2
2

W NAJNOWSZYM NUMERZE

Gościniec Bialski Nr 08/2020
www.powiatbialski.eu

Gościniec Bialski Nr 04/2022

SPIS TREŚCI

WAŻNE TELEFONY

str.
Spis Treści

Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Samorząd
Samorząd
XLVI
Sesja
Rady
Powiatu
Bialskiego
Komunikat

33
Koronawirus - zalecenia
4
XXV Sesja Rady PowiatuAktualności
Bialskiego
6-9
Blisko
45 tys.
zł na książki
i materiały
Koncert
charytatywny
„Solidarni
z Ukrainą”
4
edukacyjne
dla szkółz w
gminie Łomazy
95
Koncert Solidarni
Ukrainą
Trasa
na Kozły
106
Spotkanie
Świąteczne „Jedno Serce”
300
tysięcy
zł
na
drogę
w
Młyńcu
116
I Kiermasz Wielkanocny w Łomazach
Eliminacje powiatowe „Śpiewający Słowik” 2022
7
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
7
Rotary Club Biała Aktualności
Podlaska
8
Nominacja
nowego
dyrektora
118
Powiatowy
Przegląd
TradycjiSPZOZ
Wielkanocnych
Powiat
pozyskał
laptopyBezpieczeństwa Kolejowego”
12
Konkurs
„Ambasadorzy
10
Oświetlenie
LED zaświeci
również
w gminie
Konkurs ,,Polonista
Roku”
rozstrzygnięty
12
Międzyrzec
Podlaski
12
„Żyć Godnie”
w Zalutyniu
13
100
rocznicaczysta
Bitwyrzeka”
Warszawskiej
r
13
„Operacja
w gminie1920
Sławatycze
14
Ogród
pełen
lata
14
Projekt
zagranicznych
staży
14
Nowe
samochody
15
Wyjazd
w ramachstrażackie
Jestem - Więc Działam
15
Przebudowa
stadionu
15
Super Sołtys
2021 wybrany
15
Przyszłość
zaczyna
się
dzisiaj
16
„Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”
16
Program
16-17
Zielone Stypendialny
Niedziele w całej Polsce
17
UOKiK
rusza z kampanią
17-18
Fotowoltaika
– Działania Prezesa UOKiK
18
Projekt
grantowy dla konsumentów
Domów Pomocy Społecznej
18
Rekompensaty
20
Spotkanie na temat dysleksji rozwojowej
20
Kultura
Kultura
Nagroda dla skrzypka
Życzenia
dla
Józefa
–
rozstrzygnięcie
konkursu
Kulturalny Pejzaż Podlasia
Klub Seniora w Piszczacu
14. Piknik

83 35 11 395

Sekretariat Wicestarosty Bialskiego

83 35 11 393

• W
y d z i aArchitektury
ł A r c h i t e ikBudownictwa
t u r y i B u d o w n i c t w a 8 3 3835 35
1 1113328
28
Wydział
• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim

83 35 11 386

• O/Z w Terespolu

83 35 11 383

• Wydział Finansowy

83 35 11 396

Katastru
i Nieruchomości
11 397
• Wydział
WydziałGeodezji,
Geodezji,
Katastru
i Nieruchomości 83 83
353511
• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim
• O/Z w Terespolu

83 35 11 387
83 35 11 382

• Wydział Komunikacji
• Rejestracja pojazdów
• Wydawanie praw jazdy
• Organizacja ruchu drogowego
• O/Z w Międzyrzecu Podlaskim

83 35 11 317
83 35 11 314
83 35 11 321
8335 11 384

• Wydział Rolnictwa i Środowiska

83 35 11 343

• W
y d z i aOrganizacyjno
ł O r g a n i z a c-yAdministracyjny
j n o - A d m i n i s t r a c y j n y 8 3 83
3 5 351 111 3391
91
Wydział
• Wydział Spraw Społecznych

83 35 11 339

• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
telefon alarmowy

83 34 35 297

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów

83 35 11 367

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
83 34 35 899

19
23
19-20
20
21

Sport
„Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Tucznej”
Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego w Kodniu
Sport GPC Zalesie 2022
Mistrzostwa Polski Federacji
Jan
Kulbaczyński
i jego 200.
maraton!
Finał
Powiatu Bialskiego
w Piłce
Nożnej
Krzna
Rzeczyca
Agrotex
Milanów
Finał powiatu w koszykówce dziewcząt
Finał Powiatu w indywidualnym strzelaniu

24
25
26
21-22
27
22
27
28

Ogłoszenia
Ogłoszenia

23-24
30-31

Infolinia - koronawirus
Infolinia - koronawirus

Sekretariat Starosty Bialskiego

25
32

• PPowiatowe
o w i a t o wCentrum
e C e n tPomocy
r u m PRodzinie
o m o c y R o d z i n i e 8 3 3834 34
3 2329982
82
• Zarząd Dróg Powiatowych

83 34 31 909

• Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
83 34 16 500
• Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
83 34 48 112
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej

83 34 47 200

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii

83 34 32 041

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Białej Podlaskiej

83 34 44 160

• Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 83 371 20 01 83 371 20 01
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
83 341 64 60

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Zespół Redakcyjny - Katarzyna Żak
Gościniec Bialski jest współtworzony przez pracowników urzędów gmin, gminnych ośrodków kultury, szkół i bibliotek, które działają na
terenie powiatu bialskiego
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21-500 Biała Podlaska,
tel. 83 351 13 85; fax 83 343 36 09; e-mail: starostwo@powiatbialski.pl
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Egzemplarz bezpłatny

Numer zamknięto dnia 27 kwietnia 2022 r.
Okładka: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Skład i druk: POLIGRAF, tel. (83) 372 03 23, poligraf@list.pl, www.poligraf-druk.pl

www.powiatbialski.eu								

Gościniec Bialski Nr 04/2022

3

12 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego odbyła się XLVI sesja
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
Przewodniczący Rady Mariusz Kiczyński otworzył obrady XLVI sesji
Rady Powiatu Bialskiego. Następnie
stwierdzono obecność 20 radnych,
co stanowiło wymaganą liczbę dla
prawomocności obrad. Starosta
w imieniu Zarządu Powiatu poprosił
o wniesienie autopoprawek do projektów uchwał w sprawach:
– zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2022 rok,
– zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Bialskiego na lata 2022- 2041.
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad oraz rozpatrzono projekty i przyjęto uchwały w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
b) ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z mie jsc noclegowych w szkolnych schroniskach
młodzieżowych z terenu Powiatu
Bialskiego,
c) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2022 rok,
d) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Bialskiego na lata 2022 –2041,
e) zakresu pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konf lik-

tem zbrojnym na terytorium tego
państwa.
Ponadto Rada zajęła się rozpatrzeniem sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok i przyjęciem sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu
Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
Podczas sesji radni Powiatu Bialskiego, wzięli udział w głosowaniu
tajnym nad wnioskiem o odwołanie
Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego.
Wniosek o odwołanie Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego wpłynął
do Rady w dniu 9 marca 2022 roku,
a podpisało się pod nim sześciu radnych. Wśród nich był Wicestarosta
Bialski Janusz Skólimowski, który
w swoim wystąpieniu podczas sesji
odniósł się do wpisów radnego Daniela Dragana w mediach społecznościowych. Według wnioskujących
naraziły one dobre imię radnych.
Między innymi sprawa oparła się
o wpis Daniela Dragana, w którym
odniósł się do obchodów ogłoszenia stanu wojennego. Tłumaczenie
radnego nie przekonało wnioskujących o jego odwołanie. Wicestarosta
zarzucił radnemu rozbijanie Rady,
która powinna dokładać starań do
realizacji oczekiwań i marzeń mieszkańców. Przypomniał też, że to już
kolejny wniosek o odwołanie, a wycofanie poprzedniego było daniem
drugiej szansy. Do uwag odniósł się
przewodniczący Rady Mariusz Ki-

Fot. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/Radio Biper

XLVI Sesja Rady Powiatu Bialskiego

czyński, który stwierdził, iż każdy
pracuje na swój sukces lub porażkę i poprosił, by wiceprzewodniczący Dragan
w swoich wypowiedziach nie podszywał
się pod innych.
Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiono radnym R ady Powiatu, którzy pod okiem powołanej
Komisji Skrutacyjnej w składzie:
– przewodniczący radny Czesław Pikacz (zgłoszony przez starostę Mariusza Filipiuka)
– sekretarz radny Marek Uściński
(zgłoszony przez wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Bylinę)
– członek radny Andrzej Mironiuk
(zgłoszony przez radnego Wojciecha Miturę) zadecydowali tajną bezwzględną większością głosów(za odwołaniem
– 8, 4 – przeciw, 9 – wstrzymało się)
o pozostawieniu Daniela Dragana na
stanowisku wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Bialskiego.
W punkcie sprawy bieżące radni poruszyli następujące kwestie: budowy
nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, budowy masztu
na budynku internatu Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, oraz wykorzystywanie przez
samochody ciężarowe dróg powiatowych na terenie gmin Zalesie i Rokitno w związku z sytuacją na granicy.
Starosta Mariusz Filipiuk udzielił odpowiedzi na poruszane przez radnych
kwestie.
Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
Radio Biper
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Koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą”

Salę po brzegi wypełnili mieszkańcy, wolontariusze, goście z Ukrainy,
władze samorządowe w tym Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz
Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, którzy objęli wydarzenie swoim patronatem. Gościem
honorowym był Konsul Generalny
Ukrainy w Lublinie – Artem Valah.
– To wspaniałe, że w chwili oburzenia
na niesprawiedliwość, niczym nieuprawnioną rosyjską agresję, na ten
smutek i ból naszych ukraińskich przyjaciół, jesteśmy w stanie tak zerwać się
do pomocnego lotu, ale ten egzamin
z człowieczeństwa dopiero przed nami
– powiedział podczas przemówienia
Prezydent Miasta Michał Litwiniuk.
Muzyczny pejzaż lokalnych zespołów
poprzedziły podziękowania od Starosty Bialskiego i Prezydenta Białej
Podlaskiej. Otrzymali je wolontariusze oraz przedstawiciele instytucji
i firm, którzy pomagali w organizacji
i realizacji pomocy na rzecz Ukrainy.
– Chciałbym bardzo serdecznie po-

Fot. Radio Biper

W sobotę 2 kwietnia w sali widowiskowej Starostwa Powiatowego odbył się wyjątkowy koncert
charytatywny w geście solidarności z Ukrainą.

dziękować tym wszystkim, którzy tak
pięknie włączyli się w tę akcję pomocy Ukrainie. Szczególnie tym, którzy
wspierali naszych partnerów z regionu
Samborskiego. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że nasi przyjaciele potrzebują pomocy, natychmiast
ją zorganizowaliśmy m.in. przy współpracy z samorządami gmin. Widzimy,
że to wszystko, co z terenu naszego
powiatu i miasta Biała Podlaska trafiło w konkretne miejsca, to dzisiaj jest
wykorzystywane. W najbliższym czasie będziemy przygotowywać następne
transporty z darami – podkreślił podczas wystąpienia Starosta Bialski
Mariusz Filipiuk.
Podziękowania otrzymali: Oksana
Krawczuk, Masym Pridalnyj, Lina

Kuchynska, Danyło Kovalenko, Olena
Wasilewska, Natalia Kulawiec, Maria
Tsyhotska, Olena Szelest, Oleksandra Slobodian, Sylwia Sidoruk, Justyna Jasek-Kosobucka, Bogusław
Zradziński, Kinga Adameczek, Katarzyna Romanowska, Piotr Mieńko, a także wolontariusze z Powiatu
Bialskiego: Michał Burdach, Jacek
Czarnecki, Marcin Filipiuk, Jarosław
Gajewski, Wojciech Jaroszewski, Vitalij Kimak, Powiat Oberhavel, Sławomir Rechnio, Sebastian Santus,
Marek Zawada. Podziękowanie od
Starosty otrzymał również, Mariusz
Maksymiuk, który relacjonował
transpor t darów na ukraińską
granicą i poprowadził ten wyjątkowy
koncert. Za zorganizowanie
w mieście miejsc noclegowych dla
uchodźców podziękowania otrzymali:
Pol – Kres Edwood Biała Podlaska,
Hotel „Oskar”, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom
o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat”. Kolejnymi adresatami podziękowań były placówki wspierające
działania samorządu na rzecz Ukrainy, a są nimi: Bialskopodlaska Izba
Gospodarcza, Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hru-

Za okazany dar serca oraz aktywne włączenie się w akcję pomocy Ukrainie pragnę Wszystkim serdecznie podziękować. W obliczu tak wielkiej tragedii, która dotknęła naszych sąsiadów, potrafiliśmy się
zjednoczyć. Pomoc to piękny i szlachetny gest, za który jeszcze raz bardzo dziękuję.
							
Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk
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dzie, Hufiec ZHP w Białej Podlaskiej.
Za organizację zbiórek i innych form
pomocy, podziękowania otrzymały
także bialskie placówki edukacyjne
i uczelnie wyższe.
Na scenie zaprezentowało się czterech lokalnych wykonawców. Muzyczną podróż rozpoczął Janusz
Pruniewicz, który zaśpiewał znane
polskie utwory z repertuaru m.in.
grupy Dżem i Perfect. Na tym koncercie po raz kolejny pokazał nie tyl-

ko swój kunszt wokalny, ale ogromne serce. Jako drugi zagrał Litevka
Quartet, znany bialski band, którego liderem jest Adrian Litewka.
Usłyszeliśmy znane utwory szerokorozumianej muzyki rozrywkowej
w kameralnej aranżacji. Na scenie
swój repertuar zaprezentował także
zespołu Blue Rain. Band oprócz pobudzającej dawki muzyki w geście solidarności z Ukrainą przekazał swoje
płyty, z których dochód przeznaczył
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w całości na zbiórkę. Koncert zamknął występ bialskiego Takatu, zespół, który pod swoje skrzydła wziął
Sony Music Polska. Zaprezentowali
widowni energetyczną mieszankę
popu, soulu, muzyki elektronicznej
i instrumentalnej. Podczas charytatywnego koncertu „Solidarni z Ukrainą” wszyscy chętni mogli przekazać
datki do puszek na rzecz pomocy
uchodźcom.
Materiał: Radio Biper/Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej

Koncert Solidarni z Ukrainą

Uzyskany dochód w kwocie 1745 zł
(plus srebrny pierścionek) zostaną
przekazane na zakup środków medycznych dla Rejonu Łuckiego.
Utwory muzyczne w wykonaniu zespołu Maleńczuk Trio, wokalistki
Justyna Maleńczuk oraz Magdy Badalskiej przy akompaniamencie Piotra Omelaniuka były wzbogacone o
prezentacje multimedialne składające
się ze zdjęć oraz filmów ukazujących
aktualną sytuację wojny na Ukrainie.
Koncert poprowadził jego scenarzysta
i reżyser Krzysztof Badalaski – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Miejskiej Terespol a techniczne przygotował całość Tomasz Oleszczuk z
FreeSound. Podczas koncertu w orygi-

nalnych aranżacjach zabrzmiały m.in.
takie klasyki jak ,,Nadzieja” zespołu
Hey, ,,Sen o Victorii” zespołu Dżem,
,,Świecie Nasz” Marka Grechuty czy
,,Dziwny jest ten Świat” i ,,Sen o Warszawie” Czesława Niemena. Światełko
pokoju podczas koncertu wniosły Weronika Boroszuk z Ukrainy i Małgosia
Wasiluk z Terespolu.
Wydarzenia swoją obecnością wsparli przybyli goście m.in.: Małgorzata
Bogusz Dyrektor Delegatury Urzędu
Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej,
Janusz Skólimowski Wicestarosta
Bialski oraz Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk, radni miejscy i
powiatowi.
SRGMT na ręce burmistrza przekazało do Łucka pled z włóczki w barwach
Ukraińskich, wykonany własnoręcznie
przez Wiceprezes Katarzynę Fasiczkę, a także kubki grafiką ,,Solidarni z
Ukrainą”. W takcie koncertu Bogusław
Zdradziński opowiedział publiczności
kilka historii, które usłyszał od naocznych świadków wojny, wożąc własnym

transportem pomoc humanitarną na
tereny graniczne z Ukrainą. Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol oraz partnerzy:
Urząd Miasta Terespol, Rada Miasta
Terespol i Miejski Ośrodek Kultury
składają serdeczne podziękowania
mieszkańcom Terespola za obecność
i ofiarowane pieniądze, wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
Koncertu, występującym artystom,
dzieciom, ekipie nagłośnieniowej FreeSound, restauracji Galeria Smaków
za gościnę, firmie ,,Grafi” za przygotowanie plakatu wielkoformatowego,
a także Fundacji ,,Kocham Podlasie”
za umożliwienie prowadzenia zbiórki
pieniężnej.
Wydarzenie wsparli także:
- Edward Jakuszko ,,Ted Logistyk Sp. z
o.o. - Terespol,
- Sławomir Kropiwiec ,,Kropka” – Zalesie,
- Krzysztof Kwiatkowski ,,Majster” –
Terespol,
Materiał: Adrian Juszczuk

Fot. Ł. Pogorzelski/ Radio Biper

W piątek 25 marca w restauracji
Galeria Smaków w Terespolu odbył się Koncert muzyczno-multimedialny pn. ,,Solidarni z Ukrainą” Podczas imprezy prowadzona
była zbiórka pieniężna na rzecz
Ukrainy.
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Spotkanie Świąteczne Stowarzyszenia Rodzicielstwa
Zastępczego „Jedno Serce”

W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy na czele z Starostą Bialskim — Mariuszem Filipiukiem
i Prezydentem Miasta Biała Podlaska — Michałem Litwiniukiem
oraz przedstawiciele PCPR i MOPS.
Gościem specjalnym była Martyna
Wojciechowska wraz z ekipą Fundacji Unaweza.
Podczas spotkania dzieci wzięły
udział we wspólnych zabawach,
otrzymały też świąteczne podarunki przygotowane przez Central
Beds Ukraine Appeal z Anglii. Nie

Fot. Radio Biper

10 kwietnia Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno
Serce zorganizowało spotkanie,
którego celem była integracja rodzin stowarzyszenia oraz rodzin
zastępczych z Ukrainy.

zabrakło również wzruszającego
akcentu w postaci piosenki „Podaj
rękę Ukrainie” w polsko-ukraińskim
wykonaniu. Wśród przybyłych gości
znaleźli się również dyrektor PCPR
Małgorzata Malczuk, dyrektor

MOPS Ewa Borkowska, ks. kanonik Henryk Jakubowicz i koordynator projektu „Niezastąpieni” realizowanego przez Fundację Edukacja
z Wartościami Magda Szałańska.
Materiał: Radio Biper

I Kiermasz Wielkanocny w Łomazach

Obfitował on w mnóstwo pysznych
wypieków oraz wyjątkowych, ręcznie
robionych dekoracji pochodzących
od lokalnych twórców. Nie mogło się
oczywiście obyć bez wielkanocnych
zajączków, kurczaczków i baranków
pod przeróżną postacią. Nie zabrakło
także świątecznych stroików, szydełkowych serwetek i obrusów, czy też
drewnianych, małych dzieł sztuki.
Oprócz przeróżnych ozdób i ciast takich jak mazurki, babki piaskowe, serniki, czekoladowe bloki i wielkanocne, można było także zakupić coś dla
naszych czworonożnych przyjaciół,
by sprawić im wielkanocny prezent.
Do wyboru były m.in. kolorowe smycze i obroże, aby wspólnie z nimi wybrać się na świąteczny, rodzinny spacer. Różnorodność oraz oryginalność
to dobre określenia na wyroby, które

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

W niedzielę, 10 kwietnia, w hali
sportowej Zespołu Placówek
Oświatowych w Łomazach odbył
się I Kiermasz Wielkanocny.

podczas kiermaszu mogli podziwiać
i zakupić mieszkańcy Gminy Łomazy oraz ich goście. Organizatorami
Kiermaszu Wielkanocnego byli: Wójt
Gminy Łomazy, Gminny Ośrodek
Kultury w Łomazach, Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach.
Stoiska wielkanocne zaprezentowali:
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

w Dubowie
- Marian Demczuk
- Sylwia Charycka
- Mirosława Jaśkiewicz
- Janina Gryczko
- Katarzyna Stolarczyk
- Ewelina Wołosowicz
- Henryka Murawska
Materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
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Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Konkursu
„Śpiewający Słowik” 2022

Jury konkursu w składzie: Vladimir
Filippov – przewodniczący, Elżbieta
Zalewska – członek, Izabela Jaszczuk
– członek; po wysłuchaniu 6 uczestników zgłoszonych do konkursu postanowiło nominować do Festiwalu
Wojewódzkiego następujące osoby:
• Kategoria Wiekowa (6-10 lat) —
Daria Gierlińska
• Kategoria Wiekowa (11-13 lat) —
Małgorzata Wasiluk
• Kategoria Wiekowa (14-16 lat) —
Paulina Buraczyńska
• Kategoria Wiekowa (17-20) — Katarzyna Sobieraj

Fot. Radosław Szczur

26 marca 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach odbyły się
powiatowe eliminacje Bialskiego Powiatu Ziemskiego do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” 2022.

Osoby te będą reprezentowały Bialski Powiat Ziemski na Wojewódzkim Festiwalu w Rykach w dniach
27-28 kwietnia 2022 r. w kinie „Renesans”.
Organizatorem eliminacji powiatowych był Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach. Patronat nad
festiwalem sprawowali: Starosta

Bialski Mariusz Filipiuk oraz
Wójt Gminy Arkadiusz Misztal.
Impreza została zorganizowana
przy wsparciu finansowym Powiatu
Bialskiego i Gminy Sławatycze.
Serdecznie gratulujemy nominowanym i dziękujemy za udział w eliminacjach wszystkim uczestnikom.
Materiał: Radosław Szczur

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Obrady otworzył przewodniczący

Mateusz Majewski, który przywitał
wszystkich zebranych oraz wręczył
akt powołania nowemu członkowi
Powiatowej Rady Rynku Pracy panu
Markowi Goździołko. Następnie po
stwierdzeniu kworum i zatwierdze-

niu porządku posiedzenia o aktualnej
sytuacji na rynku pracy głos zabrał
Dyrektor PUP pan Marek Tichoruk.
Omówione zostały też rozwiązania
skierowane do uchodźców.
Materiał: Starostwo Powiatowe Biała Podlaska

Fot. Starostwo Powiatowe Biała Podlaska

W dniu 1 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Białej
Podlaskiej odbyło się posiedzenie
Powiatowej Rady Rynku Pracy.
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Rotary Club Biała Podlaska przekazał Starostwu
55 tys. zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Wsparcie finansowe ukierunkowane
jest na pomoc uchodźcom z Ukrainy
przebywającym na terenie Powiatu
Bialskiego.
Kwota przekazana Powiatowi
Bialskiemu pozwoli wesprzeć
uchodźców zamieszkałym:
1. W dawnym obiekcie Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski
w Międzyrzecu Podlaskim przy
ul. Warszawskiej 53. W obliczu
pierwszego zderzenia z nadchodzącą falą migracji uchodźców z
Ukrainy i poszukiwania im w Polsce
miejsc kwaterunkowych, Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski jako
pierwsze w Powiecie Bialskim udostępniło wielkopowierzchniowy
obiekt swojej dawnej siedziby, dostosowując go do warunków mieszkalnych. Wychodząc naprzeciw
tym potrzebom Rotary Club Biała
Podlaska, zainteresował się losem
33 osób zakwaterowanych w opisy-

Fot. Radio Biper

21 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie, podczas którego Rotary Club Biała Podlaska
przekazał na ręce Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka czek o
wartości 55 tysięcy złotych.

wanym obiekcie. Produkty zostaną
podzielone i przeznaczone 21 dzieciom, 11 matkom i jednemu mężczyźnie. Ponieważ uchodźcy opuścili swój kraj po 24 lutego, mając
wyłącznie odzież zimową, zauważono zasadną potrzebę udzielenia
pomocy w odpowiedzi na zgłoszone
zapotrzebowanie.
2. W obiekcie dawnego Domu
Dziecka w Komarnie. W celu zapewnienia dzieciom odpowiednich
warunków zastępczej pieczy rodzinnej w Polsce, lokalne władze
samorządowe Powiatu Bialskiego
uruchomiły nieczynny dom dziecka
w Komarnie. W tym celu dokonały
niezbędnych remontów i pozosta-

łych zabiegów mających odtworzyć
infrastrukturę potrzebną dzieciom.
Na te przedsięwzięcia samorząd wydatkował własne środki budżetowe.
Z pomocą w tym przedsięwzięciu
przyszedł Rotary Club Biała Podlaska poprzez zakupienie wyposażenia meblowego do wszystkich pokoi
i pomieszczeń użytkowanych przez
dzieci z Ukrainy.
Pieniądze przekazane w Starostwie
Bialskim pochodzą ze zbiórki Rotary Club Portland w USA.
Starosta Mariusz Filipiuk poinformował również o planach stworzenia ośrodka dla sierot z Ukrainy,
które utraciły swoich rodziców w
wyniku trwającej wojny.
Materiał: Radio Biper

Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych
w Sosnówce
3 kwietnia br. odbył się Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce.
Organizatorami 8. edycji przeglądu
byli: Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka,
Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce oraz Szkoła Podstawowa w Sosnówce. Partnerem wydarzenia było
Województwo Lubelskie „Lubelskie.
Smakuj Życie!”. Patronat Honorowy
objął Pan Jarosław Stawiarski, Mar-

szałek Województwa Lubelskiego.
Na uroczystość przybyli między innymi: Pan Mariusz Kiczyński, Przewodniczący Powiatu Bialskiego, Pan
Tomasz Wawryszuk, Przewodniczący Rady Gminy Sosnówka, Pan Artur
Sępoch, Dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie, Pani
Renata Tkaczuk, Skarbnik Gminy Sosnówka oraz Pan Krzysztof Bruczuk,
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie.
Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych to przede wszystkim konkursy:
A. Konkurs na pisankę wielkanocną, w kategorii pisanka tradycyjna oraz pisanka wykonana techniką
współczesną. Laureatami zostali:
pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną – dzieci
i młodzież szkolna:
I miejsce: Julia Litwiniec
II miejsce: Lena Uryniuk
III miejsce: Sofia Bydlowska;
pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną – dzieci i młodzież
szkolna:
I miejsce: Miłosz Skrzyński
II miejsce: Magda Kowalczuk
III miejsce: Izabela Jaroszuk;
pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną – dorośli:
I miejsce: Pani Bogumiła Koprianiuk
II miejsce: Pani Zofia Bobrzycka
III miejsce: Pani Marianna Kałdun;
pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną – dorośli:
I miejsce: Pani Anna Wróbel
II miejsce: Pani Stanisława Kukawska
III miejsce: Pan Piotr Osypowicz;
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B. Konkurs na palmę wielkanocną, którego laureatami zostali:
palma tradycyjna w kategorii indywidualnej – dzieci i młodzież szkolna:
I miejsce: Julia Osypiuk
II miejsce: Sebastian Rabaniuk
III miejsce: Wiktor Wiśniewski;
palma tradycyjna w kategorii grupowej – dzieci i młodzież szkolna:
I miejsce: SP w Motwicy
II miejsce: klasa I z SP z Sosnówki
III miejsce: Zespół Muzyczny ze SP
w Horodyszczu;
palma tradycyjna w kategorii indywidualnej – dorośli:
I miejsce: Jadwiga Jaworska
II miejsce: Zofia Bobrycka
III miejsce: Izabela Bujalska;
palma tradycyjna w kategorii grupowej – dorośli:
I miejsce: zespół „Na swojską nutę”
z Zahorowa
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Sosnowianki
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Worsy;

C. oraz konkurs na stół wielkanocny
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Horoszczynka
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Motwiczanka
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
w Wygodzie i Koło Gospodyń Wiejskich Rossosz.
Podczas wydarzenia odbył się również Powiatowy Przegląd Pieśni Wielkopostnych.
Z repertuarem pieśni wielkopostnej
wystąpili: Ania Brodzka i Zosia Litwiniuk uczennice SP w Motwicy, Schola
Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Motwicy, zespół muzyczny ze Szkoły
Podstawowej w Horodyszczu, Natalia
Raczkowska, Oliwia Spychel, Zespół
Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespół Melizmat z Konstantynowa, Zespół Biesiadnicy z Żeszczynki, Zespół Pogodna
Jesień z Konstantynowa, Zespół Polesie
z Horodyszcza, Adam Jastrzębski z Terespola oraz Zespół Śpiewaczy Echo Polesia Klubu Seniora w Terespolu.
Wydarzeniu towarzyszył kiermasz
ozdób i dekoracji świątecznych, na
którym swoje prace zaprezentowali
m.in.: Pani Danuta Witczak z Tucznej, Pracownia artystyczna z Gminnego centrum Kultury w Konstantynowie, Koło Gospodyń Wiejskich
w Sosnówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Wygnance oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie.
Zadanie otrzymało dofinansowanie
z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego.
Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw Społecznych
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24 marca br. miało miejsce wydarzenie, które na długo zapadnie
w pamięć szkolnej społeczności
Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach. Odbył
się tam finał II-go Ogólnopolskiego Konkursu Ambasadorzy
Bezpieczeństwa Kolejowego.
W tym prestiżowym konkursie
Klaudiusz Balcerzak z klasy III
o kierunku technik transportu kolejowego szkoły z Małaszewicz zajął
pierwsze miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego, pokonując
140 innych uczestników.
7 kwietnia w siedzibie Instytutu
Edukacyjnego Kolej na Ciebie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu.
Same zmagania miały dwuetapowy
przebieg. W pierwszej części wzięło udział ponad 140 uczniów z 14
szkół kształcących na kierunkach
kolejowych z całej Polski. Zadaniem
uczestników było rozwiązanie testu
złożonego z 40 pytań dotyczących
szeroko rozumianego bezpieczeństwa kolejowego. Na tej podstawie
wyłoniono dziesięciu finalistów reprezentujących 8 szkół. Sam finał
był niezwykle fascynujący i intrygujący, gdyż wymagał od uczestników przede wszystkim inwencji

twórczej, kreatywności i pomysłowości. Zadaniem każdego finalisty
było opracowanie i zaprezentowanie własnej innowacji dotyczącej
bezpieczeństwa kolejowego. Mogła
być to idea, procedura, mechanizm,
system lub urządzenie, które pozytywnie oddziaływałoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na
kolei.
Pomysły były różnorodne. Dotyczyły zarówno infrastruktury, jak
i taboru, a co najważniejsze – były
naprawdę przemyślane i autorskie.
I tak w następującej kolejności zostały zaprezentowane innowacje
pod tytułami:
„Automatyczny system wykrywania
i gaszenia pożaru w lokomotywie
oraz powiadamiania o jego wystą-

pieniu” autorstwa Klaudiusza Balcerzaka;
„Mandat na ryzyko” autorstwa Nikodema Czerniaka;
„Zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi” autorstwa Michała
Krakowińskiego;
„System Ostrzegania Kierowców
„Safe Travel” – bezpieczna podróż”
autorstwa Dawida Kucharczyka;
„System Ostrzegania Podróżnych”
autorstwa Bartłomieja Miśka;
„System stwierdzania niezajętości
przejazdowej” autorstwa Mikołaja
Pawlaka;
„Wyświetlany, ledowy znak „STOP”
na samoczynnych skrzyżowaniach
kolejowo-drogowych kategorii B
i C w przypadku usterki” autorstwa
Kacpra Płatkowskiego;
„Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy na kolei” autorstwa Daniela Rokickiego;
„Wprowadzenie List kontrolnych na
całej sieci kolejowej w Polsce” autorstwa Jakuba Wojciechowskiego.
Już po brzmieniu tematów widać
było, że komisja konkursowa miała niemały dylemat z wyłonieniem
zwycięzcy. Ostatecznie, po burzliwych dyskusjach, pierwsze miejsce
przyznano Klaudiuszowi Balcerzakowi – uczniowi naszej szkoły, który zaprezentował pomysł związany
z ochroną przeciwpożarową w pojazdach trakcyjnych „Automatycz-

Fot. Małgorzata Trębicka-Żuk, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

II Ogólnopolski Konkurs „Ambasadorzy
Bezpieczeństwa Kolejowego”
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ny system wykrywania i gaszenia
pożaru w lokomotywie oraz powiadamiania o jego wystąpieniu”. Był
to niewątpliwie ważny temat do
rozważań w kontekście poziomu
bezpieczeństwa, gdyż wbrew pozorom, na sieci kolejowej pożary lokomotyw i EZT zdarzają się dość często. Pomysł na taką innowację nie
był tak zupełnie przypadkowy, gdyż
Klaudiusz na co dzień jest czynnym
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu
Podlaskim.
Głównym założeniem koncepcji,
którą opracował Klaudiusz było
zminimalizowanie pożaru, który
wystąpił w lokomotywie oraz całkowite jego stłumienie. Dodatkową
funkcją opracowanego systemu jest
to, że w momencie wybuchu pożaru
natychmiastowo i automatycznie
zostaje nadany komunikat do: Centrum Powiadamiania Ratunkowego
112, dyżurnego ruchu i do dyspozytora liniowego, z przybliżoną lokalizacją pociągu. Ponadto system zakłada odcięcie zasilania w miejscu
wystąpienia pożaru, automatyczne podawanie sygnału A 1 „Alarm”
(dwa migające białe światła na czole lokomotywy) oraz podawanie
sygnału A 2 „Pożar” urządzeniem
ostrzegawczym lokomotywy (jeden
długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe).
Taki sukces to ogromny powód
do dumy i niezwykle prestiżowe
wyróżnienie, bo konkurs swym
patronatem honorowym objęły
najważniejsze kolejowo-edukacyjne instytucje – Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego oraz Minister Edukacji i Nauki – co znacznie
podnosi rangę samych zmagań.
Oczywiście konkurs nie odbyłby
się bez wsparcia firm i instytucji
branży kolejowej, któr ymi byli:
Czasopismo Wolna Dro ga , DB
Cargo Polska, Koleje Małopolskie,
Koleje Wielkopolskie, PKP SKM
w Trójmieście, Portal NaKolei.pl,
Stowarzyszenie Klub Miłośników
EKD/WKD, Warszawska Kolei Dojazdowa oraz Koleje Mazowieckie.
Zarówno gala finałowa konkursu,

jak pierwszy etap zmagań odbyły
się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość, co było nie lada wyzwaniem.
Jest to tym bardziej powód do radości – mimo przeciwności losu
udało się wszystko zorganizować
i przeprowadzić, a w samym wydarzeniu mogły uczestniczyć całe
społeczności szkolne, łącząc się
on-line. Pomysłodawcą konkursu
i inicjatorem była Pani Małgorzata
Trębicka-Żuk, nauczyciel przedmiotów zawodowych kolejowych
ZS w Małaszewiczach. Organizacją konkursu zajął się Instytut
Edukacyjny Kolej na Ciebie, który
prężnie działa na rzecz kolejowego
kształcenia zawodowego.
Gratulujemy pomysłu na aktywizację młodzieży, a samym laureatom
życzymy nieustającego zaangażowania w realizację innowacyjnych
przedsięwzięć.
Laureaci konkursu:
Miejsce I – Klaudiusz Balcerzak
– Zespół Szkół im. Władysława
Stanisława Reymonta w Małaszewiczach za pomysł o tytule: „Automatyczny system wykrywania
i gaszenia pożaru w lokomotywie
oraz powiadamiania o jego wystą-
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pieniu”.
Miejsce II – Bartłomiej Misiek –
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych za pomysł o tytule
„System ostrzegania podróżnych”.
Miejsce III - Kacper Płatkowski
– Zespół Szkół im. prof. Romana
Gostkowskiego w Łazach za pomysł „Wyświetlany ledowy znak
„STOP” na samoczynnych skrzyżowaniach kolejowo-drogowych kategorii B i C w przypadku usterki”.
Wyróżnienia:
Dawid Kucharczyk – Zespół Szkół
Techniczno-Usługowych im. Jana
Pawła II w Tarnowskich Górach za
pomysł: „System ostrzegania kierowców „Safe Travel” bezpieczna
podróż”.
Jakub Wojciechowski – Zespół
Szkół Logistycznych za pomysł
„Wprowadzenie list kontrolnych na
całej sieci kolejowej w Polsce”.
Nagroda publiczności – Daniel Rokicki – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych za pomysł
„Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy na kolei”.
Materiał: Małgorzata Trębicka-Żuk, Zespół Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
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Wojewódzki Konkurs ,,Polonista Roku”
rozstrzygnięty

1 marca w Szkole Podstawowej nr 2
im. Bohaterskich Lotników Podlasia
w Białej Podlaskiej, 51 uczniów z 20
szkół, hołdując słowom Mikołaja
Reja: ,, A niechaj narodowie wżdy
postronni znają, iż Polacy nie gęsi,
iż swój język mają!”, wzięło udział
w finale Wojewódzkiego Konkursu
,,Polonista Roku”.
Organizatorem Wojewódzkiego
Konkursu ,,Polonista Roku” był
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 4 w Białej Podlaskiej, Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia. Eliminacje szkolne i wojewódzkie przeprowadzone były w formie pisemnej
w dwóch grupach wiekowych. Swoim
patronatem honorowym konkurs objął: Kurator Oświaty w Lublinie,
Starosta Bialski, Prezydent Miasta Biała Podlaska.
Patronat merytoryczny nad przebiegiem przedsięwzięcia sprawował:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut
Filologii Polskiej. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami konkursu były: Anna Kaliszczuk, Anna
Szkodzińska, Iwona Sacharuk.
Zwycięzcy konkursu otrzymali pa-

Fot. Radio Biper

To cykliczne przedsięwzięcie,
organizowane od roku szkolnego 2008/2009, kierowane jest do
uczniów szkół podstawowych.
Konkurs ma na celu pobudzanie
aktywności twórczej w dziedzinie literatury, zainspirowanie
dzieci i młodzieży do pogłębiania
wiedzy polonistycznej, promocję
utalentowanych, młodych literatów, rozbudzanie ambicji i woli
szlachetnej rywalizacji.

miątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Lista zwycięzców
Klasy V-VI
Semeryło Łucja - Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkola im. J. I.
Kraszewskiego w Wisznicach;
Markiewicz Maria - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej;
Marczyńska Julia - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej;
Chudzik Maja - Szkoła Podstawowa
w Sosnówce;
Telaczyńska Zuzanna - Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach.
Klasy III – IV
Sudewicz Hanna - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej;
Sebastianiuk Aleksandra - Szkoła
Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwi-

gi Królowej w Zespole Szkół w Białej
Podlaskiej;
Zieliński Antoni - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej;
Wałach Helena - Zespół Placówek
Oświatowych w Chotyłowie Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie;
Bazyluk Julia - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie;
Kociuk Jan - Szkoła Podstawowa
w Motwicy;
Ładziak Wojciech - Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 4 Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich
Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej;
Marczuk Hanna - Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Konstantynowie Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Konstantynowie;
Sekuła Blanka - Zespól Placówek
Oświatowych im. Żołnierzy mjr. „Zenona” Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej.
Materiał: Radio Biper/ Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Bohaterskich Lotników Podlasia
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„Teatr podróżą do świata marzeń”
„Jesteś super, możesz wszystko. Nie
zaprzeczy temu nikt. Możesz zmienić
świat na lepsze, jeśli zaczniesz właśnie
dziś ” – tymi słowami piosenki uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu zakończyli
uroczyste podsumowanie projektu
„Teatr podróżą do świata marzeń”.
Była to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Żyć
Godnie” w Zalutyniu, które pozyskało
dotację w ramach konkursu „Fundacja
PZU z kulturą”. Projekt był odpowiedzią na potrzeby uczniów Ośrodka,
którzy bardzo chętnie uczestniczą
w różnego rodzaju działaniach artystycznych. Ekspresja twórcza jest dla
nich formą realizacji siebie, rozwijania
zdolności, zdobywania wiedzy o świecie, kulturze, sztuce oraz pełni funkcje
terapeutyczne.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach teatralnych, wokalnych i tanecznych, podczas których
zgłębiali tajniki gry aktorskiej i występów scenicznych. Z ogromnym zaangażowaniem i radością brali udział
w zabawach i ćwiczeniach kształtujących poprawną wymowę, intonację,
poczucie rytmu. Podczas improwizowanych oraz kierowanych zadań rozwijali umiejętności komunikacyjne,
nawiązywanie relacji interpersonalnych, sprawność fizyczną i koordynację całego ciała.
Dodatkową atrakcją była możliwość
uczestniczenia w dwóch wspaniałych

Fot. Agnieszka Lewkowicz

Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe
PARTNER „Żyć Godnie” w Zalutyniu

wycieczkach, które po okresie izolacji
z powodu pandemii przyniosły poczucie powrotu do normalności. Podczas wizyty w Białymstoku uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Kaszalot”
w Białostockim Teatrze Lalek oraz
wzięli udział w warsztatach malarskich
w Galerii im. Sleńdzińskich. Podczas
drugiej wycieczki uczniowie zwiedzili
warszawską starówkę oraz Muzeum
Świat Iluzji, a w Otrębusach obejrzeli
wspaniałą bajkę muzyczną pt. „Kolory” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Dla większości uczniów
były to pierwsze wizyty w tego typu
miejscach i wywarły na nich ogromne wrażenie. Przepiękne, traktujące
o uniwersalnych wartościach spektakle, niosące niezwykle mądre przesłanie o znaczeniu przyjaźni, potrzebie
przynależności i akceptacji, niewątpliwie poszerzyły zakres doznań i przemyśleń uczestników projektu.

Działania projektowe zaowocowały
również zawiązaniem się grupy teatralnej „Konik na biegunach”, która
podczas uroczystego zakończenia
projektu zaprezentowała inscenizację
pt. „ Bajka-szachrajka o w moro Kapturku, zabujanym Kaziulku, leśnym
stworku Elfiku- amorku, księżniczce
na sprężynie, pod pierzyną przykurzonej dziewczynie, o królewnie śniętej na
100 lat zaklętej oraz o krasnoludkach
kilku i …nieco fałszywym wilku”. Na
scenie młodzi artyści w żywiołowy
sposób zaprezentowali swoje talenty aktorskie, wokalne i taneczne.
Wykazali się niesamowitą energią,
śmiałością oraz imponującym opanowaniem, gdyż niektórzy grali podwójne i potrójne role, wywiązując
się z tego zadania znakomicie. Pełen
humoru, nieoczekiwanych zwrotów
akcji i muzyki łączącej pokolenia
spektakl wywoływał żywiołowe reakcje wśród publiczności. Na widowni oprócz społeczności Ośrodka
zasiedli uczniowie Zespołu Placówek
Oświatowych w Piszczacu oraz dzieci z Przedszkola Zaczarowana Kraina
w Rakowiskach. Cały projekt, z pewnością zrobił duży krok w kierunku
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przełamywania barier i stereotypów związanych
z funkcjonowaniem tej grupy społecznej.
Materiał: Agnieszka Lewkowicz
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„Operacja czysta rzeka” w gminie Sławatycze

Wydarzenie odbyło się w ramach
ogólnopolskiej akcji „Operacja Czysta Rzeka”. W sprzątaniu udział
wzięło ponad 20 osób – dzieci
i młodzież. Śmieci zostały uporządkowane wzdłuż drogi prowadzącej
z Lisznej do Mościc Dolnych oraz
miejscowość Jabłeczna. Łącznie
zebrano ponad 20 worków śmieci,
wśród których dominowały butelki
szklane i plastikowe oraz opakowa-

Fot. Radosław Szczur

19 kwietnia miała miejsce kolejna edycja sprzątania zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sławatyczach
oraz Filię Biblioteczną w Jabłecznej.

nia po żywności. Sprzątanie w obu
sztabach zakończyło się trady cyjnym ogniskiem z kiełbaskami.

Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z logo akcji „Operacja Czysta
Rzeka” oraz pamiątkowe dyplomy.
Materiał: Radosław Szczur

Projekt zagranicznych staży zawodowych
w ECKiW OHP w Roskoszy - zajęcia językowe

Dzięki uczestnictwu w zajęciach nasza młodzież ma możliwość nauczyć
się podstaw języka hiszpańskiego
oraz zaznajomić z terminologią specjalistyczną w zawodzie, którego uczą
się w szkole. Piętnastoosobowa grupa młodzieży biorąca udział w kursie to wychowankowie ECKiW OHP
w Roskoszy, kształcący się w zawodach: kucharz, cukiernik, mechanik
pojazdów samochodowych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych,
sprzedawca, fryzjer oraz monter sieci
i instalacji sanitarnych, którzy wraz
z kadrą wychowawczą w sierpniu br.
wyjadą na dwutygodniowy staż zawodowy do Malagi w Hiszpanii.
Uczestnicy projektu będą mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje u zagranicznych

Fot. Radio Biper

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
w marcu br. rozpoczęto realizację
kursu języka hiszpańskiego, zajęcia realizowane są w ramach
projektu zagranicznych staży zawodowych finansowanego ze środków programu Erasmus +.

przedsiębiorców. Dzięki takim działaniom młodzież uzupełni wiedzę
i umiejętności nabyte w szkole, jak
również będzie rozwijać umiejętności
praktyczne w zakresie posługiwania
się językiem obcym. Dla większości
uczestników będzie to pierwszy tego
rodzaju wyjazd, więc tym bardziej
z wielkim zaangażowaniem biorą
udział w przygotowaniach do realizacji stażu.
Dodatkowo przed wyjazdem do Malagi młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach w ramach wsparcia
pedagogicznego i kulturowego. Na
spotkaniach omawiane będą kwestie
dotyczące dziedzictwa kulturowego,

zwyczajów narodowych, komunikacji, mowy ciała, jak również szeroko
pojętej współpracy w grupie – szczególnie międzykulturowej. Bardzo
istotne jest, aby wszyscy uczestnicy
wypracowali w sobie postawę otwartości i pozytywnego nastawienia, co
pomoże łatwiej odnaleźć się w międzynarodowym środowisku.
ECKiW OHP w Roskoszy realizując
działania przewidziane w projekcie
stażowym, będzie przestrzegać standardów jakości Erasmusa, co umożliwi wszystkim uczestnikom zdobycie
właściwych doświadczeń w zakresie
mobilności oraz efektów uczenia się.
Materiał: Katarzyna Bancarzewska
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Wyjazd w ramach projektu Jestem -Więc Działam

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „JESTEM - WIĘC
DZIAŁAM”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej w ramach RPO
WL. Podczas pobytu grupa uczestniczyła w 30-godzinnym kursie Rejestratora medycznego, ponadto
brała udział w treningu umiejętności
i kompetencji społecznych oraz zajęciach integrująco-aktywizujących
z psychologiem. Oprócz zajęć edukacyjnych i aktywizacyjnych każdy
uczestnik odbył konsultację lekar-

Fot. PCPR Biała Podlaska

W dniach 28 marca - 6 kwietnia
2022 roku, 12-osobowa grupa
wraz z 3 opiekunami uczestniczyła w wyjeździe terapeutyczno-szkoleniowym w Ośrodku Biały
Dom w Konstancinie Jeziornej.

ską, na podstawie której korzystał
z zabiegów rehabilitacyjnych.
W ramach rekreacji zapewniono
wyjazd do Warszawy, wyjazd do
kina, wspólne wieczorki integracyjne, karaoke itp. Udział w wyjeździe

pozytywnie wpłynął na integrację
osób z niepełnosprawnościami ze
środowiskiem, poprawę stanu zdrowia oraz poczucie własnej wartości
uczestników.
Materiał: PCPR Biała Podlaska

Super Sołtys 2021 wybrany

Mariusz Filipiuk Starosta Bialski
wraz z przedstawicielem portalu Biała 24 wręczyli nagrody dla Super Sołtysa 2021. Został nim Leon Prokopiuk, sołtys wsi Kostomłoty I, który
otrzymał ponad 4000 głosów.
Starosta Bialski wyróżnił również
sołtys Bokinki Królewskiej Elżbietę
Moszkowską.
Plebiscyt był organizowany przez
portal bp24.pl
Materiał: Bp24.pl

Fot. Bp24.pl

Pod koniec marca w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej, odbyło się wręczenie
nagrody Super Sołtysa 2021.
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„Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”

Wkroczenie Armii Czerwonej na
teren Polski wiązało się z licznymi
aresztowaniami przedstawicieli polskiej inteligencji. Pojmani przewożeni byli na teren Rosji i osadzani
w więzieniach i obozach. W krótkim czasie w zachodniej części ZSRS
znalazło się kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Zatrzymani przez sowieckich
funkcjonariuszy NKWD polscy obywatele przewożeni byli do więzień,
ale przede wszystkim do obozów
specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 5 marca 1940 r.,
Józef Stalin w Moskwie na wniosek Ławrientija Berii szefa NKWD
wydał decyzję o wymordowaniu
25 700 Polaków-jeńców obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więzień tak zwanej Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Przez
50 lat władze ZSRS zaprzeczały
swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Dopiero w 1990 r. oficjalnie przyznały, że była to „jedna
z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią
nie zostało jednak wyjaśnionych do
dziś.
W 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej

Fot. Małgorzata Panasiuk

Kiedy Polska dzielnie broniła
swojej zachodniej granicy po
napaści 1 września 1939 r. hitlerowskich Niemiec, 17 września od wschodniej strony na
terytorium II Rzeczpospolitej
wkroczyła armia sowiecka.

Polskiej w celu oddania hołdu Ofiarom zbrodni katyńskiej ustanowił
13 kwietnia, „Dniem Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej”. Pamięć o Ofiarach jest podtrzymywana i pielęgnowana poprzez różne działania
ogólnopolskie i lokalne, między innymi tablice i obiekty pamięci, obeliski, pomniki oraz sadzone każdego
roku Dęby Pamięci – żywe symbole tysięcy Ofiar tragicznej wiosny
1940 r.
13 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka
w Komarnie Kolonii miała miejsce
doniosła uroczystość. Szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego
„Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Jest to ogólnopolska akcja, której
celem jest uczczenie pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej i zagwaranto-

wanie im pamięci poprzez posadzenie dębów w myśl zasady – JEDEN
DĄB, JEDNO NAZWISKO Z LISTY
KATYŃSKIEJ. Poczynając przygotowania do uroczystości, podjęto decyzję o zasadzeniu drzewa
poświęconego pamięci bohatera
pochodzącego z naszego regionu
podporucznika rezerwy Leonarda
Bieńkowskiego. Urodził się 9 lutego 1912 r. w Janowie Podlaskim. Po
ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole
powszechnej w Okopach w gminie
Bielska Wola powiatu sarneńskiego.
25 listopada 1936 r., ukończywszy
kurs podchorążych rezerwy w 22
Pułku Piechoty, został przydzielony
do 50 pp. Po agresji ZSRS na Polskę
został wywieziony do obozu jenieckiego w Kozielsku. Zginął z rąk sowieckich w Katyniu wiosną 1940 r.
w wieku 28 lat.
O godzinie 12.00 przed budynkiem szkoły podstawowej zebrali
się uczniowie i nauczyciele na czele
z Panią Dyrektor Katarzyną Nowik,
w celu upamiętnienia 82. rocznicy
zbrodni Katyńskiej oraz zasadzenia
Dębu Pamięci. Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście – Wójt
Gminy Konstantynów Pan Romuald
Murawski oraz żołnierze – mł. chor.
Grzegorz Fedorowicz oraz st. sierż.
Paweł Kozioł. Uroczystość rozpo-
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częła się wprowadzeniem pocztu
sztandarowego oraz odśpiewaniem
hymnu polski. Następnie miało
miejsce przemówienie Pana Wójta,
który nakreślił wydarzenia mające
miejsce w Katyniu. Po wystąpieniu uczniów starszych klas, którzy
przypomnieli ważne fakty z historii
polski oraz zaprezentowali postać
Leonarda Bieńkowskiego, miało

miejsce uroczyste zasadzenie dębu.
Symbolicznego posadzenia drzewa
dokonali Dyrektor Szkoły Katarzyna Nowik, Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski, Pani
Małgorzata Pawelec, zaproszeni
żołnierze oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie
szkoły zaprezentowali się również
w repertuarze pieśni patriotycznych
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oraz w recytacji poezji katyńskiej,
co ubarwiło to ważne wydarzenie.
Pani dyrektor przemówieniem zakończyła uroczystość, podkreślając,
że szkoła włączając się do projektu,
zobowiązała się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki podporucznika-ofiarę
zbrodni.
Materiał: Małgorzata Panasiuk

Zielone Niedziele w całej Polsce
skim i Posłem do Parlamentu
E uropejskiego Krzysztofem
Hetmanem. Tematem spotka-

nia były aktualne problemy
w rolnictwie.
Materiał: Radio Biper

Fot: Radio Biper

Dnia 27 marca br. odbyło się
spotkanie otwarte z Posłem
na Sejm RP Stefanem Krajew-
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Fotowoltaika – Działania Prezesa UOKiK
Konsumenci są coraz bardziej zainteresowani fotowoltaiką i produkcją energii
we własnym zakresie. Tylko w 2021 r.
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w PTPiREE przyłączyli
do swoich sieci blisko 400 tys. nowych
mikroinstalacji. Nie odbywa się to jednak bez problemów – w ubiegłym roku
do UOKiK trafiło ponad 120 skarg
związanych z fotowoltaiką. Najczęściej dotyczyły obciążania klientów
wysokimi kosztami przy odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa oraz braku w umowie
terminu jej wykonania lub niewywiązywania się z niego. Konsumenci zgłaszali
także możliwość wprowadzenia w błąd
co do ostatecznych kosztów wykonania
instalacji oraz stosowania postanowień
abuzywnych. Problemem jest również
natrętny marketing telefoniczny przy
użyciu botów.
Zarzuty wobec FG Energy i Krajowego Projektu Energetycznego
Prezes Urzędu wszczął postępowania
o naruszanie zbiorowych interesów
konsumentów przeciw spółkom FG
Energy z siedzibą w Krakowie (7 zarzutów) oraz Krajowy Projekt Energetyczny (KPE) z Torunia (10 zarzutów).
Wobec tej drugiej firmy toczy się też
postępowanie o uznanie dwóch klauzul
za niedozwolone. Obaj przedsiębiorcy
zajmują się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Umowy zawierają poza lokalem przedsiębiorstwa.
Przykładowo zarzuty dotyczą takich
problemów, jak:
Koszty odstąpienia od umowy.
Zgodnie z prawem konsument może
odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14
dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji
nie ponosi żadnych kosztów, chyba że
wyraźnie zażądał świadczenia usług
przed upływem terminu na odstąpienie
– wtedy za wykonane prace powinien
zapłacić. Wątpliwości budzą postanowienia umów obu firm, które mogą
wprowadzać w błąd co do wyrażenia
zgody na natychmiastowe rozpoczęcie
prac i związane z tym koszty. Przykładowo FG Energy w dziale „Promocje”
umieszczał usługę „Montaż Ekspres”,
która tak naprawdę nie wiązała się z ko-

rzyściami dla konsumenta, bo termin
końcowy pozostawał bez zmian, tylko
ze zgodą na natychmiastowe rozpoczęcie prac i zapłatę za nie.
• Utrudnianie odstąpienia od umowy. Podejrzewamy, że KPE nie wydaje konsumentom formularza odstąpienia od umowy, a także uzależnia
skuteczność odstąpienia od wysłania
oświadczenia listem poleconym albo
złożenia go w siedzibie firmy. Ponadto może nie wywiązywać się z obowiązku zwrotu konsumentom całej
wpłaconej kwoty w terminie 14 dni
od odstąpienia od umowy. Natomiast
FG Energy wskazuje, że konsument
„wraz z rozpoczęciem montażu utraci
przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy”. Wyjątek ten dotyczy
jednak tylko sytuacji gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu zostają nierozłącznie
połączone z innymi. Zdaniem Prezesa
UOKiK elementy instalacji fotowoltaicznej nie są nierozerwalnie połączone
ze sobą nawzajem ani z podłożem, na
którym są zamontowane.
• Wątpliwości wokół „darmowego”
audytu. Obie spółki kusiły w internecie „bezpłatnym” audytem. Tymczasem z zapisów w umowach wynika,
że w przypadku odstąpienia od nich
przedsiębiorcy kazali płacić za tę usługę. W KPE koszt audytu wynosił 1200
zł, a w FG Energy tzw. I etap prac,
którego częścią jest audyt, kosztował
2700 zł.
• Brak ważnych informacji. KPE nie
przekazuje konsumentom na piśmie
informacji o procedurze rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi i informuje ich jedynie o gwarancji, która może być mniej korzystna. Także
w oświadczeniu gwarancyjnym brak
jest stwierdzenia, że gwarancja nie
wyłącza uprawnień wynikających
z przepisów o rękojmi, co jest sprzeczne z art. 5771 par. 2 kodeksu cywilnego. Klienci KPE nie dostają też jasnej
informacji o terminie wywiązania się
przedsiębiorcy z umowy.
• Nieuprawnione powoływanie się
na instytucje rządowe. Jak wynika ze skryptów dla przedstawicieli
handlowych, FG Energy powołuje się

w rozmowach z klientami na współpracę z Ministerstwem Klimatu
i Środowiska, choć – jak wynika z dotychczasowych ustaleń UOKiK – taka
współpraca nie ma miejsca.
Postępowania wyjaśniające
Prezes UOKiK przygląda się też działalności 10 innych firm zajmujących się
fotowoltaiką – na razie w ramach postępowań wyjaśniających. Są to: 3S Group
OZE, Centrum Energii Odnawialnej
INTI, Edison Energia, Energa Obrót,
Euro CallCenter, Modern Energy Pro,
PGEOZE PV, Sunday Polska, Woltanic
i Woltex Development. Ich oferta, praktyki i wzorce umów są analizowane pod
kątem możliwości postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów
konsumentów lub stosowania klauzul
niedozwolonych. Przykładowo wątpliwości mogą budzić takie kwestie, jak
nierespektowanie prawa do odstąpienia
od umowy, obciążanie konsumentów
kosztami w takich przypadkach, brak
wskazania w umowie terminu wykonania usługi lub zastrzeganie sobie możliwości jego dowolnej zmiany, ograniczanie uprawnień z rękojmi, sugerowanie
związków z programami rządowymi,
wykonywanie telefonów marketingowych bez wcześniejszej zgody konsumentów. Dodatkowo w przypadku
firmy Euro CallCenter zajmującej się telemarketingiem w zakresie fotowoltaiki
Prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę
i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym, że może dochodzić do
niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych konsumentów.
Jedno z pierwszych takich postępowań
wyjaśniających już się zakończyło – bez
konieczności stawiania zarzutów i z korzyścią dla konsumentów. Dotyczyło
spółki Columbus Energy z Krakowa.
Konsumenci skarżyli się, że utrudniała
ona odstąpienie od umowy zawieranej
w ich domach, obciążając ich w takiej
sytuacji wysokimi kosztami audytu.
W toku prowadzonego postępowania
spółka współpracowała z Prezesem
UOKiK celem usunięcia nieprawidłowości i negatywnych skutków swoich
działań. W wyniku tego zmodyfikowała
wzorzec umowy, rezygnując z pobierania kwestionowanych opłat. W ramach
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przysporzenia konsumenckiego nastąpił także zwrot opłat pobranych od
konsumentów, którzy w przeszłości
odstąpili od umowy.
Sukcesami zakończyło się też w zeszłym roku kilka tzw. wystąpień miękkich do przedsiębiorców. Po interwencji
Prezesa UOKiK zmienili oni kwestionowane praktyki lub zrezygnowali z niekorzystnych postanowień umownych.
Konsumencie, pamiętaj o swoich prawach.
• Telemarketing. Niektórzy przedsiębiorcy z branży fotowoltaicznej
szukają nowych klientów, przedstawiając swoją ofertę przez telefon.
Pamiętaj, że zgodnie z prawem firma
musi mieć twoją wcześniejszą zgodę na takie połączenia, nie może być
ona udzielona na początku rozmowy.
Zapytaj telemarketera, jaką spółkę reprezentuje i skąd ma twój numer. Dla
własnego bezpieczeństwa nie podawaj
nieznanym osobom swoich danych
osobowych. W przypadku prób ich
wyłudzania lub podejrzenia, że ktoś
bezprawnie wszedł w ich posiadanie,
złóż skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz też zablokować na swoim telefonie numer,
z którego dzwonił telemarketer, aby
nie powtarzało się to w przyszłości.
• Weryfikuj oferty. Nie wierz bezkrytycznie w ofertę przedstawianą przez
telefon czy na stronie internetowej.
Zanim podejmiesz decyzję o skorzystaniu z niej, sprawdź firmę zwróć
uwagę m.in. na możliwość kontaktu
z nią i opinie o tym przedsiębiorcy
w internecie. Porównaj jego propozycje z tym, co oferuje konkurencja.
Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli
firma powołuje się na rządowe lub samorządowe programy lub współpracę
z uznanymi instytucjami – dowiedz
się u źródła, czy to prawda. Zweryfikuj, czy takie programy naprawdę istnieją. Zwróć uwagę na nazwę domeny,
np. czy zamiast .gov.pl nie jest to .qov.pl
lub –gov.pl, a także na posiadane certyfikaty bezpieczeństwa połączenia.
• Domagaj się rzetelnych, precyzyjnych informacji. Zanim podpiszesz
umowę, dopytaj o całościową cenę
usługi oraz termin jej wykonania.
Sprawdź, czy jest to wyraźnie napisane w kontrakcie. Zwróć uwagę, czy
przedsiębiorca nie zastrzega sobie

prawa do przesunięcia terminu np.
w przypadku złej pogody. Ustal, jakie
są przewidziane kary za opóźnienie
w realizacji prac.
• Uważnie przeczytaj umowę i załączniki do niej. Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś firmę o wyjaśnienia.
Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj
umowę np. z rzecznikiem konsumentów.
• Możesz odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Masz na to 14 dni, nie musisz
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podawać powodu. Przedsiębiorca powinien ci zwrócić wszystkie wpłacone
pieniądze. Ale uważaj – jeśli zażądałeś
natychmiastowego rozpoczęcia prac
i była to twoja dobrowolna i wyraźna
decyzja, będziesz musiał zapłacić za
to, co zostało wykonane do momentu
odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy stosują różne kruczki, aby wymusić
taką zgodę lub przemycić ją w umowie
– dlatego uważnie czytaj, co podpisujesz. Jeśli nie wyraziłeś wyraźnego
żądania wcześniejszego rozpoczęcia
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prac, nie powinieneś ponosić żadnych
opłat, nawet jeśli przedsiębiorca wykonał np. audyt, a Ty z nim w tym
zakresie współpracowałeś, udzielając
informacji lub przesyłając dokumenty.
• Masz prawo do rękojmi. Jeśli instalacja zostanie wykonana wadliwie
lub nie spełnia deklarowanych ocze-
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kiwań, możesz złożyć reklamację.
Możesz dochodzić jej przede wszystkim w drodze rękojmi za wady. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa 2
lata i dochodzi się jej od sprzedawcy.
Obejmuje także montaż. W przypadku stwierdzenia wady, możesz żądać
naprawy, wymiany lub obniżenia

ceny, a gdy wada jest istotna – odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.
Jeżeli sprzedawca dodatkowo udziela
gwarancji, to nie może przy tym w żaden sposób ograniczać prawa do skorzystania z rękojmi ani twierdzić, że
gwarancja ją wyklucza.

Materiał: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Rekompensaty dla konsumentów
za usługi dodatkowe
Netia, Orange i Play oddadzą konsumentom opłaty za włączane bez
ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe.
Wszystkie reklamacje będą pozytywnie
rozpatrzone, zmienią się też standardy
informowania konsumentów o płatnych usługach.
Netia, Orange i P4 –te firmy telekomunikacyjne zwrócą konsumentom
opłaty pobrane za automatyczną aktywację dodatkowo płatnych usług.
Dochodziło do tego wraz z zawarciem
lub przedłużeniem umowy podczas
rozmowy telefonicznej, w salonie
lub przez internet. Usługi były włączane automatycznie, bez wyraźnej
zgody konsumentów i to na nich ciążył obowiązek ich wyłączenia przed
upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich. Wiele osób piszących do
UOKiK nie było świadomych tego, że
muszą to zrobić.
W przypadku Netii chodzi o następujące usługi: „Bezpieczny Internet
2”, „Bezpieczny Smartfon”, „Identyfi-

kacja Numeru”, „Pakiet HBO HD”, „GigaNagrywarka Standard”, „GigaNagrywarka Maxi”.
W przypadku Orange Polska chodzi
o: „Halo Granie”, „Cyber Tarcza”, „Nawigacja Orange”, „Orange Smart Care”,
„Gdzie jest Dziecko”, „Bezpieczny Internet” oraz „Internet mobilny z zapasowym pakietem danych na konto”.
W przypadku P4 chodzi o: „Muzyka na czekanie”, „Ochrona internetu”, „Play NOW usługi dodatkowe
TV”, „Pakiet 50 min/50 sms/mms do
wszystkich”, „Bezpieczny internet”,
„Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne”, „Nielimitowane sms/
mms do wszystkich sieci”, „100 minut
do innych sieci komórkowych” oraz
„200 minut do innych sieci komórkowych”.
Włączenie dodatkowo płatnych usług
musi się odbyć za wyraźna zgodą abonenta, polegające na stwierdzenie „tak”
lub „nie” w stosunku do propozycji operatora. Taka sytuacja nie będzie miała
miejsca, gdy warunki oferty przewidują, że skorzystanie z płatnej usługi do-

datkowej jest konieczne dla zawarcia
umowy na warunkach promocyjnych.
Konsument powinien mieć rzeczywistą
możliwość wyboru, a zatem udzielenie
odpowiedzi „nie” powinno skutkować
brakiem aktywacji danej usługi.
Netia, Orange i P4 zmienią swoje
praktyki i zrekompensują konsumentom poniesione straty (decyzje wobec Netii oraz Orange Polska są
prawomocne, a wobec P4 nie). Decyzje
dotyczą obecnych i byłych abonentów.
Konsumencie, jeśli operator uruchomił
tobie niechciane usługi, zobacz na co
możesz m.in. liczyć:
• Jeśli twoja reklamacja została rozpatrzona negatywnie lub sam wyłączyłeś automatycznie aktywowane
płatne usługi we wskazanym w decyzji okresie, to operator odda ci za nie
pieniądze.
• Operatorzy wdrożą procedury, zgodnie z którymi konsument będzie pytany na etapie zawarcia umowy o zgodę
na aktywację dodatkowo płatnych
usług.
Materiał: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Spotkanie szkoleniowe na temat dysleksji
rozwojowej u dzieci
W dniu 06.04.2022r. Powiatowa
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
wraz z filiami w Międzyrzecu
Podlaskim, Terespolu i Wisznicach przeprowadziła spotkanie
szkoleniowe na temat dysleksji
rozwojowej u dzieci.

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele i pedagodzy szkolni ze szkół
i placówek pozostających w rejonie
działania Poradni. Szkolenie zostało
przeprowadzone przez pedagogów
Poradni. Podczas spotkania zostały
omówione główne zagadnienia dotyczące dysleksji, dysgrafii, dysorto-

grafii i dyskalkulii.
W ostatnich latach na temat dysleksji mówi się bardzo dużo. Powstało
wiele opracowań i publikacji, a nawet
wywiadów ze sławnymi osobami,
które ujawniły, że miały taki problem w dzieciństwie.
Śmiało można stwierdzić, że każdy
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w mniejszym lub większym stopniu
zetknął się z zagadnieniem dysleksji
i wie ogólnie czego ten termin dotyczy. Jednak próba wyjaśnienia tego
zjawiska, jego przyczyn, objawów,
uwarunkowań, sprawia nadal duże
problemy.
Tymczasem wiedza ta jest potrzebna nie tylko nauczycielom, pedagogom ale przede wszystkim rodzicom
dzieci dyslektycznych, aby jak najwcześniej mogli zauważyć przejawy zaburzeń i pojąć właściwe kroki
w kierunku pomocy dziecku.
Z badań prowadzonych w Polsce
wynika, że dysleksja rozwojowa występuje u około 15% populacji, co
oznacza, że w każdej klasie można
spotkać średnio troje dzieci z tym
problemem.
Czym jest dysleksja rozwojowa?
Terminem tym określa się specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu,
rozpoznawane u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym (przeciętny lub nawet wysoki poziom inteligencji).
Słowo dysleksja pochodzi od przedrostka ,,dys’’, który w języku łacińskim i greckim oznacza brak czegoś,
niemożność, oraz przedrostka ,,lego”-czytam i ,,lexis’’- odnoszącego
się do słów.
Pod pojęciem dysleksji rozwojowej
kryją się zarówno trudności w czytaniu jak i pisaniu, a także uczeniu
się matematyki, dlatego w Polsce dla
lepszego sprecyzowania o jakiego rodzaju trudnościach jest mowa przyjęto trzy terminy:
Dysleksja- dys-lexis niemożność
posługiwania się słowami, termin
określający trudności w czytaniu,
zaburzenia tempa, techniki czytania jak również stopnia rozumienia
treści.
Dysortografia- dys- niemożność,
ortos- poprawny, grafo – piszę, czyli
niemożność, niezdolność poprawnego pisania. Termin ten określa trudności w opanowaniu poprawnej pisowni wiążące się z występowaniem
błędów w pisaniu.
Dysgrafia- dys- grafo trudności
w opanowaniu właściwego poziomu
graficznego pisma, brzydkie i często

nieczytelne pismo.
Dskalkulia – oznaczająca trudności
w uczeniu się matematyki.
Do terminu dysleksja dodano też
przymiotnik , „rozwojowa”, co oznacza, że trudności te występują na
skutek uwarunkowań rozwojowych,
od wczesnych lat w odróżnieniu od
dysleksji nabytej, która wiąże się
z utratą wcześniej opanowanych
i posiadanych umiejętności czytania i pisania lub mówienia. Sytuacja
taka może być wynikiem uszkodzenia struktury mózgu doznanego np.
podczas wypadku.
Jakie jest podłoże dysleksji?
Przyczyny specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wiążą się
z zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych (spostrzegania
słuchowego, wzrokowego, motoryk)
biorących udział w kształtowaniu się
umiejętności czytania i pisania. Prawidłowy rozwój tych funkcji oraz ich
sprawna współpraca są warunkiem
właściwego rozwoju tych umiejętności. Zaburzenia te określa się jako
deficyty, mikrodeficyty lub fragmentaryczne, wybiórcze deficyty rozwojowe.
Jakie są objawy dysleksji?
Dysleksja jest zaburzeniem, które
stosunkowo wcześnie wykryte, daje
szansę na wyeliminowanie trudności
dziecka. Należy pamiętać, że przejawia się ona już od najmłodszych lat
dlatego najlepiej jest obserwować
naszego malucha pod tym kątem już
od samego urodzenia, a nie dopiero
kiedy pójdzie do szkoły.
Pierwsze objawy dysleksji mogą być
zauważalne już w wieku niemowlęcym. Przede wszystkim widoczne są
w opóźnionym rozwoju ruchowym.
Dziecko ma problemy
z chodzeniem, bardzo późno wstaje,
stawia pierwsze kroki, trudno mu
utrzymać równowagę. Ruchy które
wykonuje są mało płynne, i czasami
wręcz niezdarne. W późniejszych
latach kiedy dziecko dorasta i idzie
do szkoły łatwiej jest zauważyć problemy związane ze sprawnością ruchową. Dziecku sprawiają trudność
wszelkie gry zespołowe ale również

Gościniec Bialski Nr 04/2022

21

inne sprawności jak jazda na rowerku, rzucanie i chwytanie, ćwiczenia
wymagające równowagi, rzucanie do
celu itp.
Innym symptomem dysleksji jest
opóźniony rozwój mowy, kiedy
dziecko znacznie później niż rówieśnicy wypowiada pierwsze słowa,
zdania, lub mówi niewyraźnie (występują wady wymowy).
Dziecko może mieć również trudności z zapamiętywaniem. O wiele
dłużej uczy się wierszyków piosenek, nazw miesięcy, dni tygodnia,
pór roku, dziecko ma trudności z ich
szybkim wymienianiem, a późniejszym okresie problem sprawia nauka
tabliczki mnożenia.
Kolejnym obszarem w którym pojawiają się widoczne objawy dysleksji
jest czytanie. Dziecko ze skłonnością do tych zaburzeń charakteryzuje przede wszystkim bardzo wolne
tempo czytania. Dziecko czytając
często zniekształca wyrazy, chcąc
przeczytać coś szybko-„zgaduj” wyrazy. Zdarza się, że czytając bardzo
wolno (sylabizując lub głoskując),
może nie popełniać błędów w czytaniu. Problemem jest również bardzo
słabe rozumienie przeczytanego tekstu na skutek nadmiernej koncentracji na stronie technicznej czytania.
Kolejnym obszarem jest pisanie.
Jest to obszar w którym dysleksja
jest najbardziej widoczna w okresie
szkolnym. Dziecko ma problem z zapamiętaniem kształtu liter, myli te
które są do siebie podobne. Co więcej
pojawia się tez trudność z opanowaniem pisowni, wynikająca z mylenia
liter odpowiadającym głoskom podobnym brzmieniowo.
Dziecko z dysleksją posiada ogromne trudności w pisaniu ze słuchu,
dlatego bardzo dobrą metodą weryfikacji są dyktanda.
W starszym wieku szkolnym jeszcze
bardziej uwidaczniają się trudności
o podłożu dyslektycznym. Dyslektycy oprócz niskiego poziomu czytania i pisania mają duże trudności
w innych przedmiotach szkolnych.
Doświadczają problemów w opanowaniu języków obcych, w których
większość słów zapisanych za po-
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mocą liter-znaków brzmi inaczej po
przeczytaniu.
Inną kwestią jest tzw. nauka pamięciowa – przyswajanie gotowych
treści, definicji, dat, formuł matematycznych, twierdzeń, sprawia
dzieciom ogromne trudności.
Dziecko z dysleksją często nie potrafi też nazywać widzianych kształtów geometrycznych myli kierunki
w przestrzeni ma słabą orientację
w obcym terenie w związku z czym
może mylić kierunki na mapie oraz
mieć trudności z geometrią.
W starszym wieku szkolnym dziecko dyslektyczne doświadcza często
ogólnych trudności w nauce u podłoża których leżą trudności dyslektyczne.
Ogólną cechą uczniów dyslektycznych jest również wolne tempo pracy, trudności w organizacji własnego
czasu i miejsca, działania chaotyczne, bez zachowania kolejności i porządku, czego przejawem jest często
brak uporządkowania swoich rzeczy,
pokoju, miejsca pracy, zapominanie,
roztargnienie. Dużym problemem
jest również wyrażanie własnych
myśli za pomocą słów, budowanie
wypowiedzi.
Nie są to oczywiście jedyne objawy
dysleksji, jednak bardzo podstawowe, które możemy sami zaobserwować u swoich dzieci poświęcając
im więcej uwagi. Należy wziąć pod
uwagę fakt że występowanie jednego
czy nawet kilku objawów nie zawsze
musi wiązać się z dysleksją.
W celu zdiagnozowania dysleksji
(potwierdzenia lub wykluczenia)
warto jest zgłosić dziecko na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie
psychologowie
i pedagodzy dysponują szeregiem
specjalistycznych metod pozwalających określić rodzaj trudności dziecka.
Nie zawsze trudności w pisaniu
i czytaniu mają podłoże dyslektyczne, mogą one być spowodowane innymi czynnikami np. niedosłuchem,
wadami wzroku lub ogólnie niższymi możliwościami intelektualnymi.
Czynniki te należy wykluczyć stawia-
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jąc diagnozę o dysleksji.
Jak zgłosić dziecko na badania?
Rodzic może samodzielnie zgłaszać
dziecko na badania do poradni.
W tym celu należy przyjść do poradni i złożyć wniosek o przeprowadzenie badań specjalistycznych.
Odpowiedni druk wniosku otrzymacie Państwo w poradni, można go
na miejscu wypełnić i złożyć. Druki
dokumentów są również dostępne
na stronie internetowej Powiatowej
Poradni, można taki druk wydrukować , wypełnić w domu a następnie
złożyć w Poradni
Kiedy przeprowadzić badania
w kierunku dysleksji?
Ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie dysleksji, dlatego poradnia
prowadzi badania przesiewowe pod
kątem ryzyka dysleksji w szkołach,
wśród dzieci 5-6-7 i ośmioletnich.
Dziecko należy zgłosić na badania
jak najwcześniej, kiedy tylko zauważymy trudności. Jednak w klasach
I-III nie możemy jeszcze stwierdzić
występowania dysleksji rozwojowej.
Można natomiast stwierdzić ryzyko
dysleksji, czyli istnienie pierwszych
symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia u dziecka dysleksji
w przyszłości.
Stwierdzenie dysleksji może nastąpić dopiero w klasie IV.
Opinię o dysleksji wydaje się raz, ponieważ nie ma potrzeby ponawiania
badań dziecku, u którego została już
stwierdzona dysleksja, co nie oznacza, że nie możemy zgłosić dziecka
na badania np. w sytuacji pojawienia
się innych problemów.
Należy również pamiętać, że otrzymanie opinii o dysleksji nie jest
ostatnim etapem naszej pracy nad
problemem. Opinia stanowi punkt
wyjścia do dalszej intensywnej pracy. Realizacja zaleceń, wykonywanie
ćwiczeń poleconych przez nauczycieli, oraz prowadzenie dodatkowych
ćwiczeń z dzieckiem w domu może
przyczynić się do zniwelowania trudności w pisaniu i czytaniu.
Najważniejsze zasady w pracy
z dzieckiem dyslektycznym:
Wykonywanie zadań zawsze w tym
samym miejscu (najlepiej przy wła-

snym biurku) i najlepiej o tym samym czasie, bo to wspomaga gotowość dziecka do uczenia się.
Pamięć pracuje sprawniej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem ważny
jest odpoczynek przed przystąpieniem do ćwiczeń.
Miejsce do prac y powinno być
uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok
dziecka i rozpraszających jego uwagę.
Trzeba zadbać o ciszę – wyłączyć telewizor, sprzęt grający, a nawet telefon.
Mózg wymaga „rozgrzewki”, czyli ćwiczeń wstępnych. Najlepsze są
ćwiczenia które mają formę zabawy.
W pracy warto wykorzystać skojarzenia, dzięki którym więcej i lepiej
się zapamiętuje.
Należy wyposażyć się w odpowiednie pomoce do ćwiczeń /ćwiczenia
książkowe dostępne w księgarniach,
programy komputerowe, ćwiczenia
dostępne on- line itp./
Zalecaną formą wspierającą pracę
i relaks dziecka są zabawy ruchowe,
które
rozwijają koncentrację uwagi i pamięć, uczą kontrolować ruchy i emocje, pobudzają i
usprawniają pracę obu półkul mózgowych, odpowiedzialnych za koordynację funkcji
wzrokowych, słuchowych i ruchowych.
Czego rodzice nie powinni robić:
· Nie tłumaczyć trudności dziecka
wyłącznie lenistwem.
· Nie porównywać z rówieśnikami
czy rodzeństwem.
· Nie liczyć na natychmiastowe efekty.
· Nie krytykować i ośmieszać.
· Nie podważać autorytetu nauczycieli i terapeutów.
· Nie usprawiedliwiać niechęci do
wykonywania ćwiczeń.
· Nie odrabiać za dziecko prac domowych.
· Nie poprawiać błędów w pracach pisemnych (dziecko powinno nauczyć
się pracować ze słownikiem ortograficznym).
Materiał: mgr Beata Szczygielska -pedagog
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Życzenia dla Józefa – rozstrzygnięcie konkursu

Zaproszeni goście obejrzeli prezentację kartek oraz wysłuchali życzeń
nadesłanych do Muzeum w ramach
konkursu Życzenia dla Józefa. Konkurs
adresowany był do dzieci, młodzieży
i osób dorosłych i polegał na przygotowaniu kartki elektronicznej z życzeniami dla szacownego solenizanta.
W konkursie wzięło udział 50 osób,
w tym młodzież z następujących szkół:
• Szkoła Podstawowa w Sosnówce,
• Szkoła Podstawowa w Gęsi,
• Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach,
• Szkoła Podstawowa w Rzeczycy,
• Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej,
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/Branżowa Szkoła Specjalna w Podgłębokiem.
Oceniając prace jury brało pod uwa-

gę ich zgodność z regulaminem pod
względem formalnym i merytorycznym. Przesłane życzenia okazały się
niezwykle piękne i głębokie. Podkreślono, że na konkurs wpłynęły prace
bardzo interesujące zarówno pod
względem graficznym, estetycznym,
jak i językowym. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
kategoria „A”:
I nagroda: Malwina Kozioł,
II nagroda: Magda Kowalczuk,
III nagroda: Miłosz Baran, wyróżnienia: Daryna Bydlowska, Hanan Jakubiuk, Michał Naumczyk,
kategoria „B”:
I nagroda: Mateusz Dźwigała,
II nagroda: Milena Sawczuk,
III nagroda ex aequo: Mateusz Baran
i Wioletta Najdiuk, wyróżnienia: Agata Karpiuk, Julia Raczkowska, Natalia Skrzypkowska, Karolina Paczos,
kategoria „C”:
I nagroda: Oliwia Pieczyrak,
II nagroda: Natalia Raczkowska,
III nagroda ex aequo: Natalia Brzozowska i Wiktoria Lichołat,

kategoria „D”:
wyróżnienia: Krystyna Pawlik i Alicja
Pisarczyk.
Nagrody wręczyli: Mariusz Kiczyński, Przewodniczący Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej oraz Krzysztof
Bruczuk, Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie. Miłym akcentem muzycznym okazał się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu
Pani Izabeli Jaszczuk. To dla ducha,
a dla ciała przygotowano imieninowy
poczęstunek.
Materiał: Dorota Uryniuk, Wydział Spraw Społecznych

Fot. Dorota Demianiuk

27 maca br. w Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbyło się wydarzenie
pn. Na imieninach u Józefa.
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„Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Tucznej”

W rozgrywkach uczestniczyło 6 drużyn:
Drużyna CHOTYŁOWIAK I,
Drużyna CHOTYŁOWIAK II,
FC KONTYNUUJ,
COCO JUMBO,
Wirtuozi Futbolu,
Restauracja Viking.
Rozgrywki odbyły się na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Tucznej. Sędzią rozgrywek był Pan
Bartosz Reduch.

Fot. Alina Lipka – dyrektor GOKiS w Tucznej

W dniu 3 kwietnia 2022 r. w hali
sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej rozpoczęła
się impreza sportowa pod nazwą
„Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
w Tucznej”. Organizatorami turnieju byli: Starosta Bialski, Wójt
Gminy Tuczna, Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Tucznej.

Zwycięzcami turnieju zostali:
I miejsce: FC KONTYNUUJ z Kodnia
II miejsce: CHOTYŁOWIAK II
III miejsce: CHOTYŁOWIAK I
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz puchary ufundowane
przez organizatorów rozgrywek.
Podczas rozgrywek wyłoniono naj-

lepszego zawodnika – króla strzelców, którym został Pan Kamil Wójcik. W dowód uznania otrzymał on
pamiątkową statuetkę oraz piłkę.
Najlepszym bramkarzem został Pan
Paweł Bosadzki i otrzymał pamiątkowa statuetkę oraz rękawice.
Materiał: Alina Lipka – dyrektor GOKiS w Tucznej

V Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich w halowej
piłce nożnej
W dniu 27.02.2022r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Sławatyczach
odbyły się V Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich w Halowej Piłce Nożnej.
Udział w zawodach wzięło 9 drużyn z 2
powiatów województwa lubelskiego
(bialskiego – Twierdza Kobylany, OSP
Kodeń, Plazma Terespol, Perła Sławatycze, Stocznia Krzywowólka, Chotyłowiak
Chotyłów, Chłopaki z Baraków oraz włodawskiego – Bug Hanna Junior, Płomień
Różanka).
Zawody rozegrano w 3 grupach systemem „ każdy z każdym”, a dwa najlepsze
zespoły z grup uzyskały awans do gier
półfinałowych. Organizatorem zawodów
było Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej, Urząd Gminy w Sławatyczach, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach oraz Zespół Szkół w Sławatyczach. Po zakończeniu zostały wręczone
puchary, medale i dyplomy.
Puchar Starosty Mariusza Filipiuka
za I miejsce zdobyła drużyna Twierdza
Kobylany. Puchar wręczył zaproszony

gość – Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń.
Puchar Wójta Gminy Arkadiusza Misztala za II miejsce zdobyła drużyna Chotyłowiak Chotyłów.
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Sławatyczach Mariusza Oleszczuka za III
miejsce zdobyła drużyna Perła Sławatycze.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Król strzelców – Dawid Gregoruk – Plazma Terespol.
Najlepszy bramkarz – Mirosław Czekier
- Perła Sławatycze.
Najlepszy zawodnik – Dawid Oniszczuk
– Twierdza Kobylany.
W wyniku losowania zespoły podzielono
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 grupach 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 Krzywowólka 3:0
Perła Sławatycze - Chotyłowiak Chotyłów 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 Kobylany 1:3
Chłopaki z Baraków - Płomień Różanka
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 zmierzyli się:
OSP Kodeń - Perła Sławatycze 0:0 (karne
1:2)
Chotyłowiak Chotyłów - Płomień Różanka 2:0
Twierdza Kobylany - Plazma Terespol 2:0
Do finałowej trójki zakwalifikowały się 3
drużyny, które rozegrały mecze w systemie „każdy z każdym” o końcowe lokaty
pomiędzy 1 a 3 miejscem:
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Twierdza Kobylany - Chotyłowiak Chotyłów 1:0
Twierdza Kobylany - Perła Sławatycze 2:0
Perła Sławatycze - Chotyłowiak Chotyłów 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
Sędzią Głównym zawodów był Ryszard
Nielipiuk.
Impreza organizowana była przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Gminy
Sławatycze.
Materiał: Radio Biper

Cross Maraton Jana Kulbaczyńskiego w Kodniu

Celem imprezy była popularyzacja
i upowszechnianie biegania jako prostej formy sportu i rekreacji. Wśród
biegaczy znalazł się jeden z organizatorów - Jan Kulbaczyński, który tego
dnia przebiegł swój dwieście siódmy
maraton.
Wiosenna pogoda wręcz rozpieściła
uczestników Cross Maratonu. Słońce
i przyjemna temperatura przyciągnęły na linię startu niemal pięćdziesięciu
amatorów biegu terenowego. – Łączymy się dziś pamięcią z Ukrainą, którą napadła Rosja – przypomniał organizator wydarzenia i zarazem główny jego
uczestnik Jan Kulbaczyński. Cross
Maraton został zorganizowany w Rapczu w okolicy Kodnia. – Jan Kulbaczyński to człowiek, który odbył jeden z największych maratonów w województwie
lubelskim i to na jego cześć powstały
nasze biegi Cross Maratonu. Pomagamy
mu je zorganizować, by były bardziej okazałe i na wyższym poziomie – wyjaśnia

Fot. Korniluk B./ Krzewicki G.

19 marca zawodnicy XI Cross
Maratonu Jana Kulbaczyńskiego
wyruszyli na trasę na dystansie
42,195 i 21,095 metrów po Ziemi
Kodeńskiej i Piszczackiej.

dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Kodniu Piotr
Skolimowski. – Niedawno organizowaliśmy dziesiątą edycję „Wilczym Tropem” po błoniach kodeńskich. Zawsze
w pierwszą sobotę sierpnia mamy Międzynarodowy Bieg Sapiehów. Są to różnego rodzaju biegi i imprezy kulturalne.
Mamy tradycję biegową pomimo przeciwności covidowych, był rok przerwy,
ale kontynuujemy w miarę możliwości
i mamy wielu chętnych biegaczy.
Na trasie maratonu spotykamy m.in.
Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego Mariusza Kiczyńskiego. –
Jesteśmy na gościnnej ziemi kodeńskiej,
na XI Maratonie Jana Kulbaczyńskiego.

Jest to wspaniała impreza, która oprócz
tego, że promuje ziemię kodeńską i piszczacką, to promuje również zdrowy styl
życia – zauważa Mariusz Kiczyński. – Jest to początek sezonu. Dziś jest
piękna pogoda, ale pamiętam maratony,
a to już mój dziesiąty, kiedy trzeba było
odśnieżać, bo śniegu było ponad pół metra. Wtedy nie było jak zorganizować
tego biegu. Na przestrzeni jedenastu lat
wiele pięknych historii, widzę, że niektóre osoby nawet poznaję z twarzy, widzę,
że tu wracają. Te okolice znam bardzo
dobrze, tutaj pracowałem, mieszkałem
i niedaleko nadal mieszkam. Janek w takim miejscu usytuował linie mety i startu, że to tylko dla wtajemniczonych.
Materiał: Radio Biper
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Mistrzostwa Polski Federacji GPC Zalesie 2022
15 Mistrzostwa Polski odbyły się w Zalesiu w dniach 0203.04.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury.
Blisko 200 siłaczy wzięło udział
w Mistrzostwach Polski Trójboju
Siłowego oraz wyciskaniu sztangi leżąc. Były to jednocześnie eliminacje
do Mistrzostw Europy i Świata Federacji GPC.
Organizatorem głównym Mistrzostw
był ULPKS „Gaj Zalesie , Urząd Gminy Zalesie, Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej i GOK Zalesie,
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Białej
Podlaskiej.
Zawodnicy ULPKS Gaj Zalesie
zdobyli medale:
I miejsce wyciskanie w koszulce 105
kg zdobył Adam Duda T16-17 kat.
wag. 75 kg
I miejsce w wyciskaniu Monster 200
kg zdobył Adam Szutko M40-44 kat.
wag. 125

I miejsce w koszulce 220 kg oraz wyciskanie Monster też 220kg. zajął
Franciszek Szabluk M65-69 kat. wag.
100 kg.
Startowali również debiutanci Michał
Karmel, Kacper Kozakiewicz, chociaż
im się nie udało, ale przyszłość przed
nimi. Startował również Adam Kawka z Radzynia Podlaskiego w wyciskaniu sztangi leżąc kat. kat 82,5 Open
III miejsce wynikiem 167,5 kg.

Zarząd ULPKS Gaj Zalesie dziękuje
sponsorom za wsparcie finansowe
zawodów. Strażakom OSP Zalesie za
pomoc przy organizacji zawodów.
Na jbliższ e pl any z awo dników
ULPKS Gaj Zalesie to Mistrzostwa
Europy XPC w Siedlcach, Mistrzostwa Europy GPC w Trutnowie zamiast w Odessie oraz Mistrzostwa
Świata Trnawie.
Materiał: Wojciech Kołodyński Urząd Gminy Zalesie

Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej
Chłopców - Licealiada

Zawody zostały sfinansowane ze
środków Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.
Kolejność miejsc przedstawiała
się następująco:
I miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim opiekun Tomasz Olesiejuk
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach - opiekun Piotr
Osipiuk.
III miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim - opiekun Kamil Korniluk.
IV miejsce - Akademickie Liceum

Fot. BSZS w Białej Podlaskiej

Finał Powiatu Bialskiego w Piłce
Nożnej Chłopców - Licealiada,
odbył się 08.04.2022r. w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu.

Ogólnokształcące w Terespolu - opiekun Andrzej Korbal
V miejsce - Zespół Szkół CKR w Leśnej
Podlaskiej - opiekun Renata Sikora.
Puchar Starosty Bialskiego oraz
awans do rejonu otrzymała drużyna chłopców z Zespołu Szkół Tech-

nicznych w Międzyrzecu Podlaskim
w składzie: Golec Hubert, Golec Sebastian, Jasiński Dominik, Lesiuk Jakub, Makaruk Maciej, Olszewski Emil,
Rypiński Adam, Uchymiak Maciej,
Uchymiak Michał. Wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej
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Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej
Dziewcząt Licealiada

Zawody zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej.
Kolejność miejsc była następująca:
I miejsce - Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej - opiekun Renata Sikora.
II miejsce - Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespol - opiekun Andrzej Korbal.
III miejsce - Liceum Ogólnokształcące
w Międzyrzecu Podlaskim- opiekun Kamil Korniluk.
Puchar Starosty Bialskiego oraz

Fot. BSZS w Białej Podlaskiej

08.04.2022 r. w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu odbył się Finał Powiatu Bialskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt
Licealiada.

awans do rejonu otrzymała drużyna
dziewcząt z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej w składzie: Barańska Justyna,
Danielewska Julia, Gozdal Weronika,
Grabowska Magdalena, Grabowska

Natalia, Grabowska Wiktoria, Kudelska
Martyna, Mirończuk Gabriela, Popławska Aleksandra, Witek Małgorzata.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej

Finał powiatu w koszykówce dziewcząt – Igrzyska Dzieci

Zawody przeprowadzono w dniu 4
kwietnia 2022r. w hali Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym. Zawody
zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. I miejsce wywalczyła drużyna
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. Opiekunem dru-

żyny jest pani Bernadeta Iwanejko.
Kolejność miejsc:
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Międzyrzecu Podlaskim – opiekun
Bernadeta Iwanejko
II miejsce Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym – opiekun Stanisław Szewczyk
III miejsce Szkoła Podstawowa w
Piszczacu – opiekun Piotr Kurowski
Puchar Starosty Powiatu Bialskiego, oraz awans do rejonu otrzy-

mała drużyna dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu
Podlaskim w składzie: Chołodzińska Aleksandra, Chomiuk Daria,
Ciok Dominika, Golec Julia, Kałużna Iga, Karwowska Iga, Kunaszko Nikola, Kuźmiuk Dorota,
Madyńska Aleksandra, Malesa
Sara, Mróz Julia, Szyndler Milena. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Materiał: BSZS Biała Podlaska

Fot. BSZS Biała Podlaska

Finał Powiatu Bialskiego w koszykówce dziewcząt - Igrzyska
Dzieci.
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Finał Powiatu Bialskiego w indywidualnym
strzelaniu sportowym dziewcząt i chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej
W dniu 15 marca 2022 r. w sali
strzeleckiej przy Zespole Szkół
Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim odbył się Finał Powiatu Bialskiego w indywidualnym strzelaniu
sportowym dziewcząt i chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Kolejność miejsc chłopcy:
1. Mikiel Sebastian – SP Drelów 134
pkt.
2. Nowak Mateusz – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 56
3. Gocel Emil – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 50
4. Soczewka Maciej – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 45
5. Kawędzki Piotr – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 38
6. Wójcik Stanisław – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 37

7. Mikiciuk Kamil – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 33
8. Mazurek Michał – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 31
9. Michalak Piotr – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 30
10. Zgorzałek Karol – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 29
11. Morawski Rafał – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 18
12. Rak Maciej – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 16
13. Panasiuk Bartosz – ZPO Nr 2
Międzyrzec Podlaski 12
14. Michalicki Hubert – ZPO Nr 2

Międzyrzec Podlaski 5
Kolejność miejsc dziewczęta:
1. Pazdan Maja – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 70 pkt.
2. Jóźwik Milena – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 50
3. Siliańczuk Kinga – ZPO Nr 2 Międzyrzec Podlaski 27
Z zdobycie pierwszego miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców zawodnicy otrzymali Puchar Starosty
Powiatu Bialskiego, natomiast
miejsca I- IV pamiątkowe dyplomy.
Materiał: BSZS Biała Podlaska

Fot. BSZS Biała Podlaska

Zawody zostały sfinansowane ze
środków Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej. Wśród chłopców
wygrał Sebastian Mikiel ze Szkoły Podstawowej w Drelowie, wśród
dziewcząt najlepsza była Maja Pazdan
z Zespołu Placówek Oświatowych Nr
2 w Międzyrzecu Podlaskim.
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Finał Powiatu Bialskiego w drużynowych biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców

Zawody sfinansowane były ze środków Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.
IGRZYSKA DZIECI:
DZIEWCZĘTA:
Kolejność miejsc:
I miejsce - SP Rossosz - opiekun Marek Czech - awans do rejonu
II miejsce - SP Piszczac - opiekun
Piotr Kurowski - awans do rejonu
III miejsce - SP Nr 2 Międzyrzec Podlaski - opiekun Andrzej Kobyłka
IV miejsce - SP Swory - opiekun Monika Kiryluk
Puchar Starosty Bialskiego otrzymała drużyna dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Rossoszu w składzie:
Bobruk Patrycja, Czech Hanna, Kossowska Patrycja, Matczuk Nikola,
Melnik Marcelina, Mikiciuk Bianka.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Najdyhor Blanka - SP Piszczac
Kaczanowicz Justyna - SP Piszczac

Mikiciuk Biank - SP Rossosz
CHŁOPCY:
Kolejność miejsc:
I miejsce - SP Swory - opiekun Rafał
Hodun - awans do rejonu
II miejsce - SP Nr 2 Międzyrzec Podlaski - opiekun Andrzej Kobyłka awans do rejonu
Puchar Starosty Bialskiego otrzymała drużyna chłopców ze Szkoły
Podstawowej w Sworach w składzie:
Dzida Fabian, Jaszczuk Dawid, Krasucki Paweł, Krekora Sebastian, Siłaczuk Łukasz, Sawczuk Wojciech.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Siłaczuk Łukasz - SP Swory
Hajczuk Piotr - SP 2 Międzyrzec Podlaski
Jaszczuk Dawid - SP Swory
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DZIEWCZĘTA:
Kolejność miejsc:
I miejsce - SP Piszczac - opiekun
Piotr Kurowski - awans do rejonu
II miejsce - SP Swory - opiekun Monika Kiryluk - awans do rejonu

Puchar Starosty Bialskiego otrzymała drużyna dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Piszczacu w skła-

dzie: Bagienko Zuzanna, Biernacka
Małgorzata, Borkusewicz Monika,
Chilińska Julia, Czyżak Łucja, Najdyhor Lena, Pawłowska Julia, Pikuła
Paulina.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Najdyhor Lena - SP Piszczac
Biernacka Małgorzata - SP Piszczac
Chilińska Julia - SP Piszczac
CHŁOPCY:
Kolejność miejsc:
I miejsce - SP Piszczac - opiekun Artur Wiśniewski - awans do rejonu
II miejsce -SP Swory - opiekun Rafał
Hodun - awans do rejonu
Puchar Starosty Bialskiego otrzymała drużyna chłopców ze Szkoły
Podstawowej w Piszczacu w składzie:
Borkusewicz Piotr, Kołodziejczak
Krystian, Kościuczuk Przemysław,
Marczuk Kacper, Semenowicz Dawid, Socha Bartłomiej, Wasilewski
Hubert, Zagajski Mateusz.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Klasyfikacja indywidualna:
Grochowski Michał - SP Swory
Semenowicz Dawid - SP Piszczac
Wasilewski Hubert - SP Piszczac
Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej

Fot: BSZS w Białej Podlaskiej

W dniu 25.03.2022 r. odbył się
Finał Powiatu Bialskiego w drużynowych biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców - Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Sworach.
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NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
W
POWIECIE
BIALSKIM
NIEODPŁATNA
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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

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

21-532 Łomazy, Pl. Jagielloński 27

środy od 800 do 1200

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

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

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

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca
Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych

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

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

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

JEŚLI MASZ
GORĄCZKĘ

DUSZNOŚCI

SUCHY KASZEL

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR
ZADZWOŃ!

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

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

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

