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Przewodniczący Rady Powiatu 

w Białej Podlaskiej

Mariusz Kiczyński

Wicestarosta Bialski

Janusz Skólimowski

Starosta Bialski

Mariusz Filipiuk 

Nadszedł czas, gdy żegnamy minione miesiące 

i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

W te piękne i jedyne w roku chwile pragniemy złożyć 

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Bialskiego najserdeczniejsze życzenia.

Niech Państwa starania z lat ubiegłych przyniosą oczekiwane owoce,

a Nowy 2023 Rok upłynie Państwu w zdrowiu i pomyślności.

Niech każdy dzień 2023 roku przepełniony będzie optymizmem, wiarą 

w samego siebie i w drugiego człowieka. 

Oby był to czas nowych szans, zrealizowanych planów i marzeń 

zarówno dla Państwa, jak i dla Naszego Powiatu.
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LIV sesja Rady Powiatu Bialskiego
30 listopada 2022 r. w trybie 
zdalnym odbyła się LIV sesja 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Przewodniczący Rady Mariusz Ki-
czyński otworzył obrady LIV sesji 
Rady Powiatu Bialskiego. W sesji 
uczestniczyło w sumie 21 radnych. 
Jednogłośnie przyjęto porządek ob-
rad oraz rozpatrzono projekty i pod-
jęto uchwały w sprawach: 
– ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu bialskiego;
– przyjęcia „Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2022 – 2025” dla mieszkańców 
Powiatu Bialskiego;

– uchwalenia Programu współpracy 
Powiatu Bialskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2023;
– ustalenia opłat za usunięcie pojaz-
du z drogi na terenie powiatu bial-
skiego i za jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku od-
stąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu;
– wyrażenia zgody na zawarcie umów 
o świadczenie usług w zakresie pu-
blicznego transportu zbiorowego 
w przewozach autobusowych uży-

teczności publicznej w 2023 r.;
– zmiany uchwały w sprawie okre-
ślenia zadań z zakresu zatrudniania 
oraz rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych, na 
które przeznacza się środki finanso-
we Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2022 roku;
– 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 LIV sesję Rady Powia-
tu w Białej Podlaskiej.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

LV sesja Rady Powiatu Bialskiego
22 grudnia 2022 r. w trybie sta-
cjonarnym w budynku Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej 
odbyła się LV sesja Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej.

Przewodniczący Rady Mariusz Ki-
czyński otworzył obrady LV sesji 
Rady Powiatu Bialskiego. W sesji 
uczestniczyło 18 radnych. 
Przyjęto porządek obrad oraz rozpa-
trzono projekty i podjęto uchwały 

w sprawach:
– uchwalenia budżetu Powiatu Bial-
skiego na 2023 rok;
– wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Bialskiego na lata 2023 – 
2045;
– zmian w budżecie Powiatu Bialskie-
go na 2022 rok;
– zmiany uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Bialskiego na lata 2022 –2041;
– wyrażenia zgody na zbycie nieru-

chomości położonych w mieście Biała 
Podlaska.

Na zakończenie Przewodniczący 
Rady Mariusz Kiczyński oraz Staro-
sta Bialski Mariusz Filipiuk złożyli 
Wszystkim świąteczne życzenia. 
W związku z wyczerpaniem porząd-
ku obrad Przewodniczący Rady Po-
wiatu zamknął LV sesję Rady Powia-
tu w Białej Podlaskiej.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

Papież błogosławi ziemi podlaskiej
Międzynarodowa konferencja 
naukowa „Prawa człowieka w na-
uczaniu papieża Jana Pawła II”, 
której przewodniczył dr hab. 
Przemysław Litwiniuk, odbyła 
się 30 listopada w Watykanie. 

Jej częścią była też audiencja general-
na u papieża Franciszka, na Placu Św. 
Piotra. Ojciec Święty przekazał błogo-
sławieństwo mieszkańcom podlaskiej 
ziemi i uczestniczącej w spotkaniu de-

legacji powiatu bialskiego. 
– To niezwykła chwila i niezwykłe miej-
sce. Słowa papieża Franciszka brzmią tu 
szczególnie, trafiają prosto w serca zebra-
nych. W trakcie audiencji papież podkre-
ślał, że myśl o modlitwie jest dobra, kie-
dy prowadzi do miłości Boga i bliźniego, 
do ofiarnej służby na rzecz wspólnoty. 
Błogosławił mieszkańcom powiatu bial-
skiego i całej podlaskiej ziemi – mówi 
Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski, 
który przekazał papieżowi prezent 

w postaci płaskorzeźby przedstawia-
jącej Męczenników z Pratulina. 
Podczas audiencji papież Franciszek 
zaznaczał, że powinniśmy iść do przo-
du w rozumieniu tego, co dzieje się 
w naszym sercu. Do tego potrzebny 
jest rachunek sumienia, by zobaczyć, 
co się wydarzyło w ciągu dnia. – Dzi-
siaj się tam pogniewałem, nie zrobi-
łam tego... Ale dlaczego? Wyjście poza 
to, dlaczego, to szukanie korzeni swo-
ich błędów – mówił papież Franciszek. 
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– Ale, dzisiaj byłem szczęśliwy, chociaż 
byłem znużony, bo musiałem pomóc 
tym ludziom, ale na koniec czułem się 
spełniony z powodu udzielonej pomo-
cy – nauczał Ojciec Święty. Na zakoń-
czenie audiencji papież błogosławił 
mieszkańcom ziemi podlaskiej. 
– Przepełnia mnie wdzięczność, że oso-
biście mogłem podziękować Ojcu Świę-
temu za błogosławieństwo. Męczennicy 
z Pratulina to symbol naszej, podlaskiej 
ziemi. Na ołtarze wyniósł ich Jan Paweł 
II, by wiara nie gasła w narodzie, który 
umiłował Boga i Ojczyznę. Jestem pod 
olbrzymim wrażeniem strony organiza-
cyjnej i poziomu konferencji naukowej, 
która była przyczynkiem do przekazania 
świadectwa i wdzięcznej pamięci o du-
chowym i naukowym dorobku papieża 
Polaka – podkreśla ks. infułat Kazi-
mierz Korszniewicz, z Międzyrzeca 
Podlaskiego. 
Międzynarodowa konferencja nauko-
wa „Prawa człowieka w nauczaniu pa-
pieża Jana Pawła II”, której przewod-
niczył dr hab. Przemysław Litwiniuk, 
odbyła się w XX rocznicę przyznania 
Janowi Pawłowi II godności Docto-
ra Honoris Causa przez Senat Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
–  Dziedzictwo po papieżu Janie Paw-
le II ma charakter nie tylko duchowy, 
ale również naukowy. Myśl społeczna 
Ojca Świętego to inspiracja do refleksji 
filozoficznej, ekonomicznej i prawniczej, 
zakotwiczonej w kluczowym pojęciu - 
godności człowieka. Społeczność akade-
micka SGGW czuje się do prowadzenia 
tego rodzaju badań i upowszechniania 
współczesnej wartości dorobku Jego pon-
tyfikatu szczególnie zobowiązana – pod-
kreśla na koniec dr hab. Przemysław 
Litwiniuk, organizator tego niezwy-
kłego wydarzenia. 
Na zakończenie konferencji, delega-
cja złożona ze środowiska naukowego 
i przedstawicieli samorządu bialskiego 
złożyła wiązankę na grobie św. Jana 
Pawła II.

Materiał: Piotr Pyrkosz – Słowo Podlasia Fo
t. 
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Jestem niezmiernie zadowolony i wdzięczny, że wraz z przedstawicielami z Powiatu Bialskiego mogłem uczestniczyć 
na audiencji u Papieża Franciszka, podczas której wręczyliśmy Ojcu Świętemu symbole, czczone na terenie Podlasia, 
na terenie Naszego Powiatu. Była to dla nas wszystkich niezwykle wzruszająca chwila.     
                  Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk
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Konkurs organizowany jest cyklicznie 
od 2008 r. przez Starostwo Powiato-
we w Białej Podlaskiej przy koordyna-
cji Wydziału Rolnictwa i Środowiska, 
skierowany jest do szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z terenu 
powiatu bialskiego. Celem konkursu 
jest rozpowszechnienia wśród dzieci 
i  młodzieży właściwej postawy eko-
logicznej, a  w  szczególności wobec 
zaśmiecania powierzchni Ziemi odpa-
dami komunalnymi. 
W  tym roku, w  trakcie trwania 
konkursu od 9 kwietnia do 31 paź-
dziernika 2022 r., w  tegorocznej 
edycji konkursu udział wzięło 4703 
uczniów, którym udało się zebrać 
łącznie: blisko 2 tony baterii i  aku-
mulatorów; ponad 10 ton szkła; 
ponad 19 ton plastiku; ponad 61 
ton papieru i tektury; ponad 600 kg 
puszek aluminiowych; blisko 4 tony 
nakrętek butelek PET; 9,5 tony zło-
mu; blisko 12 ton zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz 
2,5 tys. sztuk tonerów drukarskich.

Nasze wspólne wysiłki zostały dostrze-
żone na forum ogólnopolskim i  doce-
nione wyróżnieniem w  prestiżowym 
konkursie „GOZpodarz 2022” organi-
zowanym przez Forum Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ko-
alicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”. 
Szkoły podjęły prawie 200 różnorod-

nych działań edukacyjnych, angażując 
w  nie instytucje publiczne i  inne pod-
mioty zewnętrzne – mówił Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk. 

Starostwo Powiatowe w  Białej Pod-
laskiej ufundowało nagrody rzeczo-
we szkołom, jak również uczniom, 
najbardziej zaangażowanym w  kon-
kurs. Nagrody wręczyli Starosta Bial-
ski Mariusz Filipiuk, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
Mariusz Kiczyński, Sekretarz Po-
wiatu Jarosław Gajewski, Radny Po-
wiatu Marek Sulima, Radny Powiatu 
Paweł Stefaniuk oraz Radny Powiatu 
Paweł Litwiniuk.
W dniu 25 listopada 2022 r. Komisja 
Konkursowa w składzie:
1) Przemysław Bierdziński – Dy-

rektor Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska Starostwa Powia-
towego w  Białej Podlaskiej – 
przewodniczący; 

2) Marek Sulima – przewodni-
czący Komisji Rolnictwa, Go-
spodarki i Infrastruktury Rady 
Powiatu – członek;

3) Mateusz Majewski – członek 
Zarządu Powiatu – członek;

4) Anna Jureczek – przedstawiciel 
Wydziału Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej – członek;

5) Małgorzata Kołodziejska – 

przedstawiciel Wydziału Rol-
nictwa i  Środowiska Starostwa 
Powiatowego w  Białej Podla-
skiej – sekretarz. 

Zgodnie z Regulaminem Konkur-
su komisja wyłoniła 5 laureatów, 
którymi zostali:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Św. Jana Pawła II w Tuli-
łowie; 
II miejsce – Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Janusza Kusocińskiego 
w Rogoźnicy; 
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej w Grabanowie;

XIV edycja konkursu „Czysta Ziemia” za nami
14 grudnia br. odbył się finał XIV edycji konkursu „Czysta Ziemia”, podczas którego nagrodzeni zostali 
uczniowie oraz szkoły, które wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w działaniach w za-
kresie edukacji ekologicznej, zbiórce odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, zbiorowym 
sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania oraz podjęli inne 
inicjatywy proekologiczne podnoszące świadomość problemu zaśmiecenia i ochrony powierzchni Ziemi. 
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IV miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu; 
V miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Dobryniu Dużym. 

Wyróżnienia otrzymali:
1. Szkoła Podstawowa im. ks. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Szóstce; 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Sitniku; 

3. Szkoła Podstawowa im. Henry-
ka Sienkiewicza w  Sławacinku 
Starym; 

4. Szkoła Podstawowa im. Bł. Mę-
czenników Podlaskich w Hrudzie; 

5. Szkoła Podstawowa im. Polski 
Niepodległej w Zalesiu.

Pozostałe szkoły, które wzięły 
udział w  konkursie otrzymały 
nagrody za uczestnictwo:
1. Szkoła Podstawowa w  Bere-

zówce;
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-

nopnickiej w Wólce Dobryńskiej;
3. Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Henryka Sienkiewicza 
w Halasach;

4. Szkoła Podstawowa im. Kajetana 
Sawczuka w Komarnie Kolonii;

5. Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Konstantynowie;

6. Szkoła Podstawowa im. ks. 
Jana Twardowskiego w  Horo-
dyszczu;

7. Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Tucznej;

8. Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Łomazach;

9. Szkoła Podstawowa Pomnik 
1000-lecia Nr 1235 im. Bo-
haterów II Wojny Światowej  
w Woskrzenicach Dużych;

10. Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Rokitnie;

11. Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Mikołaja Kopernika 
w Tłuśćcu;

12. Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Kobylanach;

13. Zespół Szkół im. Kornela Maku-
szyńskiego w Małaszewiczach;

14. Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława Zawadzkiego 
w Wisznicach;

15. Liceum Ogólnokształcące im. 
gen. Władysława Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim;

16. Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Marii Dąbrowskiej w  Mię-
dzyrzecu Podlaskim;

17. Zespół Szkół im. Adama Naru-
szewicza w Janowie Podlaskim.

Nagrody indywidualne otrzymali:
1. Marcin Jaroński - Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jana Pawła II w Tuliłowie;

2. Mateusz Semeniuk - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Kusocińskiego w Rogoźnicy;

3. Amelia Sałata - Szkoła Podsta-
wowa im. 30 Poleskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej w Gra-
banowie;

4. Agata Onisiewicz - Szkoła Pod-
stawowa im. Janiny Poraziń-
skiej w Styrzyńcu;

5. Jakub Kukawski - Szkoła Pod-
stawowa w Dobryniu Dużym;

6. Anna Osak - Szkoła Podstawo-
wa im. ks. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Szóstce;

7. Antoni Jaszczuk - Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy 
w Sitniku;

8. Weronika Mieńko - Szkoła Pod-
stawowa im. Henryka Sienkie-
wicza w Sławacinku Starym;

9. Zofia Panasiuk - Szkoła Pod-
stawowa im. Bł. Męczenników 
Podlaskich w Hrudzie;
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10. Wiktor Czyżak - Szkoła Podsta-
wowa im. Polski Niepodległej 
w Zalesiu;

11. Szymon Bareja - Szkoła Podsta-
wowa w Berezówce;

12. Julia Urban - Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej 
w Wólce Dobryńskiej;

13. Natalia Duda - Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Halasach;

14. Szymon Dąbrowski - Szkoła 
Podstawowa im. Kajetana Saw-
czuka w Komarnie Kolonii;

15. Julia Derehajło - Szkoła Podsta-
wowa im. Adama Mickiewicza 
w Konstantynowie;

16. Klaudia Jakubiuk - Szkoła Pod-
stawowa im. ks. Jana Twardow-

skiego w Horodyszczu;
17. Joanna Dawidowska - Szkoła 

Podstawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Tucznej;

18. Aneta Kowieska - Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łomazach;

19. Igor Chimicz - Szkoła Podstawo-
wa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 
im. Bohaterów II Wojny Świato-
wej w Woskrzenicach Dużych;

20. Mikołaj Kiryluk - Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II 
w Rokitnie;

21. Lena Nowińska - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Miko-
łaja Kopernika w Tłuśćcu;

22. Magdalena Andrzejuk - Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego 

w Kobylanach;
23. Marcel Zbaracki - Zespół Szkół 

im. Kornela Makuszyńskiego 
w Małaszewiczach;

24. Julia Kożuch - Liceum Ogólno-
kształcące im. Władysława Za-
wadzkiego w Wisznicach;

25. Mikołaj Kazimierczak - Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Wła-
dysława Sikorskiego w Między-
rzecu Podlaskim;

26. Wiktoria Antoniuk - Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. Ma-
rii Dąbrowskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim;

27. Karol Górski - Zespół Szkół im. 
Adama Naruszewicza w  Jano-
wie Podlaskim.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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Droga w Nowosiółkach została oficjalnie otwarta
Zakończyła się realizacja inwe-
stycji mającej na celu budowę dro-
gi powiatowej w Nowosiółkach. 
Przedsięwzięcie było możliwe 
dzięki środkom z Polskiego Ładu 
oraz współpracy Gminy Sławaty-
cze i Powiatu Bialskiego. W dniu 
25 listopada nastąpiło uroczyste 
oddanie drogi do użytku. 

Droga powiatowa nr 1065L na od-
cinku Liszna – Nowosiółki o długości 
3,7 km została przejęta przez Gminę 
Sławatycze na czas realizacji inwe-
stycji od Powiatu Bialskiego. Przed-
sięwzięcie zostało dofinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład kwotą 4.465.000 zł, a jego 
łączna wartość to 5 mln złotych. Oba 
samorządy wyłożyły z własnych bu-
dżetów po 250 tys. zł.
– Jest to droga prawie wzdłuż Bugu, 
droga strategiczna przede wszystkim 
dla obronności państwa, ale też dla 
ludzi, którzy tu mieszkają i dla tury-
stów. Uczęszczana przez rowerzystów, 

ale niestety była już w takim stanie, że 
nie bardzo dało się po niej jeździć ro-
werem – stwierdził wójt Arkadiusz 
Misztal. Droga łączy miejscowości 
Liszna, Nowosiółki i Jabłeczna. 
– Ta droga jest naszym życiem. Była 
już w takim stanie, że nie mógł się tu 
minąć samochód z samochodem. Jeste-
śmy wdzięczni za tą drogę wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do tej budo-
wy – mówiła podczas otwarcia sołtys 
wsi Nowosiółki Nina Hasiuk.
Inwestycja możliwa była dzięki 
znacznym środkom Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. 
– Nigdy tak duże środki nie były prze-
kazywane samorządom do momentu 
programu, który wprowadziliśmy jako 
Prawo i Sprawiedliwość. Uważamy, że 
należy nam się zrównoważony rozwój, 
musimy się tak samo rozwijać, jak Pol-
ska zachodnia – podkreślił poseł na 
Sejm Dariusz Stefaniuk.
Gmina Sławatycze jest w trakcie re-
alizacji kolejnych ważnych dla tego 
terenu inwestycji. 

– Jesteśmy w trakcie ogłaszania prze-
targów na kolejny rok i to będą również 
bardzo duże, drogowe inwestycje. Bę-
dzie to ponad 10 mln złotych. Chcemy 
łączyć główne szlaki komunikacyjne, 
tak by drogi były przejezdne dla miesz-
kańców i odwiedzających i stanowiły 
spójny system – wyjaśnia włodarz 
gminy. Dwa projekty, które zosta-
ną zrealizowane w przyszłym roku, 
obejmą niemal wszystkie ulice grun-
towe w Sławatyczach i siedem dróg 
w miejscowościach gminnych. – Ta-
kich inwestycji jeszcze w tej gminie nie 
było. Nasz przyszłoroczny budżet jest 
stricte inwestycyjny. Prawie 28 mln 
złotych, z czego 16 mln złotych to in-
westycje. 
Nowo wybudowana drogi pozwala 
na komfortowy dojazd do klasztoru 
w Jabłecznej i świetlicy, która jest 
budynkiem pozostałym po bytności 
Niemców na tym terenie. Odwiedza-
jący znajdą tu atrakcyjne tereny do 
rekreacji. 

Materiał: Radio Biper 
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Środki finansowe przeznaczone na budowę dróg to dobrze wydane pieniądze. Oznaczają przede wszystkim komfort 
mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Cieszę się, że mieszkańcy gminy Sławatycze zyskali, tak ważny dla nich odcinek 
nowej drogi.                    
    	 	 	 	 	 	 															Członek	Zarządu	Powiatu	-	Mateusz	Majewski
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Muzeum w Romanowie wśród wyróżnionych  
za organizację wydarzeń w ramach Europejskich 

Dni Dziedzictwa
Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Romanowie zo-
stało wyróżnione za organizację 
wydarzeń w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2022. Uroczy-
sta Gala Jubileuszowa odbyła się  
7 grudnia br. w Teatrze Kamieni-
ca w Warszawie. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to cy-
kliczny projekt kulturalny, społeczny 
i edukacyjny, który swoim zasięgiem 
obejmuje już 50 krajów będących 
swoistymi sygnatariuszami Europej-
skiej Konwencji Kulturalnej. Warto 
dodać, że EDD, zapoczątkowane we 
Francji przez Radę Europy w 1985 r. 
i prowadzone jako wspólna inicjaty-
wa Komisji Europejskiej i Rady Eu-
ropy od 1999 r., umożliwiły obywa-
telom poznawanie kultury poprzez 
wydarzenia tematyczne. Stanowią 
doskonałą okazję do odkrywania hi-
storii ludzi i miejsc, które przyczyniły 
się do ukształtowania kultury i dzie-
dzictwa Europy. Przez dwa weekendy 
września w całej Polsce odbyło się po-
nad 1200 wydarzeń o charakterze ar-
tystycznym i naukowym, w których 
uczestniczyło przeszło 200 tysięcy 
osób. Nie brakowało wystaw, kon-

certów, pokazów, spacerów, rajdów, 
festynów i wielu innych, emocjonu-
jących przedsięwzięć, które na dłu-
go pozostaną w pamięci wszystkich 
osób, które wzięły w nich udział. 
We wrześniu można było bezpłat-
nie zwiedzić najciekawsze zabytki 
w swojej okolicy oraz skorzystać 
z szerokiego wachlarza wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych. Pod-
czas Europejskich Dni Dziedzictwa 
nawet niedostępne na co dzień za-
bytki wpuszczają w swoje mury go-
ści, a uczestnicy licznych spotkań, 
prelekcji i warsztatów poznają histo-

rię i kulturę zarówno narodową, jak 
i regionalną czy lokalną. W tym roku 
został przeprowadzony już po raz 
30 i z tej okazji 7 grudnia w Teatrze 
Kamienica w Warszawie odbyła się 
Gala Jubileuszowa Europejskich Dni 
Dziedzictwa pod hasłem „Połączeni 
dziedzictwem”. Podziękowanie za 
zaangażowanie w organizację 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
odebrali przedstawiciele roma-
nowskiego muzeum: dyrektor 
Krzysztof Bruczuk, Dorota De-
mianiuk i Mariola Jeruzalska.

Materiał: Radio Biper
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Konferencja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
podsumowująca realizację projektu „Jestem – więc działam”

5 grudnia 2022 r. w hotelu Ska-
la w Białej Podlaskiej Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie zor-
ganizowało konferencję podsu-
mowującą realizację projektu 
„Jestem – więc działam”. Projekt 
realizowany jest w okresie od 1 
stycznia 2019 r. do 30 grudnia 
2022 r. w ramach Działania 11.1 
Aktywne włączenie Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 i współfinansowane 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
Pani Małgorzata Romanko – Dy-
rektor Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej, Pani Karolina 
Kwaśniewska – Kierownik Ośrodka 
Adopcyjnego w Lublinie, Pani Mał-
gorzata Frant-Błażucka – Kierownik 

oddziału ds. pomocy instytucjonalnej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Pan Wicestarosta Janusz Skólimow-
ski, Pan Sekretarz Powiatu Jarosław 
Gajewski, Pani Czesława Caruk czło-
nek Zarządu, Pani Skarbnik Elwira 
Charewicz, Pani Barbara Kociubiń-
ska-Koza Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych, Pani Halina Mincewicz 
– była Dyrektor PCPR, dyrektorzy 
jednostek pomocy społecznej powia-
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tu, przedstawiciele gminnych, ośrod-
ków pomocy społecznej, przedsta-
wiciele Powiatowego Urzędu Pracy, 
rodziny zastępcze a także uczestnicy 
projektu.
Podczas spotkania przedstawiono 
prezentację podsumowującą reali-
zację projektu, a także przedstawio-
no nowe wyzwania i dobre praktyki 
w pieczy zastępczej. Na końcu za-
prezentowano realizację programu 
Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 
w powiecie bialskim.
Projekt „Jestem – więc działam” 
skierowany jest do 150 klientów  
i klientek PCPR – 100 wychowan-
ków pieczy zastępczej oraz 50 osób 
z niepełnosprawnościami. Głównym 
celem projektu jest przeciwdziałanie 
zjawisku uzależnienia od pomocy 
społecznej, dziedziczenia biedy oraz 
niekorzystnych postaw społecznych 
oraz poprawa dostępu do rynku pra-
cy wskazanej grupy docelowej.
Działania projektowe to komplekso-
we wsparcie grupy docelowej z wy-
korzystaniem zróżnicowanych form 
i metod aktywizacji społeczno-zawo-
dowej, w tym stosowanie instrumen-
tów aktywizacji edukacyjnej, społecz-
nej, zdrowotnej i zawodowej.

W ramach projektu realizowano 
4 główne zadania:
1. Aktywizacja edukacyjno-zawodo-
wa wychowanków pieczy zastępczej.
2. Aktywizacja edukacyjno-zawodo-
wa osób z niepełnosprawnościami.
3. Aktywizacja społeczno-zdrowotna 
wychowanków pieczy zastępczej.
4. Aktywizacja społeczno-zdrowotna 
osób z niepełnosprawnościami.
Każdy uczestnik projektu miał opra-
cowaną indywidualną ścieżkę uczest-
nictwa, która zawierała diagnozę sy-
tuacji, główne zasoby jak i bariery 
uczestnika, cele do osiągnięcia i plan 
realizacji wsparcia.

Główne działania w ramach za-
dań projektu to:
1. Realizacja stażu 6-cio miesięcz-
nego stażu zawodowego, z którego 
skorzystało 13 wychowanków pieczy 
zastępczej oraz 6 osób z niepełno-
sprawnościami.

2. Kursy i  szkolenia podnoszące 
kwalifikacje zawodowe/uzupełniają-
ce kompetencje. Kursy kończyły się 
egzaminem wewnętrznym lub pań-
stwowym (w zależności od charak-
teru kursu), uczestnicy mieli zapew-
nione materiały szkoleniowe, serwis 
kawowy, obiad, odzież ochronną (je-
śli dotyczy). Katalog kursów i szko-
leń miał charakter otwarty. Oferta 
kursów była dobierana do grupy do-
celowej, jej potrzeb, możliwości i za-
interesowań.
Przykładowe zrealizowane kursy:
Wychowawca kolonijny, animator 
czasu wolnego;
Asystentka nauczyciela przedszkola;
Spedycja i transport od podstaw – 2 
edycje;
Opiekun w żłobku lub klubie dziecię-
cym;
Kurs języka angielskiego z egzami-
nem TELC;
Spawacz metodą MAG;
Barman – barista;
Sprzedawca, kasjer fakturzysta z ob-
sługą kas fiskalnych i programem do 
fakturowania;
Stolarz z elementami frezowania – II 
edycje;
stolarz zaawansowany;
prawo jazdy kat. B – III edycje;
prawo jazdy kat. B+E;
prawo jazdy kat C+E z kwalifikacją 
wstępną;
prawo jazdy kat C;
stylista wizażysta, stylista paznokci 
II edycje;
operator koparko – ładowarki II edycje;
operator wózków widłowych – II edycje;

ogrodnik terenów zielonych;
cukiernik II edycje;
kurs kulinarny;
opiekun osób starszych lub z niepeł-
nosprawnościami;
florysta;
fotograf ślubny i okolicznościowy;
grafika komputerowa – III edycje.
Oprócz kursów/szkoleń w ramach za-
dania uczestnicy mieli refundowane 
koszty korepetycji/przygotowania do 
matury, refundacji kosztów czesnego 
na studiach wyższych (do 2100,00 zł 
na rok kalendarzowy), opieka nad 
dzieckiem podczas realizacji wspar-
cia, zwrot kosztów dojazdu, jednora-
zowe stypendium szkoleniowe.
W ramach aktywizacji społeczno-
-zdrowotnej sfinansowano m.in.:
– Indywidualną terapię specjalistycz-
ną;
– Warsztaty grupowe z psychologiem 
z zakresu komunikacji, asertywności, 
poczucia własnej wartości;
– Indywidualne poradnictwo psycho-
logiczne;
– Zajęcia rehabilitacyjne (10 dni);
– Karnety na basen i bilety do kina. 
Oprócz działań indywidualnych od-
były się także wydarzenia grupowe 
tj.:
Piknik profilaktyczno-integracyjny 
dla środowiska pieczy zastępczej 
(2019 -2021);
Wyjazd integracyjno-socjalizacyjny 
do Muzeum Wsi Lubelskiej i Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce – 12 
osób z niepełnosprawnościami;
Wyjazd edukacyjno-integracyjny do 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
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i Parku Trampolin w Warszawie – 14 
wychowanków pieczy zastępczej;
Wyjazd integracyjno-socjalizacyjny 
na tor gokardowy do Lublina – 14 
wychowanków pieczy zastępczej;
Wyjazd szkoleniowo - terapeutyczny 
do Konstancina Jeziornej dla 12 osób 
z niepełnosprawnościami na 10 dni. 
Podczas wyjazdu zrealizowano kurs 
rejestratora medycznego, warsztaty 
z psychologiem, zabiegi rehabilita-
cyjne oraz zajęcia aktywizująco- in-
tegrujące.
Wyjazdy pozytywnie wpływają na 

odnowienie relacji społecznych, bu-
dowanie pozytywnych relacji, otwar-
cie na kontakty międzyludzkie, po-
magają z wyjścia z postawy pasywnej 
wobec środowiska.
Pomimo realizacji projektu w znacz-
nej mierze w okresie pandemii udało 
się osiągnąć zamierzone wskaźniki 
rezultatu tj.:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, któ-
re uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu pro-
gramu – 100;

Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym po-
szukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 40;
Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym pra-
cujących po opuszczeniu programu 
– 29.

Całkowita wartość projektu to: 2 704 
567,25 zł;
Dofinansowanie UE: 2 298 882,10 zł;
Wkład własny: 405 685,15 zł.

Materiał: PCPR w Białej Podlaskiej 

Wojewoda Lubelski wyróżnił Powiatowe  
Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

Podczas Wojewódzkich obcho-
dów Dnia Pracownika Socjal-
nego Dyrektor i  Pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Białej Podlaskiej 
otrzymali wyróżnienie od Wo-
jewody Lubelskiego Pana Lecha 
Sprawki m.in.: za zaangażowa-
nie i rzetelne wykonywanie po-
wierzonych zadań. Wyróżnienie 
odbierała Pani Dyrektor Małgo-
rzata Malczuk wraz z pracowni-
kami instytucji. 

Materiał: PCPR Biała Podlaska Fo
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Społeczność LO w Wisznicach uczciła  
pamięć patrona

30 lat temu Liceum Ogólno-
kształcącemu w  Wisznicach 
nadano imię jego założyciela 
i wieloletniego dyrektora – Wła-
dysława Zawadzkiego. Rocznicę 
tego wydarzenia uczczono w spo-
sób szczególny.

W dniu 5 grudnia 2022 r. w Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c y m  i m i e n i a 
Władysława Zawadzkiego w Wisz-
nicach odbyły się obchody Dnia Pa-
trona oraz ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Na uroczystość zapro-
szono córkę patrona, panią Marię 
Steckiewicz, emerytowanych nauczy-
cieli i pracowników niepedagogicz-
nych liceum, a także rodziców pierw-
szoklasistów. Pani Maria Steckiewicz 
przedstawiła zebranym okoliczności 
powstania szkoły ponadpodstawowej 
w Wisznicach. Mówiła o trudnych 
powojennych czasach i działalności 
swojego ojca, który starał się stwo-
rzyć warunki do nauki dla wiejskiej 
młodzieży, często z ubogich rodzin. 
Pani Steckiewicz przypomniała rów-
nież wartości, które były szczególnie 
bliskie jej ojcu – szacunek dla dru-
giego człowieka i odpowiedzialność 

w pracy nauczyciela. Z tej szcze-
gólnej okazji otworzona została 
nowa siedziba muzeum szkolonego, 
w którym można oglądać ekspona-
ty dokumentujące historię szkoły 
i działalność jej założyciela: listy, 
odznaczenia i inne pamiątki rodzin-
ne. Szczególne znaczenie dla licznie 
przybyłych rodziców miało ślubo-
wanie młodzieży, która rozpoczyna 
naukę w klasie pierwszej. W poczet 
uczniów liceum zostali przyjęci 
uczniowie klas: akademickiej, poli-
cyjnej, wojskowej i straży granicznej. 
Pani dyrektor Izabela Sokołowska 

gratulowała młodzieży, życząc wielu 
sukcesów w zdobywaniu wiedzy i no-
wych umiejętności oraz satysfakcji 
z podejmowania nowych wyzwań. 
Spotkanie szkolnej społeczności sta-
ło się okazją do przedstawienia wyni-
ków konkursów przeprowadzonych 
wśród młodzieży. Wręczone zostały 
dyplomy, nagrody i upominki za-
równo uczestnikom, jak i laureatom. 
Po części oficjalnej młodzież zapre-
zentowała montaż słowno-muzycz-
ny, przygotowany pod kierunkiem 
nauczycieli.

Materiał: LO im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach 

Fo
t. 

LO
 im

. W
ł. 

Za
w

ad
zk

ie
go

 w
 W

is
zn

ic
ac

h
Międzyrzecki ZSE podsumował praktyki  

zawodowe we Włoszech
Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Międzyrzecu Podlaskim zreali-
zował kolejną już edycję projektu 
praktyk zawodowych oraz kursów 
i szkoleń w ramach programu Era-
smus+. Uczniowie oraz nauczyciele 
wzbogacali swoją wiedzę, oraz roz-
wijali umiejętności podczas czerw-
cowego wyjazdu do Włoch. W dniu 
1 grudnia br. odbyło się uroczyste 
podsumowanie, podczas którego 
uczestnicy wyjazdu odebrali do-
kumenty Europass Mobilność po-
twierdzające udział w projekcie.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Marii Dąbrowskiej w Międzyrze-
cu Podlaskim w okresie 01.09.2022 
– 30.11.2022 realizował projekt 
współfinansowany z funduszy Unii 
Europejskiej programu Erasmus +, 
sektora Kształcenie i szkolenia zawo-
dowe dla uczniów i kadry o numerze 
2021-1-PL01-KA121-VET-000012267 
w ramach 5-letniej akredytacji na lata 
2021-2027. Budżet na ten rok to oko-
ło 75 tys. euro.
– Zadaniem tego projektu było przede 
wszystkim rozszerzenie działań eduka-

cyjnych szkoły. Równocześnie miało to 
za zadanie poszerzyć horyzonty mło-
dzieży i pokazać im kawał świata. Z mo-
jego punktu widzenia, była to możliwość 
nagrodzenia najlepszych z najlepszych, 
tych, którzy się świetnie uczą i zacho-
wują. W ramach tego programu mogłem 
ich nagrodzić za wysiłki. Mogłem przez 
chwilę poobcować z czołówką intelektu-
alną naszej szkoły, z ludźmi, którzy kie-
dyś będą budować ten kraj. A cała reszta 
ma powód, by się lepiej uczyć – wyjaśnia 
założenia projektu jego autor dyrek-
tor ZSE w Międzyrzecu Podlaskim  
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Robert Matejek.
Udział w projekcie był szansą na odby-
cie praktyk zawodowych oraz kursów 
i szkoleń dla uczniów i kadry z Eko-
nomika. W terminie 12 – 25.06.2022 
na zawodową mobilność wyjechało 37 
uczniów z profili technik informatyk, 
ekonomista i reklamy oraz 3 nauczy-
cieli na kursy i szkolenia językowe 
oraz wykorzystywanie narzędzi oraz 
technik komputerowych w edukacji. 
Uczniom towarzyszyło dwóch opie-
kunów, również nauczycieli ze szkoły. 
Praktyki i szkolenia realizowane były 
we współpracy z dwoma włoskimi or-
ganizacjami partnerskimi: MEL Tra-
ining Center S.R.L.S., odpowiedzialna 
za realizację praktyk oraz EUROPEAN 
MOBILITY CENTER, która organizo-
wała kurs dla kadry.
Wszystkie działania odbywały się 
w miejscowości Cattolica, prowincja 
Rimini, również tam w hotelu zakwa-
terowana była cała grupa. Podczas 
dwutygodniowej mobilności ucznio-
wie poszerzyli swoje kompetencje za-
wodowe oraz umiejętności językowe. 
Praca we włoskich przedsiębiorstwach 
umożliwiła im również rozwój umie-
jętności organizacyjnych, społecz-
nych oraz kulturowych. Prócz prak-
tyk i szkoleń uczniowie i nauczyciele 
realizowali w wolnym czasie program 

kulturowy dzięki, któremu zwiedzili 
takie atrakcje jak San Marino, We-
necję, zamek w pobliskiej Gradarze, 
Loreto oraz Rimini. Był również czas 
na relaks i plażowanie oraz wieczorną 
integrację.
Udział w  mobilności poprzedzo-
ny został rekrutacją zarówno dla 
uczniów, jak i kadry oraz odbyciem 
przez uczniów cyklu zajęć przygoto-
wawczych językowych, kulturowych 
i warsztatów psychologiczno – peda-
gogicznych o łącznym wymiarze 32 
godzin lekcyjnych.
Każdy z uczestników otrzymał certyfi-
kat potwierdzający odbycie mobilności 
w języku angielskim. W najbliższym 
czasie planujemy również uroczystość 
rozdania dokumentów Europass Mo-

bilność wraz z podsumowaniem pro-
jektu. 
Cele akredytowanego projektu to:
– rozwój oferty kształcenia zawodo-
wego poprzez wykorzystanie dobrych 
praktyk w zakresie narzędzi oraz 
metod pracy i współpracy placówek 
kształcenia zawodowego i pracodaw-
ców w innych krajach europejskich;
– wzrost kompetencji kadry poprzez 
poznanie nowych narzędzi i metod 
pracy oraz rozwój kompetencji języ-
kowych;
– wzrost zainteresowania młodzieży 
kończącej szkołę podstawową kształ-
ceniem zawodowym poprzez zapew-
nienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej 
dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

Materiał: Izabela Hodun 
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Gmina Wisznice liderem powiatu w Rankingu 
Gmin Lubelszczyzny

W dniu 9 grudnia w Hotelu Win-
centów koło Lubartowa odbyła 
się uroczysta gala wręczenia na-
gród w szóstej już edycji Rankin-
gu Gmin Lubelszczyzny organizo-
wanym przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Regionalny 
Ośrodek w Lublinie we współ-
pracy z Urzędem Statystycznym 
w Lublinie. W rankingu najlep-
szych gmin Gmina Wisznice upla-
sowała się na drugim miejscu. 

Ranking pozwala wyłonić gminy wo-
jewództwa lubelskiego o najwyższych 

szesnastu wskaźnikach mierzących 
m.in. potencjał, aktywność i wyni-
ki osiągane w sferze gospodarczej 
i społecznej. Naszą intencją jest aby 
organizowany corocznie Ranking Gmin 
Lubelszczyzny był przedsięwzięciem 
o szczególnym znaczeniu dla wojewódz-
twa, wprowadzającym do publicznej 
debaty zasadę oceny samorządów przy 
pomocy wskaźników liczbowych – pod-
kreślają pomysłodawcy i organizato-
rzy rankingu.
Ocenie poddawane są wszystkie gmi-
ny województwa lubelskiego z wyłą-
czeniem miast na prawach powiatu. 

W tym roku w kategorii gmin wiej-
skich na szczycie rankingu znalazła się 
Gmina Puchaczów, natomiast Gmina 
Wisznice uplasowała się na wyso-
kim drugim miejscu przyjmując 
tytuł lidera powiatu bialskiego. 
Gmina miejsko-wiejska: Gmina Ryki, 
gmina miejska: Miasto Świdnik.
Na liście wskaźników, które po-
zwoliły umieścić gminy na odpo-
wiednim miejscu rankingowym 
znalazły się:
– Sfera gospodarcza:
1) Średnioroczne dochody własne 
budżetów gmin na 1 mieszkańca 
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Mikołajkowe odwiedziny
Święty Mikołaj pamięta o wszyst-
kich 6 grudnia gościł w Szko-
le Podstawowej z Oddziałami 
Przedszkola im. J. I. Kraszew-
skiego w Wisznicach. 

Obdarował on prezentami wszyst-
kich uczniów i pracowników. Na-
stępnie udał się do Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego w Curynie, by 
pacjentom i personelowi wręczyć 
świąteczne upominki. Wspaniałym 
św. Mikołajem okazał się Antoni 
Gębka, Przewodniczący Samorzą-
du Uczniowskiego. Towarzyszy-
ły mu wesołe aniołki i śnieżynki, 
czyli szkolne wolontariuszki: Nina 
Kiryk, Gabriela Turkiewicz, Ju-
styna Wyszyńska, Julia Brodacka, 
Magdalena Jańczuk  oraz Laura 
Pleskaczuk i Aleksandra Marciak. 
Młodzież w mury ośrodka wniosła 

nie tylko podarunki, ale dużo cie-
pła, miłości i radości. Mikołajkowe 
prezenty przygotowali przedstawi-
ciele Szkolnego Koła Wolonta-
riatu oraz Samorządu. W zbiór-
kę słodyczy i świątecznych ozdób 

zaangażowali się prawie wszyscy 
uczniowie.
Opiekę sprawowały Pani Ewa Biełusz-
ka – opiekun SKW oraz Pani Barbara 
Głowacka – opiekun Samorządu.

Materiał: Barbara Głowacka
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w latach 2019–2021,
2) Średnioroczne wydatki inwestycyj-
ne budżetów gmin na 1 mieszkańca 
w latach 2019–2021,
3) Średnioroczny wskaźnik zadłużenia 
budżetów gmin w latach 2019–2021,
4) Średnioroczne środki z Unii Eu-
ropejskiej i innych źródeł niepod-
legające zwrotowi na finansowanie 
programów i projektów unijnych sta-
nowiące dochód budżetów gmin na 1 
mieszkańca w latach 2019–2021,
5) Udział wydatków bieżących na ad-
ministrację publiczną w wydatkach 
ogółem budżetów gmin w 2021 r.,
– Sfera społeczna:
6) Przyrost naturalny na 1000 ludno-
ści w 2021 r.,
7) Saldo migracji na 1000 ludności 
w 2021 r.,
8) Udział długotrwale bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym w 2021 r. 
(stan w dniu 31 grudnia),
9) Średni wynik egzaminu ósmokla-
sisty w 2022 r.,
10) Udział nakładów na szkolenia 
pracowników rad gmin i urzędów 
gmin w wydatkach bieżących budże-

tów gmin na administrację publiczną 
w 2021 r.,
11) Wydatki budżetów gmin na 
kulturę i ochronę dziedzictwa naro-
dowego (z wyłączeniem wydatków 
inwestycyjnych) na 1 mieszkańca 
w 2021 r.,
12) Udział środków przekazanych or-
ganizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w wydatkach bie-
żących budżetów gmin w 2021 r.,
13) Wydatki bieżące budżetów gmin 
na oświatę, wychowanie i opiekę 
nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 
mieszkańca w wieku przedprodukcyj-

nym w 2021 r.,
– Sfera środowiskowa:
14) Wydatki budżetów gmin na 
ochronę powietrza atmosferycznego 
i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.,
15) Odsetek ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. (stan 
w dniu 31 grudnia),
– Sfera przestrzenna:
16) Udział powierzchni objętej obo-
wiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 
w powierzchni ogółem gminy w 2021 
r. (stan w dniu 31 grudnia).
Materiał: Radio Biper/Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej w Lublinie 
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Pracowity grudzień w Organizacji „Podaj Dziecku 
Pomocną Dłoń” w Międzyrzecu Podlaskim

Organizacja „Podaj Dziecku 
Pomocną Dłoń” z Międzyrze-
ca Podlaskiego tradycyjnie już 
skupiła swoje siły na pomocy 
potrzebującym dzieciom i ich 
rodzinom. Podopieczni dostali 
w grudniu świąteczne paczki, 
a najzdolniejsi młodzi artyści 
wygrali nagrody w konkursie 
mikołajkowym. 

W  dniu 10 grudnia organizacja 
wręczyła nagrody w konkursie mi-
kołajkowym, który trwał przez cały 
listopad. – Rozstrzygnięcie konkursu 
nie było łatwe, gdyż prace były prze-
piękne. Tematem był Św. Mikołaj 
i wszystko co się z nim kojarzy. Mali 
artyści włożyli całe swoje serduszka 
i wyobraźnię w ich wykonanie – pod-

kreślają organizatorzy. – Serdecznie 
wszystkich pozdrawiamy. Życzymy 
dalszych sukcesów i do zobaczenia na 
następnych konkursach.
Natomiast w dniu 17 grudnia jak co 
roku rozdane zostały paczki żywno-
ściowe dla dzieci i dorosłych, w skła-
dzie których były podstawowe pro-
dukty żywnościowe oraz słodycze. 
Do wydarzenia dołączył prezes 
honorowy Sławomir Zacharjasz, 
który podzielił się ze wszystkimi 
opłatkiem i złożył życzenia.
– Za wszystko pięknie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy nas wspar-
li. Szczególnie: posłowi na Sejm RP 
Riadowi Haidarowi i  dyrektorowi 
jego biura poselskiego Andrzejowi 
Kalińskiemu, Stanisławowi Wysokiń-
skiemu, Tadeuszowi Kotowi, firmom: 

Sedar SA, Drosed S.A., PHU Elmar 
Lesiuk sp.j., Apteka „Fidelis”, Gabinet 
Weterynaryjny „Lek-Vet”, „Maluch”. 
Sklep z art. dziecięcymi, Tech-Media 
sp. z o.o. i każdemu, kto nam pomógł 
finansowo – składają podziękowania 
przedstawiciele Organizacji „Podaj 
Dziecku Pomocną Dłoń”. 
– Z tej okazji też życzymy wszystkim, 
aby nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia przyniosły Państwu wiele 
szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność 
nie opuszczała Was przez każdy dzień 
Nowego Roku. Do życzeń oczywiście 
dołącza się prezes honorowy Sławomir 
Zacharjasz, który czynnie pomógł za-
rządowi naszej organizacji przygoto-
wać spotkanie wigilijne i zbiórkę żyw-
ności na paczki świąteczne.
Materiał: Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń”
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Są środki na budowę nowych i modernizację 
obecnych dróg gminnych

Już niedługo poprawi się stan 
dróg w 54 gminach i powiatach 
z  województwa lubelskiego. 
W dniu 25 listopada w Lubel-
skim Centrum Konferencyjnym 
członek zarządu Zdzisław Szwed 
wręczył samorządom umowy 
o przyznanie pomocy finanso-
wej na realizację operacji typu 

„Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”. Wśród dofinansowa-
nych samorządów znalazł się Po-
wiat Bialski oraz cztery gminny 
z jego terenu. Środki finansowe 
w łącznej kwocie niemal 100 mln 
zł pochodzą z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Gminy i powiaty nie są często w sta-
nie samodzielnie podjąć się olbrzy-
miego wysiłku finansowego, jaki 
wiąże się z budową czy moderniza-
cją dróg lokalnych. Samorząd Wo-
jewództwa Lubelskiego pozyskał na 
ten cel środki z dodatkowego limitu 
finansowego w związku z wydłuże-
niem okresu obowiązywania progra-
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mu. Jest to już IV nabór na „Budowę 
lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach obowiązującego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, który był skierowany do 
powiatów, gmin i miejscowości poni-
żej 5 tys. mieszkańców. – W gminie 
ważny jest każdy kilometr drogi. Je-
stem zdania, że te pieniądze pochodzą-
ce ze środków unijnych poprawią funk-
cjonowanie naszych małych ojczyzn. 
To rozdanie dotyczy 54 beneficjentów, 
a łącznie to 100 mln zł na wybudowa-
nie 100 km dróg – mówił marszałek 
Jarosław Stawiarski.
Celem tych inwestycji jest zrówno-
ważony rozwój terytorialny, poprawa 
dostępu do instytucji publicznych, 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a także wzrost jakości ży-
cia mieszkańców obszarów wiejskich. 
Limit kwotowy pomocy finansowej 
w ramach zakończonego naboru wy-
nosił nawet 5 mln zł na beneficjen-
ta. Pomoc finansową można było 
przeznaczyć na operacje w zakresie 
budowy lub przebudowy dróg gmin-
nych, powiatowych, lub wewnętrz-
nych lub odcinków tych dróg. Dzięki 
staraniom obecnego Zarządu WL 
– w ramach zwiększenia alokacji – 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przekazało Samorządowi Woje-
wództwa Lubelskiego blisko 100 mln 
zł. Tym samym wszystkie samorządy, 
których projekty zostały zakwalifiko-
wane do finansowania w ramach ope-
racji „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”, otrzymały wnioskowaną 
pomoc finansową.
Lista samorządów, które w dniu 25 

listopada odebrały umowy:
1. Gmina Niedźwiada;
2. Gmina Siedliszcze;
3. Gmina Ostrów Lubelski;
4. Gmina Kamień;
5. Gmina Mełgiew;
6. Gmina Ulan-Majorat;
7. Gmina Leśna Podlaska;
8. Gmina Żmudź;
9. Gmina Siennica Różana;
10. Gmina Wysokie;
11. Gmina Krzczonów;
12. Gmina Bychawa;
13. Gmina Werbkowice;
14. Gmina Kazimierz Dolny;
15. Powiat Zamojski;
16. Powiat Biłgorajski;
17. Gmina Wojcieszków;
18. Gmina Rudnik;
19. Gmina Jabłoń;
20. Gmina Chodel;
21. Gmina Józefów;
22. Gmina Biłgoraj;
23. Gmina Modliborzyce;
24. Powiat Opolski;

25. Powiat Puławski;
26. Gmina Ruda-Huta;
27. Gmina Karczmiska;
28. Gmina Wisznice;
29. Gmina Krasnystaw;
30. Powiat Parczewski;
31. Powiat Radzyński;
32. Gmina Łomazy;
33. Gmina Dzwola;
34. Gmina Gościeradów;
35. Powiat Bialski;
36. Powiat Łęczyński;
37. Powiat Krasnostawski;
38. Powiat Łukowski;
39. Gmina Łuków;
40. Gmina Ostrówek;
41. Gmina Wilkołaz;
42. Gmina Mircze;
43. Gmina Niedrzwica Duża;
44. Gmina Końskowola;
45. Gmina Ryki;
46. Gmina Głusk;
47. Gmina Jastków;
48. Gmina Stanin;
49. Gmina Kąkolewnica;
50. Gmina Dębowa Kłoda;
51. Gmina Dorohusk;
52. Gmina Międzyrzec Podlaski;
53. Gmina Księżpol;
54. Gmina Milanów.
Dotychczasowo Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego w ramach operacji 
„Budowa lub modernizacja dróg lo-
kalnych” wydatkował kwotę ponad 
160 mln zł, podpisując z gminami 
i powiatami 162 umowy o przyzna-
nie pomocy. W efekcie wybudowano 
lub przebudowano ponad 400 km 
dróg gminnych i powiatowych.

Materiał: Anna Nycz, Biuro Prasowe Kancelarii 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
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Józef Ignacy Kraszewski – Człowiek z Romanowa
Cz. XII – Największe upokorzenie

Już w czasie wielkiego jubileuszu 
prowadził Kraszewski tzw. korespon-
dencje francuskie. Rozpoczął je oko-
ło 1871 r. Nie było to nic innego jak 
współpraca z francuskim minister-
stwem wojny. Pisarz, dzięki zorga-
nizowanej siatce współpracowników 
– agentów, od których otrzymywał 
materiały wywiadowcze, tłumaczył 
je, opracowywał i wysyłał do Paryża. 
Początkowo czynił to bezpośrednio, 
a potem za pośrednictwem przyja-
ciela w Krakowie – Adama Miłaszew-
skiego. Wśród znanych współpra-
cowników pisarza należy wymienić 
Adama Kirkora, Adama Lwa Sołta-
na, malarza Klemensa Rodziewicza 
czy Stanisława Chlebowskiego, który 
przesyłał informacje z Turcji (był na-
dwornym artystą malarzem sułtana 
Abdal-Azisa). 
Około 1876 r. pisarz rozpoczął 
współpracę z literatem niemieckim 
Arminem Adlerem. Adler dostar-
czał Kraszewskiemu informacji po-
zyskiwanych od Rudolfa Hentscha, 
byłego kapitana wojsk pruskich, 
pracującego w służbie telegraficz-
nej. Kiedy pisarz chciał zaprzestać 
współpracy i opłacania go, ten po-
czątkowo szantażował pisarza, a na-
stępnie zadenuncjował go w Berlinie. 

Kraszewski został aresztowany 13 
czerwca 1883 r., w czasie podróży 
powrotnej z Pau we Francji do Dre-
zna. Osadzony w areszcie śledczym 
w Moabicie przebywał w nim do 7 
sierpnia. Zwolniony ze względu na 
zły stan zdrowia, oczekiwał na pro-
ces w domu w Dreźnie. Proces o zdra-
dę stanu odbył się w Lipsku w maju 
(12-19) 1884 r. Pisarz został skazany 
na 3,5 roku twierdzy w Magdeburgu. 
Wyrok nie orzekł utraty praw obywa-
telskich i honorowych. Kara twierdzy 
była karą honorową. Pomimo naci-
sków Bismarka (przesłał list do pru-
skiego ministra wojny przeciw Kra-
szewskiemu), a może właśnie dzięki 
naciskom, sąd w odruchu protestu 
niezawisłości sędziowskiej przeciw 
mieszaniu się kanclerza do toku pro-
cesu, wydał wyrok dość łagodny.
Uznano więc okoliczności łagodzące, 
bo Kraszewski (według opinii sądu) 
był przekonany, że jako Polak działa 
w sposób zasługujący na pochwałę, 
pomimo że pisarz mieszkał w Dreź-
nie i miał tamtejsze obywatelstwo. 
Należy też przypomnieć, że w grun-
cie rzeczy, proces miał charakter po-
szlakowy. Nie było bowiem precyzyj-
nej definicji tajemnicy państwowej 
i wojskowej, a obrona, jako jeden 
z głównych argumentów, podawała 
fakt ogólnej dostępności przekazy-

wanych informacji. Możemy mówić 
również, na podstawie materiałów 
dotyczących procesu, o współczuciu 
sędziów, głównie przewodniczącego 
składu, dla sędziwego schorowanego 
starca.
Pisarz spędził w twierdzy magde-
burskiej 1,5 roku, po czym, dzięki 
staraniom między innymi księcia 
Antoniego Radziwiłła (ordynata nie-
świeskiego, spokrewnionego przez 
matkę z panującym w Niemczech 
rodem Hohenzollernów i adiutanta 
przy trzech cesarzach: Wilhelmie I, 
Fryderyku III i Wilhelmie II), oraz 
dzięki naleganiom króla włoskiego 
Humberta I, otrzymał urlop „zdro-
wotny” na okres 6. miesięcy. Kaucję 
w wysokości 20 tys. marek zebrali 
prawdopodobnie synowie. Magde-
burg opuścił Kraszewski 7 listopada 
i wraz z Florą Heinitz wyjechał do 
San Remo. I oczywiście nigdy już 
do Magdeburga nie powrócił. Pro-
ces wymierzony Kraszewskiemu był 
w gruncie rzeczy procesem wymie-
rzonym w Polskę i w polską kulturę. 
Odbił się szerokim echem w prasie 
nie tylko polskiej ale i europejskiej.
Powyższy artykuł kończy cykl tekstów 
poświęconych pisarzowi z okazji Roku 
Ignacego Kraszewskiego w Powiecie 
Bialskim.
Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw Społecznych 

Nowy cenny nabytek w zasobach  
romanowskiego muzeum

Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Romanowie stało 
się posiadaczem kolejnej cennej 
pamiątki. Muzealną kolekcję po-
większył list adresowany do Wa-
cława Aleksandra Maciejowskiego.

List Józefa Ignacego Kraszewskiego 
skierowany do Wacława Aleksandra 
Maciejowskiego (1792-1883), hi-
storyka, prawnika, prof. Uniwersy-
tetu Warszawskiego i ówczesnego 

sędziego Trybunału Apelacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, do-
tyczy spadku po Wiktorze Malskim, 
bracie matki pisarza Zofii i proce-
su z jedną z jej sióstr o Romanów. 
Nadawca relacjonuje stan sprawy 
i zwraca się o pomoc prawną z racji 
piastowanego przez Maciejowskiego 
stanowiska.
List datowany: Gródek, 11 stycznia 
1846.
Materiał: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie Fo

t. 
M

uz
eu

m
 J

. I
. K

ra
sz

ew
sk

ie
go

 w
 R

om
an

ow
ie



19www.powiatbialski.eu        Gościniec Bialski Nr 12/2022

Andrzejkowe Spotkania z Folklorem  
w Leśnej Podlaskiej

26 listopada 2022 r. odbyły się 
Andrzejkowe Spotkania z Folklo-
rem. Uroczystość została zorga-
nizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Leśnej Podlaskiej.

Zgromadzeni goście wysłuchali mię-
dzy innymi występu Zespołu „Le-

śnianki” oraz obejrzeli spektakl pre-
zentujący obrzęd dawnych wróżb 
„kołkiem z płota”. Podczas spotkania 
zaprezentowali się również artyści 
z Konstantynowa – „Pogodna Jesień” 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Go-
ścinnie wystąpił zespół „Barwinek” 
działający przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Białej Podlaskiej oraz „Pod-
lasianki” z Rokitna. Wśród wykonaw-
ców nie zabrakło solistek z Ukrainy.
Zadanie otrzymało dofinansowanie 
z budżetu Powiatu Bialskiego, z dzia-
łu 921: kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego.

Materiał: Małgorzata Michaluk
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I Korowód Świętego Mikołaja w Rzeczycy
Uliczki Rzeczycy mieniły się bie-
lą i czerwienią, ale tym razem 
nie za sprawą flag narodowych, 
a mikołajkowych czapeczek, któ-
re zdobiły głowy uczestników 
I Korowodu Świętego Mikołaja 
w Rzeczycy. 

Pierwszego, bo jak zapewniają or-
ganizatorzy, to wydarzenie stanie 
się kolejną gminną tradycją, a tej 
w  Gminie Międzyrzec nigdy nie 
brakuje! Barwny Korowód Świętego 
Mikołaja, który przemierzył ulicz-
ki Rzeczycy, zaistniał z inicjatywy 
dyrektora Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Międzyrzecu Podlaskim 
Magdaleny Chodzińskiej, dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy-
cy Moniki Swórskiej, wójta Krzysz-
tofa Adamowicza oraz Proboszcza 
Parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu 
Podlaskim Ks. Dariusza Parafiniuka.

– To wspólny pomysł biblioteki gmin-
nej i szkoły w Rzeczycy, powstał cał-
kiem niedawno, choć kiełkował parę 
lat. Zbieraliśmy czapeczki czerwone, 
pomysły. Brakuje śniegu, ale to nic, jest 
radość i uśmiech oraz przesłanie, z któ-
rym dziś idziemy: że tak naprawdę nie 
liczą się materialne rzeczy, ale to, że 
możemy pobyć razem, pouśmiechać się 

do siebie, dać sobie dobro – wyjaśnia 
Magdalena Chodzińska.
– To barwny korowód pełen radości, 
stworzony po to, by nieść uśmiech 
mieszkańcom Rzeczycy. To taki pre-
tekst, żeby połączyć różne środowiska, 
które tworzą naszą miejscowość. Bar-
dzo się cieszę, że jest nas tak dużo – do-
daje Monika Swórska. 
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Święty Mikołaj kroczył na czele 
korowodu w asyście pomocników, 
którzy składali życzenia i rozdawali 
słodkie upominki napotkanym oso-
bom. W uroczystym mikołajkowym 
przemarszu uczestniczyli mieszkań-
cy Rzeczycy i okolic, przedstawiciele 
samorządu gminnego i podległych 
mu instytucji, strażacy, członkowie 
Klubu Seniora „Szarotka” z Rzeczy-
cy, a także uczniowie i grono peda-
gogiczne miejscowej szkoły podsta-

wowej oraz przedszkola. Uczestnicy 
przemaszerowali wzdłuż i wszerz 
przez Rzeczycę ciesząc oczy miejsco-
wych gospodarzy, po czym udali się 
do budynku szkoły, gdzie przyszedł 
czas na mikołajkowe prezenty, za-
równo dla najmłodszych, jak i trochę 
starszych, i wspólną sesję zdjęciową. 
Dzieci, przecież zawsze grzeczne, 
otrzymały upominki bez proble-
mu, ale dorośli, jak to zwykle bywa, 
musieli niejednokrotnie zapewniać 

Świętego Mikołaja o swojej grzeczno-
ści przez cały rok. O bezpieczeństwo 
uczestników wydarzenia zadbali poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Między-
rzecu Podlaskim oraz niezawodni jak 
zawsze strażacy z OSP Rzeczyca z pre-
zesem Pawłem Orłowskim na czele. 
– My strażacy też wierzymy w Święte-
go Mikołaja, co roku przychodzi do nas 
ze słodyczami – zapewnia Paweł Or-
łowski.

Materiał: Radio Biper

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Łomazach
W dniu 11 grudnia br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łomazach od-
był się Kiermasz Bożonarodze-
niowy, podczas którego swoje 
najpiękniejsze i najsmaczniejsze 
świąteczne wyroby rękodzielnicze 
prezentowali wystawcy z łomaskiej 
gminy.

Świąteczne stoły pełne rękodzieła, wy-
robów artystycznych, rzemiosła, cu-
kierniczych przysmaków pachnących 
cynamonem, nietuzinkowe ozdoby 
i prezenty, zapewniały przyjemną ro-
dzinną atmosferę, sprawiając, że od-
wiedzający przenieśli się w magiczny 
bajkowy świat, na który czekali cały 
rok. Szeroki asortyment i różnorodność 
produktów gwarantował znalezienie 
wyjątkowych 
i niepowtarzalnych prezentów wysokiej 
jakości. 
Na Kiermaszu Bożonarodzeniowym, 
który odbył się w GOK, było mnóstwo 
świątecznych produktów, takich jak:
– ozdoby choinkowe, bombki;
– wyroby cukiernicze;
– artykuły dekoracyjne;
– stroiki świąteczne, anioły;
– wyroby z drewna, pamiątki;
– skrzaty, krasnale.
Wystawcami przepięknych prac i pro-
duktów cukierniczych były panie: 
Ewelina Wołosowicz, Diana Wołoszko, 
Danuta Bandzerewicz, Mirosława Jaś-
kiewicz, Anna Wołosowicz, Anna Jaroc-
ka oraz Henryka Murawska.
Organizatorami kiermaszu byli: Wójt 
Gminy Łomazy, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łomazach.

Materiał: GOK Łomazy Fo
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Dwa w jednym! Mikołajki i Jarmark  
Bożonarodzeniowy w Gminie Sosnówka

10 grudnia w Sosnówce miało 
miejsce podwójne wydarzenie, 
na które zaprosili Wójt Gminy 
Sosnówka, Gminny Ośrodek Kul-
tury, Gminna Biblioteka Publicz-
na oraz Szkoła Podstawowa w So-
snówce. 

Dzieci odwiedził Święty Mikołaj, 
a w szkolnej placówce odbył się VI 
Gminny Jarmark Świąteczny, pod-
czas którego swoje najpiękniejsze 
wyroby prezentowali miejscowi rę-
kodzielnicy. Prezenty, tańce, wspólne 
zabawy i zdjęcia, stoiska uginające się 
od barwnych dekoracji świątecznych 
i smakowitych wypieków – słowem: 
działo się! Najważniejszym punktem 
w programie była oczywiście wizyta 
Świętego Mikołaja, który przybył 
z ogromnym workiem prezentów. 
Paczki otrzymało 209 dzieci z tere-
nu gminy. Przygotowanie podarun-
ków było możliwe dzięki wsparciu 

finansowemu Fundacji PGE. Wspól-
nie z gminną społecznością dzień 
spędzali m.in. wójt Marcin Babkie-
wicz, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Jolanta Mikulska, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej Teresa 
Harasimiuk oraz pełniąca obowiązki 
dyrektora szkoły w Sosnówce Aneta 

Kwietniewska. Uczestnicy zabawy 
mogli zakupić piękne świąteczne de-
koracje i wypieki podczas kiermaszu. 
Na stoiskach pojawiły się m.in. słod-
kie sękacze, ciasta i pierniczki oraz 
bożonarodzeniowe stroiki na wigilij-
ny stół.

Materiał: Radio Biper
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Dar serca dla Pani Basi
11 grudnia br. przy kościele pa-
rafialnym w Wisznicach odbył 
się kiermasz bożonarodzeniowy. 
Akcję zorganizowała społeczność 
Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Przedszkola im. J. I. Kraszew-
skiego w Wisznicach.

Kiermasz cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Dochód w całości trafił do 
P. Barbary Prudaczuk, która niedaw-
no straciła mienie w pożarze. Pod-
czas kiermaszu można było zakupić 
m.in. kartki i ozdoby świąteczne, 
pierniczki, pachnące świeczki i my-
dełka, a także płytę z piosenką „Wie-
rzę w siebie” i słuchowiskiem „Jestem 
inny” nagraną na podstawie bajki 
terapeutycznej „Rubin” Artura Bar-
cisia. Przygotowali ją uczniowie kl. 
IV (Dawid Brodacki, Jan Cegłowski, 
Szymon Jaszczuk, Aleksandra Le-

siuk, Julia Pawlik, Błażej Romaniuk) 
wraz z Paniami: Anną Bartkowską, 
Ewą Biełuszką, Małgorzatą Cegłow-
ską i Anetą Guzek. Płyta powstała 
dzięki uprzejmości P. Elżbiety Soko-

łowskiej, Dyrektor GOKiO w Wisz-
nicach i pomocy P. Jakuba Iwanejki, 
który udostępnił studio i nagrał słu-
chowisko.

Materiał: Barbara Głowacka

Fo
t. 

B
ar

ba
ra

 G
ło

w
ac

ka



22 Gościniec Bialski Nr 12/2022  www.powiatbialski.eu

MotoMikołaje obdarowali podopiecznych 
domu dziecka w Maniach

Już po raz siódmy motocykliści 
z Międzyrzeca Podlaskiego i jego 
okolic wzięli udział w akcji cha-
rytatywnej, której celem było 
mikołajkowe wsparcie dzieci i se-
niorów. 

MotoMikołaje zebrali różnorodne 
podarunki i udali się motoparadą do 
Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Maniach oraz Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego w Łózkach. Mo-
tocykliści tradycyjnie już spotkali się 
na placu Jana Pawła II w Międzyrze-
cu Podlaskim, gdzie wspólnie groma-
dzili różnorodne produkty, z których 
przygotowali mikołajkowe upomin-
ki. Po motoparadzie ulicami Między-
rzeca udali się do Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Maniach oraz 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Łózkach. – Jak co roku bierzemy 
udział w akcji MotoMikołjki, a naszym 
celem jest pomoc dzieciom. Kolejny rok 

z kolei odwiedzamy również seniorów 
w Łózkach. Akcja jest coraz większa 
każdego roku, upominki zbieramy 
od kilku dni. Jest nas dużo, nie tylko 
motocyklistów, ale też użytkowników 
czterech kółek, choć w tym roku w akcji 
biorą udział tylko motocykliści, którzy 

mają wielkie serducha. W Maniach 
czekają już na nas dzieci, zarówno na 
motocykle, jak i prezenty – przybliży-
ła nam szczegóły wydarzenia jedna 
z uczestniczek akcji MotoMikoła-
je Magdalena Makaruk „Ważka”.

Materiał: Radio Biper
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Spotkanie dyrektorów instytucji kultury
7 grudnia br. w Husince odbyło 
się Powiatowe Spotkanie Dyrek-
torów Instytucji Kultury. 

Wraz z Prezesem Nadbużańskiego 
Uniwersytetu Ludowego zaprosili-

śmy do dyskusji na temat tradycyj-
nych ubiorów naszego regionu. Pani 
Bożenna Pawlina-Maksymiuk opo-
wiedziała o elementach zdobniczych 
charakterystycznych dla terenów 
nadbużańskich, tzw. pereborach. Pre-

legentka przedstawiła stan badań nad 
tym ważnym elementem naszej tra-
dycji i tożsamości. Więcej informacji 
na temat pereborów można znaleźć 
w wydanym w 2019 r. pięknym, bo-
gato ilustrowanym albumie Perebory. 
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Migawki z Podlasia – podsumowanie konkursu
6 grudnia w Bialskim Centrum 
Kultury im. Bogusława Kaczyń-
skiego w Białej Podlaskiej odby-
ła się uroczystość podsumowania 
I edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Fotograficznego im. Ada-
ma Trochimiuka pn. „Migawki 
z Podlasia”. 

Inicjatorem konkursu jest Pan Ro-
man Laszuk, wieloletni Przyjaciel 
Adama Trochimiuka, a Patronat Ho-
norowy objęli: Starosta Bialski Pan 
Mariusz Filipiuk oraz Prezydent Mia-
sta Pan Michał Litwiniuk. Część ar-
tystyczną zapewniło Studio Wokalne 
Brevis, w którego imieniu wystąpili: 
Pan Krzysztof Olesiejuk i Antonina 
Żywicka.

W konkursie wzięło udział 93 osoby, 
a laureatami zostali:
kategoria 10-12 lat: 
wyróżnienia: Piotr Kuczewski, Ewa 
Stężała i Julia Michaluk;
kategoria 13 – 18 lat: 
I nagroda: Martyna Dróżdż
II nagroda: Maciej Bieliński
III nagroda: Natalia Multan
wyróżnienia: Sara Kołodyńska i Mar-
ta Lichaczewska
Nagroda specjalna Barbary Trochi-
miuk: Klaudia Rafalska;
kategoria powyżej 18 lat:
I nagroda: Pan marek Zubik
II nagroda: Pan Jacek Dryglewski
III nagroda: Pani Katarzyna Were-
niewicz
wyróżnienia: Pan Błażej Użyczyn, 

Pani Grażyna Hankiewicz i Pan Mi-
rosław Bajkowski; 
Nagroda specjalna Barbary Tro-
chimiuk: Pan Marcin Bobryk.

Wydarzenie swoim występem uświet-
nili: Antonina Żywicka i Krzysztof 
Olesiejuk – Studio Wokalne Brevis. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnionym ar-
tystom fotografikom, a wszystkich 
miłośników pięknej fotografii zapra-
szamy do obejrzenia wystawy pokon-
kursowej, którą oglądać można do 20 
stycznia 2023 r. w Galerii 1 Piętro 
(Bialskim Centrum Kultury im. Bogu-
sława Kaczyńskiego, ul. Warszawska 
11). Serdecznie zapraszamy.

Materiał: Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława 
Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
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Nadbużańskie tradycje tkackie, którego 
autorem jest Pani Bożenna.W dalszej 
części spotkania dyskutowano na te-
mat współpracy jednostek kultury, 
planowanych na 2023 r. wydarzeń 
kulturalnych i artystycznych oraz 
współpracy przy ich organizacji ze 
Starostwem Powiatowym w Białej 
Podlaskiej. Podsumowano również 
działania podjęte w upływającym 

roku, między innymi Dzień Działacza 
Kultury, Dożynki Powiatowe i Bialski 
Festiwal Sękaczy. Gminne i miejskie 
ośrodki kultury współtworzą pro-
gram tych powiatowych uroczystości 
zapewniając oprawę artystyczną, za 
co składamy serdeczne podziękowa-
nia. Spotkanie zakończyło się promo-
cją kulebiaka jaglanego, który figuru-
je na Liście Produktów Tradycyjnych 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, a w bieżącym roku został nagro-
dzony „Perłą 2022” w ogólnopolskim 
konkursie Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. Kulebiak 
przygotowała Pani Urszula Nowic-
ka z Pracowni Kulinariów Regional-
nych w Perkowicach, nagrodzona 
w w/w konkursie.

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział  
Spraw Społecznych 
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W Drelowie powstał nowy klub sportowy – KS Drelów
W dniu 6 grudnia br. odbyło się 
spotkanie założycielskie nowego 
klubu sportowego działającego na 
terenie gminy Drelów, w którym 
uczestniczyło ponad trzydzieści 
osób na czele z wójtem gminy 
Drelów Piotrem Kazimierskim.

Wybrano zarząd oraz komisję re-
wizyjną KS Drelów, rozmawiano 
również o kierunkach przyszłego 
rozwoju. Pomysłodawcą powstania 
KD Drelów jest właścicielka firmy 
PESAN z Zahajek Joanna Wójcik, 
która może poszczycić się wielolet-
nim doświadczeniem związanym ze 
wsparciem drużyny piłkarskiej Rogo 
Rogoźnica. Tym razem, jako pre-
zes nowego stowarzyszenia, swoim 
działaniem obejmie gminę Drelów. 
KS Drelów będzie korzystał z boiska 
sportowego w Szachach, dodatkowo 

klub nawiąże współpracę ze szkoła-
mi, gminnymi instytucjami i samo-
rządem. Wybrano zarząd i komisję 
rewizyjną.
Zarząd klubu:
Joanna Wójcik- prezes; 
Michał Olesiejuk – wiceprezes; 
Małgorzata Krupska – skarbnik;

Marcin Nowosz – członek zarządu;
Igor Skraburski – członek zarządu.
Komisja rewizyjna:
Marzena Nikończuk – przewodnicząca; 
Łukasz Kosiura – członek komisji 
rewizyjnej;
Piotr Szabaciuk – członek komisji 
rewizyjnej.

Materiał: Radio Biper
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„Barbórkowy Turniej Strzelecki”
W dniu 4 grudnia na strzelni-
cy sportowej Ligi Obrony Kraju 
w Aleksandrówce przeprowadzo-
no zawody strzeleckie o nazwie 
„Barbórkowy Turniej Strze-
lecki”. Rywalizacja odbyła się 
w dwóch kategoriach tj. pisto-
let bocznego zapłonu i pistolet 
centralnego zapłonu. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął 
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. 

W zawodach rywalizowało 26 zawod-
ników i zawodniczek.
Oto wyniki „Barbórkowego Turnieju 
Strzeleckiego” w kategorii pistoleto-
wej:
1 miejsce – Tadeusz Czajka – 168 
pkt. 
2 miejsce – Cezary Zielant – 159 pkt. 
3 miejsce – Konrad Szaniawski – 150 
pkt. 

Strzelecki rok 2022 z Ligą Obrony 
Kraju Drelów uważamy za zakończo-
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XI Turniej Barbórkowy LZS w siatkówkę
W dniu 11.12.2022 r. na hali spor-
towej w Szkole Podstawowej w Za-
lesiu dzięki wsparciu Starostwa 
Powiatowego i gościnności Gminy 
Zalesie odbył się XI Barbórkowy 
Turniej Siatkówki LZS. Do turnie-
ju zgłosiło się 6 drużyn, rozegrano 
go w 2 grupach systemem „każdy 
z każdym” na 2 boiskach. W trak-
cie rozgrywek zawodnicy otrzymali 
posiłek regeneracyjny. Drużyny 
nagrodzono pamiątkowymi pucha-
rami i dyplomami za poszczególne 
miejsca. 

Wśród zaproszonych gości byli: Z-ca 
Wójta Gminy Zalesie Tomasz Szew-
czyk, Przewodniczący Rady Gminy 
Zalesie Wojciech Szymanek, Prze-
wodniczący Powiatowego Zrzeszenia 
LZS i równocześnie Radny Powiatu 
Bialskiego Arkadiusz Maksymiuk, 
Radny Gminy Biała Podlaska – Mate-
usz Siwiec, Radny Gminy Biała Pod-
laska Sebastian Gałązka, dyr. szkoły 
Pani Teresa Kusiak, Z-ca dyr. Szkoły 
Iwona Jarmoszewicz, Koordynator 
ds. oświaty Wojciech Kołodyński, 
trener sekcji kulturystycznej Franci-
szek Szabluk. Nad poprawnym prze-
biegiem turnieju czuwał sędzia główny 
Wiesław Rzymowski; Z-ca Prezesa 
ULPKS „Gaj” Zalesie.

Grupa A
„Glob-Max” Czosnówka – „Starzy 
i młodsi” Biała P. 0:2 (8-15, 13-15); 
„Starzy i młodsi” Biała Podlaska – 
ULPKS „Gaj” Zalesie 2:1 (12-15, 15-11, 
15-12); ULPKS „Gaj” Zalesie – „Glob-
-Max” Czosnówka 0:2 (17-19, 12-15).
Grupa B
„Dor-Track” Biała Podlaska – „Ryżo-
jady” Biała Podlaska 2:0 (15-7, 15-8); 
„Ryżojady” Biała Podlaska – „Niedź-
wiadki” Studzianka 0:2 (walkower); 
„Niedźwiadki” Studzianka – „Dor-
-Track” Biała Podlaska 0:2 (9-15, 9-15).
Półfinał
A 1 „Starzy i młodsi” Biała Podlaska 2 – 
0 „Niedźwiadki” Studzianka B2 (wynik 
w setach)
B 1 „Dor-Track” Biała Podlaska 0 – 2 
„Glob-Max” Czosnówka A2 (wynik 
w setach)

Mecz o III miejsce:
„Niedźwiadki” Studzianka 0 – 2 „Dor-
-Track” Biała Podlaska (wynik w setach)
Mecz o I miejsce:
„Glob-Max” Czosnówka 2 – 0 „Starzy 
i młodsi” Biała Podlaska (wynik w se-
tach)
Miejsca po pierwszym Turnieju :
1.„Glob-Max” Czosnówka; 2.„Starzy 
i młodsi” Biała Podlaska; 3.„Dor-Track” 
Biała Podlaska; 4.„Niedźwiadki” Stu-
dzianka; 5.ULPKS „Gaj” Zalesie; 6.„Ry-
żojady” Biała Podlaska. 
Kolejne Turnieje planowane są w stycz-
niu i w lutym. Punktacja po zakończe-
niu wyłoni zwycięską drużynę. Za 
udział w imieniu organizatorów ze 
sportowym pozdrowieniem dziękuje: 
Arkadiusz Maksymiuk Radny Po-
wiatu Bialskiego.

Materiał: Szkoła Podstawowa w Zalesiu/Arkadiusz 
Maksymiuk
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W niedzielę w piękny sposób za-
mknęliśmy super historię strzelecką 
2022 na strzelnicy w Aleksandrówce. 
Wiele pięknych spotkań i wspania-
łych ludzi przewinęło się i odwiedziło 
naszą strzelnicę. Ludzie z całej Pol-
ski i z zagranicy oraz nasi wspaniali 
mieszkańcy z całego Powiatu Bial-
skiego. Wiadra „wyplutych pestek” 
i nowe jednostki broni, które dzięki 
ludziom ze wspaniałymi sercami uda-
ło nam się pozyskać, utwierdza nas 
w przekonaniu, że chyba robimy do-
brą robotę. Dziękujemy za miłe słowa 
za pomóc w każdej postaci, a przede 
wszystkim za bezpieczny rok strzelec-

ki! Nie zwalniamy tępa, mamy wiele 
nowych pomysłów więc obiecujemy, 

że kolejny rok 2023 z LOK DRELÓW 
będzie bardzo ciekawy. 

Materiał: LOK Drelów 
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XXXVIII Memoriał Mariana Kapysia  
i IX Memoriał Krzysztofa Dawidziuka

W dniu 3.12.2022 r. w Hali Zespołu 
Placówek Oświatowych w Piszcza-
cu, odbył się XXXVIII Memoriał 
Mariana Kapysia i IX Memoriał 
Krzysztofa Dawidziuka. Pierwszy 
to jeden z założycieli i prezes klu-
bu Lutnia Chotyłów, drugi wpro-
wadził klub Lutnia Piszczac w XXI 
wiek. Obaj zasłużeni dla środowi-
ska piłkarskiego w Gminie. 

W turnieju upamiętniającym te po-
stacie wzięło udział 6 drużyn (łącznie 
90osób):
Lutnia I Piszczac rocznik 2013;
L u t n i a  I I  P i s z c z a c  r o c z n i k 
2014/2015;
Lobos Biała Podlaska; 
Tytan Wisznice; 
Victoria Parczew;
LZS Dobryń. 
Turniej uświetnili swoją obecnością 
Radny Powiatu Bialskiego Paweł Ste-
faniuk, Radny Gminy Piszczac Jacek 
Szczepaniak, Prezes klubu Lutnia 
Piszczac Piotr Dawidziuk oraz An-
drzej Haponiuk Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Piszczacu. Każ-
dy z zawodników biorących udział 
w Memoriale otrzymał medal za 
uczestnictwo, a każda drużyna otrzy-
mała pamiątkowy puchar. W związku 
z unifikacją, w tej kategorii nie pro-
wadzono klasyfikacji pucharowej. 
Natomiast zostali wyróżnieni:
Król Strzelców Turnieju – Damian 
Kulicki – Lobos Biała Podlaska;  
Najlepszy Bramkarz Turnieju – 
Jakub Neścioruk – Lutnia Piszczac 
2013. 
W każdej z drużyn trenerzy wy-
różnili najlepszych zawodników:
Lutnia 2013 – Filip Mućko;
Lutnia 2014/2015 – Maksymilian 
Sylwesiuk;
Lobos Biała Podlaska – Kacper Ste-
faniuk;
Victoria Parczew – Maciej Czerski;
LZS Dobryń – Filip Pacyna;
Tytan Wisznice – Szymon Kurowski.
Turniej został dofinansowany przez 
Powiat Bialski, GCKiS w Piszczacu, 

Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pisz-
czacu oraz rodziców, którzy przygo-

towali poczęstunek dla piłkarzy i za-
proszonych gości. 

Materiał: GCKiS Piszczac
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Finał Powiatu Bialskiego w sztafetowym  
i indywidualnym pływaniu

Finał Powiatu Biała Podla-
ska w pływaniu. Zawody prze-
prowadzono w dniu 29 listo-
pada 2022 r. w  Międzyrzecu 
Podlaskim. Forma zawodów to 
wyścigi indywidualne w ramach 
Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk 
Młodzieży.

Igrzyska Dzieci
Sztafety 6x25m st. dow.
Dziewczęta
1.SP 3 Międzyrzec Podlaski 1;47,73
2.SP 1 Międzyrzec Podlaski 2;13,08
3.SP Łomazy 2;43,81
Chłopcy
1.SP 3 Międzyrzec Podlaski 1;43,25
2.SP 1 Międzyrzec Podlaski 2;57,03
3.SP Łomazy 3;01,88

Wyścigi indywidualne
Dziewczęta
50m st. dow.
1.Amelia Wojrach 0;38,13 SP 2 M-c 
Podl.
2.Iga Karwowska 0;38,45 SP 2 M-c 
Podl.
3.Natalia Dmitruk 0;41,94 SP 3 M-c 
Podl.
4.Malwina Jaszczuk 0;42,73 SP 1 
M-c Podl.
5.Anna Nesterowicz 0;43,22 SP 3 
M-c Podl.
6.Oliwia Tutka 0;43,91 SP 1 M-c 
Podl.
7.Maja Petruczenko 0;44,01 SP 3 
M-c Podl.
8.Hanna Mikołajczuk 0;53,22 SP 2 
M-c Podl.
9.Jagoda Haberczuk 0;53,60 SP 2 
M-c Podl.
10. Laura Cybulska 1;16,94 SP Ło-
mazy
50m st. grzb.
1.Nina Babych 0;39,80 SP 3 M-c 
Podl.
2.Zuzanna Stefaniuk 0;44,92 SP 3 
M-c Podl.
3.Martyna Zając 0;48,48 SP Sławaci-
nek Stary
4.Lena Jakimiak 0;56,76 SP Rokitno

5.Natasza Suchodolska 0;56,98 SP 3 
M-c Podl.
6.Ewa Sobychowicz 1;17,99 SP Ło-
mazy
7.Karolina Chomiuk 1;18,13 SP 2 
M-c Podl.
50m st. klas.
1.Lena Piwowar 0;42,92 SP M-c Podl.
2.Pola Pocztarska 0;50,64 SP 3 M-c 
Podl.
3.Klaudia Kocińska 0;51,54 SP 3 M-c 

Podl.
4.Monika Gaworska 0;55,75 SP 1 
M-c Podl.
5.Iga Olesiejuk 0;58,70 SP Sławaci-
nek Stary
6.Weronika Wołosowicz 1;35,62 SP 
Łomazy
50m st. mot.
1. Julia Babicka 0;48,40 SP M-c Podl.
Chłopcy
50m st. dow.
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1.Aleks Waszczuk 0;34,22 SP 3 M-c 
Podl.
2.Maksymilian Wysokiński 0;37,77 
SP 3 M-c Podl.
3.Hubert Terlikowski 0;41,93 SP 3 
M-c Podl.
4.Szymon Szostkiewicz 0;42,69 SP 1 
M-c Podl.
5.Wiktor Kijaczko 1;07,76 SP 2 M-c 
Podl.
6.Filip Rogoźnicki 1;08,26 SP Sława-
cinek Stary
50m st. grzb.
1.Karol Syryjczyk 0;38,88 SP 3 M-c 
Podl.
2.Szymon Szpura 0;49,40 SP 3 M-c 
Podl.
3.Piotr Wieliczko 0;50,08 SP 3 M-c 
Podl.
4.Miłosz Sobechowicz 1;00,31 SP 
Łomazy
5.Juliusz Telaczyński 1;02,72 SP Ło-
mazy
6.Maciej Waszczuk Dyskwal. SP 2 
M-c Podl.
50m st. klas.
1.Mikołaj Cuch 0;42,87 SP Sławaci-
nek Stary
2.Filip Lubiejewski 0;47,41 SP 3 M-c 
Podl.
3.Bartek Antończuk 0;51,06 SP 3 
M-c Podl.
4.Marcel Łosicki 0;54,69 SP 3 M-c 
Podl.
5.Bartosz Idzikowski 1;03,25 SP 2 

M-c Podl.
6.Oliwier Nafalski 1;11,22 SP 2 M-c 
Podl.
50m st. mot.
1.Bartłomiej Miłosz 0;46,90 SP 3 
M-c Podl.
Finał Powiatu Biała Podlaska w pły-
waniu 29.11.202r Międzyrzec Pod-
laski
Igrzyska Młodzieży
Sztafety 6x25m st. dow.
Dziewczęta
1.SP 3 Międzyrzec Podlaski 1;44,15
2.SP Łomazy 2;29,91
Chłopcy
1.SP 3 Międzyrzec Podlaski 1;41,41
2.SP Łomazy 2;28,62
3.SP 2 Międzyrzec Podlaski 2;29,51

Wyścigi indywidualne
Dziewczęta
50m st. dow.
1.Daria Makaruk 0;35,29 SP 3 M-c 
Podl.
2.Adrianna Zasadzińska 0;37,37 SP 
3 M-c Podl.
3.Julia Wasiluk 0;46,34 SP 3 M-c 
Podl.
50m st. grzb.
1.Lena Andrzejewicz 0;38,80 SP 3 
M-c Podl.
2.Wiktoria Byczyk 0;39,80 SP 1 M-c 
Podl.
3.Maja Żurawska 0;51,85 SP 3 M-c 
Podl.

50m st. klas.
1.Olena Babych 0;44,21 SP 3 M-c 
Podl.
2.Nina Nowicka 0;47,75 SP Rokitno
3.Zuzanna Parafiniuk 0;51,94 SP 3 
M-c Podl.
50m st. mot.
1. Adrianna Antończuk 0;49,20 SP 3 
M-c Podl.
Chłopcy
50m st. dow.
1.Piotr Morgunowicz 0;30,11 SP 3 
M-c Podl.
2.Michał Matysiuk 0;36,63 SP 3 M-c 
Podl.
3.Maciej Kijaczko 0;38,28 SP 3 M-c 
Podl.
50m st. grzb.
1.Krystian Kociński 0;40,80 SP 3 M-c 
Podl.
50m st. klas.
1.Szymon Jaworski 0;54,66 SP 3 M-c 
Podl.
2.Bartłomiaj Pawluk 1;06,00 SP 1 
M-c Podl.
50m st. mot.
1.Piotr Matejuk 0;50,18 SP 3 M-c 
Podl.
Opiekunowie SP 3 Miedzyrzec Pod-
laski:
Igrzyska Dzieci – Patrycja Karwow-
ska, Wojciech Lubański;
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Jaro-
sław Mikołajczuk.

Materiał: BSZS w Białej Podlaskiej 

II Mikołajkowy Powiatowy Turniej  
Piłki Siatkowej w Tucznej

4 grudnia br. w hali sportowej Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej 
odbyła się druga już edycja „Mikołaj-
kowego Powiatowego Turnieju Piłki 
Siatkowej”, na który zaprosili Staro-
sta Bialski, Wójt Gminy Tuczna oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Tucznej. W turnieju wzięły udział 
drużyny: Sami Swoi; Słodkie Anana-
sy; Niwa Łomazy; Zakład Karny Biała 
Podlaska; Niedźwiadki; Pozytywnie 
Nastawieni; Starzy i Młodzi.

Materiał: Radio Biper Fo
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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.


