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Galeria gościńca

Pani Marianna Strojek urodziła się 
jak sama podkreśla „dawno, dawno 
temu” w Ossówce. Od 1957 r. miesz-
ka z mężem w Wólce Polinowskiej. Od 
najmłodszych lat chętnie uczyła się 
czynności potrzebnych w gospodar-
stwie biorąc wzór ze starszego poko-
lenia (mamy, babci i sąsiadek). Szybko 
stała się mistrzynią w obróbce lnu. 
Tkała materiały na koszule, ręczniki, 
prześcieradła, chodniki i przepiękne 
dywany. Potrafiła też uszyć ubrania na 
co dzień i na święta, zaś w haftowaniu 
i wyszywaniu nie mógł jej nikt dorów-
nać. Jej prace (makatki, serwetki, dy-
wany), zdobią domy nie tylko najbliż-
szej rodziny. Również w robieniu na 
drutach swetrów różnymi ściegami 
i wzorami stała się niedoścignioną mi-
strzynią. W 1986 r. wraz z sąsiadkami 
w Wólce Polinowskiej założyły zespół 
Śpiewaczo – Obrzędowy, w którym 
dotąd jest jednym z najważniejszych 
filarów. Zespół ten zanotował na 
swym koncie wiele sukcesów biorąc 
dwukrotnie udział w Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
zajął w 1994 – II miejsce a 1998 – III 
miejsce. Z obrzędem „Korowaj Pod-
laski” uczestniczył  w Ogólnopolskim 
Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarno-
grodzie. Kolejną umiejętnością pani 
Marianny jest wyrób tradycyjnego 
pieczywa obrzędowego. Swym dzie-
ciom i wnukom uszyła stroje ludowe 
zachęcając je do udziału w impre-
zach. Sama zaś nie tylko tworzy, ale 
też zachęca i uczy młodsze pokolenia 
biorąc czynny udział w licznych poka-
zach i warsztatach podczas spotkań 

z młodzieżą szkolną i przy realizacji 
projektów Gminnego Centrum Kultury 
w Konstantynowie.

Jej umiejętności przejęła, kultywuje 
i rozwija córka Krystyna Strojek, któ-
ra urodziła się w Wólce Polinowskiej, 
a mieszka i tworzy w Konstantynowie. 
Zafascynowana twórczością ludową, 
po ukończeniu studiów na Wydzia-
le Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego, wróciła 
w rodzinne strony i podjęła pracę z mło-
dzieżą ucząc w Szkole Podstawowej 
w Komarnie oraz Gimnazjum w Kon-
stantynowie. Jako nauczyciel geografii 
i plastyki gromadziła zabytki kultury lu-
dowej oraz wpajała młodzieży zamiło-
wanie do etnografii, przyrody i plastyki. 
Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli 
w różnych konkursach przyrodniczych, 
plastycznych oraz wiedzy o regionie zaj-
mując czołowe miejsca. Podobnie jak 
mama, potrafi wykonywać „wszystko 
albo jeszcze więcej”. Stała się jej godną 
następczynią. Prace pani Krystyny to 
głównie wyszywane obrusy i makatki, 
robione na drutach swetry, wykonane 
szydełkiem serwetki, a także inne prace 
plastyczne (obrazy wykonane haftem 
richelieu oraz choinka wykonana szy-
dełkiem). Osiągnęła też mistrzowski 
poziom w przygotowywaniu potraw 
regionalnych. 

Również syn Pani Marianny Mi-
rosław Strojek przejawia zdolności 
twórcze. Jest mistrzem stolarstwa ar-
tystycznego w Konstantynowie. 

Cała artystyczna rodzina ściśle 
współpracuje z Gminnym Centrum 
Kultury w Konstantynowie.

STROJKOWIE 
– RODZINA ARTYSTÓW
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Starosta Bialski

Szanowni Państwo

W numerze m. in.

W tym miesiącu oddaliśmy do użytku 
dwie inwestycje. Pierwsza to  dobudowane 
skrzydło w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
które znacznie poprawi funkcjonowanie 
urzędu  i służyć będzie mieszkańcom całe-
go powiatu. Koszt tej inwestycji to prawie 
1,2 mln zł.  Druga to  wyremontowane po-
mieszczenia na poddaszu międzyrzeckiego 
liceum. Ta inwestycja znacznie poprawiła 
bazę oświatową szkoły.

Cieszę się, że na terenie naszego powiatu 
funkcjonują ludzie, którzy organizują życie 
kulturalne naszych społeczności. To dzięki 
nim możemy spotykać się w naszych mia-
stach i gminach na przedstawieniach, fe-
stiwalach, przeglądach. 22 lutego miałem 
okazję spotkać się z grupą ludzi, która te 
wszystkie wydarzenia opisuje na łamach 
naszego miesięcznika. Doroczne już spotka-
nie współpracowników Gościńca Bialskiego 
zgromadziło 20 osób. 

W tym numerze naszego miesięcznika 
prezentujemy Państwu wykaz organizacji 
pożytku publicznego, na które możemy prze-
kazać 1% naszego podatku dochodowego. 
Zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi 
dobrej woli o wsparcie naszych organizacji.

Pamiętajmy, że przekazanie tego datku 
nic nas nie kosztuje. Od 1 stycznia 2007 ro-
ku wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT  
w odpowiedniej rubryce określić, komu i ja-
ką kwotę chcemy przekazać, a resztę zrobi 
za nas urząd skarbowy.
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Od ukazania się Gościńca Bialskiego 
z miesiąca stycznia 2011 r. Zarząd:

1. Zaopiniował pozytywnie przed-
sięwzięcie pn. Przebudowa ulic 
w Janowie Podl. w związku 
z wnioskiem Sudop Polska sp. 
z o.o. działającą z upoważnienia 
wójta gm. Janów Podlaski oraz 
wniosek wójta gm. Terespol 
o ustaleniu lokalizacji budowy 
drogi na nieruchomościach w ob-
rębie Kobylany oraz Małaszewicze 
Małe.

2. Zatwierdził wniosek o wszczęcie 
postępowania, o udzielenie zamó-
wienia publicznego na zakup ma-
teriałów biurowych na potrzeby 
zarządzania projektem „Pozalek-
cyjna Akademia Kompetencji”.

3. Zdecydował o zakupieniu nagród 
na VIII Bieg Narciarski „SERPEL – 
2011”, na wniosek Stowarzyszenia 
Przyjaciół Serpelic.

4. Zapoznał się z pismem młodzie-
ży Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. M. Dąbrowskiej w Międzyrze-
cu Podl. w sprawie pomocy przy 
ogrodzeniu terenu szkoły od ul. 
Czystej i odłożył jego realizację.

5. Zapoznał się z interwencją Posła 
na Sejm RP Mariana Starowni-
ka w sprawie sytuacji publicznej 
służby zdrowia na Lubelszczyźnie 
i odmowie podpisania kontraktów 
na lecznictwo szpitalne na lata 
2011-2013.

6. Wyraził zgodę na sprzedaż posił-
ków przygotowywanych w DPS 
w Kostomłotach osobom nie bę-
dącym mieszkańcami tej placówki.

7. Na wniosek DPS w Kozuli wyraził 
zgodę na świadczenie usług wy-
najmu pokoi gościnnych i sprze-
daży posiłków, zatwierdził ceny 
tych usług świadczonych w ra-
mach działalności statutowej.

8. Poinformował Kierownika Dele-
gatury w Białej Podl. Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Lublinie o wykonaniu zaleceń 
pokontrolnych dotyczących bu-
dynku dworu w Zalutyniu.

9. Uzgodnił projekty decyzji o wa-
runkach zabudowy: inwestycji 
w m. Dokudów Pierwszy gm. 
Biała Podl. na działce przyległej 
do pasa drogi powiatowej Ortel 
Książęcy–Dubów, inwestycji w m. 
Krzymowskie gm. Biała Podl. 
przyległej do pasa drogi powiato-
wej Zawadki, inwestycji w m. Za-

Prace Zarządu Powiatu Bialskiego
horów gm. Piszczac przyległych 
do pasa drogi powiatowej Pisz-
czac-Zahorów, inwestycji w m. 
Mokre gm. Rossosz przyległej do 
pasa drogi powiatowej Mokre-Ko-
lembrody.

10. Zaopiniował pozytywnie wniosek 
wójta gm. Terespol o ustaleniu 
lokalizacji planowanej budowy 
drogi w obrębie Małaszewicze.

11. Zatwierdził korektę sprawozdania 
za 2010 r. z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowa-
dzonych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego.

12. Zapoznał się z pismem mieszkań-
ców wsi Swory i okolic o wykona-
nie chodnika i oświetlenia w pasie 
drogi powiatowej, i zdecydował 
o rozpoznaniu kosztów i możliwo-
ści udziału gm. Biała Podl.

13. Zapoznał się z pismem radnego 
Tomasza Byliny w imieniu miesz-
kańców Swór i pobliskich miej-
scowości w sprawie niedrożności 
przepustów, i usunięcia krzewów 
przy drodze powiatowej, i skie-
rował do Zarządu Dróg Powiato-
wych w celu rozpoznania sprawy 
i udzielenia odpowiedzi.

14. Zapoznał się z odpowiedzią 
udzieloną przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych o ustaleniach z wizji 
lokalnej 3 lutego 2011 r. w spra-
wie podtopień posesji w miejsco-
wości Olszyn.

15. Skierował do Zarządu Dróg Po-
wiatowych do oceny możliwości 
sprawę wykonania przepustu pod 
drogą powiatową nr 1098L łączą-
cą drogę krajową z wojewódzką 
w związku z pismem mieszkań-
ców wsi Horodyszcze gm. Wisz-
nice.

16. Nie wyraził zgody na udział powia-
tu w budowie ścieżki rowerowej 
poza miejscowością Zalesie do 
mostu w Kijowcu.

17. Zapoznał się z pismem sołtys wsi 
Utrówka w sprawie wybudowania 
drogi od strony Sitna przez Utrówkę 
do wsi Szachy. Ustalenia w sprawie 
to wspólna naprawa najgorszych 
odcinków tej drogi. Mieszkańcy za-
pewnią materiał i własny transport 
a Zarząd Dróg Powiatowych w Bia-
łej Podl. sprzęt do wydobycia i zała-
dunku oraz ewentualnie wspomoże 
transportem.

18. Zapoznał się z pismem miesz-
kańców Rakowisk gm. Bia ła 
Podl. w sprawie podtopień, prze-
słanym do wiadomości Starosty 
Bialskiego.

19. Zapoznał się z pismem w spra-
wie budowy drogi powiatowej 
Stasiówka-Żeszczynka-Motwica. 
W br. rozpocznie się procedura 
związana z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę tej drogi.

20. Zaakceptował wniosek do Wo-
jewody Lubelskiego w sprawie 
stwierdzenia, że powiat bialski 
stał z mocy prawa właścicielem 
nieruchomości położonej w ob-
rębie Kościeniewicze gm. Pisz-
czac. Nieruchomość ta została 
zajęta pod drogę publiczną po-
wiatową Kościeniewicze-Ortel 
Królewski.

21. Zaakceptował wnioski o wszczę-
cie postępowania o zamówienie 
publiczne polegające na nadzorze 
oraz wykonawstwie przebudowy 
i adaptacji budynku na internat 
Zespołu Szkół w Małaszewiczach 
w ramach projektu „Przebudowa 
i rozbudowa szkół prowadzonych 
przez powiat bialski” w formie 
przetargu nieograniczonego.

22. W związku z pismami Zespołu 
Szkół w Janowie Podlaskim oraz 
Zespołu Szkół w Małaszewiczach 
o środki finansowe na bieżące 
funkcjonowanie zaproponował 
działania oszczędnościowe, które 
pozwolą funkcjonować w ramach 
budżetów tych szkół.

23. Wyraził zgodę na wprowadzenie 
całodobowej pracy apteki ogól-
nodostępnej w Międzyrzecu Podl. 
w związku z wnioskiem Pharma-
con w Lublinie.

24. Wyraził zgodę na sfinansowanie 
kosztów szkolenia pn. „Nowe 
zadania Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznych wynikające 
z nowelizacji prawa oświatowe-
go” ze środków przewidzianych 
na doskonalenie i dokształcanie 
zawodowe nauczycieli.

25. Wyraził zgodę na wsparcie rze-
czowe w postaci zakupu pucha-
rów Bialskiej Lidze Szachowej, 
k tóra odbędzie się w lutym, 
marcu i kwietniu w Międzyrzecu 
Podl., Białej Podl. i Łomazach, 
o co zwrócił się Uczniowski Lu-
dowy Klub Sportowy „Niwka” 
w Łomazach.



52/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

gościniec samorz¹dowy
26. Wyraził zgodę na dofinansowanie 

organizacji ćwierćfinału w piłce 
siatkowej chłopców w Międzyrze-
cu Podl. na wniosek LO im. gen.
Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu 
Podlaskim.

27. Wyraził zgodę na zakup nagród 
z okazji 25 lecia Zespołu Śpiewa-
czo-Obrzędowego Worgulanki, 
w związku z pismem tego zespołu.

28. Zaakceptował kandydatury na-
uczycieli szkół ZSO w Terespolu 
oraz LO w Międzyrzecu Podl. do 
realizacji zadania w programie 
„Animator sportu dzieci i mło-
dzieży” realizowanego z udzia-
łem Lubelskiego Wojewódzkiego 

Sesja Rady Powiatu

Szkolnego Związku Sportowego 
w Lublinie.

29. Skierował do sprawdzenia dane 
dotyczące powierzchni lasów 
objętych nadzorem w związku 
z pismem Nadleśnictwa Mię-
dzyrzec Podl. w sprawie na-
leżności za nadzór nad lasami 
w 2011 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwały 
w sprawach:

1. wyboru najkorzystniejszej oferty 
zamówienia publicznego pod na-
zwą: Informatyk w ramach pro-
jektu „Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji”.

2. zaopiniowania projektu wojewódz-
kiego planu działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medycz-
ne dla województwa lubelskiego.

3. wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty zamówienia publicznego pod 
nazwą: Dostawa materiałów 
dydaktycznych niezbędnych do 
realizacji projektu „Pozalekcyjna 
Akademia Kompetencji”.

4. postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego pod nazwą: 
Zorganizowanie wyjazdów edu-
kacyjnych dla uczniów z 7 szkół 
powiatu bialskiego niezbędnych 
do realizacji projektu „Pozalekcyj-
na Akademia Kompetencji”.

IV sesję Rady Powiatu Bialskiego, 
która odbyła się 31 stycznia 2011 r. 
prowadził Przewodniczący Rady Po-
wiatu Przemysław Litwiniuk.

Zgłoszono następujące interpela-
cje i zapytania w sprawie: 

Radny Romuald Kulawiec: 

-  procedury uzyskania zasiłku sta-
łego, okresowego, celowego, do 
dofinansowania składki emerytal-
no-rentowej i do dożywiania,

-  likwidacji sklepiku w Domu Pomo-
cy Społecznej w Kozuli,

-  funkcjonowania programu „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”,

-  prowadzenia rankingu szkół jazdy 
przez WORD w Białej Podl.,

-  stanu technicznego parkingu przy 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Białej Podl., 

-  konieczności uruchomienia przez 
PKS wieczornego kursu do Ło-
maz, Rossosza i Wisznic oraz in-
nych miejscowości położonych 
przy drodze wojewódzkiej nr 812,

-  potrzeby wykonania prac zabez-
pieczających brzeg rzeki Bug 
w gminie Janów Podl. na długo-
ści ok. 300 m., w związku z realną 
możliwością utraty części teryto-
rium państwa,

Radny Jan Stasiuk: 

-  krytycznej sytuacji panującej na 
rynku trzody chlewnej,

-  licznych podtopień na drodze L52 
Nosów - Stasinów, w kierunku 
Konstantynowa,

Radny Antoni Sacharuk: 

-  możliwości blokowania tzw. spa-
mu w telefonach komórkowych,

-  konieczności oczyszczenia rowów 
odwadniających przy drodze Za-
lesie – Krzyczew, w związku z za-
lewaniem gospodarstw,

-  niekontrolowanego rozrostu po-
pulacji bobrów,

Radny Ryszard Boś:

-  przyczyn likwidacji punktu reha-
bilitacji w ośrodku zdrowia w Ja-
nowie Podlaskim, 

-  konieczności pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na remont ZS 
w Janowie Podl.,

-  remontu w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Białej Podlaskiej,

-  stanu drogi powiatowej Klonow-
nica Duża – Rokitno ,

-  148. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego oraz stanu, wyglą-
du miejsc upamiętniających te 
wydarzenia,

Radna Kazimiera Adamiec: 

-  możliwości docierania do orga-
nów centralnych państwa z pro-
blemami lokalnych społeczności, 

-  wzmocnienia nadzoru policyjne-
go w okolicach dyskoteki w Kod-
niu,

Radny Jerzy Panasiuk: 

-  wysokości uposażeń członków 
zarządu powiatu oraz członków 
prezydium rady,

Radny Tomasz Bylina: 

-  przyczyny niezaproszenia wszyst-
kich radnych na uroczystość „Do-
bre bo Bialskie”,

Radny Mariusz Filipiuk: 

-  bulwersującej sprawy braku przy-
stanku komunikacji publicznej 
w miejscowości Rzeczyca, w gmi-
nie Międzyrzec Podlaski,

-  rozwarstwienia jezdni na drodze 
Bereza – Szóstka, na wysokości 
byłej mleczarni (w stronę Szóstki),

-  szkód czynionych przez bobry 
w wałach zabezpieczających 
zbiornik Żelizna,

Radny Mariusz Sołoducha: 

-  konieczności zaproszenia na sesję 
przedstawiciela NFZ,

-  problemu podtopień na terenie 
powiatu,

-  działalności wydziału do spraw 
przestępstw gospodarczych KMP 
w Białej Podl.,

Radny Arkadiusz Maksymiuk:

-  konarach wiszących na drzewach 
przy drodze między Worońcem 
a Zabłociem,

-  możliwości budowy chodnika 
w miejscowości Swory, 

Radny Mariusz Kiczyński: 

-  rozpoczęcia rozmów w sprawie 
wykupu działek między miejsco-
wościami Kopytów i Nowy Dwór, 
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Przewodniczący Rady Przemysław 

Litwiniuk udzielił głosu panu Anicen-
temu Jeruzalskiemu – mieszkańcowi 
Stasiówki w gminie Łomazy.

Pan Anicenty Jeruzalski, w imie-
niu mieszkańców wsi: Wiski, Husz-
cza, Koszoły, Kopytnik, Stasiówka 
i Bokinki zaapelował do Rady Powia-
tu o wybudowanie drogi Stasiówka 
– Żeszczynka.

Przewodniczący Rady Przemy-
sław Litwiniuk: „Podniesiona kwe-
stia zostaje przekazana do Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruk-
tury, która wraz z Zarządem Powiatu 
zastanowi się nad tym problemem 
i nad jego miejscem w kolejności 
rozwiązywania problemów powia-
tu. Myślę, że pan wicestarosta Jan 
Bajkowski będzie orędownikiem 
tego zagadnienia na forum Zarządu 
Powiatu.”

Rada Powiatu podjęła uchwały 
w sprawach:

a. wieloletniej prognozy finansowej,
b. uchwalenia budżetu powiatu bial-

skiego na 2011 r.,
c. zmian w budżecie powiatu bial-

skiego na 2011 r.,
d. uchwalenia planu pracy Rady Po-

wiatu na 2011 r.,
e. zmiany uchwały w sprawie powo-

łania Komisji Rewizyjnej, ustale-
nia przedmiotu jej działania i skła-
du osobowego,

RADA POWIATU 
PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCE 

STANOWISKA:

STANOWISKO 
w sprawie przywrócenia kursów 
dalekobieżnych przez Terespol, 

Białą Podlaską i Międzyrzec 
Podlaski

„W związku z grudniowymi zmiana-
mi w rozkładzie jazdy PKP, w ramach 
których zlikwidowano połączenia da-
lekobieżne z terenu powiatu bialskie-
go do Łodzi i Szczecina - domagamy 
się od PKP INTERCITY SA dokonania 
korekty w rozkładzie, przywracającej  
ww. połączenia na trasie Terespol 
- Warszawa. Pociągi dalekobieżne 
rozpoczynają i kończą obecnie swój 
bieg w Warszawie. W związku z tym 
pasażerowie, głównie studenci, ma-
ją utrudniony dostęp komunikacyj-
ny zarówno do Warszawy, ale także 
innych miast Polski, takich jak Łódź, 
Poznań czy Szczecin. Jest to kolejny 
przykład działania, kiedy marginali-
zuje się komunikacyjnie nasz powiat 

i miasto Biała Podlaska. Widać to 
także przy okazji dzielenia pieniędzy 
na remonty dróg, czy też na przykła-
dzie braku działań w kwestii lotniska. 
Brak reakcji w sprawie połączeń ko-
munikacyjnych będzie powodować 
spadek atrakcyjności naszego terenu 
i hamować jego rozwój gospodar-
czy. Jednocześnie zwracamy uwagę,  
iż obecnie kursujące pociągi na tra-
sie do Warszawy są przepełnione, co 
dowodzi zainteresowania wykorzy-
staniem kolei jako środka komunikacji 
przez mieszkańców naszego powiatu. 
Potwierdzają to również 2000 podpi-
sów zebranych w akcji zorganizowanej  
w obronie ww. połączeń. Mamy na-
dzieje że Zarząd PKP INTERCITY SA 
przychyli się do naszego stanowiska. 

Stanowisko niniejsze kierujemy: do 
Pana Cezarego Grabarczyka – Mini-
stra Infrastruktury, do Zarządu PKP 

INTERCITY SA w Warszawie.”
Stanowisko zostało przyjęte 
jednomyślnie (20 głosami).

STANOWISKO
w sprawie projektu likwidacji 

Wydziału Gospodarczego 
i Wydziału Pracy w Sądzie 

Rejonowym w Białej Podlaskiej
„Rada Powiatu w Białej Podla-

skiej jest zaniepokojona informacją 
o planowanej na kwiecień 2011 roku 
likwidacji Wydziału Gospodarczego 
i Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym 
w Białej Podlaskiej oraz przeniesie-
niu rozpatrywania spraw należących  
do właściwości tych wydziałów do 
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Rada 
Powiatu w Białej Podlaskiej stanowczo 
sprzeciwia się planowanej likwidacji 
wydziałów Sądu Rejonowego w Bia-
łej Podlaskiej.

Uzasadnienie: Sąd Rejonowy 
w Białej Podlaskiej jest jednostką, 
która znacznie ułatwia funkcjonowa-
nie zarówno władzom powiatowym 
i miejskim, jak również lokalnym 
przedsiębiorcom. Wydział Pracy 
oraz Wydział Gospodarczy stano-
wią niezwykle istotny filar wymiaru 
sprawiedliwości na obszarze powia-
tu bialskiego i powiatu radzyńskie-
go, a sąd pracy również w powiecie 
łukowskim. Sprawnie działający sąd 
gospodarczy jest gwarantem pra-
widłowego rozwoju przedsiębior-
czości w naszym powiecie, a także 
w całym przygranicznym regionie. 
Strategiczne położenie Białej Podla-
skiej przy granicy Unii Europejskiej, 
w pobliżu jednego z najważniejszych 
w Europie szlaków tranzytowych  

jest atutem naszego powiatu. Na 
rozwój przedsiębiorczości w mieście 
i powiecie ma niewątpliwie wpływ 
szybkie i skuteczne dochodzenie 
roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, co 
zapewnia właśnie Wydział Gospo-
darczy Sądu Rejonowego w Białej 
Podlaskiej. Pozwala bowiem lokal-
nym przedsiębiorcom na sprawne 
dochodzenie niezapłaconych należ-
ności związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, a przez 
to wpływa stymulująco na ich kon-
kurencyjność i możliwość zapewnie-
nia miejsc pracy lokalnej ludności. 
Likwidacja tego wydziału znacznie 
utrudni dochodzenie należności, spo-
woduje również konieczność pono-
szenia związanych z tym znacznych 
wydatków, m.in. na dojazd do nowo 
utworzonego sądu. Nie ulega również 
wątpliwości, iż tego rodzaju utrud-
nienie może negatywnie wpłynąć na 
kondycję finansową przedsiębiorców 
mających swoje siedziby na terenie 
powiatu bialskiego. Bardzo istotną 
rolę odgrywa również Wydział Pracy, 
który został utworzony, by chronić 
interesy zarówno pracowników, jak 
i właśnie pracodawców, związane  
ze stosunkiem pracy. Likwidacja Wy-
działu Pracy Sądu Rejonowego w Bia-
łej Podlaskiej spowoduje, iż koszty 
związane z rozstrzyganiem sporów 
ze stosunku pracy będą znacząco 
większe niż dotychczas, co również 
nie wpłynie pozytywnie na rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości. Przypo-
mnieć bowiem należy, iż wielu przed-
siębiorców zlokalizowało swoje sie-
dziby na terenach przygranicznych, 
które leżą w znacznej odległości od 
planowanej siedziby Wydziału Pracy. 
Likwidacja Wydziału Pracy i Wydzia-
łu Gospodarczego Sądu Rejonowego 
w Białej Podlaskiej przeczy zapewnie-
niom władz państwowych o kładzeniu 
szczególnego nacisku na rozwój tzw. 
ściany wschodniej, która od wielu lat 
w statystykach rozwoju gospodarcze-
go pozostaje w tyle za województwa-
mi zachodnimi czy południowymi. Po-
sunięcia polegające na przymiarkach 
do likwidacji niektórych wydziałów 
bialskiego Sądu, Ośrodka Zamiejsco-
wego Prokuratury Okręgowej w Lubli-
nie z siedzibą w Białej Podlaskiej, sta-
nowią bardzo niepokojący sygnał dla 
lokalnych władz oraz przedsiębiorców. 

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej 
stoi na stanowisku, iż działania ta-
kie spychają nasze miasto i powiat 
na margines nowoczesnej Europy. 
Nie jest usprawiedliwieniem dla 
tego rodzaju działań chęć szukania 
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6 luTEGo

Spotkanie pszczelarzy

6 lutego w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Grabanowie odby-
ło się coroczne Walne Zebranie 
Sprawozdawcze pszczelarzy na-
leżących do Związku Pszczelarzy 
„Podlasie” w Białej Podlaskiej. 
Władze powiatu bialskiego pod-
czas spotkania reprezentował Ta-
deusz Łazowski - starosta bialski. 

7  luTEGo

Nowe pomieszczenia w liceum 

7 lutego Tadeusz Łazowski starosta 
bialski uczestniczył w  uroczysto-
ści oddania do użytku nowych po-
mieszczeń w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. gen. Wł. Sikorskiego.  
Prace inwestycyjne swym zakresem 
objęły remont elewacji, instalacji 
wewnętrznych, całkowitą wymia-
nę pokrycia dachowego budynku 
szkoły oraz przeprowadzenie prac 
remontowo – modernizacyjnych. 

10 luTEGo

Spotkanie w gabinecie starosty

W gabinecie starosty Tadeusza 
Łazowskiego odbyło się spotka-
nie gospodarza powiatu z przed-
stawicielami Państwowej Szkoły 
Zawodowej w Białej Podlaskiej. 
Podczas spotkania omówiono 
możliwości współpracy powiatu 
ze szkołą wyższą przy realizacji 
projektów unijnych dotyczących 
zagospodarowania turystycznego 
powiatu bialskiego.

11 luTEGo

Spotkanie w sprawie projektu

Starosta bialski Tadeusz Łazowski 
spotkał się z  włodarzami powiatu 
siemiatyckiego. Rozmowy doty-
czyły  projektu o nazwie „Dolina 
Bugu - Bezgraniczne możliwości”.

14 luTEGo

Konwent Powiatów

W Muzeum Regionalnym w Kra-
snymstawie odbyło się posie-

gościniec samorz¹dowy
oszczędności, gdyż likwidacja nie-
których wydziałów bialskiego sądu 
przyniosłaby tylko oszczędności 
pozorne. Najbardziej jednak te pozor-
ne oszczędności odbiją się na lokal-
nej społeczności, która poprzez tego 
rodzaju działania zostanie w znacznej 
części pozbawiona zagwarantowa-
nego w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej prawa do sprawiedliwego 
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nie-
uzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Dołączając się do wyrażonego 
w niniejszej sprawie stanowiska Prezy-
denta Miasta Biała Podlaska oraz listu 
otwartego bialskich środowisk praw-
niczych, Rada Powiatu w Białej Pod-
laskiej pragnie podkreślić, iż naszym 
wspólnym celem jest, aby nasz region 
rozwijał się prężnie, tak jak powinien 
się rozwijać będąc częścią nowocze-
snej, zjednoczonej Europy. 

Niniejsze stanowisko otrzymują 
do wiadomości: 

1)  Pan Adam Abramowicz – Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  Pan Franciszek Jerzy Stefaniuk – 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej,

3)  Pan Stanisław Żmijan – Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

4)  Pan Józef Bergier – Senator Rze-
czypospolitej Polskiej,

5)  Pan Krzysztof Kwiatkowski - Mini-
ster Sprawiedliwości,

6)  Pani Irena Lipowicz - Rzecznik 
Praw Obywatelskich, 

7)  Pan Antoni Górski - Przewodni-
czący Krajowej Rady Sądownic-
twa,

8)  Pan Andrzej Zwara - Prezes Na-
czelnej Rady Adwokackiej,

9)  Pani Genowefa Tokarska - Woje-
woda Lubelski, 

10)  Pan Kazimierz Stocki - Starosta 
Chełmski, 

11)  Pani Agata Fisz - Prezydent Miasta 
Chełm, 

12)  Pan Krzysztof Żuk - Prezydent 
Miasta Lublin, 

13)  Pan Krzysztof Wojtaszek - Prezes 
Sądu Okręgowego w Lublinie, 

14)  Pan Wojciech Ostrowski - Prezes 
Sądu Rejonowego w Białej Pod-
laskiej,

15)  Pani Hanna Poliszuk - Prezes Sądu 
Rejonowego w Chełmie, 

16)  Pan Wojciech Wolski - Prezes Są-
du Rejonowego Lublin – Zachód, 

17)  Pan Artur Żuk - Prezes Sądu Re-
jonowego Lublin – Wschód.”

Stanowisko zostało przyjęte 
jednomyślnie (20 głosami).

STANOWISKO
w sprawie projektu wojewódzkiego 
planu działania systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne w wo-

jewództwie lubelskim
„Rada Powiatu w Białej Podlaskiej 

wyraża sprzeciw wobec projektu 
wojewódzkiego planu działania sys-
temu Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne w województwie lubelskim,  
w części dotyczącej lokalizacji dys-
pozytorni. Planowana koncentracja 
wszystkich stanowisk dyspozytor-
skich w Wojewódzkim Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego w Lublinie,  
a w przypadku braku możliwości ob-
jęcia obszarem działania WCPR tere-
nu całego województwa lubelskiego, 
utworzenie Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Zamościu nie za-
pewni właściwego działania służb 
ratowniczych na terenie naszego po-
wiatu. Zakładana redukcja dotychcza-
sowych stanowisk dyspozytorskich 
z dwudziestu sześciu do jednego  
lub dwóch (w przypadku utworzenia 
CPR w Zamościu) jest chybiona, m.in. 
z uwagi na bardzo rozległy obszar wo-
jewództwa, z przeważającą ilością ma-
łych i bardzo małych miejscowości. 
W szczególności na terenie naszego 
powiatu dominują małe miejscowości,  
do których szybkie dotarcie będzie 
możliwe tylko przy dokładnej znajo-
mości terenu i rozeznaniu w powta-
rzających się nazwach zwyczajowych. 
Wydawanie dyspozycji z odległego 
Lublina nie zapewni sprawnego pro-
cesu decyzyjnego, tak potrzebnego  
przy realizacji działań ratowniczych. 
Istotnym problemem byłyby rów-
nież zwolnienia z pracy w Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w Białej Pod-
laskiej spowodowane powyższymi 
działaniami. Tego rodzaju posunięcie 
to marnowanie potencjału ludzkiego 
tkwiącego w doskonale wyszkolonym 
i posiadającym duże doświadczenie 
personelu Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego. Utworzenie czterech re-
jonów operacyjnych (lubelskiego, bial-
skiego, chełmskiego i zamojskiego) 
jest słusznym posunięciem, ponieważ 
w każdym nowo utworzonym rejonie 
powinna działać dyspozytornia. Wnio-
skujemy o utrzymanie dyspozytorni 
w Białej Podlaskiej, gdyż jej profesjo-
nalne działanie zapewni większe bez-
pieczeństwo mieszkańcom powiatu.
Niniejsze stanowisko kierujemy: do 

Pani Genowefy Tokarskiej – Wojewo-
dy lubelskiego,  do Pana Krzysztofa 
Hetmana – Marszałka Województwa 

lubelskiego.”
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dzenie Konwentu Powiatów Wo-
jewództwa Lubelskiego. Podczas 
konwentu starostowie wysłuchali 
m. in. informacji na temat plano-
wanej reformy szkolnictwa zawo-
dowego

15 luTEGo

Przyjaciele dzieci 

W Starostwie Powiatowym w Bia-
łej Podlaskiej odbył się zjazd 
członków Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Podczas spotkania podsu-
mowano czteroletnią pracę ustę-
pującego zarządu. Na zjeździe wy-
brano 11-osobowy zarząd, z któ-
rego wyłoniono ośmioosobowe 
prezydium.

16 luTEGo

Konferencja o rynku pracy 

Centrum Badania Opinii Społecz-
nej było  organizatorem konferen-
cji pn. rynek pracy województwa 
lubelskiego – migracje mieszkań-
ców i sytuacja osób po 45 roku 
życia. Na konferencji podsumo-
wano realizację dwóch projektów 
współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego: „Migracje szansą woje-
wództwa lubelskiego - wspieranie 
pozytywnych trendów adaptacyj-
nych na regionalnym rynku pra-
cy” oraz „Zarządzanie wiekiem 
i przeciwdziałanie dyskryminacji 
zawodowej osób po 45. roku ży-
cia odpowiedzią na problem sta-
rzenia się zasobów ludzkich woje-
wództwa lubelskiego”. W konfe-
rencji władze powiatu bialskiego 
reprezentował starosta Tadeusz 
Łazowski.

18 luTEGo

Otwarcie Centrum Aktywizacji 
Zawodowej Urzędu Pracy

Blisko 1,2 mln zł kosztowała budo-
wa nowego skrzydła przy Powia-
towym Urzędzie Pracy, w którym 
mieści się Centrum Aktywizacji 
Zawodowej. Po rozbudowie PUP 
wzbogacił się o 2 sale szkoleniowe 
oraz 20 wydzielonych stanowisk 

15 lutego z udziałem Tadeusza Ła-
zowskiego starosty bialskiego i An-
drzeja Mironiuka – kierownika Wy-
działu Zamiejscowego Kuratorium 
Oświaty w Białej Podlaskiej, odbył się 
III Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału 
Okręgowego TPD w Białej Podlaskiej. 
Podsumowano 4 – letnią pracę ustę-
pującego zarządu, wybrano władze 
na następną kadencję. Obradom prze-
wodniczyła Ewa Tatarczak - socjolog 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej, członek Prezydium TPD. Sprawoz-
danie z działalności złożyła Stanisła-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
wybrało nowe władze

Dyplomy i podziękowania 
27 osób, otrzymało dyplomy za spo-
łeczną pracę dla dziecka pokrzywdzo-
nego przez los. Dyplomy otrzymali: 
Przewodniczący Kół TPD działających 
przy szkołach i placówkach oświato-
wych zrzeszających nauczycieli i ro-
dziców. Są to koła w Czemiernikach, 
Kodniu, Konstantynowie, Kobylanach, 
Piszczacu, przy Przedszkolu w Sucho-
woli, w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Parczewie i Wisznicach. 
Pozostałe osoby, które otrzymały dy-
plomy, to osoby współpracujące z za-
rządem i prezesem wspierające na co 
dzień w pracy – prezesa. 

Nowe władze TPD
Wybrano 11-osobowy zarząd, z które-
go wyłoniono ośmioosobowe prezy-
dium: Stanisława Duklewska – prezes 
– pedagog, Tadeusz Łazowski – wice-
prezes – starosta, Marek Horbowicz – 
sekretarz – dyrektor szkoły, Waldemar 
Gnatowicz – skarbnik – insp. ds. ośw. 
w starostwie, Wiesława Bągard – 
członek – radca prawny w starostwie, 
Halina Mincewicz – członek – dyrektor 
PCPR, Maria Parafiniuk – członek– dy-
rektor MOPS, Ewa Tatarczak – członek 
– socjolog PPP.

wa Duklewska prezes Oddziału. Od 
lat wielkim przyjacielem TPD i jego 
czynnym działaczem, otwartym na 
wszystkie wyzwania, niesienie pomo-
cy i wspomaganie prezydium w pra-
cy jest Tadeusz Łazowski – starosta 
bialski, który otrzymał dyplom z po-
dziękowaniem za otwartość i wielkie 
serce dla dzieci. Starosta zabierając 
głos w imieniu osób, które otrzymały 
dyplomy podziękował wszystkim wy-
trwałym, zaangażowanym, społecznie 
pracującym dla dziecka często pozo-
stającego bez opieki, zaniedbanego 
przez rodzinę. Prosił jednocześnie 
o kontynuowanie tej szlachetnej pracy
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Wyjątkowo gwarnie i wesoło było 
12 lutego w Wiejskim Domu Kultury 
w Worgulach. W obecności parla-
mentarzystów i przedstawicieli władz 
wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych zespół śpiewaczy Worgulanki 
świętował srebrne wesele istnienia. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż był 
to i jest do dzisiaj jeden z najbardziej 
aktywnych wykonawców powiatu 
bialskiego. Występował na Przeglą-
dzie Zespołów Artystycznych w Kiel-
cach (wyróżnienie), na Sejmiku Wsi 
Polskiej w Tarnogrodzie (dwukrotnie 
pierwsza nagroda) oraz na Festiwalu 
Śpiewaków i Kapel Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym ( pierwsza nagroda 
i wyróżnienie). O zasługach Worgula-
nek dla podtrzymywania tradycji lu-
dowych mówił przewodniczący Rady 
Powiatu Przemysław Litwiniuk, który 
zjawił się na uroczystości w towarzy-
stwie członków zarządu Marzenny 
Andrzejuk i Jana Stasiuka oraz dy-
rektora wydziału spraw społecznych 
Marianny Tumiłowicz. Przedstawiciele 
starostwa wręczyli jubilatkom sympa-
tyczne upominki. O święcie Worgula-
nek pamiętali też posłowie: Stanisław 
Żmijan i Tadeusz Sławecki oraz wice-
marszałek województwa lubelskiego 
Sławomir Sosonowski.

Zapał i wytrwałość 
W tym ważnym dla zespołu dniu 

obecni też byli członkowie grup śpie-
waczych z: Leśnej Podlaskiej, Sitnika, 
Zahajek, Rokitna i Zahorowa. Każdy 
przygotował okolicznościową piosen-

Worgulankom strzeliło 25 lat

obsługi interesantów. W uroczy-
stości udział wzięli  Franciszek 
Jerzy Stefaniuk – poseł na Sejm 
oraz Tadeusz Łazowski – starosta 
bialski.

Eliminacje juniorów w piłce 
siatkowej

Starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski uczestniczył w otwarciu 1/4 
finału Mistrzostw Polski Juniorów 
w piłce siatkowej, które odbyły  
się w dniach 18-20 lutego w hali 
sportowej Liceum Ogólnokształ-
cącego w Międzyrzecu Podlaskim.

Dziesiąta rocznica plenerów 
malarskich w Zaborku

W Muzeum Południowego Pod-
lasia odbył się jubileusz dziesię-
ciolecia plenerów artystycznych 
organizowanych w „Uroczysku 
Zaborek”.  Podczas uroczystości 
odbyło się także otwarcie wysta-
wy poplenerowej. Na uroczysto-
ści rocznicowe przybyło ok. 40 
artystów z całego kraju. Władze 
powiatu bialskiego podczas uro-
czystości reprezentował starosta 
Tadeusz Łazowski.

19 luTEGo

Turniej tenisa 
w Konstantynowie

Starosta Bialski Tadeusz Łazow-
ski  uczestniczył w otwarciu VI 
Turnieju Tenisa Stołowego.  Do 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Konstantynowie przybyło po-
nad stu zawodników. 

23-27 luTEGo

Nagrody „Srebrny Jeleń” 

W dniach 23-27 lutego przed-
stawiciele powiatu bialskiego 
w osobach: Tadeusz Łazow-
ski- starosta bialski, Jan Baj-
kowski - wicestarosta bialski, 
Ireneusz Stolarczyk – dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Między-
rzecu Podlaskim uczestniczyli 
w uroczystości wręczenia statu-
etek „Srebrny Jeleń” za 2010 r. 
Uroczystość odbyła się w Sambo-
rze na Ukrainie. 

kę podkreślającą zapał i wytrwałość 
Worgulanek. - Jest mi wyjątkowo miło, 
że możemy świętować w licznym gro-
nie szczerych i oddanych przyjaciół. 
W ciągu ćwierćwiecza objechałyśmy 
znaczną część kraju i nigdy nie zwąt-
piłyśmy w sens naszych występów. 
Kierowała nami miłość do folkloru 
i melodii, których uczyłyśmy się od 
naszych babek. Były one inspiracją do 
tworzenia urozmaiconego programu. 
Chcę podkreślić, że próby i występy są 
dla nas przyjemnością i możliwością 
oderwania się od szarzyzny codzien-
ności – mówiła kierowniczka zespołu 
Mirosława Sawtyruk. Tego wieczoru 
oprócz kwiatów i upominków nie za-
brakło urodzinowego tortu. Podczas 
biesiady za stołem zaproszone zespo-
ły popisywały się przygotowanymi na 
tę okoliczność piosenkami, a poseł 
Stanisław Żmijan zdecydował się za-
grać na akordeonie zespołu Czerwone 
Korale z Zahajek.

Istvan Grabowski

G m i n a  L e ś n a  Po d l a s k a



10  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 2/2011

Wo j e w ó d z t w o

14 lutego w Muzeum Regional-
nym w Krasnymstawie odbył się 
Konwent Powiatów Województwa 
Lubelskiego. Udział w Konwencie 
wziął m.in. Zbigniew Włodkowski – 
Wiceminister Edukacji Narodowej 
oraz Czesława Kunkiewicz-Waligóra 
– radczyni w ministerstwie. Na ob-
rady przybyli: Marszalek Wojewódz-
twa Lubelskiego Krzysztof Hetman, 
Kurator Oświaty Krzysztof Babisz 
i wicekurator Anna Dudek Janiszew-
ska. Gospodarzem spotkania był 
starosta Janusz Szpak. Obradom 
przewodniczył starosta lubelski Pa-
weł Pikula.

Co zamiast Kuratorium?
Głównym tematem obrad była 

edukacja, a w szczególności zmiany 
w systemie szkolnictwa zawodowe-
go, ale nie tylko. Zbigniew Włod-
kowski przedstawił plany zmienia-
jące dzisiejszy system edukacji. Ich 
celem jest poprawa, jakości kształ-
cenia w polskich szkołach poprzez 
zmiany w nadzorze pedagogicznym. 
Zasadnicza zmiana polega na tym, 
że ewaluację i kontrolę zewnętrzną 
w szkołach i placówkach, nad któ-
rymi nadzór pedagogiczny sprawu-
je obecnie kurator oświaty, będą 
prowadzić jednostki zajmujące się 
profesjonalnym badaniem, jakości 
pracy szkół, które powstaną na ba-
zie zasobów kadrowych i lokalowych 
obecnych centralnej i okręgowych 
komisji egzaminacyjnych oraz ku-
ratoriów oświaty. Zadania kuratora 

O nowych zasadach organizacji 
i funkcjonowania systemu Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego 
mówiono w trakcie posiedzenia Kon-
wentu Powiatów województwa lubel-
skiego. W ramach spotkania wojewo-
da lubelski Genowefa Tokarska oraz 
zastępca dyrektora Wydziału Zdro-
wia LUW Michał Jedliński zaprezen-
towali projekt planowanych zmian na 
Lubelszczyźnie, w świetle ostatnich 
uzgodnień z Ministerstwem Zdro-
wia. – Wstępem do tego planu jest 
utworzenie Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, które 
planujemy w tej chwili z jedną siedzibą 
w Lublinie. Docelowo obiekt i miejsca 
pracy są już przygotowane. Będą to 
stanowiska typowo operatorskie. Do 
Centrum napływać będą zgłoszenia ze 
wszystkich numerów alarmowych. Te 

oświaty będą nadal realizowane. Te 
wynikające ze sprawowania nadzoru 
pedagogicznego przejmą Regionalne 
Ośrodki Jakości Edukacji (na czele 
z Regionalnym Inspektorem Jako-
ści Edukacji), które mieścić się będą 
w każdym województwie. Pozosta-
łe zadanie wykonywane będą przez 
urzędy wojewódzkie. 

Wesprzeć „Zawodówki”
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

pracuje także nad „udoskonaleniem” 
szkolnictwa zawodowego. Nowe za-
łożenia mają zintegrować poziom 
kształcenia z potrzebami i oczeki-
waniami pracodawców. W ogólnych 
zarysach, na dzisiaj, to ma wyglądać 
mniej więcej tak… Na poziomie gim-
nazjalnym w I klasie uczniowie bę-
dą „przerabiać” tzw. wiedzę ogólną, 
a dopiero od drugiej klasy wybierali-
by specjalizację zawodową, według 
programu określonego przez dyrek-
tora szkoły. Od tego momentu ma być 
położony większy nacisk na praktyki 
zawodowe, zatem zwiększy się ich 
liczba w planie zajęć. Kwalifikacje 
zawodowe uczniowie będą sprawdza-
ne i oceniane na bieżąco, nie będzie 
egzaminu końcowego w obecnym 
kształcie. Ale nie tylko uczniowie 
mają zdobywać wiedzę praktyczną 
– nauczyciele będą również musie-
li potwierdzać swoje kompetencje 
w nauczaniu konkretnego zawodu. 
Będą musieli (np. co dwa lata) od-
bywać staże w danej dziedzinie, bo 
inaczej nie będą mieli kwalifikacji do 

nauczania.  W spotkaniu wzięła udział 
radczyni w ministerstwie Czesława 
Kunkiewicz-Waligóra, która mówi-
ła o zasadach podziału subwencji 
oświatowej oraz o możliwościach 
wykorzystania rezerwy budżetowej  
i dotacjach celowych.

Sławomir Kamiński

Konwent Powiatów o edukacji i transplantologii

o wydarzeniach wymagających podję-
cia określonej interwencji dalej kiero-
wane będą do służb dyspozytorskich 
policji, straży pożarnej i pogotowia 
ratunkowego – wyjaśniała wojewo-
da.    Jak zauważyła wojewoda z ba-
dań statystycznych wynika, że tylko 
60% zgłoszeń trafiających obecnie 
do służb dyspozytorskich należy trak-
tować jako te, na które trzeba podjąć 
interwencję. 

Gdzie pogotowie?
W związku z nowelizacją ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym oraz zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi 
przygotowywania zmian w Planie 
Działania Systemu Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne  w Województwie 
Lubelskim na lata 2011-2013 w zakre-
sie organizacji  i funkcjonowania sys-

temu przewiduje się utworzenie na 
terenie województwa lubelskiego 4 re-
jonów operacyjnych. W konsekwencji 
tych zmian zachodzi również potrzeba 
ustalenia nowej lokalizacji skoncen-
trowanych stanowisk dyspozytorów 
medycznych, których liczbę wyznacza 
wskaźnik - 1 stanowisko dyspozytor-
skie na 200 tys. mieszkańców. Zgodnie 
z powyższym wskaźnikiem, na terenie 
województwa lubelskiego docelowo 
planowane jest funkcjonowanie 11 
stanowisk dyspozytorskich, zlokalizo-
wanych w Lublinie, Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu. Celem zmian jest 
m.in. zachowanie sprawności syste-
mu w przypadku wystąpienia zjawisk 
masowych, skuteczniejsze dyspono-
wanie Zespołami Ratownictwa Me-
dycznego, zapewnienie sprawnego 
współdziałania służb medycznych, 
straży i policji, a także zapewnienie 
kompatybilności systemów łączności 
i procedur na obszarze kraju.

Posiedzenie Konwentu Powiatów 
o funkcjonowaniu systemu ratownictwa 

Dyskutowali o transplantologii 
W drugiej części Konwentu wzięli 
udział: prof. Wojciech Rowiński – 
krajowy konsultant ds. Transplan-
tologii Klinicznej, prof. Sławomir 
Rudzki – konsultant wojewódzki oraz 
Małgorzata Borawska koordynator 
transplantacyjny. Przedstawili oni 
stan obecny oraz główne założenia 
„Programu dla transplantacji”. Na 
Lubelszczyźnie liczba przeszczepów 
jak i pozyskiwanych narządów jest 
bardzo mała. Stąd działania profe-
sorów, które mają na celu uświado-
mić i zaktywizować środowisko dla 
tego typu działań. Kolejnym etapem 
będzie organizacja spotkań dla le-
karzy, dyrektorów szpitali, a także 
programy edukacyjne dla młodzie-
ży i nauczycieli. Prowadzona będzie 
kampania społeczna podnosząca 
świadomość Polaków na temat 
transplantacji narządów. Na zakoń-
czenie prof. Rowiński podkreślił, że 
w naszym województwie więcej 
osób korzysta z przeszczepów, ani-
żeli pozyskuje się narządów. Jest to 
dość zastanawiające i należy wyko-
nać wiele działań, aby dotrzeć do 
świadomości mieszkańców naszego 
województwa.
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Charakterystyczny budynek bial-
skiej szkoły z samolotem rzuca się 
natychmiast w oczy wszystkim oso-
bom tu zamieszkałym i przebywają-
cym czasowo. Ale szkoła jest również 
znana z tego, że jako jedyna w powie-
cie kształci przyszłych techników bu-
downictwa. Zainteresowanie zawo-
dami budowlanymi utrzymuje się. To 
stwierdzenie znajduje swoje uzasad-
nienie w naborze młodzieży do Tech-
nikum Budowlanego Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej. 
Każdego roku jest utworzona klasa 
budowlana. A ciekawostką „budow-
lańców” jest to, że przeważającą część 
stanowią uczniowie dojeżdżający spo-
za Białej Podlaskiej. Szkoła dysponuje 
odpowiednią kadrą i bazą dydaktycz-
ną. Ale nie poprzestaje wyłącznie na 
uczeniu teoretycznym. Uczniowie 
odbywają zajęcia praktyczne bezpo-
średnio na budowach. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom rynku i rozwi-
jającym się nowym technologiom  
w budownictwie, kadra szkoły orga-
nizuje wiele pokazów z bezpośrednim 
udziałem producentów materiałów, 
technologii i wykonawstwa. Sprzy-
ja temu m.in. życzliwe podejście do 
ucznia i fakt posiadania przestrzennej 
pracowni budowlanej, w której nieza-
leżnie od warunków atmosferycznych 
istnieje możliwość zorganizowania 
prelekcji, pokazów itp. Inną formą 
jest także łączenie zainteresowań za-
wodowych z potrzebami duchowymi 
i tradycjami narodowymi Polaków. 
Przykładami mogą być: uczestnictwo 
w spektaklach teatralnych, wycieczki 
po Białej Podlaskiej, podczas których 
uczniowie zapoznają się z obiektami 
zabytkowymi, budowami i innymi cie-
kawymi obiektami. Ale nie tylko- lista 
wycieczek jest długa i urozmaicona. 
Przyszli adepci sztuki budowlanej 
oprócz wycieczek typowo specjali-
stycznych np. do Fabryki Domów, 
na budowę Kampusu PSW, cemen-
towni Chełm, modernizację dworca 
kolejowego i przejścia granicznego, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Terespolu byli również w Warsza-
wie. Tam poszerzyli swoją wiedzę 
zwiedzając obiekty historyczne m.in. 
Zamek Królewski, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Wojska Pol-
skiego. Jak na bialską szkolę z samo-
lotem przystało zrobili pamiątkowe 
zdjęcie z samolotem? Zobaczyli także 
„na żywo” budowę Stadionu Narodo-
wego w Warszawie.  

PRZYSZLI „BUDOWLAŃCY” 
W WARSZAWIE 
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Biała Podlaska
1. Bialskopodlaskie Stowarzyszenie 
„Amazonki” – KRS 0000013172
2. Bialskopodlaskie Stowarzyszenie 
Wspierania Otolaryngologii i Profilak-
tyki Chorób Głowy
i Szyi „Sanitas” – KRS 0000066825
3. Podlaski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Stwardnienia Rozsianego – 
KRS 0000008964
4. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Re-
jonowy – KRS 0000225587
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

21 lutego w siedzibie firmy Euro-
Direct Consulting w Lublinie odbyło 
się spotkanie przedstawicieli władz 
powiatów: bialskiego, chełmskiego, 
hrubieszowskiego, siemiatyckiego 
i włodawskiego, mające na celu usta-
lenie zasad współpracy partnerskiej 
samorządów z dwóch województw 
Polski Wschodniej. Partnerstwo zo-
stało zawiązane po to, aby aplikować 
o dofinansowanie wspólnego projek-
tu „Dolina Bugu – bezgraniczne moż-
liwości” na konkurs ogłoszony przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości w Warszawie z Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 
działanie I.4.4 Promocja i współpraca, 
obszar - tworzenie polityki rozwoju re-
gionalnego. Głównym celem projektu 
jest zwiększenie potencjału samorzą-
dów Polski Wschodniej do opracowa-
nia i realizacji integralnych strategii 
promocji i rozwoju w zakresie tury-
styki i kultury w oparciu o metamer-
keting regionalny Doliny Bugu. Przed-
sięwzięcie zakłada tworzenie aktyw-
nej polityki rozwoju interregionalne-
go na poziomie działań lokalnych na 
podstawie wypracowanego modelu 
strategii promocji i rozwoju poten-
cjału turystycznego i kulturowego. 
Liderem partnerstwa, wybranym na 
spotkaniu, został powiat włodawski.
Wartość projektu szacuje się na ok. 
2,5 mln PLN (w tym po ponad 200 tys. 
na działania własne powiatów), z cze-
go 90 % zostałoby dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia konkursu to III kwar-
tał 2011 roku.

Katarzyna Chorąży

W dniach od 24 do 25 lutego Li-
ceum Ogólnokształcące im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Między-
rzecu Podlaskim gościło delegację z 
Niemiec. Wizyta związana była z pod-
pisanym w listopadzie 2010 roku part-
nerstwem ów szkół pomiędzy liceum, 
a szkołą w Műhlenbeck. Niemki pod-
czas pierwszego dnia pobytu w liceum 
miały możliwość zwiedzania szkoły 
pod przewodnictwem dyrektora mgr 
Krzysztofa Adamowicza. Ponadto 
obserwowały lekcję języka polskiego 
prowadzoną przez Barbarę Stańczuk-
Kalinowską, lekcję języka angielskiego 
prowadzoną przez Tomasza Makaruka 
oraz lekcję języka niemieckiego prze-
prowadzoną przez Michała Stępkę. 
Dodatkowo w godzinach popołudnio-
wych zwiedziły Państwową Szkołę 
Wyższą w Białej Podlaskiej.  Drugiego 
dnia wizyty były gośćmi honorowy-
mi IV Miejskiego Przeglądu Piosenki 
Obcojęzycznej organizowanego pod 
opieką mgr Iwony Szaroń, nauczy-
ciela języka niemieckiego. W czasie 
festiwalu dyrektor szkoły w Mühlen-
beck wyraziła wielkie zadowolenie 

z powodu wizyty w międzyrzeckim 
liceum. Podzieliła się jak najlepszymi 
wrażeniami z wizytowania szkoły oraz 
zapewniła o staraniach, by partner-
stwo szkół przyniosło jak największe 
efekty i zaowocowało wymianą mło-
dzieży jeszcze w tym roku szkolnym. 
Po przeglądzie piosenki delegacja 
z Niemiec spotkała się z nauczycielami 
koordynującymi wymianę młodzieży, 
a następnie uczestniczyła w spotka-
niu z burmistrzem Arturem Grzybem. 
W godzinach popołudniowych goście 
z Niemiec odwiedzili stadninę koni 
arabskich w Janowie Podlaskim oraz 
spotkali się z gronem pedagogicznym 
Liceum Ogólnokształcącego.

Monika Krzymowska

Wizyta delegacji z Niemiec

Dolina Bugu – 
bezgraniczne 

możliwości

P r z e k a ż  1 %  p o d a t k u

R o z m a i t o ś c i

	

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
– KRS 0000162757
6. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży 
i Dzieciom Autystycznym oraz Mło-
dzieży i Dzieciom o Pokrewnych Za-
burzeniach „Wspólny Świat” – KRS 
0000275016
7 . Stowarzyszenie „Południowe Pod-
lasie” – KRS 0000325144

Powiat bialski
1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych „Mały Jeździec”
KRS: 0000357402

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Organizacja Pożytku Publicznego
Pomagamy dzieciom już 92 lata

Niewiele trzeba by pomóc i rozweselić smutne buzie tym najbardziej po-
szkodowanym przez los. Spełnić ich marzenia, by mogli skorzystać z inny-
mi dziećmi z letniego i zimowego wypoczynku, poznawać piękno naszego 
kraju i wzmocnić swoje zdrowie.

Podaruj im 1% swojego podatku dochodowego. 
Nasz KRS: 0000269216 z dopiskiem: 

dla TPD w Białej Podlaskiej. 
Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych!!!
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P r z e k a ż  1%  p o d a t k u

Stowarzyszenia i fundacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego
S T O W A R Z Y S Z E N I A  

lp. Nr.
ew. Nazwa stowarzyszenia Prezes Rok	uzyskania	sta-

tusu	OPP	/nr	KRS

1. 158. Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne w Międzyrzecu 
Podlaskim, ul. Warszawska 31A/11

Ryszard Kornacki
tel. 083 371-24-38
             371-41-26

22.03.2006
0000023220

2. 165. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Profilaktyki, Terapii 
w Konstantynowie, ul. Piłsudskiego 27

Bożena Masarz
tel. 083 345-33-55

01.06.2004
0000209029

3. 179. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Nasza Szkoła” 
w Dokudowie I 37, gm. Biała Podlaska

Leszek Kurjaniuk
tel. 083 341-10-14

27.12.2004
0000016511

4. 188. Stowarzyszenie	 Społeczno	 –	Oświatowe	 „Żyć	
Godnie”	w	Zalutyniu,	Zalutyń	25,	gm.	Piszczac

Urszula Niedźwiedź
tel. 083 377-85-00

03.02.2005
00000106913

5. 191. Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa w Międzyrzecu 
Podlaskim, ul. Zahajkowska 44C

Leszek Szczerbicki
tel. 602 41 42 42

28.04.2004
0000143534

6. 193. Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59

Artur Grzyb
tel. 083 371-67-33

30.11.2006
0000176469

7. 192. Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „STOKROTKA” 
w Kozuli,

Krystyna Czyżewska
tel. 083 343-82-36

24.10.2008
0000174430

8. 153. OSP w Dereczance,
Dereczanka 26 21-512 Zalesie

Stefan Pacyna
tel. 083 375-90-90

23.02.2009
0000179892

9. 197. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionu 
w Wisznicach, ul. Włodawska 6, 21-580 Wisznice

Teresa Szpilewicz
tel. 083 378-15-49

04.04.2008
0000217130

10. 144. OSP w Łyniewie
Łyniew 75, 21-580 Wisznice

Zdzisław Wegiera
tel. 083 378-13-95

12.01.2009
0000024605

PAMIĘTAJ O SWOJEJ OSP PRZY SKŁADANIU PIT ZA ROK 2010
PRZEKAZANIE 1% JEST NIEZWYKlE PRoSTE

wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce Nr KRS ZOSP RP – 0000116212
a w rubryce „informacje uzupełniające - cel szczegółowy”

nazwę OSP wraz z dokładnym adresem (z kodem pocztowym)
Wszelkie informacje włącznie z darmowym programem do wypełniania PIT 

(dost. po 20 stycznia) można znaleźć na witrynie Związku OSP RP

1% swojego podatku 
możesz również 

przekazać na Polskie 
Towarzystwo Walki 

z Kalectwem 
KRS 0000140351

z dopiskiem 
dla Justyny Panasiuk
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B i a ł a  Po d l a s k a

18 lutego w Komendzie Miejskiej 
PSP w Białej Podlaskiej odbyła się na-
rada służbowa podsumowująca reali-
zację zadań z zakresu stanu ochrony 
przeciwpożarowej w roku 2010 oraz 
przedstawione zostały cele i kierun-
ki działania na 2011 rok. Kierownicy 
poszczególnych komórek organiza-
cyjnych przedstawili informacje z re-
alizacji zadań w 2010 roku. W trakcie 
narady jej uczestnicy zostali zapozna-
ni z zagrożeniami występującymi na 
terenie obszaru chronionego przez 
jednostkę, a także działaniami ratowni-
czo-gaśniczymi prowadzonymi przez 
jednostki ratowniczo-gaśnicze. Waż-
nym wydarzeniem w życiu komendy 
w ubiegłym roku było uroczyste od-
danie do użytku pięciu samochodów 
ratowniczo-gaśniczych zakupionych 
w ramach programu „Poprawa syste-
mu bezpieczeństwa chemiczno-eko-
logicznego powiatów Biała Podlaska 
i bialskiego”. Wartość projektu wynio-
sła 3 991 040,00 zł, z czego dofinanso-
wanie z unii 3 316 203,60 zł. 

Zacieśnić współpracę 
Komendant Miejski PSP bryg. Zbi-

gniew Łaziuk przedstawił zamierzenia 
Komendy na rok 2011. Do najważniej-
szych należy zaliczyć kontynuację 
współpracy z partnerami z Białorusi 
i Ukrainy. Efektem tych prac jest pro-
jekt w ramach programu Współpra-
cy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina na lata 2007-2013 pod nazwą 
„Integracja transgranicznego systemu 
ochrony przeciwchemicznej i prze-
ciwpowodziowej – wspólne ćwiczenia 
służb ratowniczych Polski, Białorusi 
i Ukrainy”. Wartość projektu wynosi 
300 tys. Euro. W chwili obecnej Ko-
menda Miejska opracowuje również 
nowy projekt o podobnej wartości pod 
roboczą nazwą „Wdrożenie wspólnej 
platformy do wzajemnego powia-
damiania służb ratowniczych Polski, 

Strażacy podsumowali 2010 rok
Białorusi i Ukrainy o transgranicznych 
zagrożeniach ekologicznych”. 

W październiku 2010 r. komenda 
złożyła wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO pod nazwą: „Poprawa 
systemu przeciwdziałania powodziom 

W naradzie wzięli udział: 
Mł. bryg. Dariusz Gawlik - Naczelnik Wydziału w Komendzie Wojewódzkiej 
PSP w Lublinie, komisarz celny Waldemar Milewicz – Zastępca Dyrektora Izby 
Celnej w Białej Podlaskiej, Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska, 
Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej, ks. Roman Sawczuk – Diecezjal-
ny Kapelan Strażaków; ks. Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Straża-
ków, mł. insp. Andrzej Korolczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
w Białej Podl., podinsp. celny Jarosław Zozula – Naczelnik Urzędu Celnego 
w Białej Podlaskiej, ppłk Bogusław Woźnica – Dyrektor Zakładu Karnego 
w Białej Podlaskiej, ppłk SG Ryszard Marczuk – Komendant Placówki Straży 
Granicznej w Bohukałach, kpt. SG Artur Barej – Komendant Placówki Stra-
ży Granicznej w Terespolu, kpt. SG Andrzej Tarasiuk – Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Kodniu, kpt. SG Wojciech Rogowski –Kierownik Strzeżo-
nego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, Bożena Krzyżanowska 
– Dyrektor Biura Terenowego ZOP ZOSP RP w Białej Podl., przedstawiciele 
związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy. 
Gościem honorowym był ppłk Nikołaj Kuźnicki – Naczelnik Wydziału Komen-
dy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Brześciu.

i zwalczania skutków ekologicznych 
powodzi na obszarze miasta Biała 
Podlaska i powiatu bialskiego”. War-
tość projektu wynosi 3 136 570,00 zł, 
z czego dofinansowanie z ze środków 
unijnych wynosi 85%. Ewentualna 
realizacja wymienionych projektów 
przewidziana jest na rok 2012.

Mirosław Byszuk
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Te r e s p o l

20 stycznia w Terespolu wręczono 
statuetkę człowieka roku. Odbyło się to 
podczas organizowanego corocznie No-
worocznego Koncertu, którego głów-
nym organizatorem jest Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. 

Jury postanowiło przyznać dwie 
równoważne nagrody w kategorii 
Zasłużony dla Miasta Terespol 2011. 
Otrzymali je: Ryszard Ferens – eme-
rytowany nauczyciel i społecznik 
oraz Tomasz Oleszczuk – terespolski 
muzyk, specjalista od nagłośnienia 

Od września 2010 roku przy Zespo-
le Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu 
funkcjonuje oddział przedszkolny 0 a. 
Dwudziestoma  pięcioma maluchami 
opiekuje się Anna Szamuk.  Przed-
szkolaki aktywnie uczestniczą w życiu 
szkoły, zwłaszcza imprezach organizo-
wanych przez samorząd szkoły podsta-
wowej. Tym razem to dzieci, pod okiem 
wychowawczyni i stażystki Katarzyny 
Leonienko, przygotowały wyjątkowe 
przedstawienie dla starszych koleża-
nek i kolegów. Występ nosił tytuł „Zi-
mo baw się z nami”, a przedszkolaki 
wcieliły się w rolę zwierzątek, Pani Zi-
my, Bałwana i śnieżynek.  Poprzez wier-
szyki i piosenki pokazały, jaki wpływ 
zima odgrywa na zwierzęta. Insceniza-
cja miała także na celu przypomnienie 
dzieciom, że należy zachować ostroż-
ność podczas zimowych zabaw. 

Przedszkolaki znakomicie odegrały 
swoje role, wkładając wiele energii za-
równo w recytację, jak i śpiewanie. Bez 
wątpienia ogromnym atutem występu 
były doskonałe przebrania dzieci.  De-
biut najmłodszych uczniów ZSP był 
niezwykle udany, wzruszył a jednocze-
nie rozbawił do łez całą publiczność. 

Kamila Korneluk

Ryszard Ferens i Tomasz Oleszczuk 
zasłużeni dla Terespola

Rozstrzygnięte konkursy:
Zasłużony dla miasta Terespol 2011: Ryszard Ferens i Tomasz Oleszczuk;
przedsięwzięcie roku 2011: Wspólnota Mieszkaniowa „Kolejarz” w Terespo-
lu; najładniejszy balkon, ogród i posesja 2011: balkon: Barbara Kondracka, 
ogród: Anna Karpiuk, posesja: Barbara Kondracka.

i akustyki, odpowiedzialny za opra-
wę dźwiękową większości wydarzeń 
kulturalnych w mieście. Poprzednio 
nagrodę otrzymali: Augustyn Kuszne-
ruk (2009) i Janusz Tarasiuk oraz Jó-
zef Pietkiewicz (2010). Do Terespola z 
powodu choroby nie dotarła niestety 
gwiazda wieczoru, laureatka progra-
mu telewizyjnego „Mam Talent” – 
Magda Welc. Na zakończenie wystąpił 
dobrze wszystkim znany i niezwykle 
utalentowany bialski zespół „Chwilka”. 

MOK Terespol

Organizatorami byli:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Miejskiej Terespol, Urząd Miasta 
Terespol, Miejski Ośrodek Kultury w 
Terespolu oraz Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 w Terespolu.

Muzycznie w ZZO
W czasie Koncertu Noworocznego zgromadzona na sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 publiczność obejrzeć mogła występy  
gitarowego tria Sibi Dżibi. Zespół zagrał kilka adaptacji znanych utworów 
jak również własne kompozycje. Wystąpiły również 2 urocze wokalistki: Ka-
sia Ciok oraz Gabriela Głuch. Hitem wieczoru okazał się białostocki kabaret 
„Ślurp”, który swym zabawnym show porwał publiczność. 

Debiut 
przedszkolaków
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Z  ż a ł o b n e j  k a r t y

3 lutego 2011 r. po długiej walce 
z chorobą, w szpitalu w Białej Pod-
laskiej zmarł ks. kanonik Zbigniew 
Bieńkowski. Długoletni proboszcz 
parafii św. Anny w Białej Podlaskiej 
dał się poznać, jako wspaniały dusz-
pasterz. W tym roku świętowałby Ju-
bileusz 50-lecia kapłaństwa.  Działał 
charytatywnie na rzecz mieszkańców 
miasta i regionu. Prowadził remonty 
najcenniejszych zabytków w mieście. 
Otrzymał statuetkę Zabytek Zadbany. 
Od wielu lat, w swojej parafii, ksiądz 
włączał się w działalność charyta-
tywną. Zorganizował znaną w mieści 
Niedzielę Chleba. Gdy przechodził 
na emeryturę parafianie ze łzami 
i oklaskami dziękowali kanonikowi 
za pracę. Wierni widzieli w Nim wiel-
ki autorytet. Wspominają Go, jako 
wspaniałego człowieka, który był 
gotów pomóc każdemu bez wyjątku, 
wspierał słowem, dobrą radą. Mówią 
o Nim dobry gospodarz i organizator. 
Na urząd proboszcza i duszpasterza 
parafii św. Anny w Białej Podlaskiej 
został mianowany w kwietniu 1994 r. 
W dekanacie pełnił także obowiązki 
dekanalnego wizytatora nauczania 
religii i koordynatora spraw kateche-
tycznych. W maju 2005 r. przez bpa 
Kiernikowskiego został przeniesiony 
z grona kanoników honorowych do 
grona kanoników gremialnych Świet-
nej Kapituły Kolegiaty Janowskiej.  
Po osiągnięciu wieku emerytalnego 
w 2007 r. przeszedł na emeryturę 
z zamieszkaniem w budynkach pa-

Niezapomniany 
bialski duszpasterz

Życiorys ks. Zbigniewa Bieńkowskiego
Urodził się 28 stycznia 1938 r. w Janowie Podlaskim w rodzinie Mieczysława i Wiktorii Bieńkowskich. Został ochrzczo-
ny w kościele parafialnym przez ks. Zygmunta Mościckiego, wikariusza parafii i profesora seminarium duchowne-
go. Sakramentu bierzmowania udzielił mu bp podlaski Ignacy Świrski,. Dzieciństwo i młodość spędził w Janowie 
Podlaskim uczęszczając do Szkoły Podstawowej oraz do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem 
maturalnym. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Siedlcach i po sześciu latach studiów filozoficz-
no-teologicznych, 27 maja 1961 r. w katedrze siedleckiej otrzymał, święcenia kapłańskie z rąk bpa I. Świrskiego.  
Jako wikariusz pracował w parafiach w Dęblinie, Mokobodach, Łukowie i Siedlcach. W 1972 r. został mianowany 
na samodzielną placówkę duszpasterską w parafii Bruss, jako administrator. W dekanacie włodawskim przez 3 lata 
pełnił obowiązki wicedziekana. Kolejną posługę duszpasterską objął w parafii Wodynie, najpierw, jako wikariusz 
zarządca, a następnie, jako proboszcz.  W 1984 r. został proboszczem parafii św. Piusa V w Dęblinie. W Dęblinie, 
jak również w poprzednich parafiach, cieszył się wielkim uznaniem i wdzięcznością swoich parafian, którzy z bólem 
przyjmowali wiadomość o nominacji ich proboszcza na kolejną placówkę. Doceniając gorliwość i dotychczasową 
pracę duszpasterską na różnych placówkach bp J. Mazur dnia 25.03.1990 r. mianował go kanonikiem honorowym 
Kapituły Kolegiaty Janowskiej. 

Ks. kanonik Zbigniew Bieńkowski i jeszcze w miarę swoich sił poma-
gał w duszpasterstwie. Rada Miasta, 
uchwałą z dnia 19 czerwca 2008 r. 
nadała księdzu Zbigniewowi tytuł „Za-
służony dla Miasta Biała Podlaska” za 
długoletnią, społeczną i charytatyw-
ną działalność oraz wybitne zasługi 
w ratowaniu zabytków i dziedzictwa 
kulturowego Białej Podlaskiej. 7 lute-
go 2011 r. ksiądz Bieńkowski po uro-
czystościach w kościele św. Anny, 
został pochowany na cmentarzu pa-
rafialnym w Białej Podlaskiej.

rafii św. Anny w Białej Podlaskiej, 
gdzie przez 13 lat, jako proboszcz  
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Z  ż a ł o b n e j  k a r t y

10 lutego 2011 r. zmarł nagle 
w Rzymie abp Józef Życiński – filo-
zof, wybitny teolog, publicysta, bi-

Arcybiskup Józef Życiński

Zmarł 
podczas służby
Kościołowi

skup tarnowski, ale przede wszyst-
kim arcybiskup metropolita lubelski 
i wielki człowiek Kościoła. Miał 62 

lata. Urodził się 1 września 1948 r. 
w Nowej Wsi. W 1966 ukończył 
I Liceum Ogólnokształcące im. Bo-
lesława Chrobrego w Piotrkowie 
Trybunalskim. Studiował w Wyż-
szym Częstochowskim Seminarium 
Duchownym w Krakowie, a święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1972 r. 
w Częstochowie. Od 1990 r. pełnił 
funkcję biskupa diecezji tarnowskiej, 
a 1997 r. arcybiskupa metropolity 
lubelskiego. Był doktorem teologii 
Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Krakowie oraz doktorem filozofii 
Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie, a także Wielkim Kanclerzem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Wykładał m. in. w Berkeley, 
Oksfordzie, Catholic University of 
America w Waszyngtonie, Catholic 
University of Australia w Sydney. 
Członek Kongregacji ds. Wychowa-
nia Katolickiego, Papieskiej Rady ds. 
Kultury, Komisji Wspólnej Episkopa-
tu i Rządu RP, Komisji Episkopatu do 
Spraw Nauki Wiary, przewodniczący 
Rady Episkopatu do Spraw Apostol-
stwa Świeckich i Rady Programowej 
KAI. Otwarty na ludzi i idee, repre-
zentował proeuropejski, otwarty 
nurt w Kościele polskim.

Filozof i myśliciel 

Publikował m.in. w „Tygodniku Po-
wszechnym” i „Gazecie Wyborczej”. 
Współpracował także z Radiem eR, 
regionalno-katolicką rozgłośnią ar-
chidiecezji lubelskiej. Dawniej współ-
pracował z miesięcznikami „Znak” 
i „Więź”, a także z „Rzeczpospolitą”, 
„Niedzielą” oraz Pierwszym Progra-
mem Polskiego Radia. To autor ponad 
50 książek i 300 artykułów poświęco-
nych problematyce filozoficznej, teo-
logicznej, kulturowej, naukom przy-
rodniczym. Dużo miejsca w swojej 
pracy naukowej oraz w publicznych 
i duszpasterskich wystąpieniach 
poświęcał współczesnej integracji 
europejskiej oraz stosunkowi Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego do Unii 
Europejskiej. 19 lutego 2011 postano-
wieniem prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski. Żył przynaglany 
pragnieniem służby Bogu i ludziom 
w Kościele i poprzez Kościół, otwarty 
na wyzwania nowej ewangelizacji, na 
dialog ze współczesną kulturą, zatro-
skany o formację młodych, powoła-
nia kapłańskie i zakonne, aktywność 
misyjną, dialog ekumeniczny i mię-
dzyreligijny. Zmarł podczas służby 
Kościołowi Powszechnemu do której 
oddawał się i był do niej szczególnie 
zapraszany i predysponowany

Agnieszka Bentkowska
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* Czym Pan zajmuje się, na co 
dzień i co skłoniło Pana do wstąpie-
nia w szeregi BLGD?

– Na co dzień pełnię funkcję sekre-
tarza Gminy Sławatycze – zajmuje się 
zatem sprawami typowo administra-
cyjnymi, związanymi zwłaszcza z nadzo-
rem nad właściwą i zgodną z przepisami 
pracą urzędu i jednostek podległych. 

Jeszcze zanim zostałem sekre-
tarzem, uczestniczyłem w pracach 
i spotkaniach związanych z formowa-
niem się idei Lokalnych Grup Działa-
nia – prowadzonych przez obecne-
go Prezesa BLGD Mariusza Kostkę. 
W trakcie tych spotkań, na których 
zauważalna była niesamowita ener-
gia i pomysłowość uczestników, 
zrozumiałem, że formuła Lokalnych 

Grup Działania to idealna platforma 
do kształ towania rozwoju swojej 
wsi, gminy czy powiatu. W trakcie 
formowania się stowarzyszenia po-
prosiłem, więc wójta mojej gminy 
– Dariusza Trybuchowicza, o wy-
znaczenie mnie do reprezentowania 
Sławatycz we władzach BLGD i ku 
mojej radości propozycja ta została 
przyjęta.  Oczywiście praca dla BLGD 
jest czasochłonna – zwłaszcza wte-
dy, gdy realizowane są poszczególne 
projekty, ale w zamian daje mnóstwo 
satysfakcji i pozytywnych emocji ze 
strony ludzi, z którymi się spotykam, 
realizując wspólnie ustalone z po-
szczególnymi gminami naszego po-
wiatu kierunki rozwoju. Pracując na 
rzecz BLGD i naszego powiatu staram 
się odczarować trochę nostalgiczny 
mit dawnego województwa bialsko-
podlaskiego, z którego nie możemy 
się jakoś podnieść – stawiając się 
ciągle w roli „brzydszej siostry” wo-
jewództwa lubelskiego. Boli mnie to, 
że ciągle za słabo, jako region wyko-
rzystujemy swoje atuty gospodarcze 
i ciągle za mało korzystamy ze swoich 
walorów kulturowych i przyrodni-
czych, jako podstawy do budowania 
biznesu pod nazwą „turystyka”, mimo 
iż każda strategia, każdy plan, każde 
badanie prowadzone w naszym re-
gionie wskazuje jasno, że jest to je-
dyna szansa naszego rozwoju.

* BLGD realizuje obecnie mię-
dzynarodowy projekt współpracy 
na szczeblu administracja rządowa 
– organizacje pozarządowe o nazwie 
„Boot2 Lubelskie”.  W jaki sposób po-
zyskaliście region Westhoek w Belgii 
jako partnera do projektu?

Dokładnie rzecz biorąc, w tym 
momencie realizujemy dwa projekty 
międzynarodowe – pierwszy, o któ-
rym Pani wspomniała pt.: „Boot2Lu-
belskie” pomiędzy administracją 
rządową Flandrii Zachodniej (Belgia) 
i województwem lubelskim, gdzie 
jesteśmy głównym partnerem finan-
sowym po stronie polskiej, oraz drugi 
projekt, który realizujemy z regionem 
Westhoek we Flandrii i Regionem 
Deux- Sevres we Francji w ramach 
projektu współpracy finansowanego 
z osi 4 PROW. 

Pozyskiwanie partnerów zagra-
nicznych to zasługa przede wszyst-
kim dobrych partnerów polskich. 
W pierwszym projekcie zaważyły do-
bre kontakty z naszym urzędem mar-
szałkowskim, w drugim zaś (Francja) 
z powiatem bialskim i wójtem Maria-
nem Tomkowiczem od lat zaanga-

Wywiad gościńca

Rozmowa z Arkadiuszem Misztalem wiceprezesem 
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY BLGD
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żowanym we współpracę z Francją, 
zaowocowały bardzo ciekawymi po-
mysłami i „zwerbowaniem” do ich 
realizacji partnerów zagranicznych. 
W przypadku projektu „Boot2Lubel-
skie” nie obyło się oczywiście bez 
licznych spotkań na różnym szczeblu 
– m.in. z przedstawicielami rządu Flan-
drii w Polsce oraz marszałkami woje-
wództwa lubelskiego, na których to 
spotkaniach omawialiśmy wiele wersji 
realizacji tego projektu – również pod 
względem jego lokalizacji. Ostatecznie 
projekt dzięki zaangażowaniu BLGD 
w przeważającej części realizowany 
jest na terenie powiatu bialskiego.

* Międzynarodowe projekty 
współpracy polegają na wymia-
nie doświadczeń oraz prowadzeniu 
wspólnych działań przez partnerów 
biorących w nich udział w oparciu 
o lokalne zasoby.  Jakie główne cele 
i zagadnienia realizuje wasz projekt?

– Głównym celem projektu jest na-
wiązanie i utrzymanie współpracy po-
między Polską i Belgią, zwłaszcza zaś 
pomiędzy Flandrią a województwem 
lubelskim. Przede wszystkim projekt 
„Boot2Lubelskie” miał za zadanie 
odkryć, co łączy Flandrię Zachodnią 
i województwo lubelskie, jakie warto-
ści i jakie zjawiska. Doszliśmy z part-
nerami projektowymi do wniosku, iż 
taką najbardziej czytelną wspólną ce-
chą jest przygraniczne położenie, oraz 
obecność dużych i mniejszych rzek, co 
powoduje, iż nasze regiony mają duży 
potencjał turystyczny. 

To stało się kanwą całego projektu 
– naokoło niej natomiast urosła histo-
ria związana z wdrażaniem sieciowych 
produktów turystycznych, w oparciu 
o te dwie wymienione wspólne ce-
chy. Oczywiście cały czas pracujemy 
też nad tym, żeby ten projekt nie był 
pierwszym i ostatnim z partnerami 
z Belgii.

* Jakie wymierne efekty i ko-
rzyści dla rozwoju naszego regionu 
przyniesie współpraca BLGD z Flan-
drią Zachodnią i regionem Westhoek 
w Belgii?

– W ramach dwóch lat trwania pro-
jektu „Boot2Lubelskie” w naszym re-
gionie przebywało łącznie kilkanaście 
delegacji z Belgii: byli to pracownicy 
administracji, członkowie organizacji 
turystycznych, ornitolodzy, przyrodni-
cy, członkowie stowarzyszeń, dzienni-
karze, członkowie najwyższych władz 
Flandrii i przedstawiciele rządu Belgii 
w Polsce. Efektów jest wiele: przede 

wszystkim zdobywamy bardzo dobrą 
markę jako solidny i kompetentny 
partner – co jest najważniejsze. Po-
siadamy świetnie opracowane raporty 
z wizyt po względem przyrodniczym 
i turystycznym. Pojawiliśmy się, jako 
powiat bialski i BLGD w wielu czo-
łowych europejskich branżowych 
pismach podróżniczych i przyrod-
niczych, – co już w ubiegłym roku 
sprawiło, iż mieliśmy większą ilość 
turystów zagranicznych. Zaistnieliśmy 
ostatnio także na Międzynarodowych 
Targach Turystycznych w Brukseli, na 
wspólnym stoisku projektu pod ha-
słem „Lubelskie & West Flanders”. Na 
te targi stworzyliśmy specjalną pro-
pozycję pobytu w powiecie bialskim, 
połączoną z konkursem, w którym do 
wygrania były właśnie dwa turnusy 5 
dniowe dla dwóch osób w powiecie 
bialskim. Druk oferty pobytu na ten 
rok w naszym rejonie zasponsorowała 
Gmina Sławatycze, nagrodę w formie 
pobytów następujące osoby: Marek 
Pomietło (organizacja spływów kaja-
kowych Bugiem), Krystyna Górniak 
(noclegi, gosp. agroturystyczne Lisz-
na), przeloty dla wygranych sfinanso-
wała natomiast firma LOT. Dodatko-
wo w ramach targów turystycznych 
w Brukseli, wspólnie z polskimi part-
nerami- zwłaszcza Polskim Ośrodkiem 
Informacji Turystycznej w Brukseli 
i Lubelską Organizacją Turystyczną, 
udało nam się zachęcić cztery między-
narodowe biura podróży do realizowa-
nia wycieczek zagranicznych na teren 
powiatu bialskiego (cztery rodzaje 
ofert turystycznych: turystyka aktyw-
na, turystyka przyrodnicza i turystyka 
dla osób po i do 45 roku życia). 

Trzeba również powiedzieć, iż sto-
isko naszego projektu było najbar-
dziej obleganym polskim stoiskiem 
– również za sprawą wizyty Amba-
sadora RP w Belgii Sławomira Czar-
lewskiego, który przybył na Targi na 
zaproszenie Partnerów projektu (fo-
to).  W ramach projektu pojawiliśmy 
się również w magazynie targowym 
rozdysponowanym w nakładzie ok. 
1 mln egzemplarzy. Czołowym efek-
tem projektu będzie jednak wdroże-
nie (jeszcze przed wakacjami) szlaku 
kajakarskiego Bugiem i Krzną poprzez 
oznakowanie, opisanie, ustawienie 
tablic przy miejscach postoju kaja-
karzy, wydanie map i przewodników 
szlaku oraz wdrożeniu strony inter-
netowej www.visiteast.eu. Strona 
już działa i można zgłaszać do niej 
swój akces i dopisywać swoje oferty 
turystyczne.  Realizacja szlaku zależy 
natomiast przede wszystkim od gmin 
powiatu bialskiego, które obiecały 

Wywiad gościńca
wspomóc ten pomysł finansowo – 
z tego jednak co wiem, wygląda na to, 
że wójtowie naszych gmin doskonale 
rozumieją potrzebę rozwoju turystyki 
i zainwestują w ten projekt.

* Czy BLGD posiada  koncepcję 
rozszerzenia współpracy międzyna-
rodowej w najbliższej przyszłości?

– Posiadamy koncepcję i konse-
kwentnie ją realizujemy. W chwili 
obecnej rumieńcow nabiera współ-
praca z regionem Westhoek w Belgii 
i Deux Sevre we Francji. 

Kilka tygodni temu złożyliśmy 
również wspólnie z Belgią, Hiszpanią, 
Włochami i (po stronie polskiej) z Eu-
roregionem Bug, wniosek do progra-
mu Leonardo. BLDG jest partnerem 
wiodącym w projekcie. 

Mamy już kolejne sprecyzowane 
plany współpracy z tymi samymi, ale 
też z nowymi krajami – ale nie chciał-
bym o tym mówić przedwcześnie.

W projektach międzynarodowych 
zawsze staramy się stawiać na to, 
aby nie powstała tylko kolejna strate-
gia, program czy plan – tego wszyscy 
mamy już dosyć. My, zwłaszcza tu na 
wschodzie – potrzebujemy konkre-
tów i dobrej promocji tych konkretów. 
BLGD chce budować równorzędne, 
partnerskie kontakty z innymi euro-
pejskimi organizacjami i dzięki tym 
kontaktom animować rozwój powiatu 
bialskiego.

*W jaki sposób członkowie BLGD 
biorący udział w realizacji w/w pro-
jektów radzą sobie z barierą języ-
kową?

– Prezes BLGD Mariusz Kostka do 
projektów międzynarodowych wy-
znacza jedynie tych pracowników lub 
członków zarządu, którzy mają opa-
nowany język angielski w stopniu co 
najmniej komunikatywnym. Nie mo-
żemy sobie pozwolić w kontaktach 
roboczych na niezrozumienie intencji 
naszych partnerów. Mamy również 
w ramach realizacji Lokalnej Strate-
gii Rozwoju środki zaplanowane na 
kształcenia językowe pracowników 
i członków Zarządu biorących udział 
w projektach międzynarodowych. 
Staramy się również na bieżąco szli-
fować umiejętności – co się przydaje 
zwłaszcza w bieżących kontaktach 
telefonicznych z partnerami. W pozo-
stałych sytuacjach – zwłaszcza oficjal-
nych – prosimy o pomoc świetnego 
tłumacza symultanicznego Katarzynę 
Wasilewską. 

Rozmawiała Krystyna Laskowska
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G m i n a  Ł o m a z y

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ło-
mazach zakończyły się trwające od 
października 2010 roku zajęcia z garn-
carstwa. Uczestnicy z terenu gminy 
Łomazy wytworzyli setki naczyń na 
kole garncarskim. Były wśród nich mi-
ski, dzbanki, talerze, kubki, świeczniki. 
Naczynia zostały pomalowane i wypa-
lone w specjalnym piecu. Następnie 
odbył się proces szkliwienia powstałej 
ceramiki. Grupa brała udział w wizycie 
studyjnej w pracowniach garncarstwa 
w  Jadwisinie i Pawłowie. W Jadwisinie 
w pracowni Piotra Skiby uczestnicy za-
poznali się z pracą garncarza w pracow-
ni. W trakcie zwiedzania oglądano piece 
do wypału naczyń. Uczestnicy mieli 
możliwość samodzielnego spróbowania 
swoich sił na kole elektrycznym. W Paw-
łowie uczestnicy zwiedzali wystawę po-
święconą historii i tradycji garncarstwa. 
Następnie odbyła się prezentacja filmu 
o garncarstwie oraz pokaz wyrobu na-
czyń na kole w wykonaniu miejscowego 
garncarza. W trakcie wizyty odbyły się 
zajęcia integrujące grupę. Na zakończe-
nie realizacji projektu odbyło się spo-
tkanie ewaluacyjne, na którym podsu-
mowano projekt. Uczestnicy otrzymali 
zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. 
Przedsięwzięcie było realizowane w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Priorytet VII w ramach Działania 
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Łomazach i Stowarzyszenie Rozwoju 
Miejscowości Studzianka. 

Łukasz Węda

WARSZTATY GARNCARSKIE W ŁOMAZACH



212/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

K u l t u r a

głębia poezji
poezja ma swoją duszę 
miękko gra na strunach
deszczu
zlewa się z promieniami słońca
wschodzi tęczą
nad naszym smutkiem

to wielka Pani 
zakłada kapelusze 
strojne suknie 
pociesza ludzi zgnębionych
i kładzie na nich swą
delikatną rękę
opada promienną myślą
w ich serce

koloryty żyjące i obumarłe
życie to plama światła
barwa zmieniająca swój koloryt
na przestrzeni lat

wydarzenia przykre i piękne 
obrysowują życie w kokon
kokon się zwija 
i w końcu pęka 

pęka na naszych oczach 
rozsypuje się w proch
było życie
dotykamy życia
które już nie wróci 
do poprzedniej formy

staje się innym obrazem
bez barw …   

refleksje
myślałam
bez dotyku ciepła rąk
nie będę mogła żyć 

myślałam
bez przytulenia do serca
umrę nad ranem 

myślałam
bez delikatnych słów 
zgasnę jeszcze
przed wschodem słońca

dziś wierzę
że serca nie leczy
dotyk
ani chuchnięcie miłością
ani nawet mrugnięcie okiem 

potrzeba lawiny otrzeźwienia 
deszczu zmiękczającego 
skórzaną powłokę nieufności
i wiary  … wiary …
zroszonej nadzieją 
że wzmocnienia 
są poprzedzone
wcześniejszym zniszczeniem 
do cna …     

Prezentacje Literackie

Nr 24   (redakcja mig; informacja@mbp.org.pl)

Beata  Sęczyk  
(Biała Podl.)

ci którzy pokonuję siebie samych
wszystko
czego Ci potrzeba do 
szczęścia 
nosisz w sobie …

bo cudownie
zostałeś stworzony
jesteś wartościowy
nawet bardziej 
niż niejeden sztywny
diament

gdyż życie
szlifuje twoje kanty
cierpienie nadaje swój smak
jesteś słodszy
od największego przysmaku
jesteś we wnętrzu ziemi
zradzany wciąż

jesteś mocny
człowieku pokonujący
swoje słabości

mam szansę  … jutro …!
            (po śmierci męża)  
porozrzucane życie
po kątach pustego domu
żal wciska się pomiędzy łzy
które nie płyną

pchamy wózek
w ciemności świateł 
wypełniamy siebie po brzegi
nicością 
i dopełniamy dziury
w swoim życiorysie
ciągłym byciem na krechę

stawiamy mury
odchodzimy jeszcze ciepli
bez dotyku dłoni
chronimy siebie czy nas?

jutro ma szansę
przejść pomiędzy smugą
światła 
mam szansę przejść bosą nogą 
przez nieznany szlak … 

poruszyć piękno
wpadnij Aniołem
w moje serce
zakwitnij kwiatem
rozpręż się jak
pachnąca lipa
w godzinie dnia 

i bądź 
głębiej niż myśl
dalej niż droga
bez końcowego wyjścia 

rozśpiewaj się piękniej
niż śpiewający słowik 
w księżycową noc
pozostań taki słodki 
bez życiowych zmarszczek
u progu mego rozmiłowania
w pięknie

przetarg nieograniczony …
i ograniczony  
to nic
że czasem jesteśmy sami
płaczemy bo tak wypada
kochamy i przestajemy kochać 
palimy się jak wielkie ognisko

i wygaszamy jak piec nad ranem 

jesteśmy zimni i gorący
mali i wielcy
sensowni i nielogiczni
pyskaci i trochę mniej wygadani

wszyscy idziemy jedną drogą
do określonego celu
cel jest wielki lub mały
głupi lub mądry
a życie kołem się toczy
stajemy w kolejce do przetargu
wygrywamy lub zatracamy wszystko              

co jest ważne? treść czy forma?
wszystko to marność
wiatr szumi
nad moim grobem z duszy
przerosłą formą nad treścią

tchnie pustką
głębia odeszła
w cień zapomnienia  

wolisz sedno
czy jego obrzeże
pragniesz mnie całą
czy tylko małą cząstkę z życia?

nic we mnie nie żyje
niebo upadło w otchłań
wyje cień wczorajszego istnienia 
przerosła treść nad formą

gdzie jej sens 
gdzie moc
której została pozbawiona?
                                                      
to działo się zimą …
mróz na szybie
wymalował kwiaty
ściął marzenia 
w jeden obraz 

poszukuję w bieli
najlepszych rozwiązań
swego pogmatwanego życia 

na śniegu odbiła się tęcza
moich pragnień 
ciepły oddech życia
roztopił żal poprzednich niemożności     

nasze życiorysy …
jesteśmy
jak nieoszlifowane diamenty
toczące się pod górkę
wtaczamy się w nasze życie
z pewnym oporem
szlifuje nas czas
upływ chwil
wpadamy i wypadamy 
z naszych pragnień

rysy życiorysu
są wycierane do białości          
gumką
i przekreślane ołówkiem

i zaczynamy znów
pierwszą klasę życia
wyczyszczeni 
siadamy w ławkach
nadmiernie dorośli
przemieszani 
przez zmieniający się czas
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Z  z a g r a n i c y

Z okazji 245 rocznicy urodzin Ta-
deusza Kościuszki  4 lutego 2011 roku, 
władze Białorusi zorganizowały uro-
czystość z udziałem przedstawicieli 
kilku państw: USA, Francji, Szwajca-
rii, Rosji i Polski. Gospodarze przygo-
towali bogaty program artystyczny.  
W budynku muzeum przedstawiciele 
zaproszonych delegacji wygłosili oko-
licznościowe przemówienia i przeka-
zali dary, które wzbogacą ekspozycję. 

Delegacja z Podlasia
Miasto Terespol było reprezento-

wane przez grupę członków Bractwa 
Strzelców Kurkowych im. Orła Białego 
na czele z hetmanem Lechem Praw-
dzic Orlińskim. Delegacja z Podlasia 
złożyła wieniec z biało-czerwonych 
kwiatów z szarfą o narodowych bar-
wach z dedykacją „Naczelnikowi Tade-
uszowi Kościuszce – Burmistrz Miasta 
Terespola”. Do zbiorów muzeum wrę-
czono okolicznościowe dyplomy od 
władz Terespola i Bractwa Kurkowego 
oraz przekazano wybity przez Men-
nicę Narodową w Warszawie medal 
upamiętniający Konstytucję Trzecie-
go Maja. Mereczowszczyznę wielo-
krotnie odwiedzał działacz Bractwa 
Kurkowego Szczepan Kalinowski. Był 
on uczestnikiem uroczystości otwar-
cia muzeum w 2004 roku. Wygłaszał 
wykłady i z własnych zbiorów przy-
gotował okolicznościową wystawę, 
poświęcone Naczelnikowi Insurekcji, 
m.in. dla Oddziału Związku Polaków 
w Brześciu, Peliszczach i Baranowi-
czach.  Jako pilot wycieczek, stara 
się każdą grupę z Polski zapoznać 
z tym ważnym historycznie miejscem. 
Przyjechał tu m.in. z grupą studentów 
ZWWF w Białej Podl., którzy zwiedza-
li Szlak Mickiewiczowski w ramach 

praktyki na kursie pilotów wycieczek. 
W ubiegłym roku był tutaj z przedsta-
wicielami Towarzystwa Miłośników 
Wołynia z Chełma. Dr Szczepan Kali-
nowski – jako król Bractwa Strzelców 
Kurkowych, przekazał medal Bialskie-
go Króla Kurkowego. 

Patriotyzm 
Uroczystości w Mereczowszczyź-

nie były podniosłą patriotyczną im-
prezą godną naśladowania. Delegacja 
z Podlasia miała okazję poinformować 
zainteresowanych o bogatych związ-
kach T. Kościuszki i jego żołnierzy 
z Terespolem. W 2007 roku z inicjaty-
wy Bractwa Kurkowego im. Orła Bia-
łego został umieszczona w Terespolu 
tablica pamiątkowa poświęcona gen. 
J. K. Sierakowskiemu i jego żołnie-
rzom, którzy 19 IX 1794 r. bronili na 
podlaskiej ziemi niepodległości Naj-
jaśniejszej Rzeczpospolitej. Insceniza-
cje bitwy pod Terespolem zaszczyciła 
m.in. pani ambasador USA Pamela 
Quanrud. Przekazała wówczas wiele 
ciekawych pamiątek, które znajdą się 
w planowanym muzeum poświęco-
nym Naczelnikowi. W następnym roku 
delegacja Bractwa zawiozła uroczy-
ście pobraną ziemię z pola bitwy pod 
Terespolem na Kopiec Tadeusza Ko-
ściuszki w Krakowie. Żywimy nadzie-

ję, że do Kościuszkowskiego Szlaku 
z Krakowem, Racławicami, Połańcem, 
Warszawą, Lublinem, Maciejowicami, 
Kockiem, Włodawą,  dołączy na Pod-
lasiu Terespol, Dołholiska- gdzie Ko-
ściuszko zawiesił w unickiej cerkiew-
ce medal otrzymany od prezydenta 
Jerzego Waszyngtona, Witulin- gdzie 
w okresie II Rzeczpospolitej postawio-
no pomnik Naczelnikowi, Sławatycze 
i Kuzawka, skąd wyruszył Bugiem do 
Gdańska i do Ameryki, aby podjąć 
walkę o wolność USA.

Lech Prawdzic Orliński

Wizyta Bractwa Kurkowego w Mereczowszczyźnie
Spraw Panie, by dzień bohatera chwały
Prawnuki nasze wiecznie powtarzały,
By każdy Polak, chcący być swobodnym,
Był mu podobnym!     
                                                   J. Ursyn Niemcewicz

Folwark Mereczowszczyzna
Folwark Mereczowszczyzna był 
już w wieku XVI częścią rozległych 
dóbr kosowskich. W pierwszej po-
łowie XVIII w. dzierżawił go ojciec 
Tadeusza- Ludwik Kościuszko (1700-
1758). Tu 4 II 1746 roku urodził się 
wielki syn I Rzeczpospolitej Andrzej 
Tadeusz Bonawentura Kościuszko. 
Dwór, w którym przyszedł na świat 
bohater walki o wolność narodów 
Rzeczpospolitej i Stanów Zjedno-
czonych, znany był z obrazu Micha-
ła Kuleszy i grafiki Napoleona Ordy. 
Piękny, drewniany dworek mieścił 
w okresie międzywojennym mu-
zeum Naczelnika. Został on spalo-
ny przez partyzantów radzieckich 
w 1942 r. Po wojnie wycięto drzewa, 
a o historycznym miejscu przypomi-
nał kamień z tablicą z 1987 r. z napi-
sem w języku rosyjskim „W domu 
stojącym na tym miejscu urodził 
się T. Kościuszko wybitny działacz 
polityczny Polski”. Dopiero po od-
zyskaniu niepodległości przez Bia-
łoruś, w 2004 r. z okazji 210 rocznicy 
Insurekcji Kościuszkowskiej, uro-
czycie odsłonięto zrekonstruowa-
ne założenie dworskie.  We dworze 
usytuowano muzeum poświęcone 
Naczelnikowi. Fundusz na odbudo-
wę dworu został zasilony przede 
wszystkim przez władze USA.
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R o z m a i t o ś c i

Serpelice 19 lutego stały się na je-
den dzień „Stolicą Biegu Narciarskie-
go”.  Stało się to za sprawą rozgrywa-
nego na tych terenach  VIII Otwartego 
Biegu Narciarskiego „Serpel – 2011”.

Głównym założeniem Biegu była 
popularyzacja biegania na nartach, 
jako formy czynnego wypoczynku 
i rekreacji ruchowej w naturalnym 
środowisku. Na linii startu pojawiło 
się 41 samych zawodników. Oprócz 
tego w biegu mogli uczestniczyć 
wszyscy chętni posiadający aktualne 
badania lekarskie i dowód tożsamo-
ści.  Zawodnicy rywalizowali ze sobą 
w czterech kategoriach: bieg na 2 km 
młodziczków, bieg 4 km juniorów,  
6 km seniorów od 50 lat oraz dwu ki-
lometrowy bieg rodzinny (ok. 200 m). 
Organizatorzy prowadząc przebieg 
biegu starali się pokazać i uwypuklić 
najatrakcyjniejsze panoramy i krajo-
brazy miejscowości.

Najszybsi biegacze 
2 kilometrowy dystans wśród 

uczniów z SP Serpelice najszybciej 
pokonał Mateusz Suprunowicz, wy-
przedzając drugiego na mecie Adria-
na Suprunowicza, a trzeciego Huberta 
Tyszko.   W kategorii młodzików zwy-
ciężył Mateusz Piwko. Drugie miejsce 
zajął Hubert Rokita. W biegu na 4 km 
juniorek pierwsze miejsce przypadło 
Paulinie Piwko, drugie zaś Sylwii Ba-
nasiuk.  W biegu na 2 km juniorów 
lepszy od Marcina Nosalskiego oka-
zał się Jakub Nosalski. Wśród senio-
rek w biegu na 4 km zwyciężyła Irena 
Sinkarczuk, która okazała się lepsza od 
Ireny Bogdanowicz i Edyty Kulawiec. 
Mariola Bonecka, jako jedyna starto-
wała w kategorii seniorek w biegu na 
6 km. Bezkonkurencyjnym w kategorii 
seniorów w biegu na 6 m okazał się 
Henryk Piwko, który przybiegł przed 
Krzysztofem Piechem i Zbigniewem 
Boneckim. W kategorii bieg na 6 km 

Uczniowie ZSP Nr 1 w Terespo-
lu bardzo chętnie włączają się w ob-
chody Święta Zakochanych, stąd też 
także w tym roku przygotowano dla 
nich wiele atrakcji.  Samorząd szkoły 
podstawowej już kilka dni wcześniej 
wystawił walentynkową skrzynkę, do 
której każdy mógł wrzucić kartkę dla 
swojej sympatii. 14 lutego na szkolnym 
korytarzu zorganizowano walentynko-
wy kiermasz, podczas którego można 
było kupić kartki oraz serduszka z mi-
łosnymi wyznaniami, ale także lizaki 
i balony w kształcie serduszek. Ucznio-
wie mogli się również zaopatrzyć we 
własnoręcznie wykonane walentynki, 
przygotowane przez Samorząd Gimna-
zjum. W południe wszystkie walentynki 
zostały dostarczone do adresatów przez 
samorządowe amorki, które serduszka-
mi z życzeniami obdarowywali także na-
uczycieli. Uczniowie szkoły podstawo-
wej mogli ponadto wysłuchać historii 
Święta Zakochanych zaprezentowanej 
podczas apelu przez klasę IV b. W tym 
roku po raz pierwszy w świętowaniu 
walentynek uczestniczyła świetlica 
szkolna. Panie Agata Michaluk, Kata-
rzyna Sacharuk oraz Iwona Mazur już 
tydzień wcześniej przygotowały deko-
rację świetlicy oraz okolicznościową 
gazetkę. Dzieci, stosując różne techniki, 
wykonywały serduszka, które następ-
nie zostały wyeksponowane na tablicy.  
W walentynkowy poniedziałek ucznio-
wie przygotowywali kartki dla rodziców, 
uczestniczyli w zabawach, np. losowali 
ze skrzynki imiona osób życzliwych. 
Panie przyklejały serduszka wszystkim 
dzieciom odwiedzającym w tym dniu 
świetlicę. Walentynki w Jedynce odbyły 
się dzięki zaangażowaniu samorządów 
szkolnych, którymi opiekują się Kamila 
Korneluk, Beata Wolczyk oraz Ewa Kral.

Kamila Korneluk

AKCJA RATUNKOWA  ŁOSI
W sobotę 19 lutego 3 zastępy stra-

żackie oraz funkcjonariusze Straży 
Granicznej brali udział w akcji ratowa-
nia trzech łosi. Jak twierdzą okoliczni 
mieszkańcy miejscowości  Łęgi gdzie 
rozegrała się ta niecodzienna akcja   
z Białorusi do Polski przepłynęło 12 łosi. 
Trzy niestety nie mogły się wydostać. 
Dzięki kilkugodzinnej akcji na szczęście 

udało się wyciągnąć bardzo zmarznię-
te i zmęczone zwierzęta. Dwie ranne 
samice łosia zostały przewiezione do 
specjalistycznego ośrodka leczenia 
i rehabilitacji rannych, dzikich zwierząt 
pod Katowicami. Niestety pomimo 
udzielonej fachowej pomocy samic nie 
udało się uratować. Kilka dni wcześniej 
patrol funkcjonariuszy straży granicznej  
z Bohukał w trakcie patrolu natknął się 
na łoszaka, który wpadł do przerębla 
na rozlewisku Bugu. W akcji ratowania 
łoszaka brali udział strażacy ochotni-
cy z gm. Terespol, funkcjonariusze SG 
oraz leśnicy.  

red.

„old-boy” kobiet, jako jedyna wzięła 
udział Ludmiłą Makowska. W biegu 
na 6 kilometrów „old-boy” najlepszy 
okazał się Wiesław Adamczyk, drugi 
był Zbigniew Kotkowski. W biegu ro-
dzinnym 4 osobowym wzięli udział: 
Stanisław Arasymowicz i Tomasz Ara-
symowicz wraz z Marcinem i Jakubem 
Nosalskimi. Natomiast 3 osobowy 
bieg rodzinny ukończyli: Henryk, Ma-
teusz i Paulina Piwko.

Agnieszka Bentkowska

Organizatorzy imprezy: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic 
i Szkoła Podstawowa w Serpelicach. 
Współorganizatorzy to: wójt gminy 
i przewodniczący rady gminy w Sar-
nakach, Fundacja Dzieci Poszkodo-
wanych w Wypadkach Drogowych 
w Siedlcach, Starostwo Powiato-
we w Łosicach oraz MOK w Białej 
Podlaskiej. 

Biegali na nartach

Walentynki 
w terespolskiej Jedynce
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M i ę d z y r z e c  Po d l a s k i

W Liceum Ogólnokształcącym 
im. gen. Wł. Sikorskiego odbyła się 
uroczystość oddania do użytku no-
wych pomieszczeń. Istniejący od 
1944 roku budynek międzyrzeckie-
go liceum wymagał niezwłocznego 
remontu. Dzięki temu, że szkoła zna-
lazła się w projekcie  pn. „Przebudo-
wa i rozbudowa infrastruktury szkół 
prowadzonych przez powiat bialski”  
była możliwa jej pełna moderniza-
cja. Projekt  jest współfinansowany 
w 80% ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej VIII Infra-
struktura społeczna, Działania 8.2 
Infrastruktura szkolna i sportowa, 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007-2013 i w 10% ze środków 
samorządowych. 

Wartość projektu to 6,5 mln zł. 
Prace inwestycyjne swym zakresem 
objęły remont elewacji, instalacji 
wewnętrznych, całkowitą wymianę 
pokrycia dachowego budynku szko-
ły oraz przeprowadzenie prac re-
montowo - modernizacyjnych, które 
pozwoliły na stworzenie dwóch sal 
lekcyjnych oraz pomieszczenia na 
bibliotekę szkolną oraz czytelnię.  
W ramach adaptacj i wymienio-
no konstrukcję więźby dachowej  
w zachodniej części budynku oraz 
dokonano modernizacji konstruk-
cji dachowej we wschodniej części 
budynku z wymianą uszkodzonych 
wskutek pożaru elementów. Ko-
nieczna okazała się również wymia-
na pokrycia dachu. Jako, że klatki 
schodowe prowadzące na pod-
dasze nie spełniały szeregu norm 
nastąpiła ich gruntowna przebudo-

Zakończono inwestycję w liceum 
w Międzyrzecu Podlaskim

wa i modernizacja. Jak informuje 
starosta bialski Tadeusz Łazowski 
„Sypiąca się już na chodnik elewa-

cja zewnętrzna również wymagała 
pilnego remontu. To wszystko uda-
ło nam się zrobić dzięki środkom 
zewnętrznym. Całość inwestycji  
w międzyrzeckiej szkole to blisko 1,5 
mln zł.”.                                       pg
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Po w i a t  b i a l s k i

W tym roku przypada 148 roczni-
ca wybuchu Powstania Styczniowe-
go 1863 roku przeciwko carskiemu 
zaborcy. Pamiętali o tym wydarzeniu 
potomkowie powstańców z Janowa 
Podlaskiego, który wraz z mieszkań-
cami Gnojna i okolicznych miejsco-
wości na pograniczu woj. lubelskiego 
i mazowieckiego oddali hołd poległym 
za wolność ojczyzny. W niedzielę 6 
lutego w miejscowym kościele p.w. 
św. Antoniego Padewskiego ks. pro-
boszcz Grzegorz Jabłoński odprawił 
mszę świętą w intencji poległych 
powstańców i wygłosił patriotyczne 
kazanie. Następnie wszyscy zgroma-
dzili się na zewnątrz świątyni przed 
polnym głazem narzutowym z gno-
jeńskich pól – niemym świadkiem 
historii małej ojczyzny. Umieszczona 
na nim tablica pamiątkowa z godłem 
Rządu Narodowego przypomina po-
tomnym o ostatniej bitwie obronnej 
na ziemi bialskiej. To tu 4 lutego 1863 r. 
ponad tysiącosobowy oddział (partia) 
powstańców Romana Rogińskiego 
bronił w Gnojnie przeprawy promowej 
na Bugu przed przeważającymi siłami 
wojsk rosyjskich.

Harcerska warta 
Wartę honorową przed tym po-

mnikiem zaciągnęli harcerze z II 

Już w przyszłym roku będziemy 
świętować 200 rocznicę urodzin Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego oraz 50-le-
cie otwarcia Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie. Z tej 
okazji 14 lutego 2011 r. w Muzeum J.I. 
Kraszewskiego zostało zorganizowane 
spotkanie organizacyjne osób zainte-
resowanych tematem i włączeniem 
się poprzez wkład osobowy, rzeczo-
wy, finansowy czy organizacyjny do 
tego wielkiego przedsięwzięcia. Na 
spotkaniu byli obecni Franciszek Jerzy 
Stefaniuk oraz Tadeusz Sławecki – po-
słowie na Sejm RP, przedstawiciel do 
Parlamentu Europejskiego prof. Leny 
Kolarskiej – Bobińskiej, Jan Bajkow-
ski - wicestarosta bialski, Marzenna 
Andrzejuk – członek zarządu oraz Da-
niel Dragan radny powiatu bialskiego, 
Waldemar Godlewski - wiceprezydent 
Białej Podlaskiej, przedstawiciele sta-
rostwa powiatowego, organizacji po-
zarządowych, szkół, instytucji kultury, 
mediów, a nawet sponsorów z terenu 
województwa lubelskiego,  a więc 
30-osobowe grono życzliwych ludzi, 
współpracujących z muzeum.   Spo-
tkanie miało na celu poznanie osób, 
które będą w przyszłości zajmować 
się przygotowaniem i realizacją  ob-
chodów. Uczestnicy wyrażali chęć 
włączenia się w prace oraz propono-
wali działania związane z jubileuszem 
w ramach swoich możliwości.  Anna 
Czobodzińska-Przybysławska przed-
stawiła wstępny harmonogram dzia-
łań, który ma być uzupełniony o pro-
pozycje obecnych do następnego 
spotkania. Spotkanie służyło także 
wymianie doświadczeń. Wśród róż-
norodnych głosów także posłowie 
dzielili się poczynionymi staraniami, 
aby rok 2012 został ogłoszony przez 
Sejm RP Rokiem J. I. Kraszewskiego. 
Obecni zauważyli ogromną potrzebę 
ukazania Kraszewskiego jako człowie-
ka bliskiego czasom współczesnym, 
który może być przykładem i inspi-
rować. Stąd też działania rocznicowe 
należy ukierunkować na różne grupy 
społeczne, wiekowe, a szczególnie 
dzieci i młodzież. Głównym inicjato-
rem i organizatorem działań jest Mu-
zeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w Romanowie. Było to pierwsze 
spotkanie, ale już pod koniec marca 
zaproponowano następne, aby móc 
dobrze przygotować się na ten wyjąt-
kowy dla powiatu bialskiego i naszego 
regionu czas.      

aj

Drużyny Starszoharcerskiej z Ja-
nowa Podlaskiego, którą opieku-
je się druhna Agnieszka Żuk. Ks. 
proboszcz poprowadził modlitwę 
„Anioł Pański” w intencji poległych. 
Wszyscy zebrani zaśpiewali hymn 
„Boże coś Polskę”. Przedstawicie-
le potomków powstańców z rodzin 
Markiewiczów i Zdanowskich zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze. W kilku 
zdaniach historię bitwy w Gnojnie 
przybliżył zebranym regionalista 
Ryszard Boś z Janowa Podlaskie-
go. Przypomniał, że walczyli tu-
taj powstańcy styczniowi z terenu 
obecnego powiatu bialskiego. Byli 
to mieszkańcy: Kodnia, Tucznej, Ło-
maz, Huszczy, Wisek, Dokudowa, 
Witulina, Białej Podlaskiej, Janowa 
Podlaskiego, Konstantynowa i wielu 
innych miejscowości. Groby pole-
głych powstańców znajdują się tuż 
za Bugiem w Niemirowie i w Siemia-
tyczach na Podlasiu oraz na Polesiu. 
O tym powinniśmy pamiętać w dzi-
siejszych czasach , a także przekazy-
wać pamięć i wiedzę młodemu po-
koleniu Polaków.  Taka uroczystość 
patriotyczna z udziałem młodzieży 
jest najlepszym tego przykładem 
i lekcją historii nie tylko o regionie.

Ryszard Boś

200 urodziny 
wielkiego pisarza

Uczcili pamięć powstańców 
styczniowych ziemi bialskiej
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B i a ł a  Po d l a s k a

2 lutego w Kolegium Licencjackim 
UMCS w Białej Podlaskiej w ramach 
nieodpłatnych warsztatów odbyło 
się kolejne spotkanie z młodzieżą 
szkół ponadgimnazjalnych. Tema-
tem warsztatu było: Třistatřicettři 
stříbrných stříkaček stříkalo přes tři-
statřicettři stříbrných střech... czeski 
śmieszny czy straszny? Wykład po-
prowadził pracownik Instytutu Filolo-
gii Słowiańskiej UMCS – mgr Tomáš 
Typovský. Podczas wystąpienia mło-
dzież dowiedziała się, jak bardzo język 
czeski jest spokrewniony z językiem 
polskim i jakie zabawne sytuacje mo-
gą mieć miejsce, gdy posługujemy 
się polszczyzną na terenie Czech. Ce-
lem spotkania było zaprezentowanie 
i uświadomienie młodym Polakom 
korzyści wynikających z uczenia się 
języków słowiańskich. Organizato-
rów ucieszyła wysoka frekwencja 
i zainteresowanie podjętym tematem. 
Wszystkich, którzy chcieliby posiąść 
lub pogłębić znajomość języka cze-
skiego, a także innych języków sło-
wiańskich zapraszamy na studia na 
kierunku Slawistyka w Kolegium Li-
cencjackim UMCS w Białej Podlaskiej.  
Szczegóły dotyczące tego kierunku 
znajdują się na stronie www.umcsbp.
pl  w dziale Opis Kierunków – studia 
stacjonarne.

Jarosław Bartniczuk

Blisko 1,2 mln zł kosztowała budowa nowego skrzydła przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy w którym mieści się Centrum Aktywizacji Zawodowej.  Naj-
większy wkład finansowy miało Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, a na-
stępnie po równo Urząd Miasta Biała Podlaska i Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Po rozbudowie PUP wzbogacił się o 2 sale szkoleniowe oraz 20 wy-
dzielonych stanowisk obsługi interesantów. - Dzięki rozbudowie zdecydowanie 
poprawiły się warunki pracy obsługi interesantów oraz warunki pracy pracow-
ników Urzędu Pracy. Cieszę się, że tak znacząca dla naszego społeczeństwa in-
westycja trwała niespełna rok i będzie służyć mieszkańcom zarówno powiatu 
jak i miasta Biała Podlaska.” – mówił podczas otwarcia starosta bialski Tadeusz 
Łazowski. W uroczystości udział wzięli  Franciszek Jerzy Stefaniuk – poseł na 
Sejm Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Andrzej Czapski – prezydent Białej 
Podlaskiej, Ireneusz Stolarczyk- radny sejmiku wojewódzkiego, wójtowie gmin 
powiatu bialskiego oraz liczne grono zaproszonych gości.

PG

Język 
czeski - 

śmieszny 
czy straszny?

Otwarcie Centrum Aktywizacji 
Zawodowej Urzędu Pracy
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R e j o n  s a m b o r s k i

Na zaproszenie przewodniczącego 
Samborskiej Rady Rejonowej delega-
cja z powiatu bialskiego w składzie: 
Tadeusz Łazowski – starosta bialski, 
Jan Bajkowski – wicestarosta bial-
ski oraz Ireneusz Stolarczyk – radny 
sejmiku uczestniczyli w uroczystości 
wręczania nagród „Srebrny Jeleń”. 
Nagrody przyznawane są przez wła-
dze rejonu Samborskiego dla przed-
siębiorstw, instytucji oraz organizacji 
które maja znaczący wkład w rozwój 
rejonu. Statuetki i medale podczas 
uroczystości wręczali: przewodni-
czący Samborskiej Rady Rejonowej 
Hennadiusz Dejnyczenko oraz prze-
wodniczący Samborskiej Administra-
cji Państwowej Ivan Biłak. W imieniu 
delegacji powiatu bialskiego podczas 
otwarcia gali głos zabrał starosta bial-
ski Tadeusz  Łazowski „cieszę się, że 
władze rejonu Samborskiego mają 
tyle instytucji, które warto jest wy-
różnić i uhonorować. Bo dzięki tym 
firmom i instytucjom rozwija się cały 
rejon Samborski”.                             pg

Nagrody dla najlepszych 
z Rejonu Samborskiego

Nagrodzeni 

Podczas uroczystej gali oprócz sta-
tuetek wręczono również medale za 
znaczący wkład w różne dziedziny 
życia społecznego.  Wręczono dzie-
sięć statuetek. Otrzymali je:

1. Przedsiębiorstwo Państwowe  
„Leśne Gospodarstwo”. Przed-
siębiorstwo ceramiki artystycz-
nej i budowlanej „Vistovytske”. 
Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Voyutytskyy spyrytus” - za zna-
czący wkład w rozwój przemysło-
wy Rejonu Samborskogo 

2. Samborska Spółka Kooperacji - 
za znaczący wkład w dziedzinie 
usług handlowych ludności 

3. Szpital Powiatowy w Rudkah - 
za działania na rzecz ochrony 
zdrowia  

4. Przedszkole „Słoneczko” w Ra-
liwce jako najlepsza instytucja 
edukacyjna 

5. Dom Ludowy w  Czerhavie - jako 
najlepszy zakład kultury Rejonu 
Samborskiego

6. Kalyniwska rada wiejska  i Rada 
Miasta Novokalynivska jako naj-
lepsze jednostki  samorządu

7. Samborska Rejonowa Szkoła Spor-
towa za znaczący wkład w rozwój 
kultury fizycznej i sportu oraz wy-
sokie sportowe osiągnięcia
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Wolontariusz to osoba fizyczna, 
która ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie, przy czym wo-
lontariuszem może być także członek 
stowarzyszenia. Rozwiązania systemo-
we w zakresie wolontariatu w Polsce 
zawarte zostały w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Celem 
ustawy jest zapewnienie równowagi 
pomiędzy zabezpieczeniem podsta-
wowych uprawnień wolontariuszy, 
a elastycznością stosunku prawne-
go.  Co istotne, regulacje dotyczące 
wolontariatu są (z kilkoma wyjątkami) 
całkowicie niezależne od regulacji pra-
wa pracy. Wyrazem tej odrębności jest 
m.in. postanowienie, że do porozumień 
zawieranych między korzystającym 
a wolontariuszem w zakresie nieure-
gulowanym przez w/w ustawę stosuje 
się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 
44 ust. 5). Ponadto, wykonywanie przez 
wolontariuszy świadczeń nie stanowi 
przeszkody do nabycia oraz posiadania 
statusu bezrobotnego (art. 2, ust. 2 pkt 
1 ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy). 

Dla wzmocnienia pewności prawa 
obu stron, zakres sposób i czas wy-
konywania świadczeń wolontariuszy 
powinny być określone w porozu-
mieniu z korzystającym, które musi 
zawierać postanowienie o możliwości 
jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie 
wolontariusza wykonywane jest przez 
okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie 
powinno być sporządzone na piśmie, 
jeżeli przez okres krótszy, korzystający 
na żądanie wolontariusza jest obowią-
zany potwierdzić jego treść na piśmie. 

Do niezbywalnych uprawnień wo-
lontariusza należą: 

- prawo do informacji o ryzyku dla 
zdrowia i bezpieczeństwa związanym 
z wykonywanymi świadczeniami oraz 
o zasadach ochrony przed zagroże-
niami oraz o przysługujących mu pra-
wach i ciążących obowiązkach 

- bezpieczne i higieniczne warun-
ki wykonywania przez niego świad-
czeń, w tym - w zależności od rodzaju 
świadczeń i zagrożeń związanych z ich 

wykonywaniem - odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej; na dotyczą-
cych pracowników zasadach określo-
nych w odrębnych przepisach, 

- ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (w przy-
padku wykonywania świadczeń przez 
okres nie dłuższy niż 30 dni zapew-
niane przez korzystającego, w przy-
padku wolontariatu świadczonego 
dłużej – przysługujące na podstawie 
ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 
lub chorób zawodowych powstałych 
w szczególnych okolicznościach) 

w przypadku delegowania wolon-
tariusza do wykonywania świadczeń 
na terytorium innego państwa, na 
obszarze którego trwa konflikt zbroj-
ny, wystąpiła klęska żywiołowa lub 
katastrofa naturalna - ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków oraz ubezpieczenie kosztów lecze-
nia podczas pobytu za granicą, jeżeli 
kosztów tych nie pokrywa się z innego 
tytułu, w szczególności na podstawie 
przepisów o koordynacji, w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych. 

Ponadto, o ile wolontariusz nie zwol-
ni korzystającego w całości lub w części 
z tego obowiązku, ma prawo do po-
krycia, na dotyczących pracowników 
zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, kosztów podróży służbo-
wych i diet. Korzystający może też po-
krywać: inne niezbędne koszty pono-
szone przez wolontariusza, związane 
z wykonywaniem świadczeń na rzecz 
korzystającego a także koszty szkoleń, 
ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej, w zakresie wykonywanych 
świadczeń a także ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków 

Gdzie szukać informacji?
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej opracowało Krajowy Plan 
Działania dla Europejskiego Roku 
Wolontariatu 2011 w Polsce. Obej-
muje on działania, które wpisują się 
w trzy szerokie obszary prioryteto-
we. 1) Promocja wartości wolonta-
riatu i korzyści z niego płynących 
– kreowanie mody na wolontariat, 
2) Wzmocnienie organizatorów wo-
lontariatu, 3) Wzmocnienie syste-
mowego podejścia do wolontaria-
tu. Ruszyła również oficjalna inter-
netowa strona Europejskiego Roku 
Wolontariatu 2011 w Polsce www.
erw2011.gov.pl.   Znajduje się na niej 
Krajowy Plan działania dla ERW 2011 
w Polsce  oraz aktualności dotyczą-
ce obchodów ERW 2011.

21 lutego ustanowiony jest przez 
UNESCO Międzynarodowym Dniem 
Języka Ojczystego. Z inicjatywy sa-
morządu szkolnego oraz nauczycieli 
bibliotekarzy po raz pierwszy obcho-
dy święta języka odbyły się w ZSP Nr 
1 w Terespolu.  Dla uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej zorganizowa-
ne zostały specjalne lekcje, podczas 
których dzieci wykonywały zadania 
i rozwiązywały zagadki językowe. 
Pierwszo i drugoklasiści w szkolnej 
czytelni walczyli ze słownymi wykre-
ślankami, rebusami i krótkimi teksta-
mi z języka polskiego.  Klasy trzecie 
zmierzyły się w językowym turnieju. 
Sześcioosobowe reprezentacje pisa-
ły dyktando, rozwiązywały ortogra-
ficzną krzyżówkę oraz rozpoznawa-
ły przysłowia grając w Kalambury. 
Zwyciężyła klasa III a, drugie miejsce 
zajęła III c, zaś na miejscu trzecim 
uplasowała się III b. Podczas krótkich 
przerw gimnazjalistki zadawały dzie-
ciom zagadki dotyczące postaci z ba-
jek, nazw zawodów oraz skojarzeń 
z wiosną. Szczególnie przedszkolaki 
chętnie wzięły udział w tej zabawie, 
szybko udzielając prawidłowych od-
powiedzi.  Starsi uczniowie szkoły 
podstawowej oraz gimnazjaliści przez 
cały dzień mogli rozwiązywać języko-
we zadania w czytelni. Każdy uczeń, 
który tego dnia brał udział w zmaga-
niach z językiem polskim, otrzymywał 
cukierki, które podarował samorząd 
uczniowski szkoły podstawowej. Ob-
chody Dnia Języka Ojczystego przy-
gotowała Kamila Korneluk z pomocą 
Anny Klim i Beaty Wolczyk.

Świętowali 
Dzień Języka 

Ojczystego

CZY  CHCESZ  ZOSTAĆ  
WOLONTARIUSZEM?

oraz ubezpieczenie kosztów leczenia 
podczas pobytu za granicą (fakultatyw-
ne w przypadkach innych niż delego-
wanie na terytorium innego państwa, 
ogarnięte konfliktem zbrojnym, klęską 
żywiołową lub katastrofą naturalną). 



292/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Po w i a t  b i a l s k i

W 2011 roku po raz pierwszy od 
chwili wstąpienia do Unii Europejskiej 
polscy rolnicy będą mogli składać 
wnioski o dopłaty bezpośrednie za-
równo na formularzach papierowych 
jak i przez Internet. Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju wsi opracowuje 
już wzór formularza elektronicznego 
i pracuje nad rozporządzeniem, które 
określi warunki i tryb składania wnio-
sków przez Internet. Jak się przewidu-
je  rolnicy, którzy będą chcieli skorzy-
stać z elektronicznej drogi składania 
wniosków będą musieli mieć login 
i kod dostępu do systemu informa-
tycznego ARiMR, o co będzie można 
wystąpić do kierownika „swojego” 
biura powiatowego Agencji wypełnia-
jąc formularz, który będzie dostępny 
na stronie internetowej www.arimr.
gov.pl. 

Trzy, kluczowe miesiące 
O dopłaty bezpośrednie można się 

ubiegać  od 15 marca do 16 maja br. 
Podobnie jak w latach ubiegłych do-
puszczalne jest także złożenie wnio-
sku w terminie 25  dni kalendarzowych 
po tym terminie czyli do 10 czerwca 
w takim wypadku za każdy dzień opóź-
nienia należna rolnikowi dopłata bę-
dzie pomniejszana o 1 procent. 

W tym roku już po raz ósmy rolni-
cy będą mogli ubiegać się o płatności 

bezpośrednie będące głównym in-
strumentem Wspólnej Polityki Rolnej 
realizowanej przez Unie Europejską. 
W ramach dopłat za 2011 rok polscy 
rolnicy dostaną w sumie ok. 3,34 mld 
euro. Podobnie jak w roku ubiegłym 
rolnicy będą mogli na jednym formu-
larzu wniosku ubiegać się o przyzna-
nie płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, pomocy 
finansowej z tytułu wspierania go-
spodarowania na obszarach górskich 
oraz innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania  
tzw. ONW, a także płatności z tytułu 
płatności i realizacji przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych oraz poprawy 
dobrostanu zwierząt. 

Przyjdź do biura ARMIR 
Większość rolników otrzymu-

je tzw. spersonalizowane czyli już 
wstępnie wypełnione wraz z mate-
riałami graficznymi. Natomiast rol-
nicy, który w 2010 roku nie składali 
wniosku o przyznanie płatności, nie 
otrzymali takiego wniosku spersona-
lizowanego. Muszą więc oni skorzy-
stać z czystego formularza wniosku, 
który dostępny jest na stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl a także 
można go otrzymać w biurach powia-
towych ARiMR i Oddziałach Regio-
nalnych ARiMR. W tym roku wnioski 

o przyznanie płatności można będzie  
złożyć w biurze powiatowym ARiMR 
właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wniosko-
dawcy, wysłać je  pocztą lub co bę-
dzie możliwe po raz pierwszy wysłać 
poprzez Internet. 

Można uniknąć kar 
Właściciele gospodarstw, w któ-

rych wystąpią nadzwyczajne oko-
liczności lub przypadki działania si-
ły wyższej, a którzy złożą wnioski 
o przyznanie płatności na rok 2011 
w okresie od dnia 17 maja do dnia 10 
czerwca 2011 r., nie będą mieli obni-
żanych kwot płatności (naliczanych 
sankcji) z tytułu złożenia wniosku po 
terminie. Jednak będzie tak tylko pod 
warunkiem, że na piśmie poinfor-
mują kierownika Biura Powiatowego 
ARiMR o wystąpieniu nadzwyczaj-
nych okoliczności lub wystąpieniu siły 
wyższej i zrobią to  w terminie 10 dni 
roboczych od daty ustania tych oko-
liczności oraz obowiązkowo dołączą 
dowody potwierdzające ich wystą-
pienie. Przypadki działania siły wyż-
szej lub wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności określone w przepisach 
wspólnotowych obejmują: śmierć 
rolnika, długookresową niezdolność 
do pracy, poważną klęskę dotykającą 
grunty rolne gospodarstwa, wypadek 
powodujący zniszczenie w gospodar-
stwie budynków dla zwierząt gospo-
darskich oraz epidemię dotykającą 
części lub całego inwentarza rolnika.  
Od 2011 r. jako dowód potwierdzający 
wystąpienie siły wyższej lub nadzwy-
czajnych okoliczności będą mogły być 
dopuszczone wszystkie dowody, które 
przyczynią się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie są sprzeczne z prawem. Uznanie 
przypadku działania siły wyższej lub 
nadzwyczajnych okoliczności będzie 
następowało w drodze decyzji admi-
nistracyjnej kierownika biura powia-
towego ARiMR w sprawie przyznania 
płatności. 

Płatności dla następców 
W 2001 roku płatności w ramach 
wsparcia bezpośredniego będzie 
mógł otrzymać następca „rozwią-
zanego” lub „przekształconego” rol-
nika.  ARiMR zwraca tez uwagę, że 
od 1 stycznia br. obowiązują dodat-
kowe normy i wymogi wzajemnej 
zgodności. Wszyscy rolnicy otrzy-
mali wysłaną im za pośrednictwem 
poczty broszurę o tych wymogach 
a ponadto wykaz norm i wymogów 
dostępny jest na stronie interneto-
wej www.arimr.gov.pl  oraz biurach 
powiatowych i oddziałach regional-
nych ARiMR. 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie 
także przez Internet
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Potrawy z wykorzyStaniem grochu
Groch jest warzywem dość powszech-
nie uprawianym w ogródkach przydo-
mowym. uprawiany jest na zielony 
groszek lub na suche nasiona. Nasio-
na są bogate w białko, składniki mi-
neralne i witaminy, przede wszystkim 
z grupy B. Z nasion grochu przygoto-
wać można wiele smacznych potraw – 
jest składnikiem popularnej zupy, tzw. 
grochówka, także sałatek, zapiekanek, 
omletów.  Zakres możliwych do przy-
gotowania potraw jest duży, poniżej 
podaję kilka wybranych przepisów.

� Kotlety�z�grochu

Składniki – szklanka łuskanego gro-
chu, 25 dag mielonego mięsa, cebu-
la, jajo, sól, pieprz, zmielona papryka, 
majeranek, 3 łyżki bułki tartej, tłuszcz 
do smażenia.
Wykonanie – groch namoczyć poprzed-
niego dnia, następnie rozgotować na 
gęstą masę. Cebulę obrać, opłukać, 
drobno pokrajać i podsmażyć na tłusz-

czu. Ostudzony rozgotowany groch po-
łączyć z jajkiem, mięsem, cebulą, dopra-
wić do smaku solą, pieprzem i mieloną 
papryką, dodać majeranek. Jeśli masa 
będzie zbyt wilgotna dodać łyżkę tar-
tej bułki. Formować kotlety, obtaczać 
w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym 
tłuszczu. Podawać z ziemniakami, pola-
ne ostrym sosem i surówką.

Sałatka�jarzynowa�
z�grochem�i�ryżem

Składniki – pół szklanki grochu, pół 
szklanki ryżu, 2 strąki papryki, 3 pie-
czarki, 2 łyżki oleju, 2 pomidory lub 2 
łyżki koncentratu pomidorowego, sól, 
mielony pieprz, kwasek cytrynowy, 
kilka liści sałaty.
Wykonanie – namoczony poprzednie-
go dnia groch ugotować do miękko-
ści, odcedzić. Ryż ugotować na sypko 
w wywarze po ugotowaniu grochu. 
Paprykę i pieczarki opłukać, z papry-
ki usunąć gniazda nasienne, następ-
nie pokrajać i usmażyć na oleju, gdy 
zmiękną dodać koncentrat pomidoro-
wy. Wymieszać, zasmażyć, doprawić 
solą, pieprzem i kwaskiem cytryno-
wym, dodać groch i ryż i wymieszać. 
Podawać na listkach sałaty.

Sałatka�z�zielonego�
groszku

Składniki – 1 puszka zielonego groszku 
lub groszek zielony ugotowany w ta-
kiej ilości, 2 jabłka, ogórek kwaszony 
lub konserwowy, 1 nieduży por, 3 jaj-
ka, 3 łyżki majonezu, sól, cukier, kwa-
sek cytrynowy lub sok z cytryny, natka 
pietruszki lub koperek.
Wykonanie – groszek z puszki osączyć 
z zalewy. Groszek surowy ugotować 
do miękkości. Pory umyć, oczyścić, 
opłukać, białą jego część przekroić 
wzdłuż na 4 części i drobno pokra-
jać w poprzek, zanurzyć na cedzaku 
na chwilę we wrzącej wodzie. Jabłka 
i ogórek pokrajać w drobną kostkę. 
Jaja ugotować na twardo i pokrajać 
w kostkę. Wszystkie składniki wymie-
szać z majonezem, doprawić do sma-
ku solą, cukrem i kwaskiem cytryno-
wym. Podawać posypaną zieleniną.

Risotto�z�groszkiem�
i�kurczakiem

Składniki – pół szklanki ryżu, ćwiart-
ka kurczaka, cebula, marchew, 2 łyżki 
tłuszczu, sól, przyprawa typu Jarzyn-

ka, Wegeta, puszka zielonego groszku, 
natka pietruszki, starty żółty ser.
Wykonanie – ryż ugotować na sypko 
w podwójnej objętości wody z dodat-
kiem łyżeczki masła. Ćwiartkę kurcza-
ka pokrajać na mniejsze kawałki, ob-
rumienić na tłuszczu, dodać pokrajaną 
cebulę i marchew, podlać niewielką 
ilością wody i dusić do miękkości. 
Miękkie mięso oddzielić od kości, 
drobno pokrajać. Do sosu z duszone-
go mięsa wyłożyć ryż, zielony groszek, 
pokrajane mięso i dokładnie wymie-
szać, doprawić solą i przyprawą. Po 
przygotowaniu, a przed podaniem 
przełożyć do żaroodpornego naczy-
nia, posypać startym serem i zapiec. 
Posypać zieleniną.

Groszek�zielony�
z�kiełbasą

Składniki – puszka zielonego groszku, 
15 dag kiełbasy, 2 pomidory, 3 dag 
tłuszczu, łyżeczka mąki, przyprawa 
chili, natka pietruszki, łyżka mąki, sól, 
cukier.
Wykonanie – Odcedzony groszek pod-
grzać, dodać drobno pokrajaną kiełba-
sę i obrane ze skórki pomidory, poddu-
sić. Z mąki i tłuszczu zrobić zasmażkę, 
podprawić składniki. Przyprawić do 
smaku przyprawą, solą i cukrem. Po-
dawać z ziemniakami i pieczywem.

Grochówka�
z�pęczakiem

Składniki niecała szklanka grochu, pół 
szklanki pęczaku, cebula, sól, pęczek 
włoszczyzny (bez kapusty), 10 dag 
kiełbasy, pół łyżki majeranku, 1 łyżka 
tłuszczu.
Wykonanie – opłukany groch i pęczak 
zalać zimną,  przegotowaną wodą i po-
zostawić na noc. Cebulę i włoszczyzną 
oczyścić i opłukać. Cebulę pokrajać 
w drobną kostkę, dodać namoczony 
groch z pęczakiem,  zalać 2 litrami wo-
dy, dodać sól, zagotować, następnie 
gotować na wolnym ogniu od czasu do 
czasu mieszając. Włoszczyznę pokra-
jać w cienkie paski lub zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach i dodać do gotujące-
go się grochu z pęczakiem. Po ugoto-
waniu składników dodać majeranek. 
Kiełbasę pokrajać w paski, podsmażyć 
na tłuszczu, dodać do zupy. Wymie-
szać, zagotować, dosolić do smaku.

Przepisy wybrała – Bożenna Warda 
lubelski ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli
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Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy. W pierwszej zagrały 
ekipy: RED Sielczyk, GLKS Rokitno, 
Janowia Janów Podlaski, Granica Te-
respol, Niwa Łomazy oraz Lutnia Pisz-
czac. Stawkę drugiej stanowiły: GLKS 
Roskosz-Grabanów, LZS Dobryń, 
Podlasie Biała Podlaska, Agrosport 
Leśna Podlaska oraz Tytan Wisznice. 
Po meczach grupowych dwa najlep-
sze zespoły spotkały się w meczach 
półfinałowych. 

Agrosport i Podlasie w finale 
W pierwszym spotkaniu zdobyw-

ca pierwszego miejsca w grupie A - 
GLKS Rokitno rywalizował z drugim 
zespołem z grupy B - Agrosportem 
Leśna Podlaska. Po 10-minutowych 
zmaganiach o jedną bramkę lepsi by-
li gracze Ryszarda Nogaczewskiego. 
Drugie starcie to prawdziwy hit dnia: 
Granica Terespol, która dzięki wyso-
kiemu zwycięstwu 5:1 w ostatnim 
meczu grupowym z Lutnią Piszczac 
chciała kontynuować marsz do finału, 
jednak po drodze musiała stawić czo-
ła Podlasiu Biała Podlaska. Zgodnie 
z oczekiwaniami wielu obserwatorów, 
był to najlepszy pojedynek dnia. Żad-
na z drużyn nie miała zamiaru łatwo 
tracić goli, stąd wynik bezbramkowy. 
O wejściu do najważniejszego me-
czu dnia musiały zadecydować rzuty 
karne. Te lepiej wykonywali piłkarze 
z Białej Podlaskiej, a znacznie pewniej 
bronił bramkarz Podlasia - Paweł Ca-
ruk. Ostateczny wynik 2:1 dla bialczan 
i wspaniała radość biało-zielonych, 

ale za rok pokażemy na co nas stać. 
W płynnej grze przeszkodziły nam 
dwie kontuzje: Karpiuka i Bilicza - mó-
wił Andrzej Bujalski, szkoleniowiec Ja-
nowii Janów Podlaski. - Jak na debiut 
w organizowaniu turniejów - rewela-
cja. Wszystko było dopięte na ostatni 
guzik. Nic, tylko przyklasnąć i czekać 
na kolejne turnieje. Była o wspaniała 
okazja do zmierzenia się z zespoła-
mi, grającymi w różnych ligach. Jeśli 
chodzi o nasza postawę, spotkaliśmy 
się pierwszy raz od rundy jesiennej. 
W naszej grze było więcej zabawy niż 
założeń taktycznych i konsekwencji. 
Mieliśmy szansę doprowadzić do re-
misu i zafundować serię rzutów kar-
nych dla widzów, lecz zabrakło czasu 
- mówił Janusz Trochimiuk, trener 
GLKS Roskosz-Grabanów. 

Lutnia nad Tytanem 
W meczu o siódme miejsce wyraź-

nie lepsi byli gracze Lutnii Piszczac, któ-
rzy 3:0 pokonali Tytan Wisznice. - Roz-
poczęło się znakomicie, bo od wygranej 
4:0 nad Niwą Łomazy. Później jeszcze 
doszły zwycięstwa nad Sielczykiem 
i Janowią Janów Podlaski. Mieliśmy 
szansę zająć drugie miejsce w grupie, 
ale bardzo szybko Granica wybiła nam 
to z głów i zamiast walczyć w półfina-
le, musieliśmy mierzyć się o siódme 
miejsce. Pomysł z turniejem to strzał 
w ,,dziesiątkę’’. Większość zespołów 
miał okazję pierwszy raz spotkać się, 
porozmawiać, a przy tym dobrze się 
bawiąc na parkiecie. Kibice nie mogli 
narzekać na poziom zawodów - mówił 
Michał Kwiecień, trener Lutnii Piszcza. 
- Większość meczów była emocjonują-
ca. Przy odrobinie szczęście mogliśmy 
zająć o wiele wyższe miejsce. Zabrakło 
niewiele. Miałem kilku chorych chłopa-
ków, więc nie wystąpiliśmy w najsilniej-
szym składzie. Spotkaliśmy się po raz 
pierwszy i bawiliśmy się bardzo dobrze 

Takiego turnieju nie było od lat

wspólnie ze swoimi kibicami, którzy 
chóralnym śpiewem ponieśli swoich 
ulubieńców do finału. - Wiedzieliśmy, 
że mecz z Podlasiem będzie trudny, 
jednak postawiliśmy twarde warunki 
zespołowi, który na co dzień występu-
je w III lidze. Nie miałem żadnych pre-
tensji odnośnie postawy zespołu. Na 
boisku trwała zażarta walka i o zwy-
cięstwie zadecydowała seria rzutów 
karnych, a jak wszyscy wiedzą, w kon-
kursie decyduje szczęście. Rywale 
mieli jego więcej, więc weszli do finału 
- mówił Jan Jakubiec, szkoleniowiec 
Granicy. - Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że po wygranej 5:1 piłkarze z Terespo-
la są na fali. Występowali jeszcze w roli 
gospodarzy i postawili nam 

trudne warunki, choć gdyby nie 
wygrana z Lutnią, mogliby odpaść 
z dalszej rywalizacji. Dziękuje naszym 
kibicom, którzy stworzyli niezapo-
mnianą atmosferę na trybunach. Moje 
głośne wskazówki do podopiecznych 
nie były słyszalne na kilka metrów. 
Proszę sobie wyobrazić, co się działo 
w hali - dodał Miłosz Storto, trener 
Podlasia. 
Janów tuż nad Roskoszą-Grabanów

Tuż po meczach półfinałowych, 
zespoły, które zajęły dalsze miejsca 
mierzyły się w spotkaniach o miej-
sca. Po wyrównanym boju Janowia 
Janów Podlaski 2:1 zwyciężyła GLKS 
Roskosz-Grabanów w meczu o dzie-
wiątą lokatę. - Z każdym meczem było 
lepiej, a już z Niwą Łomazy i Roskoszą 
- dobrze. Zbyt późno obudziliśmy się, 

Publiczność w terespolskim Miejskim Ośrodku Kultury miała powody do za-
dowolenia. Tygodnik Wspólnota zorganizował I Turniej o Puchar Wspólnoty 
w halowej piłce nożnej seniorów. W rywalizacji uczestniczyło aż jedenaście 
zespołów z powiatu bialskiego.
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- dodał Bogdan Bandzarewicz, trener 
Tytana Wisznice. 

Sielczyk ,,czarnym koniem” 
RED Sielczyk - to drużyna, która 

napsuła najwięcej krwi rywalom. Pił-
karze występujący w B klasie napędzili 
stracha ekipom grającym w wyższych 
ligach. - Po dwóch meczach wszyscy 
zaczęli się nas bać. Byliśmy ,,czarnym 
koniem” eliminacji. Znakomite zawody 
rozegrali Jacek Kutnik i Leszek Siedlec-
ki. Pierwszy odegrał pierwszoplanową 
rolę w ofensywie, strzelając aż osiem 
goli, zaś ,,Śledzio” często zatrzymywał 
strzały przeciwników. Nie sądziłem, 
że dojdziemy tak daleko, a mogło być 
jeszcze lepiej, bo przegraliśmy półfinał 
z Granicą gorszym stosunkiem bra-
mek. Najważniejsze, że pokonaliśmy 
Janowię i LZS Dobryń. Były to koleżeń-
skie pojedynki, w których każdy chciał 
wygrać. Jestem zadowolony z turnieju, 
a prezes Robert Tarkowski zapowiada, 
że w następnym roku Sielczyk odegra 
jeszcze ważniejszą rolę w zmaganiach 
organizowanych przez Wspólnotę - 
mówił Arkadiusz Błaszczyk, szkolenio-
wiec RED Sielczyk. 

Granica - najwięksi przegrani 
- Po przegranej z Podlasiem pozo-

stała walka o trzecie miejsce. Niestety, 
z chłopców zeszło powietrze i podczas 
uroczystego podsumowania Wojtek 
Machnowski odebrał puchar tylko za 
czwarte miejsce - mówił Jan Jaku-
biec, trener terespolan. - Dwukrotnie 
w ciągu jednego dnia okazaliśmy się 
lepsi od Granicy. Najpierw w grupie 
pokonaliśmy ich aż 4:0, by w meczu 
o trzecie miejsce zwyciężyć 2:1. Je-
steśmy usatysfakcjonowani wynikiem 
- dodał Wiesław Niczyporuk, trener 
GLKS-u Rokitno. 

Złota bramka Sobiczewskiego
A finał? Chyba nikt nie wyobrażał 

sobie innego rozwiązania. Idący od 
zwycięstwa do zwycięstwa piłkarze 
Podlasia również i w najważniejszym 
meczu dnia triumfowali. Złotą bram-
kę na wagę wygranej zdobył Michał 

Sobiczewski. Najskuteczniejszy gracz 
z Białej Podlaskiej ładnym strzałem 
pokonał Piotra Romaniuka i dał histo-
ryczny, bo pierwszy puchar Wspólno-
ty swojemu zespołowi, występujące-
mu na co dzień w III lidze. 

Najlepsi z nagrodami 
Tuż po zakończeniu zmagań przy-

szedł czas na uroczyste zakończeniem 
turnieju oraz wręczenie nagród. Pu-
charek za czwarte miejsce oraz dy-
plom dla Granicy Terespol odebrał ka-
pitan zespołu Wojciech Machnowski. 
Następnie przyszła kolej na pierwszą 
trójkę. W pierwszej kolejności ude-
korowani zostali gracze z Rokitna. Na 
szyjach każdego z piłkarzy i trenera 
zawisły pamiątkowe brązowe medale, 
zaś z rąk wydawcy Wspólnoty - Ma-
teusza Orzechowskiego, Wiesławowi 
Niczyporukowi i jego podopiecznym 
został przekazany puchar za zajęcie 
trzeciego miejsca. Chwilę później na 
twarzach zawodników z Leśnej Podla-
skiej pojawił się szczery uśmiech, gdy 
puchar, srebrne krążki i piłkę za drugie 
miejsce z rąk Mariusza Burdzyluka, 
jednego ze sponsorów turnieju i wła-
ściciela firmy Mario Presto powędro-
wał w ręce Ryszarda Nogaczewskiego 
i jego podopiecznych. Na końcu, jed-
nak najbardziej szczęśliwi byli gracze 
z Białej Podlaskiej. Okazały puchar dla 
triumfatorów z wielkim szampanem 
i złote medale w zastępstwie sponsora 
burmistrza Terespola - Jacka Danielu-
ka wręczył wydawca Wspólnoty - Ma-
teusz Orzechowski. 

Następnie przyszedł czas na wy-
różnienia indywidualne. Najlepszym 
strzelcem turnieju został gracz RED 
Sielczyk - Jacek Kutnik, zdobywca 
ośmiu goli, który w nagrodę otrzymał 
pamiątkową statuetkę oraz piłkę z rąk 
Mariusza Burdzyluka, właściciela fir-
my Mario Presto. Grono trenerów wy-
brało wyróżniające się postacie w in-
nych kategoriach. Jednogłośnie, za 
najlepszego bramkarza uznano Paw-
ła Caruka z mistrzowskiego Podlasia, 

Jacek Danieluk 
burmistrz Terespola 

Znakomita promocja piłki 
Niech turniej o puchar Wspólno-
ty wpisze się na stałe w kalendarz 
rozgrywek piłkarskich w naszym 
powiecie. To znakomita promocja 
piłki nożnej wśród społeczeństwa. 
Cieszę się, że wydawnictwo Mate-
usza Orzechowskiego wpadło na 
pomysł organizacji zmagań piłkarzy 
z wielu miejscowości w powiecie 
bialskim. Dziękuję radnemu powia-
tu bialskiego – Antoniemu Sacha-
rukowi za pomoc przy organizacji 
turnieju. Dostarczył piłkarzom oraz 
publiczności pożywienie. Super!

Tadeusz Łazowski 
starosta bialski

Cieszę się, że powstał taki turniej
Wydawnictwo Wspólnota wyszło 
z sympatyczną i cenną inicjatywą 
organizacji takiego turnieju, w któ-
rym wzięła spora rzesza młodych 
osób. Bardzo cieszę się, że powstał 
taki turniej i w przyszłości gwaran-
tuję pomoc przy organizacji kolejnej 
edycji. Byłem zdumiony tak wysoką 
frekwencją. Wspólnota kładzie duży 
nacisk na sport i ma to pozytywny 
oddźwięk. Turniej w Terespolu jest 
tego najlepszym dowodem. 

który w regulaminowym czasie gry 
był niepokonany. W nagrodę otrzymał 
statuetkę oraz rękawice bramkarskie. 
Za najlepszego gracza całych zmagań 
wybrano Przemysława Wawryniuka 
z GLKS-u Rokitno. ,,Wrona” otrzymał 
statuetkę oraz koszulkę reprezentacji 
Polski. Puchar Fair Play ufundowa-
ny przez Bialskopodlaski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej wręczany przez 
Stanisława Lesiuka i Ewarysta Gasie-
wicza otrzymał drużyna Agrosportu 
Leśna Podlaska.  

Mateusz Połynka
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„Poezja to wielka pani, której trze-
ba się całkowicie poświęcić: obawiam 
się, że nie byłem  wobec niej zupełnie 
w porządku”  tymi słowami dyrektor 
szkoły Teresa Andrzejuk rozpoczęła 
„Wieczór poezji Jana Pawła II”, któ-
ry odbył się w 24 lutego 2011 roku 
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Piszczacu. Wie-
czór poezji zorganizowały wspólnie 
Małgorzata Fedoruk, Bożena Mirska 
i Barbara Karpińska. Celem spotkania 
było odkrywanie prozy i poezji oraz 
przybliżenie sylwetki Ojca Świętego 
Jana Pawła II jako poety i człowieka. 
W  pięknej kawiarnianej scenerii przy 
stolikach i w blasku świec zasiedli wraz 
z  wójtem gminy Piszczac  Janem Ku-
rowskim Przewodniczący Rady Gmi-
ny Piszczac Mirosław Melańczuk oraz 
księża miejscowej parafii ks. Roman 
Sawczuk ks. Mirosław Żaczek i  prze-
wodnicząca Rady Rodziców Aneta Bu-
czyńska. Nie mogło zabraknąć nauczy-
cieli emerytów, grona pedagogiczne-
go gimnazjum, pracowników obsług 
i administracji szkoły. Gimnazjaliści 
zaprezentowali utwory dotykające  
sensu istnienia człowieka, jego do-
rastania oraz problemów i zagrożeń, 
z jakimi przychodzi mu się zmierzyć. 
Wiersze Karola Wojtyły nie należą do 
łatwych.  Jednak uczniom piszczackiej 
szkoły udało się sprostać wyzwaniu 

jakie niesie ze sobą ta poezja. Ich in-
terpretacja wywołała niepowtarzalną 
atmosferę, której wyjątkowość budo-
wał dodatkowo muzyczny klimat zna-
nych piosenek: „Barka”, „Wadowice”, 
„Strumień”. Wszyscy obecni byli pod 
ogromnym wrażeniem. Słuchając 
wierszy Karola Wojtyły przez moment 
zebrani stali się słuchaczami dzieł nie-
zwykłych. Na zakończenie zaproszeni 
goście obejrzeli prezentacje multime-
dialną  ukazującą życie i pontyfikat Ja-
na Pawła II.  Wieczór upłynął w ciepłej, 
przyjaznej atmosferze. Spotkanie sta-
nowiło doskonałą okazją, by choć na 
chwilę uciec  od rzeczywistości i przy-
pomnieć sobie naukę oraz przesłania 
papieża. Gimnazjaliści  pokazali,  że 
Ojciec Święty jest wciąż żywy w ich 
pamięci i sercach. Poprzez recytację  
Jego wierszy złożyli swojemu patro-
nowi najpiękniejszy hołd. Głębia prze-
słania Ojca Świętego, zaangażowanie 
młodzieży oraz nastrój tego wieczoru, 
wzruszająca muzyka i wspólny śpiew 
„Barki” sprawiły, iż było to niezapo-
mniane przeżycie. 

Wieczór poezji to jedno z licznych 
działań oraz przedsięwzięć podejmo-
wanych przez społeczność  szkolną 
gimnazjum, mających na celu uboga-
cenie się osobą i dziełami wybitnego 
Polaka- Patrona gimnazjum.

Małgorzata Fedoruk

Okrągły jubileusz uczczono 18 lu-
tego imprezą składającą się z dwóch 
części. Pierwszą stanowiła wystawa 
zatytułowana „Dziesięciolecie ple-
nerów w Zaborku”, podsumowująca 
dorobek Plenerów. Zaprezentowano 
fragmenty kolekcji obrazów. Na wy-
stawę zaproszono wszystkich uczest-
ników dotychczasowych Plenerów. 
Następnie rozpoczęła się aukcja ofia-
rowanych przez artystów prac. Licyta-
cję wspólnie z malarzem Janem Woł-
kiem, poprowadziła dyrektor muzeum 
Małgorzata Nikolska. Zlicytowano 
wszystkie prace wystawione na au-
kcję. A była to nie mała ilość – 70 dzieł. 
Wśród nich znalazły się m.in. obrazy 
Marka Wróbla, Ewy Pełki i Mariana 
Danielewicza. W większości inspiro-
wane naturą, choć w niektórych przy-
padkach nieco abstrakcyjne, to jednak 
posiadające odniesienie w podlaskiej 
przyrodzie. W centrum zainteresowa-
nia znalazł się obraz Stanisława Baja, 
który został sprzedany za 4 tys. zł. 

Udana aukcja
Dochód z czterogodzinnej aukcji 

miał pokryć koszty wydania katalogu 
opublikowanego z okazji imprezy. Au-
kcja szybko rozwiała obawy organiza-
torów, obawiających się o zbyt małe 
zainteresowanie licytacją. Jednak zy-
ski przeszły najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Konto muzeum zasiliła 
kwota ponad 40 tys. zł. Przybyło około 
dwustu osób. Okazji do nabycia prac 
cenionych na rynku artystów nie prze-
puścili też właściciele jednej z sieci 
galerii warszawskich. Organizatorzy 
spotkali się z samymi pochwałami na 

temat przebiegu wystawy i licytacji. 
Sukcesu imprezy upatrywać można 

w dobrze zaplanowanej akcji promo-
cyjnej. Na kilka dni wcześniej można 
było dokładnie obejrzeć w muzeum 
wszystkie dzieła i spokojnie zastano-
wić się nad ich kupnem. Było to waż-
ne i znaczące wydarzenie dla życia 
artystycznego i społecznego regionu, 
a także wspaniała okazja do kolejnej 
wizyty na Podlasiu szerokiego grona 
artystów z całej Polski. Uczestnicy 
plenerów zgodnie powtarzają, że tu, 
na Podlaskiej Ziemi czują się jak w do-
mu. To w tym miejscu czują się bliżej 
natury, dostrzegają piękno i harmonię 
przyrody – źródło spokoju. To ich mały 
świat, gdzie szanuje się tradycję, ceni 
twórczość i podejmuje ich iście po sta-
ropolsku. Dziesięciolecie działalności 
skłania do podsumowań, przemyśleń. 
Każdy plener stanowi odrębny fakt ar-
tystyczny, którego częścią składową 
jest twórczość plenerowa, ale także 
niepowtarzalna atmosfera. Godny za-
uważenia jest również obszerny zbiór 
polskiego malarstwa i grafiki zgroma-
dzona przez Lucynę i Arkadiusza Oko-
niów – właścicieli Uroczyska Zaborek. 

Agnieszka Bentkowska

Podsumowali 10-lecie 
plenerów malarskich w Zaborku

Hołdem i pamięcią



34  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 2/2011

R o z m a i t o ś c i

19 lutego odbyło się przekaza-
nie do użytkowania zmodernizowa-
nej i doposażonej świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kłoda Duża w gminie 
Zalesie. Realizacja zadania była moż-
liwa dzięki dofinansowaniu udzielo-
nemu ze środków unijnych w ramach 
PROW na lata 2007 – 2013 - Działanie 
Odnowa i Rozwój Wsi. Całkowity koszt 
remontu wyniósł 294,3 tys. zł w tym 
dofinansowanie z PROW wyniosło  
146,4  tys. W ramach otwarcia świe-
tlicy wiejskiej mieszkańcy wsi przygo-
towali bardzo bogatą część artystycz-
ną. Przy obficie zastawionych sto-
łach ucztowano otwarcie obiektu do 
późnych godzin nocnych. W ramach 
prac modernizacyjnych wykonano 
następujące roboty zewnętrzne: wy-
mieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
wykonano elewację, ocieplono ściany, 
wykonano tynki akrylowe, obłożono 
schody antypoślizgowymi płytkami, 
wymieniono pokrycie dachowe na 
trapezową blachę powlekaną oraz 
rynny, zbudowano zbiornik na ścieki. 
W ramach robót wewnętrznych wy-
konano nowe podłogi z desek, sufit. 

Jak skutecznie interweniować 
wykorzystując wielozadaniową pał-
kę teleskopową uczyli się w Oleśnicy 
funkcjonariusze celni z Białej Podla-
skiej i Łodzi. Szkolenie dla celników 
poprowadził twórca systemu bojo-
wego SAJN i jednocześnie pionier fi-
lipińskich sztuk walki w naszym kraju 
– Jan Nycek. W trakcie odbywającego 
się pod koniec lutego i trwającego trzy 
dni treningu instruktorzy stosowania 
środków przymusu bezpośredniego 
z izb celnych zdobywali niezbędną 
wiedzę teoretyczną i umiejętności 
praktyczne potrzebne do skutecznego 
posługiwania się pałką teleskopową. 
Już wkrótce pałka teleskopowa uzu-
pełni zestaw środków, w które wy-
posażeni są wybrani funkcjonariusze 
celni. Atrakcją towarzyszącą szkole-
niu była możliwość obserwacji zma-
gań zawodników podczas zawodów 
w Combat Kalaki – sztuce walki wyko-
rzystującej ratanowe pałki - odbywają-
cych się w tym samym czasie w Ole-
śnicy. Wszyscy uczestnicy szkolenia 
otrzymali certyfikaty instruktorskie 
uprawniające do przeszkolenia innych 
funkcjonariuszy w zakresie posługi-
wania się pałką teleskopową. Po po-
myślnym przejściu egzaminu celnicy 
otrzymali też prawo noszenia niebie-
skiego pasa Combat Kalaki. W szko-
leniu udział brało trzech instruktorów 
z Izby Celnej w Białej Podlaskiej i jeden 
z Izby Celnej w Łodzi.

Marzena Siemieniuk

Świetlica za prawie 300 tys. zł
Pomieszczenie kuchni doposażono 
w elektryczną patelnię, czajniki elek-
tryczne, mikrofalę oraz dwukomoro-
wą chłodnię. Tak szeroki zakres prac 
był możliwy dzięki dofinansowaniu ze 
środków unijnych oraz wsparciu zada-
nia ze środków budżetu gminy Zalesie.

Zorganizowanie uroczystości by-
ło możliwe dzięki zaangażowaniu 
wszystkich mieszkańców wsi Kłoda 
Duża oraz dzięki hojności sponsorów, 
którym mieszkańcy oraz sołtys ser-
decznie dziękują.

SZKOLENIE 
CELNIKÓW

W uroczystości udział wzięli:
Ks. Józef Nikoniuk - proboszcz pa-
rafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Horbowie, Tadeusz Łazowski – 
starosta bialski,  Marzenna Andrze-
juk i Antoni Sacharuk - radni powiatu 
bialskiego, Irena Łukaszuk – dyrek-
tor Banku Spółdzielczego Oddział 
w Zalesiu, Jan Sikora – wójt gminy 
Zalesie, Władysław Semenowicz 
- radny gminy Zalesie i sołtys wsi 
Kłoda Duża, Marian Więcierzewski 
– pracownik Urzędu Gminy, strażacy 
OSP Kłoda Duża i mieszkańcy. 
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M i ę d z y r z e c  Po d l a s k i

25 lutego na hali sportowej Li-
ceum Ogólnokształcącego odbył się 
IV Miejski Konkurs Piosenki Obcoję-
zycznej. Uczestnicy rywalizacji wyko-
nywali utwory w języku angielskim, 
francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. 
Gośćmi honorowymi festiwalu była 
delegacja z Niemiec, ze szkoły part-
nerskiej w Mühlenbeck. W rywalizacji 
udział wzięło 5 wokalistów oraz jeden 
zespół muzyczny z trzech miejskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięż-
czynią konkursu została Agnieszka Sa-
czuk wraz z zespołem  z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych. Wykonywała po raz 
pierwszy w czteroletniej historii festi-
walu piosenkę w języku francuskim 
pt. ”Je veux”. Drugie miejsca zajęła 
Patrycja Nestorowicz z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Unitów Pod-
laskich. Wykonywała piosenkę w ję-
zyku angielskim pt. „I am so excited”. 
Natomiast trzecie miejsce zdobył duet 
z Liceum Ogólnokształcącego w skła-
dzie Magdalena Radzikowska (solistka) 
i Marcin Łaziuk - akordeon, który wy-
konał piosenkę w języku hiszpańskim 
pt. „Mamma Mia”. Nagrodę Publicz-
ności w formie wielkiej, pluszowej 
różowej pantery otrzymała uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego Joanna 
Adamowicz wykonująca piosenkę 
w języku angielskim zatytułowaną 
„Halo”.  Inne utwory w języku angiel-
skim wykonali: Kamila Woch (LO Si-
korski) pt. „Stop and Stare” i solowo 
Marcin Łaziuk (LO Sikorski) pt. „While 
your lips are stil red” oraz w języku 
rosyjskim kwartet z ZSP – „Kanikuły”. 

Monika Krzymowska

IV Miejski 
Konkurs 
Piosenki 

Obcojęzycznej Poezja i taniec 
Przegląd piosenki został uświetnio-
ny recytacją poezji w języku angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim przez 
uczennice LO: Karolinę Stój oraz 
Annę Płonkę. Ponadto publiczność 
mogła podziwiać pokazy taneczne 
w wykonaniu młodzieżowych par 
turniejowych, które zaprezento-
wały się w takich tańcach jak m. 
in.: rumba, samba, tango czy walc 
angielski. Dla zabranych na kon-
kursie tańczyli: Milena Rzewuska 
i Damian Jabłoński, Marcin Łaziuk 
i Katarzyna Kowalczuk, Patrycja 
Korgol i Mateusz Matejek oraz Pau-
la Paszkiewicz i Karol Chalimoniuk. 
Festiwal zakończyła prezentacja 
skeczu w języku niemieckim pt. 
„Jodel Schule” przygotowana przez 
klasę Ib. Opiekę merytoryczną nad 
czwartą już edycją konkursu spra-
wowała Iwona Szaroń, nauczyciel 
języka niemieckiego. Natomiast 
fundatorami nagród byli: Dyrektor 
LO Krzysztof Adamowicz, Wydaw-
nictwo Szkole i Pedagogiczne oraz 
sieć sklepów: „Grosik”.

Jury konkursu 
Uczestników festiwalu oceniało jury 
w składzie: wicedyrektor LO Robert 
Matejek, nauczyciele języka angiel-
skiego w LO Małgorzata Grudniew-
ska i Tomasz Makaruk oraz prze-
wodniczący SU Konrad Chwedoruk.
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Na zaproszenie starosty bialskiego 
Tadeusza Łazowskiego do Starostwa 
Powiatowego na coroczne spotkanie 
przybyli stali współpracownicy „Go-
ścińca Bialskiego”.  Na tegoroczne 
spotkanie przybyło 30 osób.  Jako 
pierwszy głos zabrał gospodarz spo-
tkania starosta bialski Tadeusz Ła-
zowski, który podziękował za współ-
pracę. - Dziękuję za społeczną pracę 
na rzecz naszego miesięcznika. Cieszę 
się, że istnieją ludzie, którzy poprzez 
swoje zaangażowanie często kosztem 
czasu wolnego przyczyniają się do 
promocji gmin i powiatu bialskiego – 
powiedział starosta.  Następnie każdy 
ze współpracowników odebrał z rąk 
Tadeusza Łazowskiego pamiątkowy 
dyplom oraz książkę. Po wspólnych 
rozmowach dotyczących wydawnic-
twa przyszedł czas na tradycyjną gru-
pową fotografię.                               PG

Doroczne spotkanie 
twórców i współpracowników 
„Gościńca Bialskiego”

Starosta bialski Tadeusz Łazowski 
spotkał się  w swoim gabinecie z An-
drzejem Kołpakiem aktualnym Mi-
strzem Polski w biegu na 400m.  Pan 
Andrzej w odbywających się 26 lutego 
Halowych Mistrzostwach Polski Wete-
ranów  w Lekkiej Atletyce w Spale zajął 
I miejsce w biegu na 400m.  Jak infor-
muje Andrzej Kołpak „do wojewódz-
twa lubelskiego trafiło z Halowych Mi-
strzostw Weteranów siedem medali. 
3 złote, 3 srebrne i jeden brązowy”. 
Podczas spotkania włodarz powiatu 
podziękował sportowcowi za wielo-
krotne już reprezentowanie naszego 
kraju oraz powiatu na zawodach krajo-
wych oraz międzynarodowych. „Gra-
tuluję Panu – mówił podczas spotkania 
starosta, determinacji, zaangażowania 
i wyników. Kolejny złoty medal w Pana 
kolekcji jest dowodem na to, że jest 
Pan wyjątkowym sportowcem .”

PG

Spotkanie 
z mistrzem 

Polski

R o z m a i t o ś c i
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S p o r t

27 lutego w hali sportowej miej-
scowej szkoły rozegrano Nadbużański 
Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar 
Starosty Bialskiego Tadeusza Łazow-
skiego. Do rywalizacji przystąpiło 10 
drużyn z powiatów włodawskiego 
i bialskiego z woj. lubelskiego: FC 
Kacprzak Włodawa, MLKS Włoda-
wianka I, MLKS Włodawianka II, KP 
Motwica, Vitrum Wola Uhruska, Bug 
Hanna I, Bug Hanna II, Tytan Wisznice 
i OSP Sławatycze. Turniej rozegrano 
w 2 grupach po 5 drużyn. Po zaciętej 
rywalizacji w grupach do czwórki naj-
lepszych zakwalifikowały się: Tytan 
Wisznice, Włodawianka I, FC Kacprzak 
i OSP Sławatycze. O wejście do finału 
OSP Sławatycze w rzutach karnych po-

18 lutego w Zespole Szkół w Sła-
watyczach po raz 9 odbył się turniej 
piłkarski drużyn mundurowych. Do 
rywalizacji sportowej przystąpiło 14 
drużyn reprezentujących Straż Gra-
niczną, Policję, Służbę Więzienną, 
Żołnierzy , Państwową Straż Pożarną 
oraz OSP z trzech województw: mazo-
wieckiego, lubelskiego i podlaskiego. 
Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzo-
no w dwóch grupach siedmioosobo-
wych. Do półfinałów zakwalifikowały 
się placówka SG w Kryłowie, IPA KG 
SG w Warszawie, Policja IPA CSP w Le-
gionowie i OSP Sławatycze. O wejście 
do finału turnieju PSG Kryłów wygrał 
z drużyną IPA KGSG  z Warszawy, Poli-
cja IPA CSP Legionowo odniosła zwy-
cięstwo z OSP Sławatycze. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna z Kryłowa, 

konały Tytana Wisznice, Włodawianka 
I wygrała w bratobójczym pojedynku 
z FC Kacprzak. Puchar Starosty Bial-
skiego Tadeusza Łazowskiego zdoby-
ła drużyna gospodarzy OSP Sławaty-
cze, wygrywając 3:2 z Włodawianką 
I, zdobywcą Pucharu Wójta Gminy 
Sławatycze Dariusza Trybuchowicza. 
III miejsce i Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy Sławatycze Józefa 
Chomiczewskiego przypadło drużynie 
Tytan Wisznice, które pokonały team 
FC Kacprzak 3:2. Królem strzelców 
turnieju został Jacek Kutnik, zawodnik 
z Wisznic, najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrano Mirosława Czekiera, 
zawodnika gospodarzy.  Puchary, sta-
tuetki i dyplomy wręczali Józef Chomi-

Puchar Starosty Bialskiego wywalczyły Sławatycze
czewski - przewodniczący rady gminy, 
Ryszard Nilipiuk - przedstawiciel prezy-
dium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia 
LZS w Lublinie, Mirosław Wiśniewski 
-nia LZS w Białej Podlaskiej. Organi-
zatorami turnieju byli Gminny Ośro-
dek Kultury, Zespół Szkół w Sławaty-
czach oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Białej Podlaskiej. Nad sprawnym 
przebiegiem rywalizacji czuwali sę-
dziowie Wojciech Nilipiuk i Stanisław 
Dąbek oraz spiker zawodów Franciszek 
Gruszkowski. Imprezę zorganizowano 
przy wsparciu rzeczowym Starostwa 
Bialskiego. Organizatorzy zapraszają 
za rok na X Jubileuszowy Nadbużański 
Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn.

(red)

Walentynkowy Turniej 
w halowej piłce nożnej

która zdobyła Puchar Wójta Gminy 
Sławatycze Dariusza Trybuchowicza. 
II miejsce i Puchar Dyrektora Zarządu 
Granicznego KG SG ppłk Piotra Patli 
przypadło drużynie Policji IPA z Le-
gionowa, III miejsce i Puchar Komen-
danta SG w Bohukałach płk Ryszarda 
Marczuka zdobyła drużyna ze Sława-
tycz; IV miejsce i Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Sławatycze 
Józefa Chomiczewskiego wywalczy-
ła drużyna IPA KG SG z Warszawy. 
Statuetkę „Najlepszego Bramkarza” 
ufundowaną przez dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury w Sławatyczach 
Bolesława Szuleja zdobył bramkarz 
z PSG Kryłów. Królem strzelców tur-
nieju został zawodnik z OSP Sławaty-
cze, który zdobył statuetkę Dyrektora 
Zespołu Szkół w Sławatyczach Miro-
sława Wiśniewskiego. Puchar Fair Play 
przypadł drużynie Placówki SG w Du-
biczach Cerkiewnych.  Turniej zorga-
nizowały dwie organizacje związkowe 

Organizatorzy 
Turniej zorganizowały dwie orga-
nizacje związkowe Placówek Stra-
ży Granicznej w Kodniu i Sławaty-
czach oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Sławatyczach. Patronat prasowy 
nad imprezą sprawowały Gościniec 
Bialski, Wspólnota Bialska i Tygo-
dnik Podlaski 

Placówek Straży Granicznej w Kodniu 
i Sławatyczach oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Sławatyczach.      (red)
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G m i n a  S ł a w a t y c z e  /  S p o r t

20 lutego  hala sportowa w Rossoszu 
stała się areną zmagań 20 drużyn siatkar-
skich. To był już  IV otwarty dekanalny 

W dniach 7-14 lutego z racji odpu-
stu ku czci św. Walentego w gminie 
Sławatycze trwały nabożeństwa oraz 
imprezy kulturalne. W ramach nowen-
ny codziennie sprawowana była msza 
święta w szczególnych intencjach. 
W poniedziałek we mszy uczestniczyły 
grupy liturgiczne oraz klasa I gimna-
zjum, następnie w Gminnym Ośrod-
ku Kultury młodzież uczestniczyła 
w projekcji filmu na dużym ekranie. 
We wtorek i środę w nabożeństwie 
uczestniczyły przedszkolaki oraz kla-
sy I-III szkoły podstawowej, następnie 
w Gminnym Ośrodku Kultury oglądały 
bajeczki oraz uczestniczyły w przed-
stawieniu pt. „Skarbnikowe Dary” 
w wykonaniu aktorów z Krakowa. 
W czwartek msza święta odprawiana 
była w intencji dzieci i młodzieży klas 
IV-VI szkoły podstawowej, następnie 
w GOK młodzież szkolna uczestni-
czyła w konkursie karaoke. W pią-
tek we mszy świętej uczestniczyli 

Organizatorem zawodów była 
Szkoła Podstawowa w Komarnie Ko-
lonii.  Przygotowaniem imprezy zajęła 
się nauczycielka wychowania fizycz-
nego z Komarna Monika Demianiuk.  
W zawodach wzięło udział 72 zawod-
ników z gminy Konstantynów, Biała 
Podlaska i Międzyrzec Podlaski. Ry-
walizowano w 8 kategoriach: klas IV 
i młodszych - dziewcząt i chłopców, 
klas V-VI - dziewcząt i chłopców, gim-
nazjum - dziewcząt i chłopców oraz 
Open - kobiet i mężczyzn.  Puchary 
ufundował starosta Tadeusz Łazow-
ski oraz wójt gminy Konstantynów 
Romuald Murawski. Sędzią głównym 
zawodów był pan Wojciech Konarski, 
sekretariat zawodów prowadziła pani 
Monika Demianiuk.

Wyniki:
Klasy IV i młodsi (Dziewczęta) 1. Ka-
rolina Demianiuk – SP 6 Biała Podlaska
Klasy IV i młodsi (Chłopcy) 1. Jakub 
Stefaniuk – SP Konstantynów, 2. Ja-
kub Mirończuk – SP Konstantynów,  
3. Kacper Wysocki – SP Konstantynów, 
4. Jakub Niczyporuk – SP Konstantynów
Klasy V-VI (Dziewczęta) 1. Agnieszka 
Rudzińska – SP Komarno, 2. Pauli-
na Kapłan – SP Komarno, 3. Ewelina 
Mirończuk – SP Komarno, 4. Izabela 
Osiak – SP Komarno
Klasy V-VI (Chłopcy) 1.Michał Łu-
kaszuk – Rakowiska / SP Hrud,  
2. Mateusz Fila – SP Konstantynów,  
3. Konrad Chwedoruk – SP Komarno, 
4. Przemysław Malinoski – Jakówki / 
SP Konstantynów
Gimnazjum (Dziewczęta) 1. Monika 
Sijko – Komarno / Gimnazjum Kon-
stantynów, 2. Beata Gieruszka – Ko-
marno/Gimnazjum Konstantynów, 
3. Gabriela Ciołek – Konstantynów/
Gimnazjum Konstantynów
Gimnazjum (Chłopcy) 1. Łukasz Pe-
szuk – Komarno / Gimnazjum Konstan-
tynów, 2. Mateusz Celiński – Komarno 
/ Gimnazjum Konstantynów, 3. Daniel 
Warsz – Wiechowicze / Gimnazjum 
Konstantynów, 4. Daniel Sijko – Ko-
marno / Gimnazjum Konstantynów
Kat. OPEN (Dziewczęta): 2 zgłoszone 
zawodniczki, 1. Agnieszka Kimsa – Ko-
marno, 2. Angelika Iwaniuk – Komarno
Kat. OPEN (Chłopcy) 1. Tomasz Saw-
czuk – Bereza, 2. Mateusz Murawski 
– Konstantynów, 3. Adrian Skubisz – 
Komarno, 4. Kamil Domański – Kon-
stantynów

jubilaci świętujący 30 i 40 rocznicę 
ślubu. Dwadzieścia par małżeńskich 
odnowiło przyrzeczenia małżeńskie 
i otrzymało błogosławieństwo. W so-
botę młodzież przystępująca do sakra-
mentu bierzmowania wzięła udział we 
mszy świętej oraz otrzymała szcze-
gólne błogosławieństwo. Następnie 
w Gminnym Ośrodku Kultury uczest-
niczyli w konkursie karaoke. 14 lutego 
z racji odpustu ku czci św. Walentego 
została odprawiona uroczysta suma 
odpustowa z błogosławieństwem re-
likwiami św. Walentego. Po tej mszy 
świętej mieszkańcy Sławatycz oraz 
przybyli goście uczestniczyli w kier-
maszu walentynkowym, podczas 
którego można było podziwiać i za-
kupić różne przepiękne arcydzieła 
i przedmioty wykonane przez uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Kodnia. Misternie wykonane obrazy, 
korale, kompozycje kwiatowe oraz in-
ne przedmioty cieszyły się dużą po-
pularnością wśród zainteresowanych 
uczestników kiermaszu. Duże wraże-
nie na zwiedzających zrobiła wysta-
wa prac origami przygotowana przez 
Justynę Goławską, uczennicę gim-
nazjum w Sławatyczach. Uczestnicy 
kiermaszu mogli również skosztować 
smacznych domowych ciast, posłu-
chać dobrej muzyki w wykonaniu 
miejscowej scholi, grup wokalnych, 
solistów oraz zespołu muzycznego 
Puls. Organizatorami nowenny wraz 
z imprezami towarzyszącymi byli 
proboszcz parafii rzymskokatolickiej, 
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bi-
blioteka Publiczna oraz Zespół Szkół 
w Sławatyczach.

Walentynkowe 
uroczystości 
w Sławatyczach

Grali o puchar 
starosty i wójta

ZWYCIĘZCY 
Gimnazja: 1m. - drużyna Macieja Semeniuka (parafia Wisznice 3), 2 m. - dru-
żyna Michała Kotiuka (parafia Wisznice 2), 3 m. - drużyna Daniela Bujnika 
(parafia Rossosz 2). OPEN: 1m. - drużyna Wojciecha Cieślińskiego (parafia 
Wisznice 3), 2 m. - drużyna Karola Semeniuka (parafia Wisznice 2), 3 m. - dru-
żyna Marka Wójcika (parafia Żeszczynka 2). 

Siatkówka w Rossoszu
Turniej Trójek Siatkarskich, zorganizo-
wany przez kierownika turnieju - Marka 
Czecha, oraz wikariusza tutejszej parafii 
ks. Tomasza Cabaja. Sponsorami impre-
zy byli; Dziekan Dekanatu Wisznickiego, 
Urząd Gminy w Rossoszu, oraz Jacek 
Głowacki - radny Gminy Rossosz.

Po ponad sześciu godzinach tur-
niejowych zmagań, wyłoniono trzy 
najlepsze drużyny w każdej kategorii 
wiekowej. 

Marek Czech, Fot: Przemysław Głowacki
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Z pięcioma złotymi medalami mi-
strzostw województwa lubelskiego 
LZS w podnoszeniu ciężarów powró-
cili z Biłgoraja reprezentanci AZS-AWF 
Biała Podlaska i MULKS Terespol. Dwa 
wywalczyły kobiety, trzy mężczyźni. 
W imprezie uczestniczyło około 80 
zawodniczek i zawodników z sześciu 
klubów.

Na najwyższym stopniu podium 
stanął Grzegorz Darczuk z MULKS 
Terespol, który okazał się najlepszy 
w kategorii 85 kg. Podopieczny trenera 
Krzysztofa Niemczuka uzyskał w rwa-
niu 125 kg, w podrzucie 158 kg, co dało 
mu w dwuboju 283 kg. Medale zdobyli 
też inni zawodnicy z nadbużańskiego 
miasta. Srebrne wywalczyli: Piotr 
Jaszczyk w kategorii 56 kg (wynik: 
55+68=123 kg) i Mateusz Sikora w ka-
tegorii +105 kg (wynik: 60+75=135 
kg), natomiast brązowe: Kamil Dekiert 
w kategorii 56 kg (wynik: 52+71=123 
kg) i Dawid Stasiuk w kategorii +105 
kg (wynik: 60+75=135 kg).

Wyniki pozostałych zawodników 
z Terespola: kat. 56 kg – 4. Dawid 
Szprychel (45+60=105 kg), 5. Ma-
teusz Skulimowski (45+53=98 kg),  
9. Łukasz Kunc (40+50=90 kg), 
13. Przemysław Kłos (32+44=76 
kg); kat. 77 kg – 8. Konrad Zielonka 
(85+105=190 kg); kat. 85 kg – 7. Dawid 
Nazaruk (60+80=140 kg).                          

(mf)

UKS Międzyrzecka Trójka w Mię-
dzyrzecu Podlaskim po raz pierwszy 
w swojej historii oraz miasta wywal-
czył tytuł mistrza województwa lu-
belskiego w piłkę siatkową juniorów. 
Sukces zapewnił sobie sensacyjnym 
wyjazdowym zwycięstwem nad Avią 
Świdnik 3:1. Dzięki temu podlaski klub 
był gospodarzem jednego z ćwierćfi-
nałowych turniejów mistrzostw Pol-
ski. Zadowolony z postawy chłopców 
burmistrz Międzyrzeca Artur Grzyb 
ujawnił, że od jesieni drużyna z jego 
miasta przystąpi do rozgrywek lubel-
skiej trzeciej ligi seniorów.

Początek tegorocznego sukcesu 
prowadzonych przez Marcina Śliwę 
międzyrzeckich siatkarzy miał miej-
sce osiem lat temu, gdy miasto dało 
zielone światło dla siatkówki zarówno 
chłopców, jak i dziewcząt. Wówczas 
w Szkole Podstawowej nr 3 powstały 
ukierunkowane na siatkówkę sporto-
we klasy czwarte. Pierwszym sukce-
sem, już w Gimnazjum Sportowym nr 
3, było wywalczenie wicemistrzostwa 
województwa lubelskiego w kategorii 
młodzik i awans do turnieju ćwierćfi-
nałowego mistrzostw Polski tej kate-
gorii wiekowej w Olsztynie. Rok póź-
niej zespół kadetów zakończył sezon 
na trzeciej pozycji, którą powtórzył 
w sezonie 2009/10 wśród juniorów, 
by w następnym wyprzedzić takich 
potentatów jak Avia oraz bialski Ser-
binów. Dokonali tego: Damian Rosz-
kowski, Bartłomiej Adamowicz, To-
masz Nowacki (kapitan), Piotr Trzpil, 
Adrian Suchodolski, Rafał Ostapo-
wicz, Konrad Kusznieruk, Jakub Siłka, 
Eryk Myszka, Michał Jabłoński, Kon-

rad Szaruga (libero 1), Patryk Waw-
ruch (libero 2) i Sylwester Kasjaniuk. 
Udział w historycznym sukcesie mają 
także członkowie klubowego zarządu, 
a szczególnie Anna Kamińska i Kon-
rad Karwowski, a także trener Marian 
Mikołajczuk.

Niestety, młodzi międzyrzeczanie 
okazali się jako gospodarze ćwierćfi-
nałowego turnieju bardzo gościnni dla 
przeciwników, przegrali wszystkie me-
cze i nie zakwalifikowali się do półfina-
łu. Już pierwsze spotkanie z Delic-Pol 
Norwid Częstochowa, prowadzonym 
przez znakomitego przed laty Stanisła-
wa Gościniaka, mistrza świata z 1974 r. 
i złotego medalistę olimpijskiego dwa 
lata później, pokazało, że o awans mo-
że być trudno. Goście prezentowali się 
o wiele lepiej i wygrali trzy sety. W so-
botę ulegli MUKS Joker Rodło Piła 1:3 
i pozostało im już jedynie spotkanie 
z MOPS Białystok o trzecie miejsce, 
które przegrali 0:3.o białostoccza-
nom, ponieważ gospodarze okazali 
się gościnni również w stosunku do 
nich. Turniej wygrał zespół z Piły, za 
co otrzymał puchar starosty bialskie-
go Tadeusza Łazowskiego. Pozostałe 
puchary dla kolejnych drużyn ufundo-
wali: przewodniczący Rady Powiatu 
Przemysław Litwiniuk, burmistrz Ar-
tur Grzyb oraz wójt międzyrzeckiej 
gminy Mirosław Kapłan. Na pociesz-
nie pozostały indywidualne wyróż-
nienia. Najlepszym przyjmującym 
uznano Rafała Ostapowicza, a libero 
– Konrada Szarugę. Wyróżniono też 
Sylwestra Kasjaniuka, któremu przy-
znano tytuł najlepszego zawodnika 
gospodarzy.                                   (mf)

Międzyrzecznie bronią atak MOPS Białystok. Foto Adam Trochimiuk

Historyczny sukces młodych siatkarzy
UKS Międzyrzecka Trójka mistrzem woj. lubelskiego

W hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim 
rozegrano mistrzostwa miasta w te-
nisie stołowym o puchar dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Mariusza Leszczyńskiego. W imprezie 
uczestniczyły 94 osoby, a czołowe 
miejsca zajęli – kobiety open: 1. Mag-
dalena Pińczuk, 2. Bożena Ustymo-
wicz, 3. Aleksandra Gaszewska; męż-
czyźni – szkoły podstawowe: 1. Dawid 
Hodun, 2. Wojciech Matejek, 3. Marcin 
Wasilewski; gimnazja: 1. Kamil Maty-
siak, 2. Dominik Marczuk, 3. Dariusz 
Matejek; open: 1. Łukasz Bogucki,  
2. Paweł Woliński, 3. Karol Szcześniak.

(mf)

Złoto 
Grzegorza 
Darczuka

Tenis stołowy 
w Międzyrzecu

S p o r t
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19 lutego 2011r. uczniowie ZS 
im. Adama Naruszewicza w Jano-
wie Podlaskim spisali się „na medal” 
podczas zawodów sportowych rangi 
międzywojewódzkiej. Troje naszych 
uczniów wystartowało na Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Junio-
rów i Juniorów Młodszych Taekwon-
Do ITF w Zamościu. W zawodach 
udział wzięli najlepsi młodzi adep-
ci koreańskiej sztuki walki z trzech 
województw: lubelskiego, podkar-
packiego i świętokrzyskiego. Nasi 
zawodnicy wystartowali we wszyst-
kich trzech konkurencjach (układy 
formalne, walki, techniki specjalne) 
i łącznie zdobyli aż 6 medali, w tym 
jeden złoty. Madalena Mieleszczuk, 
aktualna wicemistrzyni Polski junio-
rów w walkach pow. 60 kg trzykrotnie 
stanęła na każdym ze stopni podium 
i została wybrana najlepszą zawod-
niczką turnieju. Złoto w technikach 
specjalnych, srebro w walkach i brąz 
w układach formalnych zrobiło na or-
ganizatorach turnieju wielkie wraże-
nie. Równie dobrze spisał się Kamil 
Sobechowicz - uczeń klasy pierwszej 
Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, 
zdobywając srebro w walkach do 70 
kg i brąz w technikach specjalnych. 
Debiutantka na tej rangi imprezie- 
Monika Gadomska dołożyła kolej-
ny krążek, zajmując trzecie miejsce 
w walkach do 60 kg Trójka uczniów 
klas policyjnych uzyskała tym sa-
mym kwalifikację na Ogólnopolską 
Olimpiadę młodzieży w Poznaniu, 
która odbędzie się pod koniec maja. 
Gratulacje dla wszystkich startują-
cych, liczymy na kolejne sukcesy!

Mistrzostwa w taekwon-do

S p o r t
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Pod koniec lutego starosta Tadeusz 
Łazowski wizytował Międzyrzec Podla-
ski. Spotkał się z burmistrzem Arturem 
Grzybem, żeby porozmawiać o inwe-
stycjach, jakie władze miasta szykują 
w najbliższym czasie. A jest się, czym 
pochwalić. Rok 2011 zapowiada się, 
jako okres realizacji dużych inwesty-
cji, na które władze Międzyrzeca po-
zyskały dofinansowanie ze środków 
unijnych. Starosta wizytował miejsca 
przyszłych inwestycji. - W tym roku 
zakończona zostanie inwestycja zwią-
zana z przebudową ulic w centrum 
miasta: Targowej, Nassuta, Jatkowej, 
Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Zarówie 
– informuje Artur Grzyb burmistrz 
Międzyrzeca. Przebudowa ulic to in-
westycja współfinansowana z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO Województwa 
Lubelskiego. Koszt całkowity 2 303 
103,42 zł, planowane wydatki w 2011 
roku  - 542 553,96 zł. Rozpoczną się 
też prace budowlane w tzw. strefie no-
woczesnych usług i produkcji, a także 
związane z realizacją projektu zago-
spodarowanie terenu rekreacyjno-tu-
rystycznego „Międzyrzeckie Jeziorka”. 
Kompleksowe przygotowanie terenu 
inwestycyjnego nowoczesnych usług 
i produkcji w północno-wschodniej 
części miasta to inwestycja współfi-
nansowana z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach PO 
Rozwój Polski Wschodniej. Jej koszt to 
ponad 11 mln zł. Planowane wydatki 
w 2011 r. to  6 210 133,85 zł. Zagospo-
darowanie terenu rekreacyjno-tury-
stycznego „Międzyrzeckie Jeziorka” 
w Międzyrzecu Podlaski będzie kosz-
tować  prawie 4 mln zł. W tym roku 
miasto wyda na ten cel.  Blisko 3 mln. 
Starosta wyraził zadowolenie z faktu, 

Rok 2011 pod znakiem dużych inwestycji

MIĘDZYRZECKIE JEZIORKA 
W 2011 r. zostaną wykonane:

1. droga dojazdowa wewnętrz-
na, 2. parking dla obsługi terenu,  
3. kanalizacja deszczowa - od-
wodnienie drogi  dojazdowej  
i parkingu, 4. przyłącze wodocią-
gowe do budynku zaplecza sa-
nitarno-szatniowego, 5. stan su-
rowy budynku zaplecza sanitar-
no-magazynowego, 6. przyłącze 
kanalizacji sanitarnej do budyn-
ku zaplecza sanitarno-szatniowe-
go, 7. nawierzchnia igielitowa ca-
łorocznego stoku narciarskiego  
z wykonaniem instalacji nawod-
nienia, podbudowy i robót ziem-
nych oraz oświet lenia s toku,  
8. wyciąg narciarski talerzykowy,  
9. przyłącze energetyczne zasilające 
stok narciarski, 10. ogrodzenie stoku 
narciarskiego.

STREFA NOWOCZESNYCH 
USŁUG

W 2011 r. zostaną wykonane:
1. sieci energetyczne oświetlenia 
ulicznego o długości 1,58 km, 2. sie-
ci wodociągowe o długości 1,55 km, 
3. sieci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej o długości 1,58 km, 4. sieci 
kanalizacji deszczowej – 1,49 km,  
5. roboty ziemne wraz z podbudową 
pod drogi – 1,55 km

że władze Międzyrzeca tak dobrze ra-
dzą sobie z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. 

M i ę d z y r z e c  Po d l a s k i
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W Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Grabanowie odbyło się corocz-
ne walne zebranie sprawozdawcze 
pszczelarzy należących do Związ-
ku Pszczelarzy „Podlasie” w Białej 
Podlaskiej. Na zebraniu obecni byli 
pszczelarze oraz goście, wśród nich: 
Piotr Krawczyk z Polskiego Związku 
Pszczelarskiego w Warszawie, pre-
zydent Andrzej Czapski, starosta 
Tadeusz Łazowski, Jacek Martyniuk  

Spotkanie pszczelarzy

Bialscy pszczelarze 
Związek  Pszczelarzy „Podla-
sie” /ZPP/ obejmuje swym zasię-
giem tereny odpowiadające by-
łemu woj. bialskopodlaskiemu. 
W 2010 roku należało do niego 
14 Kół: Biała Podlaska „Połu-
dnie”, Biała Podlaska „Północ”, 
Jabłoń, Kąkolewnica, Komarów-
ka Podlaska, Konstantynów, Ło-
mazy, Międzyrzec Podlaski, Pisz-
czac, Platerowów, Rokitno, Tere-
spol I, Terespol II i Ulan Majorat  
w których zrzeszonych było łącznie 
238 pszczelarzy! 

członek honorowy PZP, powiato-
wy lekarz weterynarii oraz superior 
Klasztoru Ojców Oblatów w Kodniu 
o. Leszek Walendzik.  Spotkanie to 
było uroczyste. Na wniosek prezesa i 
zarządu ZPP, Zarząd Główny Polskie-
go Związku Pszczelarskiego przyznał 
odznaczenia pszczelarzom Związku 
Pszczelarzy „Podlasie”. 

Anna Majewska
Foto. Krzysztof Osielski

24 lutego w Domu Pogodnej Sta-
rości w Kodniu miała miejsce niezwy-
kła uroczystość. Bronisława Fronczak 
obchodziła jubileusz 100-lecia uro-
dzin. Jubilatka urodziła się 24 lutego 
1911 r. w Woli Dubowskiej gm. Łoma-
zy. Jest osobą samotną i 10 lat temu 
została skierowana do naszego Domu 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łomazach. W uroczystości 
wzięli udział: proboszcz parafii św. 

100 lat pani Bronisławy
Anny w Kodniu O. Stanisław Wódz, 
który odprawił w intencji Jubilatki 
mszę św., wójt gminy Kodeń Ryszard 
Zań, który przekazał listy gratulacyjne 
od Prezesa Rady Ministrów Donalda 
Tuska i wicewojewody lubelskiego 
Henryki Strojnowskiej oraz złożył 
życzenia w imieniu własnym. Pani 
Bronisława otrzymała moc życzeń, 
kwiatów i słodyczy.

Wiesław Sulej 

Pszczelarze odznaczeni przez Polski Związek Pszczelarski w Warszawie. 4 z prawej – p. Władysław Kurowski ze Styrzyńca – odznaczony 
najwyższym odznaczeniem pszczelarskim – Statuetką ks. Dzierżona. Stoją po kolei od lewej: Ryszard Olszewski, Zygmunt Frańczuk, Zenon 

Stanilewicz, Władysław Kurowski, Ryszard Placha, Jadwiga Prokopiuk, Jan Szczęch, Zbigniew Sidorczuk, starosta Tadeusz Łazowski, Marian 
Sterniczuk, prezydent Andrzej Czapski, Roman Zielnik, Zygmunt Makarewicz, Stanisław Śledz oraz Piotr Krawczyk z Polskiego Związku 

Pszczelarskiego w Warszawie i prezes Związku Pszczelarzy „Podlasie” Piotr Pieńko. 

Pszczelarze powiatu bialskiego zgromadzenie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Odznaczony Medalem ks. Dzierżona brat Jan 
Szczęch ze Zgromadzenia Ojców Oblatów z 
Kodnia (w środku), z lewej Piotr Krawczyk 
z PZP, z prawej  Karol Łopacki z Zarządu 

Związku Pszczelarzy „Podlasie”.

R o z m a i t o ś c i
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska

Quiz	gościńca nr 2/2011

M i e s z k a ń c y  N e p l i  w  s t a r e j  fo t o g r a f i i

Program Rolnośrodowiskowy

Zbliża się termin składania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie, dla wielu 
rolników jest też terminem rozpoczę-
cia lub realizacji wybranych pakietów 
programu. 

1. Rozpoczęcie zobowiązania rol-
nośrodowiskowego rozpoczyna się  
w danym roku od dnia::
A/  1 marca,
B/   15 marca,
C/  15 maja,
2. Wymogi dla pakietu Rolnictwo 
zrównoważone to::
A/  Realizacja wymogów pakietu na 
terenie całego gospodarstwa,
B/  Realizacja wymogów dla pakietu 
tylko na gruntach ornych,
C/  Zakaz stosowania ścieków,
3. Jakie konsekwencje grożą za nie-
prowadzenie Rejestru Działalności 
Rolnośrodowiskowej w przypadku 
kontroli na miejscu:
A/  Nakaz usunięcia tego uchybienia,
B/   Brak płatności w danym roku,
C/  Zwrot pobranej płatności.,
4. Wymogi dla pakietu ochrona gleb  
i wód  w zakresie przyorania poplonu:
A/  Wznowienie zabiegów uprawo-
wych na działce po 1 marca,
B/   Wznowienie zabiegów uprawo-
wych po 1 lutym,
C/  Wznowienie zabiegów agrotech-
nicznych po 1 maja
Bożenna Warda – Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
do dnia 15  kwietnia 2011 r. 
na adres redakcji Gościńca.

Prawidłowe odpowiedzi  
Quizu Gościńca nr 12/2010

1/ B
2/ C
3/ C
4/ C

Prawidłowych odpowiedzi 
na pytania udzielił 

Tadeusz Krawczyk z Zabłocia
Serdecznie gratulujemy !
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