskiej Jerzy Jakubiuk.
– Poruszamy problem związany z zakazem wykonywania polowań w strefach
objętych stanem wyjątkowym. Docierają do nas informacje od rolników,
którzy skarżą się, że myśliwi nie tylko
nie mogą wykonywać polowań, ale również nie szacują szkód w tych strefach,
gdzie zwierzyna wyrządza ich bardzo
wiele. Zadajemy sobie pytanie, jak powinniśmy podejść do przyszłorocznych
nowych umów dzierżawy, które będziemy podpisywać z kołami łowieckimi –
tłumaczył Starosta Mariusz Filipiuk.
Wprowadzenie stanu wyjątkowego
wiąże się z zakazem poruszania się
w tych strefach z bronią. Myśliwi nie
mają możliwości opuścić z bronią tej
strefy, chcąc udać się na polowanie
w miejsca z brakiem zakazu. – Zwróciliśmy się do Prezesa Rady Ministrów
z prośbą o szybkie działania legislacyjne i zmiany, które pozwolą prowadzić
w normalny sposób gospodarkę łowiecką. Pismo zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-

Fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

29 listopada w budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja
prasowa Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka i przedstawicieli
kół łowieckich. Przedstawione
zostało stanowisko dotyczące
sytuacji myśliwych i rolników
w Powiecie Bialskim związanej
z utrudnieniami w zakresie gospodarki łowieckiej na obszarze
objętym stanem wyjątkowym.

ministracji, skąd nadeszła odpowiedź,
z której nic nie wynika – zauważył Filipiuk. Jak wyjaśnił, na chwilę obecną
starostwo podejmuje się zabiegów
mających na celu przywrócenie polowań i możliwość szacowania szkód na
terenie objętym stanem wyjątkowym,
co pozwoli zapewnić pomoc rolnikom
w zakresie nieobjętym rządowymi
tarczami ochronnymi.
Jak przypomniał dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska Przemysław
Biedrzyński, w naradzie z 5 października wzięli udział zarówno myśliwi,
jak i rolnicy, a po spotkaniu wystosowano pismo z szeregiem proponowanych zmian legislacyjnych.
– Rozwiązaniem tej patowej sytuacji
byłaby zmiana ustawy, która dotyczy
rekompensat w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na części
województwa lubelskiego i podlaskiego – zauważył Przemysław Bierdziński. Propozycją było włączenie
do tarczy rolników, którzy ponoszą
straty w związku ze szkodami, jakie
występują na tym terenie. – Zaproponowaliśmy też ewentualne zmiany
rozporządzeń dotyczących możliwości
poruszania się myśliwych z bronią. Do
tej pory płody rolne były zabezpieczane
przez dyżury myśliwych i pozyskiwanie zwierzyny. Proponowaliśmy także
zmiany w ustawie o ochronie zdrowia

zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nawiązując do zobowiązania kół łowieckich do odstrzału dzika
w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Brak wykonania
obowiązkowego odstrzału wiąże się
z karami nałożonymi przez weterynarię, dlatego też Starostwo wystąpiło
o uregulowanie tej kwestii. W otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzi najwięcej wątpliwości wzbudziła
kwestia szacowania szkód. W rozporządzeniach wskazane są osoby i podmioty, które mogą przebywać w strefie objętej stanem wyjątkowym, na
liście nie uwzględniono jednak myśliwych. W ocenie Polskiego Związku
Łowieckiego jeden zapis rozporządzeń zezwala na szacowanie szkód,
jednakże z treści odpowiedzi MSWiA
wynika rozbieżność dotycząca interpretacji tych i innych zapisów. – Widzimy, że przepisy, które są niespójne,
powodują narastanie niezrozumienia –
podsumował Biedrzyński. Odniósł się
również do kwestii populacji dzików
i zapewnień rządu o kontroli nad nią
m.in. poprzez budowę bariery wzdłuż
granicy z Białorusią. – Brak możliwości
prowadzenia gospodarki łowieckiej poprzez odstrzały sanitarne doprowadziła
do tego, że szkody w trzykilometrowych
pasach przygranicznych w siedmiu ob-
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wodach są trzy, a nawet pięciokrotnie
większe – wyjaśnił p.o. Łowczego
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej Bartłomiej Kurkus. Łowczy przybliżył
działania mające na celu doprowadzenie do oszacowania strat i otrzymania rekompensat również dla kół
łowieckich, których funkcjonowanie
zaburzone zostało wprowadzeniem
stanu wyjątkowego. – Naszym zadaniem jest wnioskować i wymóc, by tak
jak inne środowiska biznesowe, również
dzierżawcy obwodów łowieckich otrzymali rekompensaty w związku z niemożnością prowadzenia gospodarki
łowieckiej i szacowania szkód – mówił
Bartłomiej Kurkus. – Mam nadzieję,
że dzierżawcy zostaną zauważeni, bo
odgrywają niebagatelną rolę w systemie naczyń połączonych całej gospodarki narodowej. Chcielibyśmy być
traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo.

O tym, jak wielkie szkody zostały
poczynione i jaki jest stosunek ich
liczebności i wartości wobec lat poprzednich, mówił podczas konferencji przedstawiciel Koła Łowieckiego
„ŁOŚ” nr 127 w Białej Podlaskiej Sebastian Santus. – Przykładowo: Koło
Łowieckie Ponowa w sezonie poprzednim miało pięć szkód na kwotę 947 zł,
natomiast w tym roku szkód jest 8 na
kwotę 11 181 zł. Warto dodać, że w sezonie ubiegłym jedna szkoda wyrządzona w uprawie kukurydzy tuż przy
przejściu granicznym, gdzie myśliwi
nie mogli ingerować, oszacowana była
na kwotę 17 578 zł. To pokazuje, co
zwierzyna robi na polach, które nie są
chronione przez myśliwych. Stan wyjątkowy odebrał myśliwym prawo do poruszania się z bronią, przez co nie mogli
też chronić upraw na innych obwodach
nieobjętych stanem wyjątkowym. Zwierzyna będzie się rozmnażała, co odbije
się w przyszłym sezonie. To pociągnie
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za sobą kolejne problemy dla rolników
i myśliwych – podkreślił Sebastian
Santus. – W tej chwili nie możemy zabezpieczyć upraw rolników, mamy też
potężne koszty związane ze zwiększonymi wypłatami odszkodowań – dodał
prezes Koła Łowieckiego „OGAR” nr
12 w Białej Podlaskiej Jerzy Jakubiuk. Podkreślił znaczny wzrost napływu zwierzyny ze strony białoruskiej związany z prowadzonymi tam
manewrami.
Jak zauważono, słabsze i mniejsze
koła łowieckie w tej chwili ocierają się
o bankructwo, a nieuchronne przedłużenie stanu wyjątkowego pogłębi
problem narastającej populacji zwierzyny i ilość wyrządzanych przez nią
szkód rolniczych. Od kwietnia zaczną
obowiązywać nowe umowy dzierżawy
obwodów i jest to jedna z kwestii, nad
którą muszą się pochylić zarówno władze starostwa, jak i kół łowieckich.
Materiał: Radio Biper/Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej

Mieszkaniec Sławatycz nagrodzony
za promocję Powiatu Bialskiego

Wnioskodawca podkreślił szczególne
zasługi Pana Janusza Pruniewicza na
rzecz promocji Powiatu Bialskiego,
a przede wszystkim reprezentowanie
powiatu na licznych imprezach kulturalnych, społecznych, integracyjnych
i patriotycznych, za udział w Festiwalu
Piosenki Patriotyczno-Religijnej w Hrubieszowie, w Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Współczesnej „Malwa” w Białej Podlaskiej, festiwalu organizowanym przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie. Pan
Pruniewicz promował także Powiat
Bialski na Biesiadach Nadbużańskich

Fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu Nr 130/2021
w dniu 15 grudnia 2021 r. rozpatrzył wniosek Pana Mariusza Kiczyńskiego, Przewodniczącego
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
i przyznał nagrodę pieniężną Starosty Bialskiego Panu Januszowi
Pruniewiczowi. Nagrodę przyznano za promocję Powiatu Bialskiego.

w Sławatyczach, Sejmiku Kobiet Powiatu Bialskiego, Jarmarku Sapieżyńskim
w Kodniu, Festiwalu Powiatowym Piosenki Patriotycznej w Tucznej, Powiatowym Festiwalu Piosenki Maryjnej
w Kodniu. Przez trzy lata był solistą
Śląskiej Estrady we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich,
wojewódzkich i powiatowych przedsięwzięciach artystycznych. Zdobył m.in.
wyróżnienie w debiucie na Festiwalu
Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu
w 1994 r. Artystę wyróżniono również

za zaangażowanie na rzecz pomocy
potrzebującym poprzez organizowanie licznych akcji społecznych, m.in.
Szlachetną Paczkę, Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy oraz akcję renowacji obrazów w kościele w Sławatyczach.
W ostatnim czasie mieszkaniec Sławatycz wykonał ponad sto piecyków na
posterunki graniczne. Nagrodę wręczyli: Mariusz Filipiuk Starosta Bialski
oraz Mariusz Kiczyński Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Materiał: Dorota Uryniuk Wydział Spraw Społecznych
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Sto lat temu w dniach 8 i 9 września w Warszawie pod hasłem
„W jedności siła” odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych
powołujący do życia Związek OSP
RP, którego prezesem został Bolesław Chomicz. Jubileusz przypadający na rok 2021 były świętem
wszystkich Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Rok 2021 był rokiem sprawozdawczo
– wyborczym w ochotniczych strażach
pożarnych oraz oddziałach Związku
OSP RP tj. gminnych i powiatowych.
Kampanię sprawozdawczo – wyborczą
w ogniwach Związku OSP RP w powiecie bialskim zakończył VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, który
odbył się 15 grudnia 2021 r.
W zjeździe udział wzięli:
– Marian Starownik – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP i Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Lublinie;
– st. bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej;
– ks. Roman Sawczuk – Wieloletni Diecezjalny Kapelan Strażaków;
– ks. Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków;
– ks. Henryk Jakubowicz – Powiatowy
Kapelan Strażaków;
– Mariusz Kiczyński – Przewodniczący
Rady Powiatu Bialskiego;
– Prezydenta Miasta Biała Podlaska reprezentował Artur Żukowski;
– bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca

Komendanta Miejskiego PSP w Białej
Podlaskiej;
– st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Łaziuk
– były Komendant Miejski PSP, redaktor wydanej monografii „Straże pożarne powiatu bialskiego;
– delegaci na zjazd powiatowi wybrani
na zjazdach gminnych;
– przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrani na zjazdach
gminnych;
– członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego – zarządu i komisji
rewizyjnej;
– wójtowie gmin i burmistrzowie miast
z powiatu bialskiego;
– komendanci gminni straży pożarnych.
Obrady VI zjazdu rozpoczął Prezes
ustępującego ZOP druh Mariusz Filipiuk. Następnie uroczyście został
wprowadzony sztandar Zarządu Powiatowego i odegrany hymn państwowy.
Po powitaniu gości minutą ciszy i modlitwą, pod przewodnictwem ks. Ro-

mana Sawczuka, uczczono strażaków
ochotników i działaczy Związku, którzy
odeszli w mijającej kadencji.
Zjazd był okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy Związku odznaczeniami resortowymi.
Odznaczenia otrzymali:
Złoty Znak Związku – najwyższe odznaczenie związkowe w Polsce
Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski
Edward Tarasiuk – Wiceprezes OSP
„Sidorki” w Białej Podlaskiej
Medal honorowy imieniem Bolesława
Chomicza
Józef Daniluk – Członek Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Białej Podlaskiej
Józef Szczur – Sekretarz Powiatowej
Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Grzegorz Kiryluk – Członek OSP
„Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim
Jarosław Korolczuk – Zastępca naczelnika OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim
Hubert Włodarczyk – Wiceprezes
OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu
Podlaskim
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Arkadiusz Misztal – Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej
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w Sławatyczach, Wójt Gminy Sławatycze
Srebrną odznakę „Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”
Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski
Zygmunt Szabaciuk – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP
w Białej Podlaskiej
Brązową odznakę „Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”
Tomasz Bieniek – członek Powiatowej
Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej
Stanisław Chomicz – członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej, wieloletni
Komendant Gminny w Rokitnie
Czesław Pikacz – członek Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Białej Podlaskiej,
Jan Sikora – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Zalesie
Honorową odznakę „Zasłużony Strażak
Powiatu Bialskiego”
Adamowicz Krzysztof – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Międzyrzecu
Podlaskim, Wójt Gminy Międzyrzec
Podlaski
ks. Andrzej Biernat – Diecezjalny
Kapelan Strażaków Diecezji Siedleckiej
Jerzy Czyżewski – Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Łomazach, Wójt Gminy Łomazy
Podziękowania Prezesa ZOP za działalność i zaangażowanie podczas minionej
kadencji otrzymali członkowie ustę-

pujących władz Oddziału Powiatowego.
Po uroczystych akcentach przystąpiono
do prac merytorycznych. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany jednogłośnie Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Białej Podlaskiej za lata 2017 –
2021 złożył prezes oddziału Mariusz
Filipiuk – Starosta Bialski.
Sprawozdanie powiatowej komisji rewizyjnej oddziału zakończone wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz powiatowych złożył przewodniczący komisji Maciej Tymoszuk.
Po przedstawionych sprawozdaniach
z działalności zarządu i komisji oraz
sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Mandatowej Józefa Szczura
ze Sławatycz, który poinformował, że
frekwencja wynosi 87% i zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał,
odbyło się głosowanie nad absolutorium, w którym delegaci jednogłośnie
udzielili absolutoriom ustępującemu
Zarządowi Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej za
okres kadencji.
W dalszej kolejności obrad przystąpiono do wyboru nowych władz oddziału
powiatowego oraz wyboru delegatów
na zjazd wojewódzki. Przewodniczący
komisji wyborczej Jerzy Koguc z Konstantynowa przedstawił propozycje
składów:
- 33-osobowego zarządu oddziału powiatowego, do którego weszli przedstawiciele wszystkich oddziałów gminnych
Związku OSP RP wybrani na zjazdach
gminnych oraz osoby zgłoszone dodatkowo: ks. Henryk Jakubowicz, ks. Andrzej Biernat, Komendant Miejski PSP
st. bryg. Artur Tomczuk i Bożena Krzyżanowska z fili OW w Białej Podlaskiej;
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- 5-osobowej komisji rewizyjnej;
- 19 delegatów na zjazd wojewódzki.
Propozycje zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu jawnym przez delegatów.
Na pierwszych posiedzeniach, które
odbyło się w trakcie przerwy zjazdowej, zarząd i komisja ukonstytuowały
się. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Maciej Tymoszuk z Gminy
Międzyrzec Podlaski.
Zarząd Oddziału Powiatowego wyłonił
ze swojego grona 13-osobowe prezydium, które wybrało na funkcję Prezesa Mariusza Filipiuka, Wiceprezesów
Jerzego Czyżewskiego i Romualda
Murawskiego, Sekretarza Wiesława
Panasiuka, Skarbnika Bożenę Krzyżanowską. Do Zarządu OW w Lublinie
desygnowano: Mariusza Filipiuka, ks.
Romana Sawczuka i Czesława Pikacza.
W uchwalonym programie działania,
które przedstawił przewodniczący
komisji uchwał i wniosków Wiesław
Panasiuk Prezes Oddziału Gminnego
w Białej Podlaskiej na lata 2022 – 2026
wyznaczono priorytety, a w wśród nich:
– promocja działań i innych inicjatyw
lokalnych realizowanych przez OSP
oraz wspólną realizację przedsięwzięć
skierowanych do OSP i integrujących
członków OSP;
– propagowanie działalności kobiet
i młodzieży skupionych w kobiecych
i młodzieżowych drużynach pożarniczych;
– rozwijanie form i metod wzrostu
poziomu wyszkolenia członków OSP
m.in. poprzez propagowanie sportu
pożarniczego, organizację zawodów
sportowo – pożarniczych oraz różnorodnych form szkolenia;
– kontynuacji powiatowych pielgrzymek strażaków połączonych obchoda-
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mi powiatowego dnia strażaka;
– pomoc merytoryczną dla jednostek
OSP i oddziałów gminnych;
– szukanie nowych form finansowania
jednostek OSP np. programy unijne;
– wspieranie działalności OSP, które
podejmują nietypowe formy działania;
– działalność kulturalna szczególnie
w zakresie wspierania strażackich orkiestr dętych oraz innych zespołów
artystycznych działających pod patro-

www.powiatbialski.eu

natem ochotniczych straży pożarnych.
W trakcie obrad st. bryg. w st. spocz.
Zbigniew Łaziuk zaprezentował
publikację wydaną przez Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej „Straże
pożarne powiatu bialskiego”. Publikacja
poświęcona jest Ochotniczym Strażom
Pożarnym powiatu bialskiego, zawiera
rys historyczny wszystkich OSP z powiatu oraz struktur wojewódzkich
i powiatowych Związku OSP RP, które

funkcjonowały i funkcjonują na terenie
powiatu. Jeden z rozdziałów poświęcony jest zawodowej i państwowej straży
pożarnej.
Na zakończenie obrad w imieniu prezydium zjazdu życzenia świąteczne i noworoczne złożyli druh Marian Starownik, druh Mariusz Filipiuk i ks. Andrzej
Biernat.
Materiał: Bożena Krzyżanowska ZOP ZOSP RP
w Białej Podlaskiej

Świąteczna wizyta młodzieży
z Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Młodzieży, towarzyszyła nauczyciel
Agnieszka Jakoniuk. Przewodniczącemu Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszowi Kiczyńskiemu,
a także Staroście Bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi złożyli oni życzenia
z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2022 Roku. Życzenia
zostały przekazane także wszystkim

Fot. Biuro Rady

Okres przedświąteczny jest okazją do spotkań, składania życzeń
i dzielenia się życzliwością. Dnia
15 grudnia 2021 r. Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej
odwiedziła delegacja z Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddziału w Białej Podlaskiej.

radnym i pracownikom Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Należy podkreślić, że tę piękną tra-

Specjalista radzi…

Dziecko zdolne

Cechą charakterystyczną dzieci
i uczniów uzdolnionych jest wczesne, spontaniczne pojawianie się
pewnych predyspozycji i wysokiego poziomu sprawności w określonym obszarze aktywności.

we, sportowe;
• zdolności twórcze, wysoki poziom
twórczy w różnych płaszczyznach
życia.
Uczeń jest uznawany za zdolnego, jeśli
posiada:
• wysokie zdolności ogólne – dotyczą ponadprzeciętnej inteligencji
albo specyficznych uzdolnień kierunkowych;
• uzdolnienia kierunkowe, predyspozycje twórcze – zaliczyć
można: płynność, giętkość i oryginalność myślenia, otwartość na doświadczenia, ciekawość, badawczość,

Dziecko zdolne to takie, które posiada:
wysoki iloraz inteligencji zdolności
ogólne ponadprzeciętne, które pozwalają uczyć się w zakresie wiedzy
teoretycznej;
duże osiągnięcia zdolności kierunkowe, specjalne, uzdolnienia np.
matematyczne, artystyczne, języko-

dycję przedstawiciele ZDZ w Białej
Podlaskiej kultywują już od kilku lat.
Materiał: Anna Jóźwik

poszukiwanie przygód i umysłowych gier, wrażliwość na szczegóły,
dokładność w rozwiązywaniu problemów, tworzenie własnych idei,
wrażliwość na odczucia;
• charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem zadaniowym – to
takie właściwości osobowości, które
umożliwiają autentyczne zaangażowanie w wykonywane zadanie. Do
nich należy: motywacja, uporczywość, wytrzymałość, ciężka praca,
samozaparcie w ćwiczeniach, pewność siebie, wiara w swoje zdolności
i wykonywaną pracę.
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Cechy funkcjonowania dziecka zdolnego, na które rodzice i nauczyciel
powinien zwrócić uwagę w toku prowadzonych obserwacji: łatwość zapamiętywania i uczenia się nowych
umiejętności, duży zasób wiadomości o otaczającym świecie, dziecko
uczy się chętnie, szybko i efektywnie. Ciekawość poznawcza – dziecko
jest dociekliwe, spostrzegawcze, wykazuje zainteresowanie otoczeniem.
Ma sprecyzowane, ukierunkowane
zainteresowania. Dziecko zadające
dużo pytań (cechą charakterystyczną tych pytań jest ich jakość, pytania problemowe pojawiają się bardzo
wcześnie, np. u 2-latka na poziomie

4-latka, a u 8-latka na poziomie
15-latka). Aktywność i inicjatywa
w działaniu (dziecko inicjuje zabawy, ma oryginalne pomysły, bogatą
wyobraźnię, jest zainteresowane różnymi formami aktywności, ma potrzebę ekspresji przeżyć w różnych
formach – opowiadanie, ruch, muzyka, plastyka). Chęć wykonywania
zadań umysłowych, zdolność do skupienia uwagi na interesującej dziecko aktywności przez dłuższy czas.
Samodzielność w działaniu, dziecko
ma własne pomysły na realizację zadania stawianego przez nauczyciela.
Umiejętność uzasadnienia własnego
zdania i przekonywania do swoich
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pomysłów, dyskutowania, argumentowania.
Sformułowanie jednoznacznego
opisu ucznia zdolnego jest trudne,
ponieważ uczniowie ci nie tworzą
jednorodnej grupy. Przeważnie postrzega się ich jako posiadających
wrodzone predyspozycje do określonego działania i sprawniej od innych
wykonujących zadania, z lepszymi
rezultatami niż ich rówieśnicy w zespole klasowym. Każdy rodzaj zdolności może ujawnić się w różnym
okresie życia dziecka, na każdym
etapie jego edukacji.
Materiał: Dorota Dobrowolska – pedagog Powiatowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej
Podlaskiej Filia w Międzyrzecu Podlaskim

Zespół Szkól im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach z prestiżową
nagrodą za tworzenie kultury bezpieczeństwa kolejowego!

Konferencja ta to nie tylko debata
oraz wymiana doświadczeń. W ramach tego przedsięwzięcia rozstrzygnięto konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, do
którego ZS w Małaszwiczach zgłosił
swoją zeszłoroczną aktywność – Międzyszkolny Konkurs Ambasadorzy
Bezpieczeństwa Kolejowego, który
zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja dla Rozwoju
Kolei. Jakże dużym zaskoczeniem
dla szkoły było uznanie i docenienie
właśnie tej działalność przez Kapitułę Konkursu! Co więcej, nie było
to zwykłe wyróżnienie a NAGRODA GŁÓWNA w kategorii „Czynnik
ludzki – edukacja”. Warto zaznaczyć,
że wśród wszystkich wyróżnionych
i laureatów ZS w Małaszewiczach był
jedyną szkołą, co jest niewątpliwie dodatkową nobilitacją. Być docenionym
razem z takimi instytucjami jak: Koleje Śląskie, PKP Energetyka, Przedsię-

Fot. Urząd Transportu Kolejowego

9 grudnia Zespół Szkół im. Wł.
St. Reymonta w Małaszewiczach
miał szansę uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń
w branży kolejowej – w V Konferencji Kultury Bezpieczeństwa
organizowanej corocznie przez
Urząd Transportu Kolejowego.

biorstwo Robót Telekomunikacyjnych
i Elektroenergetycznych „PROTEL”,
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu, Fundacja ProKolej czy
też Portal „Raport Kolejowy” – jest
ogromnym sukcesem, który na pewno szkoła będzie świętować jeszcze
długo. Jest to także dodatkowa motywacja do działania w zakresie edukacji
dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa w branży kolejowej. Podobno
szkoła już planuje kolejne aktywności
z tym związane. Tę zacną nagrodę
z rąk Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – dr inż. Ignacego Góry, odebrała w imieniu Dyrektora Zespołu
Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach – Pani Małgorzata Trębicka-Żuk – pomysłodawczyni do-

cenionego konkursu. Taka nagroda to
prestiżowe wyróżnienie. Pokazuje nam,
że edukacja dla bezpieczeństwa kolejowego jest niezwykle istotna. Uważam,
że przyszłe kadry kolejowe już na etapie
nauki w szkole powinny mieć wpajane
zasady i procedury, które będą służyły
zachowaniu jak najwyższego poziomu
bezpieczeństwa w środowisku pracy. To
my kształcimy przyszłe kadry kolejowe,
więc to na nas spoczywa ten obowiązek –
mówi Pani Małgorzata Trębicka-Żuk,
dodając – Przecież czym skorupka za
młodu nasiąknie… każdy z nas zna to
przysłowie, a w kwestii kultury bezpieczeństwa sprawdza się ono w stu procentach. Nie wyobrażam sobie, aby podczas
prowadzenia procesu kształcenia nie
poruszać tak elementarnych zagadnień,
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jakim jest właśnie kultura bezpieczeństwa, a propagowanie jej nie tylko w formie zajęć lekcyjnych, ale właśnie w formie konkursu – na pewno wzmacnia
pozytywne i oczekiwane postawy w tym
zakresie. Warto również wspomnieć, że
nasza szkoła od 2019 roku jest sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju
kultury bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym, co dodatkowo obliguje nas
do popularyzacji właśnie takich postaw,
szczególnie wśród przyszłej kolejowej
kadry. Jubileuszowa V Gala Kultury

www.powiatbialski.eu

Bezpieczeństwa zakończyła się debatą na temat „Rola transportu kolejowego w osiągnięciu neutralności
klimatycznej. Gdzie jesteśmy? Dokąd
zmierzamy?”, w której udział wzięli:
Jakub Kapturzak – Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa, dr
Jakub Majewski – Prezes Zarządu
Fundacji ProKolej, Piotr Majerczak –
Wiceprzewodniczący Prezydium Rady
Programowej Centrum Efektywności
Energetycznej Kolei, Jacek Konop –
Wiceprezes Zarządu ds. technicznych

ze spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Rafał Zgorzelski, Członek
Zarządu Polskich Kolei Państwowych
S.A. W debacie nie mogło zabraknąć
gospodarza – dr inż. Ignacego Góry,
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przybliżył trendy i perspektywy rozwoju transportu kolejowego
oraz podkreślił, że kolej wciąż ma bardzo duży potencjał, który koniecznie
trzeba wykorzystać.
Materiał: Małgorzata Trębicka-Żuk ZS w Małaszewiczach

Konkurs „Czysta Ziemia” został rozstrzygnięty
10 grudnia odbył się finał XIII
edycji konkursu „Czysta Ziemia”, podczas którego nagrodzeni zostali uczniowie oraz
szkoły, które wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w działaniach w zakresie edukacji ekologicznej,
zbiórce odpadów nadających
się do powtórnego wykorzystania, zbiorowym sprzątaniu
śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich
składowania oraz podjęli inne
i n i c j a t y w y p ro e k o l o g i c z n e
podnoszące świadomość problemu zaśmiecenia i ochrony
powierzchni Ziemi.
Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2008 r. przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przy
koordynacji Wydziału Rolnictwa
i Środowiska , skierowany jest
do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu
bialskiego. Celem konkursu jest
rozpowszechnienia wśród dzieci
i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, a w szczególności wobec
zaśmiecania powierzchni Ziemi odpadami komunalnymi.
W tym roku, w trakcie tr wania
konkursu od 4 września do 31 października 2021 r. udało się zebrać
łącznie: ponad 4 tony baterii i akumulatorów; ponad 20 ton szkła;
16,5 tony plastiku; ponad 66 ton

papieru i tektury; ponad 3 tony
puszek aluminiowych i tyle samo
nakrętek butelek PET; blisko 30
ton złomu; około 60 ton zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz niecałe 6 tys. sztuk
tonerów drukarskich.
Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej ufundowało nagrody
rzeczowe szkołom, jak również
uczniom, najbardziej zaangażowanym w konkurs. Nagrody wręczyli
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk
i Przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński.
W składzie Komisji Konkursowej
zasiedli:
Przemysław Bierdziński – dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Białej

Podlaskiej – przewodniczący;
Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu – członek;
Mateusz Majewski – członek Zarządu Powiatu – członek;
Anna Jureczek – przedstawiciel
Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – członek;
Małgorzata Kołodziejska – przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej – sekretarz.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu
komisja wyłoniła 5 laureatów, którymi zostali:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II
w Tuliłowie;
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyń-
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Wyróżnienia otrzymali:
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Sławacinku Starym;
Zespół Szkół w Sławatyczach;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu;
Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Kra-
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jowej w Grabanowie;
Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie;
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tuliłowie, która zajęła I miejsce
w konkursie przygotowała część
artystyczną, wspaniale zaprezentowaną przez uczniów. Poprzez
tematyczne piosenki i choreografię podkreślili znaczenie dbania
o środowisko. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu, dziękujemy za ogromne zaangażowanie
i zachęcamy do wzięcia udziału za
rok w XIV edycji konkursu „Czysta
Ziemia”.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

skiego w Rzeczycy;
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Dobryniu Dużym;
IV miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu;
V miejsce – Szkoła Podstawowa
im. 1000-lecia Państwa Polskiego
w Sworach.
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W tym roku Dzień Kolejarza
w Zespole Szkół im. Wł. St.
Reymonta w Małaszewiczach
przybrał nieco inną formę niż
w latach ubiegłych. Zamiast klasycznego apelu postanowiono
zorganizować wystawę fotografii
kolejowej autorstwa Macieja Józefczuka i Piotra Szymborskiego
– uczniów klasy I DF, kierunku
technik pojazdów kolejowych.
Wykonywane przez nich zdjęcia
zachwyciły społeczność szkolną,
a szczególnie nauczycieli przedmiotów zawodowych. To był
właśnie główny powód tego, aby
przedstawić w postaci wystawy
tę niezwykłą pasję oraz zaangażowanie młodych fotografów,
lokalnej społeczności. Wystawa
została oficjalnie otwarta 25 listopada o godz. 13:00 przez Dyrektora ZS im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach Pana Roberta
Wieczorka.
Na tym niecodziennym wydarzeniu
pojawili się przedstawiciele lokalnych
władz – Pani Barbara Kociubińska-Koza – dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz Pani
Małgorzata Kadłubowska wicedyrektor Wydziału Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Białej
Podlaskiej – reprezentujące Starostę
Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka. Obecni byli także reprezentanci instytucji, które wsparły szkołę
w organizacji wystawy – Pani Joanna Czykiejda, przedstawiciel PKP SA
i jednocześnie menadżer Dworca
Kolejowego im. Zesłańców Sybiru
w Białej Podlaskiej oraz Pan Cezary
Nowogrodzki Prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Tłoka”. Nie
zabrakło także przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół
im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, którzy niezwykle pięknym
przemówieniem pogratulowali talentu i pasji młodym fotografom. Na

Fot. ZS w Małaszewiczach/Radio Biper

Wystawa fotografii „Kolej w obiektywie uczniów Macieja
Józefczuka i Piotra Szymborskiego” – JUŻ OTWARTA!

oficjalnym otwarciu pojawili się także
rodzice i krewni Macieja i Piotra oraz
oczywiście autorzy wystawianych fotografii.
Należy wspomnieć, że początkowo
wystawa ta miała być zorganizowana w murach szkolnych, a prace młodych fotografów miały zawisnąć na
szkolnych korytarzach. Jednak dzięki determinacji jednego z nauczycieli
udało się ową wystawę zorganizować
w hali Dworca Kolejowego im. Zesłańców Sybiru w Białej Podlaskiej.
To miejsce wręcz idealne do organizacji takiego przedsięwzięcia, szczególnie że sama infrastruktura hali
dworcowej pozwala na zainstalowanie witryn wystawowych.
Trudno byłoby jednak zorganizować
taką wystawę bez wsparcia, dlatego
została objęta patronatem honorowym Starosty Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka oraz Prezydenta Miasta
Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka. Do zacnego grona patronów
dołączyło także Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei. Niemniej,
jednak gdyby nie życzliwość PKP
S.A., szkoła nie miałaby gdzie zorganizować tego wydarzenia. To właśnie
ta spółka zezwoliła Zespołowi Szkół
w Małaszewiczach na ulokowanie
witryn wystawowych w hali Dworca
Kolejowego w Białej Podlaskiej.
Ogromne wsparcie przyszło także ze
strony Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne „Tłoka” z Koszoł, które

użyczyło szkole witryn do zaprezentowania fotografii. Oczywiście nie
obyło się również bez wspaniałych
bialskich mediów, które objęły nas
patronatem medialnym – Radio Biper, Tygodnik Podlasianin oraz Biala24.pl.
– Wszystkim naszym patronom, zarówno honorowym, jak i medialnym
oraz tym, dzięki którym możliwa była
organizacja takiego przedsięwzięcia –
serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję
na dalszą owocną współpracę przy kolejnych przedsięwzięciach – a już kilka
kolejnych pomysłów tli się nam gdzieś
z tyłu głowy – mówi organizatorka
i pomysłodawczyni wystawy Pani
Małgorzata Trębicka-Żuk, nauczyciel
przedmiotów zawodowych, dodając
– tą wystawą pragniemy nagrodzić pasję Maćka i Piotrka i utwierdzić ich, że
wybrali właściwą drogę, właściwe tory.
Tylko pasja rodzi profesjonalizm, a tych
dwóch niespełna 15-letnich uczniów
jest na dobrej drodze do profesjonalizmu! A my będziemy ich w tym wspierać z całych sił!
Serdecznie zapraszamy wszystkich
do odwiedzenia Dworca Kolejowego
w Białej Podlaskiej i obejrzenia wystawy, która będzie dostępna przez 3
miesiące – do 24 lutego 2022 r. Naprawdę WARTO! Zachęcamy też do
odwiedzania i obserwowania profili
na Facebooku Instagramie Maćka
i Piotrka.
Materiał: Małgorzata Trębicka-Żuk ZS w Małaszewiczach
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II Mikołajkowe Zawody Sportowe w Rogoźnicy

Imprezę otworzyła dyrektor szkoły Pani Dorota Herda wspólnie
z dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Panem Przemysławem Bierdzińskim oraz
Prezesem Koła Łowieckiego nr 12
„Ogar” Panem Jerzym Jakubiukiem. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy z życzeniami świątecznymi od Starosty Bialskiego
Pana Mar iusz a Filipiuk a oraz
upominki ufundowane przez Koło
Łowieckie. Następnie przedszkolaki wzięły udział w konkurencjach
sportowych przygotowanych i po-

Fot. Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy

8 grudnia w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy odbyły się II Mikołajkowe Zawody
Sportowe.

prowadzonych przez pracowników
szkoły i uczniów ze starszych klas.
Dzieci wspaniale poradziły sobie ze
wszystkimi konkurencjami sprawdzającymi szybkość, zwinność oraz
celność, świetnie się przy tym ba-

wiąc i integrując. Zwieńczeniem Mikołajkowych Zawodów Sportowych
było wręczenie medali wszystkim
przedszkolakom biorącym udział
w turnieju.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Organizacja ,,Podaj dziecku pomocną dłoń’’ przekazała
bożonarodzeniowe paczki podopiecznym

W tym roku, z uwagi na panującą
pandemię nie zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe. Organizacja zrezygnowała z corocznej
Wigilii, gdzie członkowie razem
z władzami i zarządem mogli podzielić się opłatkiem, złożyć sobie
życzenia, skosztować przygotowanych potraw Wigilijnych oraz spędzić czas na rozmowach w świątecznej atmosferze z melodią kolęd
w tle.
Zamiast tego prezes organizacji –
Sławomir Zacharjasz w skromnej
atmosferze, na świeżym powietrzu

Fot. Organizacja ,,Podaj dziecku pomocną dłoń”

20 grudnia 2021 r. organizacja
,,Podaj dziecku pomocną dłoń’’
w M i ę d z y r z e c u Po d l a s k i m ,
wydała swoim podopiecznym
paczki żywnościowe, aby choć
w niewielkim stopniu pomóc
rodzinom przygotować się do
nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia.

złożył podopiecznym organizacji
życzenia, wyrażając głęboką nadzieję,
że już za rok w okresie przedświątecznym wszyscy, bez obaw będą mogli
spotkać się na wspólnej Wigilii.

Organizacja ,,Podaj dziecku pomocną dłoń’’, składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli
się w pomoc w przygotowaniu tegorocznych paczek.

Materiał: Organizacja ,,Podaj dziecku pomocną dłoń”
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Brodacze ze Sławatycz na liście niematerialnego
dziedzictwa kulturowego Polski

Od ponad roku Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach realizował działania o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
16 grudnia 2021 r. oficjalnie poinformowano o wpisie do rejestru Brodaczy ze Sławatycz. To niepowtarzalne
zjawisko kulturowe na terenie powiatu bialskiego, nadbużańskiego zakątka
Lubelszczyzny zostało uznane za cenną tradycję obrzędu pożegnania starego roku przez Brodaczy ze Sławatycz.
Dokładnie w połowie września ubiegłego roku na spotkaniu konsultacyjnym mieszkańcy Sławatycz wyrazili
zgodę na wpis do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Obrzędu Pożegnania Starego Roku
Brodaczy ze Sławatycz. Dokonali wyboru upoważnionego przedstawiciela
depozytariuszy, którego zadaniem
było przygotowanie i opracowanie
niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku wraz z załącznikami do
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Jednym z głównych działań przeprowadzanych w ramach konsultacji
społecznych było zadanie pytania

Fot. S. Pruniewicz

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
1 grudnia 2021 r. element: „Brodacze ze Sławatycz – zwyczaj pożegnania starego roku” został
wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

mieszańcom gminy „Jakie znaczenie
ma dla Pani/Pana obrzęd Pożegnania
Starego Roku przez Brodaczy ze Sławatycz?”. W wypowiedziach można
było usłyszeć, że mieszkańcy są dumni
z tego obrzędu, jest on znakiem rozpoznawczym oraz tradycją, którą należy
chronić, pielęgnować, aby nigdy nie
zaginęła. Wpis na prestiżową listę jest
bez wątpienia zasłużony, ponieważ to
jeden z najstarszych zwyczajów na Lubelszczyźnie, to żywa tradycja z wielką
dbałością kultywowana przez mieszkańców Sławatycz.
Brodacze, to lokalna nazwa przebierańców, którzy w ostatnich dniach
grudnia nakładają na siebie specjalne
stroje i paradują w nich ulicami Sławatycz. Określenie „brodacze” pochodzi od bardzo długich bród z lnianego

włókna. Symbolizowały one długie
życie, doświadczenie oraz bogactwo
przeżyć. Twarz brodacza była zakryta ręcznie wykonaną ze skóry maską.
Okrycie wierzchnie stanowił długi
kożuch barani odwrócony futrem na
zewnątrz. Garb i długi kij w ręku były
oznakami starości, doświadczenia
i wielkiego wysiłku, jaki trzeba było
znieść w ustępującym roku. Ręce
i nogi owinięte były słomą podwiązane powrósłami. I oczywiście pokaźna, wysoka (ok. 80 cm) cylindryczna
czapa, przystrojona setkami bibułkowych kwiatów i wstążek.
Odziani w ten sposób brodacze chodzili ulicami Sławatycz, zabawiając
dzieci i młodzież, wzbudzając powszechne zainteresowanie. W ostatni
dzień grudnia w godzinach popołudniowych rozpoczynali kolędowanie
połączone ze składaniem życzeń.
Skąd ta tradycja się wzięła? Tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, skąd
i od jak dawna jest kultywowana
w Sławatyczach. Wiadomo jednak, że
na Polesiu ma swój niepowtarzalny
urok, który uwodzi i starych, i młodych a brodacze to prawdopodobnie
jedyni tacy kolędnicy w Polsce. – opisuje strój Brodaczy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach Bolesław Szulej.
Materiał: B. Szulej GOK Sławatycze/Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Przyznano tytuł Biblioteki Roku 2021
Powiatu Bialskiego

Spotkanie on-line komisji konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele współorganizatorów konkursu: dr Paweł Borek – dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, dr Barbara Kociubińska-Koza – dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, Dorota Uryniuk
– inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego,
Emila Waszczuk i Anna Chwedoruk
– instruktorzy w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Białej Podlaskiej, z dyrektorami finalistek: Panią Agatą
Chwalewską i Panią Magdaleną Chodzińską odbyło się 7 grudnia 2021 r.
Bezpośrednio po spotkaniu, podczas
posiedzenia Komisji przyznano tytuł
Biblioteki Roku 2021 Powiatu Bialskiego Gminnej Bibliotece Publicznej
w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą
w Wysokim.
Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą
w Wysokim wyróżniła się wdrażaniem innowacyjnych metod promocji książki, czytelnictwa i biblioteki także z zastosowaniem nowych
technologii, ponadto bardzo szeroką
współpracą z innymi instytucjami,
lokalnymi i ogólnopolskimi stowarzyszeniami w podejmowaniu inicjatyw animujących życie kulturalne. Doceniono wzorową promocję
działalności biblioteki oraz działania
rzecznicze, dzięki którym kreowany
jest pozytywny wizerunek instytucji
w opinii mieszkańców gminy, władz
samorządowych oraz na forum ogólnopolskim.
Z bogatej oferty pomysłowych dzia-

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Do finału, XIV edycji konkursu
na najaktywniejszą bibliotekę
publiczną w 2021 r. zakwalifikowały się: Gminna Biblioteka
Publiczna w Łomazach, Gminna
Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim.

łań skierowanych do różnych grup
odbiorców należy, wymieć:
– „Tydzień Bibliotek”, którego świętowanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Były to filmiki zamieszczane
na profilu facebookowym biblioteki,
w których w role książek wcielały
się osoby pełniące na co dzień różne
funkcje, np.: urzędnicy, nauczyciele,
przedstawiciele służb mundurowych,
radni, pracownicy służby zdrowia,
przedstawiciele mediów, dzieci, seniorzy, a także wolontariusze z Chin,
Indii, Portugalii i Włoch, przyjaciele
biblioteki z projektu AIESEC. Akcja
uzyskała bardzo duży zasięg i spotkała się bardzo dobrym odbiorem
w różnych środowiskach. Filmiki
można obejrzeć na profilu biblioteki
na Facebooku.
– W bieżącym roku wzbogacono ofertę biblioteki o zajęcia z elementami
biblioterapii. W tym celu pracownicy uczestniczyli w szkoleniach w ramach projektu „Aptekarz literacki”
realizowanego przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich we współpracy
z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, w którego efekcie pozyskano znak jakości „Biblioteka na
zdrowie», a zbiory systematycznie
są uzupełniane o książki z treściami
biblioterapeutycznymi. Wykorzystane zostały już w bieżącym roku do
przeprowadzenia zajęć z młodzieżą
w ramach Nocy Bibliotek.

– W ramach promocji wiedzy o regionie, gminie i miejscowości zorganizowano w Filii w Tłuśćcu uroczystość wpisującą się w obchody Roku
Batalionów Chłopskich w Powiecie
Bialskim pod hasłem „Pamięć w nas
trwa”. W program wydarzenia zaangażowanych było wiele środowisk:
parafia, szkoła, władze gminy, stowarzyszenia i zespoły ludowe, a także mieszkańcy. Podczas uroczystości
odsłonięto po renowacji pomnik Batalionów Chłopskich znajdujący się
przed budynkiem biblioteki w Tłuśćcu.
– Jak w latach poprzednich, tak
i w bieżącym roku zorganizowano
„Wieczornicę pamięci św. Jana Pawła
II”, w której licznie brali udział seniorzy. Wydarzenia te są organizowane
za każdym razem w innej miejscowości, aby wszyscy chętni mieszkańcy
mieli możliwość uczestniczenia.
Ważnym aspektem funkcjonowania
biblioteki jest dbałość o estetykę
i funkcjonalność lokalu, a także pozyskiwanie pozabudżetowych środków
na działalność.
W 2021 r. zamontowano w Bibliotece
w Wysokim projektor multimedialny
oraz ekran, zakupiono duże pufy do
kanapy narożnej służącej jako przytulne miejsce spotkań czytelników.
Kącik dziecięcy doposażono w huśtawkę oraz kolorowy dywan, a także pozyskano strój bibliozaura dla
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uatrakcyjnienia spotkań z najmłodszymi czytelnikami.
Środki na zakup zbiorów wzbogacono o fundusze z Instytutu Pamięci
Narodowej i dary od czytelników.
W celu poprawienia stanu sprzętu
komputerowego pozyskano dotację
z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w wysokości 29
970 zł.
Dzięki wygranej w powiatowym
konkursie o tematyce regionalnej
z cyklu „Ocalić od zapomnienia”

www.powiatbialski.eu

zakupiono półki bookcrossingowe, które będą zamontowane przy
Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski i w miejscowości Łukowisko,
aby mieszkańcy mieli całodobowy
dostęp do książek, a także możliwość podzielenia się przeczytanymi
książkami.
Za całokształt pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu
Podlaskim z siedzibą w Wysokim
przyznano bibliotece tytuł i statuetkę „Biblioteki Roku 2021 Powiatu

Bialskiego” i nagrodę Starosty Bialskiego w wysokości 2000 zł.
Ponadto przyznano wyróżnienie
Starosty Bialskiego Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach za zaangażowanie w krzewienie kultury,
systematyczną pracę mającą na celu
promocję książki i dostosowanie
działalności biblioteki do potrzeb
mieszkańców w trudnych warunkach pandemii.
Materiał: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Uchwałą Nr XLI/267/2021 Rada
Powiatu w Białej Podlaskiej
przyjęła stanowisko w sprawie
ustanowienia Roku 2022 Rokiem
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. W 2022
r. przypada dwieście dziesiąta
rocznica urodzin pisarza oraz
sześćdziesiąta rocznica powsta-

Fot. Zbiory Muzeum J. I. Kraszewskiego
w Romanowie

Rok 2022 Rokiem Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Powicie Bialskim
nia Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie.
Zachęcamy samorządy, instytucje
kultury oraz organizacje pozarządowe do podejmowania inicjatyw
i działań, których celem będzie upamiętnienie pisarza, jego twórczości
i działalności.
Materiał: Dorota Uryniuk Wydział Spraw Społecznych

Konkurs literacki „Bataliony Chłopskie
we wspomnieniach”

Laureaci konkursu zostali wyłonieni
przez komisję konkursową powołaną
Zarządzeniem Nr 68/2021 Starosty
Bialskiego. Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs komisja przyznała dwie nagrody: Pani Elżbiecie Baj z Międzyrzeca Podlaskiego
za pracę pt. „Pamięć w nas trwa”oraz
Pani Urszuli Tomczak z Rossosza za
pracę pt. „Tobie Polsko”.
Laureatki konkursu otrzymały nagrody pieniężne oraz pamiątkowe
dyplomy. Serdecznie gratulujemy

Fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

9 grudnia br. Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk wręczył nagrody
laureatom konkursu literackiego
„Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”.

i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu literackich pasji. W imieniu
Pani Elżbiety Baj nagrodę odebrał
Pan Michał Teofilski Zastępca Wójta

Gminy Międzyrzec Podlaski. Nagrodzone w konkursie prace zostaną
opublikowane w Gościńcu Bialskim.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

niejednokrotnie był o krok od śmierci, nie opowiadał o tym z takim wzruszeniem, jak o tym
patriotycznym geście. W dalszej części odczytano słowa przysięgi, którą nie tylko powtarzali
żołnierze, ale wszyscy zgromadzeni. Po przysiędze uformowano Batalion do defilady,
prowadzenie jej powierzono wujkowi. Z dumą maszerowałem sprężystym krokiem z bronią
przy boku na czele Batalionu- wspominał. Po meldunkach głos zabrał Stefan Skoczylas.
Przedstawił sytuację na froncie, zapoznał z liczebnością Batalionuów i podkreślił, że Bataliony
Chłopskie jako pierwsze ruszyły do walki z wrogiem. Po tych ceremoniach zgromadzeni
siedzieli na trawie, wśród nich krążyły kotły z bigosem, chleb pieczony przez kobiety z
Rossosza, śpiewano pieśni patriotyczne.

miarę dorastania zrozumiałam, jak jej było ciężko. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

życie na wsi wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wieczorami do moich rodziców

przychodzili sąsiedzi i opowiadali o minionej wojnie. Ja wraz z rodzeństwem przysłuchiwałam

się ich opowieściom. Były to opowiadania o akcjach ruchu ludowego, który zrodził się na

naszym terenie, później po decyzji Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego członkowie

tego ruchu stali się członkami organizacji wojskowej Bataliony Chłopskie. Akcje te zostały

opisane we wspomnieniach założyciela antyhitlerowskiego ruchu na terenie Rossosza

Franciszka Bancarzewskiego ,,Włóczęgi’’. Był on mężem siostry mojej mamy

wychowywani

w

duchu

patriotyzmu.

Doskonale

pamiętam

uroczystości

podokręg IV a

lesie w Karaczonach, niedaleko zabudowań Karola Mazurka. Na uroczystość otwarcia

lekarzem Piotrem Makarukiem. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 18 maja 1944 roku w

za szkolenie w zakresie saperki oraz za służbę sanitarną we współpracy z miejscowym

Jabłońskiemu, Janowi Chamieni, Tadeuszowi Grabowskiemu. Mój wujek był odpowiedzialny

Stefanowi Skoczylasowi, Bolesławowi Horaczyńskiemu, Arturowi Sobolewskiemu, Stefanowi

Podlaski Obóz Szkoleniowy BCh. Funkcje szkoleniowe powierzono Julianowi Czubie,

szkołę podoficerską, a następnie na jej bazie utworzono Szkołę Podchorążych tzw. Pierwszy

składający się z czterech drużyn. W marcu 1944 roku przy I Batalionie BCh zorganizowano

W lutym 1944 roku doszło do pierwszych ustaleń i utworzono

terenie Rossosza.

Skoczylasa czy też odsłonięcie pomnika poświęconego Szkole Podchorążych, która działała na

towarzyszące nadaniu szkole imienia żołnierza Batalionów Chłopskich ppłk Stefana

byliśmy

odwiedzał nasz dom. Również w Szkole Podstawowej w Rossoszu, do której uczęszczałam,

Podoficerowie zgrupowania

wujek, który uczestniczył w wielu bardzo niebezpiecznych akcjach, ścigany przez Niemców,

Jako kilkuletnie dziecko nie rozumiałam, dlaczego moja babcia tak często płacze. Dopiero w

Jeszcze Polska nie zginęła

czerwoną opaskę z wyszytymi literami BCh. Musiało to być niezwykle wzruszające, gdyż

obozu koncentracyjnego w odwecie za akcję partyzantów. Nigdy do domu już nie wrócili.

i często

wzruszenia. Wówczas dziewczęta podeszły do żołnierzy i każdemu założyły na rękaw biało-

niestety przerażający. Mój dziadek i stryjek, zostali schwytani przez Niemców i wywiezieni do

Ślubuję walczyć pod nim ku chwale ludu i Ojczyzny. W oczach zebranych pojawiły się łzy

Bóg- Honor- Ojczyzna. Dowódca ucałował proporczyk, przycisnął do serca i powiedział:

a druga była biało- czerwona i był na niej u góry wyhaftowany orzeł, a pod spodem napis:

wykonany proporczyk. Jedna jego strona była z zielonego jedwabiu z napisem I Batalion BCh,

Krzyża podeszły do dowódcy Stefana Skoczylasa ,,Piotra’’ i wręczyły mu własnoręcznie

Krzyża i cywilna ludność. Gdy podano komendę do ustawienia się, dziewczęta z Zielonego

Urodziłam się po wojnie, ale okres wojny był w moim domu dość długo żywy i

/ por. Jan Gabriołek „Grot”, Marsz Zaporczyków/

Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic,

I ani żal, ani tęsknota

I idą wciąż naprzód, bo taki ich los,

Idą naprzód, taka ich dola.

są szpiegami. Na uroczystość otwarcia przybył pluton ,,Zawiszy’’, dziewczęta z Zielonego

,,Włóczegi’’, byli również zaangażowani w tę akcję, mieli za zadanie wybadać, czy przybyli nie

Niejednemu wyrwie się westchnienie,

z lasu i chciała ich zobaczyć. Kilkunastoletni chłopcy z Rossosza, min. młodszy brat

Poprzez lasy, góry i pola.

mieszkańców z bliższej i dalszej okolicy. Ludność słyszała o niesamowitych akcjach chłopców

stolarz Józef Osmólski przygotował wielki stół i ławki. W tym dniu przybyło wielu

zorganizowano zbiórkę żywności, nawet zakupiono parnik do gotowania bigosu. Miejscowy

Maszerują cicho niby cienie

Tobie Polsko
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Praca konkursowa Urszuli Tomczak

„TOBIE POLSKO”

W ramach konkursu „Bataliony Chłopskie we wspomnieniach” pod Honorowym Patronatem Starosty Bialskiego

www.powiatbialski.eu
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opowiadał o swoich doświadczeniach. Gdy pytaliśmy wujka, jak udało mu się wyjść z różnych

który dosłużył się stopnia oficerskiego i kilku odznaczeń. On także prowadził wykłady i

szacunkiem u wujka cieszył się Wincenty Józefaciuk uczestnik pierwszej wojny światowej,

wykładów wzorowali się na tradycjach i bohaterstwie naszych przodków. Wielkim

Prowadzili pogadanki na temat walk, powstań narodowych, bohaterów, wieszczy. W czasie

wrześniowej udało im się wrócić do domów, ale nadal myśleli o walce konspiracyjnej.

września 1939, którzy byli w armii generała Kleberga, Kutrzeby czy Podhorskiego. Po klęsce

ósmej do dwudziestej z przerwą na obiad. Szkolenie teoretyczne często prowadzili żołnierze

Na śniadanie najczęściej był chleb z marmoladą i kawa, na obiad zupa z z porcją mięsa, na

spółdzielczym dawano produkty na kredyt, a miejscowe kobiety przynosiły jaja i piekły chleb.

miejscowej ludności kupowano świnię lub krowę, w razie braku pieniędzy w sklepie

pomocnika, były też trzy sanitariuszki, które w wolnych chwilach pomagały kucharzowi. Od

ćwiczeń na świeżym powietrzu chłopakom dopisywały apetyty. Wyznaczono kucharza i jego

spalonych wsi, Już dopala się ogień, kołysankę Dziś do Ciebie przyjść nie mogę.Po dniu

kampanii wrześniowej, a w czasie wolnym śpiewali wojskowe piosenki partyzanckie: My ze

życzliwość. Kadeci poznawali też sylwetki i życiorysy bohaterów narodowych oraz bohaterów

koleżeństwo, sumienność, uczciwość, odwagę, współpracę, zdyscyplinowanie, lojalność,

patriotyczne postawy zwracano uwagę

na pozytywne cechy charakteru, a więc:

niebezpiecznych sytuacji, powtarzał słowa Wincentego: Żołnierz dobrze wyszkolony potrafi

kolację chleb z jajecznicą. Gdy moja mama w czasie wizyt częstowała wujka jajecznicą,

Oprócz zajęć praktycznych odbywały się szkolenia ideowo- polityczne. Kształtując

wyjść z każdejopresji. W czasie szkolenia praktycznego Batalion zaszywał się w lasach daleko

wspominał tamte czasy: To wielkanocne jedzenie- tak mówilichłopcy w lesie- dodawał.

Następnego dnia Batalion rozpoczął szkolenie. Zajęcia w Batalionie odbywały się od

nie tylko od szosy głównej, ale i daleko od polnych dróg. Czasami były to Czarny las lub

przygotowania do egzaminów końcowych. Niestety, 7

Unitów Podlaskich prześladowanych przez władze carskie. Tak jak i wtedy, modlitwy zostały

miejsca, w którym odbywały się uroczystości. Las Sumierz był tajnym miejscem modlitw

dumny, gdy głos zabrał jego ojciec Szymon Bancarzewski i nawiązał do historycznego

podoficerskich. Były przemówienia nawiązujące do aktualnej sytuacji. Wujek mówił, że był

uroczystości było ogłoszenie wyników egzaminów i nadanie stopni podchorążych i

wierzchołkami drzew słowa: Ojczyznę wolną racz namwrócić Panie. Głównym punktem

dojrzeć twarz niezalaną łzami gdy z około pięciuset piersi rozbrzmiewały niosące się ponad

patriotyczne kazanie, a na jej zakończenie zaintonował pieśń Boże coś Polskę. Trudno było

ołtarzem i wycierali łzy. Msza miała bardzo podniosły charakter. Ksiądz Mościcki wygłosił

ludność przybyła z bliższej i dalszej okolicy. Przybywający na uroczystość przyklękali przed

Satanowskiego, oddział ,,Zawiszy’’, dziewczęta z Zielonego Krzyża, a jeszcze dalej pozostała

opaski, na głowach czapki furażerki. Stanęli naprzeciw ołtarza. Dalej stali goście pułkownika

proboszcza parafii Rossosz. Żołnierze z Batalionu dostali broń. Na lewym ramieniu mieli

oraz ołtarz polowy. Około jedenastej przywieziono księdza Zygmunta Mościckiego

Dzień zapowiadał się pięknie, słońce świeciło od rana. Już wcześniej przygotowano prowiant

dumny, bo to jemu powierzono organizację tej uroczystości. Opowiadał o tym wielokrotnie.

chrzczono dzieci, udzielano ślubów, obchodzono rocznice narodowe. Wujek był bardzo

Sumierz. To miejsce historyczne. Za panowania caratu odprawiano tam msze święte,

egzaminów były zadowalające. Na uroczystość zakończenia Szkoły Podchorążych wybrano las

strzelania, ponieważ były ograniczenia amunicji ze względu na jej braki, ale ogólnie wyniki

,,Piotr”. Egzaminy przebiegały w przygnębiającej atmosferze. Najtrudniejszy egzamin był ze

czerwca w pociągu jadącym do Warszawy został aresztowany dowódca Stefan Skoczylas

W czerwcu rozpoczęto

Pustosz niedaleko Żelizny w powiecie radzyńskim, Pionki w powiecie włodawskim lub inne
miejsca.Szkolenie najczęściej odbywało się poprzez różne akcjach sabotażowe. Były to
napady na niemieckie magazyny, rozbrajanie samochodów niemieckich, przechwytywanie
poczty, odbieranie transportów żywności, likwidacja pojedynczych patroli niemieckich, ataki
na siedziby gestapo, akcje na torach kolejowych czy otwarte bitwy i potyczki z wrogiem.
Uczono także terenoznawstwa na

Akcje te miały na celu zdobycie broni, opóźnianie dostaw żywności dla żołnierzy niemieckich,
wywoływanie chaosu w administracji okupacyjnej.
podstawie zdobytych niemieckich map.

Żołnierze Szkoły Podchorążych na ćwiczeniach

wysłuchane, w 1905 roku car wydał ukaz zezwalający na tolerancję w wyznawaniu innych

pokolenie, które nie zaznało wojny jesteśmy wdzięczni tym, którym zawdzięczamy wolność.
Niech będą wzorami do naśladowania. Doceńmy, że żyjemy w wolnej ojczyźnie i
wskrzeszajmy atmosferę trudnych lat wojny, a pamięć o tych bohaterskich czynach niech
będzie wyrazem naszej najwyższej wdzięczności.

żołnierze byli tego dowodem. Po oficjalnych uroczystościach zgromadzeni siadali na trawie,

rozmawiali wesoło, częstowali się bigosem i pieczeniami przygotowanymi przez kucharza

,,Kubusia”, nie stroniono też od alkoholu. Ciocia, siostra mojej mamy, narzekała, że pomimo

jej starań kulinarnych, wujek często przy obiedzie zachwycał się umiejętnościami ,,Kubusia’’ i

Zakończenie Szkoły Podchorążych

przeważającej części stanowili synowie polskiej wsi zahartowani do trudnych warunków

oddziały Batalionów Chłopskich wniósł ogromny wkład w odzyskanie wolności. Oddziały te w

Nadeszła upragniona wolność. Początkowo ruch partyzancki, który później tworzył

złościło.

Urszula Tomczak

znieść trudy życia partyzanckiego. Walczyli o wolność ojczyzny za najwyższą cenę. Jako

wywołały radosną atmosferę, po sześciu latach okupacji nadchodziła wolność, a obecni

podkreślał, że nawet w lesie potrafił wyczarować restauracyjny obiad, to ciocię trochę

poprzez ciężką pracę, nauczeni miłości do ziemi, wychowani w duchu patriotyzmu, potrafili

religii niż prawosławie, tak i teraz jest nadzieja na pokonanie okupanta- podkreślił. Słowa te
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Społeczeństwo się starzeje – donoszą media i naukowe
opracowania. Intensyfikacja
tego procesu determinuje również działania biblioteki, poszerza ich zakres. Duża część
osób z pokolenia 60 plus czując
się w miarę zdrowo, ma swoje
zainteresowania, pasje i chce
nadal aktywnie spędzać czas.
Biblioteka Pedagogiczna, jako placówka publiczna, podjęła szereg
działań mających na celu aktywizację seniorów. Widzimy w nich
źródło kultur y, wiedzy, tradycji
i obyczaju, zasadniczych wartości
dla zachowania więzi społecznych.
Zaspokajając potrzeby edukacyjne
osób starszych, organizowane są
comiesięczne spotkania seniorów
skupionych w Uniwersytetach
Tr z e c ie go W ieku, k lubach s eniora oraz osób niezrzeszonych.
Słuchacze UTW stanowią część lokalnej inteligencji, w skład której
wchodzą najczęściej emerytowani
nauczyciele, lekarki, pielęgniarki,
pracownicy struktur samorządowych, ale również przedstawiciele
innych profesji. Od 2011 r. biblio-

teka współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym
przy Akademii Wychowania Fizycznego Filii w Białej Podlaskiej,
a od 2015 z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Państwowej Szkole Wyższej w Białej
Podlaskiej oraz kilkoma klubami
seniora. Biblioteka Pedagogiczna
jako placówka edukacyjna posiada wykształconą kadrę i bogaty
(w dużej mierze naukowy) księgozbiór, dający możliwość samokształcenia i pogłębiania zainteresowań. Założeniem podjętych
d z i a ł a ń b y ł o : w s p i e ra n i e i d e i
kształcenia ustawicznego, zapobieganie izolacji osób starszych,
zdobywanie lub utrwalanie wiedzy, pomoc w ciągłym doskonaleniu siebie, tworzenie więzi wspierających aktywność społeczną,
zwiększenie uczestnictwa osób
starszych w kulturze, poprawa
jakości życia seniorów, wzmocnienie poczucia własnej wartości,
możliwość dzielenia się własnymi
doświadczeniami, pasjami, mądrością życiową.
W bibliotece istnieje możliwość
obejrzenia wystaw, połączonych

z prelekcjami na ich temat. Seniorzy uczestniczą w spotkaniach
autorskich. Przy okazji różnych
wydarzeń biblioteka oferuje własne zbior y: książki, czasopisma
(także książki z dużym drukiem)
oraz audiobooki i filmy. Coraz
większą popularnością cieszy się
Czytak. O rosnącej popularności
spotkań świadczy wzrastająca liczba ich uczestników (od 25 do 50
osób) oraz wyniki ankiety badającej atrakcyjność i celowość spotkań. Biblioteka oferuje wsparcie
seniorom w nadążaniu za zmieniającą się rzeczywistością i jest miejscem, gdzie po prostu lubi się być.
Przez ponad rok spotkania nie
odbywały się z powodu pandemii.
Ten czas uświadomił wszystkim
konieczność przygotowania nowych tematów spotkań, w tym:
organizowanie międzypokoleniowych spotkań integracyjnych,
przybliżenie nowoczesnych systemów komunikacji zmniejszających
uczucia osamotnienia i rozmiary
wykluczenia technologicznego;
(poczta, fora, Skype) oraz zajęcia
z biblioterapii.
Materiał: Dorota Bojarczuk-Dziurda Biblioteka
Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Fot. Dorota Bojarczuk-Dziurda Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Seniorzy w Bibliotece Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej

www.powiatbialski.eu								

Gościniec Bialski Nr 12/2021

27

Karnawałowe Frykasy z Kodnia
Wraz z Nowym Rokiem rozpoczyna się okres karnawału. To czas licznych imprez i spotkań z bliskimi oraz okazja do przygotowania prawdziwych przysmaków. Najlepsze wtedy są przekąski w niewielkich rozmiarach, podawane na zimno lub ciepło z różnymi sosami.
Rogaliki drożdżowe z boczkiem

Na ciasto:
• 50 dag mąki pszennej
• 1 szklanka mleka
• 5 dag drożdży
• 1 łyżka cukru
• 1 jajko
• szczypta soli
• 10 dag masła
• 2 łyżki nasion: słonecznik, len, otręby pszenne
• Na nadzienie: 25 dag boczku surowego lub wędzonego, 1 cebula, ziele
angielskie, sól, 1 jajko do smarowania rogalików
Z podanych składników wyrabiamy
ciasto, następnie odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Kroimy
w drobną kostkę boczek i cebulkę,
przyrumieniamy na patelni. Doprawiamy solą, zmielonymi przyprawami
według uznania pieprzem, papryką,
gałką muszkatołową, zielem angielskim, czosnkiem, kolendrą, lubczykiem. Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na grubość około 1 cm. Ciasto
tniemy na trójkąty, na każdy trójkąt
nakładamy przygotowane nadzienie
i zawijamy od podstawy do wierzchołka trójkąta, tworząc rogaliki. (Końcówka ciasta powinna być podwinięta
pod spód rogalika). Gotowe rogaliki
układamy w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Odstawiamy na chwilę, aby podrosły. Przed
włożeniem do piekarnika smarujemy
po wierzchu roztrzepanym jajkiem.
Pieczemy w rozgrzanym piekarniku
aż się zarumienią.

Indyk lub ryba z dodatkami

Indyka marynujemy w ziołowej zalewie najlepiej dzień, dwa i pieczemy
lub filety z indyka kroimy na paski,
rozbijamy na kotleciki, przyprawiamy
ulubionymi przyprawami. Następnie
przygotowujemy ciasto naleśnikowe.

Ciasto naleśnikowe na 4 filety indyka
lub ryby: 1-2 jajka, 1 szklanka mąki
pszennej, 4 łyżki oleju, szklanka mleka, pół szklanki wody gazowanej,
przyprawy: szczypta soli ziołowej, suszone zioła natka pietruszki, lubczyk,
papryka słodka, pieprz, kurkuma, ziele
angielskie. Ciasto ma mieć konsystencję bardziej gęstą niż tradycyjne ciasto
naleśnikowe. Rozgrzewamy tłuszcz,
obtaczamy filety z indyka lub filety
z ryby i smażymy na patelni.
W karnawale oprócz tradycyjnego
dodatku musztardy, czy marynat warzywnych warto wypróbować sos pomarańczowy.

Sos pomarańczowy

Składniki:
• 1 kg pomarańczy
• niecały kilogram cukru
• kardamon
• sok z cytryny
• odrobina imbiru
• jeżeli lubimy ostre smaki można dodać np. kolorowy pieprz
Pomarańcze sparzamy, kroimy w kostkę ze skórką, na dno garnuszka wlewamy trochę wody, można użyć też
świeżo wyciskany sok z pomarańczy
i smażymy kilka razy podgrzewając.
Tego typu sosy przygotowujemy dwa,
a nawet trzy dni gotując na wolnym
ogniu. Kiedy pomarańcze zmiękną dodajemy cukier. Musimy smażyć do momentu aż zaczną swoją konsystencją
przypominać sos, w końcowym etapie
dodajemy sok z cytryny, kardamon,
imbir ewentualnie pieprz. Sos pasuje
do drobiu, ryb, deserów.

Konfitura marchwiowa

Składniki:
• 1 kg marchwi
• 1 szklanka cukru
• Imbir
• kardamon

Marchew myjemy i gotujemy w skórkach, następnie obieramy. Ugotowaną
marchew ścieramy na tarce o drobnych
oczkach, na dno garnuszka wlewamy
wodę. Musimy pogotować, dodajemy
starte jabłko lub sok z pomarańczy.
Gotujemy na wolnym ogniu, aż osiągnie szklistą konsystencję konfitury.
Podajemy do drobiu, ryb, deserów.

Morele do ryby i drobiu

Morele kroimy w paski, możemy sparzyć żeby były bardziej miękkie, na
patelni pod przykryciem smażymy
pokrojoną w kostkę cebulkę, co jakiś czas mieszając. Cebulka musi być
miękka. Doprawiamy do smaku solą,
pieprzem, korzennymi przyprawami,
dodajemy koncentrat lub pastę pomidorową z bazylią i czosnkiem. Łączymy z morelami i smażymy na patelni.
W żaroodpornym naczyniu układamy
filety z ryb usmażone w cieście naleśnikowym lub tylko upieczone. Można
podawać na zimno i gorąco.
Przepisy przygotowała Pani Paulina Pietrusik prowadząca stronę na facebooku „Frykasy z Kodnia”
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Pani Pauliny
Pietrusik
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XXXVII Memoriał Mariana Kapysia w Piszczacu

W turnieju piłki nożnej dla rocznika
2010 i młodszych brały udział następujące zespoły: Lutnia Piszczac
I, Lutnia Piszczac II, Lutnia 2012,
Olimpia Jabłoń, KS Red Sielczyk
oraz Lobos Football Academy Biała
Podlaska.
Po dniu pełnym sportowych emocji
i niezwykle wyrównanych spotkań
padły następujące rozstrzygnięcia:
1 miejsce: Lutnia Piszczac I
2 miejsce: Olimpia Jabłoń
3 miejsce: Lutnia Piszczac II
4 miejsce: Red Sielczyk
5 miejsce: Lobos Biała Podlaska
6 miejsce: Lutnia Piszczac 2012
Organizatorzy przyznawali również
wyróżnienia indywidualne:

Fot. Piotr Kurowski

W niedzielę 19 grudnia 2021 r. na
obiektach ZPO w Piszczacu odbył
się XXXVII Memoriał pierwszego
prezesa Lutni Chotyłów – Mariana Kapysia oraz VIII Memoriał
pierwszego prezesa Lutni Piszczac – Krzysztofa Dawidziuka.

Najlepszy strzelec turnieju: Jakub
Żukowski (Lutnia Piszczac) - 19 bramek
Najlepszy zawodnik turnieju: Szymon Kozak (Olimpia Jabłoń)
Najlepszy obrońca turnieju: Grzegorz
Parafiniuk (Lutnia 2012)
Najlepszy bramkarz turnieju: Dawid
Lipka (Lutnia Piszczac)
Najmłodszy zawodnik turnieju: Kajetan Żurkowski (Red Sielczyk)
Wszyscy zawodnicy biorący udział
w turnieju otrzymali również pa-

miątkowe medale, które wręczali:
Prezes Lutni – Piotr Dawidziuk,
Radny Powiatu Bialskiego – Paweł
Stefaniuk oraz Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – Jacek
Szczepaniak.
Wsparcie finansowe otrzymaliśmy
z Powiatu Bialskiego oraz Gminy
Piszczac.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów wspaniałej sportowej
postawy.
Materiał: Gabriela Bielińska dyrektor GCKiS

I Mikołajkowy Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej

W rozgrywkach uczestniczyło 9 drużyn:
1. Drużyna, której kapitanem był
Pan Grzegorz Rutko;
2. Drużyna „Nasza Gmina Tuczna”;
3. Drużyna „Perła Sławatycze”;
4. Drużyna „Kodeń”;
5. Drużyna, której kapitanem był
Pan Kamil Matysiuk;
6. Drużyna „Betti Team”;
7. Drużyna „HETMAN SOSNÓWKA”;
8. Drużyna „OSP CHOTYŁÓW”;
9. Drużyna „SAMORZĄDOWCY
Z GMINY TUCZNA”.

Fot. Alina Lipka – dyrektor GOKiS w Tucznej

5 grudnia 2021 r. w hali sportowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej odbyła się impreza
sportowa pod nazwą „Mikołajkowy Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej”, którego organizatorami
byli: Starosta Bialski, Wójt Gminy
Tuczna, Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Tucznej.

Sędziowaniem rozgrywek zajmował
się Pan Damian Jurkowski. Zawodnikom przygotowano posiłek regeneracyjny oraz słodki Mikołajkowy
upominek.
Zwycięzcami turnieju zostali:
I miejsce – Hetman Sosnówka;

II miejsce – Perła Sławatycze;
III miejsce – drużyna, której kapitanem był Pan Kamil Matysiuk.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz puchary ufundowane
przez organizatorów rozgrywek.
Materiał: Alina Lipka – dyrektor GOKiS w Tucznej
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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
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,
radcy
prawnego,
doradcy
podatkowego
lub
rzecznika
patentowego
w
postępowaniu
telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub 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
00
laski,
ul.
Warszawska
ku,
w
godz.
9
–
13
(83)
351-13-56,
e-mail: obywatelInternet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym 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:
333-10-14
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-

centralny
nrdowpunktu:
powiecie:
poniedziałki od 1300 do
ski.pl, nr
(83) 351-13-99
1700poniedziałki, 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
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Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35

www.powiatbialski.eu

poniedziałki, 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, 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)

www.powiatbialski.eu								

Koronawirus - zalecenia
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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.

