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Radny Jerzy Panasiuk:
- przyczyn zaprzestania działalności 

przez zakład rehabilitacji SP ZOZ  
w Miedzyrzecu Podl.,

Radna Kazimiera Adamiec: 
- potrzeby zbadania przez komisję 

spraw społecznych powodu zawie-
szenia działalności przez zakład re-
habilitacji międzyrzeckiego szpitala,

Radny Tomasz Bylina:
- możliwych przyczyn nieusuwania 

kilkudziesięcioletnich topoli w Cie-
leśnicy. 

Rada Powiatu podjęła uchwały 
w sprawach:

-  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego Jacka Danieluka,

-  uchwalenia Programu ochrony śro-
dowiska oraz Planu gospodarki od-
padami dla powiatu bialskiego na 
lata 2010 – 2013 z perspektywą do 
roku 2017 ,

-  powierzenia miastu Międzyrzec 
Podlaski zadania zarządzania drogą 
powiatową,

- wyrażenia zgody na użyczenie nie-
ruchomości,  

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych na terenie powiatu 
bialskiego, 

- zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia Programu współpracy po-
wiatu bialskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok, 

- wskazania wiceprzewodniczące-
go Rady Powiatu uprawnionego  
do dokonywania wobec przewodni-
czącego Rady czynności związanych  
z wyjazdami służbowymi oraz sta-
nowienia o zmniejszeniu diety,

- zmian w budżecie powiatu bialskie-
go na 2010 rok,

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diet radnych i określenia 
stawek za jeden kilometr przebiegu 
pojazdu samochodowego niebędą-
cego własnością powiatu. 

 Rada Powiatu przyjęła 
następujące stanowisko:

STA NOW I SKO 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

w sprawie likwidacji Ośrodka 
Zamiejscowego Prokuratury 

Okręgowej w Lublinie,  
z siedzibą w Białej Podlaskiej
Rada Powiatu w Białej Podlaskiej, 

działając w interesie społeczności 

powiatu stanowczo sprzeciwia się 
planom likwidacji Ośrodka Zamiejsco-
wego w Białej Podlaskiej Prokuratury 
Okręgowej w Lublinie. 

Ośrodek Zamiejscowy w Białej 
Podlaskiej Prokuratury Okręgowej  
w Lublinie swoim zakresem działania 
obejmuje powiaty: bialski, radzyń-
ski, parczewski oraz Białą Podlaską  
jako miasto na prawach powiatu. 
Obszar ten, obejmujący 4721 km2, 
zamieszkuje 267 tysięcy mieszkań-
ców. 

Likwidacja Ośrodka Zamiejsco-
wego w Białej Podlaskiej Prokuratu-
ry Okręgowej w Lublinie spowoduje, 
iż organy wymiaru sprawiedliwości 
znacznie się oddalą od obywateli ze 
wszystkimi tego konsekwencjami  
i utrudnieniami zarówno dla policji jak 
też innych służb dbających o bezpie-
czeństwo na terenie powiatów: bial-
skiego, radzyńskiego, parczewskiego  
i Białej Podlaskiej.

Położenie powiatów: bialskiego, 
radzyńskiego, parczewskiego oraz Bia-
łej Podlaskiej jest wyjątkowe i bardzo 
specyficzne ze względu na bliskość 
granicy państwa i tranzytowe poło-
żenie. 

Decyzja o umiejscowieniu Ośrod-
ka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej  
była podyktowana między innymi 
tym właśnie, że przez wskazane te-
rytorium przebiegają ważne szlaki 
komunikacyjne, tj. droga E-30 i li-
nia kolejowa E-20, zlokalizowane 
wzdłuż wschodniej granicy Polski,  
a od 1 maja 2004 r. także granicy Unii 
Europejskiej. Ruch graniczny odby-
wa się na trzech przejściach dro-
gowych: w Kukurykach, Terespolu  
i Sławatyczach, a także na przejściu 
kolejowym w Terespolu.

Dodatkową, ważną okolicznością 
jest to, że miasto Biała Podlaska jest 
siedzibą Izby Celnej obejmującej swo-
ją właściwością całe województwo 
lubelskie. Tutaj mieści się także Kon-
sulat Republiki Białorusi, poza tym 
na terenie powiatu bialskiego działają  
dwa ośrodki dla cudzoziemców  
(w Białej Podlaskiej i Horbowie), zaś 
na terenie powiatu radzyńskiego funk-
cjonuje jeden ośrodek dla cudzoziem-
ców, w Bezwoli.

Zdaniem Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej likwidacja Ośrodka Za-
miejscowego w Białej Podlaskiej 
Prokuratury Okręgowej w Lublinie, 

poza pozornymi oszczędnościami, 
nie przyniesie żadnych wymiernych 
i realnych korzyści finansowych.  
W rzeczywistości zaoszczędzone na 
likwidacji środki trzeba będzie prze-
znaczyć na funkcjonowanie jednostek 
prokuratury, która przejmie zadania 
likwidowanego ośrodka, powiększo-
ne o dodatkowe środki wynikające  
z wyższych kosztów funkcjonowania 
Prokuratury w większych aglomera-
cjach. Wzrosną również koszty po-
średnie (koszty transportu aresztan-
tów, wezwań świadków itp.), ponadto 
ograniczeniu ulegnie dostępność dla 
przeciętnego obywatela organów 
Państwa chroniących jego konstytu-
cyjnie gwarantowane prawa.

Tego rodzaju zamiary wywołują 
niepokój i zaskoczenie oraz przeko-
nanie, że w założeniu nie uwzględ-
niają szeroko pojętych interesów 
społeczności zamieszkałej na terenie 
objętym właściwością Ośrodka Za-
miejscowego, co uzasadnia przed-
stawienie naszych racji Prokurato-
rowi Generalnemu. 

Adresatami stanowiska są: Pan An-
drzej Seremet, Prokurator Generalny  
i Pan Cezary Maj, Prokurator Okręgo-
wy w Lublinie.”         

Sławomir Maksymiuk

III sesję Rady Powiatu Bialskiego, 
która odbyła się 30 grudnia 2010 r. 
prowadził Przewodniczący Rady 
Powiatu Przemysław Litwiniuk.

Rada Powiatu podjęła uchwały 
w sprawach:

a) wstąpienia Mariusza Sołoduchy, 
kandydata z okręgu wyborczego nr 
2, listy nr 4 Komitetu Wyborczego 
Platforma Obywatelska RP w skład 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

b) powołania Komisji Rewizyjnej, 
c) powołania Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego, 
d) powołania Komisji Budżetu i Finan-

sów, 
e) powołania Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, 
f) powołania Komisji Rolnictwa, Go-

spodarki i Infrastruktury, 
g) powołania Komisji Spraw Społecz-

nych,
h) delegowania radnych do składu Ko-

misji Bezpieczeństwa i Porządku, 
i) ustalenia wynagrodzenia staroście 

bialskiemu. 
Sławomir Maksymiuk

gościniec samorz¹dowy
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B i a ł a  Po d l a s k a

mowy i wykorzystanie jej w sytuacjach 
społecznych. Służą temu zajęcia z róż-
nymi osobami. Każdy podopieczny 
ma kontakt z kilkoma specjalistami, 
co pomaga w uspołecznienia dzieci – 
informuje Almaszy.

Pomaga PEFRON
Sala doświadczania świata ze świa-

tłowodami, łóżkami wodnymi, nietłuką-
cymi się lustrami, lampami plazmowy-
mi i aromatycznymi pomaga w stymu-

lacji zaburzonych u dziecka zmysłów, 
a zajęcia pedagogiczne, psychologicz-
ne, logopedyczne, muzyczne i fizjo-
terapeutyczne zwiększają motywację 
do poprawy komunikacji z otoczeniem. 
Pomocne w tej terapii okazują się też 
zwierzęta (psy i konie). – W naszym 
ośrodku przebywają dzieci od trzecie-
go do dwudziestego roku życia. Czują 
się tu dobrze i bezpiecznie. W każdej 
chwili mogą spotkać się z rodzicami, 

jeśli ci wyrażają ochotę na uczestnic-
two w zajęciach. Nie byłoby to możliwe 
bez dotacji uzyskiwanych, z PEFRON 
-u, dodatkowych funduszy z GOP-
S-ów i MOPS-ów na specjalne usłu-
gi opiekuńcze i programów unijnych, 
o jakie skutecznie zabiegamy – dodaje 
Chwałek. Wcześniej do wykonania dia-
gnozy psychologiczno-pedagogicznej 
dziecka autystycznego potrzebne była 
wizyta w Warszawie lub Lublinie. Obec-
nie diagnozuje się dzieci w Białej Podla-
skiej. To szalenie ważne, bo oszczędza 
rodzicom czas i pieniądze. Warto do-
dać, że miesięczny koszt pobytu dziecka 
w specjalistycznym ośrodku w Białym-
stoku, Lublinie czy Warszawie kosztuje 
ok. 3 tys. zł. W Białej Podlaskiej rodzic 
płaci za pobyt dziecka w przedszkolu 
tylko 200 zł. Pobyt w ośrodku to nie tylko 
nauka i terapia. – Nasze dzieci uczestni-
czą w licznych zabawach i spotkaniach 
integrujących. Bale karnawałowe czy 
wspólne wystawianie Jasełek są okazją 
do wspólnego przeżywania radości – 
mówi mama Zuzi Fijałkowskiej. Rodzice, 
którzy mają wątpliwości czy ich pocie-
chy rozwijają się prawidłowo, czy nie 
są nazbyt pasywne i zamknięte w sobie 
powinni zgłosić się do punktu konsulta-
cyjnego Wspólnego Świata. Tam otrzy-
mają potrzebne im wsparcie.

Istvan Grabowski,
fot. Marek Krzewicki

DOK. ZE STR. 17
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Zginęli za wiarę 
Wśród obrońców świątyni w Pra-

tulinie, którzy oddali życie za wiarę, 
znajdowali się: Wincenty Lewoniuk 
Urodził się w Krzyczewie w 1849 roku, 
gdzie został ochrzczony i jednocześnie 
wybierzmowany, jak to jest praktyko-
wane w obrządku greckokatolickiego. 
Wychowywał się niejako w cieniu cer-
kwi unickiej, pod opieką długoletniego 
proboszcza, ks. Wasilewskiego, który 
ostatecznie został usunięty z parafii 
za wierność Papieżowi. Niesprawie-
dliwość władz zaborczych zubożyła 
rodzinę Lewoniuków. Wincenty podjął 
służbę jako fornal w majątku rolnym 
państwa Bryndzów w Worobli-nie. 
Stał się w ten sposób parafianinem 
pratuliń-skim. Tam ożenił się z Marian-
ną i stał się ojcem. Był człowiekiem 
pobożnym i przywiązanym do Kościo-
ła.  Podczas obrony świątyni zginął od 
pierwszej salwy karabinowej.

Jan Andrzejuk 
Urodził się we wsi Derło 9 kwietnia 

1848 r. Umiał pisać i czytać. Był śpie-
wakiem w kościele parafialnym. Oże-
niony z Maryną wychowywał dwóch 
synów. Odchodząc do Pratulina, że-
gnał się z rodziną, jakby to miało być 
ostatnie pożegnanie. Rzeczywiście 
został śmiertelnie ranny przy pratliń-
skim kościele. Umarł w domu w Derle.

Konstanty Bójko 
Przyszedł na świat 25 sierpnia 

1826 r. w Derle. Mieszkał w Zaczep-
kach, gdzie był żonaty. Pracował na 
roli. We wsi cieszył się dobrą opinią. 
Został zastrzelony przez kozaków 
podczas obrony umiłowanej świątyni 
parafialnej.

Łukasz Bójko 
Był 22-letnim kawalerem. Mieszkał 

w Łęgach i prowadził niewielkie go-
spodarstwo rolne. Świadkowie z pro-
cesu beatyfikacyjnego uważali go za 
człowieka religijnego. Wychowywał 
się niejako u boku Daniela Karmasza. 
Był też przy nim podczas wydarzeń 
24 stycznia 1874 r. W czasie obrony 
kościoła bił w dzwony jak na procesję 
z Najświętszym Sakramentem. Wtedy 
dosięgła go śmiercionośna kula żoł-
nierzy carskich.

Ignacy Frańczuk
Pochodził z Derła i miał 50 lat. Był 

żonaty i ojcem siedmiorga dzieci. 
Świadkowie zeznali że był „dobrym 
gospodarzem, a wierność wierze 
przedkładał ponad wszystko”. Idąc do 
Pratulina przebrał się w czystą bieli-
znę i ze wszystkimi się pożegnał, gdyż 
miał przeczucie, że już nie wróci do 
domu. Po śmierci Daniela Karmasza 
stanął z krzyżem na czele broniących 
świątyni. Został zabity przez carskich 

kozaków jako jeden z pierwszych bo-
haterskich świadków wiary.

Filip Geryluk
Mieszkał w Zaczepkach, gdzie uro-

dził się 26 listopada 1830 r. Był żonaty 
i prowadził niewielkie gospodarstwo 
rolne. Uważano go za człowieka szla-
chetnego. Gdy na jego oczach został 
zabity Anicet Hryciuk, wołał do ko-
zaków: „wszyscy jesteśmy gotowi 
umierać za naszą wiarę”. Za chwilę 
sam padł na ziemię śmiertelnie po-
strzelony.

Maksym Hawryluk
Pochodził ze wsi Bohukały, gdzie 

urodził się 2 maja 1840 r. Był rolnikiem 
i prowadził niewielkie gospodarstwo 
w Derle, gdzie był żonaty z Dominiką. 
Był ojcem trojga dzieci. Cieszył się opi-
nią człowieka uczciwego i pobożnego. 
Podczas obrony kościoła został ranny 
w brzuch. Umarł w domu, dokąd go 
przewieziono nocą.

Anicet Hryciuk
Był 19-letnim młodzieńcem i po-

chodził z Zaczopek. Rodzice wycho-
wywali go w duchu wierności Bo-
żym przykazaniom. Był człowiekiem 
szlachetnym i bardzo wrażliwym. Od 
dzieciństwa nosił w sobie pragnienie 
świętości przez męczeństwo. Idąc do 
Pratulina z żywnością dla obrońców 
świątyni powiedział: „Może i ja będę 
godny, że mnie zabiją”. Został śmier-
telnie trafiony kulą w głowę i umarł 
na miejscu.

Daniel Karmasz
Pochodził ze wsi Łęgi. Urodził się 

w 1826 roku. Odznaczał się inteligen-
cją i pobożnością. Nie miał jednak 
żadnego szkolnego wykształcenia. 
Z rodzinnego domu wyniósł miłość do 
Boga i Kościoła. Będąc już dojrzałym 
mężczyzną przystąpił do tercjarstwa. 
Stał się jednym z bliższych wspó-
pracowników swojego proboszcza. 
Zajmował się pracą na roli, ale jego 
żywa wiara i przywiązanie do Kościo-
ła wyzwalały w nim także apostolską 
gorliwość. We wsi był poważany przez 
ludzi, którzy uważali go za człowieka 
roztropnego i życzliwego. Tercjarz 
z Łęgów organizował ludzi, by byli go-
towi do obrony kościoła przed niebez-
pieczeństwem zajęcia go przez anty-
unickiego proboszcza. W pamiętnym 
dniu styczniowym Daniel stanął przed 
ludźmi zebranymi przy kościele z krzy-
żem w ręku i zachęcał do zaprzestania 
fizycznego sprzeciwu oraz wzywał do 
modlitwy, ponieważ tutaj dokonuje się 
„nie bitwa o kościół, ale walka za wia-
rę i za Chrystusa”. Został ścięty z nóg 
śmiercionośną kulą jako wierny świa-
dek Boga, który w jego życiu zawsze 
był na pierwszym miejscu.

Konstanty Łukaszuk
Przyszedł na świat w 1829 roku 

w Zaczepkach. Był rolnikiem. Ludzie 
go szanowali za rzetelność i uczci-
wość. Przy obronie świątyni został 
śmiertelnie zraniony bagnetem. Osie-
rocił żonę Irenę i siedmioro dzieci.

Bartłomiej Osypiuk
Pochodził z Bohukał, gdzie urodził 

się w 1844 roku. Był żonaty i miał dwo-
je dzieci. Zajmował się pracą na roli. 
Wielokrotnie pełnił straż przy świąty-
ni. Podczas jej obrony został śmier-
telnie ranny. Przewieziony do domu 
umierał ze świadomością, że oddaje 
swe życie za wiarę w Boga. Umierając 
modlił się za prześladowców.

Onufry Wasyluk
Urodził się w 1853 we wsi Zaczop-

ki. Rodzice wykupili go od wojska car-
skiego, chcąc go zabezpieczyć przed 
sprawosławieniem i zrusyfikowaniem. 
Był żonaty z Cecylią. We wsi uważano 
go za człowieka statecznego. W pierw-
szej fazie obrony kościoła, kozaków 
szarżujących z bagnetami na bez-
bronnych ludzi, próbował powstrzy-
mać fizycznym, oporem. Gdy usłyszał 
komendę wojskową, aby w imieniu 
cara, strzelać do obrońców świątyni, 
włączył się w modlitwę swoich współ-
braci bo zrozumiał, że to „walka o wia-
rę i za Chrystusa”. Padł od kuli, która 
śmiertelnie rozbiła mu głowę.

Michał Wawryszuk
Miał 21 lat i był żonaty. Został 

ochrzczony w pratulińskiej świątyni 
unickiej. Był człowiekiem uczciwym, 
pracowitym i cieszącym się uznaniem 
u ludzi. Mieszkał w Olszynie. Wiele 
słyszał o „prawosławnej misji” wojska 
carskiego i urzędników, którzy w od-
ległym Parczewie, bliższych Sworach, 
ale też w najbliższym sąsiedztwie, bo 
w Neplach i Krzyczewie, instalowali 
rządowych proboszczów na miejsce 
siłą usuniętych duszpasterzy unickich, 
wiernych Papieżowi. Gdy w niebez-
pieczeństwie znalazła się wspólnota 
parafialna w Pratulinie, Michał po-
stanowił przyłączyć się do obrońców 
parafialnego kościoła przed zajęciem 
go przez carskich urzędników dla rzą-
dowego proboszcza. Tam też złożył 
Bogu w ofierze swoje życie.

H i s t o r i a
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