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LII Sesja Rady Powiatu Bialskiego
27 października 2022 r. w trybie 
stacjonarnym w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Białej Pod-
laskiej odbyła się LII sesja Rady 
Powiatu w Białej Podlaskiej.

Przewodniczący Rady Mariusz Ki-
czyński otworzył obrady LII sesji 
Rady Powiatu Bialskiego. W sesji 
uczestniczyło 20 radnych. Jedno-
głośnie przyjęto porządek obrad 
oraz rozpatrzono projekty i podjęto 
uchwały w sprawach: 
– określenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych wspie-
ranych dla osób z niepełnosprawno-
ścią i niesamodzielnych;
– zmiany uchwały w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy i niektórych innych składni-
ków wynagrodzenia oraz szczegóło-
we warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw nauczycielom szkół i pla-
cówek prowadzonych przez Powiat 
Bialski;
– powierzenia Gminie Kodeń zada-
nia zarządzania drogą powiatową 
Nr 1049L Terespol – Kostomłoty – 
Okczyn położoną na terenie Gminy 
Kodeń;
– powierzenia Gminie Kodeń zada-
nia zarządzania drogą powiatową Nr 
1056L Kodeń – Tuczna – Łomazy po-
łożoną na terenie Gminy Kodeń;
– powierzenia Gminie Piszczac za-
dania zarządzania drogą powiatową 
Nr 1066L dr. kraj. Nr 2 – Chotyłów – 
Zalutyń – dr. pow. 1068L oraz drogą 
powiatową Nr 1055L Piszczac – Za-
horów – dr. pow. 1056L położonych 

na terenie Gminy Piszczac;
– powierzenia Gminie Piszczac zada-
nia zarządzania drogą powiatową Nr 
1055L Piszczac – Zahorów – dr. pow. 
1056L położoną na terenie Gminy 
Piszczac;
– wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości;
– wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Powiatem Bial-
skim i Miastem Biała Podlaska w za-
kresie przyjęcia zadania organizacji 
publicznego transportu zbiorowego;
– zmian w budżecie Powiatu Bialskie-
go na 2022 rok;
– zmiany uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Bialskiego na lata 2022 – 2041. 
W związku z wyczerpaniem porząd-
ku obrad Przewodniczący Rady Po-
wiatu zamknął LII sesję Rady Powia-
tu w Białej Podlaskiej.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 
w Janowie Podlaskim

25.10 2022 r. odbył się Powia-
towy Dzień Edukacji Narodowej 
w Janowie Podlaskim. Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk złożył 
życzenia wszystkim Nauczy-
cielom i pracownikom oświaty. 
W tym dniu zostały też wręczo-
ne Stypendia Starosty Bialskiego 
najlepszym uczniom, oraz nagro-
dy nauczycielom.

Wykaz nauczycieli, którym przy-
znano nagrodę organu prowa-
dzącego z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w 2022 r.:
Agnieszka Siłuszyk – Nauczyciel - 
Zespół Szkół Technicznych im. Uni-
tów Podlaskich 
w Międzyrzecu Podlaskim; Mariusz 
Matysiuk – Nauczyciel – Zespół 
Szkół Technicznych im. Unitów Pod-
laskich 
w Międzyrzecu Podlaskim; Joan-

na Pióro – Wicedyrektor – Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. Marii Dą-
browskiej 
w Międzyrzecu Podlaskim; Iwona 
Szaroń – Nauczyciel – Liceum Ogól-
nokształcące im. Gen. Wł. Sikor-
skiego w Międzyrzecu Podlaskim; 

Izabela Sokołowska- Dyrektor 
– Liceum Ogólnokształcące im. Wł. 
Zawadzkiego w Wisznicach; Marta 
Smołońska – Kierownik internatu 
– Liceum Ogólnokształcące im. Wł. 
Zawadzkiego 
w Wisznicach; Jarosław Dubisz – 
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Dyrektor - Zespół Szkół im. Adama 
Naruszewicza w Janowie Podlaskim; 
Urszula Majewska–Chilkiewicz 
– Wicedyrektor – Zespół Szkół im. 
Adama Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim; Jolanta Wałach – Wice-
dyrektor – Zespół Szkół im. Wł. St. 
Reymonta w Małaszewiczach; Tere-
sa Pawłowska – Psycholog, dorad-
ca zawodowy – Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Bia-
łej Podlaskiej.

Wykaz szkół stypendia za wyniki 
w nauce 2022 r.:
I Liceum Ogólnokształcące im. 
gen. Wł. Sikorskiego Międzyrzec 
Podlaski: 
Kacper Budrewicz; Michał Mazu-
rek; Aleksandra Kurowska; Wiktoria 
Leszczyńska; Barbara Janicka; Bar-
tosz Zbaracki; Kamil Pulik; Michał 
Majchrzak; Maria Idzikowska; Wik-

toria Grudzińska; Weronika Ciok; 
Aleksandra Bednarczyk; Monika Ne-
storuk; Miłosz Kobyłka; Aleksandra 
Matejek; Aleksandra Muszyńska; 
Antonina Jędruchniewicz; Hanna 
Kowal; Anna Siłka; Paweł Banasiuk; 
Joanna Oponowicz; Wiktor Sobi-
czewski; Dominik Stańczuk; Natalia 
Szaroń; Michał Zbaracki; Aleksandra 
Prokopiak; Kacper Trokowicz; Ju-
lia Dziduch; Karolina Karwowska; 
Wiktoria Adamowicz; Maria Kossak; 
Wiktor Idzikowski; Szymon Naka-
ziuk; Paweł Świeca; Przemysław Fi-
lipiuk; Katarzyna Adamowicz; Mar-
tyna Sykterz; Jan Matejuk; Mateusz 
Nakaziuk; Wiktoria Krasucka; Alek-
sandra Kiryluk; Miranda Brzozow-
ska; Bartosz Maciej Kulik – laureat; 
Kamil Pulik – finalista.

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława Zawadzkiego Wisznice: 

Dominika Osypiuk; Gabriela Gro-
mysz. 

III Zespół Szkół im. A. Narutowi-
cza Janów Podlaski: 
Aryna Shakun; Mikołaj Fatyga; Mi-
kołaj Siudyła; Magdalena Kulik; 
Zuzanna Mierkiewicz; Karolina 
Chilkiewicz; Bartosz Sadło; Antoni 
Kuźmiński; Łucja Janicka; Dominika 
Krzyżanowska. 

IV Zespół Szkół im. Wł. St. Rey-
monta Małaszewicze: 
Natalia Mentel; Julia Kowaluk; Klau-
diusz Balcerzak; Karolina Wieczorek; 
Marcelina Caban; Magdalena Dą-
browska; Patrycja Fedorowicz; Iza-
bela Marczak; Dariusz Mincewicz; 
Klaudia Rudzka; Paulina Rydz; Kazi-
mierz Saczewko; Łukasz Sierniawski; 
Patryk Stępniewski; Kacper Wieczo-
rek; Bartłomiej Wołosiuk. 

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty życzę dużo zdrowia, energii, wytrwałości, abyście mogli realizo-
wać swoje plany życiowe i zawodowe. Życzę długich lat życia przepełnionych zdrowiem, pogody ducha, dni pełnych 
słońca i radości oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze. Uczniowie, pamiętajcie, że wykształcenie to dobro, 
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. Wszystkim wyróżnionym uczniom gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 
A osiągać je będziecie wtedy, gdy wymagać będziecie od siebie, nawet gdy inni nie będą od Was wymagali.  
                Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych  
Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza  

w Janowie Podlaskim
W poniedziałek 10 października 
2022 r. w hotelu Zamek Janów 
Podlaski odbyło się uroczyste 
ślubowanie uczniów klas pierw-
szych Zespołu Szkół im. Adama 
Naruszewicza w Janowie Podla-
skim. 

Uroczystość swoją obecnością 
uświetnili goście: Proboszcz Parafii 
Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim 
Ksiądz Prałat Stanisław Grabowiec-
ki, Wicestarosta Powiatu Bialskiego 
Janusz Skólimowski, Sekretarz Po-
wiatu Bialskiego Jarosław Gajewski, 
członek Zarządu Powiatu Bialskiego 
Tadeusz Łazowski, członek Zarządu 
Powiatu Bialskiego Czesława Caruk, 

Przewodniczący Rady Gminy Ja-
nów Podlaski Stanisław Żmudziń-
ski-Caruk, Zastępca Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Lublinie 
młodsza inspektor Anna Sakowicz, 
Komendant Placówki Straży Gra-
nicznej w Janowie Podlaskim pod-
pułkownik Małgorzata Tarasiuk, 
Komendant Komisariatu Policji 
w Janowie Podlaskim komisarz Ma-
riusz Smagieł, Prezes Stadniny Koni 
Janów Podlaski Lucjan Cichosz, Dy-
rektor hotelu Zamek Janów Podla-
ski Grzegorz Orzełowski, rachmistrz 
Marta Oniszczuk, która prowadzi 
w szkole zajęcia ze służby celno- 
skarbowej oraz Ks. Łukasz Kulik 
i Ks. Grzegorz Bochiński. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
11.00 wprowadzeniem sztandaru 
Zespołu Szkół im. A. Naruszewi-
cza w Janowie Podlaskim oraz od-
śpiewaniem hymnu państwowego. 
Gości, dyrekcję szkoły: dyrektora 
Jarosława Dubisza i wicedyrektor 
Urszulę Majewską-Chilkiewicz, 
wychowawców, pierwszoklasistów 
i ich rodziców powitali prowadzą-
cy akademię: Karolina Chilkiewicz 
i Kamil Fusiarz. W imieniu całej 
uczniowskiej społeczności przemó-
wienie do uczniów klas I wygłosiła 
uczennica klasy III b liceum Marta 
Hornowska. Następnie głos zabrał 
Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław 
Dubisz, który życzył pierwszoklasi-

V Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej Między-
rzec Podlaski: 
Ewelina Chomicka; Kamil Kalinow-
ski; Marcin Domański; Radosław 
Semeniuk; Gabriela Siergiejuk; Kor-
nelia Zuzanna Kowalewska; Bartosz 
Rarak; Kacper Waszczuk; Szymon 
Tomczak; Aleksander Krzysztof Ma-
tejek; Robert Tymoszuk; Małgorzata 
Łucja Wiśnicka; Zuzanna Piwowar; 
Andżelika Kot; Mateusz Kurenda; 
Mikołaj Nestorowicz; Pola Podsia-
dły; Rafał Smal; Daniel Onyszczuk; 
Maciej Milewski; Krzysztof Krasucki; 
Marta Korolczuk; Karol Petruczenko; 
Wiktoria Hubica; Jakub Marek La-
wenda; Martyna Koczkodaj. 

VI Zespół Szkół Technicznych im. 
Unitów Podlaskich Międzyrzec 
Podlaskich: 
Sebastian Muszyński; Julita Klem-
bowska; Kinga Golec; Klaudia Ma-
łachwiejczyk; Piotr Andrzejczuk; 
Karolina Andrzejuk; Gabriela Szczy-
pińska. 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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stom sukcesów i wytrwałości, gdyż 
to oni będą współtworzyć historię 
szkoły. Następnie wystąpił Wice-
starosta Powiatu Bialskiego Janusz 
Skólimowski, zapewniając młodzież, 
że dokonała właściwego wyboru 
szkoły. Jako następna głos zabrała 
młodsza inspektor Anna Sakowicz, 
która odczytała list skierowany do 
pierwszoklasistów od Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Lu-
blinie dr. Artura Krukowskiego. 
Nawiązano w nim do wartości i tra-
dycji, takich jak: uczciwość, pracowi-
tość, kreatywność, chęć uczenia się 
i rozwijania, wyrażono nadzieję, że 
uczniowie zwiążą swoją przyszłość 
zawodową ze służbą celno-skarbową. 
Do ślubowania na sztandar Zespołu 
Szkół im. A. Naruszewicza w Jano-
wie Podlaskim wystąpiło sześcioro 
przedstawicieli klas pierwszych, 
którzy zostali przyjęci do szkoły 
z najwyższą liczbą punktów. Pierw-
szoklasiści ślubowali wierność war-
tościom i tradycji Zespołu Szkół, 
dbałość o dobre imię szkoły. Po ślu-
bowaniu wystąpił przedstawiciel 
klas I – Bartosz Sadło, który zapew-
nił, że oficjalnie włączeni do grona 
uczniów Zespołu Szkół pierwszokla-
siści będą dbać o poszanowanie za-
sad, pracować nad kształtowaniem 
swoich charakterów i z zapałem 
zdobywać wiedzę.
Ważną częścią uroczystości było 
wręczenie aktów mianowania. Kla-
sie 1a liceum z dodatkowymi za-
jęciami ze straży granicznej akty 
mianowania na ucznia wręczyła 
Komendant Placówki Straży Gra-
nicznej w Janowie Podlaskim pod-
pułkownik Małgorzata Tarasiuk, 
klasie 1b liceum z dodatkowymi 
zajęciami ze służby celno-karbowej 
wręczyła Zastępca Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Lublinie 
młodsza inspektor Anna Sakowicz, 
a klasie 1 c liceum z dodatkowymi 

zajęciami z policji akty mianowania 
na ucznia wręczył Komendant Ko-
misariatu Policji w Janowie Podla-
skim komisarz Mariusz Smagieł. 
Uroczystość była także okazją do 
wyróżnienia 9 uczniów klas służby 
celno-skarbowej za wyniki w nauce, 
którym nagrody wręczyła Zastęp-
ca Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Lublinie młodsza in-
spektor Anna Sakowicz. Podczas tej 
uroczystości do wyróżnienia stanęło 
również 8 uczniów klas straży gra-

nicznej, którym nagrody wręczyła 
Komendant Placówki Straży Gra-
nicznej w Janowie Podlaskim pod-
pułkownik Małgorzata Tarasiuk. 
Uroczystość uwieńczona została 
częścią artystyczną w wykonaniu 
utalentowanych uczniów naszej 
szkoły pod kierunkiem Moniki Pi-
saruk, Ilony Bazylczuk i Piotra Chil-
kiewicza. Cała uroczystość zakoń-
czyła się pamiątkowymi zdjęciami 
oraz słodkim poczęstunkiem.

Materiał: Monika Pisaruk
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Drodzy Uczniowie, ślubowanie to jedna z piękniejszych szkolnych uroczystości. Jest to niezwykłej wagi  
wydarzenie dla młodego człowieka. Życzę Wam dążenia do wyznaczonego celu i osiągania sukcesów  
na miarę swoich możliwości.           
                      Członek Zarządu Powiatu - Tadeusz Łazowski



Poznaliśmy najsmaczniejsze wypieki VIII 
Bialskiego Festiwalu Sękaczy w Kodniu

Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej i Gmina Kodeń zorga-
nizowały wspólnie VIII Bialski 
Festiwal Sękaczy, na który przy-
byli amatorzy tych wspaniałych 
wypieków z całego powiatu i jego 
okolic. Pachnące, słodkie sękacze 
stanęły do konkursu o najsmacz-
niejszy wypiek, a w tym roku laur 
zwycięstwa przypadł mieszkance 
Studzianki Annie Niedźwiedź. 

Jak się okazuje, już niemal w każdej 
gminie produkowane są ciasta, któ-
re słyną z wyjątkowego smaku i za-
pachu nie tylko w Polsce, ale i poza 
jej granicami. Nic więc dziwnego, że 
zasłużyły na swój własny festiwal, 
podczas którego zgromadzeni goście 
mogli zapoznać się z tajnikami wy-
piekania, zakupić słodkości, posłu-
chać występów lokalnych zespołów 
oraz obejrzeć piękne stroje regional-
ne prezentowane przez Nadbużański 
Uniwersytet Ludowy z Husinki.
Plac festiwalowy na Targowisku „Mój 
Rynek” w Kodniu wypełniło ponad 
dwadzieścia stoisk, na których pysz-

niły się różnej wielkości sękacze, 
wśród nich trudno było o dwa jedna-
kowe kształty czy smaki. Siedemna-
ście wypieków ich twórcy zgłosili do 
konkursu na „Najpiękniejszy i naj-
smaczniejszy sękacz”.
Komisja konkursowa w składzie: 
Dominika Maksymiuk – właściciel-
ka cukierni „Domisiowe słodkości” 
w Woskrzenicach Dużych, Barbara 
Kociubińska-Koza – dyrektor Wy-
działu Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej i Bo-
żena Uziak – kucharz w Europejskim 
Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Roskoszy, nie miała łatwego 
zadania, ale po naradach, oceniając 
walory smakowe i wygląd, udało się 
wyłonić laureatów.
Wyniki konkursu „Najpiękniej-
szy i najsmaczniejszy sękacz”:
Najsmaczniejszy sękacz upiekła 
Anna Niedźwiedź ze Studzianki,
II miejsce – przypadło Teresie Froń-
czuk z Horodyszcza, 
III miejsce – Krystynie Krótkie-
wicz z Kodnia.
Komisja przyznała również trzy wy-

różnienia: paniom Eugenii i Agniesz-
ce Stanilewicz ze Studzianki, Edycie 
Mostowiec z Rogoźnicy i Marzenie 
Sokołowskiej z Sosnówki. Zwycięz-
cy otrzymali dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez starostę bial-
skiego Mariusza Filipiuka. Pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy i upo-
minki.
Imprezie towarzyszyły pokazy wy-
pieku sękaczy, podczas których twór-
cy zdradzili kilka tajników udanego 
ciasta, pokazy rękodzieła artystycz-
nego oraz prezentacja strojów ludo-
wych w ramach projektu „Działania 
na rzecz ożywienia Południowego 
Podlasia”, którą przygotował Nadbu-
żański Uniwersytet Ludowy w Hu-
since. Na wydarzenie przybyły tłu-
my gości zwabionych piękną pogodą, 
zapachem ciasta i feerią stoiskowych 
barw. Gości witali wspólnie starosta 
Mariusz Filipiuk i wójt gminy Ko-
deń Jerzy Troć, którzy podkreślali 
potrzebę kultywowania tradycji fe-
stiwalu sękacza i szerokiej promocji 
tego wypieku, z którego słynie po-
wiat bialski.

Materiał: Radio Biper
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Bardzo się cieszę, że w naszym powiecie po raz ósmy został zorganizowany Festiwal Sękaczy. Słowa uzna-
nia należą się organizatorom i wszystkim z Państwa za przygotowanie przepięknych i barwnych stoisk. 
Wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział, a w szczególności zwycięzcom serdecznie gratuluje.                                                     
                     Radny Powiatu Bialskiego - Radosław Sebastianiuk
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Certyfikat akredytacyjny dla SPZOZ  
w Międzyrzecu Podlaskim

W międzyrzeckim Hotelu Chro-
bry w dniu 21 października od-
była się uroczystość wręczenia 
Certyfikatu Akredytacyjnego 
Ministra Zdrowia dla Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Pod-
laskim. Certyfikat potwierdza 
spełnienie przez placówkę stan-
dardów akredytacyjnych dla le-
czenia szpitalnego.

Certyfikat został nadany placówce 
w dniu 26 lipca 2022 r., natomiast 
21 października odbyło się uroczy-
ste jego przekazanie na ręce dyrekto-
ra SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim 
Marka Zawady. Certyfikat potwier-
dza wysoką jakość usług świadczo-
nych na rzecz pacjentów. Warto 
wspomnieć, że obecnie placówka pro-

wadzi kolejne prace usprawniające 
działalność szpitala, realizuje m.in. 
projekt „Gruntownej modernizacji 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazo-
wej”, w którym wartość umowy opie-
wa na kwotę 629.220 zł, przy czym 

z samego budżetu powiatu pochodzi 
500.000 zł. W kolejnym projekcie 
„Poprawa cyberbezpieczeństwa Za-
kładu” łączna wartość umów to po-
nad 336.000 zł przy refundacji NFZ.

Materiał: Radio Biper
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IX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu 

Psychicznym – Ryki 2022
W dniu 30 września br. odbył się 
etap powiatowy IX Regionalnej 
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psy-
chicznym – Ryki 2022, w której 
uczestniczy 11 powiatów, tj. bial-
ski, biłgorajski, hrubieszowski, 
lubartowski, łęczyński, łukowski, 
parczewski, puławski, radzyński, 
rycki i włodawski. Hasłem tego-
rocznej edycji jest: „Stres i lęk 
– wyzwania człowieka w obliczu 
współczesnych zagrożeń”.

Celem Olimpiady jest poszerzenie 
wiedzy w zakresie szeroko pojętego 

Składam wyrazy uznania i gratulacje w wyniku osiągnięcia przez Szpital Certyfikatu Akredytacyjnego, który potwier-
dza i świadczy o wysokiej jakości usług tej placówki. Ministerialny certyfikat dla pacjenta stanowi potwierdzenie, że 
standard szpitala jest bardzo wysoki i daje mu gwarancję bezpieczeństwa. Ciągłe podnoszenie jakości wykonywa-
nych usług przez jednostkę świadczy o świetnym zarządzaniu oraz zaangażowaniu wielu pracowników. Jestem głę-
boko przekonany, że przyznana akredytacja wpłynie na rozwój placówki i ambicję szpitalnej kadry, które przyczynią 
się do podejmowania kolejnych działań na rzecz międzyrzeckiego szpitala.            
                  Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk
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zdrowia psychicznego, czyli realizacja 
celów Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego i Powiato-
wego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2019-2022. 
Etap powiatowy poprzedzony był 
etapem szkolnym (23 września br.), 
przeprowadzonym w wielu szkołach 
przez nauczycieli – koordynatorów 
szkolnych i wyłonieniem najlepszych 
uczniów do dalszych rozgrywek. Do 
etapu powiatowego w powiecie bial-
skim przeszło 17 spośród 128 uczniów 
z 6 szkół ponadpodstawowych prowa-
dzonych przez Powiat Bialski, które 
zgłosiły się do olimpiady.
Prawidłowy przebieg egzaminu te-
stowego oraz wyłonienie laureatów 
zapewniło Jury w składzie: Miro-
sława Potocka-Waćkowska – Prze-
wodnicząca – psycholog z Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Białej Podlaskiej Filia w Wisz-
nicach; Katarzyna Waszczuk – pra-
cownik Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Białej Pod-
laskiej oraz Anna Jureczek – sekre-
tarz – koordynator powiatowy olim-
piady, pracownik Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej.

Po podsumowaniu punktów jury wy-
łoniło laureatów:
Miejsce I – Kamil Pulik z Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. Wł. 

Sikorskiego w Międzyrzecu Pod-
laskim. Za pierwsze miejsce przy-
znano nagrodę finansową w wysoko-
ści 600 zł oraz drobne upominki.
Miejsce II – Weronika Pytka z Ze-
społu Szkół im. Wł. St. Reymonta 
w Małaszewiczach. Za drugie miej-
sce przyznano nagrodę finansową 
w wysokości 400 zł oraz drobne 
upominki.
Miejsce III – Julii Parafiniuk z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Wł. Sikorskiego w Między-
rzecu Podlaskim. Za trzecie miejsce 
przyznano nagrodę finansową w wy-
sokości 200 zł oraz drobne upo-
minki. Pozostali uczestnicy otrzy-
mali słuchawki bezprzewodowe oraz 
drobne upominki.
Laureaci I i III miejsca byli pod opie-
ką koordynatora szkolnego Pani 
Anny Butrym. Natomiast laureatka 
II miejsca współpracowała z koordy-
natorem szkolnym Panią Moniką 
Chwesiuk.
Olimpiadzie towarzyszyła część 
oficjalna, połączona z wręczeniem 
nagród przez Wicestarostę Bial-
skiego Janusza Skólimowskiego 
laureatom oraz okolicznościowych 
dyplomów i pamiątek koordynato-
rom szkolnym i komisji konkursowej.
W ramach IX Regionalnej Olimpiady 
Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym od-
bywały się równocześnie eliminacje 
dla młodzieży w jedenastu powiatach 

biorących udział w przedsięwzięciu: 
bialskim, biłgorajskim, hrubieszow-
skim, lubartowskim, łęczyńskim, łu-
kowskim, parczewskim, puławskim, 
radzyńskim, ryckim i włodawskim. 
Laureaci (trzy najlepsze osoby z każ-
dego powiatu) będą rywalizowali ze 
sobą 11 października br. podczas 
finału regionalnego w Muzeum 
Sił Powietrznych w Dęblinie. Po-
wiat Rycki w tym roku jest organiza-
torem głównym niniejszego przed-
sięwzięcia.
Dziękujmy wszystkim uczestnikom 
za udział i współpracę! Koordyna-
torom szkolnym dziękujmy za zaan-
gażowanie i bardzo otwarte i profe-
sjonalne podejście do uczestnictwa 
w promocji zdrowia psychicznego 
w powiecie bialskim. Laureatom eta-
pu powiatowego życzymy powodze-
nia w zmaganiach z pytaniami pod-
czas etapu regionalnego i sukcesów 
na olimpiadzie.
Patronat honorowy nad Olimpiadą 
objęli: Pan Marcin Wiącek Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, Pan Lech 
Sprawka Wojewoda Lubelski, Pani 
Teresa Misiuk Kurator Oświaty w Lu-
blinie oraz Jego Magnificencja Woj-
ciech Zauska Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Patronat 
medialny objęli: Polskie Radio Lu-
blin, Katolickie Radio Podlasie, Por-
tal Podlasie24, Radiobiper.

Tekst: Anna Jureczek – koordynator powiatowy 
Olimpiady
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Finał – IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy 
o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 2022

11 października 2022 r. w Mu-
zeum Sił Powietrznych w Dęblinie 
odbył się etap III, czyli finał – IX 
Regionalnej Olimpiady Wiedzy 
o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 
2022. Tegoroczna edycja konkursu 
odbyła się pod hasłem „Stres i lęk 
– wyzwania człowieka w obliczu 
współczesnych zagrożeń”. Orga-
nizatorem i gospodarzem tego-
rocznej edycji przedsięwzięcia był 
Powiat Rycki.

Wszystkich zebranych przywitał Sta-
rosta Rycki Dariusz Szczygielski wraz 
z Wicestarostą Moniką Kośmińską: 
słowa powitania kieruję do Państwa 
w imieniu władz samorządowych po-
wiatu ryckiego oraz samorządów po-
wiatu bialskiego, hrubieszowskiego, 
lubartowskiego, łęczyńskiego, łukow-
skiego, parczewskiego, puławskiego, 
radzyńskiego i włodawskiego czyli 
wszystkich samorządów, które podjęły 
trud uczestnictwa w przedsięwzięciu 
– powiedział Starosta Dariusz Szczy-
gielski – Szczególnie witam bohaterów 
dzisiejszego konkursu czyli młodzież 
ze szkół ponadpodstawowych. Gra-
tuluję obecności na finale Olimpiady 
i jednocześnie dziękuję za zaintere-
sowanie się tym jakże złożonym te-
matem jakim jest zdrowie psychiczne. 
Każdy z Was jest już wygranym, ale 
zwycięzca może być tylko jeden. Nikt 
z Was nie wyjedzie z powiatu ryckie-
go z pustymi rękami, a dla laureatów 
przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne 
nagrody. Przed przystąpieniem do roz-
wiązywania testu, młodzież oraz wszy-
scy obecni na sali wysłuchali prelekcji 
dr. Gustawa Kozaka lekarza psychiatrii 
pt. „Stres i lęk – wyzwania człowieka 
w obliczu współczesnych zagrożeń”.
Do finału przystąpiło 29 uczniów 
z 10 powiatów województwa lu-
belskiego. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji – Ilona 
Skalińska – Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Dęblinie

Członkowie:
2. Patrycja Augustynopolska – Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Dęblinie,
3. Anna Cieślińska – Naczelnik Wy-
działu Zdrowia i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
4. Małgorzata Głuchowska – inspektor 
Powiatowego Zespołu Oświatowego 
w Łukowie,
5. Angelika Stasiak – podinspektor do 
spraw polityki społecznej i zdrowotnej 
Starostwa Powiatowego w Hrubieszo-
wie,
6. Elżbieta Welk – Dołbeń – Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Radzyniu Podlaskim,
7. Agnieszka Czornak – Dyrektor Po-
wiatowej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Parczewie,
8. Jolanta Bugała – Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Lubartowie,
9. Mirosława Potocka – Waćkowska – 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia 
w Wisznicach,
10. Magdalena Bondarczuk – Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna we 
Włodawie,
11. Marcin Rojczyk – Naczelnik Wy-
działu Zdrowia i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Puławach.
Finał konkursu był poprzedzony 
etapem szkolnym, który odbył się 
23 września br., a następnie etapem 

powiatowym przeprowadzonym 30 
września br.
Poziom finałowych zmagań był bardzo 
wysoki, aby wyłonić laureatów tego-
rocznej edycji konieczne było prze-
prowadzenie aż czterech dogrywek. 
Ostatecznie Komisja Konkurso-
wa, powołana na mocy Zarządze-
nia Starosty Ryckiego nr 39/2022 
z dnia 6 października 2022r., 
ogłosiła szczegółowe wyniki IX 
Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu 
Psychicznym – Ryki 2022:
miejsce 29 – Jakub Skrzyński – Zespół 
Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum 
Ogólnokształcące we Włodawie kl. I,
miejsce 28 – Anna Iwaniuk – Liceum 
Ogólnokształcące w Łęcznej kl. III,
miejsce 27 – Jakub Zuzaniuk – Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Korolówce Osadzie kl. IV,
miejsce 26 – Natalia Mikulska – I Li-
ceum Ogólnokształcące w Puławach 
kl. IV,
miejsce 25 – Bartłomiej Kozak – Ze-
spół Szkół nr 2 w Puławach kl. IV,
miejsce 24 – Piotr Maciąg – Ogólno-
kształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie 
kl. III,
miejsce 23 – Magdalena Hukaluk – Ze-
spół Szkół nr 3 w Hrubieszowie kl. III,
miejsce 22 – Anna Wysocka – Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Korolówce Osadzie kl. II,
miejsce 21 – Kamil Pulik – Liceum 
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Ogólnokształcące w Międzyrzecu Pod-
laskim kl. II,
miejsce 20 – Justyna Lejmanowicz – 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Pu-
ławach kl. IV,
miejsce 19 – Weronika Książek – Li-
ceum Ogólnokształcące w Radzyniu 
Podlaskim kl. IV,
miejsce 18 – Weronika Pytka – Zespół 
Szkół w Małaszewiczach kl. IV,
miejsce 17 – Julia Parafiniuk – Liceum 
Ogólnokształcące w Międzyrzecu Pod-
laskim kl. II,
miejsce 16 – Joanna Grzegorczyk – 
Liceum Ogólnokształcące w Łęcznej 
kl.  IV,
miejsce 15 – Hanna Nogas – Zespół 
Szkół nr 3 w Hrubieszowie kl. III,
miejsce 14 – Milena Rychel Zespół 
Szkół nr 1 w Hrubieszowie kl. IV,
miejsce 13 – Maria Lewczuk – I Li-
ceum Ogólnokształcące w Parczewie 
kl. II,
miejsce 12 – Damian Sikora – Zespół 
Szkół w Parczewie kl. IV,
miejsce 11 – Jakub Ścierzyński – II Li-
ceum Ogólnokształcące w Lubartowie 
kl. IV,
miejsce 10 – Wiktoria Rola – I Liceum 

Ogólnokształcące w Łukowie kl. IV,
miejsce 9 – Wiktoria Jemielniak – II 
Liceum Ogólnokształcące w Lubarto-
wie kl. I,
miejsce 8 – Adrianna Szydłowska – Ze-
spół Szkół Ponadpodstawowych w Ra-
dzyniu Podlaskim kl. IV,
miejsce 7 – Wiktoria Iwaniuk – I Li-
ceum Ogólnokształcące w Parczewie 
kl. III,
miejsce 6 – Martyna Kupczyńska – Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w Dę-
blinie kl. IV,
miejsce 5 – Adrianna Golonka -II Li-
ceum Ogólnokształcące w Lubartowie 
kl. IV,
miejsce 4 – Oliwia Więcek – Zespół 
Szkół nr 3 w Łukowie kl. III,
miejsce 3 – Julia Stoń – I Liceum Ogól-
nokształcące w Rykach kl. IV,
miejsce 2 – Adam Dołęgowski Zespół 
Szkół nr 3 w Łukowie kl. IV,
miejsce 1 – Julia Kowalska – Liceum 
Ogólnokształcące w Radzyniu Podla-
skim kl. IV.
Uczestnicy Olimpiady otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci kart 
podarunkowych o wartościach:
miejsca od 29 do 21 – 200 zł,

miejsca od 20 do 11 – 250 zł,
miejsca od 10 do 6 – 300 zł
miejsce 5 – 500 zł
miejsce 4 – 600 zł
miejsce 3 – 1.200 zł
miejsce 2 – 1.700 zł
miejsce 1 – 2.200 zł
Ponadto laureaci miejsca III, II 
i I otrzymali dodatkowo karty poda-
runkowe o wartości 200 zł ufundo-
wane przez Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie.
Nagrody w Olimpiadzie ufundowali: 
powiaty bialski, hrubieszowski, lubar-
towski, łęczyński, łukowski, parczew-
ski, puławski, radzyński, rycki i wło-
dawski na łączną kwotę 12.000 zł oraz 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie na 
kwotę 600 zł.
Patronat honorowy nad Olimpiadą 
objęli: Wojewoda Lubelski, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Kurator Oświaty 
w Lublinie oraz Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Przedsięwzię-
cie swoim patronatem objęły również 
media, tj. Polskie Radio Lublin, Kato-
lickie Radio Podlasie z portalem Pod-
lasie 24 oraz Gazeta Powiatu Ryckiego 
„Twój Głos”.

Materiał: Powiat Rycki 

Jubileusz 30-lecia Organizacji  
„Podaj Dziecku Pomocną Dłoń”

2 października Organizacja „Po-
daj Dziecku Pomocną Dłoń” z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego świętowała 
uroczyście jubileusz 30-lecia po-
wstania. Wydarzenie było okazją 
do przypomnienia historii organi-
zacji i jej misji, odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy i wręczenia statuetek 
osobom, którym szczególnie bliska 
jest pomoc dzieciom.

Spotkanie jubileuszowe w siedzibie 
organizacji w Międzyrzecu Podlaskim 
poprzedziła Msza Święta w Kościele 
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Marii Panny. Zgromadzeni na uro-
czystości wzięli udział w odsłonięciu 
pamiątkowej tablicy poświęconej 
prezesowi Organizacji PDPD Sławo-

mirowi Zacharjaszowi i jego działal-
ności na rzecz dzieci.
Na tablicy został umieszczony na-
pis: „Sławomirowi Zacharjaszowi, za-
łożycielowi i prezesowi międzyrzeckiej 
Organizacji „Podaj Dziecku Pomocną 
Dłoń”, działaczowi społecznemu, czło-
wiekowi zasłużonemu, wielokrotnie 
nagradzanemu z rąk Prezydenta RP 
oraz Starosty Bialskiego, w 30. roczni-
cę istnienia organizacji. Wdzięczni za 
poświęcenie i pracę na rzecz społecz-
ności międzyrzeckiej. Starosta Bialski 
Mariusz Filipiuk, zarząd, członkowie 
organizacji oraz Międzyrzeczanie. 
2.10.2022 r.”.
Z okazji jubileuszu prezes Sławomir 
Zacharjasz wręczył posłowi Riadowi 
Haidarowi i Staroście Bialskiemu Ma-

riuszowi Filipiukowi statuetki będące 
wyrazem uznania za szczególne dzia-
łania charytatywne na rzecz dzieci 
z Międzyrzeca i całego powiatu bial-
skiego. – Od wielu lat jestem związany 
z tym stowarzyszeniem, znam bardzo 
dobrze pana prezesa. To człowiek, któ-
ry poświęcił całe swoje życie na pomoc 
innym. Pomoc to nie tylko mówienie 
o niej i głoszenie teorii, ta prawdziwa 
to to, co człowiek robi dla drugiego czło-
wieka. Pan Sławomir jest przykładem 
na to, że trzeba więcej robić niż gadać. 
Z całego serca dziękuję w imieniu tych 
najsłabszych, tych, którzy pragną mieć 
z życia choć minimum. Jesteśmy wszy-
scy tacy sami, tylko niektórzy nie mają 
w życiu szczęścia, dotykają ich proble-
my. I o tych ludziach należy pamiętać.  
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Dobro wraca podwójnie, nawet potrój-
nie, bądźmy dla siebie życzliwi i pomoc-
ni – apelował Riad Haidar.
Podziękowania za współpracę i dzia-
łania na rzecz pomocy dzieciom 
otrzymali również Katarzyna i To-
masz Abramczuk, Halina Czopińska, 
Maciej Daniluk, Elżbieta Dedelis, 
Jerzy Domański, Ewa Filipiuk, Wio-
letta i Łukasz Filipiuk, Krzysztof Gie-
rej, Tadeusz Góralski, Łukasz Guźdź, 
Magdalena Hołoweńko, Mirosław 
Janiszewski, Jarosław Jankiewicz, 
Wojciech Jędruchniewicz, Edmund 
Jędruszczak, Rafał Jóźwik i Piotr 
Kośmider, Kalinowski Andrzej, Ja-
rosław Kazimierczak, Bożena i Nor-
bert Kochanowscy, Kazimierz Ko-
ciuk, Antoni Korzeniowski, Paweł 
Krzewski, Mirosław Kulik, Grze-
gorz Kutczyński, Jerzy Kwaśniew-
ski, Paweł Litwiniuk, Adrian Lubka, 
Krzysztof Maliszewski, Regina Mi-
chalak, Joanna Michalczyk, Bogdan 
Mierzwiński, Danuta Mironiuk, To-
masz Oleszczuk, Katarzyna Pawelec, 
Elżbieta Pękala, Jerzy Pietruszka, 
Przemysław Prokopiuk, Artur Pro-
kopiuk, Grażyna Prokopiuk, Tade-
usz Sawczuk, Anna Serafinowicz, 
Krystyna Sierhej, Grzegorz Sikorski, 
Franciszek Stefaniuk, Marek Suli-
ma, Krzysztof Szczygłowski, Maria 
Szmytko, Sylwia Szmytko, Piotr Szy-
puła, Anna Śledź, Ewa Śliwa, Jolanta 
i Wiesław Śliwa, Piotr Świerczewski, 
Michał Trocewicz, Jerzy Turyk, He-

lena Wasilewska, Cezary Wasiluk, 
Kamil Wysokiński, Wincenty i Mi-
rosław Wysokińscy, Jan Zając, Mi-
rosław Zalewski, Marek Zawada, Do-
rota Zdradzińska, Sebastian Zelent, 
Gabriela Złotkowska, Katarzyna 
Żak, Dariusz Osiejuk, Marian Szost-
kiewicz, Janina Wielogórska, Łucja 
Banasiuk, Witold Sawicki, Marek 
Fotschki, Mariusz Matczak, Elzbieta 
Kokoszkiewicz, Janusz Pożarowsz-
czyk, Maria Kierekiesza, Beata Czer-
wonogrodzka i Angelika Tarasiuk. 
W trakcie wydarzenia prezes or-
ganizacji oświadczył, że rezygnuje 
z dotąd sprawowanej funkcji, a jego 
stanowisko obejmie Anna Oklińska. 
Sam obecny prezes został powołany 
przez zarząd na członka honorowe-
go. – Przez trzydzieści lat udawało się 
nieść dzieciom pomoc, dopóki choroba 
nie szarpnęła. Niestety zdrowie nie 
pozwala na dzień dzisiejszy tyle robić 
– mówił Sławomir Zacharijasz. 
A udało się osiągnąć naprawdę wiele, 
nie tylko w formie bieżącej pomocy, 
ale też organizacji kolonii czy wycie-
czek. – Nie było zmarnowanego cza-
su. Każdego roku po cztery-pięć im-
prez i festynów dla dzieci, po około 
250 rozdanych paczek.
Organizacja prowadzi dokładną 
weryfikację rodzin, którym udziela 
pomocy. Tam, gdzie potrzebne jest 
wsparcie finansowe, znajduje się 
taka pomoc, jeśli są wątpliwości co 
do funkcjonowania rodziny, kupowa-

ne są konkretne produkty dla dzieci. 
– Wychodzimy naprzeciw potrzebom 
naszych podopiecznych i z całego serca, 
z pomocą darczyńców i osób wspoma-
gających organizację, staramy się, aby ich 
dzieciństwo było beztroskie i szczęśliwe – 
podkreślają przedstawiciele organizacji.
– Dziękuję za zaufanie, którym obda-
rzył mnie pan Zacharjasz. Spróbuję, 
może sprostam, może nie, nie wiem, jak 
to będzie, życie pokaże – mówiła Anna 
Oklińska.

Organizacja działa od roku 2008 i po-
wstała z inicjatywy Sławomira Za-
charjasza, który przekształcił struk-
tury wcześniejszej Ogólnopolskiej 
Organizacji Bezrobotnych, istnieją-
cej pod tą nazwą od 1998 r., w nową 
jednostkę wspierania rodzin i dzieci. 
Pierwotna organizacja była nasta-
wiona na zwalczanie bezrobocia, 
dążenie do łagodzenia jej skutków 
oraz pomoc osobom w ciężkiej sytu-
acji materialnej i społecznej. Po roku 
2005 w związku ze zmniejszającą się 
liczbą bezrobotnych jednostka sku-
piła się na niesieniu pomocy osobom 
trwale bezrobotnych, a w szczegól-
ności dzieciom tych osób. Działania 
charytatywne wsparły władze mia-
sta oraz przyjaciele organizacji. Od 
2008 r. organizacja zmieniła swoje 
struktury tak by móc jeszcze szerzej 
w kierunku niesienia pomocnej dłoni 
najmłodszym członkom miasta i jego 
okolic.

Materiał: Radio Biper
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Organizacja ,,Podaj Dziecku Pomoc-
ną Dłoń’’ z siedzibą w Międzyrzecu 
Podlaskim, istnieje już od 30 lat, a 
jej głównym założeniem jest pomoc 
Dzieciom z Rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej z Mia-
sta i Gminy Międzyrzec Podlaski – 
wychodzimy naprzeciw potrzebom 
naszych Podopiecznych i z całego 
serca, z pomocą Darczyńców i Osób 
Wspomagających Organizację, sta-
ramy się, aby ich dzieciństwo było 
beztroskie i szczęśliwe. Z inicjatywy 
Prezesa Organizacji – Pana Sławomi-
ra Zacharjasza, rokrocznie organizo-
wane są spotkania okolicznościowe, 
m.in. z okazji Choinki Noworocznej, 
Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej 
Nocy, czy Dnia Dziecka, podczas 
których rodzice i dzieci oraz osoby 
samotne mają możliwość, w duchu 
zjednoczenia świętować i kultywo-
wać tradycje narodowe. Dla najmłod-
szych organizowane są również Ko-
lonie Letnie, Powitanie i Pożegnanie 
Wakacji. Pozyskiwane przez Organi-
zację środki przeznaczane są również 
na wypoczynek dzieci należących do 
Organizacji na koloniach letnich, 

poza swoim miejscem zamieszkania, 
co nierzadko jest jedyną okazją tych 
dzieci do spędzenia wakacji na równi 
z dziećmi wyżej usytuowanymi. Od 
lat organizowanych jest, również, 
wiele festynów i innych imprez rekre-
acyjnych dla dzieci. Imprezy te połą-
czone są z wydawaniem upominków 
dla uczestników, paczek ze słodycza-
mi, artykułami szkolnymi, czy zabaw-
kami. Niezmiennie od lat, każdego 
dnia, dzięki wsparciu Fundacji Bank 
Żywności i Darczyńców, Rodzinom 
oraz Osobom niezwiązanym członko-
stwem z Organizacją wydawane jest 
pieczywo, oraz żywność.
Działania Organizacji oraz Preze-
sa, Pana Sławomira Zacharjasza nie 
przechodzą bez echa, Pan Prezes wie-
lokrotnie był nagradzany i oznaczany 
jako Człowiek Zasłużony. I tak m.in. 
w roku 2007 został on oznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, kilka lat później, w 2011 roku, 
Prezydent RP po raz kolejny oznaczył 
Pana Sławomira Krzyżem Zasługi, 
tym razem był to Srebrny Krzyż, a w 
roku 2018 Prezes Organizacji ,,Podaj 

Dziecku Pomocną Dłoń’’, został na-
grodzony Medalem Zasłużonych dla 
Powiatu Bialskiego.
Od pierwszych dni istnienia Orga-
nizacji wiele działań wspomagał Ks. 
Infułat Kazimierz Korszniewicz. 
Dzięki jego bardzo dużemu zaanga-
żowaniu odbyło się wiele wycieczek, 
zimowisk i kolonii dla dzieci. Gdy 
brakowało środków, aby cała grupa 
dzieci mogła pojechać, nigdy żadne 
dziecko nie zostało w domu. Ks. In-
fułat potrafił wtedy dołożyć brakują-
cą sumę z własnej kieszeni. Wspólnie 
z Prezesem Zacharjaszem uzgadniali 
wszelkie szczegóły. Pomimo nieraz 
różnych punktów widzenia, zawsze 
jednak dochodząc do porozumienia, 
realizowali akcję zbierania cegiełek. 
Na przekór różnym trudnościom za-
wsze starając się dopomóc, aby choć 
trochę ulżyć w życiu  podopiecznym 
Organizacji. A to życie potrafi być 
przewrotne. Nikt nie wie, co go cze-
ka. Każdy z nas może kiedyś potrze-
bować wsparcia. Dlatego dobrze mieć 
otwarte umysły i serca dla innych, 
jakże lepszy byłby wtedy świat.

Materiał: Organizacja 
„Podaj Dziecku Pomocną Dłoń” 

XIII Przygraniczny Konkurs  
„Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”

1 października br. Gminny Ośro-
dek Kultury w Białej Podlaskiej 
zaprosił do Hruda na podsumo-
wanie XIII Przygranicznego Kon-
kursu „Tkactwo w dolinie Bugu 
i Krzny”. W tegorocznej edycji 
konkursu swoje prace zgłosiło 
czterdziestu pasjonatów tkactwa.

Co roku celem konkursu jest popu-
laryzacja tkactwa i wzornictwa swo-
jego regionu. W tegorocznej edycji 
konkursu uczestnicy mogli zgłaszać 
swoje prace w czterech kategoriach: 
perebory, gobeliny i kilimy, tkaniny 
wielonicielnicowe oraz w dowolnej 
tradycyjnej technice tkackiej.
Wyniki konkursu prezentowały 
się następująco.

W grupie wiekowej dzieci i mło-
dzież nagrodę:
I stopnia otrzymała Amelia Radul-
ska z Dobrzyniewa Dużego;

II stopnia otrzymała Weronika 
Waszkiewicz z Hruda;
III stopnia otrzymała Julia Rogacka 
z Hruda;
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Możemy być dumni, że zaplanowane inwestycje realizowane są w kolejnych gminach Powiatu Bialskiego. 
Świadczy to o dobrym zarządzaniu gminą i właściwej współpracy z instytucjami, które są partnerami pod-
czas realizacji. Dziękuje za to, że władze urzędu gminy w Sosnówce podczas planowania inwestycji wychodzą 
naprzeciw potrzebom mieszkańców, troszcząc się o ich bezpieczeństwo i komfort. 
                               Radny Powiatu Bialskiego - Tomasz Andrejuk

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Czeputce
14 października br. w Czeputce 
miało miejsce uroczyste otwar-
cie drogi powiatowej Romanów-
-Motwica na odcinka Czeputka 
- Motwica.

Odcinek drogi powiatowej nr 1093L 
został poddany przebudowie w ra-
mach dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Remont możliwy jest m.in. dzięki 50-
cio procentowemu współfinansowa-
niu Urzędu Wojewódzkiego, reszta 
została podzielona między Gminę 
Sosnówka i Powiat Bialski. Pozyska-
ne środki sięgnęły kwoty 2.545.447 
zł, natomiast wartość całej inwestycji 
to 5.090.894,43 zł.
Budowa tej drogi i pokrycie jej rów-
ną asfaltową nawierzchnią jest jedną 
ze spełnionych przez wójta Marcina 

Babkiewicza obietnic wyborczych. 
W ramach realizacji przebudowanej 
drogi powiatowej o długości 2,7 km 
wykonano jezdnię z betonu asfalto-
wego o szerokości 6 m, obustronne 
pobocza ulepszone kruszywem o sze-

rokości 1 m, kanał technologiczny, 
korektę łuków w celu poprawy kom-
fortu i bezpieczeństwa ruchu. Zada-
nie wykonała firma PRDM Parczew 
S.A.

Materiał: Radio Biper

Wyróżnienie – Anna Jówko oraz 
Weronika Popiełowska z Hruda.

Dorośli w kategorii perebory na-
grodę:
I stopnia otrzymała Magdalena Pa-
pakul z miejscowości Mordy;
II stopnia otrzymała Stanisława 
Kowalewska z Nowego Holeszowa;
III stopnia otrzymała Zofia Jówko 
z Hruda;
Wyróżnienie – Jakub Pietruczuk 
z Perkowic.

Dorośli w kategorii gobeliny i ki-
limy nagrodę:
I stopnia otrzymał Dariusz Kasiń-
ski z DPS Kozula;
II stopnia otrzymała Jadwiga Do-
mańska z miejscowości Sarniak;
III stopnia otrzymała Justyna Mi-

siejuk z DPS Kozula;
Wyróżnienie – praca zbiorowa z DPS 
Kozula.

Dorośli w kategorii tkaniny wie-
lonicielnicowe nagrodę:
I stopnia otrzymała Katarzyna Da-
niewicz z Czarnej Wsi Kościelnej;
II stopnia otrzymała Stanisława 
Kowalewska z Nowego Holeszowa 
oraz Małgorzata Pepłowska 
z miejscowości Ruchna;
III stopnia otrzymała Irena Sko-
rupska z miejscowości Kamianki 
Czabaje;
Wyróżnienia przyznano Anecie Fli-
siak z Abramowa.

W kategorii dowolna technika 
tkacka tradycyjna nagrodę:
I stopnia otrzymała Marta Barbara 

Bajko z Białegostoku;
II stopnia otrzymała Agnieszka 
Hryniewska z miejscowości Mokre;
III stopnia otrzymała Katarzyna 
Romaniuk z Białej Podlaskiej;
Wyróżnienia otrzymali: Łukasz 
Zając z Warszawy, Warsztat tkacki 
„Stara Szopa” ze Zbuczyna.

Nagrodę specjalną dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Białej Pod-
laskiej otrzymała Danuta Radulska.

Wszystkie prace można było obejrzeć 
na wystawie, a spotkanie uświetniły 
występy gminnych zespołów ludo-
wych „Barwinek” i „Sokotuchy”. Na-
grody w imieniu wójta Wiesława 
Panasiuka wręczał laureatom skarb-
nik gminy Biała Podlaska Krzysztof 
Radzikowski.

Materiał: GOK w Białej Podlaskiej
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Gmina Łomazy zakończyła realizację projektu 
„Aktywny Senior!”

Gmina Łomazy zakończyła re-
alizację projektu skierowanego 
do seniorów w ramach projektu 
„Aktywny Senior!” dofinanso-
wanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego realizowanego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, 
w którym wzięło udział łącznie 
50 seniorów. 29 września br. 
w świetlicy w Studziance odbyło 
się uroczyste podsumowanie i za-
kończenie projektu.

– Realizacja tej edycji uświadomiła 
nam, jak wielka jest potrzeba kierowa-
nia działań dla seniorów oraz zaintere-
sowanie wsparciem ze strony samych 
seniorów. Mimo wielu zadań i obowiąz-
ków oraz swojego wieku starają się in-
tegrować z innymi, są otwarci na ludzi 
i chcą się rozwijać swoje ukryte talenty, 
pasje, zainteresowania, bo emerytura 
to właśnie ten czas, by wreszcie móc 
zrobić coś dla siebie – podkreśla koor-
dynator projektu „Aktywny senior!” 
w Łomazach Aleksandra Bzowska.
W projekcie „Aktywny senior!” wzię-
ło udział łącznie 50 seniorów, zakoń-
czyło go 45 seniorów nieaktywnych 
zawodowo w wieku 60+ zamiesz-
kujących na terenie gminy Łomazy. 
Projekt trwał 3,5 roku z różnymi 
przerwami spowodowanymi pande-
mią. Mimo ciężkich chwil seniorzy 
nie poddali się i wytrwali do końca.
Projekt polegał na organizacji cyklu 
szkoleń i zajęć oraz wyjazdów w 25 
zakresach tematycznych takich jak 
zajęcia artystyczne, rękodzieło, ćwi-
czenia, nordic walking, wokalne, 
psychologiczne, terapeutyczne, in-
strumentalne, informatyczne, porad-
nictwo zdrowotne, poradnictwo ban-
kowe, poradnictwo prawne grupowe, 
poradnictwo prawne indywidualne, 
kreowanie wizerunku grupowe, 
kreowanie wizerunku indywidu-
alne, aguaaerobic, senior ekspert, 
koło zainteresowań, kino, wieczorki 
taneczne, spotkania integracyjne, 

spotkania okolicznościowe, warsz-
taty kulinarne, spacery badawcze, 
wycieczki krajoznawcze. Uczestnicy 
mieli możliwość zwiększenia swoich 
kompetencji społecznych, korzysta-
nia ze wsparcia oraz rozwijania swo-
ich zdolności. W ramach projektu 
zakupiono sprzęt, m.in. maty i kije 
nordick walking, stroje wokalne do 
zespołu, audiobooki, instrumenty 
muzyczne i zestaw nagłośniający do 
nauki podczas warsztatów, sprzęt 
RTV i fotograficzny oraz meble. Łącz-
ny koszt projektu wyniósł ponad 800 
tys. zł, z czego całość została pozy-
skana ze środków unijnych.
W uroczystym podsumowaniu i za-
kończenie projektu, udział wzięli 
seniorzy – uczestnicy projektu, wójt 
gminy Jerzy Czyżewski, przewodni-
czący Rady Gminy Łomazy Andrzej 
Wiński, dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych Bogumiła Wińska, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Ryszard Bielecki, osoby prowadzące 
zajęcia, wykonawcy w ramach pro-
jektu i opiekunowie. Nie od dziś wia-
domo, ze sukces wymaga drużyny. 
Realizacja projektu wymagała zaan-
gażowania koordynatorek projektu 
Angeliki Goławskiej i Aleksandry 

Bzowskiej, a także skarbnik gminy 
Renaty Józefaciuk i referatu finanso-
wego. Współpraca w sprawie rozlicze-
nia projektu odbywała się we współ-
pracy z Bialskopodlaską Fundacją 
Rozwoju. Podczas podsumowania 
podziękowano za współpracę i efek-
tywne wykorzystanie pozyskanych 
środków. Podziękowania zostały zło-
żone zaangażowanym w realizację 
projektu, bez których wsparcia nie 
udałoby się tego osiągnąć. Na zakoń-
czenie wszyscy seniorzy z rąk wójta 
gminy i koordynatora otrzymali pa-
miątkowe dyplomy informujące o za-
kończeniu projektu i podziękowanie 
za udział. Mimo że projekt „Aktyw-
ny Senior!” zakończył się, to Klub 
Seniora w Gminie Łomazy będzie 
nadal funkcjonował. Opiekę będzie 
sprawował nad nim Gminny Ośrodek 
Kultury w Łomazach.
Projekt „Aktywny Senior!” by reali-
zowany w ramach dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020.
Materiał: Aleksandra Bzowska, koordynator projektu 

„Aktywny Senior!” w Łomazach
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Wzniesiono i poświęcono Krzyż Święty  
na terenie DPS w Konstantynowie

Dzień 14 września 2022 r. dla 
społeczności Domu Pomocy Spo-
łecznej w Konstantynowie był 
jednym z ważniejszych wydarzeń 
w historii. Na jego terenie wznie-
siono i poświęcono Krzyż Święty.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świę-
tą celebrowaną przez Księdza Bisku-
pa Grzegorza Suchodolskiego, po 
której dokonano aktu poświęcenia. 
Krzyż powstał w czasach pełnych 
niepokoju, w czasie niepewnym. Jest 
znakiem naszej wiary, wdzięczności, 
zaufania w tak wyjątkowym dniu jak 
Podwyższenie Krzyża Świętego.

Pani Dyrektor Sylwia Horodecka zło-
żyła podziękowania wielu życzliwym 
osobom, których starania przyczy-

niły się do wzniesienia tego krzyża: 
Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Mariuszowi Kiczyńskiemu, Dyrekto-

rowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Małgorzacie Malczuk, An-
drzejowi Stefaniukowi, Tadeuszowi 
Hołubowi, Marianowi Serhejowi, 
Grzegorzowi Ostrówce oraz pracow-
nikom i mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej w Konstantynowie. 
Uroczystość swoją obecnością za-
szczycili również: Ksiądz Kapelan 
Sławomir Groszek, zastępca Dyrek-
tora Działu Administracyjno-Orga-
nizacyjnego w Starostwie Powiato-
wym Katarzyna Żak, Wójt Gminy 
Konstantynów Romuald Murawski, 
była Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Halina Mincewicz, 
organista Stanisław Fila, lek. med. 
Grażyna Wankiewicz-Jędrzejkiewicz. 
Obecna była przedstawicielka rodzin 
podopiecznych, pani Małgorzata.
Stworzono również kapsułę czasu dla 
przyszłych pokoleń, którą Pani Dy-
rektor Sylwia Horodecka umieściła 
pod Krzyżem Świętym. 
Krzyż wzniesiono, aby dawał nadzie-
ję i pokrzepienie tym, którzy tutaj 
mieszkają i pracują.
„Miłości bez krzyża nie znajdziecie, 
a krzyża bez miłości nie uniesiecie.” 
– Jan Paweł II.
Ksiądz Biskup Grzegorz Suchodol-
ski spotkał się z mieszkańcami oraz 
pracownikami, udzielił błogosła-
wieństwa Bożego oraz zapoznał się 
z funkcjonowaniem placówki.

Materiał: Michał Kobyliński z Domu Pomocy  
Społecznej w Konstantynowie
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Staż zawodowy we Włoszech uczniów technikum 
z Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza

W dniach 19 – 30 września 2022 
r. grupa 31 uczniów Zespołu 
Szkół im. Adama Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim, w tym 18 
uczniów technikum kształcące-
go w zawodzie technik hodowca 
koni, 9 mechanizacji rolnictwa 
i  agrotroniki i  4 hotelarstwa 
wraz z czterema nauczycielami 
uczestniczyła w stażu zawodo-
wym we Włoszech, który został 
zorganizowany w ramach pro-
jektu nr 2021-1-PL01-KA121-
-VET-000012262 (akredytacja 
na lata 2021-2027 w programie 
Erasmus+, Akcja 1 Mobilność 
Edukacyjna, sektor Kształcenie 
i szkolenia uczniów i kadry).

Podczas realizacji mobilności mło-
dzież była zakwaterowana w Hotelu 
Roma w miejscowości Cattolica. Staż 
natomiast odbywała w różnych wło-
skich hotelach, przedsiębiorstwach, 
zakładach produkcyjnych i stadni-
nie koni. Uczniowie klas technikum 
kształcącego w zawodzie technik ho-
dowca koni program stażu realizowa-
li w ośrodku jeździeckim Centro Ip-
pico Mariganano, który specjalizuje 
się w hodowli i treningu koni spor-
towych oraz rekreacji. W ten sposób 
poznali systemy utrzymania koni 
we Włoszech. Wykonywali zabiegi 
pielęgnacyjne, dopasowywali rząd 
jeździecki, przygotowywali konie do 
treningu skokowego i rekreacji. Po-
magali przy załadunku wierzchow-
ców, poznając środki transportu. 
Oceniali stan zdrowia i dobrostan. 
Przygotowywali i zadawali paszę 
treściwą i objętościową. Stażyści wy-
konywali również prace porządkowe 
na terenie ośrodka oraz w stajniach. 
Uczniowie kierunku technik me-
chanizacji rolnictwa i agrotroniki 
realizowali program stażu zarów-
no w gospodarstwach jak również 
w przedsiębiorstwie produkującym 
kosiarki i glebogryzarki. W gospo-
darstwach, w których przebywali 
pola uprawne znajdowały się w tere-

nie górzystym, dlatego pracując tam, 
zapoznali się z budową, działaniem 
i praktycznym wykorzystaniem ma-
szyn, których konstrukcja pozwala 
pracować na pochyłościach terenu. 
Uczniowie pracowali przy zbiorze 
winogron, które transportowane 
było do winiarni. W winiarni zapo-
znali się z kompleksowym procesem 
produkcji wina. Praktyczne doświad-
czenia ze stażu będą bardzo pomocne 
w lepszym zrozumieniu omawianych 
zagadnień dotyczących specyficznej 
i trudnej pracy rolnika na terenach 
górzystych. Uczniowie technikum 
hotelarstwa odbywali staż w hotelach 
Aragosta, Jupiter i Roma. Pracę roz-
poczęli od zapoznania się ze struk-
turą organizacyjną oraz układem 
komunikacyjno – funkcjonalnym 
obiektów hotelarskich. Wykonywali 
czynności związane z kompleksową 
obsługa gości, prowadzili dokumen-
tację z wykorzystaniem informa-
tycznego systemu rezerwacji. Przyj-
mowali zamówienia gości. Zajmowali 
się serwisem restauracyjnym: przy-
gotowaniem stołów i zastaw, obsłu-
gą bufetu, realizacją zamówień gości. 
Zdobyli nowe umiejętności w zakre-
sie parzenia typowo włoskich kaw: 
espresso, espresso lungo, cappucci-
no, macchiato. Młodzież przygoto-
wywała jednostki mieszkalne, przed 
zakwaterowaniem i po wykwatero-

waniu, zgodnie z obowiązującymi 
procedurami. W ramach programu 
kulturowego w weekend stażyści 
udali się w rejs statkiem, aby zwie-
dzić Wenecję – miasto na wodzie oto-
czone ponad 100 wyspami. Zobaczyli 
symbole tego miejsca czyli Plac św. 
Marka, Pałac Dożów, gondole płyną-
ce niewielkimi kanałami oraz mosty. 
Aby odkryć inne zabytki, uczniowie 
wzięli udział w grze miejskiej, która 
polegała na odszukaniu wyznaczo-
nych miejsc i sfotografowaniu ich. 
Stażyści, którzy dotarli do wszyst-
kich wyznaczonych punktów, otrzy-
mali nagrody. Następnego dnia udali 
się do San Marino, republiki leżącej 
na zboczach góry Titano. Zobaczyli 
XI w. fortecę La Rocca Guaita, Bazy-
likę San Marino, w wnętrzach której 
znajdują się relikwie św. Mariunusa 
oraz podziwiali spektakularne wido-
ki całego regionu. Po zajęciach prak-
tycznych uczniowie również zwie-
dzali atrakcyjne miasta Włoch m. in. 
Gradarę ze średniowieczną twierdzą 
w XII w.; Rimini, w którym znajduje 
się starożytny rzymski most Tybe-
riusza na rzece Marecchia powstały 
w 20. roku naszej ery, Luk Augusta 
wzniesiony w 27 r. p.n.e. wyznaczają-
cy krańcowy punkt starożytnej drogi 
via Flaminia; Bolonię, w której mieści 
się jeden z największych kościołów 
Europy – Bazylika św. Petroniusza, 
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w znacznym stopniu nieukończona, 
słynne symbole miasta - dwie wie-
że oraz Fontanna Neptuna; Loreto 
z bazyliką loretańską i wojskowym 
cmentarzem, na którym spoczywa 
1081 żołnierzy polskich 2 Korpusu 
Polskiego poległych na froncie adria-
tyckim w bitwach o Ankonę i Lore-
to nad rzeką Metauro oraz na Linii 
Gotów. Uczestnictwo w projekcie 
uczniów Zespołu Szkół w Janowie 
Podlaskiem sprawiło, że poszerzyli 
oni swoje praktyczne umiejętności 
zawodowe oraz kompetencje spo-
łeczne, udoskonalili posługiwanie 
się językiem obcym, zdobyli wiedzę 
na temat kultury i obyczajów Włoch. 
Otrzymane certyfikaty zwiększy-
ły szanse uczniów na rynku pracy 
w kraju i zagranicą.

Materiał: Justyna Żebrowska 

Posadź drzewo z Prezydentem RP
W dniach 29-30 września 2022 r. 
odbyła się czwarta edycja akcji 
#sadziMY. Na wielkie narodowe 
sadzenie drzew leśnicy przygo-
towali milion sadzonek. Do ak-
cji aktywnie włączył się Zarząd 
Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej 
oraz koła łowieckie z okręgu. 

Punktem kulminacyjnym akcji było 
sadzenie drzew na strzelnicy myśliw-
skiej w Hrudzie. Z okazji zbliżające-
go się setnego jubileuszu Polskiego 
Związku Łowieckiego na strzelnicy 
posadzono drzewka pod hasłem „Sto 
świerków na 100-lecie PZŁ”. Do akcji 
włączyły się dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego nr 15 w Białej Podla-
skiej wraz z Panią Dyrektor Urszulą 
Zieniewicz. Do akcji oprócz myśli-
wych włączyli się również przedsta-
wiciele firmy Delta Optical z Panią 
wiceprezes zarządu Honoratą Mato-
sek, Dariusz Litwiniuk kierownik UM 
w Lublinie, Przemysław Bierdziń-
ski Dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej oraz Łukasz Szu-
biczuk Zastępca Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Biała Podlaska wraz z pra-

cownikami. Po wykonaniu ciężkiej 
pracy dzieci zwiedziły strzelnicę, 
a łowczy okręgowy Sebastian Santus 
zaprosił uczestników na smaczne 
kiełbaski z grilla. W trakcie poczę-
stunku dzieci wysłuchały prelekcji 
przeprowadzonej przez Agnieszkę 
Konopińską pracownika Nadleśnic-
twa Biała Podlaska na temat „Skąd 
się biorą drzewa”, a o mieszkańcach 
naszych pól i lasów opowiadał kole-
ga Jacek Szałucha, prezes Koła Ło-
wieckiego Hubert Siedlce. Po posiłku 

wszyscy udali się na grzybobranie. 
Wśród kół łowieckich uczestniczą-
cych w akcji wyróżniło się koło nr 21 
„Jeleń” z Radzynia Podlaskiego, któ-
re w ramach akcji dokonało zadrze-
wienia terenu stanicy myśliwskiej 
w miejscowości Danówka. Myśliwi 
wraz z rodzinami, mimo niesprzyja-
jących warunków atmosferycznych 
obsadzili drzewkami teren stanicy, 
a drogę dojazdową obsadzili lipami 
tworząc przepiękną Lipową Aleję. 

Materiał: Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej
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XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP
1 października 2022 roku w Otrę-
busach w Europejskim Centrum 
Matecznik Mazowsze z udziałem 
delegatów, strażackich delega-
cji zagranicznych, zaproszonych 
gości oraz delegacji strażaków 
z całego kraju odbył się XV Zjazd 
Krajowy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. 

Miło nam poinformować, że Pan 
Czesław Pikacz – Radny Powiatu 
Bialskiego został wybrany do Za-
rządu Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP. 
Zjazd uchwalił program, kierunki 
działania Związku OSP RP na ka-
dencję 2022-2027 oraz strategię Flo-
rian 2050. Wybrane zostały władze 
Związku. Prezesem Zarządu Głów-
nego ZOSP RP został wybrany druh 
Waldemar Pawlak.
Zjazd poprzedziła uroczystość pod-
sumowująca obchody 100. rocznicy 
działalności Związku OSP RP. Ze-
branych delegatów i gości przywitał 
dyrektor Zarządu Wykonawcze-
go ZOSP RP druh Kazimierz Sady. 
Przypominając zjazd zjednoczenio-
wy ruchu strażackiego, który odbył 
się w dniach 8-9 września 1921 r. za-
prosił zebranych do obejrzenia filmu 
„100 lat w jedności” przygotowanego 
specjalnie na tę uroczystość. Po obej-
rzeniu filmu głos zabrał prezes ZG 
ZOSP RP Waldemar Pawlak. Podkre-
ślając znaczenie jubileuszu i dorobku 
ruchu strażackiego zaprosił wszyst-
kich na uroczysty koncert Zespołu 
Mazowsze.
Przepiękny występ znakomitego 
Zespołu godnie uświetnił zakoń-
czenie obchodów stulecia naszej 
organizacji. Po koncercie nastąpiło 
uroczyste otwarcie obrad XV Zjazdu 
Krajowego Związku OSP RP. Wśród 
obecnych znaleźli się miedzy innymi 
komendant główny Państwowej Stra-
ży Pożarnych gen. brygadier Andrzej 
Bartkowiak oraz zaproszeni goście. 
Na Zjazd przyjechali także przed-
stawiciele zagranicznych delegacji 
z Niemiec, Słowacji, Czech i Ukrainy. 
W składzie pocztu sztandarowego 

byli druhowie OSP Brudzów, woj. 
świętokrzyskie: Andrzej Rożkiewicz, 
Jerzy Rożkiewicz i Krzysztof Roż-
kiewicz. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć zmarłych członków i działaczy 
Związku. Przypomniano tragiczne 
zdarzenie katastrofy drogowej z dnia 
27 września 2022 roku na autostra-
dzie w okolicy Chrosnej w gminie 
Liszki (pow. krakowski, woj. mało-
polskie), podczas której w trakcie ak-
cji ratunkowej zginął strażak ochot-
nik.
Następnie wybrane zostało Prezy-
dium Zjazdu z przewodniczącym 
obrad druhem Eugeniuszem Grzesz-
czakiem, wiceprzewodniczącym dru-
hem Adamem Nowakiem oraz sekre-
tarzem druhną Elżbietą Polak.
Podczas swego wystąpienia Prezes 
ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak 
podziękował ustępującym władzom 
za minioną kadencję, współpracę 
i zaangażowanie wszystkich Ochot-
niczych Straży Pożarnych szczególnie 
w ostatnich czasach pandemii i trwa-
jącej na wschodzie wojny. Odczytał 
również fragmenty listów, skierowa-
nych do uczestników zjazdu. Podczas 
obrad przyjęto uchwały o powoła-
niu i zatwierdzeniu składu Zarządu 
Głównego, odbyły się głosowania 
nad uchwałami w sprawach: liczby 
członków i składu Głównej Komisji 
Rewizyjnej ZOSP RP oraz Główne-
go Sądu Honorowego ZOSP RP. Na-
stępnie odbyło się pierwsze posie-
dzenie Zarządu Głównego ZOSP RP, 

podczas którego wybrano prezesa 
i skład prezydium. Prezesem Zarzą-
du Głównego ZOSP RP został druh 
Waldemar Pawlak. Wiceprezesami 
ZG ZOSP RP zostali wybrani: gen. 
bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Edward 
Siarka, Eugeniusz Grzeszczak, Te-
resa Tiszbierek oraz Adam Nowak. 
Przewodniczącym Głównej Komisji 
Rewizyjnej został druh Marian Mi-
kołajczyk, a przewodniczącym Głów-
nego Sądu Honorowego druh Marek 
Adam Komorowski. W trakcie prze-
rwy w obradach uczestnicy zjazdu 
zostali poczęstowani jubileuszowym 
tortem z okazji 140 rocznicy powsta-
nia czasopisma Strażak. W dalszej 
części obrad odbyła się dyskusja nad 
programem i kierunkami działania 
Związku OSP RP na kadencję 2022-
2027, strategią „Florian 2050” oraz 
proponowanych zmian w statucie 
ZOSP RP. XV Zjazd Krajowy ZOSP 
RP jednogłośnie uchwalił strate-
gię Związku OSP RP Florian 2050. 
Strategia Związku prezentuje misję, 
wizję, obszary strategiczne z celami 
i kierunkami strategicznymi, sposób 
jej wdrażania, monitoringu i ewa-
luacji oraz harmonogram realizacji. 
Misją Związku w myśl strategii jest 
aktywne uczestnictwo w systemie 
ratowania ludzi i niesienie pomo-
cy tam, gdzie jest ona potrzebna. 
Ochotniczy ruch strażacki to funda-
ment społeczeństwa obywatelskiego.

Materiał: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP/Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 
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XVII Powiatowe Kodeńskie Spotkania  
z Poezją i Pieśnią Maryjną

W dniu 23 października 2022 r. 
w Gminnym Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Kodniu od-
były się XVII Powiatowe Kodeń-
skie Spotkania z Poezją i Pieśnią 
Maryjną poświęcone pamięci św. 
Jana Pawła II. 

Wydarzenie otworzył i przywitał za-
proszonych gości Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Kodniu- Pani Ewa Rafałko. Wśród 
tak licznie przybyłych gości znalazły 
się następujące osoby: Przewodni-
czący Rady Powiatu Bialskiego – p. 
Mariusz Kiczyński, Radny Powiatowy 
Tomasz Andrejuk, Wójt Gminy Ko-
deń - p. Jerzy Troć, Zastępca Wójta – 
p. Andrzej Krywicki, Przewodnicząca 
Rady Gminy Kodeń – p. Barbara Ra-
decka, Proboszcz parafii św. Anny – o. 
Michał Hadrich OMI, Superiora klasz-
toru – o. Krzysztof Borodziej OMI. Po 
uroczystym otwarciu, rozpoczęły się 
występy uczestników, którzy przyby-
li do nas z terenu gminy Kodeń oraz 
powiatu bialskiego. A należą do nich: 
Zespół Śpiewaczy Echo Polesia Klubu 
Seniora „Srebrny Włos” w Terespo-
lu (Pieśni: „W Kodniu u Maryi”, „Dla 
Ciebie Ojcze Święty”), Anna Kozaczuk 
z Kodnia (Wiersz: „Maryja Królowa 
Polski”, Pieśń: „Barka”), Aleksandra 
Sacharczuk z Kodnia (Pieśni: „Obudź 
mnie”, „Jak Pielgrzym”), Stanisława 
Potajczuk z Kodnia (Wiersze (au-
torskie): „O Janie Pawle”, „O Matce 
Boskiej”), Schola „Strumień” z Te-
respola (Pieśni: „Piękna Pani”, „Tak 
mówił Papież”), Artur Dżaluk z Kod-
nia (Wiersze: „Emilii, Matce mojej”, 
„Maryja”), Sandra Magier z Dobro-
myśla i Maja Huk z Okczyna (Duet 
Pieśń: „Barka”), Zespół Śpiewaczy 
działający przy GCKSiT w Kodniu 

(Pieśni: „Wielka radość Matko miła”, 
„Pozostawiłeś pustkę w nas”), Maria 
Sacharczuk z Kodnia (Wiersze: „Jan 
Paweł II” „Niepokalana”), Ludowy Ze-
spół Śpiewaczy „Dobrynianki” (Pieśni: 
„Śladami Maryi”, „Maryjo tyś naszą 
nadzieją”), Urszula Jaworska z De-
reczanki (Wiersze (autorskie) : „Na-
ucz mnie Mario”, „Wiem, że idziesz 
obok”), Koło Gospodyń Wiejskich 
„Sapieżanki” z Kodnia (Pieśń: „Barka”, 
Wiersz: ”Siła przetrwania” – Krystyna 
Krótkiewicz), Chór Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Kodniu (Pieśni: 
„Święty uśmiechnięty”, „Góry do 
góry”), Krystyna Krótkiewicz z Kod-
nia (Wiersze (autorskie): „List do 
Maryi”, „Nieskończona głębia”), Rita 
Chochowska z Kodnia (Pieśni: „Była 
cicha i piękna jak wiosna”, „Barka” ), 
Scholka dziecięca z Kodnia (Pieśni: 
„Santo Subito”, „Mama Królowa”), 
Wiktoria Bułhak z Tuliłowa (Pieśni: 
„Maryjo śliczna Pani”), Brajan Buł-
hak z Tuliłowa (Pieśni: „Barka”), Do-
minika Bułhak z Tuliłowa ( Pieśni: 
„Pieśń dla Jana Pawła II”). Uczestni-
cy otrzymali dyplomy oraz pamiąt-
kowe statuetki i upominki. Wszyscy 
występujący zaprezentowali wysoki 
poziom artystyczny, a zgromadzona 
publiczność włączała się we wspólny 

śpiew. Należy podkreślić, iż było to już 
XVII tego typu wydarzenie na terenie 
gminy, którego pomysłodawcą była 
p. Agnieszka Nowacka, wieloletni 
pracownik Domu Kultury w Kodniu. 
Wybrała ona październik nie przy-
padkowo, bowiem w tradycji Kościoła 
katolickiego, miesiąc ten poświęcony 
jest Maryi i modlitwie różańcowej. 7 
października przypada święto Matki 
Boskiej Różańcowej. Zaś 16 paździer-
nika rocznica wyboru Polaka – Karo-
la Wojtyły – na papieża. W tym roku 
minęła 44 rocznica tego ważnego dla 
każdego z nas wydarzenia. Jak wiemy 
Ojciec święty Jan Paweł II także two-
rzył poezję, którą również mieliśmy 
okazję dziś usłyszeć. Spotkania z Po-
ezją i Pieśnią Maryjną cieszą się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców 
naszej gminy, którzy licznie oglądali 
występy wykonawców. Po zakończe-
niu części oficjalnej oraz występów 
artystycznych wszyscy zebrani goście 
i wykonawcy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek. Celem wydarze-
nia jest podtrzymanie tradycji śpiewu 
oraz integracja mieszkańców gminy 
i powiatu bialskiego. Impreza jest 
dofinansowywana przez Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Materiał: Izabela Marciniak

Fo
t: 

Iz
ab

el
a 

M
ar

ci
ni

ak

Bardzo się cieszę, że spotkania z Poezją i Pieśnią Maryjną spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców, którzy tak licznie się zgromadzili. Świadczy to o chęci podtrzymania tradycji śpiewu oraz inte-
gracji mieszkańców.                             Radny Powiatu Bialskiego - Tomasz Andrejuk
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Inspekcja handlowa – sprawdzi, doradzi, pomoże
Obchodzony 20 października 
Międzynarodowy Dzień Media-
cji to okazja do poznania In-
spekcji Handlowej jako pośred-
nika, dzięki któremu możemy 
efektywnie dochodzić swoich 
praw w sporach z przedsiębior-
cami. O tym, że Inspekcja Han-
dlowa kontroluje bezpieczeń-
stwo i  jakość produktów na 
rynku, dba o zgodne z prawdą 
oznakowanie ich składu i wła-
ściwości, większość z nas wie. 
Podobnie kwestia jej kontroli 
nad działalnością przedsię-
biorców nie powinna budzić 
wątpliwośc i .  Ale  Inspekcja 
Handlowa ma do zaoferowa-
nia o wiele więcej – jest mię-
dzy innymi instytucją, która 
w naszym imieniu pośredniczy, 
mediuje, pomaga ugodowo roz-
strzygać spory.

Mediacje z Inspekcją Handlową
Reklamacja nie została właści-
wie rozpatrzona lub wcale jej nie 
uznano? Chcesz odstąpić od za-
wartej umowy, ale okazuje się to 
problemem? Towar jest niezgodny 
z tym, co zamawiałeś? Gdy, mimo 
podjętych działań mających roz-
wiązać konflikt, spór z przedsię-
biorcą nadal trwa, warto zwrócić 
się o pomoc do Inspekcji Handlo-
wej.
Inspekcja Handlowa pośredniczy 
w zakresie pozasądowego rozwią-
zywania sporów konsumenckich 
(tzw. postępowanie ADR - ang. 
alternative dispute resolution). Za 
zgodą konsumenta i przedsiębior-
cy, pomaga wypracować zadowala-
jące obie strony rozwiązanie. Jeśli 
natomiast mediacje nie przyno-
szą założonego rezultatu, a zbli-
żenie stanowisk stron wciąż jest 
utrudnione, zgodnie z zasadami 
koncyliacji przedstawia swoją re-
komendację zakończenia konflik-

tu. Udział niezależnego podmiotu 
stanowi ogromną pomoc w znale-
zieniu rozwiązania konfliktu po-
między konsumentem a przedsię-
biorcą.
Inspekc j a  Handlowa ma swo-
jego reprezentanta w  każdym 
województwie – to Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji Handlowej 
( WIIH).  Właśnie do tego pod-
miotu można zgłosić problemy 
z realizacją ustawowego prawa do 
odstąpienia od umowy, nienależy-
tym wykonaniem usług, niezgod-
nością towaru, niezadowalającym 
rozstrzygnięciem reklamacji, nie-
terminowym jej rozpatrzeniem 
czy zbyt długim oczekiwaniem 
na realizację uzgodnień reklama-
cyjnych. Inspekcja Handlowa jest 
organem uprawnionym do polu-
bownego rozwiązania sporu mię-
dzy konsumentem a przedsiębior-
cą w zakresie sprzedaży towarów 
codziennego użytku, np. obuwia, 
odzieży, sprzętu RTV i AGD, urzą-
dzeń komputerowych, mebli oraz 
powszechnych usług m.in. remon-
towo-budowlanych, motoryzacyj-
nych, kosmetycznych, fryzjerskich 
czy gastronomicznych. W 2021 r. 
i pierwszej połowie 2022 r. do In-
spekcji Handlowej wpłynęły łącz-
nie 6 293 wnioski. 

Polubowna droga sądowa
K onsument  moż e  zwróc ić  s ię 
o pomoc w rozwiązaniu konfliktu 
z przedsiębiorcą również do Sta-
łego Sądu Polubownego przy In-
spekcji Handlowej. W takim postę-
powaniu spór rozwiązuje jeden lub 
kilku arbitrów. Nie mają już tutaj 
zastosowania zasady mediacji czy 
koncyliacji. Wydawany jest wyrok 
o takiej samej mocy prawnej, jak 
wyrok sądu powszechnego, a stro-
ny mają obowiązek poddania się 
temu rozstrzygnięciu. Również na 
to postępowanie zarówno konsu-

ment, jak i przedsiębiorca muszą 
wyrazić zgodę. Z danych za 2021 
rok wynika, że z 545 złożonych 
wniosków o  sąd polubownych, 
blisko 40 procent zostało odrzu-
conych ze względu na brak zgody 
przedsiębiorcy. Natomiast połowa 
podjętych spraw zakończyła się 
ugodowo. 

To nie wszystko
Ważną częścią działalności In-
spekcji Handlowej jest również 
poradnictwo konsumenckie. Cie-
szy się ono dużym zaintereso-
waniem - eksperci z IH udzielili 
prawie 80 tys. porad i instrukta-
ży, z których korzystali zarówno 
konsumenci, jak i przedsiębiorcy. 
Ponad połowa tematów dotyczyła 
rękojmi i gwarancji, które często 
są ze sobą niesłusznie utożsamia-
ne. Inspektorzy udzielają porad 
dotyczących sprzedaży, usług, wad 
produktów, składania reklamacji, 
korzystania z gwarancji i innych 
praw. Poradę można uzyskać oso-
biście w siedzibie, telefonicznie 
lub mailowo.

W naszym regionie funkcjonuje: 
DELEGATURA WIIH W BIAŁEJ 
PODLASKIEJ
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Pod-
laska
tel/fax 83 343-25-35
e-mail: ihbiala@ihlublin.pl

Ewentualnie możemy swoje proś-
by kierować do 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. T. Zana 38 c, 20-601 Lublin
tel.: (81) 528-07-47
strona internetowa: www.ihlu-
blin.pl
e-mail: sekretariat@ihlublin.pl

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktu-
alnosci.php?news_id=18982
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Józef Ignacy Kraszewski – Człowiek z Romanowa
Cz. X – Kraszewski i „Czas” – ad 
vocem

Józef Ignacy Kraszewski miał wiele 
pasji. Jedną z nich, zajmującą wiele 
miejsca w działalności twórczej au-
tora Starej baśni, była publicystyka. 
Kraszewski nie tylko pisał artykuły, 
redagował i wydawał periodyki, ba, 
miał swoją własną drukarnię, ale 
również wypowiadał się na temat 
prasy. Jest uznawany za jednego 
z pierwszych europejskich i pierw-
szego polskiego teoretyka prasy. 
Dokonał analizy komparatystycznej 
polskich i zagranicznych periodyków. 
Po raz pierwszy przeanalizował pra-
sę angielską i francuską w „Tygodni-
ku Petersburskim” w 1838 r. Temat 
podejmował później kilkakrotnie, 
między innymi w „Gazecie Warszaw-
skiej”, ale najobszerniej zajął się tą 
tematyką w szkicach „Gawędy o lite-
raturze i sztuce”, wydanej we Lwowie 
w 1857 r. nakładem Karola Wilda.
Wśród tytułów, które analizował, 
znalazł się „Czas” – konserwatywny 
dziennik informacyjny i polityczny, 
ukazujący się od 1848 r. w Krakowie. 
O walorach „Czasu” wypowiedział się 
pisarz w wymienionych wyżej „Gawę-
dach o literaturze i sztuce” (ortogra-
fia oryg.):
 „Spójrzmyż teraz bezstronnym okiem, 
z  uwagą na stan dziennikarstwa 
naszego i przymierzmy do wymagań 
naszych choć może zawczesnych 
to co dziś istnieje, nie zapominając 
o  okolicznościach ubocznych które 
wole ograniczając, niespełna to czynić 
dozwalają, co byśmy chcieli i mogli. 
[…]. Na czele, słusznie tu postawić 
należy, najlepszy z dzienników naszych 
wychodzących, świeżo dodatkiem 
literackim zbogacony i codzień wziętości 
nabywający  Czas krakowski. Omijamy 
w  nim dział polityki, redagowany 
najlepiej i wymaganiom chwilowym 
odpowiednio; przechodzim od razu do 
odcinku literackiego i korespondencji 
tyczących się tylu prowincij, które Czas 
głównie ma przedstawić. Plan świeżo 
od nowego roku przyłączonego dodatku, 
wypełnia dobrze zakres jaki musiemy 

działalności dziennika naznaczyć, 
przedtem jednak Czas, wyborny jako 
gazeta polityczna, (nie dopytujemy 
tu dążności, ale oceniamy materjalną 
pracę redakcji), stronę literacką miał 
niezmiernie słabą.
Autor dostrzega również wady Cza-
su, między innymi jego prowincjonal-
ność, brak solidnej analizy nowych 
dzieł literackich, brak jedności […] 
niedostatek wybitnego kierunku […] że 
nie wyrobił sobie stanowiska odrębne-
go, wyższego, niezależnego, dominują-
cego, o który mu było łatwo.
Ale ma nadzieję Kraszewski, że doda-
tek literacki wypełni te luki, a fakt, że 
dodatek taki powstaje, jest dla pisa-
rza dowodem, że dostrzeżono te bra-
ki, skoro sama potrzeba tego dodatku 
i myśl jego teraz powzięta, przekonywa 
że uznano niedostatecznym Czasu roz-
winienie i zakres. Pierwsze numera jak 
najlepiej wróżą.
W ślad za pozytywną oceną „Cza-
su” nadeszła współpraca. W 1864 r. 
korespondencję w tym celu podjął 
z Kraszewskim Lucjan Siemieński, 
redaktor naczelny „Czasu” (Jakubek 
2005). Pisał do autora „Starej baśni”:
 „Pragnęlibyśmy bardzo, żeby szanow-
ny pan zajął się wspieraniem naszego 
dziennika swojem piórem. Czy to będą 
obrazki luźne, czy listy mające formę 
pogadanek, wszystko to będzie dla nas 
pożądane. Rzeczy zagraniczne mogą 
tylko w małej wchodzić razie o ile naszą 
sprawę interesują. Zresztą sam pan wie 
najlepiej, czego publiczność żąda teraz. 
[…] Jeżeli to będzie zbiór obrazków sta-
nowiących całość, to oprócz tego uważa 
pan łaskawy kiedy niekiedy napisać jaki 
list w kształcie felietonów paryskich.”   
Od 1865 r. zaczęła się ukazywać stała 
rubryka, będąca częścią działu lite-
racko-artystycznego pt. „ Tygodnik 
paryski”. Autorem rubryki był Józef 
Ignacy Kraszewski, a traktowała ona 
o wydarzeniach kulturalnych w Pary-
żu i ogólnie we Francji.
Jak zauważa wybitna znawczyni pol-
skiego ruchu dziennikarskiego – pro-
fesor Alina Słomkowska, była to je-
dyna gazeta, którą pisarz tak ocenił: 
„Kraszewski dokonał oceny ważniej-

szych dzienników polskich. W zasadzie 
pozytywnie ocenił tylko konserwatyw-
ny  „Czas”, wydawany w Krakowie, jako 
pismo zajmujące się wszechstronną te-
matyką, w tym i problematyką literac-
ką.”(Słomkowska 1974).
W 1866 r. Kraszewski miał zamiar 
osiedlić się w Krakowie. Starał się 
o objęcie katedry literatury polskiej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a  równocześnie myślał o objęciu 
funkcji redaktora „Czasu”. Gazetę 
miał zakupić Mieczysław Waligór-
ski, właściciel „Dziennika Poznań-
skiego”, z którym Kraszewski znał 
się z okresu prowadzenia „Gazety 
Polskiej”.  W tym celu Waligórski 
wybrał się do Krakowa w styczniu 
1868 r. , ale, niestety, do miasta nie 
dotarł, zmarł w drodze. Kraszewski 
miał zamiar zmienić charakter pisma 
z konserwatywnego na liberalny, de-
mokratyczny, odzwierciedlający jego 
własne poglądy.  „Czas” zakupił jed-
nak hrabia Potocki i gazeta pozo-
stała konserwatywna. W latach 70. 
ogromne wpływy na kształt gazety 
mieli stańczycy. Pisarz na pewno 
nie zgadzał się z linią ideologiczną 
„Czasu”, polemizował z nim, między 
innymi w prowadzonym przez siebie 
„Tygodniu Politycznym, Naukowym, 
Literackim i Artystycznym” oraz 
w Listach Drezdeńskich, ukazujących 
się w krakowskim dzienniku „Kraj” 
(opozycyjnym wobec „Czasu”).   Kry-
tyka ta czasem nie była pozbawiona 
epitetów bardzo dosadnych: stary 
rzezaniec, paralityk, czy kościotrup. 
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I dziś spotykamy oceny „Czasu” po-
dobne tym z „Gawęd o literaturze 
i sztuce”. Przytoczmy choćby dwie 
z nich: Krakowski „Czas” reprezento-
wał najwyższy poziom merytoryczny 
i dziennikarski. Mimo jednoznaczne-
go zabarwienia politycznego zwykle 
zajmował wyważone i umiarkowane 
stanowisko, co dowodzi wysokiego po-
ziomu kultury politycznej. Dowodem 
jego renomy był fakt, że należał do nie-

licznych polskich pism kolportowanych 
we wszystkich zaborach oraz to, że był 
komentowany w prasie zagranicznej, 
która powoływała się na niego jako wia-
rygodne źródło. (Drobiszewski 1968).
Spośród innych XIX-wiecznych pism, 
„Czas”, oprócz doskonałego oraz zgra-
nego zespołu, wyróżniał się jeszcze 
sprawną organizacją redakcji. Był no-
wocześnie zorganizowanym przedsię-
biorstwem, z opłacanym, stałym per-

sonelem redakcyjnym i administracją, 
gdzie wszelkie uchwały podejmowano 
kolegialnie. Na wysoką ocenę dziennika 
wpływał nie tylko rozbudowany serwis 
informacyjny, wzbogacony krajowymi 
i zagranicznymi korespondencjami, ale 
przede wszystkim wysoki poziom arty-
kułów, poważnych wypowiedzi, rozwa-
żań i dyskusji, co czyniło go autoryte-
tem i wyrocznią (Bańdo 2010).

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział  
Spraw Społecznych 

Akademia poświęcona Kraszewskiemu
„Żadna nauka nie przychodzi bez 
pracy…” – J. I. Kraszewski

Rok 2022 jest w powiecie bial-
skim „Rokiem Józefa Ignacego 
Kraszewskiego”, dlatego Samo-
rząd Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej w Wisznicach oraz ucznio-
wie kl. IV i VII pod kierunkiem 
P. Agnieszki Karpiuk, P. Elżbiety 
Szypulskiej i P. Barbary Głowac-
kiej przy okazji Dnia Edukacji 
Narodowej przygotowali montaż 
o swoim Patronie. 

Uroczystość otworzył Pan Dyrektor 
Andrzej Nuszczyk, następnie mło-
dzież zaprezentowała trzy scenki z 
życia Kraszewskiego. Pierwsza prze-
niosła wszystkich do Romanowa, w 
którym prababka Konstancja No-
womiejska (Justyna Wyszyńska) 
i babka Anna Malska (Gabriela 

Turkiewicz) uczyły wnuka (Bła-
żej Romaniuk) czytać i pisać oraz 
modlić się. W procesie wychowania 
uczestniczył też dziadek Malski. 
Dziadkowie kochali chłopca i często 
okazywali mu swą miłość. Bardzo 
wzruszyła wnuka i widownię koły-
sanka „Na Wojtusia z popielnika”. 
W scenie drugiej byliśmy świadkami 
lekcji matematyki i rekreacji w Aka-
demii Bialskiej oraz zainteresowania 
Kraszewskiego literaturą. Chłopcy 
przygotowywali się do imienin prof. 
Józefa Preissa: zrobili laurkę i ćwi-
czyli śpiew „Plurimos annos, pluri-
mos”.
W scenie trzeciej pojawił się dorosły 
Józef Ignacy Kraszewski (Szy-
mon Potapczuk), początkujący 
pisarz, troskliwy mąż i ojciec, od-
ważnie zmagający się z trudnościami 
finansowymi i z niedostrzeganiem 
przez czytelników, że „każda choćby 

najmniejsza powiastka wymaga od 
niego drobiazgowego przemyślenia”. 
Artystę mądrze wspierała żona Zo-
fia Woroniczówna (Amelia Dy-
mitruczuk). Czwartkowy program 
zakończył się okolicznościowymi ży-
czeniami, po których Julia Brodac-
ka i Radosław Tomczuk wręczyli 
wszystkim pracownikom słodkie 
upominki. 
Następnie wyróżniający się nauczy-
ciele odebrali nagrody. Nagrodę 
Pana Wójta – P. Andrzej Nuszczyk, 
P. Aneta Guzek i P. Alfred Bedna-
rek, Nagrodę Dyrektora – P. Sylwia 
Szpruch – Koprianiuk, P. Graży-
na Maryńczk, P. Ewa Biełuszka, 
P. Barbara Głowacka i P. Rafał 
Osipiuk. Swoje nagrody przyznał 
też samorząd uczniowski. Młodzież 
wyróżniła: P. Alfreda Bednarka, P. 
Ewę Biełuszkę oraz P. Rafała Osi-
piuka i wręczyła im medale.

Materiał: Barbara Głowacka
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„Cet czy licho” – event historyczno-rozrywkowy
25 września w  zespole dwor-
sko-parkowym w  Romanowie 
miał miejsce event historyczno-
-rozrywkowy pod hasłem „Cet 
czy licho”, na który zaprosili 
dyrektor Muzeum Józefa Igna-
cego Kraszewskiego w  Roma-
nowie Krzysztof Bruczuk i sta-
rosta bialski Mariusz Filipiuk. 
W atrakcyjnym programie wyda-
rzenia znalazły się m.in. prezen-
tacje strojów i uzbrojenia z XVII 
wieku, inscenizacja oparta o jed-
ną z książek Kraszewskiego oraz 
pokazy szermierki i salwy armat-
niej w wykonaniu grupy rekon-
strukcyjnej.

Wydarzenie „Cet czy licho” swoim 
tytułem i programem nawiązywało 
do treści powieści historycznej Kra-
szewskiego opisującej czasy Jana 
III Sobieskiego. Historyczna grupa 
rekonstrukcyjna Pospolite Ruszenie 
Królestwa Polskiego zaprezentowała 
obyczaje, stroje i uzbrojenie typowe 
dla XVII wieku.

W programie znalazły się: insceni-
zacja oparta na motywach powieści 
„Cet czy licho” J. I. Kraszewskiego, 
pokaz szermierki historycznej i salwy 
armatniej, prezentacja dawnego obo-
zu. Ta żywa lekcja historii wpisała się 
doskonale w program Województwa 
Lubelskiego „Warto być Polakiem”, 
przypominając ważne wydarzenia 
z historii Polski i promując postawy 
patriotyczne. – Była to z pewnością 

żywa lekcja historii i argument, że 
muzeum nie musi być nudne, a historii 
można uczyć się w sposób przyjemny 
i inspirujący, a hasło „Polak to brzmi 
dumnie” to nie tylko puste słowa – 
zauważają organizatorzy.
Pospolite Ruszenie Królestwa Pol-
skiego to grupa kultywująca tradycję 
Rzeczpospolitej z okresu XVII wieku. 
Do Romanowa przybyła na zaprosze-
nie dyrektora muzeum Krzysztofa 
Bruczuka. – Wydarzenie nazwaliśmy 

„Cet czy licho”, a tytuł zaczerpnęliśmy 
z powieści Kraszewskiego, która po-
wstała w 1882 roku i została wydana 
rok później. Mamy dziś event histo-
ryczno-rozrywkowy, którego celem jest 
przybliżenie m.in. Kraszewskiego jako 
twórcy powieści historycznych, ale też 
w ramach programu „Warto być Pola-
kiem” – promowanie polskości i histo-
rii – wyjaśnia Krzysztof Bruczuk. 
– Dzięki pokazom grupy rekonstruk-

cyjnej mamy tu sympatyczną żywą 
lekcję historii, coś nowego. To nie tyl-
ko zwiedzanie wystaw związanych 
z Kraszewskim, ale też pokazywanie 
pisarza poprzez tego typu wydarzenia. 
Cieszymy się z obecności mieszkańców, 
nie tylko Romanowa, ale i gości, którzy 
odwiedzili dziś nasze muzeum. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości będziemy 
mogli również organizować takie wy-
darzenia. Ze swej strony chcę podzię-
kować władzom powiatu bialskiego, bo 
dzięki ich życzliwości i przychylności 
udaje nam się takie wydarzenia orga-
nizować.
Uczestnicy spotkania wzięli udział 
w degustacji regionalnych potraw, 
o których przygotowanie zadbali 
członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skich „Dworzanie” z Romanowa.
Wydarzenie związane było z ob-
chodami jubileuszu 60-lecia po-
wstania Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie oraz 
obchodami Roku Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. 
Honorowy Patronat nad wydarze-
niem objęli: Jarosław Stawiarski 
– Marszałek Województwa Lubel-
skiego i Mariusz Filipiuk – Starosta 
Bialski. Partnerem wydarzenia jest 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego i  jest ono objęte 
promocją Województwa Lubelskie-
go w ramach programu „Warto być 
Polakiem”, którego celem jest pie-
lęgnowanie polskości i wartości pa-
triotycznych.

Materiał: Radio Biper
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XIX Powiatowy Przegląd Twórczości  
Artystycznej Dorosłych w Rokitnie

Dnia 15 października 2022r. 
w Gminnej Instytucji Kultury 
w Rokitnie odbył się XIX Powia-
towy Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Dorosłych zorganizowa-
ny przez: Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej, Wójta Gminy 
Rokitno oraz Gminną Instytucję 
Kultury w Rokitnie. 

W Przeglądzie wzięły udział zespoły 
i solistka z Gmin powiatu bialskiego: 
Zalesia, Międzyrzeca Podlaskiego 
i Rokitna.
Zespoły, które wystąpiły podczas 
Przeglądu:
1. Zespół Podlasianki z Rokitna
2. Zespół Czeremcha z Cieleśnicy
3. Zespół Leśne Echo z Zaścianek
4. Pani Urszula Jaworska z Dere-

czanki
5. Zespół Dobrynianki z Dobrynia 

Dużego
6. Zespół Olszyna z Olszyna

Spośród zaproszonych gości na Prze-

gląd przybyli:
1. Jacek Szewczuk, Wójt Gminy Ro-

kitno
2. Paula Holak, Skarbnik Gminy Ro-

kitno
3. Bożena Żuk, Sekretarz Gminy Ro-

kitno
4. Mariusz Łukaszuk, Radny Powiatu 

Bialskiego
5. Eugeniusz Żuk, Przewodniczący 

Rady Gminy Rokitno.

6. Zbigniew Niczyporuk, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Rokitno

7. Katarzyna Pietraszkiewicz, Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rokitnie

8. Stanisław Tymoszuk, Ksiądz Pro-
boszcz Parafii pw. Trójcy Świętej 
w Rokitnie

Wszyscy uczestnicy otrzymali gra-
wertony oraz upominki rzeczowe.

Materiał: Sylwia Łojewska
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Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane
Od marca 2022 r. Gminna Bi-
blioteka Publiczna im. Kajetana 
Sawczuka w Konstantynowie re-
alizuje projekt pt. Z Biblioteką 
w tysiące podróży w nieznane 
w ramach BLISKO – Biblioteka | 
Lokalność | Inicjatywy | Społecz-
ność | Kooperacja | Oddolność 
z Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa 2.0, na który bi-
blioteka otrzymała na dwuletnie 
działania dofinansowanie w kwo-
cie 137 500,00 zł. 

Celem działań jest wzmocnienie roli 
biblioteki jako „trzeciego miejsca” 
jednoczącego społeczność lokalną 
działaniami kulturalnymi poprzez:
•	 rozwijanie lokalnych partnerstw;
•	 wzmacnianie kompetencji pracow-

ników bibliotek, pozwalających na 
rozpoznanie potrzeb i potencjału 
kulturowego członków lokalnych 
społeczności;

•	 wymianę doświadczeń z innymi 
beneficjentami w skali kraju;

•	 włączenie nowych środowisk 
w działalność biblioteki i aktywi-
zację społeczności lokalnej.

Przewodnikami literackimi projektu 
Z Biblioteką w tysiące podróży w nie-
znane są różne utwory literackie, które 
zabierają odbiorców projektu w 5 po-
dróży: „Chłopi” - Władsława Reymon-
ta - podróż kulturalna: Dziedzictwo 
przodków, „Alicja w Krainie Czarów” 
– Lewisa Carrolla - podróż w czasie 
i przestrzeni: Biblioteka Twoim trzecim 
miejscem, „Ryjówka Przeznaczenia” – 
Tomasza Samojlika - podróż humani-

tarna: Nie mogę żyć bez ludzi i natury, 
„Pan Samochodzik” – Zbigniewa Nie-
nackiego - podróż lateralna: Na przekór 
schematom oraz „Mistrz” – Andy An-
drewsa - podróż empiryczna: Jak robią 
to inni. 
Biblioteka w pierwszym roku projekto-
wym nawiązała partnerstwa z lokalny-
mi instytucjami i organizacjami, z któ-
rymi przeprowadziła wiele działań.
Okazją do bliższego poznania się 
partnerów był pięciodniowy wyjazd 
studyjny, podczas którego uczestnicy 
m.in. odwiedzili dolnośląskie biblio-
teki w Długopolu Zdroju, Strzelinie 
i Wiązowie, wzięli udział w szkoleniach 
przygotowanych przez partnera-Biblio-
tekę Akademii Bialskiej i wolontariuszy 
z Fundacji Euroweek oraz w warsz-
tatach w  Muzeum Papiernictwa  
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w Dusznikach Zdroju.
Bibliotekarze z powiatu bialskiego oraz 
reprezentanci partnerskich instytucji 
i organizacji, a także czytelnicy mogli 
wziąć udział w ośmiu szkoleniach oraz 
różnorodnych warsztatach podczas 
Rodzinnego Pikniku w czerwcu oraz 
Pikniku Z Biblioteką w tysiące podróży 
w nieznane w sierpniu. Podczas pikni-
ków mieszkańcy gminy Konstantynów 
mieli okazję zapoznać się bliżej z ofertą 
biblioteki, uczestniczyć w wielu aktyw-
nościach nawiązujących do przewod-
nich utworów literackich. Warsztaty 
przygotowali i poprowadzili:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kon-
stantynowie – gry, zabawy, quizy, fo-
tobudki;
– Zespół Ludowy Pawłowianki z Gmin-
nego Centrum Kultury w Janowie Pod-
laskim – nauka ludowych przyśpiewek, 
prezentacja podlaskiego stroju ludowe-
go, rozpoznawanie i właściwości ziół;
– Warsztat Terapii Zajęciowej w Kon-
stantynowie – wykonanie dekoracji 
techniką String Art;
– Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kon-
stantynowskiej – Rocznik Konstanty-
nowski, włóczkowe laleczki;
– Koło Gospodyń Wiejskich w Konstan-
tynowie „Super Babeczki” – kwiaty 
z krepiny;
– Koło Gospodyń Wiejskich w Derle – 
nawijanie włóczki i akcesoria do tkania;
– Gminne Centrum Kultury w Kon-
stantynowie – wykonanie z makramy 
breloczków do kluczy;
– Fundację Wielkiej Matki – malowanie 
na wodzie (technika Ebru);

– Gminna Biblioteka Publiczna im. Ka-
jetana Sawczuka w Konstantynowie – 
wydruki 3D, pomaganie przez czytanie, 
Klub Młodzi duchem i Góry, biblioteka 
na kocyku, kiszenie kapusty, lepienie 
pierogów.
W sierpniu uczestników pikniku za-
chwycił niecodzienny spektakl malo-
wany piaskiem pt. „Alicja w Krainie 
Czarów” (Fundacji Wielkiej Matki).
Dzięki projektowi w naszym otocze-
niu pojawiły się kwietne łączki: przed 
biblioteką, przy przedszkolu oraz 
w przydomowych ogródkach, powstały 
kreatywne interpretacje postaci literac-
kich, za które przebierali się czytelnicy 
biorący udział w konkursie „Przebranie 
za postać literacką”, a już niedługo do 
rąk czytelników trafi książka pt. „Jaka 
była Twoja bajka?”, która jest efektem 
przeprowadzonego konkursu.

Jednym z działań było przeprowa-
dzenie diagnozy potrzeb społecznych. 
Wspólnie z partnerami wysłuchaliśmy 
głosów młodzieży oraz starszych od-
biorców działań kulturalnych i na tej 
podstawie na początku 2023 roku zo-
stanie ogłoszony konkurs na inicjatywy 
lokalne, do którego zapraszamy organi-
zacje i grupy nieformalne, by zrealizo-
wały swoje pomysły.
Zapraszamy także do udziału w działa-
niach, które będą realizowane w przy-
szłym roku, a będą one związane z li-
teraturą pełną tajemnic i zagadek. 
Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025.

Materiał: Beata Łyczewska – Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
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Finał Powiatu Bialskiego w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych dziewcząt i chłopców – Igrzyska 
Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada

4 października br. w Wisznicach 
odbył się Finał Powiatu Bial-
skiego w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych dziewcząt i chłop-
ców – Igrzyska Dzieci, Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, Licealiada. 
Zawody sfinansowane zostały ze 

środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej.

Igrzyska Dzieci:
Dziewczęta:
I miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 w Terespolu;

II miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa w Rossoszu;
III – Szkoła Podstawowa w Wiszni-
cach;
IV – Szkoła Podstawowa w Piszczacu;
V – Szkoła Podstawowa w Janowie 
Podlaskim;
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VI – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim;
VII – Szkoła Podstawowa w Łomazach;
VIII – Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Międzyrzecu Podlaskim.
Chłopcy:
I miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 w Terespolu;
II miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa w Łomazach;
III – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim;
IV – Szkoła Podstawowa w Piszczacu;
V – Szkoła Podstawowa w Janowie 
Podlaskim;
VI – Szkoła Podstawowa w Wisznicach;
VII – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
Dziewczęta:
I miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 w Terespolu;
II miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa w Piszczacu; 
III – Szkoła Podstawowa w Rokitnie;
IV – Szkoła Podstawowa w Janowie 
Podlaskim;
V – Szkoła Podstawowa w Rossoszu;
VI – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim;
VII – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim;
VIII – Szkoła Podstawowa w Wisznicach.
Chłopcy:

I miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 w Terespolu;
II miejsce i awans – Szkoła Podstawo-
wa w Janowie Podlaskim; 
III – Szkoła Podstawowa w Wiszni-
cach; 
IV – Szkoła Podstawowa w Piszczacu;
V – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim;
VI – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim;
VII – Szkoła Podstawowa w Rokitnie.

Licealiada:
Dziewczęta:
I miejsce i awans – Akademickie Li-
ceum Ogólnokształcące w Terespolu;
II miejsce i awans – Zespół Szkół 
w Małaszewiczach;
III – Zespół Szkół w Janowie Podlaskim; 

IV – Liceum Ogólnokształcące 
w Wisznicach.
Chłopcy:
I miejsce i awans – Zespół Szkół 
w Janowie Podlaskim;
II miejsce i awans – Zespół Szkół 
w Małaszewiczach; 
III – Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące w Terespolu;
IV – Liceum Ogólnokształcące 
w Wisznicach.

Za pierwsze miejsca drużyny otrzy-
mały Puchar Starosty Bialskiego. 
Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. Awans do rejonu 
po dwa zespoły w kategorii dziewcząt 
i chłopców – Igrzyska Dzieci, Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej, Licealiada.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej 
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Jubileuszowe bieganie w Terespolu za nami
W dniu 20 września 2022 r. odby-
ły się 30. Powiatowe Biegi Ulicz-
ne im. Wincentego Kozłowskiego 
w Terespolu. Jak zawsze, otwar-
cie zawodów odbyło się zgodnie 
z  ceremoniałem olimpijskim. 
Uczestnicy uczcili minutą ciszy 
pamięć śp. Wincentego Kozłow-
skiego, nauczyciela i wychowaw-
cę wielu pokoleń terespolskiej 
młodzieży, a uczniowie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze na Jego 
grobie.

Odbyło się 13 biegów w różnych 

kategoriach wiekowych na dystan-
sach dostosowanych do możliwości 
uczestników. Pomimo niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych, 
do mety dobiegło 338 osób. Tam, na 
najlepszych czekały dyplomy, medale 
i nagrody. Obecni byli przedstawicie-
le władz samorządowych oraz dy-
rektorzy miejscowych szkół. Jednak 
najważniejszym gościem tego dnia 
była dwukrotna medalistka olimpij-
ska w łyżwiarstwie szybkim, Luiza 
Złotkowska. Brała udział w ceremo-
nii otwarcia oraz nagradzała najlep-
szych. Rozdała mnóstwo autografów, 

pozowała do zdjęć, udzielała wy-
wiadów i przeprowadziła mnóstwo 
rozmów. Kolejnym bardzo ważnym 
punktem było spotkanie naszego 
przesympatycznego gościa z ucznia-
mi SP nr 1 w Terespolu. Pani Luiza 
opowiedziała o początkach i prze-
biegu swojej kariery. Pokazała łyżwy 
na których się ścigała oraz medale 
olimpijskie. Zebrani obejrzeli film 
z igrzysk w Vancouver i Soczi, gdzie 
zdobywała medale. Ze swadą odpo-
wiadała na pytania młodzieży. Pod-
kreślała kilkakrotnie, że marzenia 
się spełniają! „Nie ważne jak daleko 
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mieszkasz od stolicy, pozwól sobie 
zamarzyć, a potem realizować marze-
nia” – mówiła. Pięknie dziękujemy za 
obecność, życzliwość i do zobaczenia! 
Organizatorem wydarzenia był Klub 
Olimpijczyka przy ogromnym wspar-
ciu młodzieży Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Terespolu. 
Sponsorami byli: Urząd Miasta Tere-
spol, Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, Kwiaciarnia Stokrotka 
Stanisławy Dac oraz Polska Federacja 
Podnoszenia Ciężarów Masters.
Wyniki biegów:
kl I –II dz.:
Weronika Jabłońska – Łomazy,
Oliwia Świątkowska – Sławatycze,
Zofia Naumiuk – Janów Podlaski.
kl I –II chł.:
Adrian Chruściel – nr3 Międzyrzec 
Podlaski,
Dawid Pisaruk – Janów Podlaski,
Gabriel Czernij – Sławatycze.
kl III – IV dz.:
Nikola Zasiuk – Terespol,
Julia Łukianiuk – Janów Podlaski,
Anastazja Wołosowicz – Łomazy.
kl III – IV chł.:
Adrian Ostapowicz – Łomazy,
Filip Marczuk – Janów Podlaski,
Filip Charczuk – nr3 Międzyrzec 
Podlaski,
kl V dz.:
Aniela Chiluk – Terespol,
Milena Pikuła – Piszczac,

Milena Szustowicz – Sławatycze,
kl V chł.:
Kacper Świątkowski – Sławatycze,
Julian Mikulski – Leśna Podlaska,
Damian Niedzielski – Rokitno.
kl VI dz.:
Lena Machnowska – Terespol,
Magdalena Chustecka – Wisznice,
Amelia Krzyżanowska – Wisznice.
kl VI chł.:
Adrian Żmińczuk – Kobylany,
Jakub Machnowski – Terespol,
Szymon Trzaskalski – Terespol.
kl VII dz.:
Laura Andrzejewicz – Sławatycze,
Weronika Olichwiruk – Piszczac,
Lena Gdula – Piszczac.
kl VII chł.:
Michał Różnowicz – Wisznice,

Łukasz Pawluczuk – Neple,
Danijl Koralov – nr 3 Międzyrzec 
Podlaski.
Licealiada kl I dz.:
Dominika Kołodziej – ZS Małasze-
wicze,
Karolina Kurzępa – ZS Małaszewicze,
Kinga Bogusz – ZS Małaszewicze.
Licealiada kl I chł.:
Jakub Jureczek – ZS Janów Podlaski,
Jakub Zasiuk – ALO Terespol,
Kacper Wawryszewicz – ZS Małasze-
wicze.
chł. kl II i wyżej:
Dawid Waśkiewicz – ZS Janów Pod-
laski,
Filip Kurasiński – ZS Małaszewicze,
Kacper Machnowski – ALO Terespol.

Materiał: Krystyna Pucer
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Mistrzostwa Województwa Lubelskiego młodziczek 
i młodzików do lat 15 i XI Turniej o Puchar Wójta 

Gminy Terespol w podnoszeniu ciężarów
Andżelika Młynarczyk z Olimpij-
czyka Łuków (rwanie 61 kg, podrzut 
72 kg w kategorii do 55 kg) i Oliver 
Jabkiewicz z GCK Kobylany (rwanie 
105 kg, podrzut 132 kg w kategorii 
do 96 kg) zostali najlepszymi w Mi-
strzostwach Województwa Lubel-
skiego Młodziczek i Młodzików, któ-
re odbyły się w sobotę 8 października 
2022r. w Zespole Szkół im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta w Małasze-
wiczach. W zawodach wzięło udział 

37 zawodników i 24 zawodniczki 
w wieku 13-15 lat.
Spośród zawodników SPC GCK Ko-
bylany wystartowali również:
- Paweł Stempniewski (rwanie 36 kg, 
podrzut 47 kg) zajmując 2 miejsce 
w kategorii do 45 kg;
- Jakub Nowak w debiucie na pomo-
ście (rwanie 37 kg, podrzut 48 kg) 6 
miejsce w kategorii do 61 kg;
- Jakub Cygan (rwanie 56 kg, podrzut 
71 kg) – 2 miejsce w kategorii do 67 kg;

- Miłosz Kasprzuk (rwanie 75 kg, 
podrzut 90 kg) – 2 miejsce w katego-
rii do 73 kg;
- Dawid Greczuk (rwanie 60 kg, pod-
rzut 75 kg) – 3 miejsce w kategorii do 
73 kg;
- Filip Romanowicz (rwanie 61 kg, 
podrzut 77 kg) – 2 miejsce w katego-
rii +96 kg;

Z kolei 9 października 2022r. po raz 
XI odbył się Turniej o Puchar Wój-
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ta Gminy Terespol w podnoszeniu 
ciężarów. W tym roku rywalizację 
zdominowali Wiktoria Gierczuk 
z klubu KS AZS AWF Biała Podlaska 
Podnoszenie Ciężarów (78 kg w rwa-
niu, 92 kg w podrzucie - punktacja 
Sinclair - 219,28 pkt) i Mateusz 
Zawisza z klubu KS Wisła Puławy 
(120 kg w rwaniu, 143 kg w podrzu-
cie, punktacja Sinclair - 325,35 pkt). 
W zawodach wzięło udział 10 kobiet 
i 14 mężczyzn w wieku 16-20 lat.
Najlepsi zawodnicy SPC GCK Koby-
lany to :
- 1 miejsce w kat. do 49 kg, 8 miejsce 
w klasyfikacji Sinclair - Kinga Bogusz 
- 34 kg w rwaniu, 44 kg w podrzucie;
- 2 miejsce w kat. do 67 kg, 3 miejsce 
w klasyfikacji Sinclair - Łukasz Bogusz 
- 90 kg w rwaniu, 115 kg w podrzucie;
- 1 miejsce w kat. do 89 kg, 5 miej-
sce w klasyfikacji Sinclair - Filip Kę-
dzierawski - 90 kg w rwaniu, 115 kg 

w podrzucie.
Serdecznie gratulujemy liderom, 
a pozostałym zawodnikom dziękuje-
my za udział i życzymy aby sukcesy 

sportowe, które są przed Wami do-
równywały tegorocznym wynikom 
bądź biły rekordy w przyszłych zawo-
dach w podnoszeniu ciężarów.

Materiał: Mariusz Siwagow
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Spływ kajakowy w gminie Zalesie
W sobotę 17.09 br. grupa 20 chęt-
nych osób wzięła udział w zorga-
nizowanym spływie kajakowym 
na rzece Krznie w kierunku rzeki 
Bug.

Ze względu na warunki techniczne 
i pogodowe trasa spływu została nie-
co skrócona i końcowym punktem 
spływu były Neple n. Bugiem. Rajd 
został ubezpieczony jako sport wy-
sokiego ryzyka, a wszyscy uczestni-
cy zaopatrzeni zostali w kamizelki 
i płynęli w dwuosobowych kajakach 
z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa. Kajaki zostały wypożyczone 
z  Gospodarstwa Agroturystycz-
nego p. Bylinów z Malowej Góry 
i specjalistyczny samochód odebrał 
sprzęt z punktu końcowego spływu 
tj. z Nepli. Mimo jesiennej pogody 
spływ był udany i uczestnikom do-
pisywał humor od momentu wodo-
wania i na całej trasie. Uczestnicy 
spływu mieli niepowtarzalną okazję 
podziwiania jesiennej przyrody nad-
rzecznej i pięknych zakoli na rzece 

Krznie w okolicach Starzynki. Na 
zakończenie spływu wszyscy uczest-
nicy spotkali się na ognisku, przy 

którym nastąpiło podsumowanie. 
Impreza dofinansowana z budżetu 
Powiatu Bialskiego.

Materiał: Wojciech Kołodyński, UG Zalesie 
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Mateusz Zawisza z klubu KS Wisła Puławy najlepszym zawodnikiem  
XI Turnieju o Puchar Wójta Gminy Terespol
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE

Tytuł usługi

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

21-505 Janów Podlaski, 
ul. Bialska 6a

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

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

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Tytuł usługi

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

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

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

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

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

Dane teleadresowe:

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

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

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

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

od poniedziałku do piątku, 
w godz. 900 – 1300

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorzą-
dowych

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

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

„KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE”

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM 
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA
Tytuł usługi

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

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowa-
dząca 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, bez-
stronna 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:
NPP/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 niepeł-
nosprawność 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 wypo-
sażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem 
podanym do zapisów. Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

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

laski, ul. Warszawska 
30/32

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

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 351-13-99

Adwokaci 21-550 Terespol, 
ul. Wojska Polskiego 132

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

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 333-10-14

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

poniedziałki od 1300 do 
1700

centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 411-20-28
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Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych

21-580 Wisznice, 
ul. Rynek 35

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

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

21-532 Łomazy, 
Pl. Jagielloński 27

środy od 800 do 1200 centralny nr w powiecie: 
(83) 351-13-56, e-mail: obywatel-
skie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 341-70-03

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA

Tytuł usługi

NPO opis usługi:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmie-
rzające 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 prowa-
dząca 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, bez-
stronna 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 niepeł-
nosprawność 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 wypo-
sażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem 
podanym do zapisów. Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Dane teleadresowe:
Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.
Stowarzyszenie Inicja-
tyw Samorządowych

21-505 Janów Podla-
ski, ul. Bialska 6a

poniedziałki, wtorki 
i piątki od 1200 do 1600, 
środy i czwartki od 800 
do 1200

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

do punktu: 609-608-063



GORĄCZKĘ

SUCHY KASZEL

DUSZNOŚCI

PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM

JEŚLI MASZ

NIE IDŹ DO LEKARZA
NIE IDŹ NA SOR

ZADZWOŃ!

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

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

po godz. 18.00
513 096 756
505 187 728

Oddział Zakaźny 
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej

83 414 - 72 - 65

gdzie uzyskasz informacje
o dalszym postępowaniu

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


