
dwutygodnik bezpłatny ukazuje się od 1999 roku

PODLASKIE

www.wiescipodlaskie.eu

NAREW

NAREWKA

CZYŻE

BIAŁOWIEŻA

DUBICZE
CERKIEWNE

C
ZE

R
E
M

C
H

A
 

KLESZCZELE

HAJNÓWKA

BIELSK PODLASKI

WYSZKI

BRAŃSK
RUDKA

GRODZISK

DZIADKOWICE
MILEJCZYCE

BOĆKI

ORLA

ZABŁUDÓW

JU
C

H
N

O
W

IE
C

K
O

Ś
C

IE
L
N

Y

NURZEC-STACJA
SIEMIATYCZE

SURAŻ

PERLEJEWO

GRÓDEK

MICHAŁOWO

DROHICZYN

Rok XXII, Nr 3 (398) 1-15.02.2020 r.

Motto dnia:
„Rola człowieka jest żyć, a nie trwać”

Jack London

Zapraszamy maturzystów, nauczycieli i rodziców na XVIII 
Prezentacje „Uczelnie w Powiecie” 2020 

24.02. - Siemiatycze 
25.02 – Sokółka 

26.02 – Hajnówka 
27.02 – Bielsk Podlaski

Czeremcha na mapie kolejo-
wej Europy znalazła się 9 sierpnia 
1873 roku wraz z otwarciem linii 
kolejowej Grajewo - Brześć - Kijów, 
która w zamierzeniach miała po-
łączyć Morze Bałtyckie z Morzem 
Czarnym. Zapewne w tym samym 

Nowy dworzec PKP w Czeremsze
czasie  powstał pierwszy dworzec 
kolejowy. Ranga Czeremchy wzro-
sła po wybudowaniu linii kolejowej 
łączącej Siedlce z Wołkowyskiem 
i dalej przez Lidę z Połockiem. Po-
nieważ rajcowie miasta Kleszczele 
nie wyrazili zgody na skrzyżowanie 

tych linii w swoim mieście, węzeł 
kolejowy ulokowano w 1906 roku 
na terenie folwarku Ożarowo co 
dało początek osadzie Czeremcha.  
Budowę węzła Czeremcha zakoń-
czono  rok później. Wybudowano 
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Niedzielne popołudnie  
w miejscowości Nurzec-Stacja dnia 
26 stycznia 2020 roku upłynęło 
w niezwykle świątecznej bożona-
rodzeniowej  atmosferze. Wszystko 
za sprawą koncertu kolędowo- kar-
nawałowego, który odbył się dnia 
26 stycznia 2020 r  o godz.14.00 
w sali Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Nurcu-Stacji . 

  Licznie zgromadzona pu-
bliczność i goście zaproszeni  na 
wydarzeniu muzycznym  wysłuchali 
repertuaru kolęd i melodii ludowych 
następujących zespołów:
• zespół śpiewaczy koła emerytów 

i rencistów z Nurca-Stacji,
• zespół dziecięco-młodzieżowy 

z Parafii Prawosławnej w Żer-
czycach,

• zespół „Tęcza” z Nurca-Stacji
• zespół „Rodyna”  z Dubiażyna,
• zespół „Niezabudki” z Nurca – 

Stacji,

• zespół „Zakrze śpiewa” z Zakrza
• zespół „Werwoczki” z Orli.

Wszystkie zespoły swoim wy-
konaniem zdobyły  aplauz publicz-
ności. Dowodem podziękowania 
i podziwu za wspaniałe wykonanie 
znanych i mniej znanych kolęd 
i melodii ludowych były głośne bra-
wa i uśmiechy publiczności.

Spotkanie kuluarowe pod-
czas poczęstunku upłynęło także 
w przyjemnej i przyjaznej atmosfe-
rze.  Gminny Ośrodek Upowszech-
niania Kultury w Nurcu-Stacji jako 
organizator  koncertu  serdecznie 
dziękuje  przybyłym zespołom , go-
ściom zaproszonym i publiczności 
za wspólne kolędowanie.

Słowa podziękowania kieruje-
my w stronę Dyrekcji ZSP w Nurcu-

-Stacji za możliwość udostępnienie 
pomieszczeń szkoły.

  
             Irena  Janoszuk

Nurzec Stacja

KONCERT KOLĘDOWO-KARNAWAŁOWY

9 stycznia 2020 r. w Gmin-
nym Centrum Biblioteczno – Kultu-
ralnym w Wyszkach odbyło się No-
woroczne spotkanie Wójta Gminy 
Wyszki z rolnikami i przedsiębior-
cami, które prowadzili Marzanna 
Olszewska - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Tade-

Spotkanie Noworoczne w Wyszkach
usz Wielanowski - Zastępca Wójta 
i Sekretarz.

W uroczystości udział wzię-
li przedstawiciele władz szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego, 
samorządowego, księża, radni, 
dyrektorzy gminnych jednostek 
organizacyjnych, sołtysi, rolnicy, 

przedsiębiorcy oraz przedstawi-
ciele lokalnych stowarzyszeń i kół 
gospodyń wiejskich.

Wójt Gminy Mariusz Korze-
niewski przedstawił prezentację 
dotyczącą życia Gminy Wyszki 
w 2019 roku. Zaprezentował zre-
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GMINA HAJNÓWKA

„Koncert Życia” oraz spotkanie z dzielnicowym w Lipinach

Ostatnie tygodnie 2019 r. 
w Gminie Hajnówka upłynęły pod 
znakiem spotkań z „Koncertem Ży-
cia” autorstwa Mikołaja Wawrzeniu-
ka. Dokument ten jest poświęcony 
największemu medialnemu i jed-
nemu z większych społecznych 
zjawisk ostatnich lat na Podlasiu: 

„Podlaskim koncercie życzeń” w bia-
łoruskim Radiu Racja.

13 grudnia 2019 r. spotkanie 
z dokumentem odbyło się w miej-
scowości Lipiny, gdzie w odmalo-
wanej i oddanej do ponownego do 
użytku świetlicy wiejskiej, odbyło 

się spotkanie z mieszkańcami, 
w którym uczestniczyli również 
zaproszeni goście, tj. Wójt Gminy 
Hajnówka - pani Lucyna Smoktuno-
wicz oraz dzielnicowy z rejonu Gmi-
na Hajnówka - sierż. sztab. Michał 
Kościuczuk.

Obecne na sali przedstawi-
cielki Koła Gospodyń Wiejskich 
LIPINIANKI (współorganizator 
spotkania),  wyraziły oficjalne 
podziękowania dla Pani Wójt za 
przychylność w sprawie remontu 
oraz za wszelką okazaną w czasie 
jego trwania pomoc - zwłaszcza 

za udostępnienie gminnej bryga-
dy remontowej na potrzeby reali-
zacji tego przedsięwzięcia.  Pani 
Wójt nie pozostała dłużna swoim 
przedmówcom i zaznaczyła, że re-
mont możliwy był dzięki wsparciu 
finansowo-rzeczowemu Koła Go-
spodyń Wiejskich Lipinianki z Lipin, 
radnej Gminy Hajnówka - p. Kata-
rzyny Jakubowskiej oraz sołtysa 
wsi Lipiny - p. Olimpii Bołtromiuk. 
Podjęta współpraca zdecydowa-
nie zaprocentowała i takim oto 
sposobem możemy cieszyć się 
nowym wystrojem lipińskiej świe-
tlicy, w związku z czym pozostaje 
mieć nadzieję, że również okoliczni 
mieszkańcy chętniej będą spędzać 
w niej swój wolny czas.

Chwilę później głos zabrał 
rejonowy dzielnicowy i wygłosił 
krótką prelekcję na temat zacho-
wania bezpieczeństwa przez pie-
szych poruszających się po zmroku. 
Wielokrotnie podkreślał, jak istotne 
jest zakładanie elementów odbla-
skowych przez uczestników ruchu, 
szczególnie po zmroku. Zwieńcze-
niem jego wykładu było wręczenie 
obecnym mieszkańcom odblasków 

- oczywiście z sugestią, aby nie 
zapominali o nich poruszając się 
w ciemnościach :)

Po przemowach i podziękowa-
niach rozpoczął się oczekiwany re-
gionalny  film dokumentalny. I tra-
dycyjnie spotkał się z pozytywnym 
odbiorem zgromadzonej publiczno-
ści, która po zakończonej projekcji 
zadawała również pytania na te-
maty około filmowe. Grudniowemu 
seansowi  towarzyszył ponadto sto-
liczek kawowy z gorącymi napojami 
oraz słodkości, o które zatroszczyło 
się Koło Gospodyń Wiejskich Lipi-
nianki, za co serdecznie dziękujemy!

Z tej okazji odbyły się uroczy-
stości jubileuszowe. Dostojnych Ju-
bilatów swoją obecnością zaszczy-
cili m. in.: Wojewoda Podlaski Boh-
dan Paszkowski, poseł Eugeniusz 
Czykwin,  przedstawiciele samo-
rządu wojewódzkiego, samorządów 
gminnych z Burmistrzem Miasta 

Bielsk Podlaski Jarosławem Bo-
rowskim oraz  Zastępcą Burmistrza 
Bożeną Teresą Zwolińską i Prze-
wodniczącym Rady Miasta Bielsk 
Podlaski Andrzejem Roszczenką, 

Chór Pieśni i Tańca „Wasiloczki” obchodził jubileusz 55-lecia

Jubileusz Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”
przedstawiciele duchowieństwa, 
goście z Białorusi z  Konsulem Re-
publiki Białoruś w Białymstoku Ałłą 
Fiodorową i dyrektorem Iloną Ju-
rewicz z Centrum Kultury Białorusi 
przy Ambasadzie Republiki Białoru-
si w Warszawie. 

Chór „Wasiloczki” nieprzerwa-
nie działa w mieście 
od 1964 roku. Jest 
najstarszym w mie-
ście zespołem działa-
jącym przy Bielskim 
Domu Kultury.

W trakcie uro-
czystości wręczono 
osobom związanym 
z chórem wiele od-
znaczeń, medali, 
odznak i dyplomów 
nadanych przez Pre-
zydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Marszał-
ka Województwa Podlaskiego.

 Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Złoty Krzyż 

Zasługi otrzymał Włodzimierz Wie-
siołowski,  srebrny Nadzieja Fiedo-
rowicz, a Brązowy: Bazyli Iwaniuk, 
Anna Klimczuk, Maria Krawczuk. 
Wręczenia odznaczeń dokonali 
Bohdan Paszkowski, Wojewoda 
Podlaski oraz Jarosław Borowski, 
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

Na wniosek Wojewody Pod-
laskiego Prezydent RP odznaczył  
Brązowym Medalem za Długolet-
nią Służbę: Joannę Andrzejuk, Elż-
bietę i Mariusza Gerez. Na wniosek 
Burmistrza Miasta Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotr Gliński za zasługi dla kultury 

uhonorował odznakami „Zasłużony  
dla  Kultury Polskiej”: Ninę Bielecką, 
Walentynę Kolendę, Barbarę Andre-
juk, Alinę Minkiewicz, Walentynę 
Zabrocką, Michała Maciejuka, Jana 
Troca, Jerzego Demianiuka. Mini-
ster Gliński uhonorował  za zasługi 
w upowszechnianiu rodzimej kul-
tury ludowej 8 członków zespołu, 
w tym: Alinę Gałuszewską, Walen-
tynę i Jana Oniśkiewicz, Bazylego 
Śliwkę.

Przypomnijmy, Chór powstał 
w 1964 roku z inicjatywy działa-
czy Białoruskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego w Bielsku 

Podlaskim. Jego przesłaniem jest 
kultywowanie i pielęgnowanie re-
gionalnych tradycji i folkloru bia-
łoruskiego. Był wielokrotnie ho-
norowany znaczącymi nagrodami 
w kraju i zagranicą. Dyrygentem 
chóru jest Mikołaj Fadzin z Białorusi, 
choreografem – Ludmiła Fadzina, 
a kierownikiem organizacyjnym – 
Nina Bielecka.

W trakcie koncertu członko-
wie Chóru odebrali od gości wiele 
gratulacji i podziękowań. „Wieści 
Podlaskie” życzą także  Chórowi 
kolejnych sukcesów i jubileuszy.

 tekst – Szet, foto Artur Żukowski
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

odpłatność
połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

RODZINNE

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Bielsku Podlaskim

Poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, 

rodzinne, poradnictwo w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz

innych sytuacjach 

kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 76
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 
7.30- 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl

pcpr@powiatbielski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

2. Poradnia Rodzinna 
(konsultacyjna) przy 
Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim 

Poradnictwo prawne ul. Kazimierzowska 
18/3 
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 20 06
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon., śr. 
9.00- 14.00

www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.
pl 

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski 
korzystający z pomocy
społecznej

PSYCHOLOGICZNE

3. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Bielsku Podlaskim

Wsparcie psychologiczne 
w rozpoznawaniu 
możliwości a także 
specjalnych potrzeb 
rozwojowo-edukacyjnych 
dzieci i młodzieży oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych
i wychowawczych.

ul. Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 74
(połączenie 
nieodpłatne)

pon. - pt. 
7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl

poradnia@powiatbielski.pl

Pomoc jest 
dobrowolna 
i nieodpłatna.
Z pomocy mogą 
korzystać rodzice / 
opiekunowie prawni, 
dzieci i młodzież 
zamieszkujący rejon 
działania tj. Powiat 

W ramach realizacji 
rządowego programu 
kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, 
wspieranie rodzin z 
dziećmi od chwili 
wykrycia 
niepełnosprawności lub 
zagrożenia 
niepełnosprawnością do 
podjęcia nauki w szkole.

Bielski, realizujący 
proces edukacyjny  
w szkołach/przedszkol
ach działających na 
terenie Powiatu 
Bielskiego.

4. Poradnia Zdrowia 
Psychicznego w 
Bielsku Podlaskim

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli 
samobójcze

Centrum Zdrowia 
Psychicznego 
ul. Rejonowej 3A        
17-100 Bielsk Podlaski

575 070 035 
85 307 00 35
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - wt. 8.00-
17.00
śr. - pt. 11.00 – 
14.30

http://spzoz.hajnowka.pl/c
entrum-zdrowia-
psychicznego/

spzoz@hajnowka.pl

Dla osób  będących 
w kryzysie
psychicznym

5. Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu
psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli 
samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez 
7 dni w tygodniu 

www.liniawsparcia.pl 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących 
w kryzysie
psychicznym

PEDAGOGICZNE

6. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Bielsku Podlaskim

Pomoc pedagogiczna 
w rozpoznawaniu 
możliwości  a także 
specjalnych potrzeb 
rozwojowo-edukacyjnych 
dzieci i młodzieży oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych
i wychowawczych.
W ramach realizacji 
rządowego programu 
kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, 
wspieranie rodzin z 
dziećmi od chwili 
wykrycia 
niepełnosprawności lub 

ul. Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 74
(połączenie 
nieodpłatne)

pon. - pt. 
7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl

poradnia@powiatbielski.pl

Pomoc jest 
dobrowolna 
i nieodpłatna.
Z pomocy mogą 
korzystać rodzice / 
opiekunowie prawni, 
dzieci i młodzież 
zamieszkujący rejon 
działania tj. Powiat 
Bielski, realizujący 
proces edukacyjny  
w szkołach/przedszkol
ach działających na 
terenie Powiatu 
Bielskiego.

zagrożenia 
niepełnosprawnością do 
podjęcia nauki w szkole.

POMOC SPOŁECZNA

7. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, 

rodzinne, poradnictwo 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz

innych sytuacjach 

kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 833 26 76
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl

pcpr@powiatbielski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

8. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne ul. Kazimierzowska 
18/3 
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 89 90 
85 730 20 06
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.
pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

9. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16 
85 730 10 28
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

http://bip.ug.bielsk.wrotap
odlasia.pl/cc2e5f0e755b26
5/60dc2c9a48964bd/

gops@bielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

10. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brańsku

Poradnictwo socjalne ul. Rynek 27/1
17-120 Brańsk 

85 655 10 07
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.mops.um.bransk.
wrotapodlasia.pl/

mops@bransk.podlaskie.pl

Mieszkańcy Miasta 
Brańsk

11. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brańsku

Poradnictwo socjalne ul. Kościuszki 19      
17-120 Brańsk 

85 737 53 88
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.gops.ug.bransk.w
rotapodlasia.pl/

gops@bransk.pl

Mieszkańcy Gminy 
Brańsk

12. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Boćkach

Poradnictwo socjalne Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki 

85 731 96 18 
85 731 96 17
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://www.gminabocki.pl/
p,3,gminny-osrodek-
pomocy-spolecznej

gopsbocki@gminabocki.pl

Mieszkańcy Gminy 
Boćki

13. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Orli

Poradnictwo socjalne ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla 

85 730 57 95
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.ug.orla.wrotapod
lasia.pl/jednostkiorganizacy
jne/gminnyosrodekpomocy
spolecznejworli/gminny-
osrodek-pomocy-
spolecznej-w-orli.html

gops@orla.pl

Mieszkańcy Gminy 
Orla

14. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudce

Poradnictwo socjalne ul. Brańska 13
17-123 Rudka 

85 730 58 55
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.rudka.naszops.pl

gopsrudka@wp.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

15. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Wyszkach

Poradnictwo socjalne ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki 

85 730 58 81 
85 730 58 82
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://www.wyszki.pl/pom
oc-spoleczna/gosp.html

gopswyszki1@op.pl

Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

16. Punkt Informacyjny 
ds. przeciwdziałania 
uzależnieniom przy 
Urzędzie Miasta 
Bielsk Podlaski

Udzielanie informacji 
o dostępnych miejscach 
i formach pomocy

ul. Kopernika 1 
17-100 Bielsk Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich)

85 730 43 50
85 731 81 40
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. 8.00 - 16.00 
wt. - czw. 7.30 - 
15.30

mkrpa@wp.pl Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

17. Poradnia Terapii 
Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Poradnictwo 
psychologiczne 
i medyczne

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon., śr. - pt. 8.00-
15.35 
wt. 8.00-18.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

18. Dzienny Oddział 
Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Leczenie zespołu 
uzależnienia od alkoholu

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 8.00- 
15.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

19. Stowarzyszenie 
Abstynentów 
„Promień" w Bielsku 
Podlaskim

Grupa samopomocowa, 
poradnictwo 
psychologiczne, 
terapeutyczne

ul. Sienkiewicza 11A 
17-100 Bielsk Podlaski

798 577 707
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

wt., czw., pt. 17.00-
20.00 
nd. 16.00-18.00

- Osoby uzależnione od
alkoholu, 
współuzależnione,
ich rodziny oraz osoby
zainteresowane

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

20. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Mieście Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Bielsku Podlaskim 
ul. Kazimierzowska 
18/3                          
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 20 06          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.
pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

21. Zespół 
Interdyscyplinarny    
w Gminie Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46  
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16                
85 730 10 28          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

gops@bielskpodlaski.pl Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

22. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Boćki

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Boćkach              
Plac Armii Krajowej 3 

85 731 96 18          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsbocki@gminabocki.pl Mieszkańcy Gminy 
Boćki

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

20. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Mieście Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Bielsku Podlaskim 
ul. Kazimierzowska 
18/3                          
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 20 06          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.
pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

21. Zespół 
Interdyscyplinarny    
w Gminie Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46  
17-100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16                
85 730 10 28          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

gops@bielskpodlaski.pl Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

22. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Boćki

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Boćkach              
Plac Armii Krajowej 3 

85 731 96 18          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsbocki@gminabocki.pl Mieszkańcy Gminy 
Boćki

zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

17-111 Boćki

23. Zespół 
Interdyscyplinarny 
Gminy Brańsk

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Brańsku                     
ul. Kościuszki 19      
17-120 Brańsk

85 737 53 88          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@bransk.pl Mieszkańcy Gminy 
Brańsk

24. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Brańsku                     
ul. Rynek 27/1              
17-120 Brańsk

85 655 10 07          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 mops@bransk.podlaskie.pl Mieszkańcy Miasta 
Brańsk

w rodzinie.

25. Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny 

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Orli                         
ul. Mickiewicza 5    
17-106 Orla

85 730 57 95          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@orla.pl Mieszkańcy Gminy 
Orla

26. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Rudce                     
ul. Brańska 13         
17-123 Rudka

85 730 58 55          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsrudka@wp.pl

www.rudka.naszops.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

27. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań 
w środowisku 
zagrożonym przemocą 
w rodzinie ,

- podejmowanie 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   
w Wyszkach              
ul. Piórkowska 2     
17-132 Wyszki

85 730 58 82                
85 730 58 99          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@wyszki.pl Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

28. Punkt Poradniczo-
Konsultacyjny  
w Powiatowym 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku 
Podlaskim 

- poradnictwo 
psychologiczno – 
pedagogiczne, socjalne,
realizacja programów 
korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy

ul. 3 Maja 17           
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 76          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 pcpr@powiatbielski.pl 

www.pcprbielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

29. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska linia” 

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym
miejscu pomocy w 
problemach przemocy 
domowej

Państwowa Agencja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002 
(bezpłatna infolinia)

pn. – sob. 
godz. 8.00–22.00 
ndz. i święta 
godz. 8.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

Dla osób 
doświadczających  
przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

30. Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim 
ul. Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski

Całodobowy dyżur:
tel. 85 731 91 01 

 

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w 
tygodniu 

kppspbp.sk@straz.bialystok
.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 

31. Centralne Zarządzanie
Kryzysowe

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:

22 361 69 00 

785 700 177

e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w 
tygodniu 

http://rcb.gov.pl/zarzadzan
ie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszukująca 
informacji na temat 
zarządzania 
kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

32. Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku 
Podlaskim

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Powiatowy Urząd 
Pracy
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 27 00
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 http://bielskpodlaski.praca.
gov.pl
pup@powiatbielski.pl
bibe@praca.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy

33. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22 
15-354 Białystok 

85 749 72 00 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.30-16.00
wt.-pt. 7.30-15.30 

http://wupbialystok.praca.g
ov.pl/
sekretariat@wup.wrotapod
lasia.pl 

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy

34. Infolinia Urzędów 
Pracy - Zielona 
Infolinia

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Centrum 
Informacyjno-
Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia Zielona 
Linia 
ul. Ciepła 20 
15-472 Białystok

19 524             
(z Polski)
+48 22 195 24 
(z zagranicy)
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora.

pn.- pt. 
godz. 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy 
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DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

35. Okręgowy Ośrodek 
Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w 
Białymstoku

Wsparcie informacyjne,
psychologiczne,
prawne i finansowe 

Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28, lok. 8
15-889 Białystok

 

+48 (85) 653 77 53
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 13.00-20.00
wt. 8.00-15.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00-15.00
pt. 8.00-15.00
sob. 9.00-13.00
dyżur całodobowy 
7 dni w tygodniu

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@m
s.gov.pl

biuro@towarzystwoamicus.
pl  

Osoby pokrzywdzone 
przestępstwem i ich 
osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

36. Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumentów 
w Bielsku Podlaskim

Ochrona praw 
konsumenckich

ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 35 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. i czw. godz. 
7.30-15.30

rzecznik@powiatbielski.pl Prawo konsumenckie

37. Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów

Ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców 
Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 
(prowadzona przez 
Federację 
Konsumentów)
801 440 220 
22 290 89 16
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.- pt. 
godz. 8.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.
pl

Prawo konsumenckie

PRAWA DZIECKA

38. Rzecznik Praw 
Dziecka – dziecięcy 
telefon zaufania 

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w dni 
wolne można opisać
problem i  zostawić 
kontakt do siebie,   
a doradcy 
oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić każdy, 
kto doświadcza 
problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWA PACJENTA

39. Narodowy Fundusz 
Zdrowia – Podlaski 
Oddział Wojewódzki 
w Białymstoku

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza
granicami 
- kolejki do świadczeń

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

Telefoniczna Informacja
Pacjenta 
800 190 590 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 8:00-16:00 
(w poniedziałki sala 
obsługi interesanta 
czynna do godz. 
17.00)

www.nfz-bialystok.pl

sekretariat@nfz-
bialystok.pl

Każda osoba objęta 
ubezpieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

40. Rzecznik Praw 
Pacjenta 

Ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa 

800 190 590 
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę 
osobistą:
rezerwacja@rpp.gov.pl 
lub  22 532 82 43

pn. - pt. 
godz.  8.00-20.00 

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może 
korzystać każdy kto 
ma poczucie łamania 
praw pacjenta

41. Narodowy Fundusz 
Zdrowia- Centrala

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza
granicami 
- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia 
bezpłatne
(**) koszt zgodnie z 
taryfą operatora 
Także każdy oddział NFZ
posiada własną infolinię

pn.- pt. 
godz. 8.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta 
ubezpieczeniem lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

42. Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

Ochrona praw
osób 
niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon 
22 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora

pn.-pt. 
godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnospraw
ni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.go
v.pl

Z porad mogą 
korzystać osoby 
niepełnosprawne, ich 
rodziny oraz 
organizacje działające 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych

43. Rzecznik Praw 
Dziecka – dziecięcy 
telefon zaufania 

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w dni 
wolne można opisać
problem i  zostawić 
kontakt do siebie,   

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić każdy, 
kto doświadcza 
problemu lub jest 

a doradcy 
oddzwonią)

świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

44. Punkt Informacyjny 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat 
w Bielsku Podlaskim

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat
w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Widowska 10 A

85 731 28 10 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 8.00-18.00
wt.– pt. 8.00-15.00

www.zus.pl Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

45. Centrum Obsługi 
Telefonicznej 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać 
z pomocy pracowników 
w  Centrum Obsługi 
Telefonicznej   lub 
podczas wizyty 
osobistej w placówce 
jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

22 560 16 00 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. – pt. 07.00 – 
18.00

http://www.zus.pl/o-
zus/kontakt/centrum-
obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

46. Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku

Porady z zakresu prawa 

pracy

ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

85 678 57 00
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)
PORADY PRAWNE
z telefonów 
komórkowych:
459 599 000
z telefonów 
stacjonarnych:
801 002 006
w dni robocze
w godz. 9.00-15.00
udzielane osobiście
ul. Fabryczna 2, 

pn. 8:00-17:00
wt.-pt. 8:00-15:10

https://bialystok.pip.gov.pl

kancelaria@bialystok.pip.g
ov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

pok. 102, Białystok

47. Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji 
Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa 
pracy

Główny Inspektorat 
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla 13tel. stacj.)
459 599 000
(dla t13el. kom.) 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora. Uwaga!!! 
naliczane są koszty za 
czas oczekiwania na 
połączenie.

pn. – pt. 08.00 – 
16.00

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

48. Urząd Skarbowy w 
Bielsku Podlaskim

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Mickiewicza 33
17-100 Bielsk Podlaski

85 731 84 33
(koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora)

pn. 7.30-18.00
wt.- pt.7.30-15.30

http://www.podlaskie.kas.g
ov.pl/web/bip-2001/urzad-
skarbowy-w-bielsku-
podlaskim

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

49. Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
(z tel. stacjonarnych)
22 330 03 30
(z t14el. komórkowych)
+ 48 (22) 33 00 330
(z 14tel. zagranicznych). 
Koszt zgodnie z taryfą 
operatora

pn.- pt. 
godz. 7.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: 
https://poradnikprzedsiebi
orcy.pl/-kip-czyli-krajowa-
informacja-podatkowa

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

50. Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika 
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i
rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt. 
godz. 8.00-18.00

pn.-pt. 
godz.11.00-15.00

pn.-pt. 
godz. 8.00-16.00

Porady e-mail: 
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na 
odpowiedź e-mailową 
ok. 2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone   
i w sporze 
dotyczącym 
ubezpieczeń

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

51. Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Ochrona praw 
obywatelskich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa 

800 676 676 
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych 
i komórkowych

pn.

godz. 10.00-18.00
wt.- pt. 
godz. 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.p
l

Może zgłosić się 
każdy, kto uważa, 
że jego prawa są 
naruszone 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu:  85 833 26 16 lub pod adresem e-mail:  darmoweporadnictwo@starostwo.pl
w godz. 7.30-15.30.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY
ADRESY

DYŻURÓW
DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA
(o ile określono)

lokal dogodny dla
osób na wózkach

inwalidzkich

DANE
KONTAKTOWE

WWW

1.
Punkt Stowarzyszenia

SURSUM CORDA

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 
pokój 010

Pn. godz. 7.30-11.30

Nie określono Tak tel. 85 833 26 56
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Wt. godz. 11.30-15.30

Śr. godz. 7.30-11.30

Czw. godz. 11.30-15.30

2.
Punkt Adwokatów
i Radców Prawnych

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 
pokój 010

Pn. godz. 11.30-15.30

Nie określono Tak tel. 85 833 26 56
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Wt. godz. 7.30-11.30

Śr. godz. 11.30-15.30

Czw. godz. 7.30-11.30

Pt .godz. 11.30-15.30

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

1.
Punkt Stowarzyszenia

SURSUM CORDA

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 
pokój 010

Pt .godz. 7.30-11.30 Nie określono Tak tel. 85 833 26 56
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1824), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się
poza  punktem  albo  za  pośrednictwem  środków  porozumiewania  się  na  odległość,  tj.  w  miejscu  zamieszkania,  w  miejscu  wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu, w którym zapewnia się
możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon lub przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod
wskazanym  wyżej  nr  telefonu  wskazując  preferowany  sposób  udzielenia  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świadczenie  nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

Osoby  ze  znaczną  niepełnosprawnością  ruchową,  które  nie  mogą  stawić  się  w punkcie  osobiście oraz  osoby  doświadczające  trudności
w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed
uzyskaniem  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego:  składają  staroście,  w  formie  papierowej  lub
elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej
osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

Powiat bielski na piątkę
23 stycznia br. Związek Powiatów Pol-

skich ogłosił wyniki własnego rankingu powia-
tów i gmin. W kategorii powiatów do 60 tys. 
mieszkańców udało się nam zająć 5. miejsce, 
plasując się za powiatami: augustowskim 
(także z województwa podlaskiego), prza-
snyskim, drawskim i świdwińskim. Oznacza 
to awans z 9. miejsca, jakie osiągnęliśmy 

w ubiegłorocznym rankingu, co należy trak-
tować jako znaczący sukces.

Ranking jest monitorowany przez eks-
pertów ZPP, którzy oceniają uczestników we-
dług kryteriów ujętych w ramach dziesięciu 
dziedzin: polityka proinwestycyjna, poprawa 
jakości obsługi mieszkańców oraz usprawnie-

nie funkcjonowania jednostki samorządu, roz-
wój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; doskonale-
nie zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
rozwój ochrony zdrowia i pomocy społecz-
nej; działania na rzecz gospodarki rynkowej; 
polityka ekoenergetyczna i proekologiczna; 
współpraca krajowa i międzynarodowa; dzia-

łania promocyjne.
Jest to już druga wy-

soka lokata w krajowych 
rankingach. W paździer-
niku ub. roku ogłoszone 
zostały wyniki rankingu 
inwestycyjnego pisma 
samorządowego „Wspól-
nota” za lata 2016-2018, 
w którym powiat bielski 
uplasował się na 19. miej-
scu, awansując z 54. po-
zycji. Był to tym większy 
sukces, iż w opinii redak-
cji „Wspólnoty” samorzą-
dom bardzo trudno było 
wejść do ścisłej czołówki 

ze względu na ich powszechną aktywność 
inwestycyjną. Dodatkowo okolicznością za-
ostrzającą konkurencję był drastyczny wzrost 
kosztów budowy dróg i obiektów, w istotny 
sposób ograniczający możliwości finansowe 
powiatów przy realizacji wszystkich zaplano-
wanych zadań.                                         pd

Mimo dostępnych bezpłatnych badan 
cytologicznych na raka szyjki macicy chorują 
w Polsce coraz młodsze kobiety. Jeszcze 30 
lat temu rak szyjki macicy występował głównie 
u pań po 50 roku życia, ale to już przeszłość. 

„Dziś do szpitali zgłaszają się coraz młodsze 
panie, po 35 roku życia. Najmłodsza pacjentka 
operowana w Uniwersyteckim Centrum Onkolo-
gii z powodu tej choroby miała 24 lata.  W tym 
roku w Polsce  na raka szyjki macicy zachoruje 
3 – 3,5 tys. kobiet. To ogromna liczba w XXI, 
z czego dwa tysiące kobiet umrze” - mówi 
dr. hab. Paweł Knapp, koordynator Uniwersy-

Zbadaj się! Jesteś ważna!

Cytologia jest trendy
teckiego Centrum Onkologii w  Białymstoku.

Dlaczego kobiety nie chcą się badać? 
W Podlaskim bezpłatną cytologię można wy-
konać w 63 gabinetach ginekologicznych, które 
mają umowę  z NFZ. „Niestety w dalszym ciągu 
zgłaszalność kobiet jest znikoma, nie sięga 25 
proc. A w niektórych powiatach jest to sześć-
,osiem procent kobiet między 25 -59 rokiem 
życia” – mówi dr Marzena Juczewska, wicedy-
rektor podlaskiego NFZ.  

Może więc warto – jak apeluje dr Knapp 
– poświęcić 10 minut swojemu własnemu życiu.

(sok)

Spotkanie noworoczne Starosty Bielskiego

Relacja w następnym numerze GPB
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wtedy: parowozownie, budynek 
mieszkalny, wieżę ciśnień i stację 
pomp oraz budynek dworca, który 

- po przebudowie w okresie między-
wojennym - dotrwał do września 
1939 roku i został zniszczenia 
w czasie bombardowania węzła ko-
lejowego. Ostatecznie został wysa-
dzony w 1944 r. przez wycofujące 
się wojska niemieckie. 

Budowę kolejnego dworca 
rozpoczęto w 1986 r a 4 paździer-
nika 1989 r oddano go do użytku. 
Po trzydziestu latach przyszedł 
czas na kolejny. Gdy  kilka lat temu  
zostałem zaproszony do Gminne-
go Ośrodka Kultury,na konsultację 
w sprawie budowy  nowego dworca, 
który miałby powstać w miejscu już 
istniejącego budynku wydawało się 
to nie możliwe. Miałem duży sen-
tyment do istniejącego  obiektu, do 
którego i ja, i większość mieszkań-
ców się przyzwyczaiła. Dziś jed-
nak widzimy, że jest inaczej - jak 
to określił na otwarciu gospodarz 
Gminy Pan Wójt Jerzy Wasiluk - jest 
to dworzec na miarę dwudzieste-
go pierwszego wieku.  Nowy obiekt 
został w pełni dostosowany do 

GMINA CZEREMCHA
Nowy dworzec PKP w Czeremsze

Cd. ze str. 1 potrzeb osób niepełnosprawnych, 
wewnątrz zainstalowano pętle in-
dukcyjne (wzmacniacze głosu) dla 
osób niedosłyszących, tablice doty-
kowe z planem dworca oraz ścieżki 
prowadzące dla niewidomych i nie-
dowidzących. W budynku zainsta-
lowany został także monitoring. 
Inwestycja objęła również zago-
spodarowanie terenu przyległego 
do dworca – wyznaczono miejsca 

parkingowe, w tym miejsca typu 
Kiss&Ride, zbudowane zostały tak-
że wiata rowerowa i stacja naprawy 
rowerów. Na dworcu w Czeremsze 

zastosowano rozwiązania proekolo-
giczne. Budynek został wyposażo-
ny w kolektory słoneczne, energo-
oszczędne oświetlenie LED i pompy 
ciepła. Zastosowano także system 
odzysku wody szarej (deszczowej). 
Koszt inwestycji – około 13 mln zł 
brutto – został pokryty ze środków 
własnych PKP SA oraz z fundu-
szy unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschod-
nia (POPW). Przebudowa dworca 
w Czeremsze jest jedną z wielu 
w kraju realizowanych z wykorzy-
staniem funduszy Unii Europejskiej 
w ramach POPW.

16 stycznia nastąpiło uro-
czyste oddanie budynku nowego 
dworca do użytku. Na uroczy-
stość przybyli ministrowie: Andrzej 
Adamczyk, Minister Infrastruktury, 
Dariusz Piontkowski, Minister Edu-
kacji Narodowej, Tomasz Madras, 
Wicewojewoda Podlaski, Marek Ol-
bryś, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, Małgorzata Zielińska, 
członek Zarządu PKP SA,  gospo-
darz gminy Wójt Jerzy Wasiluk oraz 
duchowni obu wyznań i duża liczba 

mieszkańców gminy.
Zabierając głos, Jerzy Wasiluk, 

wójt Gminy Czeremcha powiedział 
„Dziękujemy za to, że zostaliśmy 
wyróżnieni, za dworzec na miarę 
XXI wieku i prosimy o to, by Cze-
remcha rozwijała się w taki spo-
sób, by można było tu uruchomić 
międzynarodowy ruch kolejowy. 
Liczymy na to”. 

Czy jest to możliwe ? Myślę, 
że realne jest odzyskanie rangi 
z okresu międzywojennego, gdy 
węzeł Czeremcha  był jednym 
z najważniejszych w tej części kraju.   
Dziś Czeremcha jest ważnym wę-
złem na tzw. Magistrali Wschodniej 

łączącej Olsztyn i Białystok z Lubli-
nem, Kielcami i Rzeszowem, więc 
może i reaktywacja  węzła mię-
dzynarodowego na trasie Białystok 

-Brześć jest możliwa.
Dworzec w Czeremsze to 

jeden z 40 Innowacyjnych Dwor-
ców Systemowych budowanych 
przez PKP SA i jeden z około 200 
obiektów w kraju znajdujących 

się na liście Programu Inwestycji 
Dworcowych na lata 2016-2023. 
W najbliższych miesiącach zostaną 
oddane kolejne dworce w naszym 
regionie; w Bielsku Podlaskim i Sie-
miatyczach Stacji.

Janusz Lipiński

Zdjęcie z archiwum autora

Od wielu lat  w Gminnym 
Ośrodku Kultury w styczniu or-
ganizowany jest koncert kolęd. 
Tegoroczna edycja odbyła się 19. 
stycznia przy wypełnionej po brze-
gi widowni. Spotkanie  rozpoczęła  
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Barbarę Kuzub - Samosiuk, 
która serdecznie przywitała licz-
nie zgromadzoną publiczność oraz 
przedstawiła wykonawców kolęd 
i pastorałek. Koncert rozpoczął Ze-
spół Szkolno - Przedszkolny, które-
go repertuar przygotowała Irena 
Wiszenko, a były to pięknie przed-
stawione jasełka i zaśpiewane 
kolędy. W dalszej części wieczoru  
wystąpili następujący wykonaw-
cy: Zespół Śpiewaczy Wólczanki 
z Wólki Terechowskiej, Ognisko 
Muzyczne, które reprezentowały 
następujące osoby: Jan  Pęczek, 
Daria Naumowicz, Michał Igański, 
Anastazja Kiczko, Sara Tychoniuk, 
Michał Simoniuk, Grzegorz Smyk, 
Maria Łukaszewicz. Po nich na 
scenę  wyszedł zespół Hiłoczka 
i zaśpiewał pięknie trzy kolędy. Na-
stępnie wystąpili: Zespół Śpiewa-
czy z Czeremchy Wsi, Chór Parafii 

Prawosławnej pod wezwaniem Św. 
Barbary w Kuzawie pod dyrekcją 
Barbary Smyk, Chór Parafii Pra-
wosławnej pod wezwaniem Matki 
Bożej Miłującej w Czeremsze pod 
dyrekcją ks. Mikołaja Białomyze-
go. Przedostatnim zespołem, któ-
ry pojawił się na scenie był młody 
zespół muzyczny She’ma z Cze-
remchy. Wykonał pięć  pastorałek, 
które bardzo podobały się  licznie 
zgromadzonej publiczności. Przed 
wystąpieniem ostatniego zespołu 
głos zabrał Janusz Lipiński , który 
w imieniu Przewodniczącego Rady 
Gminy Mikołaja Wasiluka przeka-
zał mieszkańcom gorące życzenia 
na cały Nowy Rok. Na zakończenie 
wystąpił  gościnnie zespół  Katryn-
ka z Wysokiego na Białorusi i pięk-
nie wykonał przygotowany przez 
siebie repertuar o tematyce Świąt 
Bożego Narodzenia, za co otrzy-
mał gromkie brawa. Spotkanie 
zakończyła  dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury dziękując wszyst-
kim wykonawcom za uświetnienie 
wieczoru swoim śpiewem.

(lip)

Wieczór  Kolęd w Czeremsze
Zaleszany to niewielka wieś 

w gminie Kleszczele.  29 stycznia 
1946 roku do wsi dotarł oddział Po-
gotowia Akcji Specjalnej dowodzo-
ny przez Romualda Rajsa ps. “Bury”. 
Przed wejściem do wioski  człon-
kowie PAS NZW zastrzelili Teodora 
Sacharczuka, który odmówił oddania 
im owsa, podobny los spotkał Stefa-
na Weremczuka. Po wkroczeniu do 
Suchowolców zebrano mieszkańców 
w jednym z domów. Spośród zebra-
nych wyprowadzono na zewnątrz 
i zastrzelono dwóch mieszkańców 
podejrzanych o przynależność do 
PPR (16 letni Piotr Demianiuk i Alek-
sander Zielinko) a  budynek podpalo-

no. Na szczęście zebranym udało się 
go opuścić. Następnie przystąpiono 
do palenia pozostałych zabudowań,  
Spłonęło w nich żywcem 14 osób, 
w tym siedmioro dzieci. Najmłod-
sze – Nadzieja Leończuk – miało 
dwa tygodnie. 

28 stycznia w Zaleszanach od-
była się uroczystość poświęcona pa-
mięci pomordowanych mieszkańców. 
Wziął w niej udział wiceprzewodni-
czący Rady Republiki Białoruś Anatol 
Isaczenko, który wcześniej spotkała 
się z władzami województwa podla-
skiego. W uroczystości uczestniczyli 
także: ambasador Republiki Bia-
łoruś w Polsce Władimir Czuszew 

oraz Konsul Generalny Republik 
Białoruś  w Białymstoku Alla Fedo-
rova, poseł na Sejm RP Eugeniusz 
Czykwin, Przewodniczący BTSK Jan 
Syczewski, władze samorządowe 
gminy  oraz delegacja Podlaskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Współpra-
cy Polska-Wschód. 

Po złożeniu wieńców pod po-
mnikiem cywilnych ofiar pacyfikacji 
wsi, delegacje udały sie do Hajnówki 
na cmentarz żołnierzy radzieckich. 
W trakcie pobytu na cmentarzu po-
brano  ziemię z miejsca pochówku, 
która zostanie złożona w krypcie 
cerkwi Wszystkich Świętych w Miń-
sku.                                         WIK

Uroczystości w Zaleszanach
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Spotkanie Noworoczne w Wyszkach

alizowane inwestycje, pozyskane 
środki, ważne wydarzenia i uro-
czystości oraz plany na najbliż-
szą przyszłość. Podziękował też 
za współpracę osobom mającym 
wkład w rozwój i promocję naszej 
gminy wręczając pamiątkowe sta-
tuetki, które otrzymali:
1.  Bogdan Paszkowski Wojewoda 

Podlaski

GMINA WYSZKI

Cd. ze str. 1 2. Stanisław Derehajło Wicemar-
szałek Województwa Podlaskiego

3. Marek Malinowski Członek Za-
rządu Województwa Podlaskiego

4. Elżbieta Filipowicz Dyrektor De-
partamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

5. Piotr Pietraszko Zastępca Podla-
skiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Białymstoku

6. Sławomir Jerzy Snarski Starosta 
Bielski

7. Józef Sulima Dyrektora Podla-
skiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Białymstoku

8. Waldemar Kudrewicz Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku Podlaskim

9. Wojciech Macutkiewicz Komen-
dant Powiatowy Policji w Bielsku 
Podlaskim

10. Stanisław Bachurek Prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Brańsku

11. Barbara Wyszkowska – Per-
kowska Dyrektor Oddziału Banku 
Spółdzielczego w Brańsku Oddział 
Wyszki

12. Janusz Adamczuk Firma „IWO” 
Janusz Adamczuk

13. Zbigniew Skibko Dr. inż. Poli-
technika Białostocka Wydział 

Elektryczny
14. Tadeusz Wyszkowski Inspektor 

nadzoru
15. Krzysztof Zaręba Kierownik Pro-

nar Sp. z o.o. Filia Strabla
Następnie był koncert kolęd w wy-

konaniu Chóru męskiego z Suraża pro-
wadzonego przez Pana Marka Jarosza.

Na zakończenie wszyscy zebrani 
przełamali się opłatkiem składając sobie 
najserdeczniejsze życzenia.            (mk)

12 stycznia 2020 r. w Gmin-
nym Centrum Biblioteczno- Kul-
turalnym w Wyszkach odbyły się 
Gminne Jasełka, których pomysło-
dawcą był Dyrektor GCBK  Marek 
Jarosz. Wystąpili uczniowie: Szko-

ły Podstawowej  w Strabli, Szkoły 
Podstawowej  w Topczewie, Szkoły 
Podstawowej  w Wyszkach oraz 
seniorzy z Klubu seniora: Razem 
z Wyszek oraz Młodzi Duchem ze 
Strabli. Widowisko zgromadziło 

Gminne jasełka
wielu mieszkańców, sala była wy-
pełniona po brzegi. Wspólnie wysłu-
chaliśmy historii Bożego Narodze-
nia, która narodziła się ponad dwa 
tysiące lat temu i wciąż jest żywa, 
dzięki kultywowaniu tradycji po-
przez wystawianie jasełek. Każda 
szkoła zaprezentowała się wspa-
niale, za co serdecznie dziękujemy 
uczniom i nauczycielom, którzy 
przygotowali wystąpienie. Całość 
dopełniły pięknie wyśpiewane kolę-
dy przez seniorów z klubu Seniora 
Razem z Wyszek oraz Młodzi Du-
chem ze Strabli.

Na zakończenie Wójt Gmi-
ny Mariusz Korzeniewski wręczył 
upominki dzieciom biorącym udział 
w jasełkach.                            (mk) 

W dniu 21 stycznia 2020 roku 
w Urzędzie Gminy Wyszki została pod-
pisana umowa z firmą Bartosz Sp. J. 
Bujwicki , Sobiech w Białymstoku na 
realizację zadania pn.: „Budowa SUW 
w Budlewie oraz budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Wyszki” związana z realizacją 
operacji typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Dbając o potrzeby mieszkańców 
związane z bezproblemowym dostępem 
do wody za pośrednictwem Wójta Gminy 
Mariusza Korzeniewskiego dostaliśmy 
dofinansowanie unijne na wykonanie 
ww. zadania w kwocie przekraczającej 
milion złotych, resztę niezbędnych środ-
ków Gmina pokryje z własnego budżetu.
Termin rozpoczęcia prac planowany jest 
na luty 2020 roku.                        (mk)

Podpisanie umowy na wykonanie SUW w Budlewie

16 stycznia br. oficjalnie 
oddano do użytku odcinek dro-
gi powiatowej od zjazdu z drogi 
krajowej nr 65 w Bobrownikach 
do Łużan. Wyboistą żwirową na-
wierzchnię zastąpiła nawierzchnia 
asfaltowa o szerokości 6 metrów 
i utwardzonych poboczach. Koszt 
inwestycji został pokryty wspólnie 
przez powiat białostocki i gminę 
Gródek. Część środków pochodzi-
ła z unijnych środków programu 
Współpracy Transgranicznej Pol-
ska – Białoruś – Ukraina 2014 – 
2020.

Oddana do użytku trasa to 
pierwsza część inwestycji. Do 
końca bieżącego roku zostanie 
wybudowany drugi odcinek, przez 
wieś Łużany  i dalej do granicy 
z powiatem sokólskim.   

(sok)

Powiat białostocki

Droga Bobrowniki 
– Łużany otwarta

Po raz dziesiąty Miejski Ośro-
dek Animacji Kultury w Zabłudowie 
zorganizował Wspólne Zabłudow-
skie Kolędowanie.  Ideą, która legła 
u podstaw tej inicjatywy było łą-
czenie wielowyznaniowej społecz-
ności  gminy jak również stworzenie 
okazji do zaprezentowania się ze-
społów kolędniczych  przed szerszą 
publicznością .

12 stycznia przed południem 

Zabłudowskie kolędowanie
w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny  zabłudowska publicz-
ność mogła wysłuchać zarówno 
tradycyjnych jak i mniej znanych 
kolęd w wykonaniu żeńskiego ze-
społu wokalnego „Armonia”oraz 
zespołu Sióstr Elżbietanek z Mińska. 

Po południu kontynuowano  
kolędowanie w kościele pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła.  

(s)

W minionym roku padł rekord 
śluzowań na Kanale Augustowskim. 
Na 14 śluzach odbyło się ich 10 
214, podczas których różnicę po-
ziomu wód pokonało 34 028 jedno-
stek pływających. W przeważającej 
większości były to kajaki. Najwięcej 
śluzowań było w Przewięzi (prawie 
3 tys), a najwięcej jednostek (bli-
sko 8 200) śluzowano na śluzie 
Sosnówek.

Kanał Augustowski to unika-
towy transgraniczny obiekt należą-

cy do najdłuższych dróg wodnych 
w Polsce. Jest jednym z najciekaw-
szych zabytków techniki wodnej XIX 
wieku, a jednocześnie dużą atrak-
cją turystyczną o randze między-
narodowej. Od 2007 rok stanowi 
Pomnik Historii. Jego całkowita dłu-
gość wynosi 103,4 km, posiada 18 
śluz z czego 14 po stronie polskiej, 
1 w pasie granicznym a 3 po stro-
nie białoruskiej. Różnica poziomów 
wód pomiędzy śluzami waha się od 
0,86 m do 6,5 m.                     (sok)

Rekord śluzowań
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:
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P o m o c   p r a w n a   p r z y   U p a d ł o ś c i   Ko n s u m e n c k i e j

Przysłowia  ludowe   na   luty  2020

Luty  stały,  latem  upały.
Gdy  ciepło  w  lutym,  zimno  w  marcu  bywa.
Gdy  luty  śnieżny,  mroźny,  spodziewaj  się  wczesnej  wiosny.
Gdy  luty  pofolguje,  marzec  zimę  zreperuje.
W  lutym  wiele  wody,  całe  lato  bez  pogody.
Luty  miesiąc  bardzo  zmienny:  pół  zimy,  pół  wiosny.
Gdy  w  lutym  topnieje,  to  na  wiosnę  mróz  bieleje.
Gdy  luty  z  wiatrami,  rychła  wiosna  przed  nami.
Gdy  dym  w  górę  szybuje,  zawsze  to  mróz  zwiastuje.
By  nie  dokuczał  luty,  pal  w  kominie  i  miej  kożuch  suty.

Wybrał  i  fot. opatrzył   Jan  Ciełuszecki

Od 1 stycznia mieszkańcy 
Bielska Podlaskiego nie muszą już 
płacić za przejazd miejską komu-
nikacją.  Taką decyzję podjęli miej-
scy radni na ostatniej w ubiegłym 
roku Sesji Rady.  Koszt utrzyma-
nia  bielskiej komunikacji wynosi 
1 300 000 zł. Wpływy ze sprzedaży 
biletów to tylko 200 000 zł. 

Bielsk Podlaski

Bezpłatna komunikacja
Czy decyzja bielskich rajców  

przełoży się na rezygnację miesz-
kańćow z używania prywatnych 
samochodów? Pokażą najbliższe 
tygodnie. 

W ubiegłym roku  bezpłatną 
komunikację wprowadziła Hajnów-
ka.

(czar) 

Gmina Juchnowiec Kościelny 
otrzyma 5 milionów złotych z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego na 
realizację projektu obejmującego 
przebudowę zabytkowego budynku 
obory w Ignatkach i zagospodaro-
wanie zabytkowego parku w Ignat-

Juchnowiec Kościelny

5 milionów na rewitalizacje
kach-Osiedlu. W ramach tego pro-
gram zostanie też wykonana mała 
architektura na terenie parku we 
wsi Brończany, zagospodarowany 
teren wokół budynku  szkolnego - 
i jego przebudowa - w  Hołówkach 
Dużych. Wartość wszystkich prac 
wyniesie 6,5 miliona zł.           (wss)

Zarząd Województwa przy-
znał dla powiatu hajnowskiego 
627 tys zł. na przebudowę budynku 
przy ul. 3-go Maja 21 w Hajnów-
ce na mieszkania treningowe dla 

Powiat hajnowski

Mieszkania treningowe  
dla niepełnosprawnych

niepełnosprawnych intelektualnie 
uczniów przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 922 tys zł.

(pum)

Starostwo powiatowe w Bia-
łymstoku podsumowało 4 grudnia 
ub.r. współzawodnictwo sporto-
we młodzieży szkolnej powiatu 
białostockiego za rok szkolny 
2018/2019.

Współzawodnictwo oceniano 
w trzech kategoriach: gimnazjów, 
szkół podstawowych dużych i szkół 
podstawowych małych (do 100 

Księżyno

Najbardziej usportowiona szkoła
uczniów). Program współzawodnic-
twa obejmował 28 dyscyplin spor-
towych. Sklasyfikowano 23 szkoły 
(15 dużych i 8 małych) na 44 szko-
ły ogółem w powiecie. Wśród szkół 
małych tytuł najbardziej usporto-
wionej szkoły w powiecie zdobyła 
Szkoła Podstawowa w Księżynie, 
a wśród szkół dużych Szkoła Pod-
stawowa w Wasilkowie.         (sok)

W ubiegłym roku zabytkowy 
nurzecki dworzec zyskał drugie ży-
cie. W pięknie odnowionym budyn-
ku została zlokalizowana biblioteka 
gminna. Teraz gmina chce wyre-
montować kolejny zabytkowy obiekt 

– kolejowa wieżę ciśnień.  Swoje po-
wstanie Nurzec Stacja zawdzięcza 
kolei, więc to zainteresowanie władz 
gminy budynkami, które kojarzą się 
z powstaniem miejscowości nie 
powinno nikogo dziwić. Ale zanim 
gmina przystąpi do remontu musi 
wykupić obiekt od PKP. Czekając na 
sfinalizowanie tego zamiaru wła-
dze gminy dokonały szczegółowych 
oględzin wieży w celu weryfikacji 
jej stanu technicznego oraz okre-
ślenia zakresu prac koniecznych do 
zabezpieczenia obiektu przed dalsza 
degradacją. Obecnie trwa wyłania-

nie firmy, która opracuje dokumen-
tację remontu zabytku.  Plany gmi-
ny obejmują nie tylko remont wieży 
ale i zagospodarowanie terenu wo-
kół niej, podobnie jak to się stało  

z terenem wokół dworca.
Pomyślne sfinalizowanie  re-

nowacji dworca pozwala żywić prze-
konanie, że i te plany zakończą się 
sukcesem.        Wiesław Sokołowski

Nurzec Stacja
Zabytkowa wieża do remontu?

Warto przeczytać

Wołyń zdradzony to najbardziej wstrząsająca książka 
autora Obłędu ’44 i Paktu Ribbentrop–Beck

W latach 1943–1945 na Woły-
niu i w Galicji Wschodniej ukraińscy 
nacjonaliści wymordowali 100 tysię-
cy Polaków. Do zbrodni tej posłużyły 
im głównie prymitywne narzędzia 
rolnicze – siekiery, widły i cepy. Gdzie 
wtedy była Armia Krajowa? Gdzie 
było Polskie Państwo 
Podziemne? Dlacze-
go nic nie zrobiono, 
by ratować polską 
ludność cywilną? Dla-
czego Wołyniacy ko-
nali w osamotnieniu?  
 
Piotr Zychowicz udziela 
na te pytania szokują-
cej odpowiedzi. Armia 
Krajowa zlekceważyła 
banderowskie zagro-
żenie, zignorowała liczne ostrzeżenia 
o nadciągającym niebezpieczeństwie. 
Wszystkie wysiłki skupiła bowiem na 
szykowaniu przyszłego powstania 

– operacji „Burza”. Dowódcy AK nie 
chcieli walczyć z UPA, by nie „trwonić” 
sił potrzebnych im do walki z Niem-

cami. Do końca wierzyli, że z bande-
rowcami uda się dogadać. Gdy Polskie 
Państwo Podziemie podjęło wreszcie 
interwencję, była ona tragicznie spóź-
niona i niewystarczająca. Niestety AK na 
Wołyniu całkowicie zawiodła.
Kilka słów o autorze:

Piotr Zycho-
wicz jest publicystą 
historycznym. Pisze 
o II wojnie światowej, 
zbrodniach bolszewizmu 
i geopolityce europejskiej 
XX wieku. W swoich kon-
cepcjach nawiązuje do 
idei Józefa Mackiewicza, 
Władysława Studnic-
kiego, Stanisława Cata-

-Mackiewicza oraz Ad-
olfa Bocheńskiego. Był 

dziennikarzem „Rzeczpospolitej” i tygo-
dnika „Uważam Rze” oraz zastępcą re-
daktora naczelnego miesięcznika „Uwa-
żam Rze Historia”. Obecnie jest redakto-
rem naczelnym miesięcznika „Historia 
Do Rzeczy”. Absolwent Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego bestseller „Pakt Ribbentrop–
Beck” (REBIS 2012) wywołał nieusta-
jącą dyskusję, czy we wrześniu 1939 
r. Polska nie powinna była zawiązać 
tymczasowego sojuszu z III Rzeszą. 
W „Obłędzie ’44” (REBIS 2013) uznał 
akcję „Burza”, a zwłaszcza Powstanie 
Warszawskie, za zbiorowe samobój-
stwo popełnione w interesie Stalina. 
W „Opcji niemieckiej” (REBIS 2014) 
ukazał sylwetki polskich „kandydatów 
na Quislingów”, a w „Pakcie Piłsud-
ski–Lenin”(REBIS 2015) oskarżył eli-
ty II RP o ocalenie bolszewizmu. Cykl 

„Opowieści niepoprawnych politycznie” 
– „Żydzi i Sowieci” (REBIS 2016), „Niem-
cy” (REBIS 2017) oraz „Żydzi 2” (RE-
BIS 2018) – Piotr Zychowicz poświęcił 
zaś narodom i państwom mającym 
największy wpływ na nasze dzieje. 
W 2018 r. REBIS wydał jego wstrzą-
sające „Skazy na pancerzach. Czarne 
karty epopei Żołnierzy Wyklętych”

Pakt Ribbentrop–Beck i Obłęd 
’44 „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” wy-
różnił nagrodą historycznej Książki 
Roku. 

Hajnowski kronikarz i autor wielu 
książek o Hajnówce Ryszard Pater kan-
dyduje do tytułu Osobowość Roku  2019. 
Ryszard od początku istnienia „Wieści 
Podlaskich” współpracuje  z nami przy 
organizacji Plebiscytów Sportowych 
Wieści, a w ubiegłym roku przygotował 
publikację z okazji dwudziestolecia ich 
organizacji. Zachęcamy do poparcia 
jego kandydatury. Głosowanie na etapie 
powiatowym trwa do 11 lutego 2020 
r. Wystarczy wysłać na numer 72355 
SMS (koszt 2.46 z VAT) o treści BDS.163.

Zespół Redakcyjny  
„Wieści Podlaskich”

Osobowość Roku 2019

Polki korzystają ze smartfonów 
nawet 4 godziny dziennie - wynika 
z najnowszego raportu Fundacji Suk-
ces Pisany Szminką. Jednak prawie 
90 proc. z nich nie zna narzędzi do 
pokonywania własnych lęków, proble-
mów i zmartwień, a aż 1/3 ma z tym 
problem. Aby odpowiedzieć na po-

 Premiera aplikacji MyOla - pierwsza 
w Polsce mobilna przyjaciółka 

i doradca w jednym
trzeby współczesnych kobiet w cyfro-
wym świecie Sukces Pisany Szminką 
we współpracy z Coca-Cola, stworzył 
pierwszą w Polsce, unikalną aplikację 
MyOla - #JestemTuDlaCiebie. 

W czym może Ci pomóc aplika-
cja przeczytasz na str. www.wiesci-
podlaskie.eu

Pod koniec stycznia Transpa-
rency International, międzynarodowa 
organizacja pozarządowa  badająca 
i ujawniająca  praktyki korupcyjne, 
głównie w życiu publicznym opubli-
kowała indeks postrzegania korupcji 
za 2028 rok. Polska zajęła w nim 41. 
miejsce.  Najwyższe miejsce w tym 
rankingu – 29. – zajmowaliśmy w in-
deksie za 2016 rok (obejmującym 
dane zebrane w 2015 r. ) W ran-
kingach 2017  i 2018 roku zajmo-

waliśmy miejsce 36. Na pierwszym 
miejscu w tym ranking znajduje sie 
tradycyjnie od lat Dania, za nią jest 
Nowa Zelandia, a na trzecim miejscu 
Finlandia. Najgorzej z państw unij-
nych wypada Bułgaria (74. pozycja) 
Ostatnie miejsca na świecie zajmu-
ją: Wenezuela, Jemen, Syria, Sudan 
Południowy i Somalia. Badaniem 
objętych jest 180 krajów.  Indeks 
i pełny raport można znaleźć na:  
www.transparency.org/cpi            (sok)

Rośnie korupcja
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