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Urodzony w Łukowie, na stałe mieszka 
w Białej Podlaskiej. Maluje od ponad 30 lat. Już 
od wczesnych lat szkolnych interesował się ry-
sunkiem i rzeźbą. Malarstwem olejnym zajął się 

za namową Bronisława Maksymiuka. Posia-
da bogaty dorobek artystyczny, jego prace 
eksponowane były na wielu wystawach zbio-

rowych i indywidualnych. Brał udział w plene-
rach w różnych miejscach w kraju i za granicą.

W swoich pracach prezentuje piękno pod-
laskiego krajobrazu w różnych porach roku. 
Chętnie maluje również kwiaty oraz konie. Jego 
ulubione techniki to: farby olejne, pastele suche 

i akryle. Dużo czasu spędza w plene-
rze, gdzie wykonuje szkice, a nieraz 

i fotografuje, aby potem w pracowni 
w oparciu o zdjęcia malować pejza-
że. Choć nie wzoruje się na żadnym 

innym twórcy, podkreśla, iż wiel-
ki wpływ na jego malarstwo wy-
warła Szkoła Rosyjska i wczesne 
prace Picassa.

Marzy o posesji na wsi, o co-
dziennym kontakcie z przyrodą 
i nieograniczonej niczym moż-
liwości malowania w plenerze.

Tadeusz Cieślak
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gościniec samorz¹dowy
XXVIII 
Sesja Rady 
Powiatu

Sesję, która odbyła się 24 listopa-
da 2008 r. prowadził przewodniczący 
Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk.  
Wręczył on wyróżnienia radnym, któ-
rzy sprawują mandat od pierwszej ka-
dencji Rady Powiatu: Kazimierze Ada-
miec, Wojciechowi Kołodyńskiemu, 
Tadeuszowi Łazowskiemu i Wojcie-
chowi Miechowiczowi. 

Zgłoszono następujące interpela-
cje i zapytania.

Radny Mariusz Filipiuk: 
- niszczenia dróg powiatowych 

przez przeładowane ciężarówki, 
- problemu blokowania przez tiry 

drogi powiatowej Zahajki – Przecho-
dzisko,

- możliwości remontu drogi Wyso-
kie – Rogoźnica, 

- problemów w dostępie do strony 
internetowej Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa,

 - konserwacji rzeki Danówki na te-
renie gminy Drelów, 

- możliwości wyróżniania honoro-
wych krwiodawców, 

Radny Ryszard Boś:
- niespełniającej oczekiwań rolni-

ków odpowiedzi Ministerstwa Środo-
wiska na stanowisko Rady Powiatu 
w sprawie szkód łowieckich,

- konieczności uzupełnienia napi-
su na ścianie straceń przy Pl. Wolno-
ści w Białej Podlaskiej,

Radny Antoni Sacharuk: 
- niebezpiecznej nawierzchni drogi 

w okolicach Malowej Góry, obok zna-
ku od strony Koroszczyna, 

- śnieżnych okiści ograniczających 
widoczność na drodze pomiędzy Do-
bryniem Małym i Dobryniem Dużym,

 - nieprawidłowo wyprofilowane-
go łuku drogi w Dereczance,

- zwiększenia budżetu na sfinan-
sowanie płotków zabezpieczających 
drogi przed śniegiem,

Radny Krzysztof Łaski: 
- terminu wprowadzenia tzw. „ma-

łego ruchu granicznego” na naszym 
terenie. 

Rada Powiatu podjęła uchwały 
w sprawach:  

- uchwalenia programu współpra-
cy powiatu bialskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2009 rok,

- określenia zadań z zakresu zatrud-
niania oraz rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, 
na które przeznacza się środki finanso-
we Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych na rok 
2008. Rada uchwaliła również stano-
wisko w sprawie sytuacji w rolnictwie. 

Sławomir Maksymiuk

12 grudnia na zaproszenie Stowa-
rzyszenia Młodych Demokratów i bur-
mistrza miasta gościliśmy profeso-
ra Zbigniewa Zalewskiego, europo-
sła Parlamentu Europejskiego. Euro-
deputowany spotkał się z młodzieżą 
z terespolskich szkół, którą zachęcał 
do działania i czynnego udziału w ży-
ciu zjednoczonej Europy. Następnie 
o perspektywach i potrzebach nasze-
go miasta z europosłem rozmawia-
li Młodzi Demokraci, członkowie PO 
i przedstawiciele samorządu. Z ramie-
nia Starostwa Powiatowego członek 
Zarządu Powiatu Marzenna Andrze-
juk, miasto Terespol reprezentowali: 
burmistrz Jacek Danieluk i przewod-
niczącym Rady Jarosław Tarasiuk. 
Dyskutowano na temat roli Terespo-
la jako pierwszego miasta w Unii Eu-
ropejskiej, terminów podpisania osta-
tecznych porozumień o „małym ruchu 
przygranicznym”, a także szerzej na te-
mat regionu i funkcji powiatu bialskie-
go we wspólnocie europejskiej. 

Wyjątkowa lekcja historii
12 grudnia, w Zespole Szkół Pu-

blicznych Nr 1 w Terespolu gościł prof. 
Zbigniew Zaleski, poseł do Parlamen-
tu Europejskiego. W spotkaniu z pro-
fesorem udział wzięli burmistrz miasta 
Jacek Danieluk, przewodniczący Rady 

Europoseł 
w Terespolu

Miasta Jarosław Tarasiuk, Radny Mia-
sta Biała Podlaska Wojciech Sosnow-
ski, przedstawiciele Młodych Demo-
kratów, a także dyrektorzy, nauczy-
ciele oraz uczniowie ZSP Nr 1 oraz Li-
ceum Ogólnokształcącego w Terespo-
lu. Dyrektor Zenon Iwanowski krótko 
przedstawił życiorys i osiągnięcia za-
wodowe prof. Zaleskiego, natomiast 
burmistrz miasta wyraził swoje zado-
wolenie z faktu, iż poseł znalazł czas 
na przybycie do Terespola. Prof. Z. 
Zaleski przez kilkadziesiąt minut dzie-
lił się z młodzieżą swoimi spostrzeże-
niami oraz doświadczeniami na temat 
nieustannego wzbogacania i rozwija-
nia wiedzy, zwłaszcza nauki języków 
obcych. Znaczna część przemówie-
nia profesora dotyczyła jego działal-
ności politycznej, pracy w Parlamen-
cie Europejskim, a także inicjatyw po-
dejmowanych przez niego w naszym 
regionie. Poseł podkreślał, jak istot-
ną rolę w kształceniu młodzieży od-
grywa wymiana międzynarodowa 
uczniów i studentów. Zachęcał tak-
że uczniów do udziału w konkursach 
z wiedzy o Europie, w których nagro-
dami są wyjazdy do Brukseli, a to we-
dług posła znakomita okazja do zdoby-
cia cennej wiedzy oraz doświadczenia. 
W dalszej części spotkania prof. Zale-
ski odpowiedział na pytania młodzie-
ży, dzieląc się m.in. swoimi spostrze-
żeniami na temat obecnej sytuacji po-
litycznej i gospodarczej kraju. Po spo-
tkaniu profesor udzielił wywiadów 
przedstawicielom gazetek szkolnych, 
m.in. „Na Wariackich Papierach”. Wi-
zyta prof. Zbigniewa Zaleskiego w te-
respolskiej jedynce to niewątpliwie 
bardzo ważne wydarzenie. Młodzież 
miała niebywałą okazję poznać i wy-
słuchać przemówienia posła, który re-
prezentuje Polskę w Parlamencie Eu-
ropejskim i zabiera głos w ważnych 
dla kraju kwestiach.  

Kamila Korneluk
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Zarząd Powiatu 
postanowił

Od ukazania się nr 11/2008 Go-
ścińca Bialskiego, Zarząd Powiatu 
zaopiniował projekty uchwał Rady 
w sprawach:

1. uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu na 2009 rok,

2. uchwalenia planów pracy komi-
sji Rady Powiatu na 2009 rok,

3. zmiany regulaminu przyzna-
wania stypendium starosty bialskie-
go dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych, prowadzonych przez po-
wiat bialski,

4. zmian w budżecie powiatu bial-
skiego na 2008 rok,

5. zmiany uchwały w sprawie za-
ciągnięcia kredytu długoterminowe-
go na pokrycie planowanego w 2008 
roku deficytu oraz spłaty wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zarząd podjął następujące usta-
lenia i decyzje:

- Zaakceptował przeznaczenie 
środków finansowych na pokrycie 
wymiany elektrycznej tablicy roz-
dzielczej w ZSE w Międzyrzecu Pod-
laskim

- Odłożył prośbę Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Sławatycze o zakup 
kolejnej edycji regionalnego rocznika 
„Nadbużańskie Sławatycze”.

- Wydał postanowienia o uzgod-
nieniu projektów decyzji o warunkach 
zabudowy inwestycji przyległych do 
dróg powiatowych lub mających bez-
pośrednie połączenie z drogą powia-
tową na wnioski wójtów gmin: Zale-
sie, Piszczac i Janów Podlaski.

- Zapoznał się z pismem Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w sprawie działań informa-
cyjno-konsultacyjnych, dotyczących 
projektu budowy autostrady A2 na 
odcinku Warszawa - Kukuryki.

- Zapoznał się z informacją w spra-
wie obiektów sportowych i parku ZS 
RCKU w Leśnej Podlaskiej, przesła-
ną przez ministerstwo rolnictwa i roz-
woju wsi.

- Zapoznał się z pozytywnymi opi-
niami RIO w Lublinie do projektu bu-
dżetu powiatu bialskiego na 2009 rok. 

- Wyraził zgodę na zwiększenie 
planu wydatków domów pomocy 
społecznej w związku z decyzją wo-
jewody lubelskiego.

- Rozpatrzył negatywnie pismo 
wójta gm. Zalesie o zmianę uchwa-

ły Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 
z dn. 23 czerwca 2008 r. dotyczącej 
określenia terenu działania poradni 
psychologiczno – pedagogicznych 
powiatu bialskiego.

- Wyraził zgodę na zwiększenie 
dotacji Muzeum J.I.Kraszewskiego 
w Romanowie.

- Zaakceptował dokonanie zmian 
budżetowych w ramach działów kla-
syfikacji budżetowej na organizację 
konferencji „Aktywizacja na rzecz 
środowisk lokalnych w dziedzinie 

kultury, kultury fizycznej i turystyki” 
w Sitniku.

- Przyjął skorygowaną treść pro-
jektu budżetu powiatu bialskiego na 
2009 r. o poprawki zgłoszone w trak-
cie opiniowania.

- Podjął decyzję w sprawie wy-
gaśnięcia prawa trwałego zarządu 
przysługującego ZS RCKU w Leśnej 
Podlaskiej.

- Wydał postanowienie o uzgod-
nieniu projektu decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go dla inwestycji polegającej na bu-
dowie kablowej linii światłowodowej 
w rurociągu kablowym w relacji Mię-
dzyrzec Podlaski - Rakowiska - Biała 
Podlaska.

- Zapoznał się z informacją doty-
czącą realizacji programu współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi 
w 2008 r. w zakresie kultury fizycz-
nej i turystyki, kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i tradycji oraz promo-
cji i ochrony zdrowia.

- Wyraził zgodę na wycinkę drzew 
rosnących w pasie drogowym dróg 
powiatowych: Zalesie – Chotyłów - 
Piszczac – Tuczna – Sławatycze, Biała 
Podlaska - Ogrodniki – Piszczac i Or-
tel Królewski – Łomazy.

- Rozpatrzył negatywnie wniosek 
DPS w Kozuli w sprawie zmian planu 
wydatków na 2008 r. 

- Wyraził zgodę na skierowanie 
środków finansowych do LO w Wisz-
nicach i do ZS w Małaszewiczach.

- Wyraził zgodę na zakup sprzętu 
multimedialnego do Muzeum J.I.Kra-
szewskiego w Romanowie.

- Wyznaczył osoby do przeglądu 
gwarancyjnego inwestycji pod na-
zwą: „Termorenowacja budynku sa-
li gimnastycznej z łącznikiem przy Li-
ceum Ogólnokształcącym im. gene-

rała Władysława Sikorskiego w Mię-
dzyrzecu Podlaskim”.

- Wyraził zgodę na likwidację 
samochodu Nysa na wniosek ZSE 
w Międzyrzecu Podlaskim. 

- Wyraził zgodę na dofinansowa-
nie pucharów, dyplomów i nagród 
w III Międzynarodowym Turnieju 
w Podnoszeniu Ciężarów z udziałem 
zawodników powiatu bialskiego i Klu-
bu Partnerskiego w Brześciu na Biało-
rusi, na wniosek Miejskiego Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego 
w Terespolu.

- Zapoznał się z pozytywną opinią 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu do 
projektu budżetu powiatu bialskiego 
na 2009 rok.

- Zaopiniował nominowanych do 
wyróżnień „Dobre, bo Bialskie”.

- Podjął decyzję w sprawie umo-
rzenia należności z tytułu opłat me-
lioracyjnych mieszkańcowi Wólki Ko-
ścieniewickiej.

Zarząd podjął uchwały w spra-
wach:

1. wyboru najkorzystniejszej 
oferty zamówienia publicznego na 
ubezpieczenie majątku i interesów 
powiatu bialskiego wraz z jednost-
kami organizacyjnymi oraz ZS RCKU 
w Leśnej Podlaskiej,

2. wyrażenia zgody na nieod-
płatne przekazanie mienia powiatu 
bialskiego,

3. przyjęcia regulaminu organi-
zacyjnego Domu Pomocy Społecznej 
w Kostomłotach,

4. uchwalenia regulaminu orga-
nizacyjnego Domu Dziecka w Komar-
nie,

5. zbycia zbędnych ruchomych 
składników majątku i fizycznej likwi-
dacji mienia,

6. zaopiniowania propozycji za-
liczenia dróg na terenie miasta Mię-
dzyrzec Podlaski do kategorii dróg 
gminnych,

7. ogłoszenia przetargu ust-
nego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych stano-
wiących własność powiatu bialskie-
go położonych w obrębie Grabanów 
gm. Biała Podlaska,

8. powołania komisji przetar-
gowej do przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprze-
daż nieruchomości gruntowych sta-
nowiących własność powiatu bial-
skiego położonych w obrębie Graba-
nów gmina Biała Podlaska,

9. przeniesienia środków po-
między zadaniami realizowanymi ze 
środków PFRON. 

Elżbieta Onopiuk                                              
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Powiat bialski

W dniach 15-16 grudnia 2008 r. Eu-
ropejskie Centrum Kształcenia i Wy-
chowania OHP w Roskoszy zrealizo-
wało projekt międzynarodowego wie-
czoru wigilijnego „Święty Mikołaj vel 
Dziadek Mróz”. Uczestnikami projek-
tu była 40 osobowa grupa młodzie-
ży wraz z opiekunami z Polski i Biało-
rusi. Młodzież polską reprezentowała 
grupa wychowanków Europejskiego 
Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP. Młodzież z Białorusi to członko-
wie oddziału Związku Polaków na Bia-
łorusi w Peliszczach oraz Brzeskiego 
Miejskiego Klubu Sportowego „Arse-
nal” w Brześciu. 

Założeniem projektu było przybli-
żenie młodzieży z Polski i Białorusi hi-
storii, obrzędów i zwyczajów związa-
nych z Wigilią i Świętami Bożego Na-
rodzenia oraz tradycji ich obchodze-
nia w Polsce i na Białorusi. 

Boże Narodzenie to najważniej-
sze, zaraz po Wielkanocy, święto w ro-
ku. Jednak przez kilkaset lat po na-
rodzeniu Jezusa, święta Bożego Na-
rodzenia nie były znane. Chrześcija-
nie świętowali najpierw fakt, że Je-
zus zmartwychwstał i żyje, a dopiero 
od IV w. Zaczęli świętować także Bo-
że Narodzenie. Wtedy też z polecenia 
cesarzowej Heleny wzniesiono w Be-

tlejem, w miejscu gdzie narodził się 
Jezus, bazylikę Narodzenia Pańskie-
go. Z czasem powstał zwyczaj budo-
wania stajenki, by upamiętnić fakt, że 
Jezus narodził się w stajni. Dla każde-

Międzynarodowy projekt wieczoru wigilijnegoMiędzynarodowy projekt wieczoru wigilijnego

„Święty Mikołaj vel Dziadek Mróz”
go z nas święta to czas szczególny. To 
nie tylko wspomnienie ważnego wy-
darzenia religijnego, ale także czas od-
poczynku, spotkań z bliskimi i rodziną. 
Coraz częściej święta stają się uciecz-
ką od codzienności, czasem wycisze-
nia i refleksji. 

W Polsce, podobnie jak w większo-
ści krajów o tradycji chrześcijańskiej, 
zaczynają się one wieczerzą wigilijną 
24 grudnia, która jest czasem radosne-
go oczekiwania na narodziny Jezusa. 
Wieczór wigilijny jest najbardziej uro-
czystym i najbardziej wzruszającym 
wieczorem roku. 

Kaljady, bo tak nazywa się na Bia-
łorusi Boże Narodzenie, to Święta 
podwójnie przyjemne. W kraju, któ-
ry w ciągu swojej historii był prawo-
sławno-katolicki, obchodzi się je dwa 
razy: 25 grudnia i 7 stycznia. Także 
dwa razy wznosi się kielich noworocz-
ny: 1 stycznia i 14, według kalendarza 
juliańskiego, któremu wciąż docho-
wują wierności prawosławni. Z tego 
wszystkiego wynika, że obchodzenie 
Świąt Bożego Narodzenia na Białoru-
si rozciąga się na miesiąc.

Trwający dwa dni projekt „Święty 
Mikołaj vel Dziadek Mróz” został zreali-
zowany dzięki wsparciu oraz dofinan-
sowaniu KG OHP. Pierwszy dzień 15 

grudnia był dniem pracy w grupach. 
Młodzież pod nadzorem opiekunów 
przygotowywała się do uroczystej Wi-
gilii w swoich siedzibach w Polsce i na 
Białorusi. Był to dzień, w którym oma-

wiano tradycje i obrzędy świąteczne, 
młodzież uczyła się kolęd oraz opraco-
wywała kartki świąteczne na konkurs. 
Młodzież OHP w czasie zajęć praktycz-
nych przygotowywała pod nadzorem 
instruktora świąteczne potrawy na 
wspólną Wigilię. Drugi dzień to czas 
wspólnej uroczystej Wigilii. W tym 
dniu młodzież z Białorusi przyjechała 
do Polski i wspólnie z młodzieżą OHP 
przygotowywała uroczystą Wigilię 
w budynku ECKiW OHP w Białej Pod-
laskiej przy ul. Sikorskiego 5. 

Po krótkiej części oficjalnej by-
ło dużo wzruszenia przy dzieleniu się 
opłatkiem, dużo ciepłych życzeń oraz 
symboliczna wieczerza wigilijna ze 
wspólnym śpiewaniem kolęd. Mło-
dzież wraz z opiekunami z Polski i Bia-
łorusi przedstawiła i omówiła zwycza-
je i tradycje związane z Bożym Naro-
dzeniem w Polsce i na Białorusi. 

Niepowtarzalny klimat, który przy-
noszą Święta Bożego Narodzenia, sza-
cunek do tradycji, pokora wobec ży-
cia w akcie dzielenia się opłatkiem 
i wzajemnego pojednania, wyzwoli-
ły w uczestnikach projektu potrzebę 
podzielenia się przy stole wigilijnym 
osobistymi wspomnieniami z róż-
nych sytuacji życiowych związanych 
z tą tradycją.

Punktem kulminacyjnym spotkania 
było ogłoszenie zwycięzców konkur-
su na najładniejszą kartkę świątecz-
ną. Jury konkursu nie miało łatwego 
zadania, bowiem prace stały na na-
prawdę wysokim poziomie. Zwycięz-
cy konkursu nagrodzeni zostali pięk-
nymi figurkami Św. Mikołaja, a wszyst-
kim uczestnikom spotkania wręczono 
okolicznościowe upominki. Wyróżnio-
ne prace konkursowe zdobią obecnie 
gazetkę okolicznościową. 

Założenia projektu zostały zreali-
zowane. Istotnym celem było rów-
nież przełamanie stereotypów i uprze-
dzeń, promowanie dialogu między-
kulturowego oraz integracja młodzie-
ży z Polski i Białorusi. Oprócz warto-
ści merytorycznych projekt miał tak-
że niekwestionowaną wartość. Za-
kładał, bowiem dużą samodzielność 
realizujących go zespołów, ale także 
współpracę młodzieży i opiekunów 
z obu krajów. 

Wymiana doświadczeń podczas 
realizacji projektu oraz poznanie mię-
dzynarodowych tradycji i obrzędów 
związanych z Bożym Narodzeniem 
pozwoli młodzieży uszanować od-
mienność kulturową innych naro-
dów oraz zrozumieć, że Boże Naro-
dzenie i Kaljady jakby dopełniają się 
nawzajem. 

Małgorzata Zając
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MiĘDZYRZEC PoDlaski

ŚwiĄtECZNE tRaDYCJE

Strażacy Ochotniczej Straży Po-
żarnej „Stołpno” z Międzyrzeca Pod-
laskiego mogą pochwalić się nowym 
laptopem wysokiej klasy. Nowy sprzęt 
komputerowy to nagroda Zarządu 
Głównego Związku OSP RP za aktyw-
ne działania w 2008 roku oraz podzię-
kowanie za wieloletnią współpracę 
i pomoc w organizacji ogólnopolskich 
imprez związkowych.

Uroczyste przekazanie sprzętu od-
było się w warszawskim Pałacu Ła-
zienkowskim podczas podsumowa-
nia roku z kapelmistrzami orkiestr dę-
tych, a wręczenia nagrody dokona-
ły: druhna Teresa Tiszbierek (wice-
prezes ZG ZOSP RP), druhna Teresa 
Hernik (dyrektor Zarządu Wykonaw-
czego ZOSP RP) oraz druhna Leonar-
da Bogdan (kierownik działu progra-
mowo-szkoleniowego biura ZG ZOSP 
RP) w asyście druha Stanisława Zają-
ca (komisja kultury ZG ZOSP RP). Ode-

Laptop na Gwiazdkę
brali ją druhowie ze Stołpna - Grze-
gorz Dymitruk i Karol Szmytko.

Strażacy OSP „Stołpno” wraz 
z młodzieżą wspomagali Związek OSP 
podczas wszystkich centralnych im-
prez najczęściej poprzez przygoto-
wanie i prowadzenie stoisk informa-
cyjnych, wykonywanie dokumentacji 
fotograficznej i filmowej, czy przepro-
wadzenie zajęć dla zainteresowanych 
innowacyjnymi działaniami młodzie-
ży pożarniczej.

Podarowany laptop będzie służył 
Oddziałowi Ratownictwa Wodnego 
do jego bieżącej obsługi, przygotowy-
wania działań prewencyjnych czy po-
zyskiwania środków na jego rozwój. 
ORW w ostatnim czasie wzbogacił się 
o ponton hybrydowy Brig z silnikiem 
zaburtowym Honda, obecnie strażacy 

pracują nad pozyskaniem środków do 
spłacenia pontonu, jak również zaku-
pu kolejnych elementów wyposażenia 
ratowniczego. Strażacy liczą, że w ro-
ku 2009 wejdą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, co pozwoli 
m.in. na coroczne wsparcie finanso-
we OSP ze strony państwa.

OSP „Stołpno” jest nieodłącznie 
związana z młodzieżą, od 2001 roku pro-
wadzi świetlicę środowiskową „Tęczo-
we Centrum” dla młodych międzyrze-
czan. Stołpnieńska Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza od 2004 roku corocznie 
odnosi wysokie ogólnopolskie sukcesy 
w sportach obronnych. Wszystkie infor-
macje dotyczące działań OSP „Stołpno” 
dostępne są na ich stronie internetowej 
http://strazpozarna.org.pl.

(red.)

Święta Bożego Narodzenia to 
czas szczególny, kiedy celebru-
je się tajemnicę Bożego Wcie-

lenia i świętuje się tą wielką radość 
z Bożych narodzin. W każdej trady-
cji i w każdej kulturze obchodzi się to 
świętowanie inaczej, nawet każda ro-
dzina ma swoje tradycje, którym jest 
wierna od pokoleń. Jest to element 
spajający, pomagający przeżywać ten 
świąteczny okres na sposób wyjątko-
wy i zachowujący pamięć o tych, któ-
rzy nam te tradycje przekazali.

W różnych krajach obchodzi się ten 
czas nieco inaczej. 

W Niemczech zwraca się szczegól-
ną uwagę na czas adwentowego przy-
gotowania, tworzy się wieńce adwen-
towe, a dzieci co dzień odliczają dni 
do świąt na czekoladowych kalenda-
rzach lub dostając, co dzień drobny 
upominek. W Niemczech ubiera się 
choinkę, która zresztą wywodzi się 
jeszcze z starogermańskiej tradycji. 
Akcent świętowania w gronie rodzin-
nym, wspólnego kolędowania jest po-
łożony na pierwszy dzień świąt, a więc 
Boże Narodzenie. Jednak też obcho-
dzona jest wigilia, ale pospiesznie nie 
tak jak w Polsce.

Czesi nie są religijnym narodem, 
ale również przez nich bardzo rodzin-
nie obchodzi się święta Bożego Na-
rodzenia. W okresie adwentu robi się 
wieńce, a przed samymi świętami pie-
cze się ciasteczka tzw. „cukrovi”. Wi-
gilia jest szczególnie celebrowana. 
W Czechach to dzień wolny od pracy. 
Ubiera się choinkę, przeważnie sosno-
wą, nad stołem wiesza się jemiołę – 

Boże Narodzenie
symbol szczęścia, a pod nakrycia kła-
dzie się łuski karpia – symbol dostatku. 
Jest wieczerza wigilijna, wspólne słu-
chanie kolęd. Dla dzieci przyjemnością 
są odwiedziny Jezuska, który obdarza 
prezentami. Jeśli ktoś przestrzegał po-
stu, a na niebie pojawiła się już pierw-
sza gwiazdka, może do niego przyjść 
także tzw. złoty prosiaczek.  W Boże 
Narodzenie Czesi idą na pasterkę, na-
wiedzają szopki bożonarodzeniowe. 

Białorusini ze względu na dwie ga-
łęzie Kościoła Wschodnią i Zachod-
nią święta zwane Kaljady obchodzą 
się według kalendarza juliańskiego 
i gregoriańskiego. Obydwa te okresy 
są wolne od pracy. Boże Narodzenie 
poprzedza obrzęd Kućcii noszącej na-
zwę od potrawy wigilijnej. Wyznaw-
cy prawosławia święta rozpoczyna-
ją 6 stycznia Wigilią, potem trzy dni 
Świąt Bożego Narodzenia. Świę-
tuje się aż do 13 stycznia do tzw. 
świętych wieczorów i szczo-
dry wieczór (druga Wigilia). 
Ważna jest też uroczystość 
Trzech Króli i Święto Jor-
danu, poprzedzone trzecią 
Wigilią.

W Hiszpanii nie dzieli się 
i składa życzeń przy opłatku, ale 
przy chałwie. Wspólna wieczerza 
świąteczna jest dopiero po paster-
ce. Po niej wszyscy wychodzą na 
ulicę, by wspólnie do rana świę-
tować Boże Narodzenie. Prezen-

ty otrzymuje się dopiero na uroczy-
stość Trzech Króli jako przypomnienie 
darów, które złożyli jezusowi mędrcy. 

W Stanach Zjednoczonych ob-
chodzi się tylko Boże Narodzenie, nie 
ma Wigilii i drugiego dnia świąt. Du-
żo wcześniej rodziny zdobią swoje 
domy w liczne światełka i dekoracje 
świąteczne. W poranek świąteczny 
otwiera się zgromadzone pod choin-
ką prezenty a w południe jest uroczy-
sty obiad dla bliższej i dalszej rodziny. 
Wieczorami dzieci i dorośli chodzą po 
domach, śpiewając kolędy.

                                  (aj)
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Gość gościńca
* Dziewiąta inauguracja roku aka-

demickiego w historii kierowanej 
przez Pana uczelni miała szczegól-
ną oprawę. Zaszczycił ja obecnością 

wicepremier RP Grzegorz Schetyna. 
Czy to wyraz zainteresowania rządu 
rozwojem uczelni?

- Wyróżnieniem dla każdej uczel-
ni jest obecność podczas inaugura-
cji roku akademickiego znamienitych 
gości, jakim był w naszej uczelni wi-
cepremier Grzegorz Schetyna. Fak-
tem też jest, że wypowiedział ciepłe 
dla nas słowa: „Uczelnia ma już swo-
je znaczące miejsce w regionie, a tak-
że jest rozpoznawana w kraju”.

* Otrzymaliście uprawnienia mi-
nistra nauki do prowadzenia studiów 
drugiego stopnia na kierunku tury-
styka i rekreacja. Czy można liczyć 
na to, że w następnych latach podob-
ne podwyższenie stopnia nauczania 
uzyskają również inne kierunki?

- Tak zamiarem uczelni jest dalszy 
rozwój studiów magisterskich. Na po-
siedzeniu w listopadzie Senat podjął 
decyzję o rozpoczęciu starań o studia 
magisterskie na kierunkach medycz-
nych: pielęgniarstwo i zdrowie pu-
bliczne. Sądzę, że decyzje o kolejnych 
kierunkach będą podejmowane jesz-
cze w tym roku akademickim. 

* I lu studentów skupia dziś 
PWSZ?

- W uczelni studiuje 4000 stu-
dentów na 10 kierunkach, w tym 90 
proc. na bezpłatnych studiach sta-
cjonarnych. 

Podobno nie brakuje Wam ma-
rzeń. Jedno z nich zakłada powstanie 
Bialskiej Szkoły Wyższej, na-
wiązującej do słynnej Akade-
mii Bialskiej, filii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Cze-
go potrzeba do spełnienia 
marzeń?

- W najbliższych ty-
godniach Senat uczel-
ni podejmie decy-

zję o złożeniu wniosku na zmianę na-
zwy uczelni, Być może będzie to Bial-
ska Szkoła Wyższa. Obecny wymóg 
ministerstwa, aby nosić nazwę Aka-

demii, to posiadanie dwóch upraw-
nień doktoryzowania. Białą Podlaską 
stać na tego typu uczelnię w perspek-
tywie kilku lat.

* Czy zaplanowana budowa no-
woczesnego kampusu na obszarze 
5 ha przybliży owe zamiary?

- Dobra baza naukowo - dydak-
tyczna jest jednym z warunków awan-
su uczelni w kierunku akademickości. 

W 2009 roku rozpoczniemy bu-
dowę kampusu akademick iego 
w odległości 200 m od obecnego no-
wego budynku uczelni. Główne je-
go gmachy to dom studenta i hala 
sportowa.

* Warunkiem szybkiego rozwo-
ju uczelni jest rozwój naukowy. Ilo-
ma naukowcami dysponuje PWSZ?

- Każdego roku kilku nauczycieli 
zdobywa stopnie naukowe doktora, 
teraz czas na zdobywanie doktora ha-
bilitowanego i profesorów. Aktualnie 
pracuje na uczelni około 70 doktorów  
i 35 profesorów różnej specjalności. 

* W tym roku ruszył nowy kieru-
nek inżynierski ze specjal-

nościami rolnictwo 
ekologiczne oraz 
projektowanie te-
renów zielonych. 
Jakich kierunków 
można spodzie-
wać się w najbliż-
szym czasie? 

- Staramy się przedstawić możli-
wie pełną ofertę kształcenia od kie-
runków humanistycznych przez eko-
nomiczne i medyczne do filologii ob-
cych. Uwzględniamy zapotrzebowanie 
lokalnego rynku, dlatego rozpoczęli-
śmy kształcenie na studiach inżynier-
skich na kierunku rolnictwo z dwoma 
atrakcyjnymi specjalnościami. Nowe 
planowane kierunki to budownictwo, 
które jest w trakcie realizacji, a plano-
wany to mechanika i budowa maszyn 
ze specjalnością pilotaż.

* Z czego dumny jest rektor PWSZ?
- Mam satysfakcję, że rozpoczyna-

liśmy 9 la temu studia z liczbą 345 stu-
dentów, a obecnie kształcimy 4000, 
oraz że tak szybko przedstawiamy 
ofertę kształcenia na studiach magi-
sterskich na kierunkach turystyka i re-
kreacja jako pierwsi w woj. lubelskim. 
Sądzę, że Biała Podlaska konsekwent-
nie staje się miastem akademickim. 
Zachęcam wszystkich do praktyczne-
go rozwoju tego hasła.

rozmawiał Istvan Grabowski

Urodziła się 18 grudnia 1908 ro-
ku w miejscowości Czartoszów obok 
Kielc. Od marca 2004 r. przebywa 
w Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zuli, gdzie 18 grudnia wśród rodziny, 
przyjaciół oraz przedstawicieli władz 
samorządowych świętowała 100. uro-
dziny. W imieniu władz powiatowych 
najserdeczniejsze życzenia złożył jubi-
latce starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski. Na uroczystość przybyli również: 
wójt gminy Biała Wiesław Panasiuk 
oraz wiceprezydent Białej Podlaskiej 
Waldemar Godlewski. Jak to zwykle 
na urodzinach bywa, nie zabrakło tor-
tu ze świeczkami, które jubilatce po-
magali zdmuchnąć pra pra prawnuki.

Piotr Grzeszyk

100 lat Leokadii 
Stefańczyk

Rozmowa z rektorem PWSZ prof. Józefem Bergierem
Biała Podlaska akademicka

nych: pielęgniarstwo i zdrowie pu-
bliczne. Sądzę, że decyzje o kolejnych 
kierunkach będą podejmowane jesz-
cze w tym roku akademickim. 

* I lu studentów skupia dziś 
PWSZ?

- W uczelni studiuje 4000 stu-
dentów na 10 kierunkach, w tym 90 
proc. na bezpłatnych studiach sta-
cjonarnych. 

Podobno nie brakuje Wam ma-
rzeń. Jedno z nich zakłada powstanie 
Bialskiej Szkoły Wyższej, na-
wiązującej do słynnej Akade-
mii Bialskiej, filii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Cze-
go potrzeba do spełnienia 
marzeń?

- W najbliższych ty-
godniach Senat uczel-
ni podejmie decy-
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* W tym roku ruszył nowy kieru-
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nościami rolnictwo 
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renów zielonych. 
Jakich kierunków 
można spodzie-
wać się w najbliż-
szym czasie? 
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GMiNa RokitNo

Radośnie i gwarnie było w pierw-
szą niedzielę grudnia w Gmin-
nej Instytucji Kultury w Rokit-

nie. Przyszło blisko 200 osób, aby po-
dziwiać zdolności dzieci uczestniczą-
cych w pokazach artystycznych i au-
kcji prac plastycznych. Dochód z aukcji 
posłuży do przygotowania paczek dla 
rodzin potrzebujących wsparcia. Wy-
typuje je sama młodzież po wcześniej-
szym wywiadzie środowiskowym.

Spotkanie przyjaciół świętego 
Mikołaja stanowiło podsumowanie 
pierwszego etapu projektu „Można 
inaczej”, realizowanego przez 10 ty-
godni w miejscowej szkole podsta-
wowej.

Zdolności ruchowe ujawnił pokaz 
tańców. Dzieci popisywały się w: po-
lce, walcu angielskim i tańcu współ-

czesnym z pomponami, a dopin-
gowali je rodzice i dziadkowie. Naj-
więcej emocji wywołała aukcja prac 
plastycznych wykonanych podczas 
warsztatów w bialskim MOK. Licytu-
jący mogli zakupić: obrazki na szkle 
i rysunki kotów stworzone oryginalna 
metodą foliochromii, a także broszki, 
wyroby z masy solnej, płaskorzeźby 
z gipsu, ozdobne butelki i rysunki. 
Każda z tych prac wykonana zosta-
ła niekonwencjonalną techniką. Naj-
większą cenę osiągnął rysunek ko-
ta wylicytowany za 200 zł przez Ja-
na Zahora. Ogółem licytacja zapew-
niła 1344 zł.

– Hasło „Można inaczej” ma wiele 
znaczeń i ujawnia możliwości cieka-
wego spędzenia wolnego czasu z ko-
rzyścią dla siebie, rozwijania zdolności 
i zainteresowań. uczestnictwo w pro-
ponowanych przez nas zajęciach po-

zwalało dzieciom uwierzyć w siebie, 
pozbyć się kompleksów i osiągnąć 
sukces w środowisku. Wspólna pra-
ca zbliżała uczestników i motywowa-
ła do działania – wyjaśnia koordyna-
torka projektu Regina Skerczyńska. 

Projekt szkoły z Rokitna jest czę-
ścią programu integracyjnego, sfi-
nansowanego z funduszy Banku Świa-
towego. W naszym regionie możli-
wość uczestnictwa w takim progra-
mie otrzymały gminy: Drelów, Ko-
deń, Leśna Podlaska, Rossosz i Rokit-
no.  Dorośli mieszkańcy mieli okazję 
skorzystać z proponowanych im kur-
sów i szkoleń oraz porad prawnika 

i psychologa. Gimnazjaliści uczestni-
czyli w zajęciach rekreacyjno-sporto-
wych, zaś 54-osobowa grupa uczniów 
szkoły podstawowej z Rokitna w zaję-
ciach plastycznych i tanecznych oraz 
nauce pływania, organizowanej w ba-
senie ZWWF.

– Przez 10 kolejnych czwartków 
dzieci z rokitna przyjeżdżały na zaję-
cia plastyczne i był to bardzo efektyw-
nie wykorzystany czas. Po części dla-
tego, że dwie 12-osobowe grupy wy-
kazały niezwykłą chłonność i zapał 
do pracy – wyjaśnia Renata Sobczak 
z bialskiego MOK.

– Podjęliśmy się zadania rozbudze-
nia wyobraźni uczniów i to się chyba 
udało. Pokazaliśmy dzieciom nowe 
techniki plastyczne, jakich nie realizu-
je się na zajęciach szkolnych. Zajęcia 
miały charakter eksperymentu, co nie-
zwykle cieszyło uczestników i dało za-

Przyjaciele świętego Mikołaja
skakujące nas efekty. Żałuję bardzo, że 
tak zdolni uczniowie mogą tylko oka-
zjonalnie przyjeżdżać na zajęcia do na-
szego ośrodka – ubolewa Roman Pień-
kowski, instruktor plastyczny MOK.

Przez prawie 3 miesiące radość 
tańca próbowała wyzwolić Dorota Ró-
żańska z ZWWF. – Mam świadomość, 
że w tak krótkim czasie mogłam tylko 
pokazać podstawy tańców ludowych, 
towarzyskich i współczesnych, ale 
mam nadzieję, że zajęcia będą konty-
nuowane w drugim semestrze. Przy-
gotowałam dzieci do niedzielnego po-
kazu i jestem z nich dumna. Zdołały 
opanować wiele, co zostało docenio-

ne przez oklaskujących po-
kaz dorosłych.

Instruktor Bartłomiej 
Kargulewicz za sukces za-
jęć na pływalni uznał prze-
łamanie lęku przed wodą 
oraz swobodne poruszanie 
się w basenie. To dobrze ro-
kuje na przyszłość.

Mikołajowemu spotka-
niu przyjaciół w Rokitnie to-
warzyszyła zbiórka darów, 
na którą dorośli sponsorzy 
dostarczyli większe partie 
artykułów żywnościowych. 
Po dołączeniu do nich zaba-
wek i słodyczy uda się przy-
gotować paczki dla potrze-
bujących rodzin. Będą mi-
łym upominkiem na święta. 
Uczestnicy spotkania mogli 
smakować wypieków ciast 
przygotowanych przez ro-
dziców uczniów z Rokitna 

oraz posłuchać piosenek w wykonaniu 
grupy śpiewaczej Podlasianki.

– na realizację pierwszego eta-
pu projektu otrzymaliśmy 18,7 tys. zł. 
Mam nadzieję, że będziemy go kon-
tynuowali w lutym, po zimowej prze-
rwie semestralnej.  dzisiejsza impre-
za wykazała, ile radości sprawiliśmy 
dzieciom i ich rodzicom. Było to możli-
we dzięki życzliwym sponsorom m.in. 
firmy odzieżowej Bialcon. uczniowie 
mogli odkryć nieznane im dotąd zdol-
ności i osiągnąć wyniki, które moty-
wują do dalszej pracy. udało się nam 
je zintegrować i obudzić wrażliwość 
na potrzeby innych ludzi. Jestem prze-
konana, że z tym większą ochotą bę-
dą uczestniczyli w drugim etapie pro-
jektu „Można inaczej” – dodaje Regi-
na Skerczyńska.

Istvan Grabowski
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biaŁa PoDlaska

Wzorem lat ubiegłych Studen-
ci i Pracownicy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej, uczniowie Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego 
oraz słuchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku zorganizowali  21 grudnia, 
już po raz VI akcję charytatywną  Stół 
Wigilijny. Wszyscy przybyli na plac 
Wolności mieszkańcy Białej Podla-
skiej zostali poczęstowani gorącym 
posiłkiem,  i tak – (w godzinnych od-
stępach czasowych)  podawane by-
ły potrawy: barszcz z krokietami (fir-
ma Triomix Zbysław Chomiuk),  bi-
gos z pieczywem (firma Triomix Zby-
sław Chomiuk), grochówka (firma Pe-
trodom Bednard Domański), barszcz 
czerwony (warsztaty ZSZ nr 1), bigos 
(firma Partner – firma Partner - stołów-
ka w uczelni Jadwiga Turuta), paszteci-
ki  (firma Partner Jadwiga Turuta). Pie-
czywo dostarczyła piekarnia „Bagiet-
ka” (Waldemar Czempiński) z Między-
rzeca Podlaskiego.

Przygotowano 150 paczek żywno-
ściowych, które wydano podczas Sto-
łu Wigilijnego. Osoby obdarowane to 
najbardziej potrzebujący mieszkańcy 
naszego miasta z parafii: Bł. Honorata 
Koźmińskiego, parafii  K. Wyszyńskie-
go i parafii Narodzenia NMP.

Paczki udało się zorganizować dzię-
ki sponsorom, którzy przekazali aryku-
ły spożywcze: market Aldik, Radio Bi-
per, market Carrefour, Elmar Ryby, 
restauracja Habibi, market Kaufland, 
PPHU Krzysztof Łojewski, firma Maro-
nex Bronisław Broniewicz, PSS Spo-
łem, tygodnik Wspólnota Bialska.

Środki finansowe, za które zaku-
piono artykuły spożywcze do paczek: 
Biuro Projektowe Arch - Dom Henryk 
Dołęgowski oraz Ryszard Suchora, 
Bialcon Barbara Chwesiuk, firma han-
dlowa Cockret Bartosz Chorąży, Vero-
na Cafe Joanna Michalczyk.

Drewno do kuchni polowej otrzy-
maliśmy z tartaku firmy Edwood 
(Edward Tomaszuk), które dostarczy-
ła  firma Nissan Szeptycki. Serdecz-
nie dziękujemy sponsorom za wspar-
cie zarówno rzeczowe i finansowe, bez 
nich impreza by się nie odbyła. Dzię-
kujemy Mariuszowi  Maksymiukowi 
(Radio Biper), za prowadzenie impre-
zy. Sprzęt grający, nagłośnienie i stro-
je Mikołajów to zasługa Miejskiego 
Ośrodka Kultury z Białej Podlaskiej, 
za udostępnienie dziękujemy dyrek-
torowi Januszowi Izbickiemu. Nie za-

22 grudnia 2008 r. w siedzibie Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mała-
szewiczach odbyło się uroczyste spo-
tkanie opłatkowe Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Białej 
Podlaskiej. W spotkanie opłatkowym 
uczestniczyli: ks. Roman Sawczuk, 
diecezjalny kapelan strażaków, ks. 
Henryk Jakubowicz, powiatowy ka-
pelan strażaków, Tadeusz Łazowski, 
starosta bialski i jednocześnie prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Białej Podlaskiej, Krzysztof Iwa-
niuk, wójt gminy Terespol, przewodni-

wiodła również bialska Straż Pożarna, 
która udostępniła nam kuchnię polo-
wą i namiot, w którym wydawane by-
ły paczki żywnościowe.

Studenci PWSZ oraz uczniowie 
Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w roli Mikołajów i Śnieżynek 
rozdawali słodycze i maskotki naj-
młodszym. Akcja miała na celu przy-
bliżenie atmosfery Świąt Bożego Na-
rodzenia dla ludzi najbardziej potrze-
bujących. Setki podziękowań i radość 
w oczach obdarowanych potwierdzi-
ły przekonanie pracowników i studen-
tów uczelni, że akcja „Stół Wigilijny” 
jest potrzebna. W naszym mieście jest  
duża grupa osób, którym trzeba po-
móc, dla których ciepły posiłek czy 
paczka żywnościowa to jedyny pre-
zent, jaki otrzymają.

Akcja „Stół Wigilijny” była pod-
sumowaniem szeregu działań podję-
tych przez studentów PWSZ i uczniów 
ALO: Studenci z koła naukowego ER-
KA, działającego przy Instytucie Zdro-
wia 5 grudnia w Zespole Szkół Specjal-
nych (ul. Waryńskiego) wzięli udział 
w imprezie  mikołajkowej, 5 grudnia 
w przedszkolu samorządowym nr 13 
(ul. Jagiellończyka).

Studenci z koła naukowego Klub 
Pedagoga 3 i 4 grudnia zorganizowa-
li akcję mikołajkową na rzecz dzieci 
z Domu Pomocy Społecznej w Kozu-
li i dzieci wiejskich z Zahorowa. Stu-

denci przeprowadzili kwestę pienięż-
ną, zbierali maskotki, słodycze i arty-
kuły papiernicze.

Studenci z koła naukowego WOPR 
wspólnie z LO im. Kraszewskiego i kie-
rownictwem basenu przy ul. Sidor-
skiej 18 grudnia przeprowadzili do-
datkowe, bezpłatne zajęcia na base-
nie z festynem rekreacyjno - sporto-
wym dla dzieci ze świetlicy „ Dziupla”

Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące aktywnie włączyło się 
w szereg akcji społecznych.: - zbiór-
ka darów rzeczowych w postaci ar-
tykułów spożywczych oraz pieniędzy 
na rzecz schroniska dla bezdomnych 
zwierząt  w Białej Podlaskiej, zbiórka 
darów rzeczowych w postaci artyku-
łów spożywczych pod hasłem  „Świą-
teczna zbiórka żywności 2008”, „Po-
dziel się posiłkiem 2008”. Zbiórka or-
ganizowana przez Ośrodek „Miseri-
cordia” Caritas w Białej Podlaskiej na 
rzecz osób ubogich i potrzebujących 
wsparcia. 

Dorota Karwacka

Gmina Terespol

Spotkanie 
opłatkowe 
strażaków

czący związków zawodowych działają-
cych przy KM PSP, kierownicy komó-
rek organizacyjnych oraz załoga JRG 
Małaszewicze.

Uroczystość otworzył komendant 
miejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. 
Jarosław Kuszneruk, nawiązując do 
symboliki spotkania opłatkowego. 
Złożył też podziękowania strażakom 
za ich trudną służbę.

Zaproszeni goście skierowali wiele 
ciepłych i serdecznych słów do stra-
żaków, życząc zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku. Spotkanie było okazją 
złożenia wzajemnych życzeń świątecz-
no-noworocznych oraz tradycyjnego 
przełamania się opłatkiem. 

Organizatorami spotkania opłat-
kowego byli: dowódca JRG Małasze-
wicze st. kpt. Marek Chwalczuk i za-
stępca dowódcy st. kpt. Szymon Se-
meniuk.

Mirosław Byszuk

Wzorem lat ubiegłych Studen- wiodła również bialska Straż Pożarna, 

Stół wigilijny
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GMiNa koNstaNtYNÓw

Gmina Konstantynów oferuje bar-
dzo dobre warunki do rozwoju turysty-
ki, agroturystyki i rekreacji, dzięki ist-
niejącym tu walorom przyrodniczym 
i krajobrazowym. Ważnym elemen-
tem zagospodarowani turystycznego 
jest Nadbużański Szlak Pieszy prze-
biegający przez obszar parku „Podla-
ski Przełom Bugu”, szlak kajakowy na 
rzece Bug, stanica harcerska przezna-
czona głównie jako miejsce biwakowe 
na obozy harcerskie w czasie letniego 

wypoczynku. Rzeka Bug jest rajem dla 
wędkarzy. Przyciąga ich nawet z odle-
głych rejonów kraju. 

W Gnojnie i Komarnie powstały 
już pierwsze gospodarstwa agrotu-
rystyczne, gdzie można znaleźć wspa-
niałe warunki do wypoczynku.  Wła-
dze gminy również starają się uatrak-
cyjnić walory gminy. Dzięki nowym 
inwestycjom, które są prowadzone 
w gminie zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści mogą bezpiecznie i komfor-
towo poruszać się po jej terenie. By 
porozmawiać o inwestycjach wyko-
nanych oraz o planowanych przed-
sięwzięciach gminy Konstantynów na 
spotkanie z wójtem Romualdem Mu-
rawskim do Konstantynowa udał się 
starosta Tadeusz Łazowski. Jak przy-
znaje starosta: „Dorobek inwestycyj-
ny gminy w 2008 r. jest imponujący. 
Na pewno nie są zaspokojone potrze-
by wszystkich mieszkańców, ale prze-
cież nie sposób od razu wszystko zro-
bić. Widzę duże zaangażowanie wój-
ta w sprawy gminy, co myślę, że za-
owocuje kolejnymi inwestycjami”.
W roku bieżącym w gminie Konstanty-
nów zrealizowano kilka przedsięwzięć 
drogowych. Były to zadania wykony-

wane i sfinansowane z budżetu gminy 
oraz inwestycje wspólne z Zarządem 
Powiatu.   W miesiącu wrześniu odda-
no do użytku odcinek drogi o długości 
1700 mb w miejscowości Antolin. Wy-
konana została podbudowa betono-
wa /gruntem stabilizowanym cemen-
tem/.   Wartość robót 345 tys. zł.  Gmi-
na na to zadanie otrzymała dofinan-

sowanie w kwocie 80 tys. zł. z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych. Dzięki 
tej inwestycji wszystkie odcinki dróg 
w tej miejscowości posiadają utwar-
dzoną nawierzchnię.  Pod koniec paź-
dziernika zakończono prace związa-
ne z budową drogi w miejscowości 
Witoldów.  Ułożono dywanik asfalto-
wy długości 1 km na wcześniej przy-
gotowanej stabilizacji. Wydatkowano 
na ten cel 225 tys. zł. „Poprawienie tej 
nawierzchni było już koniecznością, 
dzięki niej poprawił się dowóz dzieci 
szkół oraz dojazd do kilku posesji. Na 
tą inwestycję pozyskaliśmy 70 tysię-
cy dofinansowania z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych w kwocie 70 tys. 
zł”- zaznacza wójt R. Murawski.

„Dzięki dobrej współpracy z Zarzą-
dem Powiatu - kontynuuje wójt Mu-
rawski w tym roku wykonaliśmy dwa 
zadania, a były to inwestycje związa-
ne z budową chodników jedna w Ko-
lonii Konstantynów druga w Gnojnie”.

Budowa chodnika w Kolonii Kon-
stantynów to kontynuacja rozpoczę-
tej dwa lata temu inwestycji. Wyko-
nano wspólnie 350 mb chodnika wraz 
z wjazdami na posesje, założono nie-
zbędne przepusty, ułożono kolorową 

INWESTYCJE, KTÓRE CIESZĄ
kostkę brukową. Wartość wykonanych 
robót w roku bieżącym zamknęła się 
kwotą 125 tys. zł. Jak zaznacza wójt: 
„budowa chodnika w Gnojnie jest bar-
dzo ciekawą inwestycją, ponieważ od-
bywa się z udziałem mieszkańców tej 
miejscowości. Wieś uczestniczy finan-
sowo w tym przedsięwzięciu przezna-
czając na ten cel środki finansowe. 
Wykonano w roku bieżącym 324 mb 
chodnika z kostki brukowej, zatokę au-
tobusową oraz wjazd na teren przed 
remizą OSP. Wydatkowano łącznie na 
ten cel 143 000 zł.  Chciałbym serdecz-
nie podziękować mieszkańcom za ta-
kie zaangażowanie w poprawę estety-
ki miejscowości”.  

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie oraz środ-
kom własnym udało się zrobić termo- 
renowację Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Konstantynowie. Wymieniona 
została stolarka okienna i drzwiowa, 
ocieplono ściany płytami styropiano-
wymi, wykonano nową nawierzchnię 
oraz założono zawory termostatyczne 
przy grzejnikach. Wartość robót 358 
tys. zł. „Dzięki temu przedsięwzięciu li-
czymy na mniejsze zużycie gazu ziem-
nego wykorzystywanego do ogrzewa-
nia”- mówi wójt Murawski.

Piotr Grzeszyk
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Z ZaGRaNiCYkalENDaRiUM

Stadnina Koni Janów Podlaski i jej 
słynna klacz Pianissima znowu na 
ustach wszystkich hodowców i miło-
śników koni arabskich na świecie. Tym 
razem za sprawą historycznego zwy-
cięstwa w Paryżu.

W dniach 12-14 grudnia w Paryżu 
podczas targów „Salon konia” odbył 
się czempionat świata koni arabskich 
czystej krwi. To najbardziej prestiżowa 
impreza dla koni tej rasy, zamykająca 
sezon pokazów, na których sędziowie 
oceniają ich ziemi bialskiej urodę, po-
prawność budowy i elegancję ruchu. 
W Paryżu po dwóch dniach kwalifika-
cji w czterech kategoriach, osobno kla-
cze i ogiery oraz oddzielnie młodzież 
i konie dorosłe. W niedzielę odbył się 
pełen emocji finał. Przyznane zostało 
12 medali: złoto, srebro i brąz w każ-
dej z czterech grup. „Trzeciego na po-
dium” wyłaniano tu po raz pierwszy, 
a najistotniejsze są jak zawsze tytuły 
czempiona i wiceczempiona.

Janowska Pianissima zgodnie 
z oczekiwaniami w Paryżu wygrała 
wszystko, co miała do wygrania. Zdo-

była tytuł Czempionki Klaczy Star-
szych oraz dwa trofea dodatkowe dla 
klaczy o najpiękniejszej głowie i dla 
najwyżej ocenionego konia pokazu, 
zaś macierzysta stadnina dzięki jej wy-
stępom zdobyła dwie nagrody specjal-
ne – dla hodowcy i właściciela najwy-
żej ocenionego konia oraz dla najlep-
szego hodowcy. Ten ostatni laur Pia-
nissimie pomogły zdobyć siedmiolet-
ni ogier Poganin oraz trzyletnia klaczka 
Altamira, których punkty zostały doli-

czone do puli uzbieranej przez janow-
ską gwiazdę. Podczas dekoracji duma 
i wzruszenie malowały się na twarzach 
dyrektora stadniny, Marka Treli oraz 
hodowcy Anny Stefaniuk. Razem z ni-
mi cieszyli się wszyscy obecni Polacy.

Warto dodać, dlaczego ufundo-
wano osobną nagrodę dla „hodow-
cy i właściciela”. Otóż większość naj-
lepszych koni świata najczęściej dość 
szybko opuszcza rodzime stajnie i tra-
fia w nowe ręce, głównie zamożnych 
kolekcjonerów z Bliskiego Wschodu. 
Gdy potem wygrywają, ich hodowcy 
zazwyczaj pozostają w cieniu. Stąd 
pomysł uhonorowania prawdziwych 
twórców sukcesu.

Janowska Pianissima była jednym 
z zaledwie dwóch medalistów mi-
strzostw, którzy nadal pozostają wła-
snością swych macierzystych stadnin. 
To zresztą niemal reguła w wypad-
ku stadnin koni arabskich w Janowie 
Podlaskim, Michałowie i Białce, które 
prawdziwe skarby oferują na sprzedaż 
rzadko i to głównie jako ozdobę naj-
słynniejszej na świecie aukcji Pride of 

Poland, organizowanej od 40 lat (a jak-
że!) w Janowie Podlaskim.

A na czym polegała niezwykłość 
zwycięstwa perły z Janowa? Otóż Pia-
nissima po raz drugi w życiu sięgnęła 
po laur czempionki na trzech najważ-
niejszych imprezach roku. Za takie 
uważa się Puchar Narodów w Akwi-
zgranie, Czempionat Europy (rozgry-
wany na przemian we włoskiej Wero-
nie i belgijskim Moorsele) oraz Czem-
pionat Świata w Paryżu. Trzy zwycię-

JANOWSKA PIANISSIMA W PARYŻU

DOK. NA STR. 13

1 grudnia
Dziedzictwo Kulturowe 
Południowego Podlasia

W Lubelskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Grabanowie odbyło się 
seminarium „Dziedzictwo Kulturowe 
południowego Podlasia”.  O obrzę-
dach i zwyczajach na południowym 
Podlasiu podczas seminarium opo-
wiadał Andrzej Kasprzyk z PWSZ w 
Białej Podlaskiej. O rozwoju przedsię-
biorczości na wsi w oparciu o dziedzic-
two kultury i zasoby środowiska na-
turalnego na przykładzie działalności 
Stowarzyszenia na Rzecz Aktywacji 
Mieszkańców Polesia Lubelskiego mó-
wiła prezes Stowarzyszenia Gabriela 
Bilkiewicz. Podczas seminarium Sta-
rostwo Powiatowe reprezentowali: Ta-
deusz Łazowski, starosta bialski, Ma-
rzenna Andrzejuk. członek zarządu 
oraz Marianna Tumiłowicz, dyrektor 
wydziału spraw społecznych.

2 grudnia
Spotkanie obywatelskie w Sejmie

Starosta Tadeusz Łazowski uczest-
niczył w spotkaniu na temat „Współ-
praca prezydent RP – prezes Rady Mi-
nistrów. Doświadczenia i teraźniej-
szość.” Spotkanie miało charakter 
otwartej dyskusji na temat uprawnień 
i kompetencji prezydenta RP i premie-
ra. Swoimi doświadczeniami ze zgro-
madzonymi podzielili się m.in. były 
prezydent Aleksander Kwaśniewski 
oraz byli premierzy: Józef Oleksy i Le-
szek Miller. Dyskusję prowadził prof. 
dr hab. Longin Pastusiak

Bialskopodlaski konkurs wiedzy 
o gospodarce

W sali wykładowej PWSZ w Białej 
Podlaskiej odbył się pod patronata-
mi: Andrzeja Czapskiego, prezyden-
ta Białej Podlaskiej, Jerzego Kułaka, 
starosty powiatu radzyńskiego, Ta-
deusza Łazowskiego, starosty bial-
skiego, Waldemara Wezgraja, staro-
sty parczewskiego II Bialskopodlaski 
konkurs wiedzy o gospodarce i tury-
styce dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Zespół Szkół Ekonomicznych 
z Międzyrzeca Podlaskiego zajął ze-
społowo I miejsce. Starostwo repre-
zentowała Anna Jureczek z wydziału 
spraw społecznych.

3 grudnia
Spotkanie w gabinecie starosty
W gabinecie starosty bialskiego od-

było się spotkanie starosty Tadeusza 
Łazowskiego z Haliną Stasiewicz, 
dyrektor Oddziału Poczty Polskiej 
w Białej Podlaskiej. Podczas spotka-
nia poruszano kwestie współpracy 
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Tadeusz Łazowski oraz koordynator 
projektu Maciej Omelaniuk. Warsz-
taty prowadzone były przez trenerów 
z zakresu edukacji ekologicznej Miro-
sławę Płocką i Helenę Romańską. Ce-
lem warsztatów było zapoznanie na-
uczycieli z nowoczesnymi metoda-
mi edukacji odpadowej i zachęcenie 
ich do własnych działań „odzyskiwa-
nie w szkole i w domu” jak edukować 
w zakresie odpadów wprowadzenie 
do programów szkolnych elementów 
wiedzy i umiejętności związanych z ra-

cjonalną gospodarka odpadami. Każ-
dy z uczestników seminarium szkole-
niowego otrzymał certyfikat i materia-
ły edukacyjne na płycie CD. Następ-
nym etapem projektu będą warsztaty 
dla uczniów z zakresu segregacji od-
padów oraz z zakresu filmu i fotogra-
fii przyrodniczej.

(MO)

Z ZaGRaNiCY c.d. kalENDaRiUM

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów 
i Regionów Nadbużańskich przy finan-
sowym wsparciu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie realizuje 
projekt „Program edukacyjny wpro-
wadzania segregacji i wiedzy o odpa-
dach w regionie mazowiecko – lubel-
sko – podlaskim – II etap rozszerzony. 
W ramach projektu planuje się zorga-
nizowanie 3 warsztatów edukacyjnych 
dla nauczycieli z terenu trzech woje-
wództw, 40 warsztatów dla uczniów 
z terenu trzech województw oraz 20 
warsztatów edukacyjnych z zakresu 
filmu i fotografii przyrodniczej kie-
rowane do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych.

Pierwszy etap projektu został już 
zrealizowany. Zostały zorganizowane 
trzy warsztaty dla nauczycieli w Białej 
Podlaskiej, Siemiatyczach i Repkach. 

5 grudnia 2008 r. w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Bia-
łej Podlaskiej odbyły się warsztaty 
dla nauczycieli z terenu wojewódz-
twa lubelskiego, powiatu bialskiego. 
W warsztatach uczestniczyły 42 oso-
by. Nauczycieli przybyłych na warsz-
taty uroczyście przywitał starosta 

stwa w jednym roku to tzw. trzy koro-
ny. Historia zna tylko kilka koni, któ-
re osiągnęły taki wynik, ale od teraz 
zna tylko jednego, który trzy korony 
zdobył dwukrotnie. Pianissima wcze-
śniej dokonała tego jako roczna klacz-
ka w 2004 roku.

Oczywiście, pojawienie się gwiaz-
dy tego formatu to nie przypadek. Ro-
dowód Pianissimy po stronie matki 
jest udokumentowany wstecz do 17. 
pokolenia. Rodzina, z której się wywo-
dzi to rodzina zwycięzców. Jej prabab-
ka, słynna Pilarka, która urodziła się 

w Janowie Podlaskim również podbi-
jała serca miłośników arabów z całe-
go świata. Choć wiadomości nie roz-
chodziły się wtedy tak błyskawicznie, 
jak teraz, to i Pilarka miała swoje gro-
no wielbicieli, którzy przyjeżdżali do 
Janowa specjalnie by zobaczyć ją, al-
bo chociaż miejsce, gdzie się urodzi-
ła. Jednak Pianissima pobiła wszelkie 
rekordy – również popularności. Trud-
no znaleźć lepszego ambasadora koni 
arabskich i janowskiej stadniny niż ona.

Lidia Pawłowska

Powiat bialski

Projekt finansowany przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Program edukacyj-
ny wprowadzania segregacji i wiedzy o od-
padach w regionie mazowiecko - lubelsko 
- podlaskim.

Tadeusz Łazowski oraz koordynator Stowarzyszenie Gmin, Powiatów 

Warsztaty dla nauczycieli

DOK. ZE STR. 12

między samorządem powiatowym, 
a Pocztą Polską.

Spotkanie z druhami z OSP Stołpno
Do gabinetu starosty przybyli stra-

żacy z OSP Stołpno z Międzyrzeca 
Podlaskiego. Głównym tematem spo-
tkania strażaków ze starostą były kwe-
stie związane z organizowanym przez 
OSP Stołpno VII Halowym Turnieju Pił-
ki Nożnej o puchar starosty. 

 V Bialskie Forum Gospodarcze
Urząd Miasta w Białej Podlaskiej 

był gospodarzem V Forum Gospodar-
czego. Tematem wiodącym forum by-
ły „Szanse rozwoju przedsiębiorstw 
poprzez dotacje 2007-2013”. Staro-
stwo Powiatowe podczas forum re-
prezentował starosta Tadeusz Łazow-
ski oraz Bożena Grudzińska, główny 
specjalista ds. analiz gospodarczych.

Promocja książki
Starosta bialski Tadeusz Łazow-

ski uczestniczył w promocji albumu 
„Bug. Pejzaż nostalgiczny”, która od-
była się 3 grudnia w Księgarni Podla-
skiej. Autorem albumu jest Artur Ta-
bor. Album zawiera 200 zdjęć czar-
no-białych rzeki Bug.

4 grudnia
Podsumowanie współzawodnictwa

W Rossoszu odbyło się uroczyste 
podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego szkół powiatu bialskiego 
w roku 2007/2008. W podsumowa-
niu uczestniczyli m.in. starosta Tade-
usz Łazowski, Marzenna Andrzejuk, 
członek zarządu oraz Marianna Tumi-
łowicz, dyrektor wydziału spraw spo-
łecznych.

KOMiTET HOnOrOWY
4 grudnia odbyło się spotkanie ko-

mitetu honorowego odpowiedzialne-
go za przygotowanie kopca niepodle-
głości który ma powstać w 2010 roku. 
Przewodniczącym komitetu został An-
drzej Czapski, prezydent Białej, wice-
przewodniczącym Tadeusz Łazowski, 
starosta bialski. 

Spotkanie w gabinecie starosty
W związku z protestami przewoź-

ników, odbyło się spotkanie staro-
sty ze służbami odpowiedzialnymi za 
funkcjonowanie granicy. Do gabine-
tu na spotkanie przybyli m.in. konsul 
Władimir Ananicz, Jerzy Siedlanow-
ski, dyrektor Izby Celnej, Katarzy-
na Samociuk, zastępca komendan-
ta miejskiego policji oraz reprezentu-
jący środowisko przewoźników Jaro-
sław Jakoniuk ze Zrzeszenia Między-
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3 grudnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej od-
było się V Bialskie Forum Przedsię-
biorczości pod patronatem honoro-
wym posła do Parlamentu Europej-
skiego prof. Zbigniewa Zaleskiego.

Organizatorem była Lubelska Fun-
dacja Rozwoju wspólnie z Enterprise 
Europe Network przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym i Urzędem 
Miasta w Białej Podlaskiej. Tematy-
ka spotkania dotyczyła szans rozwo-
ju przedsiębiorstw poprzez dotacje 
2007-2013. Otwarcia forum dokonała 
Krystyna Targońska, dyrektor regio-
nalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Na 
wstępie serdecznie powitała przyby-
łych gości. 

W kolejnej części spotkania prezy-
dent Białej Podlaskiej Andrzej Czap-
ski i starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski przedstawili działania realizowane 
na rzecz rozwoju miasta i powiatu bial-
skiego m.in. dotyczące poprawy sta-
nu infrastruktury, współpracy przy-

granicznej, przedsięwzięć mających 
na celu dalszy rozwój przedsiębior-
czości oraz plany na 2009 rok.

Następnie przedstawiciel Lubel-
skiej Fundacji Rozwoju Przemysław 
Wójcik zapoznał zebranych z Progra-
mem Operacyjnym Innowacyjna Go-
spodarka 2007-2013. Szczegółowo 

omówił te działania, z których mogą 
skorzystać przedsiębiorcy. 

Możliwości uzyskania pomocy fi-
nansowej na tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw, w ramach 3 osi prio-
rytetowej Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007-2013, przed-
stawiła Bożena Warda, główny specja-
lista ds. turystyki wiejskiej w Oddziale 
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Grabanowie. Edward Tymo-
szyński, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Białej Podlaskiej zapoznał 
uczestników spotkania z sytuacją na 
rynku pracy w regionie bialskim. Przed-
stawił działania związane z aktywizacją 
osób bezrobotnych wspierające przed-
siębiorczość.

Interesujące było wystąpienie Do-
miniki Kędrackiej, starszego specja-
listy ds. doradztwa w Lubelskiej Fun-
dacji Rozwoju przedstawiające pod-
stawowe błędy popełniane we wnio-
skach składanych do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego 2007-2013. 

Przedsiębiorcy poszerzyli także 
wiedzę w zakresie możliwości uzy-
skania wsparcia finansowego na roz-
wój firmy.

Andrzej Łukaszuk, doradca klien-
ta Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej 
Fundacji Rozwoju i Polskiego Fundu-
szu Gwarancyjnego Sp. z o.o. omówił 
instrumenty wsparcia finansowego 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez pożyczki i poręczenia kredy-
tu udzielane przez w/w fundusze. Te-
matem wystąpienia przedstawiciela 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Białej Podlaskiej Marka Dre-
slera było budowanie wartości firmy 
w oparciu o partnerskie finansowanie 
zewnętrzne. 

Ofertę PZU S.A. dla przedsiębior-
ców w zakresie ubezpieczeń finanso-
wych przedstawił Artur Sweklej, kie-
rownik sprzedaży PZU. Od począt-
ku 2008 roku Lubelska Fundacja Roz-
woju jest partnerem nowego projek-
tu sieciowego Enterprise Europe Ne-
twork. Informację na temat nowej sie-
ci informacyjno-doradczej wspierają-
cej przedsiębiorców i świadczonych 
przez nią usług przedstawiła Justy-
na Buchta, specjalista/konsultant 
ośrodka EEN przy Lubelskiej Funda-
cji Rozwoju. Podkreśliła, że korzysta-

Bialskie Forum 
Przedsiębiorczości
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narodowych Przewoźników Drogo-
wych w Poslce.

5 grudnia
50 lat Honorowego 

Krwiodawstwa w Polsce
W ramach Projektu II Powiatowe 

Dni Ratownictwa i Krwiodawstwa „Na 
ratunek” 5 grudnia w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego odbył się 
organizowany wspólnie z Zarządem 
Rejonowym Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Białej Podlaskiej, Dzień Ho-
norowego Krwiodawstwa, połączo-
ny z obchodami 50-lecia Honorowe-
go Krwiodawstwa w Polsce. Podczas 
uroczystości starosta bialski wręczył 
okolicznościowe dyplomy i upomin-
ki osiemnastu honorowym dawcom 
krwi z powiatu bialskiego.

8 grudnia
Wystawa prac Napoleona Ordy
W Muzeum Józefa Ignacego Kra-

szewskiego w Romanowie uroczyście 
otwarto wystawę poświęconą twór-
czości Napoleona Ordy. Ekspozycja 
składa się z 50 reprodukcji litografii 
i akwarel. Są to rysunki ważnych 
miejsc historycznych związanych 
w wielkimi Polakami.  Miłośnicy prze-
szłości znajdą tu miejsca związa-
ne z życiem i twórczością m.in. Ada-
ma Mickiewicza, Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Juliana Ursyna 
Niemcewicza. Wśród rysunków znala-
zły się również widoki Lublina. Otwar-
cie wystawy zaszczycili swą obecno-
ścią znakomici goście: Krzysztof Czaj-
kowski, wicekonsul RP z Brześcia,  Pa-
weł Jerin, wicekonsul Białorusi z Bia-
łej Podlaskiej, Tadeusz Sławecki, po-
seł na Sejm. Do Romanowa przybyły 
także przedstawicielki władz powia-
tu: członek Zarządu Powiatu Marzen-
na Andrzejuk i Marianna Tumiłowicz, 
dyrektor wydziału spraw społecznych.

9 grudnia
Szkolenie z gospodarki odpadami.

Departament rolnictwa i środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego był or-
ganizatorem szkolenia „Komplekso-
we rozwiązania w zakresie gospodar-
ki odpadami w kontekście „Planu go-
spodarki odpadami dla województwa 
lubelskiego.”

Narada wójtów powiatu 
W Ośrodku „Misericordia” Cari-

tas w Białej Podlaskiej odbyła się na-
rada wójtów i burmistrzów powiatu 
bialskiego. Gościem narady był wice-
marszałek województwa Sławomir 
Sosnowski, który przedstawił zgro-
madzonym wójtom działania Urzędu 
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18 grudnia w Szkole Podstawowej 
im Karola Krysińskiego w Rudnikach 
odbyło się spotkanie opłatkowe przy 
wigilijnym stole. Uczniowie przybyli z 
rodzicami, dziadkami i młodszym ro-
dzeństwem. Na specjalne zaprosze-
nie Samorządu uczniowskiego przy-
szły też osoby samotne. Swoja obec-

nością zaszczycili: radni Antoni Mo-
ścicki i Waldemar Męczyński, sekre-
tarz nadleśnictwa Adam Szulik, prze-
wodnicząca Rady Rodziców Iwona Pa-
nasiuk. Gości przywitał dyrektor szko-
ły Andrzej Kurenda. Wszyscy zasiedli 
za stołami przykrytymi białymi ob-
rusami i przy blasku świec częstując 
się smakołykami i popijając kompoty 
obejrzeli przedstawienie w wykonaniu 

GMiNa MiEDZYRZEC PoDlaski 

Jest taki 
dzień...

jąc z usług Enterprise Europe Network 
można uzyskać odpowiedzi na pytania 
dotyczące m.in. Unii Europejskiej, jej 
instytucji, prawa i polityki, możliwości 
prowadzenia na jej obszarze działalno-
ści gospodarczej, programów pomo-
cowych, targów, wystaw, imprez ko-
operacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
radni powiatu bialskiego Romuald Ku-
lawiec i Ryszard Boś, przedstawicie-
le Urzędu Miasta i Starostwa Powiato-
wego oraz gmin, dyrektorzy i pracow-

nicy banków, przedsiębiorstw, przed-
stawiciele Bialskopodlaskiej Izby Go-
spodarczej na czele z prezesem Euge-
niuszem Izdebskim oraz wielu insty-
tucji i organizacji pozarządowych. Fo-
rum zakończyło się lunchem przygo-
towanym przez „Karczmę Rycerską”.

W organizację konferencji zaan-
gażowany był funkcjonujący w Białej 
Podlaskiej Oddział Lubelskiej Funda-
cji Rozwoju kierowany przez Joannę 
Syryjczyk-Saczuk.

Bożena Grudzińska

uczniów klasy IV, VI i III przygotowa-
ne pod kierunkiem Anety Charczuk. 
Całość zakończyła wspólna modli-
twa, dzielenie się opłatkiem, życze-
nia i kolędowanie. W serdecznej at-
mosferze wszyscy zebrani spędzili 
miły wieczór, który był zapowiedzią 
wyjątkowych świąt- Świąt Bożego 
Narodzenia.

Wigilia szkolna była organizowana 
w szkole już po raz szósty. W tym roku 
połączona był a z czwartą edycją ogól-
nopolskiej akcji Choinki Nadziei. Akcja 
organizowana jest Fundację Ekologicz-
ną ARKA wraz z Lasami Państwowy-
mi i szkołami pod patronatem Minister 

Pracy i Polityki Społecznej oraz dy-
rektora generalnego Lasów Państwo-
wych. Akcję wspiera także marszalek 
Sejmu oraz minister środowiska. Ak-
cja skierowana do ludzi starszych da-
je im możliwość doświadczenia odro-
biny ciepła i nadziei. Dla dzieci i mło-
dzieży jest niezapomnianą lekcją wy-
chowawcza uświadamiającą im, iż wo-
kół nas żyją także ludzie starsi i chorzy.

Aneta Charczuk
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Marszałkowskiego w zakresie dyspo-
nowania środkami z UE.

10 grudnia 
Czysta Ziemia

W sali konferencyjnej Delegatu-
ry Urzędu Wojewódzkiego odbyło 
się uroczyste podsumowanie konkur-
su organizowanego przez Starostwo 
Powiatowe „Czysta Ziemia”. Do kon-
kursu zgłosiło się 21 szkół z powiatu 
bialskiego. Konkurs trwał od kwiet-
nia 2008 roku do października 2008r. 
W tym czasie szkoły podejmowały sze-
reg inicjatyw mających na celu eduka-
cję ekologiczną dzieci i młodzieży.

Podsumowanie roku
10 grudnia 2008 roku w Szkole Pod-

stawowej nr 4 im. Kornela Makuszyń-
skiego w Białej Podlaskiej podsumowa-
no wydarzenia mijającego roku 2008.  

Spotkanie w sprawie współpracy
Starosta Tadeusz Łazowski spo-

tkał się z przewodniczącym rady rejo-
nu brzeskiego w sprawie ustalenia za-
sad współpracy między samorządami 
powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego

11 grudnia 
Posiedzenie powiatowego zespołu 

zarządzania kryzysowego
Odbyło się posiedzenie powiatowe-

go zespołu zarządzania kryzysowego.  
Tematyka posiedzenia dotyczyła przygo-
towania logistycznego jednostek samo-
rządowych powiatu bialskiego – gmin 
nadbużańskich, – na których obszarze 
występuje zagrożenie powodziowe rzek 
Bug i Krzna. Posiedzeniu przewodniczył 
starosta Tadeusz Łazowski.

Spotkanie opłatkowe
Wicestarosta Jan Bajkowski ucze-

stniczył w spotkaniu opłatkowym 
w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 
Międzyrzecu Podlaskim.

12 grudnia
70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej

12 grudnia Biblioteka Miejska świę-
towała jubileusz 70- lecia funkcjono-
wania. W sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta odbyły się uroczystości jubile-
uszowe, na które przybyli m.in. poseł 
Franciszek Jerzy Stefaniuk, starosta 
Tadeusz Łazowski oraz współpracow-
nicy i przyjaciele biblioteki.

Otwarcie poradni
W Białej Podlaskiej przy ul. Kra-

szewskiego 4 od 12 grudnia funkcjo-
nuje filia Poradni Psychologiczno- Pe-
dagogicznej. Na uroczystości otwarcia 
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Konkursy o tematyce regionalnej 
„Ocalić od zapomnienia”, organizo-
wane od lat przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Białej Podlaskiej, adreso-
wane są do bibliotek publicznych po-
wiatu bialskiego. Obecna, szósta edy-
cja realizowana była pod hasłem „Cie-
kawi ludzie, interesujące zawody i pa-
sje” i przebiegała pod patronatem sta-
rosty Tadeusza Łazowskiego.

Zadanie bibliotekarzy polegało 
na wyszukaniu i zebraniu materia-
łów, a następnie opracowaniu słow-
nika biograficznego zawierającego 
biogramy i opisy działalności osób, 
które zostawiły trwałe ślady w lokal-
nej społeczności. Zgodnie z założe-
niami konkursu, opracowany słownik 
mógł mieć tradycyjną formę papiero-
wą lub zapisaną na nośniku elektro-
nicznym, bądź też postać prezentacji 
multimedialnej. 

Komisja powiatowa dokonała oce-
ny ośmiu prac, biorąc pod uwagę: bo-
gactwo zgromadzonego materiału, es-
tetykę wykonania i pomysł na pracę, 
umiejętności bibliotekarza w pozyska-
niu społeczności lokalnej do planowa-
nego przedsięwzięcia oraz zamiesz-
czony aparat pomocniczy (bibliogra-

fia i źródła) i przyznała pierwszą na-
grodę ex aequo dla Gminnej Bibliote-
ki Publicznej im. Kajetana Sawczuka 
w Konstantynowie za pracę „Historia 
zapisana w życiorysach: mały słow-
nik biograficzny mieszkańców Gminy 
Konstantynów. cz.1” zawierającą im-
ponujące bogactwo zgromadzonego 
materiału (praca obejmuje 133 biogra-

Finał powiatowego konkursu

Ocalić od zapomnienia
my zawarte w 17 działach tematycz-
nych) oraz Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Tucznej za prezentację multime-
dialną „Artyści Małej Ojczyzny” obej-
mującą różnorodność zgromadzone-
go materiału oraz interesujący spo-
sób prezentacji. 

Drugą nagrodę ex aequo zdobyły 
Gminna Biblioteka Publiczna w Dre-
lowie za pracę „Korzenie Gminy Dre-
lów” oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Rossoszu za prezentację multi-
medialną „Ciekawi ludzie, interesują-
ce zawody i pasje w Gminie Rossosz”.

Wyróżnienia otrzymały Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej 
za pracę „Gmina Leśna Podlaska – cie-
kawi ludzie, interesujące zawody i pa-
sje” oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Rokitnie za pracę „Gmina Rokit-
no w barwach folkloru”. Podziękowa-
nia za udział w konkursie odebrały Fi-
lia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ro-
goźnicy oraz Filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Żerocinie. 

Okolicznościowe dyplomy i nagro-
dy rzeczowe wręczyli: starosta Tade-
usz Łazowski oraz poseł Franciszek 
Jerzy Stefaniuk. Nagrodami w konkur-
sie były: cyfrowe aparaty fotograficz-

ne, dyktafony, zewnętrzny dysk prze-
nośny do komputera 500 GB, tunel 
i chusta animacyjna do zajęć z dzieć-
mi, skaner oraz pakiety nowości książ-
kowych. 

Wszystkie nagrody zostały sfinan-
sowane w ramach programu Mece-
nat 2008.

Teresa Stasiuk-Karaś

zgromadzili się przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w składzie: staro-
sta Tadeusz Łazowski, wicestarosta 
Jan Bajkowski, Marzenna Andrzejuk, 
członek Zarządu Powiatu, Marianna 
Tumiłowicz, dyrektor wydziału spraw 
społecznych oraz pracownicy poradni.

Spotkanie z Towarzystwem 
„Nasz Dom’

Wicestarosta Jan Bajkowski oraz 
Halina Mincewicz, dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie spo-
tkali się z przewodniczącym Towa-
rzystwa „Nasz Dom” Tomaszem Pol-
skowskim. Finałem spotkanie było 
podpisanie umowy na dalszą współ-
pracę Towarzystwa z Powiatowym 
Centrum Pomocy. 

14 grudnia
Ekologiczna kotłownia

Jan Bajkowski, wicestarosta bial-
ski uczestniczył w uroczystości odda-
nia w użytkowanie nowoczesnej ko-
tłowni opalanej słomą, która powstała 
w Janowie Podlaskim. Jest to pierw-
sza tego typu inwestycja na terenie 
północnej Lubelszczyzny.

Spotkanie z wiceministrami
Starosta Tadeusz Łazowski oraz 

wójtowie powiatu bialskiego uczest-
niczyli w spotkaniu z Krzysztofem 
Hetmanem, wiceministrem rozwoju 
regionalnego oraz Marianem Cicho-
szem, wiceministrem sprawiedliwo-
ści. Spotkanie miało na celu wymia-
nę poglądów i doświadczeń samorzą-
dowców z wiceministrami.

15 grudnia 
Spotkanie w sprawie klastra IT
Starosta Tadeusz Łazowski oraz 

Henryk Marczuk, dyrektor Wydzia-
łu Organizacyjno - Administracyjne-
go uczestniczyli w spotkaniu dotyczą-
cym najnowszej wspólnej inicjatywy 
powołania klastra IT. Organizatorem 
spotkania była Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości i Administracji w Lubli-
nie oraz E- Studio software.

Posiedzenie Zarządu OSP
W Lublinie odbyło się posiedzenie 

Wojewódzkiego Zarządu OSP. Tema-
tem przewodnim spotkania był temat 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w województwie lubelskim. Powiat 
bialski reprezentował starosta Tade-
usz Łazowski, prezes Powiatowego 
Zarządu OSP.

16 grudnia
Konferencja w Sitniku

Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
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cji zrębowej. Stropy belkowe z desko-
wym dolnym pułapem i „fasetami” 
Dach kryty blachą ocynkowaną. We 
wnętrzu na czterech słupach znajduje 
się chór muzyczny. W kościele znajdu-
je się prostokątna nawa, prezbiterium, 

zakrystia oraz kruchta. Nawa pokryta 
jest dachem dwuspadowym z sygna-
turką. Nad prezbiterium dach pięciopo-
łaciowy, nad zakrystią dwupołaciowy. 

Obok kościoła położona jest drew-
niana dzwonnica prawdopodobnie 
z 1920 r. Dzwonnica zbudowana jest 
na planie kwadratu, dwukondygnacyj-
na pokryta  dachem dwuspadowym.

Piotr Grzeszyk

c.d. kalENDaRiUM

Kościół parafialny św. Michała 
Archanioła w Woskrzenicach poło-
żony jest na niewielkim wzniesieniu. 
Obok znajduje się cmentarz parafial-
ny. W skład parafii wchodzą następu-
jące miejscowości: Woskrzenice Du-

że, Husinka, Woskrzenice Małe i Kali-
łów. Jak podają źródła, dzięki stara-
niom Karola Radziwiłła w 1697 r. wy-
budowano tutaj kościół greko-katolic-
ki. Dzieje świątyni w Woskrzenicach 
są zmienne, bowiem kilkukrotnie była 
ona przekształcana z kościoła katolic-
kiego w cerkiew prawosławną.

W 1875 kościół przejmują Rosjanie 
i zamieniają go  na cerkiew. Jak poda-
je Jan Maraśkiewicz w książce „Drew-
niane budownictwo sakralne”, przed 
1890 r. cerkiew zostaje rozebrana. 
Obecny kościół parafialny drewniany 
wybudowano na nowo w 1902 r. Po-
święcono w 1922 r., a trzy lata później 
wznowiona została parafia. Niestety, 
w latach II wojny światowej kościół już 
kompletnie odnowiony zostaje po raz 
kolejny zamieniony na cerkiew prawo-
sławną. Po wojnie w 1947 r. władanie 
nad obiektem sakralnym przejmuje 
kościół rzymskokatolicki.

Budowa świątyni
Jest to kościół drewniany zbudo-

wany z bali sosnowych o konstruk-

Drewniane kościoły PoDlasia

Kościół 
w Woskrzenicach

skiej było organizatorem konferencji „Po-
budzanie aktywności lokalnych środo-
wisk poprzez działania kulturalne, spor-
towe i turystyczne”. Konferencja odby-
ła się w klubie kultury w Sitniku. Władze 
Starostwa podczas konferencji reprezen-
tował starosta Tadeusz Łazowski.

Opłatek u mundurowych
W Wojskowej Komendzie Uzupeł-

nień odbyło się spotkanie opłatkowe 
służb mundurowych. W spotkaniu 
władze powiatowe reprezentował wi-
cestarosta Jan Bajkowski.

17 grudnia
Posiedzenie Powiatowej Izby 

Rolniczej 
Starosta Tadeusz Łazowski uczest-

niczył w świątecznym posiedzeniu Po-
wiatowej Izby Rolniczej, które odbyło 
się 17 grudnia w sali konferencyjnej 
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego.

18 grudnia
100 lat Leokadii Stefańczyk

W Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zuli świętowano 100. urodziny Leokadii 
Stefańczyk. Do Domu w Kozuli przybyli 
przedstawiciele władz lokalnych na cze-
le ze starostą Tadeuszem Łazowskim. 
Podczas uroczystości nie zabrakło rów-
nież rodziny sędziwej jubilatki.

Obradowała komisja 
bezpieczeństwa

Na komisariacie policji w Terespolu 
odbyło się robocze posiedzenie komi-
sji bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. Radni zapoznali się z potrzeba-
mi i specyfiką pracy komisariatu, le-
żącego na granicy Unii Europejskiej.

Wigilia w stadninie 
Staros ta Tadeusz Łazowski 

uczestniczył w uroczystej Wigilii zor-
ganizowanej przez Stadninę Koni w Ja-
nowie Podlaskim dla swoich przyjaciół 
oraz miłośników koni. Tradycyjne ła-
manie się opłatkiem poprzedził pokaz 
jazdy konnej w wykonaniu młodzieży 
z miejscowej szkoły oraz przedstawie-
nie bożonarodzeniowe.

19 grudnia 
Spotkanie opłatkowe

Na sali konferencyjnej Delegatu-
ry Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 
spotkanie opłatkowe pracowników 
Starostwa. Życzenia bożonarodzenio-
we w imieniu władz Starostwa oraz 
Zarządu Powiatu pracownikom złożył 
starosta Tadeusz Łazowski.

17 grudnia 
Spotkanie opłatkowe

W konstantynowskim GOK-u zor-
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Powiat bialskikalENDaRiUM c.d.

Powiat bialski aktywnie korzy-
sta z pomocy różnego rodzaju 
funduszy pomocowych, w tym  

pochodzących z Unii Europejskiej. 
Liczne podmioty z naszego powiatu 
występują z wnioskami o dofinanso-
wanie różnego rodzaju przedsięwzięć. 
Niestety, nie każdy opracowany i zło-
żony wniosek daje w rezultacie dofi-
nansowanie. Opóźnienia w terminach 
rozstrzygnięcia konkursów oraz ogra-

niczone środki w określonych progra-
mach powodują niemożliwość zdoby-
cia pieniędzy, pomimo że wnioski nie 
zawierają żadnych uchybień formal-
nych i merytorycznych.

W ostatnim czasie dobiegła końca 
realizacja projektu „Połączenie drogi 
wojewódzkiej z celną poprzez przebu-
dowę sieci dróg powiatowych Lebie-
dziew, Kobylany, Koroszczyn”. Drogi 
te przebiegają na terenie gminy Tere-
spol, od drogi Celnej Koroszczyn - Ku-
kuryki, przez drogę krajowa nr 2 War-
szawa - Terespol, linię kolejową War-
szawa – Terespol, obok Operatora Lo-
gistycznego Paliw Płynnych (dawne 
„Naftobazy”) Baza Paliw w Małaszewi-
czach, przez Zastawek do Lebiedzie-
wa, gdzie łączą się z nadbużańską dro-
gą wojewódzką nr 816 Terespol -Wło-
dawa- Chełm. Ponadto projekt objął: 
budowę chodników, ścieżek rowero-
wych, zatok autobusowych, parkin-
gów, zjazdów, oznakowanie poziome 
i pionowe oraz przebudowę niektó-
rych urządzeń uzbrojenia terenu koli-
dujących z budową (telekomunikacyj-
ne, elektryczne, wodociągowe). Zada-
nie zrealizowane zostało z działania 
1.1 Modernizacja i rozbudowa regio-
nalnego układu transportowego Zin-
tegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego. Całkowi-
ta wartość projektu opiewa na kwotę 
14 306 824,41zł, kwota dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego (EFRR)- 10 492 218,29 
zł. Odbiór ostateczny inwestycji od-
był się 12 czerwca 2008r. Następnie 
15 lipca 2008r. przeprowadzona zo-
stała kontrola ze strony Urzędu Wo-
jewódzkiego w Lublinie podczas któ-
rej nie stwierdzono żadnych uchy-
bień w dokumentacji jak i na terenie 
przeprowadzanej inwestycji. Połowę 
kwoty wkładu własnego w wysoko-
ści 12,5% całkowitej wartości projek-

tu w przedmiotowym projekcie pokry-
ła Gmina Terespol.

W roku bieżącym zakończono rów-
nież realizację 2 projektów z Sektoro-
wego Programu Operacyjnego Roz-
wój Zasobów Ludzkich sfinansowane 
przez Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS) .

Były to projekty :„Nasza szko-
ła. Opracowanie i wdrażanie progra-
mów rozwoju szkół Polski wschodniej” 

(szkoły w Wisznicach, Terespolu oraz 
Janowie Podlaskim), termin realizacji 
15.06.2007 – 31.01.2008 r.,

„Szkoła równych szans” (Małasze-
wicze). termin realizacji 02.06.2007 – 
28.02.2008 r.

Łączna kwota obydwu projektów 
wyniosła 333 414,96zł.

W terminie 27 marca – 25 kwiet-
nia 2008r. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubelskiego w Lublinie – 
Departament Strategii i Rozwoju Re-
gionalnego, pełniący funkcję Instytu-
cji Zarządzającej ogłosił pierwsze kon-
kursy oraz przyjmował wnioski o dofi-
nansowanie projektów ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego w zakresie działań:

- Działanie 5.2 Lokalny Układ trans-
portowy, Typ projektu: Drogi gminne

- Działanie 5.2 Lokalny Układ trans-
portowy, Typ projektu: Drogi powiatowe

- działanie 6.1 Ochrona i kształ-
towanie środowiska, Kategoria IV: 
Ochrona przyrody     i kształtowanie 
postaw ekologicznych

- działanie 6.1 Ochrona i kształto-
wanie środowiska, Kategoria I: Gospo-
darka wodno-ściekowa

-  Działanie 7.1 Infrastruktura kul-
tury i turystyki, Kategoria: Infrastruk-
tura kultury

- Działanie 7.1 Infrastruktura kul-
tury i turystyki, Kategoria: Ochrona 
dziedzictwa kulturowego – Projek-
ty lokalne

- Działanie 7.1 Infrastruktura kul-
tury i turystyki, Kategoria: Ochrona 
dziedzictwa kulturowego – Projekty 
regionalne

- Działanie 8.3 Ochrona zdrowia, 
Typ projektu: Ochrona zdrowia – pro-
jekty realizowane przez szpitale – do-
stosowanie szpitali do rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie wy-

Unia wspomaga             przedsięwzięcia powiatowe

DOK. NA STR. 19

ganizowano spotkanie opłatkowe 
przedstawicieli samorządowców oraz 
pracowników kultury z gminy Kon-
stantynów. W spotkaniu uczestniczył 
starosta Tadeusz Łazowski.

21 grudnia
Opłatek u strażaków

W JRG w Małaszewiczach odbyło 
się spotkanie opłatkowe strażaków. 
Wziął w nim udział starosta Tadeusz 
Łazowski.

Walne zebranie
W auli Wyższego Seminarium Du-

chownego w Drohiczynie, celem usta-
lenia planu działań Stowarzyszenia na 
2009 r., odbyło się posiedzenie Zgro-
madzenia Ogólnego Stowarzyszenia 
Gmin, Powiatów i Regionów Nadbu-
żańskich. Obradom przewodniczył wi-
ceprzewodniczący Zarządu Tadeusz 
Łazowski, starosta bialski.

23 grudnia
Świąteczne spotkanie

Starosta Tadeusz Łazowski uczest-
niczył w spotkaniu opłatkowym leka-
rzy Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Białej Podlaskiej

29 grudnia 
Sesja Rady Powiatu

Podczas XXIX sesji Rady Powia-
tu radni większością głosów przyję-
li budżet powiatu bialskiego na rok 
2009 oraz podjęli uchwały w spra-
wach: - uchwalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez powiat bialski,  
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawa-
nia nagród ze specjalnego funduszu na 
nagrody dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez powiat bialski, - 
zmiany uchwały w sprawie zatwierdze-
nia regulaminu przyznawania stypen-
dium starosty bialskiego dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, prowadzo-
nych przez powiat bialski, - uchwalenia 
planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok, 
- zatwierdzenia planów pracy komisji 
Rady Powiatu na 2009 rok.

30 grudnia
Rozbudowa Urzędu Gminy

W gminie Konstantynów odby-
ło się uroczyste oddanie do użytku 
rozbudowanej części Urzędu Gminy.  
W uroczystości uczestniczył starosta 
Tadeusz Łazowski.

Opr. Piotr Grzeszyk
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Powiat bialski

magań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia

- Działanie 8.3 Ochrona zdrowia, Typ 
projektu: Ochrona zdrowia – projekty re-
alizowane przez szpitale – zakup i mo-
dernizacja sprzętu medycznego oraz 
wdrożenie systemów informatycznych

W poniższym zestawieniu przed-
stawiono projekty na które powiat 
bialski i jego jednostki otrzymały do-

finansowanie w wyniku tegorocznych 
konkursów:
• Powiat Bialski – Przebudowa dróg 
powiatowych w miejscowościach: 
Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz 
z przebudową mostu przez rzekę Krznę 
w m. Kijowiec gm. Zalesie – RPO WL 
V/5.2 Lokalny układ transportowy, 
Typ projektów: drogi powiatowe, war-
tość ogółem – 17 117 675,07zł, dofi-
nansowanie: 14 550 023,80zł;
• Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podla-
skim – Kompleksowa modernizacja Za-
kładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ 
w Międzyrzecu Podlaskim – RPO WL 
VIII: Infrastrukrura społeczna, Działa-
nie 8.3 Ochrona zdrowia – projekty re-
alizowane przez szpitale-zakup i mo-
dernizacja sprzętu medycznego oraz 
wdrożenie systemów informatycz-
nych, wartość ogółem – 1 445 946,31, 
dofinansowanie – 1 229 054,36; 
• Powiatowy Urząd Pracy – Akcja Pra-
ca – PO Kapitał Ludzki priorytet VI, 
Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Po-
prawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności za-
wodowej osób bezrobotnych, wartość 
ogółem – 6 603 918,48, dofinansowa-
nie 6 600 000,00;
• Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie – „Uwierz w siebie – dokonaj 
metamorfozy” – PO Kapitał Ludzki, 
priorytet VII, Działanie 7.1, Poddzia-
łanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji prrzez powiato-
we centra pomocy rodzinie, wartość 
ogółem – 229 554,08, dofinansowa-
nie – 205 432,98;
• Razem powiat i jednostki powiatu 
–  25 397 093,94, dofinansowanie – 22 
584 511,14

Projekt „Przebudowa dróg powia-
towych w miejscowościach.: Kijowiec, 
Dereczanka, Husinka wraz z przebudo-
wą mostu przez rzekę Krzna w miej-

scowości Kijowiec gm. Zalesie” zo-
stał zakwalifikowany do dofinanso-
wanie z EFRR i będzie realizowany do 
roku 2010. Uzyskał on najlepszy wy-
nik ze wszystkich projektów odnośnie 
dróg powiatowych, mianowicie  99.9 
punktów.

Jednostki organizacyjne powiatu 
bialskiego, aplikując w tegorocznych 
konkursach otrzymały dofinansowanie 
na realizację następujących projektów:

1. Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Między-
rzecu Podlaskim otrzymał dofinan-
sowanie dla projektu „Komplekso-
wa modernizacja Zakładu Diagnosty-
ki Obrazowej SPZOZ w Międzyrze-
cu Podlaskim”. Będzie on realizowa-
ny z RPO WL 2007-2013, Oś priory-
tetowa VIII: Infrastruktura społeczna, 
Działanie 8.3 Ochrona zdrowia – pro-
jekty realizowane przez szpitale – za-
kup i modernizacja sprzętu medyczne-
go oraz wdrożenia systemów informa-
tycznych. Wartość całkowita projek-
tu: 1 445 946,31zł, dofinansowanie : 
1 229 054,36zł. termin realizacji:   
I półrocze 2009 r. 

2.  Powiatowy Urząd Pracy w Bia-
łej Podlaskiej uzyskał dofinansowanie 
dla projektu „Akcja Praca” z Prioryte-
tu 6 Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wsparcie aktywno-
ści zawodowej w regionie Poddziała-
nie 6.1.3 Poprawa zdolności d zatrud-
nienia oraz podnoszenie poziomu ak-
tywności zawodowej osób bezrobot-
nych Programu operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. całkowita wartość pro-
jektu wynosi 6 603 918,48zł, projekt 
otrzymał dofinansowanie na kwotę 6 
6000 000,00zł. Realizowany on jest od 
01.01.2008r., planowane zakończenie 
31.12.2013 r.

3. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje 
projekt pod tytułem „Uwierz w siebie – 
dokonaj metamorfozy”. Jest to projekt 
realizowany z Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Pro-
mocja integracji społecznej, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez powiatowe centra pomo-
cy rodzinie. Wartość projektu wyno-
si 229,554,08zł, dofinansowanie z Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego 
opiewa na kwotę 205,432,98zł. Wkła-
dem własnym w/w projektu jest po-
moc pieniężna na kontynuowanie na-
uki, którą otrzymują pełnoletni wy-
chowankowie opuszczający rodziny 
zastępcze, bądź placówki opiekuńczo 
– wychowawcze, którzy są uczestni-
kami projektu. 

W terminie tym aplikowało rów-
nież wiele jednostek samorządowych 

naszego powiatu. Beneficjentów, 
osie priorytetowe oraz wartości naj-
lepszych projektów, które otrzymały 
dofinansowanie, przedstawia poniż-
sza tabela:
• Gmina Janów Podlaski – I etap pro-
jektu: budowa, przebudowa i moder-
nizacja 7 z 15 ulic w Janowie Podlaskim 
– V/5.2 Lokalny układ transportowy,  
typ projektów: drogi gminne, wartość 
ogółem – 4 608 274,67, dofinansowa-
nie 2 999 986,81;
• Gmina Wisznice – Budowa dróg łą-
czących drogę wojewódzką Nr 812 
z drogą krajową Nr 63 V/5.2 Lokal-
ny układ transportowy, typ projek-
tów: drogi gminne, wartość ogó-
łem – 3 895 061,04, dofinansowanie 
3 000 000,00;
• Gmina Wisznice – Renowacja i przy-
stosowanie na cele kulturalne zabyt-
kowej cerkwi unickiej pw. Św. Jerze-
go i Wniebowzięcia NMP w Wiszni-
cach VII/7.1 Infrastruktura kultury 
i turystyki, Kategoria I: Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego – projekty lokal-
ne, wartość ogółem – 777 592,52, do-
finansowanie – 660 953,64;
• Gmina Piszczac – Zintegrowany sys-
tem wodno-kanalizacyjny w Gminie 
Piszczac VI/6.1 Ochrona i kształtowa-
nie środowiska kategoria I: gospo-
darka wodno-ściekowa, wartość ogó-
łem – 13 174 558,30, dofinansowanie 
– 8 511 563,89
• Miasto Terespol – „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w osiedlach „Południe”, 
„Za Torami-II etap”, „Osiedle Centrum 
w Terespolu”. VI/6.1 Ochrona i kształ-
towanie środowiska kategoria I: go-
spodarka wodno-ściekowa, wartość 
ogółem – 23 507 173,42, dofinanso-
wanie – 8 603 575,99.
Razem: 45 962 659,95, dofinansowa-
nie – 23 776 080,33.

(Dokończenie w następnym numerze)
Opr. Wydział promocji i rozwoju

Unia wspomaga             przedsięwzięcia powiatowe
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RoZwaŻaNia tEoloGiCZNE

Problematyka związana z sensem 
i celem życia ludzkiego zawsze bu-
dziła wielkie zainteresowanie we 
wszystkich społecznościach od za-
rania dziejów ludzkości po współ-
czesne czasy. Każda społeczność, 
każdy człowiek, w każdym czasie 
na swój sposób muszą się zmierzyć 
z powyższą problematyką. Na py-
tanie, „W jakim celu Bóg stworzył 
człowieka” umie odpowiedzieć pra-
wie każde chrześcijańskie dziecko. 
Problem jest poważny, gdyż cho-
dzi o chrześcijańską postawę wo-
bec osoby ludzkiej, o zrozumienie te-
go, kim człowiek jest w swojej isto-
cie. Według nauki chrześcijańskiej 
człowiek jest najwyższym stworze-
niem na ziemi. Poza rzeczywistością 
ziemską istnieje rzeczywistość po-
zaziemska, nazwana różnie: ducho-
wą, niebieską, itp., w której istnieją 
stworzenia duchowe – m.in. anioło-
wie, archaniołowie, cherubini, sera-
fini i inne – przewyższające pod każ-
dym względem egzystencję człowie-
ka. W świecie doczesnym, nie ma ni-
czego, co by nie tylko człowieka prze-
wyższało godnością, ale nawet, co 
by mogło mu tutaj dorównać. 

Pierwsza przyczyna jest przyro-
dzona, wynika z samej natury człowie-
ka: polega ona na tym, że człowiek je-
dynie posiada duchową i nieśmiertel-
ną duszę, rozum, wolną wolę oraz sa-
moświadomość. Wszystkie istoty na 
ziemi, które nie są człowiekiem, po-
zbawione są duszy nieśmiertelnej, ro-
zumu, wolnej woli i samoświadomo-
ści. Zwierzęta mają jakieś rozeznanie 
rzeczywistości w ramach instynktu, 
ale duszy duchowej i nieśmiertelnej 
nie posiadają nawet te najbardziej roz-
winięte. Pędzone są przez siły przyro-
dzone i niezdolne są czynić tego, co 
same wybiorą, a także nie mają samo-
świadomości. Człowiek mając duszę 
duchową i nieśmiertelną jest wynie-
siony nie tylko na wyższy poziom eg-
zystencji, ale na całkiem inny jej po-
ziom. Najmniejszy ludzki duch to nie-
skończenie więcej niż cały świat nie-
duchowy. To jest główny powód, że 
człowiek jest najwyższą istotą na zie-
mi, dlatego, że ma duszę duchową 
i nieśmiertelną.

Drugą przyczyną, jest fakt, że 
choć człowiek nie miał do tego żad-
nego prawa, Stwórca w nieskończo-
nym swoim miłosierdziu  powołał go 
do czegoś zupełnie niepojętego i nie-

Sens życia i jego cel
wyobrażalnego do przyjaźni z samym 
Sobą. Oto słowa Jezusa Chrystusa: 
„odtąd nie będę was nazywał sługa-
mi, ale przyjaciółmi moimi”. Jeśli się 
rozumie, kim w swojej istocie jest 
Bóg- nieskończona siła i moc, wo-
bec której cały ogrom świata jest pro-
chem i niczym, nieskończona świę-
tość, której najwięksi święci są tyl-
ko marnym cieniem. Jeśli się, choć 
trochę rozumie, kim On jest, łatwo 
pojąć, że człowiek powołany do ta-
kiej przyjaźni, jest kimś niejako nie-
skończonym. W istocie samej: łaska, 
na której opiera się ta przyjaźń z Bo-
giem, jest niczym innym, jak podnie-
sieniem człowieka na Boską wyży-
nę; oczywiście, przy zachowaniu ca-
łej proporcji, jaka musi istnieć między 
Stwórcą i stworzeniem, niemniej jed-
nak jest to podniesieniem na wyżynę, 
na której możliwa jest przyjaźń z Nim. 
Jeśli dodamy, że człowiek obdarzony 
duszą nieśmiertelną, powołany do 
przyjaźni z Bogiem, został odkupio-
ny przez mękę i śmierć Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa - nietrudno będzie 
pojąć, dlaczego dla nas, chrześcijan, 
nawet najmniejsze dziecko, najbied-
niejszy, najmniej kulturalny, nawet 
barbarzyńca, jest istotą o olbrzymiej 
i przepotężnej godności. Jest takie 
powiedzenie, według którego należa-
łoby ratować skarby w paryskim Luw-
rze - gdzie znajdują się jedne z najbo-
gatszych zbiorów dzieł sztuki na zie-
mi – choćby kosztem miliona ludzkich 
żyć. Tego zdania z pewnością nie na-
pisał chrześcijanin. Dla chrześcijani-
na przeciwnie, nie jeden Luwr, ale sto 
takich muzeów, a nawet skarby arty-
styczne całego świata należałoby po-
święcić dla ratowania jednego życia 
ludzkiego, jednej ludzkiej duszy nie-
śmiertelnej – choćby to była dusza 
nowo narodzonego dziecka, albo nie-
piśmiennego biedaka.

Takie jest chrześcijańskie poję-
cie człowieka głęboko zakotwiczo-
ne w Piśmie św., które potwierdził 
w swoim nauczaniu Jezus Chrystus. 
W rzeczywistości ziemskiej należy 
stanowczo zaakcentować, że nie ma 
takiej rzeczy, dla której człowiek był-
by stworzony. Przeciwnie wszystko, 
co istnieje poza człowiekiem na świe-
cie, jest dla niego, nie na odwrót. Stąd 
wypływa następujące stwierdzenie, 
że każdy, kto chce z człowieka czy-
nić narzędzie do czegoś innego, każ-
dy, kto człowieka używa do jakiegoś 

ziemskiego celu innego niż sam czło-
wiek, gwałci podstawowe i oczywiste 
prawa ludzkiej istoty, popełnia naj-
cięższą zbrodnię.

Jaki jest, więc cel życia ludzkiego? 
Zwróćmy jeszcze uwagę na dziwną 
cechę naszej duszy nieśmiertelnej. 
Zwierzę ma pewne potrzeby, na przy-
kład zaspokojenia pożywienia i ruchu; 
są one jednak zawsze ściśle ograni-
czone, a po ich zaspokojeniu zwierzę 
staje się spokojne i nie wykazuje dal-
szej wzmożonej aktywności poszu-
kiwawczej. U człowieka jest inaczej. 
Wprawdzie tam, gdzie ze zwierzęta-
mi łączy go wspólna cielesna natura 
i on jest ograniczony w swoich pra-
gnieniach i potrzebach, na przykład 
potrzebuje tylko ograniczonej ilości 
jedzenia i picia. Gdy chodzi o jego 
potrzeby duchowe albo nawet mate-
rialne, ale związane z duchem, widzi-
my, że człowiek potrafi, a nawet musi 
pragnąć bez granic i bez końca. Zna-
ny przykład tej nieskończoności ludz-
kiego pragnienia, to chciwość, któ-
ra nie da się niczym zaspokoić i za-
wsze pożąda coraz więcej dóbr. Inny 
przykład to żądza panowania i wła-
dzy, które też nie mają granic i zwy-
kle prowadzą władców i rządzących 
nieumiejących się nigdzie zatrzymać 
w pogoni za władzą, aż do zguby, np. 
Neron, Hitler i wielu, wielu innych. 
Ta dziwna cecha - na ziemi właściwa 
tylko człowiekowi - może być nazwa-
na otwartością duszy ludzkiej na nie-
skończoność. Jej treścią jest po pro-
stu to, że człowieka nie może zaspo-
koić żadna rzecz skończona: mate-
rialna czy ziemska. Otwartość duszy 
ludzkiej na nieskończoność i niemoż-
liwość zaspokojenia jej pragnień tym, 
co ziemskie każe nam wysunąć na-
stępujące stwierdzenie, że człowiek 
przez swoje nienasycenie duchowe 
nieustannie udowadnia, że Bóg go 
stworzył na swoje podobieństwo. 
Jeśli człowiek dąży do tego upodob-
nienia się do Stwórcy w ramach De-
kalogu (dziesięciu przykazań), a także 
w granicach prawidłowo uformowa-
nego sumienia staje się on wówczas 
wielkim autorytetem dla innych tutaj 
na ziemi, np. św. Franciszek z Asyżu, 
św. Brat Albert Chmielowski, opie-
kun najbiedniejszych i wydziedziczo-
nych, Sługa Boży Jan Paweł II i wielu 
innych. Natomiast, jeśli człowiek dą-
ży do realizacji wielkości i znaczenia 
w świecie, ponieważ ma to zakodowa-
ne w swej istocie, ale bez przestrze-
gania Dekalogu i posłuchu sumienia 
prawidłowo uformowanego staje się 
ucieleśnieniem inteligentnego zła za-
grażającego śmiertelnie innym i jemu 

DOK. NA STR. 21



2112/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 

RoZwaŻaNia...

Fascynacja przyrodą, a zwłasz-
cza doliną Bugu, pozwoliła Arturo-
wi Taborowi nakręcić dwa intrygują-
ce filmy oraz przygotować kilka albu-
mów fotograficznych, które cieszą się 
wielkim uznaniem estetów. W grudniu 
Bialska Księgarnia Podlaska była miej-
scem promocji najnowszej książki Ta-
bora „Bug. Pejzaż nostalgiczny”.  Przy-
gotował go autor w wersji czarno-bia-
łej, wykorzystując fotografie wykona-
ne jeszcze na początku lat osiemdzie-
siątych i współczesne. 

- Wiele tematów, które mnie urze-
kły, jest już nie do powtórzenia.  
Odeszli ludzie, zniknęły praktycznie 
wszystkie chaty kryte strzechą. Wieś 
nadbużańska powoli traci swój cha-
rakter, coraz mniej drewnianych do-
mów, koni i krów. To, co kiedyś było 
dla mnie tłem w fotografii przyrodni-
czej zaczęło szybko znikać. Ludzi ży-
jących w dolinie Bugu fotografowa-
łem od zawsze, ale dopiero w ostat-
nich latach poświęciłem im więcej 
czasu, odkrywając przy tym samego 
siebie. Książka ma charakter osobisty 
i zamieszczone w niej moje teksty opi-
sują spotkania z ludźmi i nadbużańską 
krainę – mówi Tabor.

Liczący ponad 200 stron odkry-
wa przed czytelnikiem wiele zaska-
kujących scen i sytuacji. Po prezenta-
cji multimedialnej, podziwianej przez 

samemu, – bo chce być wielkim jak 
Bóg, ale bez Boga i Jego Przykazań, 
dlatego staje się karykaturą, parodią 
i ironią Stwórcy wyrządzając bliźnim 
tragedie. Za przykład mogą posłużyć: 
Lenin (umarł w niechlubie, którą sobie 
sam zgotował), Stalin (umarł w nie-
chlubie, którą sobie sam zgotował), 
Hitler (do śmierci samobójczej trwał 
w obłędnej determinacji mordowa-
nia Żydów, Polaków, Cyganów i Ro-
sjan). Obecnie istnieje moda na inte-
ligentne poniżanie tego, co chrześci-
jańskie, szydzenie pośrednie i bezpo-
średnie z samego Boga i Jego Przy-
kazań. Owoce tego stylu kultury ży-
cia już są wydawane: strach, demo-
ralizacja, wyuzdanie etyczne, narko-
mania, terroryzm, brak poszanowa-
nia życia ludzkiego itp.

Kto zrozumiał treść powyższego 
rozważania, ten znalazł również odpo-
wiedź na pytanie: „W jakim celu Bóg 
stworzył człowieka”? Cel człowieka 
może być tylko jeden: Bóg. Bo w rze-
czy samej, Bóg jeden jest nieskoń-
czony i tylko On sam może zaspokoić 
nieskończony głód ludzkiego ducha. 
„Stworzyłeś nas dla siebie –pisze je-
den z największych myślicieli chrze-
ścijańskich św. Augustyn – i niespo-
kojne jest serce nasze, póki nie spo-
cznie w Tobie”. Człowiek jest stwo-
rzony przez Boga, istnieje i żyje tak-
że dla Boga.

Ks. płk Kazimierz Tuszyński
(dokończenie w następnym numerze)

biaŁa PoDlaska

wiele obecnych w księgarni osób, au-
tor podpisywał czytelnikom najnow-
szą publikację.

Fotografią przyrodniczą, która jest 
pasją jego życia zajmuje się od po-
nad 15  lat. Przez wiele lat pracował 
w miesięczniku „Zwierzaki” wydawa-
nym przez Wydawnictwo „Prószyński 
i S-ka”. Współpracuje czasopismami 
o tematyce przyrodniczej w m.in. Echa 
Leśne, Głos Lasu, Brać Łowiecka, Ło-
wiec Polski, National Geographic oraz 
z agencjami zachodnimi m.in. z BBC, 
Nature Picture Liberary. Specjalizu-
je się w fotografowaniu i filmowaniu 
zwierząt w ich naturalnym środowisku, 
szczególnie ptaków. Na podglądaniu 
przyrody spędza kilka miesięcy w roku 
budując specjalne ukrycia w koronach 
drzew, wśród wodnych szuwarów lub 
wkopując się w ziemię – jak sam mówi 
bawi się w Indian w wieku dorosłym.  

Obecny podczas promocji starosta 
Tadeusz Łazowski gratulował autoro-
wi albumu kunsztu fotografii i konse-
kwencji, z jaką od lat prezentuje krajo-
braz, który odchodzi w zapomnienie.

 – Potrafi pan jak rzadko kto rozbu-
dzić ciekawość czytelnika i zachwy-
cić urodą pokazywanych zdjęć. doli-
na Bugu ma wiele fantastycznych kra-
jobrazów i warto ją zachować w tym 
kształcie choćby w książkach – pod-
kreślał starosta.

Istvan Grabowski                                                                  

Fascynacja przyrodą, a zwłasz- wiele obecnych w księgarni osób, au-

Nostalgiczny Bug
DOK. ZE STR. 20

Foto. A. Trochimiuk



22  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 12/2008   

biaŁa PoDlaska

70 lat temu z inicjatywy Zarządu 
Miasta Biała Podlaska, za pieniądze 
z kasy miejskiej, zakupiono 523 wolu-
miny książek, które przekazano do pu-
blicznego użytku. Wg stanu na dzień 
31 grudnia 1938 roku liczył 2006 wo-
luminów, a biblioteka zarejestrowała 
257 czytelników. Biała Podlaska liczy-
ła wówczas 20 tys. 743 mieszkańców.

Miejska Biblioteka Publiczna 70 
lat później to: samorządowa instytu-
cja kultury, czyli biblioteka miejsko-
powiatowa; wchodzi w skład ogólno-
polskiej sieci bibliotek publicznych; 
jej zbiory współtworzą narodowy za-
sób biblioteczny; jest instytucją non-
profit, otwartą, powszechnie dostęp-
ną i zgodnie ze statusem biblioteki pu-
blicznej, świadczy usługi bibliotecz-
ne na rzecz wszystkich mieszkańców 
miasta i powiatu bialskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna oferu-
je dogodny dostęp do zasobów i usług 
bibliotecznych w ramach miejskiej sie-
ci, którą tworzą biblioteka główna i 6 
filii miejskich, rozlokowanych na tere-
nie największych osiedli. 

Użytkownicy sieci bibliotek ma-
ją do dyspozycji: 206 tys. wol. księ-
gozbioru o charakterze uniwersal-

nym; ponad 9 tys. wol. czasopism ar-
chiwalnych; 180 tytułów czasopism 
w rocznej, bieżącej prenumeracie; 
1500 jedn. inw. zbiorów specjalnych, 
gł. tzw. książki mówionej; ponad 1000 

jedn. inw. multimediów o charakterze 
informacyjnym i edukacyjnym; naj-
bogatsze w regionie południowego 
Podlasia, pieczołowicie gromadzone 
od ponad ćwierćwiecza różnorodne, 
często unikatowe zasoby regionalne, 
reprezentowane przez różne typy do-
kumentów..

Poza udostępnianiem zbiorów, bi-
blioteka realizuje  wypożyczenia mię-
dzybiblioteczne sprowadzając czytel-
nikom materiały biblioteczne z zaso-
bów innych bibliotek W działalności 
informacyjnej wykorzystuje tradycyj-
ne i nowoczesne media i nośniki in-
formacji, z nieograniczonymi zasoba-
mi Internetu włącznie. Oferuje bial-
czanom bezpłatny dostęp do Inter-
netu na 30 stanowiskach kompute-
rowych w bibliotekach miejskiej sie-
ci oraz strefę bezprzewodowego In-
ternetu w czytelni głównej. Bibliote-
ka może pochwalić się znacznym do-
robkiem wydawniczym. Są to adreso-
wane do szerokiego grona odbiorców 
prace monograficzne, Rocznik Bialsko-
podlaski, Podlaski Kwartalnik Kultural-
ny, a także adresowane do bialskich bi-
bliotekarzy Biuletyn Informacyjny, Bi-
blioteki publiczne miasta Biała Podla-

ska i powiatu bialskiego w liczbach. 
Realizuje też usługi poligraficzne i in-
troligatorskie. Szczególną wagę przy-
wiązuje do szeroko rozumianej działal-
ności edukacyjnej, upowszechnienio-

70 lat temu z inicjatywy Zarządu jedn. inw. multimediów o charakterze 

70 lat bialskiej biblioteki wej, promocji literatury i czytelnictwa. 
Znaczące w niej miejsce zajmuje edu-
kacja czytelnicza i medialna, z której 
korzystają przedszkolaki wszystkich 
bialskich przedszkoli i uczniowie bial-
skich szkół. Biblioteczny kalendarz im-
prez obejmuje wiele form i działań. 
Dorosłym biblioteka proponuje cykl 
Podlaskie Spotkania Regionalne oraz 
udział w Dyskusyjnym Klubie Książki 
„Tu czytamy”. Od kilku lat bialska bi-
blioteka aktywnie współuczestniczy 
w dużych imprezach miejskich tj. Dni 
Miasta Biała Podlaska. /szczegóły na 
www.mbp.org.pl w zakładce archi-
wum aktualności. 

Biblioteka rejestruje rocznie ok. 20 
tys. stałych czytelników, osiąga jeden 
z wyższych w województwie, znacz-
nie przekraczający średnią wojewódz-
ką i krajową wskaźnik zasięgu czytelnic-
twa, oscylujący na poziomie 30 proc.. 
Odnotowuje ponad 270 tys. wypoży-
czeń na zewnątrz, 40 tys. odwiedzin 
w czytelniach, prezencyjnie udostęp-
nia 60 000 różnych zbiorów, udziela 10 
tys. informacji bibliograficznych i rze-
czowych, odnotowuje ponad 10 tys. ko-
rzystających z Internetu, 11 tys. uczest-
ników form upowszechnieniowych i po-
nad 180 tys. odwiedzin wirtualnych.

Czytelnicy, posiadacze karty bi-
bliotecznej zyskali uprawnienia do ko-

rzystania ze wszystkich agend miej-
skiej sieci bibliotek publicznych, możli-
wość zdalnego przeglądania zintegro-
wanego aktywnego katalogu, spraw-
dzania stanu konta czytelniczego, 
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biaŁa PoDlaska

Sporadycznie „Gościniec Bialski” 
zajmuje się ludźmi nauki wywodzą-
cymi się z „naszego” południowo-
wschodniego Podlasia. W tym przy-
padku chodzi o wybitnego naukowca, 
dyrektora Instytutu Filologii Słowiań-
skiej Uniwersytetu Marii Curie Skło-
dowskiej w Lublinie, kierownika Za-
kładu Filologii Ukraińskiej tegoż uni-
wersytetu; dr habilitowanego, pro-
fesora nadzwyczajnego UMCS Felik-
sa Czyżewskiego, który w przyszłym 
roku będzie obchodził 60-lecie uro-
dzin.  Jest członkiem Polskiego To-
warzystwa Językoznawczego, Towa-
rzystwa Miłośników Języka Polskie-
go, Lubelskiego Towarzystwa Nauko-
wego a przede wszystkim Komisji Ję-
zykoznawstwa PAN.

Są przynajmniej dwa ogromne ob-
szary związków profesora z Podlasiem. 
Ten pierwszy to strony rodzinne, drugi 
zaś to zainteresowania i badania nauko-
we. Urodzony w 1949 roku w miejsco-
wości Jusaki-Zarzeka w rodzinie o wy-
bitnie patriotycznych dokonaniach. Oj-
ciec i stryj należeli do Armii Krajowej. 
Ojciec przez długie lata był członkiem 
i animatorem koła w Łomazach Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Od rodziny profesor wyniósł dwie 
proste zasady- praca i rzetelność. Na-
ukę w szkole podstawowej odbył w Ło-
mazach (SP im. Tadeusza Kościuszki) 
m. in. pod okiem Jadwigi Kaczyńskiej, 
wybitnej nauczycielki języka polskiego 
(w czasach II wojny światowej członki-
ni AK ps. „Sarna”). Po 4-letnim pobycie 
w Liceum Ogólnokształcącym im. J. I. 
Kraszewskiego (nauczycielka j. polskie-
go Aniela Walewska, absolwentka Uni-
wersytetu Warszawskiego, uczennica 
Stanisława Szobera) studiuje w UMCS 
Lublin, gdzie spotyka się z nieżyją-
cym już prof. Mieczysławem Buczyń-
skim, pochodzącym z Huszczy gm. Ło-
mazy. To właśnie prof. Buczyński za-
szczepił w prof. Czyżewskim bakcy-

la badań naukowych dotyczących po-
łudniowo-wschodniego Podlasia. Już 
na etapie seminarium magisterskie-
go u prof. Pawła Smoczyńskiego pod-
jął się opisu gwary wybranych miej-
scowości Południowo-Wschodniego 
Podlasia. Krótki epizod pracy w Liceum 
Ogólnokształcącym w Wisznicach za-
owocował pracą doktorską i rozpoczę-
ciem działalności naukowo-dydaktycz-
nej w UMCS Lubin. 

Profesor jest autorem m. in. „Atla-
su gwar polskich i ukraińskich okolic 
Włodawy”, „Fonetyki i fonologii gwar 
polskich i ukraińskich południowo-
wschodniej Polski”, „Polskich i ukraiń-
skich tekstów gwarowych ze wschod-
niej Lubelszczyzny” „Atlasu gwar pol-
skich t.2 Mazowsze” oraz licznych (po-
nad 100) studiów i artykułów.

Dorobek naukowy ściśle związany 
z onomastyką, etnolingwistyką i dia-
lektologią słowiańską głownie pogra-
nicza polsko- wschodnio- słowiańskie-
go odnosi się przede wszystkim do 
wyznaczonego zakresem badań tery-
torium Podlasia południowego i Pod-
lasia wschodniego głównie od Włoda-
wy do Białej. W tym kontekście m. in. 
do gwary chachłackiej, języka ukraiń-
skiego i jego pozostałości w codzien-
nej, potocznej mowie Podlasiaków. 
W licznych pracach profesor odnosi 
się, podaje jako przykłady zachowań 
etnokuturowych z lat młodzieńczych, 
przechowywanych na terenie gminy 
Łomazy i ościennych, także kultywo-
wanych w jego rodzinie.

Pozycja dyrektora Instytutu Fi-
lologii Słowiańskiej UMCS połączo-
na z kierowaniem Zakładem Filologii 
Ukraińskiej to odrębny zakres działa-
nia. Stąd organizacja olimpiad języ-
ka i kultury ukraińskiej; współpraca 

Językoznawca z Jusaków – Zarzeki
z gimnazjum w Woli Urhuskiej, z lice-
ami we Włodawie, Białej Podlaskiej, 
Wisznicach; aktywność w powołanym 
od 1995 r.w Łucku Związku Transgra-
nicznym Euroregionu Bug, stąd ukra-
inistyka od 1992 r. na UMCS-ie. 

Systematyczna współpraca doty-
cząca badań nad kulturą i językiem ob-
szarów transgranicznych jest prowa-
dzona razem z brzeskim środowiskiem 
naukowym skupionym wokół dokto-
ra Safronija Żłoba i wołyńskim wokół 
prof. Hryhorija Arkuszyna. 

Profesor Czyżewski od początku 
swojej drogi naukowej hołduje zasa-
dzie „pracy u podstaw”. Jak sam mó-
wi przeszedł wiele powiatów: wło-
dawski, bialski, parczewski, hrubie-
szowski, zamojski. Rozmawiał z set-
kami ludzi, którzy reprezentowali róż-
ne pokolenia. Badając gwary, wypo-
sażony w ołówek, papier i magneto-
fon miał jasny cel: zdobyć interesują-
cy materiał.

Profesor Czyżewski ma też swoje 
spojrzenie na politykę twierdząc, że 
politycy to ludzie na ogół bezkompro-
misowi, którzy by uwiarygodnić swo-
je tezy wykorzystywali i wykorzystu-
ją prace językoznawców. Językoznaw-
cy mówią zaś wprost i nie od dzisiaj: 
granice językowe przebiegają inaczej 
niż granice administracyjne. Podpie-
rając się Wańkowiczem, nie ulegajmy 
„chciejstwu” polityków. Pamiętajmy, 
że granice językowe, kulturowe są od-
zwierciedleniem granic dawnych grup 
plemiennych. Stąd tak ważna jest kwe-
stia transgraniczności i świadomość, 
że granice administracyjne, często tak-
że współcześnie, dzielą obszary jedno-
lite kulturowo i etnicznie.

(na podstawie: 
Kultura i społeczeństwo nr 3 (19) rok V).

Romuald Szudejko

lUDZiE PoDlasia

przypomnienia terminu zwrotu wy-
pożyczonych zbiorów, rezerwacji oraz 
zamawiania poszukiwanych pozycji /z 
powiadomieniem e-mail włącznie/.

Katalog przedsięwzięć, k tóre 
w najbliższym czasie zamierza reali-
zować bialska biblioteka przedstawia 
się następująco: Multimedialna Biblio-
teka Dziecięco-Młodzieżowa z Multi-
centrum; Powiatowy System Katalo-
gów Rozproszonych; Multiwyszuki-
warka, – czyli system katalogów roz-
proszonych bialskich bibliotek róż-
nych sieci /inicjatywa Biblioteki PWSZ 
w Białej Podlaskiej/;

Bialska biblioteka od szeregu lat 
jest laureatką w kampanii społecz-
nej Fundacji ABCXXI. Zdobyliśmy już 
wszelkie możliwe trofea, od licznych 
dyplomów dla wielu osób za udział, 
koordynację i wsparcie, poprzez me-
dal, statuetkę, aż do superstatuetki. Za 
pracę z dziećmi i młodzieżą zostaliśmy 
uhonorowani Wielkim Laurem Pięk-
niejszej Strony Świata. Cenimy też so-
bie wielokrotne uznanie biblioteki wo-
jewódzkiej  za pracę na rzecz powiato-
wej sieci bibliotek publicznych. Na po-
czątku tego roku dyrektorzy bialskiej 
biblioteki zostali imiennie odznaczeni 

medalem Zasłużony dla powiatu bial-
skiego. Również w tym roku, z nomi-
nacji głównego organizatora, bibliote-
ka otrzymała odznakę ministra kultu-
ry Zasłużony dla Kultury Polskiej. To 
kompetencje, doświadczenie, inicja-
tywność, kreatywność, starania i do-
skonalenie zawodowe obecnego ze-
społu pracowników, ale też spuści-
zna i wkład pracy minionych pokoleń 
bialskich bibliotekarzy i pozostałych 
pracowników biblioteki, którzy przez 
siedem dekad służyli jej Czytelnikom. 

Teresa Stasiuk- Karaś
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GMiNa ŁoMaZY

Wyludnienie podlaskich wsi spra-
wia, że zanikają tradycje świąteczne, 
do których należało m.in. kolędowa-
nie lub jak kto woli chodzenie po wsi 
ze świątecznymi życzeniami. Jedną 
z nielicznych miejscowości powiatu 
bialskiego, gdzie jeszcze zachowała 
się tradycja, należy Lubenka w gmi-
nie Łomazy.  Głównie za sprawą miej-
scowego animatora kultury Kazimie-
rza Kusznierowa, który 39 lat temu 
odtworzył misterium jasełkowe He-
rody. Wystawiano go wielokrotnie 
nie tylko w Lubence. Zespół pod je-
go kierownictwem odwiedził kilka-
dziesiąt miejscowości dawnego wo-
jewództwa bialskopodlaskiego, a po-
nadto święcił triumfy na ogólnopol-
skich festiwalach i przeglądach, or-
ganizowanych w Tarnogrodzie. Płoc-
ku, Łomży. Z powodzeniem pokazy-
wano go w Warszawie podczas spo-
tkań działaczy ZMW.

Misterium stworzył w 1922 roku 
i zdopingował młodzież do samodziel-
nego przygotowania kostiumów na-
uczyciel z Łomaz Jan Sakowicz. Ku za-
skoczeniu pomysłodawcy, cieszyło się 
ono nieprawdopodobnym powodze-
niem. Najpierw w Lubence, a potem 
w Łomazach. Wystawiano go kilkana-
ście razy do połowy lat trzydziestych 
ubiegłego wieku. Potem o nim zapo-
mniano. 

W latach sześćdziesiątych młodzież 
z Lubenki kolędowała z gwiazdą oraz za-
bawnym widowiskiem Cyganie, wciela-
jąc się w rolę Romów śpiewających ko-
lędy i robiąc gospodarzom liczne psi-
kusy. Dopiero w 1979 roku Kusznierów 
odtworzył na podstawie zachowanych 
przekazów scenariusz widowiska. Nie-
które fragmenty przyszło mu dopisać 
samemu. Przekonał rówieśników, ze 
warto wykonać kostiumy na podstawie 
archiwalnych fotografii. Pierwsze Hero-

To już pięćdziesiąt lat istnienia 
ruchu Honorowego Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Polsce. Dokład-
nie pół wieku temu uznano, że krew 
można oddawać charytatywnie w ra-
mach wolontariatu. Inicjatywa utrzy-
muje się do dziś i z roku na rok jest co-
raz bardziej aktywna. Krwi niestety, 
bowiem cały czas brakuje, szczególnie 
najmniej popularnych grup z odczyn-
nikiem Rh-. Honorowi krwiodawcy to 
ludzie czuli na ludzkie nieszczęście, 

dla których najpiękniejszą nagrodą 
jest satysfakcja z przywróconego ko-
muś zdrowia lub nawet życia, uśmiech 
dziecka i jego rodziców. 

Starostwo Powiatowe pragnie 
w szczególny sposób pamiętać o lu-
dziach, którzy w ten niepowtarzalny 
sposób pragną pomóc drugiemu czło-
wiekowi. W ramach projektu II Powia-
towe Dni Ratownictwa i Krwiodaw-
stwa „Na ratunek” 18 grudnia w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowe-

Wyludnienie podlaskich wsi spra- Misterium stworzył w 1922 roku 

Kolędnicy z Lubenki dy chodziły od mieszkania do mieszka-
nia, a zespół liczył 15 osób.

Od tamtej pory przewinęło się w nim 
68 aktorów. Niestety, większość z nich 
wyjechała ze wsi lub założyła rodziny. 
Niektórzy członkowie z pierwszego skła-
du np. Krzysztof Panasiuk przekazał tra-
dycje synom Mateuszowi i Pawłowi, 
którzy teraz uczestniczą w zajęciach te-
atralnych zespołu Czeladońka. Inni z roz-
rzewnieniem wspominają młodzieńcze 
lata beztroskiego kolędowania.

– Chętnie wystawiłbym misterium 
w nowej obsadzie, ale brakuje mi przy-
najmniej pięciu aktorów. Wszystko zaś 
dlatego, że w Lubence brakuje mło-
dych, chętnych do wspólnej zabawy 
ludzi. Kiedyś mogłem przebierać w ilo-
ści chętnych. nie wiem czy uda mi się 
pozyskać kogoś z pobliskich Łomaz, 
aby tradycji Herodów stało się zadość 
– mówi K. Kusznierów.

Wielka to szkoda, bo w miejsco-
wym klubie przechowywany jest kom-
plet strojów dla 15 osób. Niektóre ko-
stiumy wykorzystane zostaną przez 
najmłodszych kolędników, jacy od 
Bożego Narodzenia do Trzech Króli 
zamierzają odwiedzać domy ze śpie-
wem i życzeniami. Do tej roli sposo-
bią się już wspominani bracia Pana-
siukowie, Ola i Adrian Kudewiczowie 
oraz Rafał i Jakub Kułakowscy, Syl-
wester i Adrian Zdunkowie. Zastali-
śmy ich podczas próby kostiumowej 
w Wiejskim Domu Kultury. Opiekun 
grupy ma wiele ciekawych pomysłów 
na podniesienie atrakcyjności spotkań 
kolędniczych, ale ich realizacja będzie 
zależała od zaangażowania młodzieży.

– Jeszcze kilka lat temu nasze wi-
dowisko podnosiło temperaturę prze-
glądu zespołów obrzędowych w dre-
lowie.  Teraz nie mam gwarancji, czy 
uda nam się jeszcze wystąpić w peł-
nym składzie – dodaje K. Kusznierów.

Istvan Grabowski

Powiat bialski

50 lat honorowego krwiodawstwa w Polsce
go odbył się organizowany wraz z Za-
rządem Rejonowym Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Białej Podlaskiej, 
Dzień Honorowego Krwiodawstwa, 
połączony z obchodami 50-lecia Ho-
norowego Krwiodawstwa w Polsce. 

Uroczystość rozpoczął Wiesław 
Selwaniuk, prezes Zarządu Rejono-
wego PCK w Białej Podlaskiej, który 
przywitał zaproszonych gości i przy-
pomniał krótko historię Honorowe-
go Krwiodawstwa w Polsce. Następ-
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Powiat bialski

26 listopada 2008 r. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Piszcza-
cu miała miejsce szczególna uroczy-
stość wręczenia medali „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. Piękny jubi-
leusz świętowało w gminie Piszczac 
19 par: Jan i Zofia Arteccy, Edward 
i Walentyna Daczkowscy, Stanisław 
i Jadwiga Gierko, Kazimierz i Broni-

sława Gierczuk, Jan i Janina Jedut, 
Włodzimierz i Nadzieja Klimuk, Piotr 
i Krystyna Korzeniewscy, Tadeusz 
i Jadwiga Kryńscy, Kazimierz i Maria 

nie starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski serdecznie podziękował honoro-
wym krwiodawcom za bezinteresow-
ny i bezcenny dar serca-dar życia, co 
stawia krwiodawców ponad przecięt-
ność ludzkiego istnienia. Przypomniał, 
że krew jest często koniecznym i jedy-
nym lekiem, który ratuje ludziom ży-
cie. Ta piękna uroczystość była oka-
zją do podziękowania wszystkim tym, 
którzy z sercem i ogromnym zaanga-
żowaniem wspierają misję Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Za tę działal-
ność starosta wręczył okolicznościo-

we dyplomy i upominki 18. honoro-
wym dawcom krwi najliczniej oddają-
cym krew w powiecie bialskim, m.in. 
Piotrowi Ganobis za oddanie 78 850 
ml krwi, Janowi Raban - 65 910 ml, Ja-
nowi Panasiukowi 60 000 ml, Andrze-
jowi Majewskiemu 59 650 ml, Walde-
marowi Oniszczukowi 59 150 ml. Sta-
rosta wręczył dyplomy i nagrody Ka-
rolinie Panasiuk z gimnazjum im. C.K. 
Norwida w Konstantynowie, laureat-
ce XVI edycji Ogólnopolskiej Olim-
piady Promocji Zdrowego Stylu Życia 
Polskiego Czerwonego Krzyża (I miej-

sce w etapie rejonowym i IV miejsce 
w etapie krajowym w kategorii – szko-
ły gimnazjalne) oraz Sylwii Wildt-Ste-
faniuk, opiekunowi szkolnego koła 
PCK w Konstantynowie. W trakcie uro-
czystości wręczono odznaczenia dla 
krwiodawców i działaczy Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Medale 50-lecia 
HDK otrzymali Wiesław Barnak, Tade-
usz Bojarczuk i Wiesław Selwaniuk.  
Odznakę Honorową PCK III st. otrzy-
mała Anna Jureczek, a Odznakę Ho-
norową PCK IV st. Alicja Konon. Dy-
plomem marszałka województwa od-
znaczony został Mieczysław Olgierd 
Popławski

Obecnie krew około 420 tys. litrów 
oddaje blisko 0, 6 mln osób. W imie-
niu tysięcy biorców, którzy otrzymali 
krew lub jej składniki pragniemy po-
dziękować za honorowe oddawanie 
krwi. Życzymy dużo radości, wielu sło-
necznych dni i wytrwałości w pielę-
gnowaniu tak pięknej postawy życio-
wej.   Jednocześnie pragniemy, aby 
w tych szczególnych dniach, pamię-
tając o długoletnich krwiodawcach, 
prosić osoby, które jeszcze nigdy nie 
przystąpiły do tak szczytnego celu, 
aby przyłączyli się do akcji Honoro-
wego Krwiodawstwa lub przystąpie-
nia do rejestracji w Krajowym Banku 
Dawców Szpiku Kostnego.

(AJ)

GMiNa PisZCZaC

Złote gody jubilatów
Majewscy, Edward i Halina Miedziń-
scy, Stanisław i Eugenia Najdyhor, 
Henryk i Władysława Nowak, Piotr 
i Teresa Pietruczuk, Józef i Marianna 
Segień, Franciszek i Regina Szulga-
niuk, Franciszek i Franciszka Szysz-
kiewicz, Stanisław i Maria Tokarscy, 
Eugeniusz i Janina Romaniuk oraz 
Jan i Leokadia Witek.

W uroczystości uczestniczyli: po-
seł Franciszek Jerzy Stefaniuk, prze-
wodniczący Rady Gminy Kamil Ko-
żuchowski i wójt Jan Kurowski. Ak-
tu dekoracji medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie dokonał F. J. Ste-
faniuk w asyście władz gminnych, któ-
rzy wręczali każdej parze listy gratula-
cyjne i kwiaty. Uroczystość była upięk-
szona występem uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Połoskach. Po oficjal-
nych uroczystościach, dalsze spotka-
nie odbywało się przy symbolicznej 
lampce szampana i słodyczach.

UG w Piszczacu
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Powiat bialski

10 grudnia 2008 r. podsumowano 
zorganizowany przez Starostwo Po-
wiatowe konkurs „Czysta Ziemia”. Mo-
gły wziąć w nim udział wszystkie szko-
ły oraz zespoły szkół z powiatu bial-
skiego. Deklarację uczestnictwa zło-
żyło 29 plac. Po zakończeniu okresu 
działań konkursowych sprawozdania 
złożyło 21 szkół, w tym 13 podstawo-
wych z miejscowości: Cicibór Duży, 
Hrud, Kodeń, Komarno Kolonia, nr 2 
Międzyrzec Podlaski, Rudniki, Styrzy-
niec, Sitnik, Sławacinek Stary, Swo-
ry, Szóstka, Zalesie, Żerocin, 4 gimna-
zja w miejscowościach: Cicibór Duży, 
Łomazy, Rossosz, Wisznice, 1 zespół 
szkół w Tucznej oraz 3 szkoły ponad-
gimnazjalne tj. Liceum Ogólnokształ-
cące i Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Międzyrzecu Podlaskim oraz 
Zespół Szkół w Małaszewiczach,

Komisja oceniają została zaskoczo-
na różnorodnością działań. Na szcze-
gólne uznanie zasłużyły akcje, w któ-
rych włączano środowiska poza szkol-
ne np. rodziców, pracowników urzę-
dów gmin, nadleśnictw, zakładów ko-
munalnych. Wspólpracowano ze stra-
żą pożarną, i innymi miejscowymi or-
ganizacjami. Większość szkół od lat 
kontynuuje współprace z Organiza-
cja Odzysku REBA, promującą zbiór-
kę zużytych baterii. Wszystkie szko-
ły corocznie biorą udział w „Sprząta-
niu świata”.

Wyznaczony cel konkursu: lepsze 
zrozumienie związków przyczynowo 
- skutkowych pomiędzy praktyką co-
dziennego zachowania, stanem czy-
stości i estetykę otoczenia oraz jako-
ścią środowiska, w którym żyjemy, 
został osiągnięty, wykorzystując przy 
tym atrakcyjne formy działania. Każda 
ze szkół uczestniczących wykonała za-
dania zasługujące na ich zaprezento-

Konkurs „Czysta Ziemia”
wanie. Poniżej kilka wybranych przy-
kładów działań szkół nagrodzonych:

- obchody „Dnia Ziemi” z liczny-
mi konkursami plastycznymi i wiedzy 
ekologicznej,

- zbiórka odpadów segregowa-
nych: makulatury, opakowań z two-
rzyw sztucznych, szkła, 

   puszek aluminiowych, złomu sta-
lowego a także odpadów niebezpiecz-
nych tj. baterii i zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego

- likwidacja dzikich wysypisk w naj-
bliższej okolicy,

- ankietowanie mieszkańców miej-
scowości w celu rozpoznania świado-
mości oraz rozpoznania potrzeb odno-
śnie prawidłowej gospodarki odpada-
mi powstającymi w gospodarstwach 
domowych,

- akcje propagujące zakupy z wła-
sną torbą wielokrotnego użytku,

- wykonywanie ulotek propagują-
cych wśród mieszkańców potrzebę se-
gregacji odpadów,

- inscenizacje szkolne o tematyce 
związanej ze szkodliwością odpadów 
dla środowiska przyrodniczego,

- zwiedzanie najbliższych obiektów 
technicznych związanych z unieszko-
dliwianiem odpadów tj. składowisk, 
zakładów komunalnych,

- analiza źródeł powstawania od-
padów i ich składu np. w akcji „Staty-
styka ze śmietnika”,

Konkurs był okazją do poznania, ja-
kim problemem są śmieci i uświado-
mienie, że nie ogranicza się on jedynie 
do „posprzątania” miejsc zanieczysz-
czonych. Uczestnicy konkursu mieli 
sposobność uświadomienia:, co to są 
śmieci, co się na nie składa, czy mu-
siały powstać,

Jakie będą skutki pozostawienia 
ich w środowisku, co należy z nimi 

zrobić, jakie są możliwości segregacji 
odpadów w miejscowości, dokąd tra-
fiają śmieci i odpady wysegregowa-
ne. Uświadomiono młodzieży, że ze-
brane odpady przedstawiają wartość 
materialną, może niewielką wyrażo-
ną w złotówkach, ale znaczną, jako su-
rowce wykorzystywane w recyklingu 
do produkcji tych samych lub innych 
produktów. Niezwykle istotnym jest 
rozpoczęcie powszechnej akcji zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz baterii. Są to odpa-
dy należące do niebezpiecznych, więc 
udział dzieci w ich zbiórce wymagał 
współdziałania rodziców. Konkurs był 
też sprawdzianem sprawności funk-
cjonowania systemu gospodarki od-
padami w poszczególnych gminach, 
których zadaniem jest zapewnienie 
prawidłowego odbioru i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych.

W konkursie wyłoniono siedem 
szkół, które otrzymały wartościowe 
nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe.  I miejsce przyznano dla 
Zespołu Szkół w Zalesiu. Nagrodą był 
projektor multimedialny EPSON oraz 
kamera cyfrowa Panasonic w zestawie 
z dodatkowym akumulatorem oraz tor-
bą. II miejsce ex-equo Zespół Placówek 
Oświatowych Szkoła Podstawowa im. 
kpt. Michała Fijałki w Kodniu oraz Ze-
spół Szkół im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Małaszewiczach Nagrodą 
był projektor multimedialny EPSON.

III miejsce ex-equo zajęły cztery 
szkoły: Szkoła Podstawowa im. Legio-
nów Polskich w Żerocinie, Szkoła Pod-
stawowa im. 1000-lecia Państwa Pol-
skiego w Sworach, Szkoła Podstawo-
wa im Janiny Porazińskiej w Styrzyń-
cu, Szkoła Podstawowa im. Kajetana 
Sawczuka w Komarnie Kolonii. Za za-
jęcie trzeciego miejsca szkoły otrzy-
mały kamerę cyfrową w zestawie z do-
datkowym akumulatorem oraz torbą.

Łucja Zieniuk
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Urząd Marszałkowski woje-
wództwa lubelskiego, depar-
tament rolnictwa i środowiska 

zorganizował 9 grudnia w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego 
szkolenie „Kompleksowe rozwiąza-
nia w zakresie gospodarki odpadami 
w kontekście „Planu gospodarki od-
padami dla województwa lubelskie-
go 2011”. W szkoleniu uczestniczyli 
pracownicy urzędów gmin oraz sta-
rostw powiatowych z północnej czę-
ści województwa. 

Uczestnicy wysłuchali dwudzie-
stominutowych referatów przedsta-
wionych przez przedstawicieli lubel-
skich instytucji: Oddziału Centrum 
Zarządzania Gospodarka Odpadami 
Departament Rolnictwa i Środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego, Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Lublinie, Wydziału Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta Lublin, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lubli-
nie, Lubelskiej Fundacji Ochrony Śro-
dowiska Naturalnego a także przed-
stawicieli przedsiębiorstw gospoda-
rujących odpadami: Polskiej Korpo-
racji Recyklingu Sp. z o.o. Zakładu 
Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elek-
trycznego i Elektronicznego w Lubli-
nie, Cemex Polska Sp. z o.o. Cemen-
townia Chełm, firmy SIGMA S.A. Lu-
blin oraz Bialskich Wodociągów i Ka-
nalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bia-
łej Podlaskiej.

W referacie na temat „Zadania sa-
morządów wynikające z „Planu go-
spodarki odpadami dla wojewódz-
twa lubelskiego 2011” przedstawio-
ne zostały cele i działania w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
Wojewódzki plan gospodarki odpada-
mi (Wpgo2011) przyjęty został w dniu 
27 października 2008 r uchwałą Sej-
miku Województwa Lubelskiego nr 
XXV/435/08 i jest aktualizacją doku-
mentu z 2003 r. Stan wyjściowy scha-
rakteryzowano biorąc pod uwagę da-
ne z 2006 i 2007 roku. W wojewódz-
twie lubelskim, wg danych szacunko-
wych, wytwarzane jest rocznie około 
691 tys. Mg odpadów komunalnych 
tj. ok. 314 kg/ mieszkańca. Ilość odpa-
dów zebranych w 2006 r. wynosi jed-
nak niewiele ponad połowę tej ilości 
tj. 363 tys. Mg. W województwie funk-
cjonuje 10 sortowni i jeden magazyn 
do segregacji śmieci o łącznych mo-
cach przerobowych ok. 100 tys. Mg/
rok. Odpady biodegradowalne zago-
spodarowywane są w 3 kompostow-
niach ( KOM-EKO Sp. z o.o. w Lubli-
nie, KRAS-EKO Sp. z o.o. w Wincen-

Gospodarka odpadami
towie i Zakłady Azotowe PUŁAWY 
S.A.)  o mocach przerobowych ok. 
4 Mg/rok i 1 instalacji do fermentacji 
odpadów (MPWiK Sp. z o.o. w Puła-
wach. Na terenie województwa funk-
cjonowało 122 składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne, 
z których tylko 27 spełniało wymaga-
nia techniczne określone w ustawie 
o odpadach. Dostosowania do wy-
magań unijnych wymagało 27 obiek-
tów a 30 przeznaczonych było do za-
mknięcia do 2009 r., pozostałe 11 były 
w trakcie zamykania lub rekultywacji.

Cele główne określone w planie to:

1. Utrzymanie tendencji oddzielenia 
wzrostu ilości wytwarzanych od-
padów od wzrostu gospodarcze-
go kraju wyrażonego w PKB.

2. Zwiększenie udziału odzysku 
w tym recyklingu, w szczególności 
odzysku energii z odpadów, zgod-
nego z wymaganiami ochrony śro-
dowiska.

3. Zapewnienie wystarczającej licz-
by instalacji do zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych w wo-
jewództwie w oparciu o ponad-
gminne zakłady zagospodarowa-
nia odpadów.

4. Zwiększenie ilości zbieranych se-
lektywnie odpadów niebezpiecz-
nych występujących w strumie-
niu odpadów komunalnych.

5. Wyeliminowanie praktyki nielegal-
nego składowania odpadów.

6. Zmniejszenie ilości odpadów 
unieszkodliwianych przez składo-
wanie.

7. Zamknięcie do końca 2009 r. 
wszystkich składowisk niespełnia-
jących przepisów prawa.

Zadania dla samorządów z po-
wiatu bialskiego określone zostały 
w grupie zadań Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów Rejonu Biała 
Podlaska (jednego z 10 wyznaczo-
nych w województwie).  Szczegóło-
we zadania na lata 2008 - 2019 w za-
kresie rozbudowy, modernizacji i bu-
dowy zakładów zagospodarowania 
odpadów to:

1. Budowa i rozbudowa zakładu za-
gospodarowania odpadów (sor-
townia, instalacje do zagospoda-
rowania odpadów ulegających 
biodegradacji, instalacja do pro-

dukcji paliwa z odpadów, stano-
wisko do demontażu odpadów 
wielkogabarytowych, instalacja 
rozdrabniania gruzu budowlane-
go, pomieszczenia magazynowe, 
składowiska odpadów i.t.p. Jed-
nostką odpowiedzialna jest WOD-
KAN Sp. z o.o. oraz gminy.

2. Budowa 3 stacji przeładunkowych, 
z możliwym doposażeniem w sor-
townię odpadów z selektywnej 
zbiórki, kompostownię odpadów 
z pielęgnacji terenów zielonych, 
punktu zbiórki odpadów niebez-
piecznych. Jednostką odpowie-
dzialną jest WOD-KAN Sp. z o.o. 
oraz gminy.

3. Prowadzenie selektywnego zbie-
rania i odbierania odpadów komu-
nalnych – odpowiedzialni przed-
siębiorcy prowadzący działalność 
w zakresie gospodarowania odpa-
dami oraz gminy.

4. Zamykanie i rekultywacja składo-
wisk. Do 2009 roku powinny być 
zamknięte składowiska w Między-
rzecu Podlaskim, Wisznicach i Hor-
bowie gm. Zalesie. W trakcie za-
mykania i rekultywacji jest skła-
dowisko miejskie, zlokalizowane 
w Kaliłowie gm. Biała Podlaska.

5. Monitoring składowisk. Obowią-
zek monitoringu dotyczy skła-
dowisk funkcjonujących oraz za-
mkniętych. Po roku 2009 na te-
renie powiatu mogą być użytko-
wane po dostosowaniu do obo-
wiązujących wymagań, składo-
wiska w: Kodniu, Piszczacu, Ja-
nowie Podlaskim i Komarnie gm. 
Konstantynów.  Wymagania tech-
niczne spełnia jedynie składowi-
sko w Lebiedziewie gm. Terespol. 
Za realizację tego obowiązku od-
powiedzialni są zarządzający skła-
dowiskami.

6. Działalność informacyjno – eduka-
cyjna.

Pozostałe referaty dotyczyły: źró-
deł finansowania, możliwości odzy-
sku i recyklingu niektórych odpadów 
wysegregowanych z odpadów komu-
nalnych oraz działalności informacyj-
no – edukacyjnej, jako niezbędnego 
elementu systemu gospodarki od-
padami.

Łucja Zieniuk
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1 grudnia w siedzibie oddziału Lu-
belskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Grabanowie odbyło się se-
minarium wojewódzkie „Dziedzictwo 
kulturowe południowego Podlasia”. 
Adresowane było do społeczności lo-
kalnych, związków, stowarzyszeń, Kół 
Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Kul-
tury, Urzędów Gmin, innych osób i in-
stytucji, dla których promocja i zacho-
wanie zasobów kulturowego dziedzic-
twa jest sprawą priorytetową. Miało 
ono zaprezentować zasoby kulturowe-
go dziedzictwa, pokazać ciekawe przy-
kłady podejmowanych inicjatyw oraz 
wskazać możliwe źródła finansowania.

Z uwagi na zakres tematyczny 
frekwencja była spora (111 uczestni-
ków). Seminarium otworzył dyrektor 
LODR Tadeusz Solarski. Starosta bial-
ski Tadeusz Łazowski zwrócił uwagę 
na znaczenie dziedzictwa kulturowe-
go w rozwoju regionu, na rolę gmin 
i ośrodka doradztwa rolniczego w za-
kresie promocji i zachowania zasobów 
tego dziedzictwa.

Andrzej Kasprzyk z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im Pa-
pieża Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej przypomniał obrzędy i zwyczaje 
na wsi, związane z porami roku, świę-
tami i okolicznościami. Możliwości fi-

nansowania działań w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013 przedstawił zastępca 
dyrektora departamentu koordynacji 
projektów europejskich w Lubelskim 
Urzędzie Marszałkowskim Przemy-
sław Zalewski.  

W następnej części seminarium 

Powiat bialski

Dziedzictwo kulturowe Podlasia
miały miejsce wystąpienia przedsta-
wicieli lokalnych organizacji, którzy 
prezentowali swoje działania. Zofia 
Józefaciuk przedstawiła historię po-
wstania i ekspozycję prywatnego Mu-
zeum Wsi w miejscowości Studzian-
ka. Muzeum, powstało już kilkanaście 
lat temu dzięki staraniom wszystkich 
członków rodziny Józefaciuk. Obec-
nie zbiory muzealne to ponad 2 tysią-
ce eksponatów. Zebrane przedmioty 
ustawiono działami według ich prze-
znaczenia, a każdy eksponat jest opi-
sany. Przybywają tu wycieczki i oso-
by prywatne, dla których wizyta w mu-
zeum jest swoistą lekcją historii i etno-
grafii. Częstym gościem jest też Pań-
stwowa Wyższa Zawodowa. Pracow-
nicy i studenci pomagali uporządko-
wać i opisać zbiory. O muzeum po-
wstało wiele prac seminaryjnych, li-
cencjackich i jedna magisterska. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Białej Podlaskiej Bożenna Paw-
lina-Maksymiuk przedstawiała oko-
liczności powstania Stowarzyszenia 
„Tradycja i Współczesność”, które to 
uzyskiwało pomoc finansową w ra-
mach grantów na działania. Omówiła 
też specyfikę pracowni ginących za-
wodów w gminie, tematykę i zakres 
ich działań. Podobnych pracowni nie 

dorobiła się żadna inna gmina powia-
tu bialskiego.

W seminarium uczestniczył lider 
Bialskopodlaskiej Grupy Działania Ma-
riusz Kostka. Prezes przedstawił dzia-
łania BLGD. W zakresie promocji kul-
turowego dziedzictwa było ich spo-
ro: konkursy wyrobów twórców lu-

dowych, warsztaty dla mieszkańców 
obszarów wiejskich, prezentacje na 
festynach, dożynkach i innych impre-
zach. Uwieńczeniem tych działań by-
ło wydanie katalogu prezentującego 
twórców ludowych naszego obsza-
ru, zwanego umownie południowym 
Podlasiem.

Ostatnią inicjatywę, ale nie mniej 
ciekawą i także uwieńczoną ogrom-
nym sukcesem, przedstawiła prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji 
Mieszkańców Polesia Lubelskiego Ga-
briela Bilkiewicz. W gminie Podedwó-
rze, w miejscowości Hołowno już pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku w budynku zlikwidowa-
nej szkoły powstało Centrum Eduka-
cji Regionalnej. Również dzięki aktyw-
ności i zaangażowaniu mieszkańców 
i przy pomocy finansowej w ramach 
grantów udało się stworzyć bazę tak 
atrakcyjną, że z całej Polski przyjeż-
dżają uczestnicy by uczyć się ginących 
już metod produkcji i ginących zawo-
dów. W Centrum Edukacji spotykają 
się mieszkańcy wsi, w szczególności 
młodzież wyrabiając różne eksponaty, 
pamiątki wiążące się z miejscową tra-
dycją i zasobami dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego.

W trakcie seminarium przewi-
dziano też prezentację oraz degusta-
cję produktów lokalnych i tradycyj-
nych przygotowanych przez  miesz-
kańców gminy Kodeń. Gmina Kodeń 
może poszczycić się już kilkoma pro-
duktami wpisanymi na listę produk-
tów tradycyjnych. Taka lista prowa-
dzona jest przez marszałka wojewódz-
twa. Wpis na listę to promocja dla lo-
kalnych produktów, których metoda 
produkcji, użyte surowce wynikają 
z miejscowych tradycji, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. Nie za-
brakło akcentów świątecznych. Zorga-
nizowano, bowiem wystawę stroików 
i innych ozdób związanych z tym Bo-
żym Narodzeniem. Wyroby wystawia-
li mieszkańcy powiatu bialskiego, łu-
kowskiego i parczewskiego.

Nie sposób też nie wspomnieć 
o wystawie prac licencjackich studen-
tów z PWSZ w Białej Podlaskiej. Były 
to prace, w których główną tematyką 
było kulturowe i przyrodnicze dzie-
dzictwo. Seminarium było otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych, którzy 
dbają o przetrwanie i zachowanie tra-
dycji, obrzędów ludowych, rzemiosła 
i rękodzielnictwa, którzy kultywując 
tradycje przodków chcą ocalić od za-
pomnienia największe wartości i za-
soby regionu.

Bożena Warda
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W dniach 13-14 grudnia odbył się 
finał Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Pomysł wyszedł od Krzysztofa Badal-
skiego, prezesa Stowarzyszenia Roz-
woju Gminy Miejskiej w Terespolu. 
Stowarzyszenie przekonsultowało po-
mysł z grupą inicjatywną „Nadbużan-
ki”. Wystosowały one wniosek do Na-
rodowej Agencji Młodzież w Działaniu, 
która przyznała na ten cel 5700 euro. 
Odtąd „Nadbużanki” aktywnie kiero-
wały realizacją projektu. Jarmark był 
realizowany w partnerstwie z MOK, 
przedszkolem miejskim, Zespołem 
Szkól Ogólnokształcących nr 1 i Ze-
społem Szkół Publicznych nr 1 oraz 
parafiami rzymskokatolicką i prawo-
sławną z Terespola, firmą Em – Łat Elż-
bieta Parzyszek i zespołem Trio Dan-
ce Tomka Oleszczuka. W jego realiza-
cję włączyły się szeroko dzieci i mło-
dzież, Beata Szeffer, przewodniczący 
rady miasta Jarosław Tarasiuk, bur-
mistrz Jacek Danieluk, sekretarz mia-
sta Józef Paderewski, Tadeusz Jaw-
toszuk z grupą techniczno- gospodar-
czą, prezes PGKiM Jacek Szczepaniak 
z załogą. Większość działań było wy-
konanych społecznie. 

Całość imprezy koordynował na 
bieżąco Zarząd Stowarzyszenia Roz-
woju Gminy Miejskiej Terespol. Wpro-
wadzenia do jarmarku w obrzędowo-
ści prawosławnej i katolickiej już we 
wrześniu rozpoczęli spotkaniami du-
chowni z terespolskich parafii: prawo-
sławnej ks. Jarosław Łoś i rzymskoka-
tolickiej ks. Dariusz Żmuda.  

Od października 2008 r były reali-
zowane warsztaty. Jako pierwsze roz-
poczęły się warsztaty teatralne pro-
wadzone przez aktora Akademii Te-
atralnej z Warszawy Piotra Filonowi-
cza. W warsztatach wzięła udział mło-
dzież i Anna Pietrusik, dyrektor MOK . 

W ramach tych warsztatów mło-
dzież z grupy teatralnej przygotowy-
wała etiudę teatralną wg. baśni H.Ch. 
Andersena „Dziewczynka z zapałka-
mi”. Następne spotkania były prowa-
dzone pod kierunkiem Anny Pietru-
sik.  Równolegle były kontynuowane 
warsztaty twórczości ludowej. Pod-
czas tych warsztatów młodzież wyko-
nywała szopki betlejemskie pod kie-
runkiem Augustyna Kuszneruka oraz 
gwiazdy kolędnicze pod kierunkiem 
Andrzeja Lipowieckiego. Stanowiły 
one m.in. dekorację sceny. Pod kierun-
kiem instruktorki Danuty Izdebskiej 
były prowadzone warsztaty rękodziel-
nicze, podczas których młodzież wy-
konywała gipsowe odlewy oraz kokar-
dy świąteczne. Także na zaproszenie 
strony polskiej, warsztaty rękodziel-
nicze ozdób choinkowych ze słomki 

( w tym pozłacanych) prowadziła ar-
tystka ludowa z Białorusi Galina Bara-
nowska. Wielkim przeżyciem ducho-
wym były warsztaty wokalne dla chó-
ru Corda Vox”, które prowadziła Na-
talia Niemen – Otremba. Nie mniej 
atrakcyjne były warsztaty plastyczne 
prowadzone przez znaną artystkę pla-
styk Edytę Drobysz. 

Zgodnie z programem tych warsz-
tatów, młodzież terespolskiego liceum 
ogólnokształcącego pod kierunkiem 
Edyty Drobysz przygotowała sceno-
grafię plastyczną sceny do finału jar-
marku. Na hali znajdowały się namio-
ty, które wypożyczył Karol Gójski 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Koroszczynie. 13 grudnia odbywał 
się jarmark. Była też okazja do spotka-
nia ze św. Mikołajem. Wspaniale za-
brzmiały kolędy i pastorałki w wyko-
naniu dzieci i młodzieży z przedszko-
la miejskiego i szkół terespolskich. Nie 
lada atrakcję stanowiła degustacja 12 
wigilijnych potraw przygotowanych 
przez 12 dziewcząt pod kierunkiem 
Elżbiety Parzyszek i Danuty Siczek. 
Na przygotowanie potraw użyczy-

ła kuchni przedszkolnej dyrektor An-
na Malicka. Pierwszy dzień finału za-
kończył występ chóru Corda Vox pod 
dyrekcją Tomasza Jezuita. W drugim 
dniu finału etiudę teatralną wg baśni 
H. Ch. Andersena „Dziewczynka z za-
pałkami”. Rolę dziewczynki zagrała 
niezwykle uzdolniona 7 letnia Julia Za-
orska. Widzowie mogli zobaczyć po-
ruszające serca i umysły sceny. Z jed-

nej strony ciepło bijące z mieszkania 
i kolację wigilijną, a z drugiej strony 
znieczulicę, zamarzniętą dziewczyn-
kę, którą w swoje ramiona objął anioł.

Odbył się także koncert „ Świą-
tecznej paczki” –gości i solistów z Te-
respola. Wystąpiła też gwiazda wie-
czoru Natalia Niemen-Otremba z ze-
społem muzycznym Jazz Trio. Widow-
nię stanowili w przeważającej części 
dzieci i młodzież. Pytani o wrażenia 
powiedzieli: 

Prezes SRGM Krzysztof Badalski: 
- na co dzień jestem ekspedytorem 
w kolejowym transporcie międzyna-
rodowym, ale już od dzieciństwa mam 
pasję społecznika i pomysły, aby coś 
zrobić dla tego miasta, więc wcielam 
je w czyn, 

Izabela Gola: - jestem socjologiem, 
co mnie w dużym stopniu ułatwiło 
przygotowanie i realizację projektu. 
Cieszę się, że w jego realizacji wzięła 
udział duża grupa młodzieży,  

Andrzej Lipowiecki: - jestem in-
żynierem automatykiem, w MOK je-
stem instruktorem modelarstwa, 
a od małego chodziłem kolędować 

z gwiazdą przez siebie wykonaną, 
cieszę się, że mam młodych, któ-
rzy chętnie wykonali gwiazdy i pod-
trzymują tradycje bożonarodzenio-
we, a w obecnej dobie, gdy telewizja 
i komputer wypiera tradycje, utrzy-
manie polskiej obrzędowości jest na-
szym szczególnym wspólnym obo-
wiązkiem.  

Adam Jastrzębski                               

  

Udany jarmark świąteczny
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12 grudnia przy ul. Kraszewskiego 
4 w Białej Podlaskiej uroczyście otwar-
to filię Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Międzyrzecu Podlaskim. 
W otwarciu udział wzięli starosta Ta-
deusz Łazowski z wicestarostą Janem 
Bajkowskim. Wśród zaproszonych go-
ści byli również przedstawiciele samo-
rządu powiatu bialskiego w osobach: 
Marzenny Andrzejuk, Wojciecha Ko-
łodyńskiego, Romualda Kulawca oraz 
Marianny Tumiłowicz, dyrektora wy-
działu spraw społecznych. Przybyłych 
gości powitała dyrektor poradni Bar-
bara Kukieła, która wyraziła wdzięcz-

10 grudnia w Szkole Podstawo-
wej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Białej Podlaskiej podsumowano wy-
darzenia mijającego roku 2008. Uro-
czysty charakter imprezy podkreślała 
obecność wielu gości oraz całej spo-
łeczności szkolnej. Uczestnikiem tego 
spotkania był starosta bialski Tadeusz 
Łazowski. Urząd Miasta reprezento-
wali: naczelnik wydziału spraw spo-
łecznych - Anna Kaliszuk oraz inspek-
tor wydziału edukacji Dorota Górska.  
Ponadto w szkole gościli: ksiądz infułat 
Antoni Laszuk, prezes oddziału powia-
towego ZNP Teresa Sidoruk, prezes za-
rządu oddziału okręgowego TPD  Sta-
nisława Duklewska, dyrektor Osiedlo-
wego Domu Kultury Maria Skoniecz-
na -Mikołajczuk, przedstawiciel PZKS 
Grażyna Nazaruk, przedstawiciele Ce-
chu Rzemieślników i Przedsiębiorców 

OTWARCIE FILII PORADNI
ność za wkład władz samorządu po-
wiatowego w otwarcie filii.

Punkt konsultacyjny poradni za-
mienił ciasne pomieszczenia przy ul. 
Brzeskiej 41 na nową siedzibę przy 
ul. Kraszewskiego 4. Bywalcy Porad-
ni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Międzyrzecu Podlaskim są wyraź-
nie zadowoleni z faktu nowo powsta-
łej filii w Białej Podlaskiej. – Pracow-
nicy nie muszą wymieniać się po-
mieszczeniami, a dzieci przychodzące 
na badania mają gdzie poczekać – cie-
szy się dyrektor B. Kukieła. Mamy te-
raz poczekalnię, co ważne jest szcze-

gólnie wówczas, gdy badania trwa-
ją często ponad 3 godziny. Nowa sie-
dziba posiada ogółem 3 profesjonal-
nie wyposażone gabinety przystoso-
wane do pracy z dziećmi. Remont bu-
dynku sfinansowało Starostwo Powia-
towe. Obecnie pomieszczenia wyglą-
dają nowocześnie, schludnie i este-
tycznie, wyposażono je w funkcjonal-
ne meble, a także nowoczesny sprzęt 
komputerowy.

Starosta Tadeusz Łazowski pod-
kreślił, że wspólne rozmowy i dzia-
łania Rady i Zarządu Powiatu uwień-
czone zostały sukcesem – oddaniem 
do użytku nowej filii poradni. W wy-
remontowanym budynku funkcjonu-
je ona już od września br., przyjmuje 
dzieci, uczącą się młodzież oraz ich ro-
dziców, opiekunów, nauczycieli i wy-
chowawców od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8 do 17. Poradnia 
świadczy bezpłatną pomoc psycholo-
giczną, pedagogiczną i logopedyczną 
dla dzieci i młodzieży z terenu gmin: 
Biała Podlaska, Leśna Podlaska oraz 
Konstantynów. Ogółem Filia obejmuje 
swoim zasięgiem dla ponad 3300 dzie-
ci z wymienionych gmin.

Problemem stanowi tylko fakt, 
że nie wszyscy zainteresowani potra-
fią znaleźć poradnię w nowym miejscu 
przy ul. Kraszewskiego 4. Z pracow-
nikami Poradni można się skontakto-
wać zarówno telefonicznie pod nume-
rem telefonu: (083) 343 31 23 jak rów-
nież drogą elektroniczną pod adresem 
e-mail: poradniapedagog@interia.pl

Anna Zaniewicz

Stanisław Edward Czech i Władysław 
Zaciura. Spotkanie stało się okazją do 
zaprezentowania najważniejszych wy-
darzeń z życia szkoły i wprowadziło 

widzów w atmosferę zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. Goście, za-
uroczeni widowiskiem, przekazali ze-
branym wiele ciepłych słów oraz ob-
darowali społeczność szkolną miłymi 
upominkami.

(red.)

PODSUMOWALI  ROK
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GMiNa JaNÓw PoDlaski

Niezwykle cieszy fakt, że inwesty-
cje ekologiczne coraz częściej znaj-
dują poparcie wśród lokalnych samo-
rządów. Tak jest między innymi w Ja-
nowie Podlaskim. 14 grudnia odda-
no tam do użytku nowoczesną eko-
logiczną kotłownię opalaną słomą, 
wraz ze składem opału. Nowa janow-
ska kotłownia o mocy 1,2 MW to pio-
nierskie rozwiązanie w regionie, któ-
re zapewni ciepło dla kilku budynków 
w Janowie Podlaskim między innymi 
budynkowi Urzędu Gminy, kilku blo-
kom mieszkalnym, Szkole Podstawo-
wej, Gimnazjum, Ośrodkowi Zdrowia, 
oraz odpowiedni zapas mocy grzew-
czej dla planowanej hali sportowej. 
Janowska inwestycja ma co najmniej 
dwa wymiary pierwszym jest posta-
wienie na ekologię i uzyskiwanie ener-
gii z odnawialnych źródeł, drugi to 
aspekt ekonomiczny. Przy tak wyso-
kich i niepewnych cenach oleju opa-
łowego, na którym do tej pory bazo-
wano przy ogrzewaniu, kotłownia na 

słomę zapewnia spore oszczędności, 
a zarazem jest miejscem pracy dla kil-
ku mieszkańców gminy. Janowska in-
westycja dzięki sprawnemu działaniu 
samorządowców została dofinanso-
wana ze środków fundacji Ekofundusz, 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska.

Otwarcie tego nowoczesnego 
obiektu zgromadziło w Janowie wie-
lu znamienitych gości, wśród których 
znaleźli się: poseł Franciszek Jerzy 
Stefaniuk, marszałek województwa 

Funkcjonujące od kilku lat „Progra-
my operacyjne” ministerstwa kultury 
i dziedzictwa narodowego to szcze-
gólnie samorządowych placówek mu-
zealnych nieocenione wprost źródło 
i szansa na pozyskanie środków na 
zadania, na które często nie starcza 
środków z dotacji.

Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Romanowie dzięki pro-
gramowi „Dziedzictwo kulturowe”  
i priorytetowi „Rozwój instytucji mu-
zealnych” odrabia zaniedbane przez 
lata jedno z najważniejszych zadań 
każdej placówki muzealnej, czyli kon-
serwacją zbiorów. Poddano już reno-
wacji prawie wszystkie wymagające 
tego meble z ekspozycji stałej, a jako 
ze muzeum prezentuje prócz pamią-
tek po pisarzu także wnętrza dwor-
skie z XIX wieku, jest to osiągnięcie 
bardzo ważne i przez wszystkich zna-
jących Romanów gości zauważane. 
W 2008 roku zakonserwowano 4 me-
ble, w tym przepiękny stół w stylu bie-
dermeier z intarsją, krzesło w tym sa-
mych stylu, komódkę i kwietnik w ty-
pie mebli japońskich. Od 2007 roku 
konserwowane są też najważniejsze 
pozycje z księgozbioru. W tym roku 
są to między innymi tak istotne książ-
ki jak: powieść Kraszewskiego „Mistrz 
Twardowski” z 1840 roku z autografem 
Zofii – żony pisarza, „Obrazy z życia 
i podróży”, wydane w Wilnie w 1842 
roku (jedyne wydanie tego dzieła), 
księgi pamiątkowe dotyczące jubile-
uszu pięćdziesięciolecia pracy literac-
kiej Kraszewskiego z 1879 roku i bar-
dzo rzadkie wydawnictwo, przygoto-
wany przez pisarza katalog jego zbio-
rów ikonograficznych, wydany w Dreź-
nie w 1865 roku. 

Anna Czobodzińska-Przybysławska

Janów stawia na ekologię
Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek 
Sławomir Sosnowski, radny sejmiku 
województwa Ireneusz Stolarczyk, 
wicestarosta Jan Bajkowski, przed-
stawiciel WFOŚiGW Barbara Socha, 
prof. Adam Wilczewski, dyrekcja i za-
rząd wykonawcy obiektu firmy RAPID, 
oraz władze samorządowe gminy Ja-
nów Podlaski. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w janowskiej Kolegia-
cie pod przewodnictwem księdza ka-
nonika Stanisława Grabowieckiego, 
po której uczestnicy udali się na plac 
przed obiektem, gdzie jako pierwszy 
głos zabrał wójt Jacek Hura. Powitał 
licznie przybyłych gości, po czym po-
dziękował władzom województwa i 
przedstawicielowi WFOŚiGW za przy-
chylność dla realizacji inwestycji, rad-
nym gminy, pracownikom UG, oraz 
wykonawcy. Głos zabierali: marszałek 
województwa, przedstawiciel WFO-
ŚiGW, dyrekcja firmy RAPID, oraz wi-
cestarosta bialski. Aleksander Kompa, 
prezes PEC w Białej Podlaskiej słusz-

nie zauważył, że Janów Podlaski dzia-
ła z kilkunastoletnim wyprzedzeniem 
na polu ciepłownictwa. Przecież gdy 
unijne konferencje odbywające się w 
ostatnim czasie, na których dopiero 
planuje się zwiększenie udziału pro-
dukcji energii z odnawialnych źródeł 
w najbliższym dziesięcioleciu to Ja-
nów Podlaski już dzisiaj rezygnuje z 
węgla czy oleju na rzecz ekologicznej 
energii pochodzącej ze słomy. Ponad-
to wszyscy przemawiający podkreśla-
li znaczenie tego typu inwestycji eko-

logicznych dla lokalnego ciepłownic-
twa, oraz zmniejszonej ilości zanie-
czyszczeń emitowanych do atmosfe-
ry, zaznaczali, że to ogromny sukces 
samorządu, życzyli także zgromadzo-
nym pomyślności z okazji zbliżających 
się świąt.

Następnie dokonano uroczyste-
go przecięcia wstęgi i poświęcenia 
obiektu, po którym zgromadzeni mo-
gli zwiedzić obiekt, zapoznać się z za-
stosowaną technologią oraz obejrzeć 
proces rozpalania kotła. 

Krzysztof Skibiński

Ministerstwo 
dla muzeum
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Już po raz drugi w Zespole Szkół 
Publicznych nr 1 w Terespolu odbył 
się wieczór kolęd. Wyjątkowy koncert 
został przygotowany przez samorządy 
uczniowskie szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum, którymi opiekują się: An-
na Warakomska, Beata Wolczyk oraz 
Alina Lewczuk. 

W pięknie udekorowanej sali, w któ-
rej unosił się zapach choinek, świec, 
domowego ciasta i świeżo parzonej 
kawy, występy obejrzało wielu gości, 
w tym burmistrz Jacek Danieluk, prze-
wodniczący Rady Miasta Jarosław Ta-
rasiuk, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Barbara Szprychel. Licznie przy-
byli rodzice, dziadkowie, opiekunowie 
artystów, którzy ze wzruszeniem oglą-
dali popisy swoich pociech.

Wieczór kolęd rozpoczął się Ja-
sełkami, w wykonaniu najmłodszych 
uczniów szkoły podstawowej, których 
do występów przygotowały Zuzanna 
Jaroszuk oraz Eliza Lańska. Piękne ko-
lędy, pastorałki oraz świąteczne piosen-
ki wykonało wielu młodych i niezwykle 
uzdolnionych wokalistów, którzy ćwi-
czyli pod czujnym okiem Piotra Sko-
limowskiego. Publiczność zachwyci-
ło nie tylko znakomite wykonanie tych 
utworów, świetnie przygotowane aran-

Tradycją stały się przedświątecz-
ne kiermasze przygotowywane przez 
nauczycieli SOSW w Zalutyniu. Te-
goroczny był wyjątkowo bogaty pod 
względem asortymentu. Do nabycia 
były min.: oryginalne szopki, świecz-
niki gipsowe, obrazki z aniołkiem, 
gwiazdki, aniołki i zdobione piernicz-
ki na choinkę, choinki z szyszek, anio-

Koncert kolęd

GMiNa PisZCZaC

Przedświąteczny kiermasz

że, ale także akompaniament uczniów 
naszej szkoły: Łukasza Mazura, Piotra 
Badalskiego i Jakuba Danieluka.

Zabawny występ kabaretu Gnat, 
przygotowany przez Annę Warakom-
ską, rozbawił publiczność i poka-
zał, że Święta Bożego Narodzenia to 
przede wszystkim czas radości, miło-
ści, wspólnego kolędowania. 

 Podczas koncertu odbywał się 
kiermasz prac świątecznych, wykona-
nych przez uczniów jedynki. Ponadto 
uczestnicy wieczoru kolęd mogli zro-
bić zdjęcie rodzinne, a także poczę-
stować się pysznym ciastem, upieczo-
nym przez nauczycieli. Uczestnicząc 
w tym wspaniałym koncercie po raz 
kolejny przekonaliśmy się, jak wszech-
stronnie uzdolnieni są nasi uczniowie 
i jak dużo pracy wkładają w rozwijanie 
swoich pasji oraz umiejętności.

Kamila Korneluk 

ły: ażurowe, drewniane, z masy sol-
nej oraz wielki wybór kartek świątecz-
nych. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się szopki wykonane z kory 
brzozowej oraz wszelakie anioły. Kier-
masz ma już swoich stałych i wiernych 

klientów, niektórzy z nich szczodrą rę-
ką zostawiają kwoty większe niż suge-
rowane ceny.

W przygotowanie stroików i ozdób 
bożonarodzeniowych zaangażowa-
ni byli: Bożena Guz, Renata Szczer-
ba, Beata Mirońska, Marianna Ban-
darzewska, Wanda Pietruczuk, Jani-
na Wrzaszcz, Agnieszka Lewkowicz, 
Krystyna Chryścienko, Beata Antoń-
czyk i Urszula Niedźwiedź.

Trzeba nadmienić, że prace by-
ły wykonywane nie tylko podczas 
zajęć z dziećmi, ale również w do-
mach, w czasie wolnym nauczycie-
li. Magda Kaczan z Piszczaca, absol-
wentka uczelni artystycznej, przeka-
zała ośrodkowi nieodpłatnie 31 figu-
rek z masy solnej. Darowane postacie 
Świętej Rodziny posłużyły do ozdo-
bienia szopek. Pokaźna kwota pienię-
dzy uzyskana z kiermaszu zostanie 
w całości przekazana na potrzeby wy-
chowanków ośrodka.

Barbara Brodacka 
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W przedświątecznej atmosferze, 
w wystroju ludowych ozdób bożona-
rodzeniowych, wśród ludzkiej życzli-
wości odbyła się konferencja poświę-
cona “Pobudzaniu aktywności lokal-
nych środowisk poprzez działania 
kulturalne, sportowe i turystyczne”. 
Zorganizowana przez Wydział Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowe-
go w Białej Podlaskiej odbyła się ona 
16 grudnia w klubie kultury bialskiego 
GOK w Sitniku. Konferencja była skie-
rowana do organizacji pozarządowych 
działających w sferze kultury, turysty, 
sportu, jak również instytucji kultury. 
Na spotkanie przybyli także wójtowie 
gmin z powiatu bialskiego i zaprosze-
ni radni powiatowi. Konferencja mia-
ła na celu aktywizowanie i zachęcenie 
działających w tych sferach społecz-
nych do pozyskiwania środków unij-
nych i publicznych. Jednocześnie mia-
ła za zadanie pokazywać dobre prak-
tyki, m.in. na przykładzie gminy Biała 
Podlaska z jej konsekwentną polityką 
kulturalną służącą społecznemu do-
bru czy działań Bialskopodlaskiej Lo-
kalnej Grupy Działania. 

Konferencję otworzył Tadeusz Ła-
zowski, starosta bialski, który przywi-
tał zgromadzonych, podzielił się pla-
nami i realizacjami Starostwa Powia-
towego w kwestiach prospołecznych, 
a następnie zachęcił zgromadzonych 
do podejmowania działań służących 
dobru mieszkańców powiatu bialskie-
go. Później zaprezentowano prelekcje 
zaproszonych wykładowców. Przemy-
sław Zalewski, zastępca dyrektora de-
partamentu koordynacji projektów eu-
ropejskich Urzędu Marszałkowskiego 
mówił o „możliwościach realizacji na 
obszarach wiejskich projektów doty-
czących kultury, sportu, turystyki w ra-
mach PROW 2007-2013. Następnie Ali-
na Lipka z BLGD zreferowała prelekcję 
Mariusza Kostki, prezesa BLGD „Pro-
gram Leader jako zachowanie trady-
cji ludowych, kulturalnych i historycz-
nych na przykładzie projektu realizo-
wanego przez BLGD. Doradca kluczo-
wy Regionalnego Ośrodka EFS z Lubli-
na mówiła o „wsparciu inicjatyw z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego”. 
Na koniec części wykładowej Anna 
Jóźwik ze Starostwo Powiatowego na-
kreśliła możliwości uzyskania dotacji 
na realizację w 2009 r. zadań z zakre-

Historia gazetki sięga roku 1993, 
kiedy to jedna z uczennic, Karolina Li-
twiniuk zwróciła się do Marka Feren-
sa z propozycją powołania do życia pi-
sma, poruszającego problemy ekolo-
giczne Terespola.

Pierwszy numer, wydany w grud-
niu tegoż roku, powstał wyłącznie 
dzięki determinacji jednej uczennicy, 
która jednak zrezygnowała z dalszej 
pracy nad gazetką.

Dopiero w lutym 1994 roku utwo-
rzył się pierwszy, prawdziwy skład 
redakcyjny, na czele którego stanę-
ła Ewa Wróblewska. Przy współpra-
cy uczniów najstarszych klas, opie-
kuna Marka Ferensa, wsparciu Jolan-
ty Żuk, Barbary Żuk, Barbary Wegie-
ry oraz Waldemara Czerko powstał 
pierwszy, solidny numer.

Nazwa gazetki wybrana została 
w wyniku konkursu. na Wariackich 
Papierach to tytuł, który zapropono-
wał Waldemar Czerko. Nazwa od razu 
przypadła do gustu redakcji i nie ule-
ga wątpliwości, że to tytuł, który do-
skonale odzwierciedla specyfikę pra-
cy w tej gazetce.

Na początku swego istnienia ga-
zetka wychodziła raz w miesiącu i po-

Jak pobudzić 
środowiska lokalne?

su kultury fizycznej, sportu i turysty-
ki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu-
ry i tradycji dofinansowanych z budże-
tu powiatu. Oprócz kwestii możliwości 
finansowych, był czas na wspólne bie-
siadowanie i docenianie tradycji kuli-
narnych oraz kulturalnych gminy Biała 
Podlaska. Spotkanie zakończył życze-
niami świątecznymi starosta bialski.

(aj)

Terespol

Piętnaście 
lat minęło,
jak jeden 
dzień...

ruszała zwykle tematy i problemy bli-
skie uczniom. 

W latach 1993-2008 gazetkę two-
rzyło 13 zespołów redakcyjnych, skła-
dające się przeważnie z najstarszych 
uczniów szkoły podstawowej. Nie-
zmiennie od 15 lat opiekunem redak-
cji jest Marek Ferens.

O poprawność stylistyczną i ję-
zykową tekstów, od początku istnie-
nia gazetki, dbają nauczycielki języka 
polskiego. Funkcję korektorki pełni-
ły: Dorota Poleszczuk, Barbara We-
giera, Emilia Kańczucka-Zając, Alina 
Tarasiuk, natomiast od ponad trzech 
lat rolę tę sprawuje Kamila Korneluk.

W tym roku szkolnym gazetkę re-
daguje 36. młodych dziennikarzy, 
uczniów klas piątych i szóstych.

na Wariackich Papierach ukazu-
je się co miesiąc. To 40-stronnicowe 
pisemko skierowane jest zarówno do 
nauczycieli, jak i uczniów szkoły pod-
stawowej. W gazetce zamieszczanych 
jest wiele tekstów opisujących szkol-
ne życie, relacjonujących najważniej-
sze uroczystości oraz imprezy orga-
nizowane w Jedynce. Ponadto w ga-
zetce poruszane są tematy związane 
z tradycjami oraz świętami narodo-
wymi, a także z tymi obchodzonymi 
na świecie. 

Gazetka cieszy się dużą popular-
nością również dlatego, że jest w niej 
dużo humoru, aktualnych informacji, 
a także konkursów z nagrodami.

Działalność redakcji nie ograni-
cza się wyłącznie do wydawania ga-
zetki. nWP jest organizatorem dysko-
tek szkolnych. W tym roku redaktorzy 
zorganizowali Maraton Tańca, pierw-
szy w historii szkoły konkurs tańca.

W okresie przedświątecznym mło-
dzi redaktorzy przygotowują zbiór-
ki pieniędzy na rzecz potrzebujących 
dzieci. Redakcja gazetki sponsoruje 
także nagrodę podczas Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki. Dziennikarze NWP 
jeżdżą na wycieczki szkolne, organizu-
ją ogniska i rajdy.

 W ubiegłym roku szkolnym dzia-
łalność gazetki została wysoko na-
grodzona. na Wariackich Papierach 
zdobyła I miejsce w konkursie gaze-
tek szkolnych, organizowanym przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Białej 
Podlaskiej, a także III miejsce w kon-
kursie zorganizowanym przez Kato-
lickie Radio Podlasia. Redaktorzy Na 
Wariackich Papierach to bez wątpie-
nia uzdolnieni, chętni do pracy i peł-
ni pomysłów uczniowie, którzy pra-
cując w gazetce, realizują i rozwija-
ją swoje zainteresowania, umiejęt-
ności.

(red.)
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8 grudnia w Muzeum Józefa Igna-
cego Kraszewskiego w Romanowie 
uroczyście otwarto wystawę poświę-
coną twórczości Napoleona Ordy. Zo-
stała ona przygotowana w 2007 roku 
przez Muzeum Narodowe w Warsza-
wie przy wsparciu posła Tadeusza Sła-
weckiego i Konsulatu Generalnego RP 
w Brześciu, sfinansowana przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego,  a honorowy patronat nad nią 
objął marszałek Sejmu Bronisław Ko-
morowski. Okazją do jej zorganizowa-
nia była 200. rocznica urodzin Napole-
ona Ordy. Urodził się 11 lutego 1807 ro-
ku w majątku Worocewicze. Chociaż je-
go popularność nie dorównuje Mickie-
wiczowi, Kraszewskiemu, Kolbergowi 
czy Matejce, należał on niewątpliwie do 
tych wielkich ludzi doby dziewiętnasto-
wiecznej, bez których kultura i świado-
mość narodowa Polaków nie oparłaby 
się z taką mocą mrocznym czasom za-
borów. Dziś pamiętamy Ordę jako au-
tora rysunków i prac akwarelowych. 
Współcześni znali go także jako muzy-
ka, kompozytora i wirtuoza, autora prac 
o muzyce; jako językoznawcę, autora 
dzieła o gramatyce polskiej, przezna-
czonego dla uczących się naszego ję-
zyka Francuzów; publicystę pisujące-
go do „Kłosów”, członka Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, a także jako 
działacza wolnościowego, między in-
nymi uczestnika powstania listopado-
wego, walczącego pod Firlejem i Koc-
kiem na Lubelszczyźnie, odznaczone-
go za męstwo Złotym Krzyżem Virtuti 
Militari, który po klęsce powstania zna-
lazł się na emigracji. Osiadłszy w Pary-
żu, stał się działaczem emigracyjnym 
i przedsiębiorcą. Prowadził Dom Ko-
misowy i był przez pewien czas dyrek-
torem Opery Włoskiej. Poznał rodzinę 
Mickiewicza, zaprzyjaźnił się z Fryde-
rykiem Szopenem, u którego pobierał 
lekcje muzyki i z Franciszkiem Lisztem. 
Uczył się także rysunku i akwareli. Na 
mocy amnestii wrócił do rodzinnych 
Worocewicz w 1856 roku. Trochę go-
spodarząc, potem pełnił rolę nauczy-
ciela syna Adama Rzewuskiego. Naj-
większą pasją w dojrzałym okresie jego 
życia okazała się twórczość plastyczna: 
rysunek i akwarela. 

Wystawa, prezentowana już mię-
dzy innymi w Mińsku i Brześciu na Bia-
łorusi, w Warszawie, w gmachu Sej-
mu, w Radzyniu Podlaskim, teraz tra-

ważnych wydarzeń, związane z woj-
nami tatarskimi, tureckimi, kozacki-
mi, szwedzkimi; przykłady bogactwa 
i piękna architektury tych ziem – ko-
ścioły, rezydencje magnackie, pała-
ce i dwory; a także miejsca związa-
ne z wielkimi przedstawicielami na-
szej kultury, literatury i nauki. Litogra-
fie z „Albumu widoków”, opatrzone 
informacjami o wydarzeniach lub lu-
dziach z nimi związanych, wisiały nie-
gdyś w wielu domach – pełniły przez 
to funkcję swoistego elementarza wie-
dzy o zabytkach.

Aby w pełni docenić wielkość i ty-
taniczny wysiłek artysty, stwierdzić 
należy, że wybrane do „Albumu wi-
doków” obrazy to jedynie część spo-
rządzonych przez Ordę prac. W muze-
ach polskich zachowało się 1150 ry-
sunków i akwareli. 

 „Album Napoleona Ordy stanowi 
największy i najobszerniejszy obraz 

ziem dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. 
W nim zamykają się wszystkie tenden-
cje tego stulecia: romantyczna – szuka-
jąca malowniczego piękna, historycz-
no-patriotyczna – pokazująca pamiątki 
narodowe i inwentaryzatorska – notu-
jąca wygląd zachowanych zabytków” 
- napisała w folderze towarzyszącym 
wystawie Anna Grochala.

Na wystawie, na której prezento-
wanych jest 50 widoków, można obej-
rzeć między innymi Wysokie Litew-
skie i Różanę Sapiehów, pałace Ra-
dziwiłłów w Nieświeżu i Mirze, zamek 
w Łucku, kościół w Grodnie i Połocku, 
klasztor w Berezie Kartuskiej, wido-
ki zamków w Wilnie, Czersku nad Wi-
słą i w Pieskowej Skale, Kraków z Wa-
welem, Częstochowę i Lublin z Firle-

Napoleon Orda 
u Kraszewskiego

fiła do Romanowa, do muzeum pisa-
rza zaprzyjaźnionego z Ordą. 

Niezwykłość dzieła doceniali oczy-
wiście i jemu współcześni, że posłu-
żymy się choćby opinią samego Kra-
szewskiego, wyrażoną w liście do ar-
tysty: „Zbiór to nieoszacowany, a tak 
bogaty, że zdumieć się potrzeba, iż 
go pan bez pomocy niczyjej, o wła-
snych siłach mogłeś wydać. /…/ Je-
żeli album jeszcze się wypełni, doko-
nasz szczęśliwie olbrzymiego zada-
nia, o które się wielu kusiło, a nikt go 
nie mógł spełnić”. Tak pisał J. I. Kra-
szewski, komentując wydawany w la-
tach 1973-1883 „Album widoków hi-

storycznych Polski poświęcony Roda-
kom, zrysowany z natury przez Napo-
leona Ordę”. Kto dziś chce poznać al-
bo przedstawić miejsca ważne dla hi-
storii i kultury ziem dawnej Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów – musi się-
gnąć po ten album, na który składa 
się 8 serii /zeszytów/, zawierających 
łącznie 260 litografii sporządzonych 
przez Alojzego Misierowicza według 
rysunków i prac akwarelowych Ordy. 
Wydawany był on w latach 1873-1883 
w Warszawie, w Zakładzie Litograficz-
nym Maksymiliana Fajansa.

W ciągu 23 lat – od 1860 roku do 
swej śmierci w 1883 roku, przewę-
drował artysta wszystkie, prócz Ślą-
ska, ziemie dawnej Rzeczypospolitej 
i przerysował miejsca historycznych 
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Dzięki staraniom starosty bialskie-
go Tadeusza Łazowskiego od Centrali 
Kredyt Banku w Warszawie udało się 
pozyskać 8 nowoczesnych zestawów 
komputerowych. Komputery wraz 
z wyposażeniem trafią do czterech 
polskich parafii na Wschodzie. Zesta-
wy komputerowe w gabinecie staro-
sty zostały przekazane konsulowi RP 
w Brześciu Jarosławowi Książkowi. 
Jak podkreśla starosta, dzięki uprzej-
mości i życzliwości banku otrzymali-
śmy nowoczesny sprzęt, który prze-
kazany został rodakom na Wscho-
dzie. Mam nadzieję, że komputery zo-
staną wykorzystane w sposób właści-
wy i sprawią rodakom wiele radości. 

(red.)

2 grudnia odbył się w PWSZ 
II Bialskopodlaski Konkurs Wie-
dzy o Gospodarce i Turystyce dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w ramach II Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Gospodarce i Tury-
styce. Zorganizowany został wspól-
nie przez portal rozwoju regionalne-

go www.dlaczegopolska.pl, Stowa-
rzyszenie Społeczno-Gospodarcze 
„Silesiae” oraz Fundacją Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” . 
Celem jest popularyzacja problema-
tyki gospodarczej wśród młodzieży 
z obwodu bialskopodlaskiego (po-

jowszczyzną i widokiem na zamek. Jest 
tu także Zaosie i Tuhanowicze – miej-
sca związane z Mickiewiczem, Żelazo-
wa Wola związana z Szopenem, Skoki 
Niemcewiczów, dworek w Hruszówce 
– majętności rodziny Rejtanów, Ubiel, 
gdzie urodził się Moniuszko i wspo-
mniana już Firlejowszczyzna w Lubli-
nie, dom w którym urodził się Win-
centy Pol. 

10 widoków prezentowanych jest 
w akwareli i 2 w rysunku. Pozostałe  
to litografie. Szczególnie interesują-
ca jest możliwość zobaczenia akwa-
reli artysty. Jego dokonania znane 
są przede wszystkim w litograficz-
nych wersjach. Akwarele spoczywa-
ją w muzealnych magazynach i zoba-

czyć je to dla miłośników Ordy praw-
dziwa przyjemność. Te informacje na-
leży doprecyzować stwierdzeniem, że 
właściwie na wystawie oglądamy ko-
pie, zarówno rysunków, jak akwareli 
i litografii. Kopie wykonano i pięknie 
oprawiono w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. 

Uroczystości otwarcia towarzy-
szył koncert. Czas był już przedświą-
teczny, zebrani wysłuchali więc ko-
lęd oraz arii operowych w wykona-
niu młodego artysty scen operowych 
Lublina i Warszawy Patrycjusza So-
kołowskiego, któremu na fortepianie 
towarzyszyła Karolina Hordyjewicz. 
Wystawę można oglądać w Romano-
wie przez dwa miesiące. 

Otwarcie wystawy zaszczycili 
swą obecnością znakomici goście: 
Krzysztof Czajkowski, wicekonsul  
RP z Brześcia, Paweł Jerin, wicekon-
sul Białorusi z Białej Podlaskiej, po-
seł Tadeusz Sławecki. Był także Le-
onid Niestierczuk, generalny inspek-
tor zabytków z Brześcia i prezes Fun-
dacji Kościuszkowskiej, który mó-
wił między innymi o tym, że z rysun-
ku Ordy korzystano, odbudowując 
dom Kościuszki w Mereczowszczyź-
nie. Przybyły także przedstawiciel-
ki władz powiatu: Marianna Tumiło-
wicz, dyrektor wydziału spraw spo-
łecznych i członek Zarządu Powiatu 
Marzenna Andrzejuk.

Anna Czobodzińska-Przybysławska

Międzyrzecanie laureatami 
konkursu

Powiat bialski

wiaty: Biała Podlaska, Parczew, Ra-
dzyń Podlaski). 

W konkursie zwyciężyli: klasyfi-
kacja indywidualna – I miejsce Anna 
Mikołajko uczennica Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Marii Dąbrow-
skiej w Międzyrzecu Podlaskim, kla-
syfikacja zespołowa – I miejsce -Ze-

spół Szkół Ekonomicznych im. Ma-
rii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Pod-
laskim. Laureatom, dyrektorom szkół 
i opiekunom drużyn gratulujemy osią-
gniętych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów w nauce i pracy zawodowej.

Anna Jureczek

Komputery dla 
wschodnich 
parafii
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11 grudnia w Filharmonii Lubel-
skiej odbyło się uroczyste podsumo-
wanie prestiżowego konkursu, orga-
nizowanego przez Polskie Towarzy-
stwo Mieszkaniowe „O Kryształową 
Cegłę – na najlepszą inwestycję bu-
dowlaną po obu stronach wschod-
niej granicy Unii Europejskiej, na 
Szlaku Słońca i Śniegu”. Głównym 
celem konkursu jest pobudzanie ak-
tywności ekonomicznej, gospodar-
czej i obywatelskiej regionów Euro-
py Wschodniej poprzez promowanie 
i dokumentowanie działań w zakre-
sie rozwoju regionalnej infrastruktu-
ry, budownictwa i architektury. Przy-
czyni się to do poprawy jakości i este-
tyki budowli, a także do przywracania 
miastom ich dawnej świetności dla 
zachowania europejskiego dziedzic-
twa kulturowego

Konkurs jest zdecydowanie naj-
większym, najbardziej reprezenta-
tywnym i najszerszym przeglądem 
inwestycji budowlanych w przygra-
nicznych regionach po obu stronach 
wschodniej granicy UE i na stałe wpi-
sał się do kalendarza znaczących wy-
darzeń. 

Rozdano Kryształowe Cegły
W ósmej edycji międzynarodo-

wego konkursu nagrodzono również 
obiekty z powiatu bialskiego. W kate-

gorii: Obiekty infrastrukturalne Krysz-
tałową Cegłę przyznano-  za moder-
nizację technologii stacji uzdatniania 
wody wraz z termomodernizacją bu-
dynku. Inwestorem są Bialskie Wo-
dociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” 
Sp. z.o.o

W kategorii: Obiekty kultury, usłu-
gowe i administracyjne wyróżnienie 
otrzymała Cerkiew Prawosławna p.w. 
Św. Ducha w Kodniu.

Ideą Organizatorów jest, aby kon-
kurs w dotychczasowej formule euro-
regionalnej rozszerzyć na wojewódz-
twa, obwody, regiony przyległe do 
obu stron wschodniej granicy Unii Eu-
ropejskiej - Pogranicza Wschodu i Za-
chodu od Skandynawii po Bałkany, na 
Szlaku Słońca i Śniegu. Nazwano go 
tak z racji różnorodności klimatycz-
nych i atrakcyjności turystycznych. 
Zainteresowanie konkursem oraz ro-
snący z roku na rok prestiż przyzna-

13 grudnia 2008 r. w warszawskim 
Teatrze na Woli odbyło się spotkanie 
laureatów Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego „Zapobiegajmy poża-

wanej nagrody w postaci Kryształo-
wej Cegły oraz rozszerzenie konkur-
su na obszar Ukrainy, Białorusi, Litwy 
i Słowacji, czyli jego umiędzynarodo-
wienie, przerosło najśmielsze oczeki-
wania. W siedmiu edycjach konkursu 

zgłoszono ponad 400 inwestycji bu-
dowlanych z terenu województw: lu-
belskiego, podlaskiego, podkarpackie-
go, a także ze Lwowa i obwodu lwow-
skiego oraz Łucka i obwodu wołyń-
skiego oraz z Białorusi, Litwy i Sło-
wacji. Z roku na rok rośnie też liczba 
uczestników, niewahających się pod-
dać swoje osiągnięcia międzynarodo-
wej próbie i krytyce.

Kryształowa Cegła, biorąc pod 
uwagę międzynarodowy zasięg, ilość 
edycji konkursu, jego uczestników, je-
go patronów i współorganizatorów 
stała się znakomitym instrumentem 
marketingowym, a może narzędziem 
i docelowym produktem, budując jed-
nocześnie wizerunek regionów. Otrzy-
mane Kryształowe Cegły i wyróżnie-
nia wystawiają im najwyższe reko-
mendacje. Udział w konkursie jest naj-
lepszą liczącą się referencją. 

(PG)

Najlepiej malowali strażaków
rom”. Główną nagrodą było przedsta-
wienie teatralne Macieja Kowalewskie-
go „Czerwony kapturek. Ostateczne 
starcie” w reżyserii Krzysztofa Adam-

skiego. Uroczystości towarzyszyła wy-
stawa nagrodzonych i wyróżnionych 
prac konkursowych. Wśród laureatów 
znaleźli się uczniowie szkół z naszego re-
gionu, którzy na spotkanie do Warsza-
wy wybrali się w towarzystwie opieku-
nów. Oto oni: Katarzyna Ponomarenko 
ze Szkoły Podstawowa w Ortelu Ksią-

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
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W okresie jesienno-zimowym jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej 
często wyjeżdżają do pożarów zwią-
zanych z ogrzewaniem lub dogrze-
waniem budynków mieszkalnych. 
Od początku  roku na terenie działa-
nia Komendy Miejskiej PSP powsta-
ło ogółem 677 pożarów, w tym 103 
w obiektach mieszkalnych. Liczba ta 
może wzrastać, gdy nie będziemy 
zachowywać zasad bezpieczeństwa 
przy obsłudze i użytkowaniu urządzeń 
grzewczych. 

Najwięcej pożarów wynika ze sto-
sowania ogrzewania na paliwo stałe. 
Z powodu wad i nieprawidłowej eks-
ploatacji urządzeń grzewczych na pa-
liwo stałe powstały w ostatnim okre-
sie grzewczym aż 52 pożary w budyn-
kach mieszkalnych. W piwnicach bu-
dynków najczęściej znajdują się ko-
tłownie, w pomieszczeniach mieszkal-
nych piece, a na poddaszu przewody 
dymowe i spalinowe. Wystarczy ja-
kieś niedopatrzenie, nienajlepszy stan 
techniczny urządzeń grzewczo-komi-
nowych aby doszło do pożaru.

Zbyt bliskie składowanie mate-
riałów palnych (np. śmieci, makula-
tura obok pieca lub innych  urządzeń 

grzewczych) to częsty, konkretny po-
wód wystąpienia pożaru.

Suszenie mokrej odzieży bezpośred-
nio przy piecyku czy w kotłowni bez do-
zoru jest niebezpieczne, przesuszona 
odzież może się bowiem łatwo zapalić. 

Na strychach i poddaszach, gdzie 
najczęściej składamy niepotrzebne 
materiały palne, tworzymy zagroże-
nie pożarowe, szczególnie gdy te ma-
teriały opieramy o konstrukcję prze-
wodów kominowych. Ściana komina 
może być pęknięta, a wydobywające 
się iskry mogą spowodować pożar.

Rażącym naruszeniem zasad bez-
pieczeństwa, a także własnego zdro-
wia, jest używanie do rozpalania ognia 
w piecu benzyny, oleju napędowego 
lub innych niebezpiecznych substan-
cji. Nieostrożność oraz niezachowanie 
elementarnych zasad bezpieczeństwa 
pożarowego to główne przyczyny po-
wstania większości pożarów. 

Palenie papierosów w łóżku, na 
fotelu przed zaśnięciem, może skoń-
czyć się tragicznie. Ludzie giną nie 
tylko w pożarach obejmujących ca-
łe mieszkanie.

Aż osiemdziesiąt procent ofiar po-
żarów w kraju ginie w wyniku zatrucia 

lub zaczadzenia. Dogrzewając miesz-
kania piecykami elektrycznymi, pa-
miętajmy o ich właściwym ustawie-
niu – w bezpiecznej odległości od fo-
teli, firanek i innych materiałów pal-
nych. Jeżeli zauważymy jakieś wady 
w konstrukcji bądź w pracy urządze-
nia, to lepiej wstrzymajmy się od je-
go użytkowania.

Szczególnie groźne są wszelkie-
go rodzaju zainstalowane w domu 
prowizoryczne urządzenia grzewcze. 
Powstało wiele zdarzeń z tym zwią-
zanych, które świadczą o braku wy-
obraźni i darze przewidywania wła-
ścicieli i użytkowników budynków 
mieszkalnych.

Użytkowniku pamiętaj:
Przewody dymowe, spalinowe 

i wentylacyjne poddawaj systema-
tycznej kontroli, co najmniej raz w ro-
ku. Kontrole powinien przeprowa-
dzać kominiarz posiadający stosow-
ne kwalifikacje i uprawnienia do te-
go typu prac.

Usuwaj zanieczyszczenia z prze-
wodów dymowych i spalinowych 
co najmniej: z palenisk opalanych 
paliwem stałym co najmniej 4 razy 
w roku; z palenisk opalanych pali-
wem ciekłym i gazowym  co najmniej 
2 razy w roku.

Mirosław Byszuk
 

żęcym, pierwsze miejsce w II grupie – 
klasy I – III, (opiekun Bożena Micewicz); 
Katarzyna Nowak ze Szkoły Podstawo-
wej w Paszkach Dużych, trzecie miejsce 
w III grupie, klasy IV-VI, (opiekun Joan-
na Szutko); Katarzyna Bandarzewska, 
gimnazjum z Piszczaca, trzecie miejsce 
w grupie IV, gimnazja, (opiekun Magda-
lena Kuźmiuk); Paweł Gmur ze Szko-
ły Podstawowej w Paszkach Dużych, 
wyróżnienie w grupie I przedszkolnej, 
(opiekun Janusz Szutko); Aleksandra 
Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej w 
Wohyniu, wyróżnienie w II grupie, kla-
sy I-III (opiekun Ewa Foremska-Krup-
ska); Emil Ciok ze Szkoły Podstawo-
wej w Przegalinach Dużych, wyróżnie-
nie w II grupie, klasy I-III< (opiekun Ma-
ria Wasyluk); Agata Domańska ze Szko-
ły Podstawowej z Piszczaca, wyróżnie-
nie w III grupie, klasy IV-VI (opiekun Re-
nata Owczaruk).

Dyplomy i nagrody wręczali: Te-
resa Tiszbierek, wiceprezes Zarzą-
du Głównego Związku OSP RP, prze-
wodnicząca komisji ds. młodzieży ZG 
ZOSP RP, Dorota Zagraba, dyrektor 
Wytwórni Umundurowania Strażac-
kiego w Brzezinach, dr Marian Zalew-
ski, podsekretarz stanu w Minister-

Pożary w sezonie grzewczym

stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spon-
sorami spotkania byli: Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich, Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Dyrekcja Gene-

ralna Lasów Państwowych, Wytwór-
nia Umundurowania Strażackiego w 
Brzezinach.

B.Krzyżanowska
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biaŁa PoDlaska

Z inicjatywy Rotary Klub Biała 
Podlaska odbyła się druga konferen-
cja Centrum Dialogu Rotary. Spotka-
nie miało miejsce 11 października br. 
w sali kina Merkury.

Idea Centrum pomyślana jest jako 
cykl spotkań i konferencji nt. szeroko 
pojętego dialogu. Biała Podlaska jest 
miastem szczególnym, wręcz wyma-
rzonym do krzewienia takiej idei, gdyż 
to właśnie tu, na przestrzeni naszych 
dziejów był prowadzony (często nie-
uświadomiony) dialog narodów, reli-
gii, kultur, społeczności. To tu, na po-
graniczu Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i Korony, żyli i pokojowo bu-
dowali swą teraźniejszość i przyszłość 
Polacy, Litwini, Żydzi, Tatarzy, Białoru-
sini i Ukraińcy.

Założenia Centrum Dialogu to: pro-
mowanie korzyści budowania poko-
ju w Polsce i w krajach ościennych, 
tworzenie klimatu respektu, toleran-
cji, współdziałania, dobrosąsiedztwa 
i demokracji oraz budzenie natchnie-
nia nadziei, służby, braku przemocy, 
pomocy dla innych, szacunku dla pań-
stwa, a także tworzenie procesu do-
brego dialogu i dyskusji oraz uświa-
damianie potrzeby harmonijnego spo-
łeczeństwa.

Misją Centrum Dialogu Rotary jest 
pomoc w przyciąganiu ludzi o różnych 
poglądach z Polski i spoza Polski w ce-
lu poruszania tematów dotyczących 
społeczeństwa. 

Centrum Dialogu jest apolityczne 
i koncentruje się na polepszeniu sto-
sunków międzyludzkich.

Aktywność Centrum polega na or-
ganizowaniu konferencji, seminariów 
i spotkań dotyczących różnych, waż-
nych problemów i tematów społecz-
nych, np. tolerancji, problemu mło-
dzieży, kontaktów biznesowych, kwe-
stii demokracji i praw człowieka. Spra-
wą priorytetową są nasze stosunki go-

Stopień szkodliwości palenia ty-
toniu zależy przede wszystkim od 
wieku palacza, od indywidualnych 

Z inicjatywy Rotary Klub Biała 

Centrum Dialogu Rotary
spodarcze i społeczne z Ukrainą, Bia-
łorusią i Rosją.

Rotarianie podkreślają, że celem 
dialogu jest zrozumienie i tworzenie 
efektywnej konwersacji, a nie rozwią-
zywanie sporów. Dialog nie jest deba-
tą ani mediacją.

Siedzibą Centrum Dialogu została Bia-
ła Podlaska ze względu na strategiczne 
położenie przy granicy z krajami wschod-
nimi oraz szybki rozwój regionu.

Projekt ten został przyjęty przez 
Klub Rotary Biała Podlaska w celu jego 
realizacji jako długofalowy program kra-
jowy. Inicjatorem projektu jest dr Em-
my Irobi, bialczanin urodzony w Nigerii.

Na konferencję przybyli goście 
z licznych klubów Rotary z Polski, 
a także z USA oraz Białorusi. Władze 
samorządowe powiatu bialskiego re-
prezentował wicestarosta, Jan Baj-
kowski. Centrum Dialogu objął swym 
patronatem gubernator dystryktu Ta-
deusz Płuziński. Zamiarem organiza-
torów jest również pokazanie gościom 
z Polski oraz zagranicy piękna i uroku 
Ziemi Bialskiej.

W programie konferencji znalazły 
się następujące tematy: „Euroregio-
ny, a procesy integracyjne w Europie 
Środkowej i Wschodniej” (dr Jarosław 
Żbikowski), „Stare” i „nowe” państwa 
członkowskie we wspólnocie Unii Eu-

ropejskiej” (prof. zw. dr hab. Euge-
niusz Piontek), „Brześć - miasto po-
granicza” (prof. Włodzimierz Łukie-
wicz), „Dialog społeczny w dobie kry-
zysu finansowego” ( Rob Lucke) oraz 
„Szlak Adama Mickiewicza na Bia-
łorusi- szansą na dialog kulturowy” 
(Szczepan Kalinowski). 

Nie zabrakło też akcentów arty-
stycznych: z minirecitalem wystąpi-
li uczniowie Szkoły Muzycznej w Bia-
łej Podlaskiej, a swoje obrazy wysta-
wili Natalia Brodacka i Tadeusz Cie-
ślak. Goście ze Stanów Zjednoczonych 
przywieźli ze sobą pięknie wydany ka-
lendarz z pracami plastycznymi wycho-
wanków Specjalnego Ośrodka Szkol-
no- Wychowawczego w Zalutyniu.

- Szczególne podziękowania skła-
dam dr Jarosławowi Żbikowskiemu 
z PWSZ w Białej Podlaskiej - mówi dr 
Janusz Matusiak. - Mam nadzieję, 
że Centrum dialogu spotka się rów-
nież z zainteresowaniem licznej rze-
szy studentów bialskich uczelni. Tym 
bardziej, że w przyszłych edycjach 
możliwy jest udział profesora Sta-
nisława Pawlaka ( sędzia Trybunału 
w Hadze) oraz profesora Wawrzyńca 
Konarskiego.

- Chcę podkreślić, że rotary Klub 
Biała Podlaska wykorzystuje również 
sesje, aby pozyskać pieniądze na rzecz 
niepełnosprawnych wychowanków 
SOSW w Zalutyniu - dodaje Matusiak

Barbara Brodacka

Ogólnopolska akcja 
profi laktyczna

Stopień szkodliwości palenia ty-

Nie palę
cech jego organizmu oraz od licz-
by i jakości wypalanych papierosów. 
Przez specyficzne działania na po-
szczególne układy składniki tytoniu 
wywierają szkodliwy wpływ na or-
ganizm, powodując nie tylko wystę-
powanie chorób, lecz przede wszyst-
kim zmniejszając sprawność funk-
cjonalną całego ustroju palacza. 
Nałogowe palenie osłabia czyn-
ności narządów zmysłów - wzro-
ku, słuchu, smaku, węchu i czucia. 
Nikotyna powoduje niedobór tlenu, 

znaczne zmniejszenie wytrzymało-
ści mięśni, zwłaszcza na długotrwa-
łe wysiłki, oraz zaburzenia koordy-
nacji ruchowej. Nikotyna jest szybko 
wchłaniana do krwi przez błonę ślu-
zową jamy ustnej i górnych dróg od-
dechowych, uszkadza układ krążenia, 
toteż często określa się ją jako truci-
znę serca i naczyń. Działa też uszka-
dzająco na układ nerwowy. Nikotyna 
wywiera bardzo szkodliwy w spływ 
na układ pokarmowy, zmniejsza łak-
nienie, zaburza trawienie i wchłania-
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nie substancji pokarmowych, zwłasz-
cza witamin. Znacznie zmniejsza si-
ły odpornościowe organizmu. Innym 
składnikiem dymu tytoniowego jest 
tlenek węgla, który blokuje hemoglo-
binę przenoszącą tlen w organizmie. 
W rezultacie wywiera on szkodliwy 
wpływ na układ sercowo-naczynio-
wy, zwiększając prawdopodobień-
stwo wystąpienia miażdżycy na-
czyń wieńcowych oraz zawału ser-
ca. Bardzo niebezpieczne w dy-
mie tytoniowym są substancje 
smołowe rakotwórcze, które 
zagrażają całemu organizmo-
wi, a najbardziej płucom i gór-
nym drogom oddechowym.
Według danych Światowej Or-
ganizacji Zdrowia na raka płuc 
umiera od 10,5 do 40 razy wię-
cej osób palących niż niepa-
lących. Na raka gardła i krtani 
od 5, 4 do 8, 2 razy więcej pala-
czy niż niepalących. Na nowotwo-
ry układu pokarmowego ludzie palą-
cy umierają 2, 8 razy częściej niż nie-
palący. Z innych związków zawartych 
w papierosach można wymienić: cy-
janowodór (zwany też kwasem pru-
skim), który jest łatwo wchłaniany 
przez błonę śluzową, wywiera dzia-
łanie pobudzające na ośrodek naczy-
nioruchowy i oddechowy w mózgu,
a w większych dawkach- blokuje od-
dychanie tkankowe poprzez zredu-
kowanie ilości hemoglobiny łączącej 
się z tlenem. Jeden papieros zawie-
ra przeciętnie około 0, 03 mg cyjano-
wodoru. Jest to ilość niegroźna dla 
życia, ale u nałogowców może być 

Ministerstwo spraw wewnętrz-
nych i administracji rozpoczęło w paź-
dzierniku procedurę podziału środków 
z rezerwy celowej budżetu państwa na 
realizację rządowego programu ogra-
niczania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań „Razem bezpieczniej” 
w 2009 roku. 

W siedzibie lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego członkowie zespo-
łu wdrażającego i monitorującego 
w/w program dokonali merytorycz-
nej oceny i wyboru projektów, zgło-
szonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Członkowie zespo-
łu, pod przewodnictwem wojewo-
dy Genowefy Tokarskiej, zweryfiko-
wali i ocenili 30 projektów. Spośród 
nich wybrali do grupy podstawowej 
5 najlepszych, które poza spełnie-
niem kryteriów stawianych przez ko-
ordynatora programu, czyli MSWiA, 
uznane zostały za najciekawsze i naj-

powodem zatruć i takich objawów, 
jak: bóle głowy, nudności, wymioty. 
Kwasy: octowy, mrówkowy i siarko-
wodorowy działają drażniąco na bło-
nę śluzową jamy ustnej, układu odde-
chowego i pokarmowego, upośledza-

jąc ich czynności. Pyły, których kon-
centracja w dymie papierosowym jest 
prawie milion razy większa niż w naj-
bardziej zanieczyszczonym powie-
trzu, powodują odkładanie się czą-
steczek węgla w węzłach chłonnych, 
które przestają pełnić funkcję barie-
ry obronnej przed zakażeniami dróg 
oddechowych. Olejki eteryczne, al-
kohol metylowy, tlenek azotu, amo-
niak drażnią i często uszkadzają bło-
ny śluzowe układu oddechowego, wy-
wierają destrukcyjny wpływ na pracę 

serca, a także na nerwy wzrokowe. 
Dym papierosowy ułatwia też przeni-
kanie alergenów oddechowych, czyn-
ników środowiska zewnętrznego lub 
wewnętrznego, wpływających draż-
niąco i uszkadzająco na układ odde-
chowy, co jest jednym z powodów 
występującej często u palaczy astmy 
oskrzelowej. Młodzież paląca częściej 

zapada na przeziębienia, grypy i nie-
żyty górnych dróg oddechowych. 

Poruszając problem szkodliwości 
palenia nie wolno zapominać, że 
dotyczy on również wszystkich 
tych, którzy przebywając w to-
warzystwie osób palących sta-
ją się „biernymi palaczami”. Są 
oni narażeni na częstsze wy-
stępowanie schorzeń powią-
zanych przyczynowo z pale-

niem (m.in. rak płuca i inne no-
wotwory złośliwe, choroby ukła-

du krążenia). Szczególnie przykry 
jest fakt, iż biernymi palaczami nie-

rzadko stają się dzieci, u których czę-
ściej wówczas rozpoznaje się infekcje 
dróg oddechowych i niższy wskaź-
nik wydolności wydechowej. Niepo-
kojący jest wzrost liczny hospitaliza-
cji dzieci z powodu zapaleń oskrzeli 
i płuc będących następstwem „bier-
nego” palenia tytoniu.Podejmij de-
cyzję o rzuceniu palenia już dzisiaj. 
Jest to możliwe! Zadzwoń do Tele-
fonicznej Poradni Pomocy Palącym: 
0-801 108 108.

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia

Razem bezpieczniej
bardziej rzeczowe pod względem 
propozycji i założeń programowych. 
Uznanie zespołu zyskał nasz projekt: 
„Ucz się ratować” opracowany przez 
wydział spraw społecznych. Projekt 
zakłada przeprowadzenie kursu ra-
townictwa medycznego – przeszko-
lenie nauczycieli z każdej spośród 7. 
szkół ponadgimnazjalnych z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy- techni-
ki udzielania pierwszej pomocy w sy-
tuacjach zagrażających życiu i zdro-
wiu oraz przeszkolenie po 2. nauczy-
cieli z każdej ze szkół w celu uzyska-
nia przez nich uprawnień do prowa-
dzenia szkoleń dotyczących udzie-
lania pierwszej pomocy –edukacja 
dla bezpieczeństwa. Projekt obej-

muje również zakup dla szkół zesta-
wów medycznych i instruktażowych 
do nauki pierwszej pomocy, fanto-
mów, apteczek, noszy oraz litera-
tury o udzielaniu pierwszej pomo-
cy, z której młodzież będzie mogła 
korzystać na zajęciach edukacji dla 
bezpieczeństwa oraz na godzinach 
wychowawczych. Środki na realiza-
cję zadań w ramach programu „Ra-
zem bezpieczniej” w 2009 r. w woje-
wództwie lubelskim będą przekazy-
wane samorządom w ramach dota-
cji celowych specjalnie utworzonych 
na ten cel w budżecie państwa. Z za-
łożenia program będzie realizowany 
do 2012 roku.

Anna Jureczek
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Prezentacje  Literackie
Podlaskie spotkania z literaturą ...

(redakcja mig)

Henryk  Kozak

 PraWdOPOdOBniE

na dobre na amen
wyniosłem się z miasta
zamieniłem mieszkanie
z glazurą i c.o.
na drewnianą chatę
na słonecznym pagórku
za polami za lasem
z piecem i okiennicami
zastodolnym sraczem
i trzema gruszami
na podwórku

nawet Krysia mówi żem wariat
a ja tylko
jak kiedyś w Sitniku
dzieckiem
chcę być znów

prawdopodobnie wyzionę tu ducha
mówiąc eufemistycznie czyli
po prostu umrę
(oby pod jedną z grusz)
jak ci którzy
jeszcze przed pierwszą wojną
zbudowali ten uratowany 
przeze mnie
od ostatecznej zagłady
dom
nawet nie przeczuwając 
że dla mnie
obcego
i z odległej wsi

czasami
późnym wieczorem
niepostrzeżenie przychodzą
zostawiają koszyk z grzybami 
za progiem
siadają na ławie w kuchni
i patrzą jak Krysia
robi kolację
i rozpala w piecu ogień

BaLLada O nOCY WrZEŚniOWEJ

W nocy w połowie września 
kiedy stałem na balkonie 
I patrzyłem na pełznący
Ponad miastem księżyc
Ktoś we mnie nagle 
Odezwał się do mnie 
Skocz
Niepotrzebnie tęsknisz 
I wyglądasz

Potem chciałem zadzwonić
Do dziewczyny z młodości
Ale zmieniła telefon
twarz
I nazwisko

A zresztą nie wiedziałem 
O co chciałbym ją zapytać
Bo przecież nie o to dlaczego 
I do kogo 
Odeszła  

W nocy w połowie września 
sąsiad za drzwiami
Rozwichrzony jak leśna 
Jesienna symfonia
Prosił wpuść mnie
Przechowaj do niedzielnego rana
Bo ściga mnie historyk z IPN
I policja 

U schyłku tej nocy w połowie wrze-
śnia
Przyszła do mnie 
kwietna nimfa z Botanika 
Widocznie jej także 
Dokuczyła samotność
A na ulicę 
Z Ogrodu wywabiła 
Opadające na miasto
Z międzygwiezdnym pyłem
Melancholijna i tęskna
Muzyka 

Do świtu
Trzymając się za ręce 
Patrzyliśmy zdumieni
Jak noc – trzecia samotnica
Znajduje ukojenie 
I zasypia
W ramionach wąwozu
Za Czechówką 
                     
   Lublin, listopad 2008 r.

WrZEŚniOWa niEdZiELa

niedziela przed jesienny  
jasny wieczór
chyba umieram

w domu nikogo
kto chciałby potrzymać mnie za rękę
wezwać karetkę
czy Boga
kocham cię powiedzieć

i coraz cichszy
z płyty
piąty koncert fortepianowy 
Beethovena

na KOnCErCiE PiEŚni 
CErKiEWnYCH

nagle znalazłem się 
w opowiadaniu Bunina 
w starej niskiej 
modrzewiowej cerkwi
i mówiłem że chcę żebyś została 
moją żoną
a chór śpiewał nam 
starocerkiewne pieśni

wiem to się nigdy nie zdarzyło 
i nie zdarzy
był tylko ten koncert w kościele 
w Lublinie
kiedy trzymałaś mnie za rękę 
a ja śniłem
że jestem z tobą przed ołtarzem 
przystrojonym kwiatami trześni

BO KOCHaM
  
             Krysi

urodziłem się żyłem 
a teraz 
czuję
jak ktoś mnie powoli
kawałkami
ze skóry i z myśli
obiera

i wyrzuca
gdzieś tam

Boże
czyżbym już nic nie miał
na swoją obronę

a może wystarczy tylko
małe usprawiedliwienie

zatrzymaj mnie tu Panie
bo znów kocham

LuTa

taki tu spokój i cisza
że niczego
poza ptakami
nie słychać

w kuchni przy stole Krysia
list pisze do siostry w Ameryce
że mieszka
w środku ogromnego lasu
wśród duchów nimf
i skrzatów
i że jest szczęśliwa

ZaSYPiaM

zasypiam brzęczy przy łóżku radio
pachnie ziołami Krysią
i już przyleciał z boru za Krzemianką
i z krzykiem rozsiadł się na noc
na podwórkowej gruszy
puchacz

zastanawiam się czy kiedykolwiek 
byłem
aż tak
szczęśliwy
za oknem nie huczy Lublin
i wiatr
kołysze się na brzozach
a nie na trolejbusowch drutach
i powtarza
i niesie
odgłosy nocnego lasu
a nie jazgot policyjnych syren
smutek ratunkowych karetek

zostańmy tu na zawsze Krysiu

Henryk Kozak, poeta, prozaik, ur. 
w 1945 r. w Krasnej na Podlasiu. Dzie-
ciństwo i młodość spędził w Sitniku k. 
Białej Podlaskiej Ukończył Liceum Pe-
dagogiczne w Leśnej Podlaskiej oraz 
Wydział Historii UMCS Lublinie. Obec-
nie mieszka w Lublinie. Wydał trzy po-
wieści oraz dziewięć tomików poetyc-
kich. Jest laureatem licznych nagród i 
wyróżnień literackich.  



4512/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 

biaŁa PoDlaska

 biaŁa PoDlaska

18 grudnia 2008 r. miała miejsce 
zorganizowana przez Starostwo Po-
wiatowe i Urząd Miasta III Powiatowa 
Konferencja Szkół Promujących Zdro-
wie „Trzymaj się prosto”. Poświęco-
na została wadom postawy, korek-
tywie, kompensacji oraz roli aktyw-
ności fizycznej w życiu człowieka.  
Uroczystego otwarcia konferencji i po-
witania zaproszonych gości dokonali: 
starosta Tadeusz Łazowski oraz wi-
ceprezydent Białej Podlaskiej Walde-
mar Godlewski. Miło było gościć wo-
jewódzkiego koordynatora szkół pro-
mujących zdrowie Jana Kozioła, któ-
ry mówił na temat funkcjonowania 
wojewódzkiej sieci szkół promujących 
zdrowie. Udział w konferencji wzięli 
również: dr hab. prof. AWF Krystyna 
Górniak z interesującą prelekcją „Ko-
rektywa i kompensacja”, Marek Toś 
z Lubelskiego Samorządowego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Bia-
łej Podlaskiej z prelekcją „Rola aktyw-
ności ruchowej w procesie rozwoju 
sprawności psychofizycznej i profi-
laktyce zdrowia człowieka” oraz Mał-
gorzata Sacewicz i Andżelika Stefa-
niak z sekcji oświaty zdrowotnej PSSE 
w Białej Podlaskiej, które przedstawi-
ły programy i akcje prozdrowotne re-
alizowane przez Powiatową Stację Sa-
nitarno –Epidemiologiczną.

Na konferencji doświadczenia-

Tuż przed Świętami, 23 grudnia 
zorganizowano w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym spotkanie wigi-

Trzymaj się prosto
mi związanymi z realizacją koncepcji 
szkół promujących zdrowie podzieliły 
się: Szkoła Podstawowa im. Czesława 
Tańskiego z Janowa Podlaskiego oraz 
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 z Białej 
Podlaskiej. W konferencji wzięło udział 
ponad 70 przedstawicieli różnych pla-
cówek oświatowych. 

Szkoły promujące zdrowie wyróż-
niają działania umożliwiające zwięk-
szenie kontroli nad zdrowiem całej 
społeczności szkolnej oraz kształto-
wanie zdrowego stylu życia i warun-
ków sprzyjających poprawie i ochro-
nie zdrowia.

Do powiatowej sieci szkół są przyj-
mowane szkoły, które zgłosiły dobro-
wolna chęć tworzenia szkoły promu-
jącej zdrowie, po spełnieniu następu-
jących warunków: 

- powołanie szkolnego koordynato-
ra i zespołu ds. promocji zdrowia, - pod-
jęcie prac przygotowawczych, w tym 
zapoznanie społeczności szkolnej oraz 
rodziców, /co najmniej 60 proc./ z kon-
cepcja i strategią szkoły promującej 
zdrowie, - przedstawienie tej koncepcji 
władzom samorządowym i uzyskanie 
deklaracji współpracy z samorządem 
lokalnym, - zadeklarowanie gotowości 

uczestnictwa w działaniach szkoły pro-
mującej zdrowie ze strony ogółu pra-
cowników, /co najmniej 60 proc./, - pod-
jęcie systemowych działań w zakresie 
promocji zdrowia - diagnoza, planowa-
nie, realizacja, ewaluacja, - złożenie do 
Starostwa Powiatowego pisemnej de-
klaracji o chęci przystąpienia do sieci, - 
podpisanie deklaracji o współdziałaniu 
i wzajemnych zobowiązaniach między 
szkołą i Powiatowym Zespołem Wspar-
cia Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Po spełnieniu powyższych warun-
ków i złożeniu przez szkołę deklara-
cji, powiatowy koordynator ds. szkół 
promujących zdrowie wraz z powia-
towym zespołem przyjmie szkołę do 
sieci. Okres funkcjonowania w sie-
ci powiatowej /od 1 do 3 lat/ stanowi 
okres przygotowawczy przed przystą-
pieniem szkoły do sieci wojewódzkiej.

Ważnym wydarzeniem było wrę-
czenie przez Marzennę Andrzejuk, 
urzędującego członka Zarządu Po-
wiatu oraz Annę Jureczek, powiato-
wego koordynatora ds. szkół promu-
jących zdrowie i Beatę Żak, miejskie-
go koordynatora ds. szkół promują-
cych zdrowie certyfikatów przynależ-
ności do powiatowej sieci. Otrzymały 
je: Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Misiach, Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej w Wólce 
Dobryńskiej, Zespół Szkół Ekonomicz-
nych im. Marii Dąbrowskiej w Między-
rzecu Podlaskim, Szkoła Podstawowa 
w Horodyszczu, Szkoła Podstawowa 
w Motwicy, Szkoła Podstawowa im. 
Czesława Tańskiego w Janowie Pod-
laskim oraz Szkoła Podstawowa im. 
Ewerysta Estkowskiego w Kopytowie.

Zachęcamy szkoły i przedszkola, 
które jeszcze nie wyraziły swojej woli 
ubiegania się o członkostwo w powia-
towej sieci szkół promujących zdro-
wie do podjęcia działań zmierzających 
w tym kierunku. 

(AJ)

lijne. Uczestników zaszczycił obec-
nością ks. bp Henryk Tomasik, któ-
ry złożył ciepłe życzenia pracowni-
kom  szpitala. W spotkaniu uczest-
niczyli również przedstawiciele Ra-
dy Społecznej WSzS, m.in starosta 
bialski Tadeusz Łazowski.

Opłatkowe spotkanie upłynę-
ło w  świątecznej atmosferze, przy 
wspólnie śpiewanych kolędach.

Joanna Kozłowiec

Spotkanie 
opłatkowe 
u lekarzy
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W kalendarz imprez i uroczystości 
szkolnych SOSW w Zalutyniu na stałe 
wpisały się spotkania opłatkowe. Przy 
stole z potrawami wigilijnymi zasiadają 
wspólnie wychowankowie wraz z ro-
dzicami, pracownicy ośrodka, eme-
ryci, sponsorzy, darczyńcy, przedsta-
wiciele organu prowadzącego i miej-
scowej służby zdrowia oraz zaprzyjaź-
nione osoby i reprezentanci instytucji 
wspierających placówkę.

Ośrodek w Zalutyniu zachowuje 
wdzięczną pamięć o tych wszystkich, 
którzy okazali pomoc dzieciom nie-
pełnosprawnym, zwłaszcza w najtrud-
niejszych momentach istnienia szko-
ły, stąd zaproszenia otrzymuje wiele 
osób. W gorącym przedświątecznym 
okresie nie każdy z zaproszonych znaj-

17 grudnia do Warszawy przyje-
chały „najwybitniejsze” talenty biało-
ruskiej sceny muzycznej, aby pokazać 
show „Z miłością z Białorusi, organizo-
wany przez państwową białoruską tele-
wizję. Program, który w nieoficjalnych 
mediach Białorusi został już określo-
ny jako propagandowy, jest stworzony 
specjalnie po to, aby polepszyć wizeru-
nek Białorusi w europejskich stolicach. 
Swoje występy odbył już w Petersbur-
gu, Kijowie, Wilnie, Moskwie, Rydze. 
Widocznie, dla władzy Białorusi nie 
wystarcza już zakaz wyjazdu dzieci na 
odpoczynek do Europy, który ma po-
zbawić to państwo „wizerunku narzu-
conego przez katastrofę w Czarnoby-

Od 6 listopada dzieci i młodzież 
z całej Polski mogą bezpłatnie dzwo-
nić na ogólnokrajowy telefon zaufa-
nia. Wykręcając numer 116 111 znaj-
dą pomoc psychologów i pedago-
gów, którzy, na co dzień rozwiązują 
sytuacje kryzysowe najmłodszych. 
Kiedy zajdzie potrzeba będą rów-
nież inicjowali interwencje policyjne. 
Grupa linii 116 to grupa ogólnoeu-
ropejskich linii telefonicznych o cha-
rakterze społecznym (116 000 to nu-
mer interwencyjny w sprawie zaginio-
nych dzieci, 116 123 to telefon wspar-
cia dla dorosłych). Polska jako piąty 
kraj w Europie uruchomiła linię 116 
111. Numer ten działa już w Czechach, 
Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. 
W pierwszym okresie działania, dzieci 
i młodzież będą mogli korzystać z nie-
go w dni powszednie od poniedział-
ku do piątku pomiędzy godz. 12 a 20. 
Dodatkowe informacje można zna-
leźć na stronie www.116111.pl. Tak-
że za pośrednictwem strony interne-
towej można zadać konsultantom py-
tania oraz znaleźć odpowiedzi na naj-
bardziej nurtujące młodzież pytania.

Anna Jureczek

Spotkanie opłatkowe w Zalutyniu

Z miłością z Białorusi

Młodzieżowy 
telefon 
zaufania

duje wolny czas, ale i tak przy wigilij-
nym stole gromadzi się na ogół sto kil-
kadziesiąt osób. Spotkanie odbywa się 
w sali gimnastycznej, która na tę oko-
liczność jest zawsze pięknie i niezwy-
kle pomysłowo udekorowana przez 
wychowawczynie internatu Bożenę 
Guz i Renatę Szczerbę. Głównym ak-
centem wystroju była chata wiejska 
ze strzechą. Do niej to pukali przebie-
rańcy z gwiazdą, prosząc o pozwo-
lenie na kolędowanie. Mali aktorzy 
z ogromnym przejęciem od wielu ty-
godni ćwiczyli występ, aby na scenie 
jak najlepiej zaprezentować ten zani-
kający obyczaj. Potem było wspólne 
śpiewanie kolęd oraz składanie sobie 
życzeń przy tradycyjnym łamaniu się 
opłatkiem.                                                                          

Barbara Brodacka

lu”. Do warszawskiej Sali Kongresowej 
można było się dostać wyłącznie z za-
proszeniem, które rozdawano przy Pa-
łacu Kultury i Nauki. Na koncercie moż-
na było spotkać m.in. byłego premie-
ra Leszka Millera, ale również innych 
urzędników i dyplomatów. Sala zosta-
ła w większości wypełniona ludźmi, 
których przywieziono z Bielska, Białe-
gostoku, Hajnówki, a więc przeważnie 
Białorusinami. Na każdym krześle le-
żały papierowe flagi Polski i Białorusi, 
które w rękach młodzieży szybko prze-
kształciły się w narodową biało-czer-
wono-białą flagę Białorusi. Oprócz te-
go, na sali pojawiły się duże biało-czer-
wono-białe flagi. Do studentów z flaga-

mi od razu podszedł ochroniarz, który 
poinformował ich o tym, że organiza-
torzy programu nie życzą sobie „nacjo-
nalistycznej” flagi na koncercie. Pod-
czas występu, to dało się odczuć, że 
dużo gwiazd białoruskiej sceny po raz 
pierwszy śpiewało wyłącznie po bia-
łorusku i odrobinę po polsku. Na owa-
cji zasłużyła piosenka „Dziwny jest ten 
świat”, którą zaśpiewał białoruski arty-
sta Piotr Jelfimow.

W koncercie uczestniczyli również 
przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego z Białej Podlaskiej w osobach: 
Jan Bajkowski, wicestarosta oraz Ma-
rianna Tumiłowicz, dyrektor wydzia-
łu spraw społecznych.

 Informacja pochodzi ze stro-
ny: http://www.kresy.pl/wydarzenia 
autorka: Halina Węcławek/charter97/
Kresy.pl 

GMiNa PisZCZaC
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11 grudnia odbyło się posiedze-
nie Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego. Tematyka doty-
czyła przygotowania logistycznego 
jednostek samorządowych powia-
tu bialskiego, czyli gmin nadbużań-
skich, na których obszarze występu-
je zagrożenie powodziowe rzek Bug 
i Krzna. Posiedzeniu przewodniczył 
starosta Tadeusz Łazowski. Na po-
siedzenie, oprócz stałych członków 
zespołu zostali zaproszeni: dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, oddział w Białej 

Wychowankowie ośrodka będą 
uczestniczyć w IX Światowych Zi-
mowych Igrzyskach Special Olym-
pics w USA. Zawody odbędą się 
w terminie 2 lutego – 14 lutego 
2009 r. w Boise i będzie w nich brać 
udział 2500 zawodników i 650 trene-
rów z 80 państw, w tym 50 osobo-
wa reprezentacja Polski. Trenerem 
reprezentacji w hokeju halowym zo-
stał Tomasz Skoczeń, nauczyciel wf 
SOSW w Zalutyniu, który wyszkolił 
i przygotował zawodników zakwali-
fikowanych na zawody w USA. Wy-
typowanie w roli trenera reprezen-
tacji Polski na Igrzyska jest wyra-
zem uznania ze strony Stowarzy-
szenia Olimpiad Specjalnych Pol-
ska w związku z wybitnymi osią-
gnięciami w pracy trenerskiej w ra-
mach Stowarzyszenia i wyróżniają-
cą się działalnością w pracy społecz-
nej na rzecz osób z niepełnospraw-

Chłopcy z Zalutynia zagrają w USA
nościąintelektualną. Aby wszystkie 
warunki uczestnictwa w Igrzyskach 
zostały zrealizowane, cała repre-
zentacja musi zostać odpowiednio 
przygotowana i przeszkolona. Zada-
nia szkoleniowe miał spełnić obóz 
przygotowawczy reprezentacji, któ-
ry odbył się w dniach 11 – 20 grudnia 
2008 r. w Zakopanem. W czasie jego 
trwania przewidziane były nie tylko 
zajęcia treningowe dla zawodników, 
ale również bardzo ważne spotkanie 
szkoleniowe dla trenerów. W czasie 
obozu trenerzy spotykali się z naj-
lepszymi w danej dyscyplinie spor-
tu specjalistami w Polsce. Zebrane 
w czasie obozu doświadczenia słu-
żyć będą mogły nie tylko podczas 
pobytu w USA, ale także w codzien-
nej pracy dydaktycznej.

Podopieczni zalutyńskiej placów-
ki, którzy będą reprezentować Polskę 
w Stanach Zjednoczonych, to: Bog-

Zanim wyleje Bug

danChwełatiuk, Piotr Chwełatiuk, 
Robert Kowieski, Wojciech Kowieski, 
Daniel Łuciuk, Adam Szatałowicz, To-
masz Łukaszuk i Paweł Piesiak.

Hokej halowy nie jest jedyną dys-
cypliną sportową, w której chłopcy 
z Zalutynia odnoszą sukcesy. 26 listo-
pada w Krasnystawie odbył się Regio-
nalny Turniej Piłki Koszykowej Olim-
piad Specjalnych. W rozgrywkach 
startowało 9 zespołów z wojewódz-
twa lubelskiego. SOSW reprezento-
wali uczniowie w składzie: Paweł Ko-
siński, Robert Kowieski, Wojciech Ko-
wieski, Rafał Dejneko, Krzysztof Je-
siołowski, Daniel Łuciuk, Piotr Chwe-
łatiuk, Adam Szatałowicz, Paweł Pie-
siak i Tomasz Łukaszuk. Drużyna z Za-
lutynia zdobyła srebrny medal. Opie-
kunami zespołu podczas turnieju byli: 
Wanda Jarosińska, Beata Antończyk 
i Tomasz Skoczeń.

Barbara Brodacka

Podlaskiej oraz burmistrz Terespola 
i wójtowie gmin nadbużańskich (Ko-
deń, Sławatycze, Rokitno, Konstan-
tynów, Terespol i Janów Podlaski). 
Uczestnicy wypracowali następują-
cy wniosek: - zbyt mała ilość sprzę-
tu do likwidacji zagrożeń powodzio-
wych w gminach, a w szczególności 
w sprzęt pływający (łodzie płasko-
denne oraz motorowe). Każda gmi-

na powinna być wyposażona w ło-
dzie silnikowe (przynajmniej jedna 
w gminie), oraz prawidłowo działa-
jącą łączność radiową i radiotelefo-
niczną. Zbyt mała ilość środków fi-
nansowych w gminach nie pozwa-
la zwiększyć ilości sprzętu przezna-
czonego na zabezpieczenia przeciw-
powodziowe.

Kazimierz Rzychoń
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Ma 70 lat, a wytrwałości i sukce-
sów mógłby pozazdrościć niejeden 
nastolatek. Mowa o Andrzeju Kołpa-
ku, mieszkańcu Białej Podlaskiej, który 
nieustannie staruje w zawodach spor-
towych, poprawiając rekordy nie tylko 
te życiowe, ale również i Polski.  Jak 
przyznaje pan Andrzej: „sport upra-
wiał od wczesnych lat młodości” jed-
nak w pewnym momencie życia mu-
siał zrezygnować z tak intensywnych 
treningów.  W 2001 r. namówiono go 
na wzięcie udziału w Halowych Mi-
strzostwach Polski Weteranów gdzie 
zdobył srebro na 200m, a na 60 m 
wywalczył brąz.  Pan Andrzej to za-
wodnik, który biega na różne dystan-
se (60m, 200m, 400m, 800m), ska-
cze wzwyż, w dal odnosząc niemal-
że w każdej z dyscyplin sukcesy. Rok 
2008 był dla zawodnika z Białej okre-
sem niezwykle intensywnych trenin-
gów.  Brał udział w Mistrzostwach 
Świata, Europy, Polski oraz w Pierw-
szych Igrzyskach Europejskich w Mal-
mo. Jak sam przyznaje „ najbardziej 
zadowolony jestem z biegu na 800 m 
na Mistrzostwach Polski w Słupsku, 
gdzie poprawiłem rekord życiowy 

Po raz siódmy rozegrany został 
Stołpnieński Turniej Halowej Piłki Noż-
nej pod patronatem starosty bialskie-
go, zorganizowany przez strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołp-
no” w Międzyrzecu Podlaskim. Zdo-
bywcami pucharu 7. edycji STHPN 
byli: Dawid Sobczuk, Paweł Andrzej-
czuk, Marek Kalenik, Łukasz Trochy-
miuk i Hubert Łukanowski z zespołu 
pod nazwą Abstynenci.

Turniej odbył się 6 grudnia w ha-
li sportowej Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Bolesława Prusa w Międzyrze-
cu Podlaskim. Uczestniczyło w nim 
16 pięcioosobowych zespołów, łącz-
nie 80 osób. Rozegrano 32 spotkania, 
z czego dwa decydujące o miejscu na 
podium zakończyły się rzutami karny-
mi. Po zaciętej rywalizacji drugie miej-
sce zajął zespół Royal Jelnica, trze-
cie White Brothers. Zwycięzcy otrzy-
mali medale, zaś wszyscy uczestnicy 
STHPN-u wrócili do domów z pamiąt-
kowymi dyplomami. Puchar dla zwy-
cięskiego zespołu w imieniu starosty 
wręczył Piotr Grzeszyk (rzecznik pra-
sowy Starostwa Powiatowego).

Organizatorzy dziękują: staro-
ście Tadeuszowi Łazowskiemu za 

Ma 70 lat, a wytrwałości i sukce-

Sportowiec z sukcesami

MiĘDZYRZEC PoDlaski

z 3.28.35 na 3.17.06.”. Uzyskany czas 
pozwolił zająć naszemu zawodniko-
wi drugie miejsce. Na Mistrzostwach 
Polski udało się również zająć drugie 
miejsce w skoku wzwyż oraz w biegu 
na 400m trzecie miejsce.  Nieco wcze-
śniej, bo w marcu odbyły się Mistrzo-
stwa Świata gdzie Andrzej Kołpak na 
200m zajął dwunaste miejsce, a na 400 
był dziewiaty. W 2008 r. odbyły się rów-
nież Mistrzostwa Europy w Ljubljanie. 
Na mistrzostwach Pan Andrzej wywal-
czył szóstą pozycję, a w biegu na 800 
m jedenastą. Na przełomie sierpnia 
i września w Malmo odbyły się pierw-
sze Igrzyska Europejskie, podczas któ-
rych bialski zawodnik dwukrotnie sta-
wał na podium. W biegu na 400m zdo-
był brąz, w sztafecie 4X100 wywalczył 
wspólnie z kolegami srebro.  Niewiele 
brakowałoby podczas igrzysk po raz 
trzeci stanął na podium.  W trójskoku 
zajął czwarte miejsce.

Jak sam przyznaje, każdy wyjazd 
to spory wydatek. Te odbywające się 
w kraju to koszt ok. 500 zł, poza naszy-
mi granicami ok. 1500 zł. Gdyby nie 
pomoc sponsorów, którym serdecznie 
dziękuję za wsparcie te sukcesy były-

Turniej o puchar starosty
wspieranie tego typu inicjatywy 
sportowej i obejmowanie nad nią 
patronatu, Bogdanowi Ślósarskie-
mu oraz Marcinowi Kieruczenko sę-

by niemożliwe do zrealizowania.” Na 
rok 2009 bialski sportowiec ma zapla-
nowanych już kilka kolejnych ważnych 
zawodów. Pozostaje, więc życzyć ko-
lejnych sukcesów.

Piotr Grzeszyk

dziom STHPN za szczególne zaanga-
żowanie i pomoc w przeprowadze-
niu rozgrywek.

Rafał Dymitruk
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gościniec sportowy
Sportowe święto w Rossoszu

Wyróżniono szkoły 
i nauczycieli

W hali Szkoły Podstawowej w Ros-
soszu odbyło się uroczyste podsumo-
wanie powiatowego współzawodnic-
twa sportowego szkół. Najlepsze szko-
ły i nauczycieli wychowania fizyczne-
go nagradzał starosta Tadeusz Łazow-
ski. Sportowe święto zaszczycili także 
swoją obecnością m.in.: członek za-
rządu starostwa Marzenna Andrzejuk, 
przedstawicielka lubelskiego kurato-
rium oświaty Teresa Grodecka, prze-
wodniczący Bialskiego SZS Maciej Ko-
sik i dyrektor wydziału spraw społecz-
nych starostwa Marianna Tumiłowicz.

Szkoły podstawowe sklasyfiko-
wano w dwóch grupach, w zależno-
ści od ilości uczniów. Pierwsze miej-
sce wśród placówek liczących ich 
maksymalnie stu zajęła Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Terespolu (830 pkt.), 
wyprzedzając szkoły w Ortelu Książę-
cym (620), Sitniku (530), Kijowcu (450), 
Woskrzenicach Dużych (430) i Bere-
zówce (400). W klasyfikacji szkół po-
wyżej stu uczniów zwyciężyła Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Międzyrze-
cu Podlaskim (2600 pkt.) przed Kon-
stantynowem (1900), międzyrzecką 
„dwójką” (1400), terespolską „jedyn-
ką” (1260), Sławatyczami (1200) i Ros-
soszem (1100).

Wśród gimnazjów najwięcej punk-
tów (2100) znalazło się na koncie Gim-
nazjum Sportowego nr 3 w Między-
rzecu Podlaskim. Kolejne miejsca za-
jęły: PG 1 Terespol (1760), Konstan-
tynów (1420), PG 2 Terespol (1290), 
Rokitno (1220) i Piszczac (1100). Na-
tomiast w Licealiadzie zwyciężyło Li-
ceum Ogólnokształcące w Terespo-
lu (1620 pkt.) przed LO w Międzyrzecu 
Podlaskim (1380), ZSP w Międzyrze-
cu Podlaskim (1260), Zespołem Szkół 
w Małaszewiczach (1100), ZSE w Mię-
dzyrzecu Podlaskim (960) i ZS w Jano-
wie Podlaskim (860).

Na podstawie powyższych wy-
ników ustalono kolejność gmin. Naj-
bardziej usportowiony w bialskim po-
wiecie jest Międzyrzec Podlaski, któ-
ry zgromadził 6840 punktów. W czo-
łowej dziesiątce plasują się ponad-
to: m. Terespol (5140), gm. Biała Pod-
laska (4670), Konstantynów (3380), 
gm. Międzyrzec Podlaski (2960), Za-
lesie (2550), Rokitno (2180), Sławaty-
cze (2160), gm. Terespol (1930) i Pisz-
czac (1790). 

Wyróżnieniom drużynowym sta-
rosty Łazowskiego, któremu młodzież 

wręczyła w podzięce za wspieranie 
sportu puchar, towarzyszyły indywi-
dualne. Otrzymali je następujący na-
uczyciele: Wojciech Więckowski, An-
na Egier i Grzegorz Kowalczuk z SP 
3 Międzyrzec Podl., Grzegorz Mach-
nowski z SP 1 Terespol, Grzegorz Ja-
kuszko z PG 1 Terespol, Marcin Ho-
łoweńko, Marian Mikołajczuk i Woj-
ciech Lubański z PG 3 Międzyrzec 
Podl., Krystyna Pucer z LO Terespol 
i Marek Pietruk z LO Międzyrzec Podl.. 
Poza tym starosta przyznał nagrody 
za osiągnięcia sportowe. Uhonorowa-
ni nimi zostali: trenerzy – Stefan Po-
laczuk, G. Machnowski, G. Jakuszko, 
W. Lubański, Dariusz Domitrz, Fran-
ciszek Szabluk i Andrzej Korbal, dzia-
łacz sportowy Stanisław Polaczuk 
oraz zawodnicy – Małgorzata Ostro-
mecka, Michał Sobolewski, Robert 
Kasjaniuk, Daniel Selewoniuk, Paweł 
Miginko i Marcin Litwiniuk. 

Michał Fedoruk

Felix walczy  
o utrzymanie  

w II lidze
Dobiegła końca pierwsza runda 

rozgrywek II ligi tenisa stołowego. Je-
dyny w niej nasz reprezentant, czyli 
Felix Rossosz, plasuje się na miejscu 
ósmym, co oznacza, że w drugiej czę-
ści sezonu walczyć będzie o utrzyma-
nie. Największy wpływ na gorsze niż 
rok temu występy drużyny Kazimierza 
Weremkowicza ma kontuzja Mariana 
Wardzyńskiego. Kapitan ekipy zagrał 
tylko raz i mimo pękniętej łąkotki wy-
grał jeden z pojedynków.

Z dziesięciu meczów pingpongiści 
z Rossosza zwyciężyli tylko w dwóch 
– po 10:6 z KTS Bielsk Podlaski i Sy-
gnałem II Lublin, raz zremisowali – 
9:9 z Ogniwem w Chełmie. Najwięcej 
punktów zdobył Marcin Litwiniuk, po-
zostałe Marcin Grzyb, Łukasz Alek-
sandrowicz, Mariusz Ochnik i Andrzej 
Sikora. Wznowienie rozgrywek nastą-
pi 11 stycznia. (mf)

Mistrzynie dwóch 
województw

Bardzo dobrze prezentują się pły-
waczki Huraganu Międzyrzec Podla-
ski, które w ostatnich tygodniach wy-
walczyły tytuły mistrzyń nie tylko wo-
jewództwa lubelskiego, ale także ma-
zowieckiego. Najlepiej wypadła Syl-
wia Wnuk, która wygrała sześć wy-

ścigów w Puławach oraz dwa w Soko-
łowie Podlaskim. W mieście nad Wi-
słą zajęła ona pierwsze lokaty w pię-
ciu wyścigach stylem klasycznym, 
w każdym zwyciężając w dwóch kate-
goriach: open i 14-15 lat. Z kolei w So-
kołowie aktualna brązowa medalistka 
letnich mistrzostw Polski czternasto-
latków zdobyła złoto w wyścigu na 100 
m st. klasycznym oraz srebro na 100 
m st. zmiennym.

Na podium stawała również Juli-
ta Duchnowska, która w Sokołowie 
zwyciężyła na 100 m st. motylkowym 
i była druga na 100 m st. grzbietowym. 
Natomiast w Puławach przypłynęła 
do mety jako druga w wyścigu na 200 
m stylem motylkowym, a także trze-
cia na 50, 100 i 200 m stylem grzbie-
towym oraz 50 m motylkowym. Ma-
zowiecki medal brązowy, na 100 m st. 
motylkowym, zdobyła jeszcze trzecia 
podopieczna trenera Wojciecha Lu-
bańskiego – Anna Starzyńska. (mf)

Abstynenci 
pokonali Royal
W hali sportowej Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Międzyrzecu Podla-
skim rozegrano siódmą edycję stołp-
nieńskiego turnieju halowej piłki noż-
nej pod patronatem starosty bialskie-
go. Zwycięzcą imprezy organizowa-
nej przez strażaków miejscowej OSP 
Stołpno został zespół Abstynenci, 
występujący w składzie: Dawid Sob-
czuk, Paweł Andrzejczuk, Marek Ka-
lenik, Łukasz Trochymiuk i Hubert 
Łukanowski.

Do rywalizacji o główne trofeum 
przystąpiło aż 16 pięcioosobowych 
drużyn. W spotkaniach o najwyższe 
lokaty decydowały rzuty karne. W ten 
sposób w finale Abstynenci zwycię-
żyli Royal Jelnica i z rąk rzecznika 
prasowego starostwa Piotra Grze-
szyka otrzymali puchar ufundowany 
przez Tadeusza Łazowskiego. Trze-
cie miejsce wywalczył zespół White 
Brothers. (mf)

Rzecznik prasowy starostwa 
Piotr Grzeszyk nagradza zwycięzców
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Przysmaki PoDlaskiE

Świąteczne potrawy
Boże Narodzenie to tęsknota za 

tradycyjnym świętowaniem. Poddaje-
my się niezwykłej atmosferze, cieszy-
my się bliskością i życzliwością. Niech 
nadchodzące Święta będą tak piękne 
jak dawne, pełne spokoju i radości.  
Spotkanie przy świątecznym stole jest 
nie tylko okazją, by nacieszyć się ro-
dzinną atmosferą, ale też podelekto-
wać wykwintnymi potrawami.

Podaję kilka przepisów, które mo-
żemy wykorzystać dla tych Świąt.

Roladki rybne 
pieczone z boczkiem

8 filetów z ryby (mintaj, dorsz, pan-
ga) 250 g. wędzonego boczku, l. mleka, 
sok z cytryny, sól, pieprz, olej, natka 
z pietruszki.

Filety opłukać, zalać mlekiem i od-
stawić w chłodne miejsce na 30 mi-
nut. Starannie osączyć. Oprószyć so-
lą i pieprzem, skropić z sokiem z cytry-
ny. Odstawić na 15 minut do lodówki.

Boczek pokroić na 8 cienkich 
plasterków. Na każdym filecie 
położyć plasterek boczku. File-
ty zrolować i spiąć wykałaczką.

Blachę wysmarować ole-
jem. Ułożyć na niej roladki. 
Piec 20 minut w 200 oC. Rybę 
podawać na ciepło z ziem-
niakami i surówką, udeko-
rowaną listkami natki.

Rolada 
z indyka 
i oliwek

1,20 kg. piersi z indyka, 
150 g. czarnych oliwek, pę-
czek bazylii, 1/3 szklanki oli-
wy, pieprz, sól, sok z cytry-
ny, łyżka zagęstnika do sosu, 
białko 2 ząbki czosnku, 2 łyż-
ki białego wytrawnego wina.

Mięso opłukać. Zbić, 
formując duży płat. Opró-
szyć solą, skropić sokiem 
z cytryny. Wstawić na godzi-
nę do lodówki.

Oliwki posiekać. Rozetrzeć 
z oliwą (2 łyżki oliwy odłożyć) 
i posiekaną bazylią. Wymieszać 
ze zmiażdżonym czosnkiem i pianą 
z białka. Doprawić solą i pieprzem. 
Nadzienie rozsmarować na mięsie. 
Mięso zrolować. Związać. Zrumienić na 
reszcie oliwy. Piec ok.1 godziny, podle-
wając winem i wytworzonym sosem.

Sos z pieczenia zagotować z zagęst-
nikiem. Mięso pokroić w plastry. Poda-
wać z sosem i duszonymi warzywami.

Sałatka śledziowa 
z burakami

4 śledzie, 4 ziemniaki, 4 buraki 

ćwikłowe, 2 jabłka, 2 łyżki drobno po-
siekanej cebulki, 1 jajo, 2 łyżki suro-
wego barszczu buraczanego, 0,25 l 
śmietany.

Moczone przez 12 godz. śledzie 
obrać ze skóry i usunąć ości. Buraki 
ugotować w łupinach i obrać. Ziemnia-
ki, buraki i jabłka pokrajać w kostkę, do-
dać cebulę, polać barszczem i wymie-
szać. Śledzie obłożyć wymieszanymi 
warzywami, posypać ugotowanym na 
twardo posiekanym jajem i polać śmie-
taną. Pokrajane na pół jajka można wy-
korzystać, jako dekorację.

Ciasto ziemniaczane
75 dkg ziemniaków, 8 dkg masła, 30 

dkg mąki pszennej, 3 dkg drożdży, 125 
ml mleka, szczypta soli, 100ml maślan-
ki, 200 ml. kwaśnej śmietany, 4 jajka.

Ziemniaki obrać, umyć i gotować 
10minut.Odcedzić i zemleć w maszyn-
ce. Z mąki, mleka, masła, drożdży oraz 
soli zagnieść ciasto i odstawić na pół 
godziny, aby wyrosło. Trzepaczką ubić 
żółtka, śmietanę i maślankę, wlać do 
ciasta i wymieszać je z przestudzony-
mi ziemniakami. Połączyć z ubitymi 
na sztywno białkami. Natłuścić for-
mę, wysypać tartą bułką, włożyć cia-
sto i piec ok. 60 min. w piekarniku na-
grzanym do temp. 200o C. W wersji 
słodkiej można do ciasta dodać baka-
lie i upieczone polać polewą. W wersji 
pikantnej można też dodać (przed pie-
czeniem) skwarki oraz zioła.

Piernik z powidłami
80 dkg mąki, 25 dkg margaryny lub 

masła, 2 jajka, 1/2 kg cukru, 2 opako-
wania przyprawy do pierników, 1 

słoik powideł lub dżemu śliwko-
wego, 4 łyżeczki kakao, 2 szklan-
ki mleka, 2 łyżeczki sody oczysz-
czonej.

Do wysmarowania formy 
masło lub margaryna oraz 
tarta bułka. 

Mąkę przesiać, tłuszcz 
stopić i ostudzić. Jaja utrzeć 
z cukrem i przyprawą do 
pierników. Do utartej masy 
dodać po trochu przesia-
ną mąkę, powidła, chłod-
ny tłuszcz, kakao, mleko 
i sodę, cały czas uciera-
jąc. Ciasto przelać do for-
my wysmarowanej tłusz-
czem i posypanej tartą 
bułką, piec w temp.190o C 
przez 50-60 minut.

Piaskowa zebra
15 dkg mąki pszennej, 

10dkg. mąki ziemniaczanej, 
po łyżeczce cukru waniliowe-

go i kakao, 4 jaka, 1 szklanka 
cukru, 15 dkg. masła, 1 łyżecz-

ka proszku do pieczenia, wiśnie 
koktajlowe do dekoracji.

Masło z cukrem oraz z cukrem 
waniliowym utrzeć na puszystą ma-

sę. Ucierając masę, dodawać po jajku. 
Zmieszać mąkę pszenną, ziemniacza-
ną oraz proszek do pieczenia i połą-
czyć z masą maślaną. Ciasto podzielić 
na 2 części, po czym jedną połączyć 
z kakao. Blachę wyłożyć papierem do 
pieczenia, wlać warstwę jasnego cia-
sta, zrobić rowek i lać cisto warstwa-
mi. Piec 50-60 minut w temp. 180o C.

Bożena Warda
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Quiz gościńca Quiz gościńca Quiz gościńca
Quiz Gościńca nr 12/2008

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym
1. Jakie wymogi ustawowe stawiane są osobom stosującym 

środki ochrony roślin?
a/ nie ma żadnych obowiązków,
b/ przeszkolenie z zakresu stosowania tych środków i po-

siadanie świadectwa ukończenia,
c/ posiadanie wykształcenia rolniczego. 

2. Jakie organizmy szkodliwe podlegają obowiązkowemu 
zwalczaniu?
a/ organizmy szkodliwe określone Rozporządzeniem Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b/ wszystkie chwasty uciążliwe,
c/ wyłącznie chwasty i szkodniki pól uprawnych,

3. Najlepszą metodą oczyszczenia opakowań z resztek środ-
ka ochrony roślin jest:
a/ jednokrotne wypłukanie,
b/ dwukrotne wypłukanie,
c/ co najmniej trzykrotne wypłukanie,

4. Jakie środki ochrony roślin mogą być stosowane w upra-
wach z kwitnącymi roślinami?
a/ preparaty zaliczane do toksycznych o okresie prewen-

cji dla pszczół 12 godzin,
b/ w ogóle nie można w tym okresie stosować środków 

ochrony roślin,

c/ środki ochrony roślin, których okres prewencji dla 
pszczół jest krótszy od nocnego spoczynku pszczół, 
a zabieg wykonywany wieczorem.

5. Kto musi posiadać uprawnienia do wykonywania zabie-
gów środkami ochrony roślin?
a/ właściciel gospodarstwa,
b/ właściciel opryskiwacza,
c/ wykonujący zabieg

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do dnia 
15 lutego 2009 roku na adres redakcji Gościńca.

Prawidłowe odpowiedzi na quiz  z nr 10/2008

1. Tak, ale z ograniczeniami.
2. Od 1 grudnia do końca lutego
3. Od 1 stycznia 2011
4. 5 lat
5. Oleje te powinny być przechowywane w szczelnych po-

jemnikach, w miejscach zabezpieczonych przed zanie-
czyszczeniami gruntu a po zużyciu przekazywane upo-
ważnionemu podmiotowi. 

Niestety, tym razem nikt  nie udzielił poprawnych 
odpowiedzi.

Ul. LubelskaUl. Lubelska

Procesja 

Pałac Potockich

Rynek 1916
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