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W piątek, 13 stycznia w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej odbyła 
się uroczystość „Dobre, bo Bial-
skie”. Na spotkanie przybyły 
osoby duchowne, władze pań-
stwowe, samorządowe, służby 
mundurowe, delegacja z powiatu 
Oberhavel, przedstawiciele in-
stytucji, firm i organizacji po-
zarządowych, z którymi Powiat 
Bialski współpracuje.

Zaszczytny tytuł „Dobre, bo Bialskie” 
przyznawany jest firmom, organiza-
cjom, instytucjom i samorządom, 
które w istotny sposób przyczyniły 
się do rozwoju społecznego, gospo-
darczego oraz promocji Powiatu Bial-
skiego. 
Statuetkę i dyplom wręczyli Starosta 
Bialski Mariusz Filipiuk oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej Mariusz Kiczyński. 

– Jako Starosta Bialski pragnę podzię-
kować za dotychczasowe wysiłki i tru-
dy, które odzwierciedlają się w ciągłym 
rozwoju prowadzonych przez Państwa 
przedsiębiorstw i instytucji w trudnych 
czasach, w jakich się znaleźliśmy. Dziś 
spotykamy się tutaj przede wszystkim, 
aby nagrodzić podjęty wysiłek i trud, 
dzięki którym tak prężnie rozwijają 
się budowane przez Państwa instytu-
cje, a przez to również powiat bialski. 
Cieszy mnie fakt, że rozwój ten dotyczy 
różnych obszarów ludzkiej działalności, 
które jednak wspólnie tworzą jeden ca-
łościowy wizerunek naszego powiatu. 
Gratuluję wszystkim osobom, które 
odbiorą wyróżnienia. Mam wielką na-
dzieję, że będą one nie tylko nagrodą, 
ale przede wszystkim mobilizacją do 
dalszej pracy – mówił podczas gali 
Starosta Bialski, Mariusz Filipiuk.
Pierwszy tytuł otrzymało: 
Biuro Projektów i Wycen Mająt-
kowych MDM Piotr Dawidziuk 

w Piszczacu – statuetkę odebrali 
prezes firmy Piotr Dawidziuk oraz 
jego współpracownica Joanna Sa-
kowicz-Bury.

Następnie wyróżnienia otrzymali:
– Gospodarstwo Rolne Łaziuk 
Łukasz w Tłuśćcu – na scenę zapro-
szono właściciela Łukasza Łaziuka 
z małżonką Katarzyną Łaziuk;
– Spółdzielnia Mleczarska MLE-
KOVITA Oddział w Białej Podla-
skiej – wyróżnienie odebrał dyrektor 
oddziału w Białej Podlaskiej Sewe-
ryn Sapiński;
– Firma EUROGRZYB Sp. z o.o. 
w Rogoźnicy Kolonii – statuetkę 
odebrali wiceprezes spółki Bogumi-
ła Sulima oraz prokurent Michał 
Wójcik;
– Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej Oddział 
w Białej Podlaskiej – nagrodę wrę-
czono prezesowi zarządu stowarzy-
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szenia Kazimierzowi Janiakowi 
i Monice Marchalewskiej. 

„Gmina – Lider Samorządności”
Liderem samorządności i jednocze-
śnie laureatem statuetki „Dobre, bo 
Bialskie” za rok 2022 została Gmi-
na Łomazy. Tworzy ją 19 sołectw, 
które zamieszkuje w sumie 5 tys. 
mieszkańców. Na terenie gminie za-
rejestrowanych jest 147 podmiotów 
gospodarczych.
Na scenę zaproszono Wójta Gminy 
Jerzego Czyżewskiego, przewod-
niczącego Rady Gminy Andrzeja 
Wińskiego oraz sekretarz gminy 
Mariannę Łojewską. 
– Dziękuję Staroście Bialskiemu i ca-
łemu Zarządowi Powiatu za to wy-
różnienie. To niewątpliwie ogromna 
satysfakcja dla nas wszystkich, ale 
również zobowiązanie i motywacja do 
dalszego działania. Dzisiejsze nagrody 
przede wszystkim odzwierciedlają pra-
cę za ostatnie dwa lata, tym bardziej 
sprawia nam to satysfakcję, bo były to 
lata trudne, często w planach i pracach 
nieprzewidywalne. Mogę powiedzieć, że 
dla mnie osobiście jest to również takie 
uhonorowanie ośmioletniej pracy samo-
rządowca, za które serdecznie dziękuję. 
Nie byłoby tych wszystkich wyróżnień 
i nagród, gdyby nie współpraca i zgrany 
zespół. Odbierając nagrodę, chcę przede 
wszystkim podziękować swojemu ze-
społowi z gminy Łomazy. Bez niego by-
łoby to niemożliwe – mówił wójt Jerzy 
Czyżewski.
– Nagroda ta to przede wszystkim 
docenienie naszych wysiłków w po-
zyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 
Właściwie każda inwestycja odbywa 
się przy udziale takich środków. W tym 
roku budżet inwestycyjny opiewa na 27 
mln zł, z czego 22 mln zł to dofinan-
sowania zewnętrzne. Oprócz budowy 
nowych dróg czy remontów budynków 
samorząd dba też o sprawy społeczne. 
Powstały u nas kluby malucha czy se-
niora. Uruchomiliśmy centrum opie-
kuńczo-mieszkalne w Dubowie dla osób 
z niepełnosprawnościami – zaznacza 
wójt gminy.
Zgodnie z Regulaminem przyznawa-
nia wyróżnienia Starosty Bialskiego 
„Dobre, bo Bialskie” tytuł nadawany 



jest w formie statuetki. Jest to naj-
wyższe powiatowe rzeczowe wyróż-
nienie o charakterze honorowym. 
Gminę Łomazy doceniono przede 
wszystkim za pozyskiwanie fundu-
szy unijnych i rządowych, realizację 
strategicznych inwestycji, a także dy-
namiczny rozwój jednostek organiza-
cyjnych gminy oraz kierowanie ofer-
ty dla wszystkich grup mieszkańców 
według grup wiekowych i statusu 
rodzinnego.

„Biblioteka Roku 2022”
Gala była doskonałą okazją do ogło-
szenia wyników XV edycji konkursu 
Biblioteka Roku 2022. Konkurs był 
adresowany do bibliotek publicznych 
z terenu Powiatu Bialskiego. Zwy-
cięzcą została biblioteka wyróżniająca 

się zaangażowaniem, pomysłowością 
w podejmowaniu nowatorskich zmian 
w swojej działalności, inicjatyw mają-
cych na celu wzbogacenie oferty biblio-
teki, promocji książki i czytelnictwa 
w środowisku lokalnym oraz współ-
pracy na jego rzecz. Tytuł „Bibliote-
ka Roku 2022” otrzymała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Drelowie, 
wyróżnienie zdobyła Gminna Biblio-
teka Publiczna w Rossoszu. 

Gratulacje z okazji jubileuszu  
tygodnika „Słowo Podlasia” 
Starosta Bialski na ręce redaktora na-
czelnego tygodnika „Słowo Podlasia” 
wręczył statuetkę i złożył serdeczne 
podziękowania za krzewienie idei sa-
morządności oraz pogratulował ponad 
40-letniego dorobku wydawnictwa. 

– To dla mnie prawdziwy zaszczyt, zna-
leźć się w tak zacnym gronie wyróżnio-
nych. W tym roku minie 44 lata, odkąd 
Słowo Podlasia ukazuje się na rynku. 
Jesteśmy jedyną w  swoim rodzaju 
kroniką historii regionu i jego miesz-
kańców. Dziękuję za nagrodę i słowa 
uznania od samorządu, któremu Słowo 
towarzyszy od samego początku jego 
istnienia. Z uznaniem obserwuję, jak 
wiele wysiłku i pracy wkładają samo-
rządowcy z Mariuszem Filipiukiem na 
czele, w rozwój naszej małej ojczyzny 
i troskę o komfort życia jego mieszkań-
ców. Jestem przekonany, że przed tak 
zgraną, jak dziś, ekipą starostwa, jesz-
cze niejeden sukces na koncie – zauwa-
ża Piotr Pyrkosz, redaktor naczelny 
Słowa Podlasia i dyrektor ds. wydaw-
niczych Grupy Słowo.
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Pośród wielu znakomitych gości, 
podczas piątkowej uroczystości, nie 
zabrakło delegacji z partnerskiego 
Powiatu Oberhavel w Niemczech, 
którą tworzyli  Egmont Hame-
low, Wicestarosta Powiatu, An-
dree Reschke, Kierownik Wydzia-
łu Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Konsumentów w starostwie Obe-
rhavel, Daniel Gross, Kierownik 
Wydziału Budownictwa i Zarządza-
nia Nieruchomościami w Holdingu 
Oberhavel oraz Jarosław Wojcie-
chowski, Koordynator współpracy 

polsko-niemieckiej w starostwie 
Oberhavel.
– Przyjeżdżam tu do was od wielu lat 
i przekonuję się, że Bialskie jest nie tylko 
„dobre”, ale wręcz staje się coraz lepsze. 
Przyczyniacie się do tego wy, wszyscy 
mieszkańcy, ale także wasi przedsię-
biorcy. To dzięki wam powiat bialski tak 
dobrze się rozwija. Gratuluję nagrodzo-
nym w tym roku firmom i samorządowi 
– mówił Wicestarosta Powiatu Obe-
rhavel Egmont Hamelow. 
Następnie przekazał Staroście Bial-
skiemu w  prezencie oprawiony 

w ramkę kolaż zdjęć z różnych wyda-
rzeń z regionu Oberhavel, które miały 
miejsce w ciągu minionych dwóch lat, 
kiedy to niemożliwe były odwiedziny 
i wizyty z powodu pandemii. 
Zaproszeni na uroczystość goście wy-
słuchali koncertu Alicji Majewskiej 
przy akompaniamencie Włodzimie-
rza Korcza i kwartetu smyczkowego 
Warsaw String Quartet.
Gratulujemy wszystkim laureatom 
i dziękujemy za Państwa obecność! 
Do zobaczenia za rok! 

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

XXI Gala „Dobre, bo bialskie”, na której zostały wręczone wyróżnienia Powiatu Bialskiego po okresie pandemicznych 
restrykcji udowodniła, że to ważna i potrzebna inicjatywa, którą trzeba kontynuować. Wydarzenie cieszyło się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła sala pełna znamienitych gości. Wszystkim laureatom wyróżnień 
Starosty serdecznie gratuluję.    	 															Członek	Zarządu	Powiatu	-	Mateusz	Majewski
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Orszak Trzech Króli w gminach  
Powiatu Bialskiego

W  dniu 6 stycznia dziewią-
ty już barwny Orszak Trzech 
Króli w Dubicy gm. Wisznice, 
wyruszył spod Domu Kultury 
w Dubicy w kierunku wisznic-
kiego parku. Na trasie orszaku 
uczestnicy mieli okazję wziąć 
udział w widowiskowych sce-
nach wspominających walkę 
dobra ze złem, narodzenie Je-
zusa Chrystusa i złożenie kró-
lewskich darów. 

W dniu 6 stycznia społeczność 
Konstantynowa wzięła  udział 
w Orszaku Trzech Króli, który po-
przedziła msza święta w miejsco-
wym kościele. Barwny, rozśpiewa-
ny orszak przemaszerował ulicami 
Konstantynowa do Gminnego Cen-
trum Kultury, gdzie zgromadze-
ni obejrzeli jasełka w wykonaniu 
uczniów dwóch klas pierwszych 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Konstantynowie pod kierow-
nictwem Małgorzaty Wasilewskiej 
oraz Sabiny Dencikowskiej i wzię-
li udział we wspólnym kolędowa-
niu. – Ta sala nigdy tak nie pękała 
w szwach, jak dzisiaj, a sposobność 
jes t  w yj ątkowa .  O rs z ak Trz ech 
Króli pozwolił na to, że możemy się 
zgromadzić w  tak licznym gronie 
i przeżywać ten piękny czas Bożego 
Narodzenia – mówił wójt gminy 
Konstantynów Romuald Mu-
rawski, witając zgromadzonych. 

– Dzisiejszy orszak był początkiem 
na dobry zwyczaj, który zagości na 
stałe w  Konstantynowie. Od tego 
roku co roku będziemy maszerowali 
i oddawali hołd Nowonarodzonemu. 
Publiczność wysłuchała występów 
zespołu „Pogodna jesień” oraz 
Zdzisława Marczuka i  jego pod-
opiecznych.

W dniu 6 stycznia ulice Leśnej 
Podlaskiej wypełnili uczestnicy 
Orszaku Trzech Króli, którzy prze-
maszerowali spod miejscowej szko-
ły podstawowej do leśniańskiego 
sanktuarium na mszę świętą, a po 
niej do przyklasztornej salki, gdzie 
publiczność miała okazję obejrzeć 
spektakl „Herody”. Miłym akcen-
tem na zakończenie uroczystości 
był słodki poczęstunek dla zgroma-
dzonych. Barwny orszak przema-
szerował spod Szkoły Podstawowej 

w Leśnej Podlaskiej ulicami Bialską 
i bp. K. Moszyńskiego, po czym 
uczestnicy spotkania wzięli udział 
w uroczystej mszy świętej, podczas 
której wspólnie celebrowano Świę-
to Objawienia Pańskiego. Kolejnym 
punktem programu było przedsta-
wienie „Herody” w sali 300-lecia 
przy klasztorze ojców Paulinów 
w wykonaniu artystów Grupy Te-
atralnej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Leśnej Podlaskiej. 

Społeczność Drelowa 6 stycznia 
uczestniczyła w uroczystej mszy 
świętej, po której spod drelow-
skiego kościoła wyruszył Orszak 
Trzech Króli. W Gminnym Cen-
trum Kultury publiczność obejrza-
ła jasełka w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Unitów 
Drelowskich w Drelowie, następ-
nie zostały wręczone nagrody 
laureatom konkursów świątecz-
nych. Mszę świętą w parafii Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Drelowie sprawo-
wali proboszcz ks. kan. Wiesław 
Mańczyna i ks. dr Paweł Kindrac-
ki. W oprawie liturgicznej wzięli 
udział trzej królowie, w których 
role wcielili się tradycyjnie An-
drzej Lewczuk, Janusz Jaroszew-
ski i Zbigniew Steszuk. Z kolędą 
na ustach Orszak Trzech Króli wy-
ruszył po mszy świętej w kierunku 
Gminnego Centrum Kultury, gdzie 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
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Unitów Drelowskich w Drelowie 
pod kierunkiem Doroty Sawczuk 
zaprezentowali jasełka. Po przed-
stawieniu laureaci konkursów świą-
tecznych na najpiękniejszą bombkę 
choinkową i świetlną dekorację ode-
brali nagrody z rąk dyrektora GCK 
Michała Olesiejuka, ks. kan. Wie-
sława Mańczyny i sekretarza Gminy 
Drelów Ireneusza Bieleckiego. 

Społeczność gminy Sławatycze 
licznie wzięła udział w  Orszaku 
Trzech Króli, jaki ulicami Sława-
tycz przeszedł w dniu 6 stycznia. 

Orszak prowadzony przez gwiazdę 
betlejemską ruszył ulicami tuż po 
mszy świętej w miejscowym koście-
le. Ulicami Kraszewskiego, Długą, 
Mickiewicza, Wyzwolenia i Rynek 
kroczył ku „gospodzie żydowskiej”, 
gdzie została zaprezentowana walka 
dobra ze złem. Na „polu pasterzy” 
została ogłoszona dobra nowina 
o narodzeniu Syna Bożego, na „dwo-
rze Heroda” doszło do spotkania 
z królami. Uczestnicy orszaku doszli 
ul. Włodawską do „groty narodzenia 
pańskiego” znajdującej się na placu 

przed kościołem, tam nastąpił po-
kłon trzech króli, złożenie darów 
i wspólne kolędowanie przy żłóbku. 
Tegorocznym hasłem orszaku były 
słowa „Niech prowadzi nas gwiaz-
da”. Główne role odegrali uczniowie, 
którzy w tym roku przygotowują się 
do sakramentu bierzmowania. – Cie-
szymy się, że mogliśmy dzisiaj zaprosić 
parafian i naszych gości na Orszak 
Trzech Króli. To pierwszy orszak, więc 
może jeszcze skromny, ale tu jest ser-
ce i dzieciaków z naszej podstawówki 
i rodziców, ale też wszystkich tych, 
którzy chcą, żeby te święta były rado-
sne – podsumował proboszcz parafii 
w Sławatyczach Adam Patejuk.

Społeczność miasta i gminy Mię-
dzyrzec Podlaski wyruszyła trady-
cyjnie już w dniu 6 stycznia ulicami 
miasta, tworząc barwny i widowisko-
wy Orszak Trzech Króli. Uczestnicy 
orszaku przemaszerowali ulicami 
Warszawską i Lubelską oraz wokół 
placu Jana Pawła II, aż do ołtarza po-
lowego przy kościele pw. św. Józefa 
w Międzyrzecu Podlaskim. Tam wzięli 
udział w uroczystej mszy świętej. Te-
gorocznym hasłem towarzyszącym 
wydarzeniu było wezwanie „Niechaj 
prowadzi nas gwiazda”. Po drodze 
orszak zatrzymywał się w miejscach 
kolejnych etapów ulicznego spekta-
klu jasełkowego, w którego przygoto-
wanie włączyli się mieszkańcy miasta 
i gminy Międzyrzec Podlaski. Szcze-
gólny udział w organizacji spektaklu 
miała Gminna Biblioteka Publiczna 
w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą 
w Wysokim oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
w Tłuśćcu.

Materiał: Radio Biper
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160. rocznica Powstania Styczniowego w Kodniu
Podczas obchodów 160. rocznicy 
Powstania Styczniowego, jakie 
miały miejsce w dniu 22 stycznia 
w Kodniu, została przeprowa-
dzona wielka inscenizacja ataku 
powstańców na garnizon rosyj-
ski w nocy z 22/23 stycznia 1863 
r. w ramach projektu „Zwycię-
ska Bitwa o Kodeń w pierwszym 
dniu Powstania Styczniowego”. 
Na wydarzenie zaprosili wspól-

nie dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Kodniu, Wójt Gminy Kodeń 
i Towarzystwo Przyjaciół Kodnia.
Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Kodniu we współpra-
cy z Biurem Programu Niepodległa 
w 2023 r. realizuje projekt pt. „Zwy-
cięska Bitwa o Kodeń w pierwszym 
dniu Powstania Styczniowego”. W ra-
mach zadania odbyła się inscenizacja 

zwycięskiej Bitwy o Kodeń. W pro-
gramie wydarzenia znalazł się prze-
marsz z lasku „Borek” do Kodnia 
podhasłem „Na Kodeń marsz!”, po 
którym w Bazylice św. Anny została 
odprawiona msza święta w intencji 
Ojczyzny oraz powstańców stycz-
niowych. Po mszy w parku odbyła 
się inscenizacja ataku powstańców 
na garnizon rosyjski w nocy z 22/23 
stycznia 1863 r., w którą zaangażo-
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Dla mnie to bardzo ważne wydarzenie, zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy sytuacja polityczno-społeczna jest 
bardzo skomplikowana. Okrągła 160. rocznica Powstania Styczniowego obliguje nas do tego, żeby upamiętnić to 
bardzo ważne wydarzenie w historii naszego kraju, w historii Gminy Kodeń, a co za tym idzie w historii Powiatu 
Bialskiego. Takie inicjatywy są potrzebne, po to, by pokazywać młodym ludziom, że warto bronić swojej ojczyzny.  
 	 	 	 	 	 																					Radny	Powiatu	Bialskiego	-	Tomasz	Andrejuk

wali się mieszkańcy gminy Kodeń 
oraz jej sympatycy. Kolejnym punk-
tem obchodów rocznicowych były 
uroczystości przy „Kamieniu Po-
wstańców” oraz ognisko powstańcze. 
W założeniach projektu jest również 
wytyczenie szlaku historycznego 
„Zwycięska Bitwa o Kodeń”. Szlak 
historyczny upamiętni drogę, jaką 
w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. 
pokonali powstańcy. Jego otwarcie 
będzie miało miejsce 13 sierpnia 
br. Partnerami projektu są Ojcowie 
Oblaci z Kodnia, Towarzystwo Przy-
jaciół Kodnia oraz Zespół Placówek 
Oświatowych z Kodnia.

Materiał: Radio Biper
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Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego w Wisznicach

Z okazji 160. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego sa-
morząd Gminy Wisznice wraz 
z młodzieżą złożyli symboliczne 
wiązanki kwiatów i zapalili zni-
cze przy pomniku powstańców 
na tzw. „starym cmentarzu” 
w Wisznicach. Warto przypo-
mnieć, że po Powstaniu Stycz-
niowym w 1863 r. w odwecie za 
udział mieszkańców w wydarze-
niach styczniowych Wisznice 
straciły prawa miejskie.

Materiał: Radio Biper Fo
t. 
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Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

W dniu 19 grudnia 2022 r. w Sali 
Tradycji Komendy Miejskiej PSP 
w Białej Podlaskiej odbyło się po-
łączone posiedzenie Prezydium, 
Zarządu i Powiatowej Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Białej Pod-
laskiej, któremu przewodniczył 
Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego druh Mariusz Filipiuk, 
Starosta Bialski.

W posiedzeniu udział wzięli członko-
wie Prezydium i Zarządu Powiatowe-
go, członkowie PKR, Wójtowie Gmin 
i Komendanci Gminni Związku OSP RP 
niebędący członkami ZOP, Komendant 
Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk.
Głównym tematem posiedzenia była 
organizacja kampanii zebrań spra-
wozdawczych w OSP w roku 2023, 
która zgodnie z podjętą uchwałą roz-
pocznie się 1 stycznia i trwać będzie 
do 31 marca.
W trakcie posiedzenia zatwierdzono 
plan pracy Prezydium i ZOP na 2023 
r. oraz poparto wniosek Grzegorza 
Tymoszuka członka Powiatowej Ko-
misji ds. Młodzieży w sprawie wpro-
wadzenia do kalendarza działań na 

terenie powiatu bialskiego organi-
zacji Halowych Zawodów Sportowo 
Pożarniczych Drużyn MDP. Pierwsze 
halowe zawody, zgodnie z uchwalo-
nym przez ZOW ZOSP RP w Lublinie 
regulaminem, zorganizowane będą 
w marcu 2023 r.
Funkcjonariusze KM PSP w Białej 
Podlaskiej obecni na posiedzeniu 
bryg. Arkadiusz Leszczyński i bryg. 
Marek Polubiec przedstawili infor-
macje na temat działań zrealizowa-
nych przez PSP w roku 2022 i plano-
wanych w roku 2023.
Tradycyjnie jak co roku, dla uczestni-
ków posiedzenia przekazane zostały 
kalendarze strażackie, finansowane 

ze środków Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Białej 
Podlaskiej.
Na zakończenie posiedzenia Prezes 
ZOP druh Mariusz Filipiuk złożył 
obecnym a za ich pośrednictwem 
wszystkim strażakom ochotnikom 
i  funkcjonariuszom pożarnictwa 
życzenia świąteczne i noworoczne 
a obecni kapelani ks. Roman Saw-
czuk były Diecezjalny Kapelan i ks. 
Andrzej Biernat Diecezjalny Kapelan 
Strażaków odmówili modlitwę, po 
której odśpiewano kolędę i przeła-
mano opłatkiem.

Materiał: Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Białej Podlaskiej
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Spotkanie opłatkowo-noworoczne gminy  
Międzyrzec Podlaski w Tuliłowie

W dniu 6 stycznia społeczność 
gminy Międzyrzec Podlaski spo-
tkała się w Tuliłowie, by wspólnie 
kolędować i podzielić się opłat-
kiem. Uroczystość uświetniły wy-
stępy Gminnej Grupy Tanecznej 
oraz koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu Lubelskiej Orkiestry 
Rodzinnej.

Liczne środowiska gminy, a wśród nich 
radni, dyrektorzy i pracownicy szkół 
oraz gminnych instytucji kultury, 
sołtysi, strażacy, członkowie klubów 
seniora, stowarzyszeń, kół gospodyń 
wiejskich, zespołów ludowych i grup 
artystycznych, wzięli udział w kon-
cercie zaproponowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim z/s w Wysokim. Spotkanie 
opłatkowo-noworoczne odbyło się 
w remizie w Tuliłowie, a zaprosili na 
nie wspólnie wójt Gminy Międzyrzec 
Podlaski Krzysztof Adamowicz, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Sylwia 
Hubica oraz proboszcz parafii św. Mi-
kołaja w Międzyrzecu Podlaskim ks. 
Dariusz Parafiniuk. 
– Podtrzymywanie wieloletnich tradycji, 
pielęgnowanie poczucia wspólnoty, inte-
gracji oraz szerzenia kultury na terenie 
gminy Międzyrzec Podlaski to dla nas 
przewodnie idee dzisiejszego spotkania – 
mówiła dyrektor GOK Sylwia Hubica.
Na scenie zaprezentowała się Lubel-
ska Orkiestra Rodzinna w repertuarze 
tradycyjnych kolęd i pastorałek. Or-
kiestra powstała w 2022 r. z inicjaty-
wy Przemysława Łozowskiego i Beaty 
Kostrzewskiej. W skład grupy wcho-
dzą muzykujące dzieci i ich rodzice. Ich 
celem jest nawiązanie do tradycyjnej 
muzyki Lubelszczyzny. W tym roku 
zarówno Lubelska Orkiestra Rodzin-
na, jak i jej członkowie zakwalifikowa-

li się do finału konkursu „Źródełko” 
Polskiego Radia. Koncertowi towarzy-
szył pokaz tanecznych w świątecznej 
oprawie Gminnej Grupy Tanecznej 
działającej przy GOK pod kierunkiem 
instruktor Iwony Basary-Teofilskiej. 
Grupa funkcjonuje przy GOK od 2017 
r., w ubiegłym roku powstała druga, 
młodsza sekcja, która rozrosła się do 
32 członków. W ramach działalności 
formacji dzieci mają możliwość bawić 
się ruchem, tańcem, ćwiczyć koordy-
nację i prawidłową postawę ciała. Wójt 
Gminy Krzysztof Adamowicz wraz 
z radnymi i pracownikami Urzędu 
Gminy wyszli do mieszkańców, niosąc 
opłatek i dobre życzenia. Zgromadzo-
nym ok. 200 osobom błogosławił ks. 
dziekan Dariusz Parafiniuk. 
Po występach i koncertach nadszedł 
czas na życzenia noworoczne i podzię-
kowania, jakie skierował do zebranych 
włodarz gminy. 
– Tradycyjnie spotykamy się po dwóch la-
tach, aby wspólnie świętować nowy rok 
i podziękować za rok mijający. Za to, że 
możemy się tu wszyscy spotkać w zdro-
wiu i wspólnie złożyć sobie życzenia – 
mówił wójt Krzysztof Adamowicz, 
który podsumował również w kilku 

słowach rok 2022. – To rok pełen niepo-
kojów, niepewności, rok rozchwiany emo-
cjonalnie, rok, w którym nie widzieliśmy, 
co nam przyniesie. Ale dzięki temu, że je-
steśmy razem, ten rok był rokiem dobrym 
dla gminy Międzyrzec Podlaski.
Zgromadzeni wysłuchali słów ewan-
gelii o narodzeniu Jezusa i po błogo-
sławieństwie proboszcza parafii św. 
Mikołaja podzielili się opłatkiem. 
– Jedność przy żłóbku i przy Panu Jezu-
sie to jest coś, co powinno nas przepeł-
niać. Przy nim nie ma spraw, których 
nie dałoby się rozwiązać. Życzę wszyst-
kim zebranym, byśmy wierzyli głęboko, 
że miłość wszystko zwycięża, że wiara 
w Boga, który przychodzi zbawić człowie-
ka, potrafi uczynić cuda – podkreślił ks. 
Dariusz Parafiniuk, przypominając 
o randze bliskości, wybaczenia i wza-
jemnego bycia ze sobą. – Doświadcze-
nie bliskości drugiego człowieka, który 
przynosi ze sobą gest podzielenia się 
chlebem, niech zagości w sercu, niech 
każdy będzie człowiekiem, który łamie 
się miłością i dobrocią. Często potrzebne 
jest wybaczenie, zapomnienie i udanie, że 
tak naprawdę nic się nie stało.

Materiał: Radio Biper/Magdalena Chodzińska – 
dyrektor GBP
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Spotkanie opłatkowo-noworoczne to piękna tradycja, która integruje i daje nam poczucie wspólnoty. Była to świetna 
okazja, by wspólnie zaśpiewać kolędy, podzielić się opłatkiem oraz złożyć sobie życzenia. Dziękuję serdecznie za 
zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tak pięknej i wzruszającej uroczystości.   
	 	 	 	 	 	 																						Radny	Powiatu	Bialskiego	-	Marek	Sulima
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Wiśnia Dzieciom w Maniach
Pan Michał Wiśniewski zorga-
nizował akcję charytatywną 
Wiśnia Dzieciom. Lider zespo-
łu Ich Troje przemierza setki 
kilometrów po całej Polsce i od-
wiedza placówki opiekuńczo-
-wychowawcze, przynosząc ich 
podopiecznym prezenty i ciepłe 
słowo. 

Lider legendarnego zespołu Ich 
Troje, w okresie świątecznym od-
wiedził niektóre placówki opie-
kuńczo-wychowawcze przynosząc 
ich podopiecznym prezenty i moż-
liwość poznania gwiazdy z zupełnie 
innej strony, niż widać to w telewi-
zji. Tym razem Wiśniewski odwie-
dził również placówkę w Maniach 
z  gminy Międzyrzec Podlaski . 
Towarzyszyła mu równie wielka 
gwiazda polskiej sceny muzycznej 
– Doda. Była to ogromna atrakcja 
dla wychowanków naszych placó-
wek. Mogli z bliska porozmawiać 
i posłuchać gwiazd, które znają 
tylko z mediów i wykonywanych 
utworów. Był to czas na wspólne 
zdjęcia autografy i uśmiechy.

Materiał: Centrum Administracyjne Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych w Maniach Fo
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Liceum i technika z Powiatu Bialskiego  

wyróżnione w rankingu Perspektywy 2023
Poznaliśmy najlepsze licea ogól-
nokształcące i technika w Pol-
sce. W naszym województwie na 
prowadzenie wysuwają się szkoły 
z terenu miasta Lublin. Pierwszą 
dziesiątkę techników zamyka 
szkoła w Janowie Podlaskim. 
Wysokie miejsce przypadło rów-
nież technikum z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Międzyrzecu 
Podlaskim.

W 25. edycji rankingu liceów i tech-
ników Perspektywy przeanalizowały 
wyniki 1360 liceów ogólnokształcą-

cych (spośród 2200) i 1185 techni-
ków (spośród 1745), które spełni-
ły kryterium wejścia do rankingu. 
Głównymi adresatami Rankingu są 
uczniowie i ich rodzice, którzy mu-
szą podjąć bardzo ważną decyzję do-
tyczącą wyboru dalszej ścieżki kształ-
cenia. Ranking „Perspektyw” stanowi 
pomoc dla młodych ludzi w wyborze 
liceum lub technikum – szkoły, któ-
ra doprowadzi ich do studiów i uła-
twi zdobycie wymarzonego zawodu. 
Informacje mogą czerpać z pięciu 
rankingów, w tym dwóch głównych: 
Rankingu Liceów Ogólnokształcą-

cych 2023; Rankingu Techników 
2023; oraz trzech ogólnopolskich 
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rankingów dodatkowych: Rankingu 
Maturalnego Liceów Ogólnokształ-
cących 2023; Rankingu Maturalne-
go Techników 2023; Rankingu Szkół 
Olimpijskich 2023.
W tegorocznym Rankingu wzięto 
pod uwagę dane tych szkół, które 
spełniły tzw. kryterium wejścia: ma-
turę w maju 2022 r. zdawało w nich 
minimum 12 maturzystów, a wyni-
ki średnie z języka polskiego i ma-
tematyki zdawanych obowiązkowo 
były nie niższe niż 0,75 średniej 
krajowej dla liceów/techników. Za-
sady Rankingu ustaliła Kapituła 
złożona z: przedstawicieli uczelni, 
komisji ds. kształcenia KRASP, dy-
rektorów okręgowych komisji egza-
minacyjnych (OKE) i przedstawicieli 
komitetów głównych olimpiad ran-
kingowych. Pracom Kapituły prze-
wodniczyła prof. Barbara Marcin-
kowska, rektor Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. 
Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: 
wyniki matury z przedmiotów obo-
wiązkowych (30%), wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych (45%) 
oraz sukcesy w olimpiadach (25%). 
Po raz kolejny w tej kategorii zostały 
uwzględnione osiągnięcia w olimpia-
dach międzynarodowych. 
Kryteria Rankingu Techników 2023 
to: sukcesy szkoły w olimpiadach 
(20%), wyniki matury z przedmio-
tów obowiązkowych (20%), wyniki 
matury z przedmiotów dodatkowych 
(30%) oraz wyniki egzaminu zawo-
dowego (30%).

W rankingu Liceów 2023 woje-
wództwa lubelskiego 57 miejsce 
zajęło LO im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Międzyrzecu Pod-
laskim.
W   r a n k i n g u  T e c h n i k ó w 
2023  województwa lubelskiego 
pierwszą dziesiątkę zamyka Tech-
nikum – ZS im. Adama Narusze-
wicza w Janowie Podlaskim. 
Ponadto:
15 miejsce zajął ZSE im. Marii Dą-
browskiej w Międzyrzecu Podla-
skim;
59 miejsce zajął ZS im. Władysła-

wa Stanisława Reymonta w Ma-
łaszewiczach;
63 miejsce zajął ZST im. Unitów 
Podlaskich w Międzyrzecu Pod-
laskim.

Technikum przy Zespole Szkół 
im. Adama Naruszewicza w Ja-
nowie Podlaskim 
Nadal Technikum przy Zespole Szkół 
znajduje się w Rankingu Techników na 
wysokiej, bo 116. pozycji w rankingu 
głównym. Jesteśmy również obecni na 
79. pozycji w rankingu maturalnym. 
W rankingu województw zajęliśmy 
10. miejsce. Uzyskaliśmy zaszczytny 
tytuł szkoły ze srebrną tarczą. Jeste-
śmy też najlepszą szkołą w powiecie 
bialskim. Poprawiliśmy ubiegłoroczny 
wynik, wtedy również uzyskaliśmy ty-
tuł szkoły ze srebrną tarczą, ale teraz 
jesteśmy wyżej w rankingu głównym 
o 14 miejsc. Nasza obecność w Ran-
kingu Perspektyw staje się już trady-
cją szkoły, o czym świadczą od kilku 
lat uzyskiwane tytuły szkoły z tar-
czą – złota tarcza (ranking 2019), 
srebrna tarcza (ranking 2022 i 2015), 
brązowa tarcza (ranking 2021). Ten 
wyniki świadczą o tym, iż Technikum 
przy Zespole Szkół od lat kształci 
młodzież na najwyższym poziomie, 
nie tylko w zakresie przedmiotów za-
wodowych, ale również ogólnokształ-
cących – mówi Urszula Majewska-

-Chilkiewicz, z ZS w Janowie 
Podlaskim.

Technikum przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Marii Dą-
browskiej w Międzyrzecu Pod-
laskim 
Zespół Szkół Ekonomicznych zna-
lazł się na 263 pozycji w Rankingu 
Głównym Techników 2023 (awans 
o 228 pozycji w stosunku do roku 
2022) oraz na 241 w Rankingu Ma-
turalnym Techników 2023 w Polsce 
(w minionym roku miejsce 270). 
W województwie lubelskim tym sa-
mym uplasował się na 15 miejscu 
wśród szkół technicznych. „Nasza 
obecność w Rankingu „Perspektyw” 
staje się już tradycją szkoły. Jest to ko-
lejna nasza tarcza, a wyniki świadczą 
o tym, iż Zespół Szkół Ekonomicznych 
od lat kształci młodzież na najwyższym 
poziomie, nie tylko w zakresie przed-
miotów zawodowych, ale również ogól-
nokształcących. Wysoka pozycja szkoły 
w rankingu jest dla nas powodem do 
dumy, a dla przyszłych absolwentów 
szkół podstawowych może stanowić 
cenną wskazówkę w wyborze miejsca 
dalszej nauki” – powiedział Robert 
Matejek, dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Międzyrzecu 
Podlaskim.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej/
Urszula Majewska-Chilkiewicz/Robert Matejek/

perspektywy.pl
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Wręczono Certyfikaty Stypendystom  
z gminy Łomazy

W  Gminie Łomazy zakończył 
się ogłoszony nabór wniosków 
o przyznanie Stypendium Po-
mostowego 2022/2023 Segment 
II przy patronacie Wójta Gminy 
Łomazy Jerzego Czyżewskiego 
i Stowarzyszenia Społeczno-Kul-
turalnego „Tłoka” w Koszołach, 
w ramach XXI edycji Programu 
Stypendiów Pomostowych reali-
zowanego przez Fundację Eduka-
cyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 
Program od 2015 roku w Gminie 
Łomazy realizuje Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne „Tłoka” 
w Koszołach.

O przyznanie Stypendium Pomo-
stowego ubiegało się 6 tegorocznych 
maturzystów. Lokalna Komisja Sty-
pendialna w dniu 8 sierpnia br. doko-
nała formalnej i merytorycznej oceny 
wniosków oraz innych dokumentów 
niezbędnych do przyznania stypen-
diów zgodnie z Programem. Reko-
mendację otrzymało 5 studentów, 
którzy rozpoczęli naukę na dzien-
nych studiach I stopnia w polskich 
publicznych uczelniach akademic-
kich. Dotychczas z Programu w gmi-
nie skorzystało 38 stypendystów, 
w tym 36 z gminy Łomazy, 2 z gmi-

ny Rossosz. Stypendia wypłacane są 
w 10 miesięcznych ratach, od 2021 r. 
po 700 zł. Od 2020 r. stypendyści we 
własnym zakresie podejmują stara-
nia w pozyskaniu fundatorów, którzy 
przekazali na konto Stowarzyszenia 
wysokość wkładu finansowego, tj. 
10% wartości stypendium.
W roku akademickim 2022/2023 
stypendystami XXI edycji Programu 
Stypendiów Pomostowych w gminie 
Łomazy zostali:
Paweł Hołownia – student Wojsko-
wej Akademii Technicznej im. J. Dą-
browskiego 
w Warszawie;
Justyna Pawluk – studentka Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie;
Krzysztof Jarocki – student Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie;
Nikola Sobechowicz – studentka 
Akademii Wychowania Fizycznego  
J. Piłsudskiego w Warszawie;
Oliwia Powszuk – studentka Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie.
Stypendyści otrzymali potwierdzenia 
o przyznaniu stypendium oraz listy 
gratulacyjne z rąk Wójta Gminy Je-
rzego Czyżewskiego podczas XXXV 
sesji Rady Gminy Łomazy w dniu 29 
grudnia 2022 r.

Materiał: Agnieszka Horaczyńska
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Bal studniówkowy 
Dnia 14 stycznia 2023 r. w salo-
nach historycznych hotelu Za-
mek Janów Podlaski odbył się bal 
studniówkowy uczniów klas matu-
ralnych Zespołu Szkół im. Adama 
Naruszewicza w Janowie Podla-
skim. Bal rozpoczął się dostojnym 
staropolskim tańcem polonezem. 

Uroczystość swoją obecnością 
uświetnili dyrekcja szkoły – Jarosław 
Dubisz i Urszula Majewska – Chilkie-
wicz, grono pedagogiczne oraz ro-
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Studniówka młodzieży Zespołu Szkół  
im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach – za nami

14 stycznia w Zamku Biskupim 
w Janowie Podlaskim odbył się 
bal studniówkowy naszych tego-
rocznych maturzystów. Uroczy-
stość rozpoczęła się oczywiście 
staropolskim obyczajem, w ryt-
mie Poloneza, który młodzież wy-
konała niezwykle profesjonalnie. 

Następnie przyszedł czas na ofi-
cjalne powitanie i przemówienia 
zgromadzonych gości. Życzenia 
najlepszej zabawy popłynęły z ust 
Dyrektora naszej placówki – Pana 
Roberta Wieczorka oraz Wójta 
Gminy Terespol – Pana Krzyszto-
fa Iwaniuka. Wszyscy abiturienci 

wyglądali cudownie – panie w ba-
lowych sukniach – panowie w ele-
ganckich garniturach – zadali szy-
ku! Mamy nadzieję, że bawili się 
tak samo doskonale, jak się pre-
zentowali.

Materiał: ZS im. Wł. St. Reymonta  
w Małaszewiczach
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dzice. Przedstawiciele uczniów klas 
maturalnych – Karolina Chilkiewicz 
i Dawid Tokarski w imieniu całej 
młodzieży podziękowali gościom, 
dyrekcji, wychowawcom – Joannie 
Pędzik i Mariuszowi Demianiukowi 
za trud włożony w kształcenie i wy-
chowanie oraz Renacie Nowickiej 
za naukę i przygotowanie pięknego 
układu choreograficznego poloneza. 
Następnie dyrektor Jarosław Du-
bisz w swoim przemówieniu życzył 
młodzieży dobrych wyników na eg-
zaminie maturalnym oraz sukcesów 
w dorosłym życiu. Podziękowania ze 
strony uczniów otrzymali rodzice za 
miłość i trud włożony w wychowa-
nie. Szczególne podziękowania skie-
rowano do rodziców – Iwony Orluk, 

Grażyny Wawryniuk i Piotra Chilkie-
wicza, którzy aktywnie zaangażowa-
li się w przygotowanie tegorocznego 
balu studniówkowego. Natomiast 
w imieniu rodziców Iwona Wolanin 
podziękowała dyrekcji, wychowaw-
com oraz wszystkim nauczycielom 

i pracownikom szkoły za trud włożo-
ny w wykształcenie oraz cierpliwość 
i wyrozumiałość wobec ich dzieci. 
Wspaniała zabawa trwała do wcze-
snych godzin porannych.

Materiał: ZS im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim

Drodzy uczniowie, po latach wypełnionych trudami oraz ogromem pracy włożonej w edukacje, stajecie u progu do-
rosłości. Już za sto dni przystąpicie do pierwszego i jakże ważnego w naszym życiu egzaminu, zwanego egzaminem 
dojrzałości. Przed Wami matura i wybór dalszej drogi kształcenia – czas trudny, pełen emocji, ale niezwykle ważny. 
Życzę, aby każde napisane słowo, każdy poprawnie odtworzony wzór, każda właściwie zaznaczona odpowiedź bu-
dziły w Was poczucie satysfakcji, że wysiłek się opłacił. Połamania pióra!              
            Starosta	Bialski	-	Mariusz	Filipiuk
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Uczniowie i nauczyciele z Gminy Międzyrzec 
Podlaski za granicą – Erasmus+

W 2022 r. dwie z gminnych szkół: 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika w Tłuść-
cu oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Kusocińskiego 
w Rogoźnicy realizowały pro-
jekt wymiany międzynarodowej 
uczniów i nauczycieli Erasmus+.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu od 
stycznia 2022 roku realizowała ko-
lejny już projekt w ramach programu 
ERASMUS+ związany z bezpieczeń-
stwem w sieci Keep self-audit when 
in online and be respectful.
W ramach tego projektu młodzież 
oraz nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Tłuśćcu od 20 do 26 listopada 
przebywali w Serbii. Uczestnicy Era-
smusa+ brali udział m.in. w debacie 
na temat zjawiska cyberprzemocy 
i środków niezbędnych do jego po-
wstrzymania, w zajęciach sporto-
wych, wizycie w Nisz Spa i klubie 
jeździeckim, w serbskich lekcjach 
chemii, angielskiego i rosyjskiego, 
zajęciach z niełatwej sztuki robótek 
ręcznych, ozdób świątecznych. Era-
smus+ to również wycieczki regio-
nalne do miasta Pirot – zwiedzanie 
średniowiecznej twierdzy „Kale” 
i Muzeum „Ponišavlje”. Na zakoń-
czenie wyjazdu społeczność szkoły 
w Tłuśćcu wzięła udział w konfe-
rencji ewaluacyjnej z rodzicami, 
uczniami, nauczycielami i serbski-
mi władzami lokalnymi w celu roz-
powszechniania działań i wyników 
projektu. Uczestnicy otrzymali na-
grody i certyfikaty. Podsumowanie 
zwieńczyła impreza szkolna z mu-
zyką na żywo. Kolejna wymiana 
partnerska w ramach projektu już 
w maju 2023 roku w Turcji w Sta-
muble. Z kolei, w czerwcu bieżącego 
roku Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika w Tłuść-
cu gościć będzie u siebie młodzież 
z Serbii i Turcji.

Z  kolei 34 uczniów rogoźnickiej 
podstawówki odbywało na przeło-
mie maja i czerwca 2022 roku edu-
kacyjne zajęcia językowo-cyfrowe 
z wypracowaniem postaw proeko-
logicznych. Ponadto, 10 nauczycieli 
w tym samym czasie odbyło szko-
lenie językowo-cyfrowe. Wszystkie 
działania realizowane były w ramach 
projektu nr 2021-1-PL01-KA121-
-SCH-000006713 współfinansowa-
nego z Unii Europejskiej w ramach 
akredytacji Erasmus+ w sektorze 
Edukacji Szkolnej. Uczniowie reali-
zowali zajęcia programowe w greckiej 
szkole partnerskiej oraz pracowali 
z nauczycielami w sali udostępnionej 
przez Hotel Golden Sun. Realizowali 
zajęcia z zakresu nauki języka an-
gielskiego, rosyjskiego i greckiego, 

kompetencji cyfrowych. Prowadzili 
szereg działań mających na celu wy-
pracowanie u nich postaw proekolo-
gicznych. Pobytowi w Grecji towarzy-
szył bogaty program mający na celu 
poznanie tradycji, kultury i historii 
Grecji. Uczniowie zwiedzili Palaios 
Panteleimonas, czyli Stary Pantele-
imon, ruiny zamku w Platamonas 
oraz samą miejscowość Platamonas.  
Odbyli rejs na pokładzie statku „Eli-
zabet Cruises” na wyspę Skiathos 
znaną z musicalu „Mamma Mia!”, 
zwiedzili i poznali historię zawieszo-
nych na wysokich skałach Meteorów, 
a oprócz tego zwiedzili drugie co do 
wielkości miasto w Grecji Thessaloni-
ki. Odwiedzili także Litochoro, zwie-
dzając wąwóz Enipeas i wodospad 
Afrodyty.

Materiał: Magdalena Chodzińska – dyrektor GBP
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160. rocznica wybuchu powstania styczniowego
22 stycznia minęła 160. rocznica 
wybuchu powstania styczniowe-
go. Było ono najdłużej trwającym 
zrywem niepodległościowym na 
ziemiach polskich.

Rozpoczęło się w Królestwie Pol-
skim, ale wkrótce objęło swym za-
sięgiem również tzw. ziemie zabrane 
(wschodnia część I Rzeczypospolitej 
zagarnięte w wyniku zaborów). Wzię-
ły w nim udział wszystkie stany. Po-
wstanie spotkało się z poparciem 
międzynarodowej opinii publicznej. 
Pomimo początkowych sukcesów, 
zakończyło się upadkiem, a wszel-
kie objawy poparcia dla powstańców 
spotykały się z niezwykłym okru-
cieństwem wojsk rosyjskich. W wal-
kach poległo ok. 15.tys. osób, około 
35 tys. zostało zesłanym na Syberię, 

wielu wyemigrowało. Palono i nisz-
czono miejscowości, które poparły 
powstanie lub udzielały schronienia 
powstańcom. 

Po upadku powstania władze carskie 
przystąpiły do stosowania repre-
sji wobec narodu polskiego. Wśród 
nich było zniesienie autonomii Kró-
lestwa Polskiego, wprowadzenie 
nakazu prowadzenia ksiąg parafial-
nych w języku rosyjskim, likwidacja 
Szkoły Głównej w Warszawie i Ban-
ku Polskiego. Wiele miast straciło 
prawa miejskie, co w dużym stopniu 
przyczyniło się do ich upadku. Skon-
fiskowano ponad tysiąc polskich ma-
jątków ziemskich i przystąpiono do 
intensywnej rusyfikacji. 
Pomimo klęski militarnej, powstanie 
przyczyniło się do ożywienia nastro-

jów patriotycznych oraz rozwoju pra-
cy organicznej. Pamięć o powstań-
cach odbiła się szerokim echem 
w sztuce i literaturze. Wspomnieć 
warto, chociażby dzieła Jana Matejki 
czy Artura Grottgera, a w literaturze 
twórczość Bolesława Prusa, Stefana 
Żeromskiego, Elizy Orzeszkowej czy 
bliskiego naszemu regionowi Józefo-
wi Ignacemu Kraszewskiemu. 

Materiał: Dorota Uryniuk – Wydział Spraw  
Społecznych 
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Bóg był ich miłością – 149. rocznica  
męczeństwa Unitów Drelowskich

W dniu 17 stycznia w Drelowie 
odbyły się uroczyste obchody 
149. rocznicy męczeństwa Uni-
tów Drelowskich, którzy zginęli 
w obronie wiary w 1874 r. Wy-
darzenie zainaugurowała msza 
święta pod przewodnictwem 
biskupa Henryka Tomasika, po 
której społeczność gminna zgro-

madziła się w Gminnym Cen-
trum Kultury, gdzie został wy-
stawiony spektakl o tematyce 
unickiej „Bóg był ich miłością”. 
W trakcie spotkania wręczono 
również nagrody laureatom kon-
kursów związanych z unitami 
drelowskimi – patronami miej-
scowej szkoły podstawowej.

Uroczystość na stałe już wpisała się 
w kalendarz wydarzeń na terenie 
gminy Drelów, zarówno dla parafii 
drelowskiej, jak i miejscowej szkoły, 
która nosi imię Unitów Drelowskich. 
Każdego roku uczniowie i nauczycie-
le placówki przygotowują spektakl 
o tematyce unickiej, który wystawia-
ny jest przed szerszą publicznością, 
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tradycyjnie już przybywającą do Dre-
lowa w dniu 17 stycznia, by uczcić 
kolejne rocznice męczeństwa unitów 
i ich śmierci w dniu 17 stycznia 1874 
r. Wśród gości znaleźli się m.in. bi-
skup Henryk Tomasik oraz ks. prałat 
Roman Wiszniewski, który posłu-
gując w parafii drelowskiej w latach 
1998-2055 zaszczepił w swoich pa-
rafianach niegasnący kult obrońców 
wiary.
W tym roku spektakl nosi tytuł „Bóg 
był ich miłością” i przedstawia losy 
zakochanych w sobie młodych ludzi, 
którzy dążą do zawarcia związku 
małżeńskiego w trudnych dla unitów 
czasach. 
– To kolejny wycinek z życia unitów, 
patronów naszej szkoły. Trudno jest 
z roku na rok wybrać, mimo obszerno-
ści działań, taki wycinek, który mógłby 
sprostać oczekiwaniom. Mogę jednak 
z czystym sumieniem powiedzieć, że 
kolejne pokolenia w sposób namacalny, 
poprzez dzisiejsze przedstawienie, kul-
tywują tradycję. Przypominają postacie 
tych mieszkańców gminy i regionu, któ-
rzy oddając życie, oddawali je również 
po części za nas – stwierdził dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Unitów Dre-
lowskich w Drelowie Grzegorz Mi-
chalczuk. 
Po spektaklu kilka słów do zgroma-
dzonych skierowali przybyli goście. 
Ksiądz biskup, dziękując za zorga-
nizowanie tego wydarzenia, przypo-
mniał słowa świętego Jana Pawła II 
„Powiedz mi, co jest twoją wartością, 
a powiem ci, kim jesteś”.
 – Dziękuję za pokazanie tych wielkich 

wartości, które nas Polaków zawsze jed-
noczyły. Na tej ziemi składamy hołd lu-
dziom, którzy mogą być dla nas wzorem 
i drogowskazem. Dziękuję za to kulty-
wowanie tradycji – mówił biskup 
Henryk Tomasik.
– Jesteśmy częścią wielkiej sprawy, któ-
rą żyje cała nasza gmina od lat za spra-
wą ks. Karola Wajszczuka, a później ks. 
Romana Wiszniewskiego. Za sprawą 
dyrektorów naszej szkoły i pani Ewy 
Strok. Sprawa kultu unitów, naszych 
bohaterów i przodków nabrała wyjątko-
wego wymiaru. Stali się w naszej gmi-
nie znakiem rozpoznawczym, dla wielu 
drogowskazem, są spoiną jednoczącą 
gminę – przypomniał wójt gminy 
Drelów Piotr Kazimierski. 
– Przyjęliśmy zasadę brać to, co dobre 
z naszych poprzedników. Gdyby nam 
wszystkim udało się tak robić, to zło 
umarłoby śmiercią naturalną – stwier-
dził w swoim wystąpieniu Fran-
ciszek Jerzy Stefaniuk, mówiąc 
o potrzebie bycia sobą i wyciąganiu 
wniosków we współczesnym życiu 
z wartości, jakie niosła ze sobą histo-
ria przodków.

W trakcie wydarzenia wręczono 
nagrody zwycięzcom konkur-
sów: plastycznego i pisemnego, 
które zostały przeprowadzone 
w ramach patronalnego święta 
drelowskiej szkoły.
W konkursie plastycznym wzięło 
udział 29 uczniów. Natomiast do 
konkursu pisemnego przystąpiło 54 
uczniów z kl. VI-VIII. Uczniowie za 
najciekawsze prace otrzymali dyplo-

my i nagrody książkowe.
Prace plastyczne były rozpatrywane 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych:
Klasy I-III:
I miejsce – Julia Podgajna;
II miejsce – Aleksandra Hawryluk;
III miejsce – Zuzanna Ostapiuk.
Klasy IV-V:
I miejsce – Piotr Szprengel;
II miejsce – Filip Ryszkowski; 
II miejsce – Anna Ciok;
III miejsce – Wiktoria Pływacz.
Klasy VI-VIII:
I miejsce – Aleksandra Tarasiuk;
II miejsce – Maja Grysiewicz.
Ponadto nagrody specjalne za wyjąt-
kowe prace przestrzenne – makiety 
kościoła w Drelowie upamiętniają-
ce wydarzenia z 17 stycznia 1874 r. 
otrzymali: Maciej Podgajny i Karol 
Grochowski.
Laureaci konkursu pisemnego: 
I miejsce – Lena Sidorczuk-Oksejuk; 
II miejsce – Dominika Niewiadomska; 
II miejsce – Joanna Sitarczuk; 
III miejsce – Aleksandra Tarasiuk.
Również w tym konkursie uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe. Celem konkursów 
było głębsze poznawanie i pielęgno-
wanie dziedzictwa wartości, jakie 
pozostawili Unici. Konkursy zorgani-
zowała Agnieszka Kozaczuk. Gratu-
lujemy w sposób szczególny wszyst-
kim uczniom, którzy znaleźli się na 
podium, jak również wszystkim po-
zostałym uczestnikom, którzy wyka-
zali się swoimi umiejętnościami.

Materiał: Radio Biper
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Brodacz Roku 2022 został już wybrany!
W dniu 29 grudnia tradycyjnie 
jak każdego roku, w Sławaty-
czach pojawili się Brodacze, spo-
śród których komisja konkur-
sowa wybrała tych najwierniej 
oddających cześć tradycji regio-
nu. Brodaczy oceniała komisja  
w składzie: Beata Mazurek, Fran-
ciszek Gruszkowski i Mariusz 
Oleszczuk. 

– Praca była niezwykle przyjemna, ale 
też burzliwa, dlatego że trzeba było 
wybrać jednego Brodacza. Wszyscy są 
piękni, mają nietuzinkowe maski, bro-
dy, kożuchy, drewniane pałki i kapelu-
sze. Zgodni byliśmy co do pierwszego 
miejsca, pozostałe dwa miejsca to były 
utarczki i walka na argumenty – wyja-
śniła przewodnicząca komisji kon-
kursowej Beata Mazurek. W swojej 
ocenie komisja wzięła pod uwagę 
jakość oraz materiały użyte do wy-
konania kapelusza i maski, okrycie 
wierzchnie składające się z kożucha, 
słomianek i kija oraz ogólne wrażenie 
estetyczne i żywiołowość uczestnika 
konkursu. 
Laureatem konkursu został: Bro-
dacz nr 9 Damian Zagajski;
II miejsce: Brodacz nr 2 Mateusz 
Jaszczuk;
III miejsce: Brodacz nr 3 Arnold So-
łoduszkiewicz. 
Pozostali uczestnicy otrzymali  
wyróżnienia:
Szymon Kanczucki, nr 1;

Tomasz Buraczyński, nr 4;
Michał Lewczuk, nr 6;
Kacper Onieszczuk, nr 7;
Przemysław Lewandowicz, nr 8;
Mateusz Zagajski, nr 5.
Warto przypomnieć, że Brodacze ze 

Sławatycz – zwyczaj pożegnania sta-
rego roku – decyzją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 
grudnia 2021 r. został wpisany na 
Krajową Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego. 
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XI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 
„Śpiewajmy Dziecinie” w Łomazach

Dnia 15 stycznia 2023 r. roz-
strzygnął się XI Powiatowy Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewaj-
my Dziecinie”. 

W  murach Gminnego Ośrodka 
Kultur y w  Łomazach donośnie 
rozbrzmiewały kolędy i pastorał-
ki zaprezentowane przez dzieci 
i młodzież z placówek oświatowych 
należących do powiatu bialskiego. 
Wokalne, ale także i instrumentalne 
talenty uczestników konkursu wpra-
wiły publiczność oraz jury w niemały 
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– Ta tradycja pożegnania roku święto-
wana jest u nas co roku, nie powstrzy-
mała nas nawet pandemia. Trzy ostat-
nie dni grudnia – to pewnik, który się 
wydarza w Sławatyczach – podkreśla 
wójt gminy Sławatycze Arkadiusz 
Misztal. Choć sam nie bywał Bro-
daczem, zdaje sobie sprawę, że dla 
młodych ludzi to nie jest wcale taka 
prosta sprawa. – Sam kapelusz ze 
wstążkami troszkę waży, a i przy tej 
pogodzie, którą dziś mamy, chodzić  
w kożuchu jest trochę ciepło. Brodacze 
to lokalna nazwa przebierańców, któ-
rzy w ostatnich trzech dniach grud-
nia, w okresie, kiedy każdy żegna się 
ze starym rokiem, nakładają specjal-
ne stroje i paradują ulicami Sława-
tycz. Określenie brodacz pochodzi od 
bardzo długich bród z lnianego włók-

na, okrycie wierzchnie stanowi długi 
kożuch barani obrócony baranicą na 
zewnątrz. Garb i długi kij były ozna-
kami starości i wielkiego wysiłku, jaki 
trzeba było wznieść w ustępującym 
roku. Ręce i nogi owinięte były słomą 

i podwiązane powrósłami. 
Spotkanie w Sławatyczach uświet-
nił koncert w wykonaniu Elżbiety 
Gruszkowskiej, Izabeli Lewandowicz, 
Janusza Pruniewicza, Natalii Lewtak 
i Pauliny Buraczyńskiej.

Materiał: Radio Biper
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Przegląd kolęd i grup kolędniczych  
„Kolędujmy wszyscy wraz…”

Gminne Centrum Kultury, Spor-
tu i Turystyki w Kodniu zapro-
siło solistów i grupy kolędnicze 
do udziału w „Przeglądzie Kolęd 
i Grup Kolędniczych – Kolędujmy 
wszyscy wraz”, który odbył się 
15 stycznia. 

Celem przeglądu jest popularyzacja 
tradycji bożonarodzeniowych zwią-
zanych ze śpiewaniem kolęd i pasto-
rałek, kultywowanie tradycji ludo-
wych związanych z obchodami świąt 
Bożego Narodzenia oraz integracja 
pokoleniowa uczestników i wspólne 

śpiewanie. Do występów na kodeń-
skiej scenie zapraszani są uczniowie 
szkół podstawowych i średnich, do-
rośli oraz wszyscy miłośnicy śpiewu 
z terenu powiatu bialskiego i regionu 
lubelskiego.

Materiał: Radio Biper
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zachwyt. Każdy występ wprowadzał 
słuchaczy w niepowtarzalną atmos-
ferę pełną spokoju i radości. W kon-
kursie udział wzięli soliści z trzech 
kategorii wiekowych (szkoła pod-
stawowa: kl. I-III; IV-VI; VII-VIII). 
Jury w składzie: Iwona Świderska, 
Arkadiusz Juśko, Sławomir Mielni-
czuk przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia.

Kategoria: soliści z klas I-III 
I miejsce – Kornelia Dzięcioł
II miejsce – Weronika Jabłońska

Kategoria: soliści z klas IV-VI
I miejsce – Gabriela Kieczka
II miejsce – Zuzanna Telaczyńska
III miejsce – Urszula Lewtak
Wyróżnienie – Krzysztof Kłopotek
Wyróżnienie – Hanna Wyrzykowska
Wyróżnienie – Lena Rusek
Wyróżnienie – Alicja Maciejewska
 
Kategoria: soliści z klas VII-VIII
I miejsce – Dominika Stolarek
II miejsce – Magdalena Kondracka
Wyróżnienie – Izabela Kieczka
Wyróżnienie – Gabriela Hałaszuk

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu! Dziękujemy 
za dzielenie się swoją muzyczną pa-
sją oraz inspirowanie nią innych. Ży-
czymy dalszego odkrywania i rozwi-
jania swoich artystycznych talentów.
Organizatorem konkursu był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łomazach 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łomazach. Konkurs pod patro-
natem Wójta Gminy Łomazy otrzy-
mał wsparcie finansowe Starostwa 
Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Materiał: Beata Kaczmarek
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Wieczór kolęd i jasełek w romanowskim dworze
W dniu 15 stycznia w Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie odbył się „Wie-
czór kolęd i jasełek”, podczas 
których publiczność wysłucha-
ła trzech koncertów i obejrzała 
jasełka w wykonaniu uczniów 
z Sosnówki. 

Tego dnia na scenie romanowskie-
go dworu zaprezentowali swoje 
umiejętności:
– uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sosnówce – jasełka „Jest taki 
dzień…”;
– chór Parafii Prawosławnej Opieki 
Matki Bożej w Sławatyczach – kon-
cert kolęd; 
– zespół ludowy Zalesianki z Zale-
sia gm. Łuków – koncert kolęd;
– Aleksandra Stano z zespołem Wi-
nyl Band – koncert „Gdzie jest Be-
tlejem?” łączący popularne kolędy 
z utworami własnymi wokalistki.
– Cieszymy się, że mieszkańcy gmi-
ny Sosnówka i nie tylko, bo również 
gmin ościennych,  bardzo l icznie 
przyjęli nasze zaproszenie. To już 
jest nasza tradycja, że spotykamy 
się w pierwszej połowie stycznia i or-
ganizujemy doroczny koncert kolęd. 
W tym roku jest połączony z jaseł-
kami. Wydarzenie to organizujemy 
dlatego, że kolędy są nieodłącznym 
elementem polskiej kultury, która 
pielęgnowana była na dworach zie-
miańskich, takich jak dwór w Roma-
nowie. Chcemy się wpisywać również 
w tę tradycję, a jak widać po dzisiej-
szej frekwencji, jest to pozytywnie 
odbierane przez osoby przybywają-
ce do muzeum – wyjaśnia dyrektor 
muzeum Krzysztof Bruczuk.
Jak podkreśla nasz rozmówca, 
spotkanie było okazją również do 
podsumowania roku 2022, który 
dla obiektu był bardzo intensywny.  
– Wszystkie działania były podpo-
rządkowane temu, że był to rok Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego w po-
wiecie bialskim, dodatkowo 28 lipca 
obchodziliśmy też jubileusz powsta-
nia naszego muzeum. 

Materiał: Radio Biper Fo
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,,Kraszewski czytany i malowany’’
Rok 2022 obchodzony był jako 
,,Rok J. I. Kraszewskiego w Po-
wiecie Bialskim’’. J. I. Kraszew-
ski znany przede wszystkim jako 
powieściopisarz był również uta-
lentowanym grafikiem i mala-
rzem. Najchętniej malował pej-
zaże. Niektóre z nich stały się też 
ilustracjami dzieł pisarza. 

Nawiązując do życia i twórczości  
J. I. Kraszewskiego Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Łomazach we współ-
pracy z Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnym w  Dubowie włączyli sią 
w obchody poprzez organizację cyklu 
spotkań pt. ,, Kraszewski czytany 
i malowany’’. W czasie zajęć z pod-
opiecznymi czytane były utwory J. I. 
Kraszewskiego, a następnie rozmowy 
i dyskusje nawiązujące do przeczyta-

nej książki oraz wspólne malowanie 
obrazów (metodą kropkową). Na 
zakończenie realizowanych działań 
podopieczni odwiedzili bibliotekę 
i obejrzeli wystawę dzieł pisarza. Na-
malowane przez uczestników spo-

tkań obrazy prezentowane są w Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalnym 
w Dubowie. Organizatorzy: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łomazach, 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
w Dubowie.

Materiał: Agata Chwalewska – GBP Łomazy
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Tradycje Bożonarodzeniowe – II edycja  
powiatowego konkursu potraw wigilijnych

W dniu 20 stycznia w świetlicy 
wiejskiej w Międzylesiu zapach-
niało potrawami świątecznymi, 
które mieszkańcy powiatu bial-
skiego przygotowali specjalnie 
na II edycję powiatowego kon-
kursu potraw wigilijnych „Tra-
dycje Bożonarodzeniowe”. 

Na stołach pojawiły się dania ryb-
ne, śledzie, grzyby, kapusta i róż-
norodne słodkości. Z każdej wyżej 
wymienionych kategorii zostały 
nagrodzone I,II,III miejsce. Na wy-
darzenie zaprosili wspólnie Staro-
sta Bialski, Wójt Gminy Tuczna 
oraz Gminny Ośrodek Kultur y 
i Sportu w Tucznej. Do ich przy-
gotowania przystąpili mieszkańcy 
powiatu reprezentujący poszcze-
gólne ośrodki kultury na jego te-
renie. Wydarzenie uświetnili kon-
certem kolęd członkowie zespołu 
Jarzębina z Zabłocia oraz Chóru 

Parafii Prawosławnej w Międzylesiu.
W kategorii ryby: 
I miejsce: ryba z brzoskwinią – 
KGW Międzyleś;
II miejsce: ryba w galarecie słod-
ko-kwaśnej – Ewa Szot;
III miejsce: tradycyjna ryba sma-
żona – Henryka Bonik.
W kategorii śledzie: 
I miejsce: szuba – Jolanta Danie-
luk;
II miejsce: śledzie w sosie tatar-
skim – Maria Falkiewicz;
III miejsce: koreczki śledziowe – 
KGW Matiaszówka. 
W kategorii grzyby: 
I miejsce: gołąbki wigilijne z sosem 
grzybowym – Małgorzata Bonik; 
II miejsce: kotlety wigilijne z grzy-
bami – Justyna Rudko;
III miejsce: kotlety grzybowe – 
KGW Bokinka Królewska.
W kategorii kapusta:
I miejsce: bigos wigilijny ze śliw-

ką, gruszką i  chipsem z  kani – 
Spółdzielnia Socjalna „Wspólna 
Chata”;
II miejsce: bigos wigilijny – Janina 
Bonik;
III miejsce: tradycyjny bigos wigi-
lijny – Teresa Juszczuk. 
W kategorii słodkości: 
I miejsce: piernik staropolski – 
KGW Ogrodniki; 
II miejsce: racuchy – KGW Wólka 
Zabłocka Kolonia;
III miejsce: kisiel owsiany na słod-
ko – KGW Międzyleś.
Wyróżnienia: 
I tort ananasowy – Grażyna Stru-
glińska;
II wigilijny przysmak – KGW Mię-
dzyleś;
III zapiekanka rybna – KGW Bo-
kinka Królewska;
IV koszyczki z  łososiem – KGW 
Matiaszówka. 

Materiał: Alina Lipka – dyrektor Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Tucznej/Radio Biper Fo
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W szkole w Rzeczycy „Mediacja ma MOC”
W dniu 12 grudnia 2022 r. w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. K. 
Makuszyńskiego w Rzeczycy odbyło 
się ponadregionalne spotkanie pro-
mujące mediacje szkolne i rówieśni-
cze, w którym uczestniczyli m.in. 
wójt gminy Międzyrzec Podlaski 
Krzysztof Adamowicz, Anna Ra-
dziwiłko konsultant LSCDN w Lu-
blinie, sędzia Sądu Okręgowego 
w Lublinie Małgorzata Kowalska, 
dyrektorzy szkół, przedszkola, in-
stytucji kultury, kierownicy jedno-
stek Urzędu Gminy, mediatorzy, 
nauczyciele, uczniowie. W trakcie 
wydarzenie rozstrzygnięto konkurs 
na LOGO promujące mediacje „Me-
diacja ma MOC”.

Honorowy patronat nad konkur-
sem objęli: Wójt Gminy Międzyrzec 
Podlaski Pan Krzysztof Adamowicz 
oraz Dyrektor Lubelskiego Samorzą-
dowego Centrum Doskonalenia Za-
wodowego Nauczycieli p. Krzysztof 
Staruch.

W kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce – Maja Kwasińska (Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Karola 
Krysińskiego w Rudnikach);
II miejsce – Mikołaj Latoch (Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Misiach);
III miejsce – Milena Sawczuk (Pu-
bliczna Szkoła podstawowa im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Rzeczycy).

Wyróżnienia: Oliwia Krasuska (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Hen-
ryka Sienkieiwcza w Halasach) oraz 
Krzysztof Jarzębski (Szkoła Podsta-
wowa w Łomazach).
W kategorii szkół ponadpodstawo-
wych I miejsce zajęła Klaudia Kęska 
– z Regionalnego Centrum Edukacji 
Zawodowej w Lubartowie.

Zwycięskie logo będzie wykorzysty-
wane do celów identyfikacyjnych, 
korespondencyjnych i promocyjnych 
przez mediatorów z regionu północ-
ne lubelskie.
Konkurs został zorganizowany przy 
współpracy p. Sędzi Małgorzaty 
Kowalskiej – koordynatora ds. me-
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Spotkanie autorskie z Wojciechem  
Chmielarzem w Wysokim

W czwartek, 12 stycznia Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Mię-
dzyrzecu Podlaskim z siedzibą 
w Wysokim gościła Wojciecha 
Chmielarza, jednego z najbar-
dziej popularnych i cenionych 
polskich pisarzy kryminałów, 
dziennikarza, laureata wielu 
prestiżowych nagród literackich, 
m.in. Nagrody Wielkiego Kalibru 

(2015) i Wielkiego Kalibru Czy-
telników (2019). 

Autora cyklu powieści o komisarzu 
Jakubie Mortce, postapokaliptycznej 
powieści Królowa Głodu oraz thrille-
ra psychologicznego Żmijowisko, za 
który otrzymał nagrodę Złoty Pocisk 
i Grand Prix Warszawskiego Festi-
walu Kryminału. Po nim ukazały się 

kolejne thrillery – Rana i Wyrwa oraz 
powieści sensacyjne: Prosta sprawa 
i Dług honorowy. Dwie jego powieści – 
Żmijowisko i Wyrwa – zostały zekrani-
zowane. Spotkanie autorskie odbyło 
się w siedzibie biblioteki w Wysokim. 
Pisarz w niezwykle ciekawy i humo-
rystyczny sposób opowiadał o swoich 
książkach, pracy i doświadczeniach…, 
również tych z czytelnikami. 

Materiał: Magdalena Chodzińska – dyrektor GBP
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Kolejne fantastyczne sukcesy Młodzieżowych  
Drużyn Pożarniczych z Gminy Międzyrzec Podlaski

Na V Turniej Halowym Spor-
towo-Pożarniczym Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 
w  Woli Wapowskiej w  woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim, który odbył się 3 grudnia 
2022 r. Gminę Międzyrzec Pod-
laski reprezentowały: MDP Ro-
goźnica, MDP Krzewica i MDP 
Rzeczyca. Młodzież pokazała 
się z jak najlepszej strony, uzy-
skując rewelacyjne wyniki, za-
równo w kategorii drużynowej, 
jak i indywidualnej.

Rywalizację drużynową wśród Dziew-
cząt drugi rok z rzędu wygrała MDP 
Rogoźnica, II miejsce zdobyła MDP 
Zalesie, III MDP Krzewica. 
W kategorii Chłopców zwyciężyli 
gospodarze, drugie i trzecie miejsce 
zdobyli kolejno MDP Rogoźnica, 
MDP Krzewica.
W indywidualnych rozgrywkach rów-
nież pięknie. 
W kategorii Dziewcząt zwyciężyła 
Aleksandra Michaluk z MDP Rogoź-
nica, miejsce zdobyła Amelka Koślacz 
również z MDP Rogoźnica. Chłopcy 
z MDP Rogoźnica spisali się równie 
dobrze: II był Damian Daniluk, III 
zaś Nikodem Tymoszuk. 

Złota drużyna Dziewcząt z MDP 
Rogoźnica:
Ola Michaluk,
Amelia Koślacz,
Magda Lesiuk,

Wiktoria Lesiuk.

Brązowa drużyna Dziewcząt 
z MDP Krzewica:
Daria Kuriata,
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diacji w okręgu Sądu Okręgowego 
w Lublinie, p. Anny Radziwiłko – 
konsultanta ds. wspomagania szkół 
i placówek w zakresie wychowania, 
opieki i pomocy-psychologicznej oraz 
profilaktyki LSCDN, p. Marzanny 
Grzeszczyk – wizytatora Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, p. Ewy Tarasiuk 
– przewodniczącej Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Międzyrzecu Podla-
skim, p. Marty Cybulskiej-Demczuk 
– kierownik Referatu Oświaty Gminy 
Międzyrzec Podlaski.

Materiał: Magdalena Chodzińska – dyrektor GBP Fo
t. 
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Reprezentanci Klubu Karate Kyokushin  
w Zalesiu z sukcesami w Pucharze Polski 

Puchar Polski w Karate Kyoku-
shin w Płotach okazał się bardzo 
udany dla naszych zawodników. 

II miejsce w kategorii: 65 kg senio-
rów – Paweł Konieczny;
III miejsce w najcięższej kategorii: 
+90 kg – Michał Michalczuk;
III miejsce w kategorii: 70 kg junio-
rów – Szymon Chalimoniuk;
III miejsce w kategorii: 60 kg junio-
rów – Antoni Jańczuk.
Natomiast Nikola Gnatowicz i Alek-
sandra Woźny znalazły się poza po-
dium.
– Wynik bardzo cieszy, tym bardziej,  
że zawody były mocno obsadzone. 
Bardzo cieszę się z występów za-
wodników, którzy bardzo dobrze za-
prezentowali się na arenie krajowej. 
Super, że mamy  takich seniorów, 
którzy stają na podium w zawodach 
takiej rangi. Teraz chwila odpoczyn-
ku i rozpoczynamy przygotowania  
do mistrzostw Europy, które odbędą 
się w przyszłym roku we Wrocławiu – 
komentuje Maciej Konieczny, trener 
w Klubie Karate Kyokushin w Zalesiu.
Dziękujemy za wsparcie Starostwu 
Powiatowemu w Białej Podlaskiej.

Materiał: Klubu Karate Kyokushin w Zalesiu Fo
t. 
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Maja Sidorczuk, 
Gabriela Sidorczuk,
Anita Oziębło.

Srebrna drużyna Chłopców 
z MDP Rogoźnica:
Szymon Trochymiuk,
Damian Daniluk,
Nikodem Tymoszuk,
Mikołaj Olszewski.

Brązowa drużyna Chłopców 
z MDP Krzewica:
Adrian Matejko,
Radosław Sidorczuk,
Wojciech Tymoszuk,
Patryk Sidorczuk,
Dominik Wawrzycki.

Brawa należą się również MDP Rze-
czyca. Zarówno w kategorii Dziew-

cząt jak i Chłopców zdobyli wysokie 
piąte miejsca! 

Materiał: Magdalena Chodzińska – dyrektor GBP 
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Powiatowy Zimowy Turniej Tenisa Stołowego
26 stycznia 2023 r. po kilkulet-
niej przerwie spowodowanej pan-
demią rozegrany został po raz 
piąty Powiatowy Zimowy Tur-
niej Tenisa Stołowego w budyn-
ku Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Kodniu. Or-
ganizatorami turnieju byli: Sta-
rostowo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, GCKSiT w Kodniu, Zespół 
Placówek Oświatowych w Kodniu 
oraz Gmina Kodeń.

Turniej miał rangę powiatową. Przy-
byli uczestnicy z gminy Kodeń, ale 
także z różnych zakątków powiatu 
bialskiego. Zawody rozegrane zostały 
w następujących kategoriach: 
1) 1-3 klasa szk. podst. dziewczęta
2) 1-3 klasa szk. podst. chłopcy
3) 4-6 klasa szk. podst. dziewczęta
4) 4-6 klasa szk. podst. chłopcy
5) 7-8 klasa szk. podst. dziewczęta
6) 7-8 klasa szk. podst. chłopcy
7) open – kobiety
8) open – mężczyźni.
Ponadto został wybrany najmłodszy 
i najstarszy zawodnik turnieju, a tak-
że najlepszy zawodnik i zawodniczka 
z gminy Kodeń.
Zawody odbyły się zgodnie z przepi-
sami gry w tenisa stołowego PZTS. 
Sędziowali pracownicy ZPO w Kod-
niu. Zawodnicy z kategorii szkoła 
podstawowa grali w hali sportowej 
w szkole, kategoria open rozegrała 
swoje pojedynki w budynku GCKSiT. 
Zdobywcy miejsc I-III w poszczegól-
nych kategoriach oraz najmłodszy 
i najstarszy zawodnik turnieju, a tak-
że najlepszy zawodnik i zawodniczka 
z gminy Kodeń otrzymali pamiątko-
we statuetki i dyplomy z rąk Wójta 
Gminy Kodeń Jerzego Trocia oraz 
sędziów zawodów. Pozostali zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Nagrody ufundowane zostały przez 
Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej i Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Kodniu.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco:
Kategoria 1-3 kl. szk. podst. dziew-
czyny

I miejsce – Agnieszka Głowacka
II miejsce – Wiktoria Panasiuk
Kategoria 1-3 kl. szk. podst. chłopcy
I miejsce – Norbert Falkiewicz
II miejsce – Wiktor Onyszczuk
Kategoria 4-6 kl. szk. podst. dziew-
czyny

I miejsce – Jowita Falkiewicz
II miejsce – Nina Panasiuk
Kategoria 4-6 kl. szk. podst. chłopcy
I miejsce – Wojciech Gromisz
II miejsce – Jakub Brukalski
III miejsce – Mateusz Sikora
Kategoria 7-8 kl. szk. podst. dziewczyny
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VI Powiatowy Barbórkowy Turniej  
Piłki Siatkowej LZS w Piszczacu

W dniu 22 stycznia w hali sporto-
wej w Piszczacu został rozegrany 
VI Powiatowy Barbórkowy Tur-
niej Piłki Siatkowej, w którym 
wzięło udział pięć drużyn z tere-
nu Powiatu Bialskiego.

Wyniki turniejowych zmagań:
I miejsce ULPKS Gaj Zalesie;
II miejsce Niwa Łomazy;
III miejsce Starzy i młodzi;
IV miejsce Sami swoi;
V miejsce Słodkie Ananasy.

Wydarzenie uświetnili swoją obec-
nością wójt Gminy Piszczac Kamil 
Kożuchowski, przewodniczący Rady 
Gminy Piszczac Grzegorz Panasiuk 
oraz radny Gminy Biała Podlaska 
Mateusz Siwiec.

Materiał: Arkadiusz Maksymiuk
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Nie było zawodników
Kategoria 7-8 kl. szk. podst. chłopcy
I miejsce – Adrian Pawelec
II miejsce – Mateusz Roszkowski
III miejsce – Piotr Głowacki
Kategoria open kobiet
I miejsce – Natalia Labrenz

II miejsce – Emilia Brukalska
III miejsce – Barbara Skorupko
Kategoria open mężczyzn
I miejsce – Mirosław Korpysz
II miejsce – Grzegorz Wołowik
III miejsce – Karol Brukalski
Tytuł najmłodszego zawodnika 

otrzymał Wiktor Onyszczuk.
Tytuł najstarszego zawodnika otrzy-
mał Emilian Bachanek.
Tytuł najlepszej zawodniczki z gminy 
Kodeń otrzymała Natalia Labrenz.
Tytuł najlepszego zawodnika z gmi-
ny Kodeń otrzymał Łukasz Marecki.

Materiał: Ewa Rafałko
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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”
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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.


