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Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Powiatu Bialskiego!

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

składamy z serca płynące życzenia

 radości, niesłabnącej nadziei oraz zdrowia.

Niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana 

przyniesie pokój w naszych sercach, 

owocuje dobrocią, którą będziemy się dzielić z innymi 

i przypomina o tym, co prawdziwe, piękne i wartościowe.

Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Powiatu 

w Białej Podlaskiej

Mariusz Kiczyński

Wicestarosta Bialski

Janusz Skólimowski

Starosta Bialski 

Mariusz Filipiuk
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XLV Sesja Rady Powiatu Bialskiego
18 marca 2022 r. Przewodni-
czący Rady Mariusz Kiczyński 
otworzył obrady XLV sesji Rady 
Powiatu Bialskiego.

Podczas sesji Rady Powiatu Bial-
skiego odbyło się uroczyste za-
przysiężenie Gerarda Skalskie-
go. Nowy radny złożył ślubowanie 
i przyjął gratulacje oraz życzenia 
od przewodniczącego Rady Powiatu 
Mariusza Kiczyńskiego. Następnie 
stwierdzono obecność 22 radnych, 
co stanowiło wymaganą liczbę dla 
prawomocności obrad. Starosta 
w imieniu Zarządu Powiatu poprosił 
o wprowadzenie do porządku obrad: 
– zmian w budżecie Powiatu Bial-
skiego na rok 2022; 
– zmian uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Bialskiego na lata 2022- 2041.
Następnie włodarz poprosił o wpro-
wadzenie do porządku obrad pro-
jektów uchwał w  następujących 
sprawach:
– określenia zadań z zakresu zatrud-
niania oraz rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnospraw-
nych, na które przeznacza się środki 
finansowe Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w 2022 roku;
– udzielenia pomocy rzeczowej dla 
partnerskiego Rejonu Samborskiego 
na Ukrainie. 
Następnie przewodniczący M. Ki-
czyński poprosił o zdjęcie z porząd-
ku obrad punktu 9 tj. „Rozpatrzenie 
wniosku o odwołanie radnego Da-
niela Dragana z funkcji wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej”. Przewodniczący Rady 
Powiatu po konsultacjach z radcą 
prawnym Katarzyną Pajdosz wyraził 
wątpliwości, czy ten wniosek może 
być procedowany w trybie zdalnym. 
Pojawiły się bowiem wątpliwości, co 
do zagwarantowania tajności głoso-
wania. Radni przegłosowali zdjęcie 
tego punktu, zaś Przewodniczący 
Rady poinformował, że Rada Po-
wiatu zajmie się tym wnioskiem na 
następnej sesji. 

Jednogłośnie przyjęto porządek ob-
rad. Rozpatrzono projekty i przyjęto 
uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy ko-
misji Rady Powiatu na 2022 rok;
b) uchwalenia planu pracy Rady Po-
wiatu na 2022 rok;
c) powierzenia Gminie Łomazy za-
dania zarządzania drogą powiatową 
Nr 1110L Wola Dubowska – Micha-
łówka położoną na terenie Gminy 
Łomazy;
d) wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości położonej w mieście Mię-
dzyrzec Podlaski;
e) zmiany uchwały w sprawie powo-
łania komisji rolnictwa, gospodarki 
i infrastruktury, ustalenia przed-
miotu jej działania i składu osobo-
wego;
f) zmiany uchwały w sprawie powo-
łania komisji samorządowej i spraw 
radnych, ustalenia przedmiotu jej 
działania i składu osobowego;
g) zmian w budżecie Powiatu Bial-
skiego na 2022 rok;
h) zmiany uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Bialskiego na lata 2022 – 2041;
i) zmiany uchwały w sprawie roz-
kładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych na terenie powiatu bial-
skiego. 
Rozpatrzono także:
– sprawozdanie z działalności Ko-
mendanta Miejskiego Policji oraz 
informacji o stanie porządku i bez-
pieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu za 2021 rok;
– informację Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
o stanie bezpieczeństwa powiatu 
w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej za 2021 rok;
– sprawozdania z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzo-
nych przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego;
– sprawozdanie Starosty Bialskiego 
z działań Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2021 rok.
Przyjęto sprawozdania z działalno-

ści komisji za 2021 rok oraz spra-
wozdanie Starosty z pracy Zarządu 
Powiatu w okresie pomiędzy sesja-
mi.
Podczas sesji Rady Powiatu Bial-
skiego, w odpowiedzi na zapytanie 
wiceprzewodniczącego Daniela Dra-
gana, Starosta Mariusz Filipiuk po-
informował o wnioskach, jakie Sta-
rostwo Powiatowe złożyło w ramach 
kolejnego rozdania środków Polskie-
go Ładu. Powiat Bialski będzie się 
ubiegał o dofinansowanie w wysoko-
ści ponad 33,5 mln złotych, złożono 
wnioski na następujące zadania:
1. „Budowa budynku o przeznacze-
niu społeczno-kulturalnym na po-
trzeby mieszkańców Powiatu Bial-
skiego” – tj. nowy budynek siedziby 
Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej, w którym będą się znaj-
dowały również inne podmioty;
2. „Montaż instalacji odnawialnych 
źródeł energii na potrzeby budyn-
ków użyteczności publicznej Powia-
tu Bialskiego – tj. instalacja foto-
woltaiczna w szpitalu powiatowym, 
zakładzie opiekuńczo-leczniczym 
i w czterech szkołach powiatowych;
3. „Rozbudowa i przebudowa bu-
dynku byłej leśniczówki na potrzeby 
Muzeum w Romanowie”;
4. „Przebudowa dróg powiatowych” 
– tj. droga w kierunku Piszczac-Ko-
deń.
Podczas XLV sesji Powiatu Bialskie-
go radny Marek Sulima zwrócił się 
z prośbą o przeprowadzenie szkole-
nia strzeleckiego dla radnych. – Jako 
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radni moglibyśmy przejść szkolenie 
z bronią. W razie wystąpienia niebez-
pieczeństwa nie chciałbym, by okazało 
się, że coś zaniedbaliśmy. W ten sposób 
moglibyśmy bronić Ojczyzny, naszych 
rodzin i siebie samych – argumento-
wał radny.
Propozycję pozytywnie ocenił Sta-
rosta Bialski, zauważając, że prze-
prowadzenie szkoleń jest zasadne 
i wykonalne. – Na terenie powiatu 
dysponujemy kilkoma strzelnicami, 
mamy również bardzo dobrą współpra-
cę z Ligą Obrony Kraju, która posiada 
odpowiedni sprzęt – mówił Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk. – Będzie-
my w kontakcie z przewodniczącym 

Rady Mariuszem Kiczyńskim i wy-
stąpimy z prośbą o koordynację takich 
szkoleń. W budżecie Powiatu Bialskie-
go są zabezpieczone odpowiednie środ-
ki na różne formy działania. Jesteśmy 
więc w dyspozycji.
Pozytywnie odniósł się do tego rów-
nież radny Wojciech Mitura, który 
jako członek Stowarzyszenia Guar-
dian zaproponował możliwość prze-
prowadzenia szkoleń strzeleckich na 
strzelnicy w Woskrzenicach. – Mamy 
swoją strzelnicę, wykwalifikowaną 
kadrę i broń, czyli wszystko, co jest 
potrzebne do przeprowadzenia szko-
lenia. Jest to blisko, więc jak najbar-
dziej można tam te szkolenia wykonać. 

Mogę pomóc to zorganizować i chętnie 
będę w tym uczestniczył – zadeklaro-
wał radny Wojciech Mitura. – Dzię-
kujemy za propozycję i na pewno sko-
rzystamy z tej oferty. Przeprowadzimy 
szkolenie w centralnym miejscu, tak by 
wszystkim radnym było w miarę blisko 
– podsumował Starosta Mariusz Fi-
lipiuk.
Na zakończenie sesji Starosta Bial-
ski podziękował wszystkim, którzy 
włączyli się we wspólną akcję na 
rzecz pomocy Ukrainie, za wielkie 
serce i zaangażowanie. Mieszkańcy 
w naszym powiecie są wspaniali i wiel-
cy – dodał Mariusz Filipiuk.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
Radio Biper

Gerard Skalski złożył ślubowanie na radnego 
Powiatu Bialskiego

18 marca podczas XLV sesji Rady 
Powiatu Bialskiego odbyło się 
uroczyste zaprzysiężenie Gerar-
da Skalskiego. Radny złożył ślu-
bowanie i przyjął gratulacje oraz 
życzenia od przewodniczącego 
Rady Powiatu Mariusza Kiczyń-
skiego.

Postanowieniem nr 7/2022 z 27 
stycznia 2022 r. Komisarz Wybor-
czy w Białej Podlaskiej postanowił 
o wstąpieniu na brakujący mandat 
w okręgu wyborczym nr 3 właściwym 
dla wyborów Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej pana Gerarda Skalskie-
go, kandydata z listy nr 10 Komitetu 
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Ślubowanie radnego przyjął prze-
wodniczący Rady Powiatu Bialskie-
go. – To jest jak w rodzinie. Jest miło, 
przyjemnie, znamy się od dawna, ale 
jak w każdej rodzinie czasami są małe 
niesnaski. Ale nic to niczemu nie szko-
dzi, trzymamy się razem, wspieramy 

się, często dyskutujemy mając bardzo 
odmienne zdanie, jednak w większości 
mamy zdanie bardzo podobne. Witam 
w naszej powiatowej, samorządowej 
rodzinie – powitał radnego Mariusz 
Kiczyński.
Gerard Skalski, obecny sekretarz 
Gminy Sławatycze, będzie pełnił 
funkcję radnego Powiatu Bial-

skiego w miejsce dotychczasowe-
go radnego Łukasza Jaszczuka, 
wieloletniego pracownika Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Izb Rolniczych, któ-
ry objął stanowisko zastępcy wój-
ta Gminy Sławatycze Akadiusza 
Misztala.

Materiał: Sesja Rady Powiatu Bialskiego
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Jest mi niezmiernie miło, że mogę pełnić funkcję radnego powiatu bialskiego. Z chwilą zaprzysiężenia zobo-
wiązuję się dołożyć wszelkich starań, aby moja praca na rzecz mieszkańców naszego powiatu przyniosła 
dobre rezultaty. Mam świadomość, że bycie radnym to rodzaj służby wobec wspólnoty samorządowej.

Gerard Skalski Radny Powiatu Bialskiego
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Powiat Bialski przekazał dary partnerskiemu 
Rejonowi Samborskiemu

4 marca na granicy polsko-ukra-
ińskiej w Krościenku doszło do 
przekazania darów zgromadzo-
nych przez samorządy z terenu 
Powiatu Bialskiego przedsta-
wicielom partnerskiego Rejonu 
Samborskiego w Ukrainie. Prze-
kazania na ręce Przewodniczące-
go Samborskiej Rady Rejonowej 
Vitalija Kimaka dokonał Staro-
sta Bialski Mariusz Filipiuk.

Artykuły zebrane przez społeczność 
samorządów z terenu Powiatu Bial-
skiego zostały dostarczone do Białej 
Podlaskiej i zapakowane w dwa po-
jazdy, które w dniu 4 marca tuż po 
północy wyruszyły spod budynku 
Starostwa Powiatowego w kierunku 
granicy polsko-ukraińskiej.
– Nasi przyjaciele z Rejonu Sambor-
skiego zwrócili się do nas z prośbą 
o najpotrzebniejsze artykuły, więc bar-
dzo szybko udało nam się zorganizować 
i przeprowadzić akcję, w którą bardzo 
aktywnie włączyły się samorządy 
gminne, miasta, ochotnicze straże po-
żarne. Cała ciężarówka wypełniona 
po brzegi: koce, śpiwory, leki, żywność 
długoterminowa, są również dwie tony 
chleba z sześciomiesięcznym okresem 
do spożycia, przygotowane i wypie-
czone specjalnie na tę okoliczność. 
Agregaty prądotwórcze, latarki, sprzęt 
termowizyjny, czyli to, co jest teraz 

niezbędne po drugiej stronie granicy 
– wymienia Starosta Bialski Ma-
riusz Filipiuk, który towarzyszył 
transportowi do Krościenka, gdzie 
zaplanowano przekazanie darów. 
Wybór Krościenka był nieprzypad-
kowy, ponieważ jest to najbliższe 
przejście dla Rejonu Samborskiego. 
Doszło do spotkania delegacji Po-
wiatu Bialskiego z przedstawicielami 
Rejonu Samborskiego. Na miejscu 
dokonano przeładunku artykułów 
do pojazdów ukraińskich, które za-
wiozły je na miejsce docelowe.
Na granicy polsko-ukraińskiej w Kro-
ścienku Starosta Mariusz Filipiuk 
dokonał przekazania przywiezio-
nych artykułów Przewodniczącemu 
Samborskiej Rady Rejonowej Vita-

lijowi Kimakowi. – Mieliśmy 3-4 dni 
na zorganizowanie akcji pomocy, ale 
odzew ze strony samorządów był bar-
dzo pozytywny. Jak zawsze ochotnicze 
straże pożarne stanęły na wysokości 
zadania, bardzo aktywnie włączył się 
też Zarząd Okręgowy Polskiego Związ-
ku Łowieckiego w Białej Podlaskiej, 
który przekazał nowy sprzęt o warto-
ści ponad 60 tys. złotych. Dary zostały 
przewiezione dwoma pojazdami, trwa 
właśnie przeładunek na auta, którymi 
zostaną przewiezione do Sambora – 
mówił na miejscu włodarz Powiatu 
Bialskiego. 
10 marca trafił na granicę polsko-
-ukraińską drugi z kolei pokaźny 
transport artykułów niezbędnych 
do przetrwania ludzi w objętej woj-
ną Ukrainie, gdzie został przeła-
dowany na ukraińskie ciężarówki. 
Ładunek zasilił transport darów 
z zaprzyjaźnionego Powiatu Obe-
rhavel w Niemczech. Z niemiec-
kiego Oberhavel do Międzyrzeca 
Podlaskiego dotarły dwie ciężarów-
ki o masie 17 i 7,5 ton. A w środku 
były m.in. łóżka polowe, materace, 
opatrunki oraz żywność. Do wspól-
nej akcji po raz kolejny przyłączyły 
się samorządy i działające na ich te-
renie firmy i organizacje. W przeka-
zaniu towaru uczestniczyli Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk i członek 
Zarządu Powiatu Bialskiego Mateusz 
Majewski.
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Akcja pomocy spotkała się z ogrom-
ną wdzięcznością przedstawicieli 
Ukrainy:
– Już od wielu lat mamy współpracę 
i partnerstwo z Powiatem Bialskim. To 
już jest kolejna pomoc dla nas, a dziś 
tak bardzo potrzebna. Nasi przyja-
ciele przywieźli skuteczną pomoc. 
Mamy również wsparcie naszych woj-
skowych. Część tej pomocy pojedzie 
na wschodnie, północne i południowe 
tereny Ukrainy, do mieszkańców, któ-
rzy są pod ostrzałem wroga. Jest tam 
bardzo trudna sytuacja – podkreśla 
Przewodniczący Samborskiej Rady 
Rejonowej Vitalij Kimak. Jak do-
dał, niezbędne jest też wsparcie wła-
snych brygad, ponieważ wszelkie 
zabezpieczenia zostają na bieżąco 
przekazywane na front. – Wspiera-
my jak najbardziej naszych chłopaków, 
którzy służą w różnych jednostkach 
wojskowych. Walczy też na tej wojnie 
straż graniczna. Powstają też jednostki 
obrony terytorialnej. Wspólne wsparcie 
prowadzimy dzięki naszym partnerom.
Sytuacja w Ukrainie zmienia się każ-
dego dnia, a wraz z nią zmieniają 
się potrzeby – Potrzebujemy wspar-
cia naszych wojskowych z Batalionu 
Obrony Terytorialnej. Ich potrzeby 
przekazujemy naszym partnerom, 
którzy szybko ruszają dla nas z po-
mocą – mówi Vitalij Kimak. – Woj-
na jest widoczna w naszym rejonie, 
mamy już wielu uchodźców, którzy 
uciekają przed wojną. Nasi chłopcy 
idą do wojska, jadą na front. W komi-
sariatach są duże kolejki ochotników, 
każdego dnia kilka autobusów wiezie 
ich na front. Odczuwamy tę wojnę 
przede wszystkim w sercu. Robimy 
wszystko, by organizować pomoc, 
część tych rzeczy będzie przewiezio-
na do południowo-wschodnich rejo-
nów Ukrainy. Chcielibyśmy, żeby tak 
jak Polsk, wsparł nas cały świat. Jak 
tak się stanie, to ta wojna szybko się 
zakończy. My będziemy walczyć do 
ostatniego. Obecna sytuacja wska-
zuje, że wojna jeszcze potrwa długo, 
każdego dnia giną nasi żołnierze. Sy-
tuacja jest tragiczna.

Do wspólnej akcji przyłączyli 
się:
Urząd Miasta Biała Podlaska, Gmi-

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się we 
wspólną akcję na rzecz pomocy Ukrainie, za wielkie 
serce i zaangażowanie. Mieszkańcy naszego powiatu 
są wspaniali i wielcy.
   Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk

▼
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na Biała Podlaska, Gmina Drelów, 
Gmina Rokitno, Gmina Sławaty-
cze, Gmina Konstantynów, Gmina 
Tuczna, Gmina Łomazy, Kasacja 
pojazdów Filipiuk Międzyrzec Pod-
laski, OSP Stołpno w Międzyrzecu 
Podlaskim, OSP Dołha Drelów, 
OSP Zalesie, OSP Sławacinek Sta-
r y, OSP Sosnówka, Pracownicy 
Starostwa Powiatowego w  Bia-
łej Podlaskiej, Powiat Oberhavel 
(Landkreis Oberhavel), OSP KSRG 
Drelów, Zespół Szkół im. A. Na-
ruszewicza w Janowie Podlaskim, 
OSP KSRG Zalesie, Antoni Sacha-
ruk, Tym-Trans, Firma Hawryluk, 
Centrum Administracyjne Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Maniach, Stowarzyszenie Przy-

jaciół Domu Dziecka w Komarnie, 
Zarząd Dróg Powiatowych w Białej 
Podlaskiej, Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Międzyrzecu Pod-
laskim, Krzysztof Daniluk, Artur 
Pańczuk, Sławomir Rechnio, Jan 
Warmiński, Marcin Żurek, Ma-
teusz Własiuk, Zbigniew Szlaski, 
Grupa Niepodległa, S. L . M. W. 
Santus, Firma Kontur, Firma El-
mar, Conkret, Koło Łowieckie nr 
79 „Wola” w Rudniku, nr 15 „Osto-
ja” w Białej Podlaskiej, „Szarak” 
w Łubach, nr 10 „Borki” w Lubli-
nie, nr 101 „Nemrod” w Warsza-
wie, nr 111 „Kos” w Warszawie, nr 
127 „Łoś” w Białej Podlaskiej, nr 
17 „Słonka” w Międzyrzecu Podla-

skim, nr 18 „Ponowa” w Białej Pod-
laskiej, nr 2 „Leśnik” w Lublinie, nr 
21 „Jeleń” w Radzyniu Podlaskim, 
nr 22 „Darzbór” w Warszawie, nr 
26 „Hubertus” w Międzyrzecu Pod-
laskim, nr 313 „Sokół” w Warsza-
wie, nr 49 „Daniel” w Warszawie, 
nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie, nr 63 
„Dąbrowa” w  Białej Podlaskiej, 
nr 70 „Sokół” w Sosnowicy, nr 76 
„Jeleń” w Parczewie, nr 79 „Knieja” 
w Radzyniu Podlaskim, nr 89 „Sie-
mień” w Lublinie, „Żerań” w War-
szawie, „Trop” w Białej Podlaskiej, 
nr 1 „Otwock” w Otwocku, nr 12 
„Ogar” w Białej Podlaskiej, Zarząd 
Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej.
Materiał: Radio Biper/Starostwo Powiatowe w Białej 

Podlaskiej. 
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Szanowni Państwo
15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta, a słowa wypowiedziane przez Kennedy’ego 60 lat 
temu nabierają w obecnej sytuacji nowego znaczenia. 
Przypominamy więc: „Wszyscy jesteśmy konsumentami” – w sklepie, pociągu, banku czy zawierając 
umowę z operatorem telefonicznym, bez względu na to skąd przybywamy. 

UOKiK uruchomił infolinię w języku ukraińskim: 801 440 220 oraz 22 290 89 16 
e-porady: uaporady@dlakonsumentow.pl.

Ponadto wspólnie z 6 instytucjami: KNF, UKE, UTK, UODO, ECK oraz z Rzecznikiem Finansowym UOKiK 
zaplanował akcję komunikacyjną, w której dostarczą niezbędne informacje osobom przybywającym 
z Ukrainy. Opublikowane zostały różne materiały pomocnicze w formule vademecum, specjalne podstrony 
czy krótkie teksty/grafiki informacyjne.
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Starostwo przeznacza środki na zakup ręcznych 
kamer termowizyjnych dla Straży Granicznej

Placówki Nadbużańskiego Od-
działu Straży Granicznej w Ja-
nowie Podlaskim, Terespolu, Bo-
hukałach, Kodniu i Sławatyczach 
zostaną doposażone w ręczne ka-
mery termowizyjne. Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej 
zwiększyło na ten cel wydatki 
budżetowe o kwotę 75.000 zł, 
przeznaczając ją na zasilenie Wo-
jewódzkiego Funduszu Wsparcia 
Straży Granicznej.

Doposażenie Nadbużańskiego Od-
działu SG w ręczne kamery termo-
wizyjne typu INFIRAY XEYE E6 PRO 
V.3 obejmie placówki:
– Janów Podlaski – 15.000 zł
– Terespol – 15.000 zł
– Bohukały – 15.000 zł
– Kodeń – 15.000 zł
– Sławatycze – 15.000 zł przy czym 
kwota 15.000 zł stanowi koszt poje-
dynczego kompletu. 
Środki na ten cel będą pochodziły 

z budżetu Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej, dział 750 – 
Administracja Publiczna. Rada 
Powiatu uchwałą Nr XLII/276/2021 z 
dnia 23 grudnia 2021 r. zabezpieczyła 
środki na w/w cel w 2021 r., jednakże 
K o m e n d a n t  Na d b u ż a ń s k i e g o 
Oddziału SG zwrócił się z prośbą o 
przyznanie dofinansowania w 2022 r. 
ze względu na niewystarczający czas 
na zakup w/w sprzętu w 2021 r.

Materiał: Radio Biper

Kreatywnie w Muzeum Józefa Ignacego  
Kraszewskiego w Romanowie

24 lutego br. w Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie odbyły się zajęcia edu-
kacyjne Kreatywnie w Muzeum. 

Uczestnicy warsztatów poznali historię 
pisma i książki. Prezentacja pokazała 
między innymi pismo węzełkowe, ob-
razkowe, alfabet fenicki czy zwoje pa-
pirusowe. Pokazano książki ze skóry, 
z papieru i wreszcie e-booki.  Po teorii 
przyszedł czas na zajęcia praktyczne. 
Jak na naśladowców Kraszewskiego 
przystało, dzieci i młodzież pisały gęsi-
mi piórami, następnie próbowały swo-
ich sił na glinianych tabliczkach oraz na 
starych maszynach do pisania. Na ko-

niec – nowoczesność, czyli pisanie na 
ekranie multimedialnym. Po przerwie 
uczestnicy zapoznali się z pojęciem ka-

ligrafii i na przygotowanych arkuszach 
pisali brush penami. 
Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw Społecz-

nych 
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Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Sikorskiego 

z kolejnymi podpisanymi umowami z wyższymi uczelniami
Dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim – Artur 
Grzyb podpisał w dniu 8 marca 
umowę o współpracy z rekto-
rem – prof. dr hab. Mirosławem 
Minkiną, przedstawicielem Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach. 

Przedmiotem umowy jest mająca 
powstać w strukturach LO klasa aka-
demicka o profilu humanistycznym, 
w której zajęcia poprowadzą wykła-
dowcy z uniwersytetu. W ramach 
podpisanej w marcu umowy Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
obejmie patronatem zaplanowaną do 
utworzenia w międzyrzeckim liceum 
klasę akademicką. Jednocześnie 
uczniowie placówki będą mieli możli-
wość uczestniczenia w zajęciach uni-
wersyteckich w Siedlcach. W uroczy-
stym spotkaniu udział wzięli dziekan 
Wydziału Nauk Humanistycznych – 
dr hab. prof. Beata Walęciuk-Dejneka 
i dyrektor Instytutu Językoznawstwa 
– dr hab. prof. Sławomir Sobieraj.

15 marca dyrektor – Artur Grzyb 
podpisał z rektorem – prof. zw. 
dr hab. Jerzym Nitychorukiem 
umowę o współpracy pomiędzy 
naszym Liceum, a Akademią Bial-
ską Nauk Stosowanych w Białej 

Podlaskiej (dawna PSW). 
W  ramach tej umowy Akademia 
Bialska m.in. obejmie swoim pa-
tronatem jedną z  utworzonych 
w szkole klas akademickich. Zajęcia 
w tej klasie będą prowadzone przez 
wykładowców Akademii Bialskiej, 

a uczniowie będą też mieli możli-
wość uczestnictwa w zajęciach odby-
wających się w budynkach Uczelni. 
Jest to już trzecia umowa o współ-
pracy podpisana w tym roku przez 
szkołę z wyższymi uczelniami. 

Materiał: Artur Grzyb 
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Licealiści z Wisznic będą uczyć się w Grecji
W wisznickim liceum trwa ostat-
ni etap przygotowań do dwuty-
godniowego wyjazdu, do Grecji. 
W ramach projektu „Ponadna-
rodowa mobilność uczniów ” 
i przedsięwzięcia „Zagraniczna 
mobilność szansą na przyszłość”, 
młodzież będzie przebywać  
w  miejscowości Platamonas 
i brać udział w zajęciach zorga-
nizowanych przez grecką szkołę 
partnerską. Projekt finansowany 

jest przez Europejski Fundusz 
Społeczny. 

Pod koniec marca trzydziestooso-
bowa grupa uczniów z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Władysława Za-
wadzkiego w Wisznicach wyjedzie 
do małej miejscowości położonej  
w północnej części Grecji tuż nad 
Morzem Egejskim. W trakcie wy-
cieczki edukacyjnej codziennie od-
bywać się będą warsztaty językowe 

i spotkania z uczniami tamtejszej 
szkoły. Zagraniczny partner projek-
tu planuje również organizację zwie-
dzania turystycznych atrakcji Riwie-
ry Olimpijskiej. 
Wyjazd to okazja do rozwoju kompe-
tencji społecznych uczniów, w szcze-
gólności językowych oraz doskona-
lenia sprawności komunikacyjnych. 
Dla większości uczniów z tej grupy 
będzie to pierwszy zagraniczny 
wyjazd. Udział w projekcie został ▼
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potwierdzony na początku roku 
szkolnego i poprzedzony wizytą przy-
gotowawczą, w której wzięła udział 
jedna z nauczycielek pracujących 
w szkole. Miała ona okazję osobiście 
poznać tę urokliwą miejscowość oraz 
sprawdzić warunki, jakie proponują 
Grecy uczniom wisznickiego liceum.
Chętnych do wyjazdu nie brakowało. 
Aby wziąć udział w projekcie i stać się 
potencjalnym uczestnikiem wyjazdu 
do Grecji, licealiści musieli spełnić 
kilka warunków. Jednym z nich był 
dobrze zdany egzamin z języka an-
gielskiego. To podstawowe kryterium 
kwalifikacyjne. Inne — to ocena z za-
chowania, ocena z języka angielskiego 
i pozostałe kryteria ujęte w regulami-
nie. Suma uzyskanych w ten sposób 
punktów zadecydowała o kwalifikacji 
ucznia na wyjazd. Wybrano grupę, 
która już od drugiego lutego br. sys-
tematycznie bierze udział w zajęciach 
przygotowawczych, zgodnie z przyję-
tym harmonogramem. Przygotowa-
nia obejmują kilka obszarów. Ucznio-
wie przede wszystkim szlifują język 
angielski i uczestniczą w zajęciach 
pedagogiczno-kulturowych, które 
pozwalają zaznajomić się z najważ-
niejszymi obszarami greckiej kultu-
ry. Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną w pierwszym etapie zajęcia 
realizowane były w formie on-line na 
platformie Microsoft Teams, obec-
nie — stacjonarnie. Wyjazd poprze-

dzony jest przygotowaniem logistyki 
wyjazdu i niezbędnej dokumentacji. 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
uczniowie poddani zostaną również 
testom na covid-19 tuż przed samym 
wyjazdem.
Podróż zaplanowano przez Słowację, 
Węgry, Serbię oraz Bułgarię. Liceali-
ści zostaną zakwaterowani w hotelu 
usytuowanym w centrum miejsco-
wości Neos Panteleimonas, w odle-
głości 100 metrów od plaży. Z niego 
roztacza się widok na Morze Egejskie 
oraz górę Olimp. W trakcie pobytu 
młodzież odwiedzi także Nei Pori (gr. 
Νέοι Πόροι). To typowo turystyczna 
miejscowość położona u stóp Olim-
pu na Riwierze Olimpijskiej. Miejsco-
wość stanowi również dogodną bazę 
wypadową dla wycieczek pieszych 
i rowerowych. 
W trakcie dwutygodniowego po-
bytu młodzież podnosić będzie 

kompetencje językowe, poznawać 
geografię i   kulturę Grecji, a tak-
że kształcić postawy społeczne. 
W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu 
będą mogli korzystać z możliwości, 
jakie oferuje hotel - basen, organizo-
wane będą wycieczki po okolicznych 
atrakcjach turystycznych oraz wyjścia 
na plażę.
W  weekendy młodzież  będzie 
uczestniczyć w programie kulturo-
wym, w trakcie którego odwiedzą 
najważniejsze atrakcje turystyczne 
regionu.
Realizacja projektu umożliwia oso-
bom uczącym się, łatwe przemiesz-
czanie się między systemami edu-
kacji w różnych krajach, wymianę 
doświadczeń oraz nawiązanie no-
wych znajomości. To także danie 
uczniom szansy na autentyczną wy-
mianę myśli, doświadczeń, inspiracji. 

Materiał: Hanna Bruczuk

Podsumowanie konkursu „Kobieta Aktywna 
Gminy Międzyrzec Podlaski 2022”

W  Dzień Kobiet w  siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wysokim odbyło się uroczy-
ste podsumowanie konkursu, 
którego celem jest uhonorowa-
nie aktywności kobiet z terenu 
gminy lub tych, które działają na 
rzecz Gminy Międzyrzec Podla-
ski. W ramach konkursu można 
zgłaszać kandydatury pań w 3 
kategoriach: Kobieta Kultury, 
Kobieta Społecznik i Kobieta 
Przedsiębiorca. 

Wprowadzeniem do oficjalnego 
podsumowania konkursu „Kobieta 
Aktywna Gminy Międzyrzec Pod-
laski 2022” była premiera filmu pt. 
„Kobiety kobietom – przesłanie”, 
który powstał z inicjatywy Magda-
leny Chodzińskiej – Dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Międzyrzecu Podlaskim z/s 
w Wysokim oraz Sylwii Hubicy 
– Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Międzyrzecu Podla-
skim z/s w Wysokim. Obie panie 

podjęły się realizacji filmu, w któ-
rym 29 kobiet z wielu instytucji 
funkcjonujących na terenie Gminy 
Międzyrzec Podlaski lub na jej rzecz, 
zechciało pokazać różne oblicza ko-
biet, stawiane przed nimi wyzwania, 
wymóg wielozadaniowości i wyrazić 
wsparcie innym kobietom. Po obej-
rzeniu filmu głos zabrał Wójt Gminy 
Międzyrzec Podlaski Krzysztof 
Adamowicz. Następnie, Magdale-
na Chodzińska oraz Sylwia Hubica 
przeszły do rozstrzygnięcia konkur-
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su. Tytuł Kobiety Kultury otrzyma-
ła Bożena Wawryniuk, w kategorii 
Kobieta Społecznik zwyciężyła Anna 
Swórska, tytuł Kobiety Przedsię-
biorcy odebrała Justyna Duda. 
Wyróżnienie w kategorii Kobieta 
Społecznik trafiło do Jadwigi Il-
czuk. 
Wyjątkowo, uwzględniając sytuację 
uchodźców wojennych, Wójt Gminy 
Międzyrzec Podlaski wyszedł z ini-
cjatywą dodatkowego wyróżnienia 
aktywności kobiet z terenu gminy na 
rzecz pomocy potrzebującym – Są-
siadom z Ukrainy. W uzasadnieniu 
decyzji wójt podkreślił, że zdaje sobie 
sprawę z tego, że kobiet wspierają-
cych uchodźców z Ukrainy na terenie 
gminy jest wiele. Krzysztof Adamo-
wicz podziękował wszystkim kobie-
tom, które zaangażowały się w jaką-
kolwiek formę pomocy uchodźcom. 
Symboliczny tytuł Kobiety Solidar-
nej otrzymały: Dominika Biereta 
Kulik, Elżbieta Demczuk, Ka-
tarzyna Łaziuk, Elwira Warpas 
i Irena Wereda.
Na zakończenie uczestnicy wydarze-
nia wysłuchali utworów przygotowa-
nych przez członków scholi „Nieza-
pominajki” z Żabiec, prowadzonej 
od wielu lat pod kierownictwem Bo-
żeny Wawryniuk. Organizatorami 
konkursu była Gmina Międzyrzec 
Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wy-
sokim oraz Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s 
w Wysokim. 

Materiał: Gmina Międzyrzec Podlaski/Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Gminy Powiatu Bialskiego świętowały Dzień Kobiet
Wójtowie bialskich gmin złoży-
li serdeczne życzenia i wręczyli 
Paniom kwiaty z okazji Dnia Ko-
biet. 

6 marca Panie z  gminy Piszczac 
przyjęły zaproszenie Wójta Gminy 
Piszczac – Kamila Kożuchowskiego 
oraz Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, biorąc udział w uroczystym 
Gminnym Dniu Kobiet. Tegoroczną 
propozycją spędzenia wspólnego wie-
czoru był spektakl „Czas na Miłość”.

6 marca w Rossoszu miał miejsce 
koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas 
którego wystąpili: Chór Presto oraz 
Halina Mysakowska z Dorohuska. Na 
wydarzenie zaprosili Wójt Gminy Ros-
sosz – Kazimierz Weremkowicz oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu.

8 marca Kobiety z gminy Drelów 
przybyły do Gminnego Centrum Kul-

tury na uroczystość, której głównym 
celem było celebrowanie ich święta. 
Wspólny wieczór Dnia Kobiet obfi-
tował w życzenia, piosenki „Czerwo-
nych Korali” z Zahajek, żarty i weso-
łe uśmiechy, jakie zapewnił Kabaret 
PKS z Lublina oraz liczne nagrody 
i upominki. 

8 marca w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sosnówce miał miejsce 
Gminny Dzień Kobiet, na który 
zaprosił GOK oraz Wójt Gminy 
Sosnówka – Marcin Babkiewicz, 
który złożył przybyłym Paniom ży-
czenia i wręczył świętującym tego 
dnia Kobietom kwiaty. O część ar-
tystyczną zadbał Gminny Ośrodek 
Kultury w Sosnówce. W programie 
znalazł się występ Kabaretu FiFa 
R aFa   oraz koncert w  wykona-
niu Mariusza Matery i Dariusza 
Tokarzewskiego, członków zespo-
łu VOX.

13 marca 2022 r. na Sali Konfe-
rencyjnej urzędu odbył się Gmin-
ny Dzień Kobiet – wyjątkowe spo-
tkanie z wyjątkowymi gośćmi. 
Pierwszą atrakcję wieczoru był występ 
muzyczny w wykonaniu zespołu Hard 
Gock. Następnie na scenie pojawiła się 
gwiazda wieczoru – Krzysztof Respon-
dek w towarzystwie akompaniatora 
Aleksandra Woźniaka oraz piosenkar-
ki Magdaleny Naglik. Impreza zo-
stała zorganizowana przez Urząd 
Gminy Terespol oraz Gminne Cen-
trum Kultury w Kobylanach.

13 marca w hali Zespołu Placówek 
Oświatowych w Łomazach miały 
miejsce gminne obchody Dnia Ko-
biet. Specjalnie dla Pań najpiękniej-
sze piosenki z własnego repertuaru 
zaprezentowali Dominika Żukowska 
i Andrzej Korycki.

Materiał: Radio Biper/Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej 
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X edycja Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” w gminach

„Tropem Wilczym. Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych” to bieg, 
którego ideą jest oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antyso-
wieckiego działającego w latach 
1944-1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP oraz popularyzacja 
wiedzy na ten temat. 

W  niedzie lę  6  marca  2022 r. 
w Międzyrzecu Podlaskim został 
zorganizowany ul iczny  bie g 
honorowy na dystansie 1963 m, który 
upamiętnia rok śmierci ostatniego 
żołnierza wyklętego o pseudonimie 
„Lalek”. O godzinie 12:05 uczestnicy 
wystartowali tradycyjnie spod 
muralu przy ul. Kościelnej 29 – 
upamiętniającego dwóch żołnierzy 
AK-WiN: por. Franciszka Michaluka 
ps. Polny z  Tłuśćca oraz por. 
Stanisława Miszczuka ps. Kłos 
z Rogozneczki. Trasa prowadziła 
ulicami Międzyrzeca Podlaskiego: 
Kościelną, Piłsudskiego, Wiejską, 
Sienkiewicza i Warszawską. W biegu 
wystartowało 95 uczestników w róż-
nym wieku, zarówno dzieci, jak i doro-
śli oraz seniorzy. Trasę 1963 metrów 
najszybciej pokonał Jakub Świderski 
z Międzyrzeca Podlaskiego. Biegacze 
na mecie otrzymywali pamiątkowy 
medal. Organizatorem akcji jest Fun-
dacja Wolność i Demokracja z siedzibą 
w Warszawie.
Serdeczne podziękowania należą się 

dyrekcji i nauczycielom z Zespołu Szkół 
Technicznych im. Unitów Podlaskich 
w Międzyrzecu Podlaskim za pomoc 
w wydawaniu pakietów startowych 
i organizacji biegu. Dziękujemy także 
służbom porządkowym, tj.: Ochotni-
czej Straży Pożarnej „Stołpno” w Mię-
dzyrzecu Podlaskim i Policji w Między-
rzecu Podlaskim. 

Gminny Ośrodek Kultury i Oświa-
ty w Wisznicach wraz ze Stowarzy-
szeniem Lubelskiej Grupy Histo-
rycznej im. Żołnierzy Wyklętych 
Lubelszczyzny zorganizował Bieg 
Tropem Wilczym. Niedzielne święto 
rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny, następnie delegacje złoży-
ły kwiaty przy pomniku w centrum 
Wisznic i na cmentarzu w Wisznicach. 
Odśpiewano także Mazurka Dąbrow-
skiego. Uroczystość uświetnili: Radzyń-
skie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 
RTM. Wincentego Zawadzkiego, Sto-
warzyszenie Historyczna Sosnowica, 
Brygada Pancerna z Garnizonu Biała 
Podlaska, Stowarzyszenie Zwykle Lu-
belska Grupa Historyczna im. Żołnie-
rzy Wyklętych Lubelszczyzny. Wartę 
przy pomniku pełniła młodzież z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. W. Za-
wadzkiego w Wisznicach. 
„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” organizowany przez gmi-
nę Kodeń w  przeciwieństwie do 
poprzedniego roku odbył się w pier-
wotnie planowanym terminie, który 
nawiązuje do przypadającego 1 marca 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.  Bieg „Tropem Wilczym” 
to impreza sportowo-edukacyjna, jaka 
towarzyszy obchodom tego święta. 
Dystans, jaki mają do pokonania za-
wodnicy to symboliczne 1963 m. Ko-
deńska edycja biegu wzbogacona była 
o Bieg Malucha i marsz Nordic Wal-
king (również na dystansie 1963 m). 
W imprezie wzięło udział około 100 
zawodników, a także osoby z obsługi 
biegu (Służby Mundurowe, Ochotnicza 
Straż Pożarna, pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz Urzędu Gminy, a także Radni Po-
wiatowi i Przewodnicząca oraz Radni 
Rady Gminy Kodeń). Każdy zawodnik 
otrzymał pamiątkowy pakiet, w skład 
którego wchodziła m.in. koszulka z wi-
zerunkiem bohaterów X edycji biegu 
„Tropem Wilczym” oraz pamiątkowy 
medal.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco:
Bieg Malucha: 
1 miejsce – Jaś Gołebiowski; 
2 miejsce – Magda Głowacka; 
3 miejsce – Aniela Skolimowska.
Bieg Główny: 
1 miejsce – Tomasz Rysio; 
2 miejsce – Daniel Ponichtera; 
3 miejsce – Sylwester Chmiel.
Nordic Walking: 
1 miejsce – Marcin Antoniewski;
2 miejsce – Agata Głowacka; 
3 miejsce – Wiesława Sacharczuk.

Materiał: Katarzyna Waszczuk – Wydział Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podla-

skiej, Gmina Wisznice, Ewa Rafałko
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„Poloneza czas zacząć...” – bal studniówkowy 
w ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach 
26 lutego br. w Zamku Biskupim 
w Janowie Podlaskim miało miejsce 
wydarzenie długo wyczekiwane przez 

tegorocznych maturzystów – bal 
studniówkowy. Wszystko wskazuje 
na to, że ta jedyna wyjątkowa i nie-

powtarzalna noc zapadnie uczestni-
kom w pamięć na długie lata, a sama 
zabawa była udana. 

Materiał: Małgorzata Trębicka-Żuk
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Jubileusz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Dubowie

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne 
w Dubowie 28 lutego 2022 r. świę-
towało pierwszy jubileusz funkcjo-
nowania. 

Z tej okazji odbyła się uroczystość, 
w której uczestniczyli zaproszeni goście 
Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, 
Przewodniczący Rady Gminy Łomazy 
Andrzej Wiński, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata 
Malczuk, kierownik GOPS w Łomazach 
Urszula Najdyhor, podopieczni, pra-
cownicy Centrum oraz kierownik COM 
Barbara Gromadzka. 
Spotkanie było okazją do podsumo-
wania działania Centrum, zaprezen-
towania wykonanych podczas zajęć 
prac uczestników. Dopełnieniem uro-

czystości jubileuszowej był tort urodzi-
nowy. Przyjęcie uświetnił występ pana 
Janusza Pruniewicza i pani Moniki 
Głowackiej. Projekt Centrum Opiekuń-
czo Mieszkalne w Dubowie jest realizo-
wany przez gminę Łomazy w ramach 

resortowego Programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne” finansowane-
go ze środków Funduszu Solidarnościo-
wego. 

Materiał: Barbara Gromadzka
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Józef Ignacy Kraszewski – Człowiek z Romanowa
Cz. 3: Młodość niedokończona, 
[…] młodość onieśmielona…

Dwunastoletni Józef wyjeżdża z Ro-
manowa do Białej Radziwiłłowskiej. 
Egzamin wstępny zdany doskona-
le, w języku polskim i francuskim, 
pozwala mu na rozpoczęcie nauki 
od razu w drugiej klasie Akademii 
Bialskiej, będącej filią Akademii Ja-
giellońskiej. Józef trafił pod opie-
kę rektora szkoły, profesora Józe-
fa Preyssa, kierownika szkoły, ale 
również wykładowcy matematyki 
i łaciny. Najbliższym kolegą pisa-
rza stał się syn profesora Preyssa, 
Oleś. Z nim też pisarz zamieszkał. 
W bialskiej szkole poznał także Jana 
Glogera, ojca Zygmunta Glogera, 
polskiego historyka, archeologa i et-
nografa. Z wykładowców największy 
wpływ miał na Józefa profesor Adam 
Bartoszewicz, nauczyciel matema-
tyki i języka ojczystego. To właśnie 
profesor Bartoszewicz wprowadził 
Józefa w świat poezji, dzięki niemu 
pisarz poznał dzieła Krasickiego, 
Niemcewicza, Brodzińskiego… Do 
matematyki nie miał zapału. Przy-
znał później, że smaku do rachunków 
i do wszystkiego, co wiąże się z cyframi, 
nie miał nigdy.  W literaturze zaś roz-
kochał się na dobre. Gdy dowiaduje 
się, że na strychu Akademii jeden 
z profesorów zostawił swoje sta-
re niepotrzebne książki, nie zwleka 
ani chwili, aby je obejrzeć. A znajduje 
tam prawdziwe cuda, które potęgują 
jeszcze jego pasję do ksiąg i książek. 
Tak wspominał to zdarzenie w Pa-
miętnikach: Chwili tej do dziś zapo-
mnieć nie mogę… Pierwszym szparga-
łem odartym, który mi się w ręce dostał, 
był Zielnik Marcina z Urzędowa. […] 
spostrzegłszy książki, rzuciłem się na 
nie jak na skarb, z gorączkową chciwo-
ścią. Pomiędzy mną a nimi był jakiś, nie 
wiem, pozaświatowy związek, zdało 
mi się, że je sobie przypominam, jakby 
dawniej gdzieś widziane i znane. Miłość 
tę do bibuły wiernie aż do dziś dnia za-
chowałem w sercu i Bóg jeden wie, ile 
ona mnie kosztowała. Kraszewski był 
uczniem zdolnym, ale nie zawsze 

widać to było w postępach w nauce, 
bo jak sam wyznał, nie mogę się wcale 
pochwalić, ażebym był uczniem bardzo 
pilnym; miałem brzydki zwyczaj uczyć 
się zawsze nie tego, co było potrzeba, 
ale ku czemu ciągnęła fantazja i owa 
nienasycona ciekawość, która ciągnie 
do piekła.
Poznaje też Białą Radziwiłłowską, 
nazywaną Alba Ducalis (Biała Ksią-
żęca). Fascynują go pozostałości 
zamku radziwiłłowskiego, pełne se-
kretów i legend: Stare zamczysko Ra-
dziwiłłowskie, któreśmy czasem mogli 
oglądać, do najwyższego stopnia roz-
budzało fantazję resztkami życia, które 
po nim były rozsypane. Resztki pokojów 
zwierciadlanych, supraporty malowane, 
posadzki kunsztowne, gdzieniegdzie 
sprzęty stare, a raczej szkielety ich tyl-
ko, rzeźby, złocone okładziny ścian, mó-
wiły o niedawnej przeszłości. […] Ale 
ogromne sale wiały pustką i smut-
kiem. Swoją wizję tego prowincjo-
nalnego wówczas miasteczka ukazał 
w powiastce Wielki świat małego mia-
steczka. W Akademii Bialskiej reda-
guje gazetkę szkolną, przygotowuje 
do niej winietki, tłumaczy z francu-
skiego bajki La Fontaine’a… To tutaj 
więc nieśmiało zaczyna swoją wielką 
karierę literata i dziennikarza.
W 1826 r. zostaje przeniesiony do 
Lublina, bowiem ówczesna Akademia 
Bialska nie dawała możliwości uzy-
skania tzw. patentu dojrzałości. Ka-
riera naukowa w szkole wojewódzkiej 
kończy się szybko, po roku. Powo-
dem negatywna ocena z matematyki. 
Surowy ojciec zabiera syna na Wołyń 
i w gimnazjum świsłockim otrzymu-
je Józef Ignacy maturę. Pobyt w Lu-
blinie wspomina raczej źle: Po Białej 
szkoły w Lublinie, gdzie stałem u żyją-
cego dotąd profesora Ostrowskiego, ma-
tematyka, może dlatego właśnie, żem 
najmniej miał usposobienia i zdolności 
d matematyki. Lublin w stosunku do 
Białej wydawał się już wielkim, ożywio-
nym i pełnym ciekawości miastem. […] 
Daleko więcej życia, ruchu i swobody 
zaznałem w Lublinie, więcej młodzieży 
starszej, złych  dobrych przykładów. 
W stosunku do Białej był to już świat 

wielki. […] Czas spędzony tu, w starym 
Lublinie, niewiele wpłynął na moje roz-
winięcie umysłowe, ale aż nadto na roz-
gorączkowanie przedwczesne, na pra-
gnienie życia. Uczyło się łatwo, ale źle, 
nieporządnie, a nadto się swawoliło. 
Skończył się pobyt smutną katastrofą 
– bez promocji. Ojciec postanowił ode-
brać mię ze szkół Królestwa i oddać do 
słynnego gimnazjum w Świsłoczy. I to 
właśnie tu prawdziwie zasmakował 
w nauce: To pewna, żem ja więcej się 
nauczył w  czasie krótkiego pobytu 
w Świsłoczy niż przeszłych lat, po in-
nych szkołach. Zaraz na początku mu-
siałem języka rosyjskiego, którego wcale 
nie umiałem,  uczyć się skwapliwie, aby 
mi nie był przeszkodą do wyższej klasy. 
[…] Następnie wziąłem się szczerze do 
innych języków, mianowicie łacińskiego 
i greckiego. Nigdy Was nie zapomnę Pa-
radoxa Cyceronowe, na których sił mo-
ich próbowałem. […] Pamiętam i ciebie, 
łagodny uczony,  profesorze Walicki, 
któryś mnie na drogę filologicznej nad 
językiem pracy, zastanowienia wpro-
wadził, któryś podał myśl tej historii 
języka polskiego, leżącej po dziś dzień 
w tece. […] W Białej bawiliśmy się wię-
cej niż uczyli fizyką i chemią, w Lublinie 
męczyłem się matematyką, w Świsłoczy 
właściwie wziąłem się do języka i lite-
ratury.
Słów parę o studiach. Rozpoczął je 
Kraszewski w Wilnie. Najpierw na 
wydziale lekarskim, zgodnie z wolą 
ojca. Wkrótce porzuca ten kierunek 
i przenosi się na Wydział Wymo-
wy i Nauk Wyzwolonych, potocznie 
nazywany wydziałem literackim. ▼
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Studiował krótko, bo z powodu dzia-
łalności patriotycznej w studenckiej 
organizacji, został aresztowany. Po 
pewnym czasie przeniesiony do szpi-
tala, a następnie, dzięki staraniom 
ciotki Dłuskiej, przeoryszy wizytek 
w Wilnie i decyzją księcia Dołgoru-
kowa, wychodzi z więzienia i dostaje 
się pod nadzór policyjny. Całkowicie 
uwolniony w 1833 r. na uniwersytet 
już nie wraca, bo ten decyzją cara 
Mikołaja I zostaje zamknięty 1 maja 

poprzedniego roku. Z tego krótkiego 
okresu studenckiego warto przypo-
mnieć profesora Leona Borowskiego, 
który na pewno wpłynął na pogłębie-
nie zainteresowań pisarza lingwisty-
ką. Powstają też pierwsze dzieła lite-
rackie, wydawane pod pseudonimem 
Kleofas Fakund Pasternak.
Po powrocie do rodzinnego mająt-
ku, Dołhe, na dzisiejszej Białorusi 
nawiązuje kontakt z Antonim Urba-
nowskim, do którego zamożnego 

majątku w Horodcu jeździ regular-
nie. Kataloguje jego liczący ponad 
20 tys. tomów księgozbiór w języku 
francuskim, a przede wszystkim 
zbiera materiały źródłowe do dzieł 
historycznych. I poznaje pannę Zofię 
Woroniczównę, siostrzenicę pani Elż-
biety Urbanowskiej i bratanicę ostat-
niego prymasa Polski, Jana Pawła 
Woronicza, która wkrótce zostanie 
jego żoną.cdn.
Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw Społecznych 

XLI Wojewódzki Konkurs Czytelniczy  
„Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”
17 marca br. w Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie odbył się finał XLI Wo-
jewódzkiego Konkursu Czytelni-
czego „Józef Ignacy Kraszewski 
– jego życie i dzieło”.

Wydarzenie zostało zorganizowane w 
ramach Programu Samorządu Woje-
wództwa Lubelskiego „Warto być Po-
lakiem”. Honorowy patronat objęli: 
Jarosław Stawiarski, Marszałek 
Województwa Lubelskiego oraz 
Mariusz Filipiuk Starosta Bialski. 
W konkursie wzięło udział 65. 
uczniów z 11. szkół ponadpodstawo-
wych województwa lubelskiego. Etap 
finałowy, do którego zakwalifikowa-
ło się 11. najlepszych uczestników, 
polegał na rozwiązaniu testu spraw-
dzającego wiedzę z życia i twórczości 
Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz 
znajomość lektur. Do bieżącej edy-
cji konkursu wybrano dwie powie-
ści z ogromnego dorobku pisarza: 
„Na bialskim zamku”, opowiadającą 
dzieje Białej Radziwiłłowskiej oraz 
„Ostap Bondarczuk”, utworu nale-
żącego do cyklu powieści ludowych. 
Jury postanowiło przyznać 3 nagro-
dy oraz 2 wyróżnienia. Zdobyli je na-

stępujący uczniowie:
I nagroda: Joanna Jesionek, I Li-
ceum Ogólnokształcące w Radzyniu 
Podlaskim;
II nagroda: Klaudia Kuźmiuk, ZSO 
I Liceum Ogólnokształcące im. Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego w Białej 
Podlaskiej;
III nagroda: Kamil Małachowicz, I 
Liceum Ogólnokształcące im. Tade-
usza Kościuszki we Włodawie;
Wyróżnienia: Dominika Osypiuk, 
Liceum Ogólnokształcące im. Wła-
dysława Zawadzkiego w Wisznicach 
oraz Jerzy Chról, ZSS Liceum Ogól-
nokształcące im. Ziemi Podlaskiej w 
Komarówce Podlaskiej.
Nagrody rzeczowe i dyplomy wrę-

czyli laureatom i wyróżnionym: Pani 
Barbara Kociubińska-Koza, Dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Białej Podla-
skiej oraz Pan Krzysztof Bruczuk, 
gospodarz uroczystości. Wszyscy 
uczestnicy finału konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz materia-
ły promocyjne. Uczniowie oraz ich 
opiekunowie mieli okazję w ramach 
wydarzenia wysłuchać koncertu pt. 
„Muzyczne podróże” w wykonaniu 
Magdaleny Rzechowskiej – skrzypce, 
Macieja Nermera – wiolonczela oraz 
Jakuba Ćwiklińskiego – altówka, stu-
dentów Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Materiał: Dorota Uryniuk Wydział Spraw Społecz-
nych
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Jubileusz 25-lecia Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Hruda
– 25 lat minęło bardzo szybko. Dzia-
ło się przez ten czas bardzo dużo, jest 
naprawdę co wspominać. Dużo wy-
stępów, różne wyjazdy. Zespół przez 
tyle lat trzymał się razem, wspólnie 
tworząc jedną rodzinę – mówi Jolanta 
Zając, instruktor GOK-u w Białej 
Podlaskiej.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
św. w kościele pw. Zwiastowania NMP 
w Hrudzie. Dalszy program miał miejsce 
już w siedzibie Klubu Kultury. Po powita-
niu gości odbył się występ solenizantów z  
okolicznościowym programem a po nim 
najmilsza część jubileuszu, a mianowi-
cie wręczenie podziękowań za ogromny 
wkład w pielęgnowanie zwyczajów ludo-
wych w gminie Biała Podlaska. Podzię-
kowania złożyli przedstawiciele władz 
gminy z wójtem Wiesławem Panasiu-
kiem na czele, wręczając pamiątkowe 
statuetki, dyplomy i kwiaty. Życzenia 
kolejnych lat z muzyczną przygodą zło-
żyli również członkowie innych zespo-
łów z terenu gminy Biała Podlaska. Nie 
zabrakło oczywiście jubileuszowego tor-
tu. Impreza zakończyła się wspólną bie-
siadą z poczęstunkiem. Zespół z Hruda 
zadebiutował na początku 1997 r. pod-
czas Gminnych Spotkań Kolędniczych 
w Woskrzenicach Dużych. W tym samym 
roku wystąpił jeszcze na Międzywoje-
wódzkich Spotkaniach Zespołów Kolęd-
niczych w Ostrołęce. Ich pierwszy okres 
działalności skupiał się wokół teatrów 
obrzędowych. Pierwsze przygotowane 
widowisko przedstawiające tradycyjną 
podlaską wigilię, zostało nagrodzone 
drugim miejscem na Wojewódzkich Spo-
tkaniach Zespołów Kolędniczych w Dre-
lowie (1998 r.) oraz trzecim miejscem na 
Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów 
Obrzędowych w Komarówce Podlaskiej 
(1998 r.). Dla zespołu było to duże za-
skoczenie i niezwykle nobilitujące wy-
różnienia. Sukcesy zmotywowały człon-
ków do przygotowania dwa lata później 
kolejnego widowiska obrzędowego pt. 
„Odwitki”, w którym aktorzy przedstawili 
zwyczaj odwiedzin matki po narodzinach 
dziecka. Spektakl za swoją autentyczność 
zdobył drugie miejsce podczas Prezen-
tacji Wiejskich Teatrów Obrzędowych 
w Drelowie. Warto wspomnieć, że wido-
wisko prezentowane było również na Re-

gionalnym Sejmiku Wiejskich Zespołów 
Teatralnych w Stoczku Łukowskim oraz 
w wielu miejscowościach na terenie gmi-
ny Biała Podlaska.
W 2000 r. zespół zmienił charakter swo-
jej działalności i skupił się na śpiewie lu-
dowym. Do zespołu dołączył instruktor 
muzyczny pan Roman Makarski i przez 
blisko dwa lata wszyscy pracowali nad 
repertuarem i szlifowali warsztat śpie-
waczy. Efekty można było zobaczyć 
na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej 
Podlaskiej w 2002 r., gdzie zajęli trze-
cie miejsce. Nagrody na tym wydarze-
niu zdobywali już regularnie (w 2003 
r. pierwsze miejsce i w 2005 r. drugie). 
Trasa koncertowa zespołu nie ograni-
czała się oczywiście do jednego festiwa-
lu. Występowali w tym czasie również 
m.in. w Powiatowym Przeglądzie Kapel 
i Śpiewaków w Styrzyńcu, czy Między-
narodowym Festiwalu Chórów Kolędni-
czych w Terespolu. Dużym wydarzeniem 
dla zespołu były także gościnne koncerty 
za granicą w Domaczewie i Brześciu na 
Białorusi oraz na Międzynarodowych 
Targach we Francji (departament Deux 
Sevres). W 2007 r. zespół wystąpił w te-
lewizji w programie „Kawa czy herbata?”, 
realizowanym w pensjonacie „Zaborek” 
koło Janowa Podlaskiego. Przed kame-
rą stawali jeszcze dwa razy, biorąc udział 
w filmach promujących gminę Biała 
Podlaska pt. „Na kresową nutę” i „Ocal-
my od zapomnienia”.W kolejnych latach 
śpiewacy z Hruda występowali m.in. 
podczas wojewódzkiego święta plonów 
w Radawcu (powiat lubelski) i dożyn-
kach powiatowych w 2012 i 2013 roku. 
W międzyczasie zmieniali się instruk-
torzy muzyczni. Od 2009 r. funkcję tę 
pełnił pan Krzysztof Giez, a od 2011 r. 

pan Jakub Gdela. Obecnie kierownikiem 
jest ponownie pan Roman Makarski. 
Niezmiennie opiekę organizacyjną nad 
zespołem sprawuje Jolanta Zając. Duża 
aktywność i częsty udział w różnych prze-
glądach i festiwalach przynosił zespołowi 
wiele nagród i wyróżnień, o których czę-
ści już wspomnieliśmy. Jednak za najcen-
niejsze wyróżnienia członkowie zgodnie 
uważają otrzymanie odznaki „Zasłużony 
dla gminy Biała Podlaska” i medalu „Za 
zasługi dla powiatu bialskiego”, przyzna-
ne zespołowi na jubileusz 10-lecia ist-
nienia oraz nagrodę od wojewody lubel-
skiego za promowanie kultury ludowej. 
W swoim repertuarze mają ponad 200 
utworów, a wśród nich m.in. pieśni ludo-
we, kolędy, pieśni patriotyczne, sakralne, 
biesiadne, oraz okolicznościowe. Śpiewa-
ne są zazwyczaj na dwa głosy. W repertu-
arze znajdują się także utwory autorskie, 
pisane głównie na konkretne wydarzenie, 
w którym uczestniczą. – Nasze dziewczy-
ny śpiewają bardzo dobrze w sopranie i to 
myślę, wyróżnia nasz zespół na tle in-
nych. Wszyscy śpiewają równo, jak jeden 
głos – zaznacza Jolanta Zając, opiekun 
zespołu. Warto również wspomnieć, że 
członkowie występują w pięknych stro-
jach ludowych tkanych pereborem, wy-
konanych w pracowni tkackiej w Hrudzie.
Obecny skład zespołu: Marianna Jów-
ko, Maria Harwacka, Regina Nestoruk, 
Zofia Jówko, Zofia Guzarów, Marianna 
Sawczuk, Józef Guzarów oraz Tadeusz 
Panasiuk. W zespole byli również: Jerzy 
Kukawski, Józef Jówko, Aneta Jówko, 
Marta Jówko, Paulina Panasiuk, Justyna 
Chełstowska, Kamil Filipiuk, Krzysztof 
Harwacki, Łukasz Rogala, Maria Cheł-
stowska, Maria Szczygielska, Marianna 
Rogala, Danuta Jówko.

Materiał: Radio Biper

Fo
t. 

Fa
ce

bo
ok

 U
rz

ąd
 G

m
in

y 
B

ia
ła

 P
od

la
sk

a



20 Gościniec Bialski Nr 03/2022  www.powiatbialski.eu

V Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich Halowej 
Piłki Nożnej w Sławatyczach

W dniu 27.02.2022 r. w hali spor-
towej Zespołu Szkół w Sławaty-
czach odbyły się V Mistrzostwa 
Gmin Nadbużańskich w Halowej 
Piłce Nożnej. Udział w zawodach 
wzięło 9 drużyn z 2 powiatów wo-
jewództwa lubelskiego (bialskiego 
– Twierdza Kobylany, OSP Kodeń, 
Plazma Terespol, Perła Sławaty-
cze, Stocznia Krzywowólka, Cho-
tyłowiak Chotyłów, Chłopaki z Ba-
raków oraz włodawskiego – Bug 
Hanna Junior, Płomień Różanka).

Zawody rozegrano w 3 grupach syste-
mem „każdy z każdym”, a dwa najlep-
sze zespoły z grup uzyskały awans do 
gier półfinałowych. Organizatorem za-
wodów było Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy 
w Sławatyczach, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sławatyczach oraz Zespół Szkół 
w Sławatyczach. Sędzią Głównym za-
wodów był Ryszard Nielipiuk.
Po zakończeniu zostały wręczone pu-
chary, medale i dyplomy.
Puchar Starosty Mariusza Filipiuka 
za I miejsce zdobyła drużyna Twier-
dza Kobylany. Puchar wręczył zapro-
szony gość – Jerzy Troć – Wójt Gminy 
Kodeń. 
Puchar Wójta Gminy Arkadiusza 
Misztala za II miejsce zdobyła dru-
żyna Chotyłowiak Chotyłów.
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
w Sławatyczach Mariusza Olesz-
czuka za III miejsce zdobyła drużyna 
Perła Sławatycze.

Wyróżnienia indywidualne otrzy-
mali:
Król strzelców – Dawid Gregoruk – Pla-
zma Terespol.
Najlepszy bramkarz – Mirosław Czekier 
–  Perła Sławatycze.
Najlepszy zawodnik – Dawid Oniszczuk 
– Twierdza Kobylany.
 
W wyniku losowania zespoły podzielo-
no na 3 grupy:
Grupa A – 3 zespoły:
1. Bug Hanna Junior
2. OSP Kodeń 
3. Plazma Terespol
Grupa B – 3 zespoły:

1. Perła Sławatycze
2. Stocznia Krzywowólka 
3. Chotyłowiak Chotyłów
Grupa C – 3 zespoły:
1. Chłopaki z Baraków
2. Twierdza Kobylany
3. Płomień Różanka

Wyniki spotkań w poszczególnych gru-
pach przedstawiają się następująco:
Grupa A
Bug Hanna Junior – OSP Kodeń 0:5
Bug Hanna Junior – Plazma Terespol 
0:7
OSP Kodeń – Plazma Terespol 2:1

Końcowa kolejność w grupie A
I miejsce – OSP Kodeń 6 pkt. 7-1
II miejsce  – Plazma Terespol 3 pkt. 8-2
III miejsce – Bug Hanna Junior 0 pkt. 
0-12

Grupa B
Perła Sławatycze – Stocznia Krzywo-
wólka 3:0
Perła Sławatycze – Chotyłowiak Choty-
łów 0:1
Stocznia Krzywowólka – Chotyłowiak 
Chotyłów 1:1

Końcowa kolejność w grupie A
I miejsce – Chotyłowiak Chotyłów 4 
pkt. 2-1
II miejsce – Perła Sławatycze 3 pkt. 3-1
III miejsce – Stocznia Krzywowólka 1 
pkt.1-3
 
Grupa C
Chłopaki z Baraków – Twierdza Koby-
lany 1:3
Chłopaki z Baraków – Płomień Różan-
ka 0:2

Twierdza Kobylany – Płomień Różanka 
0:0

Końcowa kolejność w grupie A
I miejsce – Twierdza Kobylany 4 pkt. 
3-1
II miejsce – Płomień Różanka 4 pkt. 2-0
III miejsce – Chłopaki z Baraków 0 pkt. 
1-5
 
W meczach półfinałowych zmie-
rzyli się:
OSP Kodeń – Perła Sławatycze 0:0 
(karne 1:2)
Chotyłowiak Chotyłów – Płomień Ró-
żanka 2:0
Twierdza Kobylany – Plazma Terespol 
2:0
 
Do finałowej trójki zakwalifikowa-
ły się 3 drużyny, które rozegrały 
mecze w systemie „każdy z każ-
dym” o końcowe lokaty pomiędzy 
1 a 3 miejscem:

Twierdza Kobylany – Chotyłowiak Cho-
tyłów 1:0
Twierdza Kobylany – Perła Sławatycze 
2:0
Perła Sławatycze – Chotyłowiak Choty-
łów 1:1
Końcowa kolejność turnieju:
I miejsce – Twierdza Kobylany    
II miejsce – Chotyłowiak Chotyłów
III miejsce – Perła Sławatycze
V miejsce – Bug Hanna Junior
V miejsce – OSP Kodeń
V miejsce – Plazma Terespol   
V miejsce – Stocznia Krzywowólka
V miejsce – Chłopaki z Baraków
V miejsce – Płomień Różanka

Materiał: Radosław Szczur
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Walczyli o Puchar Starosty Bialskiego
Finał Powiatu Bialskiego w Dru-
żynowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt i Chłopców – Licealia-
da, przeprowadzonego w dniu 2 
marca br. na hali Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Leśnej Podlaskiej. 

System gier: pucharowy do 3 wy-
granych setów.

Kolejność miejsc dziewczęta:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące 
w Międzyrzecu Podlaskim – opiekun 
Kamil Korniluk
II miejsce – Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Leśnej Pod-
laskim – opiekun Honorata Godlewska

Kolejność miejsc chłopcy:
I miejsce – Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Leśnej 
Podlaskiej – opiekun Honorata Go-
dlewska

II miejsce – Liceum Ogólnokształcące 
w Międzyrzecu Podlaskim – opiekun 
Kamil Korniluk

Puchar Starosty Powiatu Bial-
skiego otrzymała drużyna: 
dziewcząt: z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Międzyrzecu Podlaskim 
w  składzie: Weronika Bogucka, 
Wiktoria Bogucka; chłopców: z Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w  Leśnej Podlaskiej 
w składzie: Jarosław Kukawski, Ma-
ciej Zieliński.

Zawody zostały wsparte ze środków 
Starostwa Powiatowego w Białej Pod-
laskiej. Awans do rejonu po dwie dru-
żyny w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w indywidualnym strzelaniu 
sportowym dziewcząt i chłopców – Licealiada

W dniu 15.03.2022 r. przy Ze-
spole Szkół Technicznych w Mię-
dzyrzecu Podlaskim w sali strze-
leckiej odbył się Finał Powiatu 
Bialskiego w  indywidualnym 
strzelaniu sportowym dziewcząt 
i chłopców – Licealiada. 

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej.
Za zdobycie pierwszego miejsca 
w kategorii dziewcząt i chłopców za-
wodnicy otrzymali Puchar Starosty 
Powiatu Bialskiego. Miejsca I - IV 
pamiątkowe dyplomy.

Kolejność miejsc pośród chłopców:
Paginowski Daniel – ZSE Międzyrzec 
Podlaski – 152 pkt.
Żebrowski Igor – LO Międzyrzec 
Podlaski – 122
Kurowski Jakub – ZST Międzyrzec 
Podlaski – 105

Michalczuk Karol – ZSE Międzyrzec 
Podlaski – 96
Witkowski Dominik – ZST Między-
rzec Podlaski – 73
Szewczyk Szymon – ZST Międzyrzec 
Podlaski – 68
Biernacki Krystian – ZST Międzyrzec 
Podlaski –30
Kolejność miejsc pośród dziewcząt:
Wysokińska Dominika –LO Między-
rzec Podlaski – 154 pkt.

Sidor Kinga – ZST Międzyrzec Pod-
laski – 126
Płowaś Agnieszka – ZST Międzyrzec 
Podlaski – 117
Płowaś Anna – ZST Międzyrzec Pod-
laski – 81
Wolińska Patrycja – LO Międzyrzec 
Podlaski – 51
Pietruk Maja – LO Międzyrzec Pod-
laski – 49

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w Koszykówce – 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

8 i 9 marca w Szkole Podstawowej 
w Konstantynowie odbył się Finał 
Powiatu Bialskiego w koszykówce – 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej o pu-
char Starosty Bialskiego.

Pierwszego dnia zawodów rywalizowa-
ły dziewczęta: Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Międzyrzecu Podlaskim – Szkoła 
Podstawowa w Konstantynowie, z wy-
nikiem 18:111. 
I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Konstantynowie – opiekun Da-
riusz Domitrz; 
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyrzecu Podlaskim – opiekun 
Maciej Jabłoński.
Puchar Starosty Powiatu Bial-
skiego oraz awans do rejonu otrzy-
mała drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w  Konstantynowie 
w składzie: Korolczuk Maja, Kuźmiuk 
Natalia, Mikitiuk Hanna, Nitychoruk 
Natalia, Ochnik Izabela, Szymko Na-
talia, Świąntek Malwina, Tymoszuk 
Nikola, Waszczuk Klaudia, Waszczuk 
Zuzanna, Wawryniuk Martyna. 

Drugiego dnia odbył się finał chłop-
ców: Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim - Szko-
ła Podstawowa w Konstantynowie 
z końcowym wynikiem 29:37.
I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Konstantynowie – opiekun Piotr 
Woźniak; 
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim – opiekun 
Marcin Kieruczenko. 
Puchar Starosty Powiatu Bial-
skiego oraz awans do rejonu otrzy-

mała drużyna chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Konstantynowie 
w składzie: Biskupski Szymon, Ge-
resz Dawid, Góra Filip, Iwanek Łu-
kasz, Juszkiewicz Bartłomiej, Lipiń-
ski Brajan, Łazuk Andrzej, Łyczewski 
Maciej, Łyczewski Rafał, Sienkiewicz 
Filip, Syryjczyk Szymon, Tarań Szy-
mon, Zalewski Bartosz, Żytkowski 
Szymon. 
Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci

W dniu 17.03.2022 r. na hali Szko-
ły Podstawowej w Sworach odbył 
się Finał Powiatu Bialskiego w pił-
ce ręcznej dziewcząt i chłopców – 
Igrzyska Dzieci. 

Zawody sfinansowane zostały ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej.
Kolejność miejsc była następująca:
I miejsce – SP Nr 2 Międzyrzec Podla-
ski – opiekun Bernadeta Iwanejko 
II miejsce – SP Swory – opiekun Rafał 
Hodun
Puchar Starosty Powiatu Bialskie-
go oraz awans do rejonu otrzymała 
drużyna dziewcząt ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim 

oraz drużyna chłopców ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Terespolu w składzie: 
Dziewczęta: Chołodzińska Aleksan-
dra, Chomiuk Daria, Ciok Dominika, 
Golec Julia, Kałużna Iga, Karwowska 
Iga, Kunaszko Nikola, Kuźmiuk Do-
rota, Madyńska Aleksandra, Malczuk 
Zuzanna, Malesa Sara, Mróz Julia, 

Szyndler Milena. 
Chłopcy: Gołębiowski Krzysztof, 
Guziuk Jakub, Jakimiak Wojciech, 
Kozłowski Michał, Lewczuk Szymon, 
Machnowski Jakub, Oniszczuk Arka-
diusz, Parzyszek Maciej, Szczygieł Da-
niel, Szeląg Jakub, Trzaskalski Szymon.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców Igrzyska Młodzieży

W  dniu 15.03.2022 r. na hali 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim odbył się 
Finał Powiatu Bialskiego w piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców – 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej. 
Kolejność miejsc pośród chłopców:
I miejsce – SP Nr 3 Międzyrzec 
Podlaski – opiekun Zbigniew Bernat 
II miejsce – SP Janów Podlaski – 
opiekun Jarosław Hryciuk

Kolejność miejsc pośród dziewcząt:
I miejsce – SP Nr 3 Międzyrzec 
Podlaski – opiekun Wojciech Więc-
kowski 
II miejsce – SP Janów Podlaski – opie-
kun Dorota Jakimiuk Orzechowska

Puchar Starosty Powiatu Bial-
skiego oraz awans do rejonu otrzy-
mała drużyna dziewcząt i chłopców 
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim w składzie: 
Dziewczęta: Cisak Amelia, Daniluk 
Oliwia, Hryciuk Julia, Jeleszuk Iza-
bela, Marciniuk Aleksandra, Mróz 

Zuzanna, Stefaniuk Maria, Szyndler 
Klaudia.
Chłopcy: Daniluk Wiktor, Domański 
Marcel, Grzeszyk Maciej, Kurczyński 
Mariusz, Mazurek Gabriel, Mikołaj-
czuk Igor, Morgunowicz Piotr, Ra-
czyński Gabriel, Złotkowski Maciej.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Igrzyska Dzieci – Finał Powiatu w piłce siatkowej
W dniu 1 marca 2022 r. na hali 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim odbył się 
Finał Powiatu Bialskiego w piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców – 
Igrzyska Dzieci. Zawody sfinan-
sowało Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej.

Puchar Starosty Bialskiego oraz awans 

do rejonu otrzymała drużyna: 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim 
w składzie: Jasińska Irmina, Lipnic-
ka Natalia, Łosicka Julia, Małachwiej-
czyk Martyna, Matacz Karolina, Pie-
truk Liwia, Romowska Iga, Sidorczuk 
Daria, Śliwa Aleksandra, Wierzejska 
Anastazja, opiekun Alicja Bernat.
Chłopców ze Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim 
w składzie: Bartoszuk Karol, Czapliń-
ski Antoni, Ebert Kamil, Karwowski 
Karol, Kociński Krystian, Lubiejewski 
Filip, Łosicki Gabriel, Mazurek Kry-
stian, Olesiejuk Bartłomiej, Szyndler 
Jakub, Więckowski Karol, Więckow-
ski Tomasz, Wysokiński Maksymilian, 
opiekun Wojciech Więckowski.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Licealiada – koszykówka dziewcząt
Finał Powiatu Bialskiego w Ko-
szykówce Dziewcząt Licealiada, 
odbył się 7 marca na hali Liceum 
Ogólnokształcącego w Między-
rzecu Podlaskim. Zawody sfinan-
sowano ze środków Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Rozgrywane spotkania:
Zespół Szkół CKR w Leśnej Podla-
skiej – Liceum Ogólnokształcące 
w Międzyrzecu Podlaskim z wyni-
kiem: 8:29
I miejsce – Liceum Ogólnokształ-
cące w Międzyrzecu Podlaskim – 
opiekun Jolanta Czopińska
II miejsce – Zespół Szkół CKR w Leśnej 
Podlaskiej – opiekun Renata Sikora. 
Puchar Starosty Bialskiego oraz 
awans do rejonu otrzymała drużyna 
dziewcząt z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Międzyrzecu Podlaskim skła-

dzie: Bajan Maria, Ciok Weronika, 
Duda Julia, Iwaniuk Natalia, Kalinka 
Amelia, Łaziuk Katarzyna, Łosicka 
Natalia, Matysiewicz Anna, Okrasa 

Oliwia, Kochanowska Oliwia. 
Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Szczypiorniści zagrali o Puchar Starosty Bialskiego
W dniach 4 i 9 marca na hali spor-
towej w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim odby-
ła się Licealiada w piłce ręcznej – 
chłopców i dziewcząt. 

Puchar Starosty Bialskiego 
i awans do rejonu otrzymała druży-
na chłopców z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Międzyrzecu Podlaskim 
w składzie: Celiński-Jakubowicz Kac-

per, Chmielewski Igor, Gąsior Hu-
bert, Gruszczyński Szymon, Kieczka 
Mateusz, Łosicki Daniel, Mikołajczuk 
Patryk, Nestoruk Mateusz, Stefański 
Brajan, Stefaniuk Łukasz, Szabaciuk 
Łukasz, Szczepaniuk Jakub, Wróbel 
Alex – opiekun Remigiusz Teleszko.

Puchar Starosty Bialskiego i awans 
do rejonu otrzymała drużyna dziew-
cząt z Liceum Ogólnokształcącego 
w Międzyrzecu Podlaskim w składzie: 

Bajan Maria, Chmielewska Zuzanna, 
Duda Julia, Iwaniuk Natalia, Kocha-
nowska Oliwia, Kuźmiuk Izabela, Ła-
ziuk Katarzyna, Matysiewicz Anna, 
Nurska Jagoda, Oleksiuk Wiktoria, 
Sawczuk Katarzyna, Strysik Julia, 
Zygmunt Paulina, Żak Wiktoria – 
opiekun Remigiusz Teleszko.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplo-
my. Zawody zostały sfinansowane 
przez Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Siatkarze walczyli o puchar Starosty Bialskiego
Finał Powiatu Bialskiego w piłce 
siatkowej – Licealiada chłopców 
i dziewcząt, został przeprowa-
dzony w dniu 1 i 3 marca na hali 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Gen. Wł. Sikorskiego w Między-
rzecu Podlaskim.

O Puchar Starosty Powiatu Bialskiego 
oraz awans do rejonu powalczyły dwie 
drużyny.
Drużyna dziewcząt z Liceum Ogól-
nokształcącego w Międzyrzecu Pod-
laskim w składzie: Bernat Kamila, 
Byczuk Julia, Chmielewska Julia, 
Halczuk Anna, Kowalczyk Oliwia, 
Kuźmiuk Izabela, Łosicka Natalia, 
Romaniuk Ewelina, Staska Wanessa, 
Wróblewska Aleksandra
oraz drużyna chłopców z Liceum Ogól-

nokształcącego w Międzyrzecu Pod-
laskim w składzie: Daniluk Wiktor, 
Gruszczyński Szymon, Kiereczyński 
Maciej, Łosicki Daniel, Nestoruk Ma-
teusz, Romaniuk Jakub, Szabaciuk Łu-

kasz, Trochonowicz Mateusz. Opieku-
nem zawodników była Dorota Plewka.
Z przyczyn nieznanych inne szkoły 
z Powiatu Bialskiego nie uczestniczyły 
w finale powiatu. 

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt 
i chłopców – Igrzyska Dzieci

Komunikat końcowy Finału Po-
wiatu Bialskiego w piłce ręcznej 
dziewcząt i  chłopców –Igrzy-
ska Dzieci, przeprowadzone-
go w dniu 17.03.2022 r. na hali 
Szkoły Podstawowej w Sworach.

Zawody zostały sfinansowane ze 
środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej.
Kolejność miejsc chłopcy:
I miejsce SP Nr 1 Terespol – opiekun 
Grzegorz Jakuszko 
II miejsce SP Swory – opiekun Rafał 
Hodun
III miejsce SP Nr 2 Międzyrzec Podla-
ski – opiekun Andrzej Kobyłka
Kolejność miejsc dziewczęta:
I miejsce SP Nr 2 Międzyrzec Podla-
ski – opiekun Bernadeta Iwanejko 
II miejsce SP Swory – opiekun Rafał 
Hodun
Puchar Starosty Powiatu Bial-
skiego oraz awans do rejonu otrzy-
mała drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu 

Podlaskim oraz drużyna chłopców 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tere-
spolu w składzie: 
Dziewczęta: Chołodzińska Alek-
sandra, Chomiuk Daria, Ciok Do-
minika, Golec Julia, Kałużna Iga, 
Karwowska Iga, Kunaszko Niko-
la, Kuźmiuk Dorota, Madyńska 
Aleksandra, Malczuk Zuzanna, 
Malesa Sara, Mróz Julia, Szyn-

dler Milena, 
Chłopcy: Gołębiowski Krzysz-
tof, Guziuk Jakub, Jakimiak 
Wojciech, Kozłowski Michał, 
Lewczuk Szymon, Machnowski 
Jakub, Oniszczuk Arkadiusz, Pa-
rzyszek Maciej, Szczygieł Daniel, 
Szeląg Jakub, Trzaskalski Szy-
mon.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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OGŁOSZENIE     Gościniec Bialski Nr 07/201930

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE

Tytuł usługi

Opis usługi: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

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

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ru-
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę 
przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt 
ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-505 Janów Podlaski, 
ul. Bialska 6a

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
od 800 do 1200, środy od 1300 do 1700

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

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Tytuł usługi

Opis usługi: a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

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

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność 
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, 
Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację 
lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.

Radcowie Prawni 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31 od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-
ski.pl, nr do punktu: (83) 343-49-50

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

od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-
56, e-mail: obywatelskie@powiatbial-
ski.pl, nr do punktu: (83) 351-13-99

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-580 Wisznice, ul. Rynek 35 poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 
900 do 1300, wtorki od 1200 do 1600

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, 
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl, nr 
do punktu: 518-415-182, 663-762-223

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA
Tytuł usługi

NPP opis usługi:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administra-
cyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępo-

waniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; 
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 

lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Npp nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działal-
ności.

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

Dane teleadresowe:
Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.
Radcowie Prawni 21-560 Międzyrzec Pod-

laski, ul. Warszawska 
30/32

od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 900 – 1300

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

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

Adwokaci 21-550 Terespol, ul. 
Wojska Polskiego 132

wtorki, czwartki, piątki 
w godz. 900 – 1300, środy 
1300 – 1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 333-10-14

Kobylany (Urząd Gminy 
Terespol), Pl. Kaczorow-
skiego 1

poniedziałki od 1300 do 
1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 411-20-28
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Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul. Ry-
nek 35

poniedziałki, czwartki, 
piątki od 900 do 1300, 
wtorki od 1200 do 1600

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: 518-415-182, 663-
762-223

21-532 Łomazy, Pl. Ja-
gielloński 27

środy od 800 do 1200 centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 341-70-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA

Tytuł usługi

NPO opis usługi:
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w sa-
modzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 
w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

MEDIACJA opis usługi:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca 
mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wo-
bec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach 
spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 

• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do 
drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także 
w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać: NPO/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiat-

bialski.pl lub osobiście 

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność 
ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez 
telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający 
komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do 
zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.
Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych

21-505 Janów Podlaski, ul. 
Bialska 6a

poniedziałki, wtorki, 
czwartki, piątki od 800 do 
1200, środy od 1300 do 1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: 
obywatelskie@powiatbial-
ski.pl

do punktu (83) 341-30-73 
(wew. 29)



GORĄCZKĘ

SUCHY KASZEL

DUSZNOŚCI

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

JEŚLI MASZ

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR

ZADZWOŃ!

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
w Białej Podlaskiej
w godz. 7.30 - 18.00

83 344 - 41 - 60
83 344 - 41 - 61
83 344 - 41 - 62

po godz. 18.00
513 096 756
505 187 728

Oddział Zakaźny 
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej

83 414 - 72 - 65

gdzie uzyskasz informacje
o dalszym postępowaniu

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


