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Od ukazania się Gościńca Bialskiego 
z miesiąca października 2011 r. 
Zarząd:

1. Uzgodnił bez uwag projekt decyzji 
o warunkach zabudowy inwesty-
cji polegającej na budowie budyn-
ku mieszkalnego w miejscowości 
Bubel Łukowiska gm. Janów Podl. 
przy drodze nr 1027L (Kózki, Ser-
pelice).

2. Przyjął informację o stanie reali-
zacji zadań oświaty za rok szkolny 
2010/2011, w tym o wynikach eg-
zaminów w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Bialski.

3. Zaopiniował pozytywnie projek-
ty uchwał Rady Powiatu w spra-
wach ustalenia wysokości diet 
radnych i określenia stawek za 
jeden kilometr przebiegu pojazdu 
niebędącego własnością powiatu 
oraz uchwalenia „Wieloletniego 
programu współpracy powiatu 
bialskiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2012-2016”.

4. Przyjął kwoty dochodów i wydat-
ków oraz danych planistycznych na 
2012 rok do uchwały budżetowej i 
wieloletniej prognozy finansowej.

5. Zapoznał się z pismem burmi-
strza miasta Terespola w spra-
wie niskiego naboru do szkoły 
podstawowej oraz wykorzystania 
powierzchni placówki, i zapropo-
nował spotkanie dążące do upo-
rządkowania zaistniałej sytuacji.

6. Zapoznał się i odłożył do rozpa-
trzenia w kontekście wszystkich 
potrzeb oświaty w budżecie 2012 
r. pisma Zespołu Szkół w Janowie 
Podl. w sprawie środków finanso-
wych na opracowanie dokumen-
tacji projektowej budynku inter-
natu z zagospodarowaniem tere-
nu oraz uzgodnieniami dziedzińca 
szkoły wraz z ogrodzeniem.

7. Zapoznał się z decyzją Lubelskie-
go Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego w 
Lublinie w sprawie nakazu dopro-
wadzenia do właściwego stanu 
sanitarno-technicznego podłogi 
w internacie Zespołu Szkół im. 
A.Naruszewicza w Janowie Podl.

8. Wyraził zgodę na ufundowanie 
medali na Turniej Niepodległo-
ści w Tenisie Stołowym 11 listo-
pada 2011 r. w Czosnówce, o co  
z wnioskiem wystąpiło Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Białej Podlaskiej z siedzibą  
w Zalesiu.

9. Zapoznał się z informacją Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Lublinie w sprawie wielkości 
dotacji celowych na 2012 r. na 
zadania zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej na realizację 
zadań własnych oraz o planie 
dochodów uzyskiwanych z tytułu 
realizacji zadań z zakresu admini-
stracji rządowej.

10. Zaopiniował projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie wizerunku herbu 
powiatu bialskiego.

11. Z uwagi na ograniczenia finanso-
we rozpatrzył odmownie pismo 
Komendanta Placówki Straży Gra-
nicznej w Sławatyczach w spra-
wie zarezerwowania w budżecie 
powiatu bialskiego na 2012 r. 
środków finansowych z przezna-
czeniem na wsparcie tej placówki.

12. Zapoznał się z interpelacjami  
i zapytaniami radnego powiatu 
Jana Stasiuka w sprawie ujęcia 
w planie wydatków na 2012 r. re-
montu dróg nr 1018 i nr 1023 oraz 
radnego powiatu Mariusza Kostki  
w sprawie ujęcia w 2012 r. re-
montu drogi Międzyrzec Podla-
ski – Przychody w miejscowości 
Kolonia Jelnica oraz opracowania 
dokumentacji na drogę powiato-
wą w miejscowości Utrówka.

13. Rozpatrzył odmownie pismo 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
w Międzyrzecu Podl. w sprawie za-
kupu Roczników Międzyrzeckich, 

z uwagi na możliwości finansowe.
14. Wyraził zgodę na przygotowanie 

projektów na dofinansowanie 
zadań w programie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, o co z wnioskiem zwróciło 
się Muzeum J.I. Kraszewskiego  
w Romanowie.

15. Wyraził zgodę na przeznaczenie 
środków finansowych na zapłatę 
za wygłoszoną prelekcję podczas 
V Konferencji Szkół Promujących 
Zdrowie nt. Procedura nadania 
Krajowego Certyfikatu Szkoła 
Promująca Zdrowie.

16. Zatwierdził wniosek o wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego pod nazwą: 
Dostawa materiałów dydaktycz-
nych niezbędnych do realizacji 

DOK. NA STR. 5

KALENDAR IUM
4 listopad 

Konferencja o środkach unijnych

Tadeusz Łazowski – starosta bialski 
uczestniczył w konferencji poświę-
conej zagadnieniom związanym 
z pozyskiwaniem dotacji unijnych, 
które dzięki innowacyjnym pomy-
słom na prowadzenie działalności 
są dostępne dla przedsiębiorców 
województwa lubelskiego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego i Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka.

6 listopad

Wystawa fotografii

6 listopada o godzinie w Starej Ple-
bani w Janowie Podlaskiej odbył  
się wernisaż fotografii. Prezento-
wane fotografie powstały podczas 
V Międzynawowych Warsztatów 
Fotograficznych organizowanych 
przez Fotoklub Bialski działający 
przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Białej Podlaskiej. Podczas spo-
tkania władze powiatu bialskiego 
reprezentował Tadeusz Łazowski 
– starosta bialski.

7 listopad 

Posiedzenie Zarządu OSP 
w Lublinie

Tadeusz Łazowski – starosta bial-
ski, prezes ZW ZOSP RP uczest-
niczył w posiedzeniu prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Lublinie. Podczas posiedzenia 
dyskutowano nad opracowywa-
nym właśnie programem działania 
jednostek OSP na rok 2012.

8 listopada 

Spotkanie Związku Dzieci Wojny 

Zarząd Krajowy Związku Dzieci 
Wojny Oddział w Białej Podlaskiej 
był organizatorem spotkania z oka-
zji Święta Niepodległości. Spotka-
niu odbyło się w gronie osób, które 
w momencie wybuchu wojny nie 
ukończyły 18 roku życia. Wśród 
osób zaproszonych znaleźli się 
przedstawiciele władz samorządo-
wych na czele ze starostą bialskim 
Tadeuszem Łazowskim oraz władz 

INFORMACJA 
O PRACY ZARZĄDU 

POWIATU 
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
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projektu „Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji” w części nr 1 książki.

17. Zaopiniował projekty uchwał Ra-
dy Powiatu w sprawach: zmian 
w budżecie powiatu bialskiego 
na 2011 rok, zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej.

18. Uzgodnił bez uwag projekt de-
cyzji o warunkach zabudowy 
inwestycji polegającej na rozbu-
dowie budynku mieszkalnego  
w miejscowości Stary Bubel gm. 
Janów Podlaski na działce przy-
ległej do pasa drogowego drogi 
Nr 1027L (Kózki, Serpelice) oraz 
projekt decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na przebudowie dróg 
gminnych Nr 100118L –ul.Zielona, 
Nr 100115L-ul. Górna, Nr 100117L–
ul. Nowa w miejscowości Choty-
łów gm. Piszczac.

19. Zatwierdził treść wniosku do wo-
jewody lubelskiego o uchylenie 
decyzji wydanej z up. wojewody 
lubelskiego o stwierdzeniu naby-
cia z mocy prawa przez powiat 
bialski mienia Skarbu Państwa w 
stosunku do nieruchomości ob-
rębu Pratulin gm. Rokitno, w ce-
lu uporządkowania stanu działek 
zajętych pod drogi.

20. Zapoznał się z pismem wójta gm. 
Piszczac w sprawie wyrażenia 
zgody na przeprowadzenie inwe-
stycji polegającej na budowie bu-
dynku centralnego i rozbudowie 
kuchni w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Za-
lutyniu. W związku z propozycją 
przejęcia przez tę gminę nieru-
chomości – Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego  
w Zalutyniu, powiat wystąpił  
o informację na temat inwestycji.

21. Wyraził zgodę na dalszą eksplo-
atację samochodu Skoda przez 
Zarząd Dróg Powiatowych na po-
trzeby obwodu drogowego z jed-
noczesnym wycofaniem z użytko-
wania samochodu Cinquecento.

22. Wyrazi ł zgodę na dokonanie 
zmian budżetowych związanych 
z zapłatą za przyłączenie do kana-
lizacji miejskiej budynku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Terespolu.

23. Po ponownym rozpatrzeniu 
sprawy zakupu stanowisk egza-
minacyjnych do przeprowadze-
nia egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w zawo-
dzie technik mechatronik w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Międzyrzecu Podlaskim wyraził 
zgodę na taki zakup w 2011 r.

24. Zapoznał się pismem Ministra 
Finansów w sprawie przekazania 
powiatowi bialskiemu środków 
rezerwy części oświatowej sub-
wencji ogólnej na dofinansowa-
nie wyposażenia w sprzęt szkolny  
i pomoce dydaktyczne nowowy-
budowanych obiektów szkół i pla-
cówek oświatowych oraz nowych 
pomieszczeń do nauki, pozyska-
nych w wyniku modernizacji lub 
adaptacji pomieszczeń nie wyko-
rzystywanych na cele dydaktycz-
ne. Środki przeznaczone są ZS  
w Janowie Podlaskim.

25. Po zapoznaniu się z wnioskiem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Białej Podlaskiej wyraził zgodę 
na przeznaczenie środków finan-
sowych na nagrody zwycięzcom 
IX edycji konkursu o tematyce 
regionalnej z cyklu „Ocalić od 
zapomnienia” pt. „Zapomniane 
historie, ciekawe miejsca”.

26. Zapoznał się z informacją o har-
monogramie prac przy realizacji 
projektu „Rewaloryzacja zespołu 
dworsko-parkowego w Romano-
wie będącego siedzibą Muzeum J.I. 
Kraszewskiego” w ramach progra-
mu PROW WL na lata 2007-2011.

27. Zapoznał się z informacją burmi-
strza miasta Terespol w sprawie 
ustalenia dotacji celowej w budże-
cie miasta Terespol na 2012 r. na 
realizację zadań zleconych na pod-
stawie porozumienia z powiatem.

28. Z uwagi na możliwości finansowe 
nie wyraził zgody na umieszcze-
nie w budżecie powiatu bialskiego 
na 2012 r. środków finansowych 
na pokrycie wkładu własnego 
związanego z realizacją projektu 
„Rozwój współpracy instytucji 
polsko-ukraińskiego pogranicza 
w zakresie diagnostyki i leczenia 
chorób serca i układu nerwowe-
go oraz schorzeń układu kostno-
stawowego” w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Pol-
ska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 
oraz sfinansowanie zakupu windy.

29. Zapoznał się z wystąpieniem 
pokontrolnym Najwyższej Izby 
Kontroli Delegatury w Lublinie  
w sprawie pozytywnej oceny 
pozyskiwania przez powiat bial-
ski środków z budżetu Unii Eu-
ropejskiej.

30. Zapoznał się z pismem Urzę-
du Gminy Sosnówka w sprawie 
braku zainteresowania tej gminy 
przejęciem w zarządzanie niektó-
rych dróg powiatowych.

31. Zgodnie z wnioskiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

KALENDAR IUM

DOK. NA STR. 6 

wojskowych na czele z szefem WKU 
w Białej Podlaskiej.

9 listopada

Spotkanie z rodakami w Brześciu

Na zaproszenie konsul RP w Brze-
ściu Anny Nowakowskiej, Tadeusz 
Łazowski – starosta bialski uczest-
niczył w spotkaniu zorganizowanym 
przez konsulat RP z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości.

10 listopada

Gimnazjum imienia Jana Sapiehy

W kodeńskim zespole szkół odbyła 
się uroczystość nadania imienia tam-
tejszemu gimnazjum oraz przekazania 
sztandaru szkole. Wspaniała uroczy-
stość zgromadziła na sali gimnastycz-
nej grono znakomitych gości wśród 
których znaleźli się m.in. Tadeusz Ła-
zowski – starosta bialski, Kazimiera 
Adamiec – radna powiatu bialskiego.

Podsumowanie Marszu

W Starostwie Powiatowym w Białej 
Podlaskiej odbyło się podsumowa-
nie i wręczenie dyplomów z okazji 
XVI Marszu Szlakiem Legionów po 
Podlasiu. Na uroczystość przybyli 
wszyscy zaangażowani w zorgani-
zowanie tego dość dużego i bardzo 
ważnego przedsięwzięcia. Podzię-
kowania oraz symboliczne dyplomy 
na ręce przybyłych złożył Tadeusz 
Łazowski starosta bialski.

11 listopada

Święto Niepodległości  
w powiecie bialskim

Narodowe Święto Niepodległości 
- obchodzone co roku 11 listopada, 
dla upamiętnienia rocznicy odzyska-
nia przez Naród Polski niepodległe-
go bytu państwowego  w 1918 roku 
po 123 latach od rozbiorów dokona-
nych przez Austrię, Prusy i Rosję. 
Ustanowione w ostatnich latach II 
RP, przywrócone w roku 1989.

12 listopada 

XI Festiwal w Tucznej

W Tucznej odbył się XI Festiwal 
Pieśni Patriotycznej. Każdego roku 

DOK. NA STR. 6
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woli za przychylność dla społecz-
nej ochrony pożarowej;

1. Tadeusz Łazowski – starosta bialski
2. Marian Starownik – prezes Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Lublinie

3. st. bryg. Tadeusz Milewski – Lubel-
ski Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lublinie

4. bryg. Zbigniew Łaziuk – komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej w Białej Podlaskiej

5. Wojciech Lesiuk – kapelmistrz Stra-
żackiej Orkiestry Dętej w Łomazach
W trakcie obrad został podsumo-

wany III międzynarodowy konkurs pla-
styczny poda hasłem „Strażak ratow-
nik oczami dzieci i młodzieży”, którego 
głównym organizatorem są władze sa-
morządowe i strażackie obwodu brze-
skiego na Białorusi. W roku 2011 kon-
kurs prowadzony nie tylko w zaprzyjaź-
nionych powiatach w Polsce i na Biało-
rusi, ale także w Niemczech, na Ukrainie 
i Litwie. Podsumowania konkursu oraz 
wręczenia pamiątkowych dyplomów 
i upominków dla laureatów z powiatu 
bialskiego dokonał Mikołaj Kuźmicki – 
naczelnik wydziału w Komendzie Wo-
jewódzkiej Straży Pożarnej w Brześciu.

Podczas zjazdu zorganizowana by-
ła międzynarodowa wystawa wyróż-
nionych prac konkursowych.

Po uroczystych akcentach przystą-
piono do prac merytorycznych.

Przewodniczącym zjazdu został 
wybrany jednogłośnie Franciszek Je-
rzy Stefaniuk.

Sprawozdanie z działalności Za-
rządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Białej Podlaskiej za lata 
2007 – 2011 złożył prezes oddziału 
Tadeusz Łazowski – starosta bialski.

w Białej Podlaskiej ma na celu upo-
wszechnianie wśród dzieci i mło-
dzieży naszego powiatu świadomo-
ści ekologicznej, szczególnie wobec 
problemu ochrony powierzchni zie-
mi i naszego najbliższego otoczenia 
przed zanieczyszczeniem odpadami 
komunalnymi.

25 listopada
Podsumowanie konkursu

W Muzeum J.I. Kraszewskiego od-
było się podsumowanie XXVII Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego.  
Organizatorem konkursu jest Klub 
Kultury Piast. Konkurs literacki skie-
rowany do amatorów oraz członków 
profesjonalnych stowarzyszeń twór-
czych, którego celem jest konfron-
tacja i upowszechnianie twórczości 
literackiej. Władze powiatu bialskie-
go podczas podsumowanie repre-
zentował włodarz powiatu Tadeusz  
Łazowski starosta bialski.

28 listopada

IV Zjazd Powiatowy OSP 

28 listopada odbył się IV Powiatowy 
Zjazd OSP w Białej Podlaskiej. Pod-
czas spotkania wyróżniono medali 
osoby zasłużone dla OSP wybrano 
nowe władz oddziału powiatowe-
go oraz wyboru delegatów na zjazd 
wojewódzki i przedstawicieli do od-
działu wojewódzkiego   w Lublinie.

29 listopada

V konferencja szkół promujących 
zdrowie

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. 
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu 
Podlaskim odbyła się zorganizowana 
przez Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej V Powiatowa Konferencja 
Szkół Promujących Zdrowie. Certy-
fikaty przynależności do Powiatowej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
z rąk starosty bialskiego Tadeusza 
Łazowskiego i Anny Jureczek - po-
wiatowego koordynatora ds. Szkół 
Promujących Zdrowie  otrzymały 
następujące szkoły z terenu powiatu 
bialskiego: Gimnazjum Sportowe Nr 
3 w Międzyrzecu Podlaskim, Szkoła 
Podstawowa im. H. Sienkiewicza  
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Szko-
ła Podstawowa im. Kajetana Sawczu-
ka w Komarnie Kolonii.

mysław Litwiniuk – Przewodniczący 
Rady Powiatu Bialskiego, – ppłk Bogu-
sław Woźnica Dyrektor Zakładu Kar-
nego w Białej Podlaskiej, – mjr Marian 
Kodym przedstawiciel Komendanta 
WKU w Białej Podlaskiej, – kpt. Artur 
Barej – Komendant Placówki SP w Te-
respolu, – delegaci na zjazd powiato-
wy wybrani na zjazdach gminnych, – 
przedstawiciele do Zarządu Oddziału 
Powiatowego wybrani na zjazdach 
gminnych, – członkowie ustępujących 
władz oddziału powiatowego – zarzą-
du i komisji rewizyjnej, – wójtowie 
gmin i burmistrzowie miast z powiatu 
bialskiego, – komendanci gminni stra-
ży pożarnych, – laureaci wraz z opieku-
nami III międzynarodowego konkursu 
plastycznego „Strażak ratownik ocza-
mi dzieci i młodzieży”

Zjazd był okazją do uhonorowania 
zasłużonych działaczy Związku odzna-
czeniami resortowymi:
–  Złoty Znak Związku OSP RP otrzy-

mali:
a/ Zbigniew Jaworski długoletni ko-

mendant gminny straży pożarnych 
w Drelowie

b/ Ryszard Łukasiewicz prezes OSP 
Sosnówka

–  medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza otrzymał:

a/ Waldemar Droździuk – prezes od-
działu gminnego i wójt gminy Ło-
mazy

–  złoty medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” otrzymał:

a/ Andrzej Wiński opiekun MDP w Ło-
mazach

–  srebrny medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymał:

a/ Krzysztof Kozioł – kierowca OSP 
Sławatycze

–  brązowy medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymali:

a/ ks. Dariusz Cabaj gminny kapelan 
SP w Tucznej

b/ Tadeusz Stankiewicz skarbnik od-
działu gminnego ZOSP RP w Ło-
mach

–  odznakę „Zasłużony strażak powia-
tu bialskiego” otrzymał:

a/ Mikołaj Gawryluk – długoletni kie-
rowca OSP Matiaszówka

–  podziękowano weteranom służby 
pożarniczej;

1. Roman Goławski OSP Sitnik
2. Zbigniew Jaworski OSP Drelów
3. Bolesław Niedzielski OSP Rokitno
4. Mikołaj Maksymiuk Sekretarz Ustę-

pującego Oddziału Powiatowego
5. Marian Oskwarek OSP Sławaci-

nek Stary
6. Antoni Poleszuk OSP Chotyłów
7. Marian Samczyk OSP Kijowiec

–  podziękowano ludziom dobrej 
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W dyskusji zjazdowej zwrócono 
uwagę na:
–  w dzisiejszych czasach straż po-

żarna to już nie tylko gaszenie 
pożarów a prowadzenie działań 
ratowniczych w szerokim zakre-
sie, co wymaga odpowiedniego 
sprzętu i wyszkolenia nie tylko dla 
strażaków zawodowych, ale także 
ochotników,

–  niewystarczające środki finanso-
we z budżetu państwa na ochronę 
przeciwpożarową,

–  skomplikowane rozliczenia publicz-
no – prawne, jakich muszą dokony-
wać jednostki OSP,

–  dotykający coraz bardziej jednostki 
OSP brak ludzi młodych w ich sze-
regach,

–  szukanie ciekawych metod, które 
zachęcą ludzi młodych do działal-
ności społecznej, która w dalszym 
ciągu jest potrzebna społeczeń-
stwu.
W uchwalonym programie działa-

nia który przedstawił przewodniczący 
komisji uchwał i wniosków Wiesław 
Panasiuk prezes oddziału gminnego 
w Białej Podlaskiej na lata 2012 – 2016 
wyznaczono priorytety a w wśród 
nich:
–  kontynuowanie sprawdzonych me-

tod pracy z młodzieżą poprzez or-
ganizację konkursów, obozów szko-
leniowo – wypoczynkowych oraz 
tworzenia młodzieżowych drużyn 
pożarniczych jako kuźni strażaków 
ochotników i zawodowych,

–  szkolenia strażaków w różnych for-
mach, a przede wszystkim podno-
szenie gotowości bojowej poprzez 
organizację zawodów sportowo – 
pożarniczych wszystkich szczebli,

–  kontynuacji powiatowych piel-
grzymek strażaków połączonych 
obchodami powiatowego dnia stra-
żaka,

–  pomoc merytoryczna dla jednostek 
OSP i oddziałów gminnych,

–  szukanie nowych form finansowa-
nia jednostek OSP np. programy 
unijne

–  wspieranie działalności OSP, które 
podejmują nietypowe formy działa-
nia jak np. ratownictwo wodne czy 
grupy ratowniczo – poszukiwawcze 
z psami.

–  działalność kulturalna szczególnie 
w zakresie wspierania strażackich 
orkiestr dętych oraz innych zespo-
łów artystycznych działających pod 
patronatem ochotniczych straży 
pożarnych.
Zjazd uświetniła swoim występem 

strażacka orkiestra dęta z Łomaz pod 
batutą Wojciecha Lesiuka.

6.  członek prezydium Józef Daniluk 
Międzyrzec Podlaski gmina

7.  członek prezydium Waldemar 
Droździuk Łomazy

8.  członek prezydium ks. Henryk 
Jakubowicz Kapelan Powiatowy 
Strażaków

9.  członek prezydium Piotr Kazimier-
ski Drelów

10.  Członek Prezydium Wiesław Pa-
nasiuk Biała Podlaska

11.  członek prezydium ks. Roman 
Sawczuk Piszczac

12.  członek prezydium Dariusz Trybu-
chowicz Sławatycze

13. członek prezydium Ryszard Zań 
Kodeń

Trzech przedstawicieli do Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP woj. lubelskiego:
1.  Tadeusz Łazowski prezes
2.  ks. Roman Sawczuk członek pre-

zydium
3.  Franciszek Jerzy Stefaniuk czło-

nek zarządu
Delegatami na zjazd wojewódzki 

zostali:
1.  Krzysztof Bruczuk Sosnówka
2.  Józef Daniluk Międzyrzec Podlaski 

gmina
3.  Waldemar Droździuk Łomazy
4.  Jacek Hura Janów Podlaski
5.  Krzysztof Iwaniuk Terespol gmina
6.  Zygmunt Litwiniuk Tuczna
7.  bryg. Zbigniew Łaziuk Komendant 

Miejski PSP w Białej Podlaskiej
8.  Tadeusz Łazowski Konstantynów
9.  Wiesław Panasiuk Biała Podlaska
10. ks. Roman Sawczuk Piszczac
11.  Jan Sikora Zalesie
12.  Zygmunt Szabaciuk Drelów
13.  Krzysztof Szczepaniuk Między-

rzec Podlaski miasto
14.  Jacek Szewczuk Rokitno
15.  Franciszek Jerzy Stefaniuk Drelów
16.  Marian Tomkowicz Leśna Podla-

ska
17.  Dariusz Trybuchowicz Sławatycze
18.  Zdzisław Wegiera Wisznice
19.  Ryszard Zań Kodeń

Sprawozdanie powiatowej komisji 
rewizyjnej oddziału zakończone wnio-
skiem o udzielenie absolutorium dla 
ustępujących władz powiatowych zło-
żył przewodniczący komisji Zygmunt 
Szabaciuk.

Po przedstawionych sprawozda-
niach z działalności zarządu i komisji 
odbyło się głosowanie nad absoluto-
rium, w którym delegaci jednogłośnie 
udzielili absolutoriom ustępującemu 
Zarządowi Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Białej Podlaskiej 
za okres kadencji.

W dalszej kolejności obrad przy-
stąpiono do wyboru nowych władz 
oddziału powiatowego oraz wybo-
ru delegatów na zjazd wojewódzki 
i przedstawicieli do oddziału woje-
wódzkiego w Lublinie. Przewodniczą-
cy komisji wyborczej Mariusz Filipik 
z Drelowa przedstawił propozycje-
składów:

–  35 osobowego zarządu oddzia-
łu powiatowego

–  5 osobowej komisji rewizyjnej
– 19 delegatów na zjazd woje-

wódzki
Przedstawione propozycje zostały 

jednogłośnie przyjęte w głosowaniu 
jawnym przez delegatów.

Na pierwszych posiedzeniach, 
które odbyły się w trakcie przerwy 
zjazdowej, zarząd i komisja ukonsty-
tuowały się.

Przewodniczącym komisji rewizyj-
nej został ponownie Zygmunt Szaba-
ciuk z Drelowa.

Zarząd Oddziału Powiatowego wy-
brał ze swego grona:

13 osobowe prezydium w składzie:
1.  prezes Tadeusz Łazowski Kon-

stantynów
2.  wiceprezes Jan Sikora Zalesie
3.  wiceprezes bryg. Zbigniew Łaziuk 

Komendant Miejski PSP
4.  sekretarz Krzysztof Iwaniuk Tere-

spol
5.  skarbnik Bożena Krzyżanowska 

Biuro Terenowe ZOSP RP
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pamiętaj aby: 
	uchylić okno w mieszkaniu, gdy 

korzystasz z jakiegokolwiek źródła 
ognia (pieca gazowego z otwartą 
komorą spalania, kuchenki gazowej 
lub węglowej), 

	nie zasłaniać kratek wentylacyjnych 
i otworów nawiewnych, 

	przy instalacji urządzeń i systemów 
grzewczych korzystać z usług wy-
kwalifikowanej osoby,

	dokonywać okresowych prze-
glądów instalacji wentylacyjnej  
i przewodów kominowych oraz ich 
czyszczenia. Gdy używasz węgla  
i drewna należy to robić nie rzadziej 
niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz 
gazu ziemnego czy oleju opałowe-
go – nie rzadziej niż raz na pół roku. 
Zarządca budynku lub właściciel 
ma obowiązek m.in. przeglądu in-
stalacji wentylacyjnej nie rzadziej 
niż raz w roku,

	użytkować sprawne techniczne 
urządzenia, w których odbywa się 
proces spalania zgodnie z instruk-
cją producenta: kontrolować stan 
techniczny urządzeń grzewczych, 

	stosować urządzenia posiadające 
stosowne dopuszczenia w zakresie 
wprowadzenia do obrotu; 

	w sytuacjach wątpliwych należy 
żądać okazania wystawionej przez 
producenta lub importera urządze-
nia tzw. deklaracji zgodności, tj. 
dokumentu zawierającego informa-
cje o specyfikacji technicznej oraz 
przeznaczeniu i zakresie stosowa-
nia danego urządzenia, 

	w przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdzić poprawność dzia-
łania wentylacji, ponieważ nowe 
okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację, 

	systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykłada-
nie kartki papieru do otworu, bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie 
zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspomniane-
go otworu lub kratki, 

	często wietrzyć pomieszczenie, 
w których odbywa się proces spa-
lania (kuchnie, łazienki wyposa-
żone w termy gazowe), a najlepiej 
zapewnić, nawet niewielkie, rozsz-
czelnienie okien. 

	rozmieścić czujniki tlenku węgla 
w części domu, w której sypia two-
ja rodzina. Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa, dodatkowe czujniki warto 
umieścić w każdym pomieszczeniu, 

	nie spalać węgla drzewnego w do-
mu, garażu, na zamkniętej weran-

dzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie 
mają odpowiedniej wentylacji nie 
zostawiać samochodu w garażu 
na zapalonym silniku, nawet jeżeli 
drzwi do garażu pozostają otwarte,

	nie bagatelizuj objawów duszności, 
bólów i zawrotów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomienia, osła-
bienia, przyspieszenia czynności 
serca i oddychania, gdyż mogą 
być sygnałem, że ulegasz zatruciu 
czadem; w takiej sytuacji należy 
natychmiast przewietrzyć pomiesz-
czenie, w którym się znajdujemy  
i zasięgnąć porady lekarskiej.
JaKIe Są OBJaWy ZaTrucIa 

TLeNKIeM WęGLa?
	ból głowy,
	zawroty głowy,
	ogólne zmęczenie,
	duszność,
	trudności z oddychaniem, oddech 

przyspieszony, nieregularny,
	senność,
	nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje 
zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji 
i zdolności oceny zagrożenia powo-
dują, że jest on całkowicie bierny (nie 
ucieka z miejsca nagromadzenia tru-
cizny), traci przytomność i – jeśli nikt 
nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

JaK POMóc PrZy ZaTrucIu 
TLeNKIeM WęGLa? 

	należy natychmiast zapewnić do-
pływ świeżego, czystego powietrza, 

	jak najszybciej wynieść osobę po-
szkodowaną w bezpieczne miejsce, 
na świeże powietrze,

	rozluźnić poszkodowanemu ubra-
nie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie 
rozbierać go, gdyż nie można do-
prowadzić do jego przemarznięcia,

	wezwać służby ratownicze (pogo-
towie ratunkowe – tel. 999, straż 
pożarna – tel. 998 lub 112),
Jeśli po wyniesieniu na świeże 

powietrze zaczadzony nie oddycha, 
należy niezwłocznie przystąpić do 
wykonania sztucznego oddychania  
i masażu serca.

BeZPIecZNe uŻyTKOWaNIe 
GaZOWycH GrZeJNIKóW WODy 

PrZePŁyWOWeJ:
Gaz jest szeroko rozpowszechnio-

nym nośnikiem energii, stosowanym 
powszechnie w gospodarstwach do-
mowych. Szczelność instalacji gazo-
wej jest dla każdego oczywistym wa-
runkiem bezpiecznego użytkowania 
gazu, gdyż jego mieszanina z powie-
trzem grozi wybuchem. Większość 
użytkowników gazu nie wie jednak, 
kiedy może pojawić się zagrożenie 
zatruciem tlenkiem węgla (potocznie 
zwanym czadem). 

W Polsce każdego roku, z powodu 
zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym 
z gazowych grzejników wody przepły-
wowej, umiera ok. 100 osób, a kilka 
razy więcej ulega zatruciu wymaga-
jącym hospitalizacji. 

Przeważająca większość wypad-
ków śmiertelnych zdarza się między 
1 listopada a 31 marca, a więc w po-
rze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, 
szczelne okna. Można łatwo zapobiec 
powstawaniu tlenku węgla i jego prze-
nikaniu do mieszkań, spełniając cztery 
podstawowe warunki bezpiecznego 
użytkowania urządzeń spalających 
gaz. 

Są to: 
1) prawidłowa instalacja, 
2) stały dopływ świeżego powietrza, 
3) swobodny odpływ spalin, 
4) właściwa eksploatacja zapewniają-

ca dobry stan techniczny urządze-
nia gazowego. 
Są one przedstawione poniżej  

w skrócie:
PraWIDŁOWa INSTaLacJa: 
Zainstalowania lub wymiany pie-

cyka gazowego może dokonać jedy-
nie uprawniony specjalista, zgodnie  
z instrukcją producenta. Wykony-
wanie prac instalacyjnych i regula-
cyjnych przez osobę nieuprawnioną 
może stworzyć zagrożenie dla zdro-
wia i życia mieszkańców. Takie same 
wymagania co do prac instalacyjnych 
i regulacyjnych, dotyczą kuchenek ga-
zowych. Kuchenka powinna znajdo-
wać się jak najbliżej wywiewnej kratki 
wentylacyjnej, a stanowiska pracy po-
winny być usytuowane między oknem 
a kuchenką, tak, aby nad nimi nastę-
pował przepływ świeżego powietrza.

STaŁy DOPŁyW ŚWIeŻeGO 
POWIeTrZa:

Stały dopływ świeżego (zewnętrz-
nego) powietrza do urządzenia,  
w którym następuje spalanie gazu 
ma podstawowe znaczenie. Brak do-
pływu świeżego powietrza powo-
duje niedobór tlenu. Wynikiem tego 
niedoboru jest niezupełne spalanie  
 i powstawanie tlenku węgla. Na-
stępuje to wówczas, gdy np. okna 
mieszkania są szczelnie zamknięte. 
Stały dopływ świeżego powietrza do 
mieszkania jest również warunkiem 
niezbędnym swobodnego odpływu 
spalin. W związku z tym należy pa-
miętać, aby przed każdą kąpielą do-
brze przewietrzyć łazienkę, szczelne 
okna były wyposażone w nawiewniki 
powietrza, a podczas kąpieli uchylo-
ne było okno w mieszkaniu lub lufcik. 
Zasłanianie kratek wentylacyjnych, 
zarówno nawiewnej w drzwiach do 
łazienki, jak i wywiewnej na wlocie 
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do przewodu wentylacyjnego, grozi 
śmiertelnym zatruciem

SWOBODNy ODPŁyW SPaLIN:
Piecyk gazowy powinien być 

szczelnie przyłączony do przewodu 
spalinowego, a przewód spalinowy 
musi być szczelny i drożny. Nieszczel-
ny komin powoduje osłabienie ciągu 
lub może być przyczyną przenika-
nia spalin do sąsiadujących z nim 
pomieszczeń. Przewody kominowe 
(dymowe, spalinowe i wentylacyjne) 
należy kontrolować zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Kontrola powin-
na być przeprowadzona przez osoby 
uprawnione, a obowiązek poddania 
obiektu kontroli spoczywa na właści-
cielu lub zarządcy. Warunkiem swo-
bodnego odpływu spalin jest jednak 
nie tylko drożny przewód spalinowy, 
lecz także stały dopływ świeżego 
powietrza do pomieszczenia, w któ-
rym następuje spalanie gazu. Nie bę-
dzie odpływu spalin, jeżeli pracujący 

piecyk gazowy będzie się znajdował  
w zamkniętym, uszczelnionym miesz-
kaniu. Stały dopływ powietrza do 
pomieszczenia, w którym włączono 
piecyk gazowy, jest więc warunkiem 
niezbędnym do spełnienia dwóch 
podstawowych wymagań bezpie-
czeństwa – zupełnego spalania gazu  
i swobodnego odpływu spalin. 

Podczas kąpieli nie należy włączać 
wentylatora w kuchni lub w innym 
miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego 
działanie osłabia naturalny ciąg spalin 
w przewodzie spalinowym piecyka 
gazowego.

DOBry STaN TecHNIcZNy 
urZąDZeNIa GaZOWeGO: 

Urządzenia gazowe powinny być 
utrzymywane w czystości i w dobrym 
stanie technicznym, a także okresowo 
kontrolowane zgodnie z zaleceniami 
producenta. Obowiązek utrzymania 
wymaganego stanu technicznego 
urządzeń gazowych i ich udostępnie-

nia do kontroli nakłada na użytkow-
nika lokalu Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 
z dnia 9.09.1999 r., poz. 836, § 17 ust. 1  
i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne 
i swojej rodziny do tego obowiązku po-
winien się poczuwać każdy użytkownik 
urządzeń gazowych. Piecyk gazowy 
używany od wielu lat należy niezwłocz-
nie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  
nie czyszczony i rozregulowany piecyk 
gazowy zagraża życiu. Naprawa i kon-
serwacja urządzenia gazowego może 
być powierzona wyłącznie osobom po-
siadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy ! 
Od stosowania się do powyż-

szych rad może zależeć zdrowie  
i życie Twoje oraz Twoich bliskich. 
Wystarczy jedynie odrobina prze-
zorności.
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CO TO JEST TLENEK WÆGLA?

JAKIE SÀ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WÆGLA?

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
truj¹cym gazem. Dostaje siê do organizmu przez 
uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do 
krwiobiegu. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narz¹dów.
Jeœli uýywasz wægla i drewna, dokonuj okresowych 
przegl¹dów nie rzadziej niý raz na trzy miesiàce. Gdy 
uýywamy gazu ziemnego czy oleju opaùowego – nie 
rzadziej niý raz na póù roku. Zarzàdca budynku lub 
wùaúciciel ma obowiàzek m.in. przeglàdu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niý raz w roku.

�ból gùowy,
�ogólne zmæczenie,
�dusznoúci,
�trudnoúci z oddychaniem, oddech przyspieszony, 

nieregularny,
�sennoúã,
�nudnoúci.
Osùabienie i znuýenie, które czuje zaczadzony, a tak¿e 
zaburzenia orientacji i zdolnoúci oceny zagroýenia 
powodujà, ýe jest on caùkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoúã 
i – jeúli nikt nie przyjdzie mu z pomocà – umiera.

JAK RATOWAÃ ZACZADZONEGO?

CO ZROBIÃ, ABY BYÃ BEZPIECZNYM?

Naleýy zapewniã mu dopùyw úwieýego powietrza:
�natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze-

nia usunàã truciznæ,
�jak najszybciej wynieú go na úwieýe powietrze,
�rozluênij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale 

nie rozbieraj go, gdyý nie moýna doprowadziã do 
jego przemarzniæcia.

Jeúli po wyniesieniu na úwieýe powietrze zaczadzony 
nie oddycha, niezwùocznie przystàp do wykonania 
sztucznego oddychania  i masaýu serca.
Wezwij sùuýby ratownicze: 

�zapewnij prawidùowà wentylacjæ pomieszczeñ, 
�stosuj mikrowentylacjæ okien i drzwi,
�nigdy nie zasùaniaj kratek wentylacyjnych,
�z pomocà  fachowców dokonuj okresowych 

przeglàdów komina, urzàdzeñ grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

�nie spalaj niczego w zamkniætych pomieszcze-
niach, jeýeli nie sà wentylowane,

�zainstaluj czujki tlenku wægla w tej czêœci domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
urzàdzenia, które niejedno ýycie juý uratowaùy. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku 
wêgla. W sprzedaýy oprócz czujek tlenku wægla sà 
takýe urzàdzenia wykrywajàce jednoczeúnie tlenek 
wægla i inne groêne substancje.

pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, straý poýarnà – tel. 998 lub 112. 
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czające 10 sierpnia na Południowe 
Podlasie formacje legionowe zostały 
przeniesione do rezerwy. Dla masze-
rujących przez podlaskie wsie i mia-
steczka legionistów dużą niewiadomą 
było przyjęcie ich przez miejscową 
ludność. Istniały pewne obawy przed 
powtórzeniem się sytuacji z sierpnia 
1914 roku, kiedy to mieszkańcy Kie-
lecczyzny dosyć obojętnie, a czasa-
mi wręcz z niechęcią odnosili się do 
żołnierzy z 1. Kompanii Kadrowej. 
Sytuacja legionistów na Podlasiu była 
jednak  inna. Wkraczali oni bowiem 
na ziemie wyniszczone przez wojska 
rosyjskie, gdzie uczucia wrogości 
do armii carskiej były bardzo silne. 
Pomimo sprzyjających okoliczności, 
pierwsze kontakty z miejscową lud-
nością nacechowane były obojętno-
ścią, a niekiedy i obawami. Na łamach 
„Ziemi Lubelskiej” pisano: „Pierwsze 
chwile były nad wyraz bolesne, gdyż 
chłopi widząc zbliżających się do 
wsi legionistów, uciekali ze wsi. Nie 
poznawano żołnierza polskiego, dzi-
wiono się powszechnie, że legioniści 
mówią po polsku”. Z czasem jednak 
nieufność, obojętność czy niechęć  
przerodziły się w zaciekawienie, sym-
patie oraz jawnie okazywane popar-
cie. „Legioniści zdobyli serca. Stali 
się <<naszym wojskiem>>”- pisał 
Jan Trokowicz.

Również żołnierze z I Brygady 
z zainteresowaniem obserwowali 
mieszkańców Południowego Podla-
sia. Jeden z legionistów, Wincenty 
Solek, tak o nich pisał: „Spotkany 
lud szary  i cichy tak jak ich ziemia, 
a po kwaterach snują się opowiadania 
krzywd minionych i teraźniejszości, 

wymawianych śpiewnym akcentem 
z domieszką słów archaicznych”. Pa-
miętniki i relacje legionistów z poby-
tu na Południowym  Podlasiu mówią 
o serdecznym przyjęciu ich  przez 
mieszkańców. Władysław Orkan 
wspominał: „Na odwieczerz wkra-
czamy do Kąkolewnicy. (...) ludność 
spotkana przedstawia się wdzięcznie. 
Wychodzą kobiety gościnnie przed 
progi, nierzadko z wodą, owocami, 
mlekiem. Wynoszą garnuszki  białe 
na tacach, częstują”.  Tadeusz Ka-
sprzycki zaś podkreślał „nadzwyczaj 
dobry nastrój” ludności, patriotyzm 
szlachty zagrodowej, „wzruszające 
rozmowy o przeszłości, o prześla-
dowaniach - Pratulin, Drelów”. Na 
Południowym Podlasiu  legioniści 

mogli wreszcie uwierzyć w sens swo-
jej misji i poświęcenia. Ważną rolę w  
pozyskiwaniu sympatii i życzliwości 
miejscowej ludności odgrywała, czę-
sto manifestowana przez nich, wiara 
i przywiązanie do kościoła katolickie-
go. Wincenty Solek pisał: „Dziś jest 
niedziela, więc idę wraz z gospoda-
rzem do kościoła, który poczyna się 
zapełniać tłumem, gęsto przetka-
nym jasnymi plamami legionowych 
mundurów. Gdy wracamy po sumie 
gospodarz mówi, że jest zbudowa-
ny pobożnością legionistów i tym 
bardziej ugruntowany w przekona-
niu o naszej polskości”. Obecność 
wśród żołnierzy I Brygady kapłanów, 
odprawiane przez nich nabożeństwa, 
udzielanie spowiedzi, komunii, czy 
chrztów  miejscowej ludności mia-
ło duży wpływ na postrzeganie żoł-
nierzy jako Polaków przywiązanych 
do wiary i tradycji ojców. F. Sławoj-
Składkowski wspominał: „Całe po-
południe i wieczór pokój nasz zajęty 
jest przez rzesze ludzi, garnących się 
do księdza Żytkiewicza po radę i bło-
gosławieństwo. Wiele osób chce się 
spowiadać. Ksiądz obiecuje im od-
prawić jutro przed  odmarszem, mszę 
świętą. Odchodzą rozpromienieni 
(...)”. Legioniści uczestniczyli w uro-
czystościach zarówno religijnych,  
związanych z odzyskiwaniem świą-
tyń jak i rodzinnych, np.  w Malowej 
Górze kpt. Franciszek Kleeberg został 
ojcem chrzestnym.  

Duże znaczenie miał również fakt 
przekazywania byłych świątyń unic-
kich miejscowej ludności. August 
Krasicki pisał: „Mówimy zgromadzo-
nym chłopom, że Moskale wypędze-
ni, a cerkiew odda im się na kościół, 
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wzbudza to u nich nieopisaną radość 
i łzy wzruszenia”. Kiedy w Drelowie, 
15 sierpnia, legioniści przekazywa-
li świątynie byłym unitom: „Po raz 
pierwszy od 40 lat popłynęły w tym 
kościele słowa modlitwy polskiej. 
Tłum dawnych unitów łkał słowami 
modlitwy. Kościół w Drelowie został 
oddany ludowi polskiemu. Nie poszły 
na marne jego męczeństwa za wiarę”.  
Podobnie było i w Leśnej, gdzie dzięki 
legionistom rewindykowano klasztor. 
Opisując to wydarzenie  w czasopi-
śmie „Naprzód”  podkreślano olbrzymi 
entuzjazm i radość, które przeplatały 
się z łzami szczęścia z powodu odzy-
skanej świątyni: „W kościele zamiast 
śpiewu słychać płacz radosny. Starzy 
chłopi płaczą, jak małe dzieci”. 

Nienawiść do wojsk rosyjskich, 
spowodowana taktyką „spalonej zie-
mi”,  łatwo przeradzała się w uczucia 
sympatii i  życzliwości dla  legionistów. 
Mieszkańcy Południowego Podlasia 
udzielali żołnierzom z I Brygady za-
równo  pomocy materialnej, jak też 
dostarczali informacji o stacjonowa-
niu i ruchach wojsk rosyjskich. Marian 
Dąbrowski wspominał: „Oto w Wólce 
Łuzeckiej kilkuset chłopów ukrytych 
w bagnach na tyłach uchodzących 
Moskali, wysłało nocą dwóch dele-
gatów do kwatery sztabu naszej Bry-
gady, by ci zawiadomili o rozkładzie 
sił wroga, wskazywali łatwe przejścia 
i ścieżki przez bagna”.  

Legioniści maszerowali przez Połu-
dniowe  Podlasie wzdłuż osi Oszcze-
palin - Hermanów - Gąsiory - Kozły 
- Żakowola. Do Żakowoli dotarli 13 
sierpnia. Następnie idąc przez wsie:  
Worsy, Szóstkę, przybyli 15 sierpnia 
do Drelowa i Żerocina. Dalszy szlak 
I Brygady wiódł przez Dołhę, Sycynę, 
Łukowce, Leśną Podlaskę, Worgule, 
Mariampol do Konstantynowa. 18 
sierpnia legioniści  wyruszyli z Kon-
stantynowa w kierunku na Niemirów, 
by 19 sierpnia przejść po moście pon-
tonowym na ziemię brzeską. Na te-
reny Południowego Podlasia wrócili 
ponownie 29  sierpnia, przechodząc 
Bug przez most koło Łęg. Rankiem 30 
sierpnia  wyruszyli z Koroszczyna  do 
Kopytowa.  Tutaj doszło do połączenia 
z I Brygadą batalionu warszawskiego (4 
kompanie liczące 330 żołnierzy pod do-
wództwem por. Tadeusza Żulińskiego).  
F. Sławoj-Składkowski tak wspominał 
to wydarzenie: „Rozchodzi się wieść, 
że nadchodzi bataljon sformowany 
w Warszawie (...). Wkrótce też kolumna 
bataljonu warszawskiego w zielonych 
letnich bluzkach i z rosyjskimi karabi-
nami wypłynęła na polanę. Szli ostro 
w takt naszej orkiestry, oświetlani od-
blaskiem ognisk i licznych płonących 
gałęzi, które trzymali nasi chłopcy. Gdy 
ktoś z nas widział znajomego, krzyczał: 
<<Niech żyje!>> i ten okrzyk powta-
rzany przez echo leśne szedł wzdłuż 
marsza warszawiaków. Byli zmęcze-

ni, ale podniecone ich głosy mówiły 
<<Ślubowaliśmy i patrzcie, jesteśmy 
w brygadzie>>. 

31 sierpnia legioniści rozpoczęli 
marsz  z Kopytowa do Sławatycz. Na-
stępnego dnia idąc przez Hannę - Do-
łhobrody - Stawki - Różankę przybyli 
do Włodawy, by 3 września  przejść 
mostem przez Bug, kierując się na  
jezioro Świteź.  6 września I Brygada 
była  już w  Kowlu.

Legiony na Południowym Pod-
lasiu spotkały się z życzliwym przy-
jęciem, a ich pobyt był niezwykle 
ważnym wydarzeniem w dziejach 
regionu. Przyczynił się on bowiem 
do kształtowania świadomości naro-
dowej oraz proniepodległościowych 
postaw Podlasian.  W historii wszyst-
ko przemija – imperia, idee, czyny, 
ludzie. Gdy bilansuje się czyny przy-
wódców politycznych, zawsze trzeba 
zadać pytanie – jaki ślad po sobie zo-
stawili, co po nich pozostało? Po my-
śli i działalności Józefa Piłsudskiego 
pozostało wiele, ale przede wszyst-
kim przekazał on nam dwie swoje naj-
ważniejsze idee – ideę niepodległości 
Polski oraz ideę działalności ponad-
partyjnej na rzecz polskiej racji sta-
nu.  I niestety tej działalności ponad 
podziałami politycznymi i różnicami 
ideologicznymi dla dobra państwa 
często brakuje nam we współcze-
snym życiu politycznym.

Bogusław Korzeniewski
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Sztafety dziewcząt 8x25 m
I miej.SP Nr 3 Biała Podl. 2 : 3 1 : 7 8 , 
opiekun – Adam Kowalski, II miej. SP 
Nr 2 Biała Podl. 2:42:93 o p i e k u n 
– Barbara Cała, III miej. SP Nr 6 Bia-
ła Podl. 2:46:71 opiekun – Jarosław 
Denisiuk, IV miej. SP Nr 9 Biała Podl. 
2:48:83 opiekun – Anna Szalecka, V 
miej. SP Nr 5 Biała Podl. 3:12:34 opie-
kun – Anna Kozak, VI miej. SP Nr 7 
Biała Podl. 3:16:89 opiekun – Wiesław 
Pietruczuk, VII miej. SP Nr 4 Biała Podl. 
3:36:53 opiekun – Anetta Tarkowska, 
VIII miej. SP Nr 1 Biała Podl. 3:37;70 
opiekun – Dariusz Denicki

Sztafety chłopców 8 x 25 m
I miej. SP Nr 6 Biała Podl. 2:28;78 opie-
kun – Jarosław Denisiuk, II miej. SP Nr 
2 Biała Podl. 2:37;51 opiekun – Barba-
ra Pyrka, III miej. SP Nr 3 Biała Podl. 
2:37;57 opiekun – Adam Kowalski, IV 
miej. SP Nr 7 Biała Podl. 2:48;12 opie-
kun – Wiesław Pietruczuk, V miej. SP 
Nr 9 Biała Podl. 3:03;25 opiekun – Mał-
gorzata Denisiuk, VI miej. SP Nr 5 Biała 
Podl. 3:38;04 opiekun – Robert Kuc.
 
Indywidualnie 50m grzbiet dziewcząt
I miej. Semeniuk Wiktoria  – SP Nr 1 
Biała Podl. 42:60, II miej. Mandziuk 
Magdalena – SP Nr 2 Biała Podl. 48:82, 
III miej. Bylina Kinga – SP Nr 3 Biała 
Podl. 50:07, IV miej. Joanna Mochnacz 
– SP Nr 6 Biała Podl. 52:77, V miej. Ka-
mińska Andżelika – SP Nr 4 Biała Podl. 
53:01, VI miej. Juszczuk Eliza – SP Nr 
6 Biała Podl. 54:28, VII miej. Olesiejuk 
Weronika – SP Nr 6 Biała Podl. 55:48, 
VIII miej. Marczuk Gabriela – SP Nr 3 
Biała Podl. 57:16, IX miej. O l e s i e juk 
Weronika – SP Nr 2 Biała Podl. 58:26, 
X miej. Marczuk Gabriela – SP Nr 1 
Biała Podl. 1:13;35.

Indywidualnie 50m grzbiet chłopców
I miej. Charewicz Hubert – SP Nr 7 
Biała Podl. 34:46, II miej. Podkański 
Michał – SP Nr 6 Biała Podl. 40:45, III 
miej. Kiełczewski Bartosz – SP Nr 3 
Biała Podl. 52:58, IV miej. Steckiewicz 
Adrian – SP Nr 5 Biała Podl. 1:02;81, V 
miej. Romaniuk Mateusz – SP Nr 9 
Biała Podl. 1:05;37, VI miej. Niczypo-
ruk Michał – SP Nr 9 Biała Podl. 1:06;70
VII miej. Biskupski Karol – SP Nr 6 Bia-
ła Podl. 1:13:07, VIII miej. Geresz Domi-
nuk – SP Nr 6 Biała Podl. 1:17;09.

Indywidualnie 50m – klasyczny dziewcząt
I miej. Pietraszuk Marlena – SP Nr 9 
Biała Podl. 0:40;97, II miej. Skrzyńska 

Finał Miasta Biała Podlaska w Drużynowym i Indywidualnym Pływaniu 
Dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, przeprowadzony  
w dniu 16.11.2011 r. godz. 10.00 – pływalnia SP Nr 6 w Białej Podlaskiej.

Ewa – SP Nr 3 Biała Podl. 0:48;21, III 
miej. Mazur Andżelika – SP Nr 6 Bia-
ła Podl. 0:50;90, IV miej. Mandziuk 
Anna – SP Nr 2 Biała Podl. 0:51;33, V 
miej. Tur Karolina – SP Nr 3 Biała Podl. 
0:51;35, VI miej. Melańczuk Diana – 
SP Nr 3 Biała Podl. 0:52;63, VII miej. 
Kroszczyńska Patrycja – SP Nr 7 Bia-
ła Podl. 0:53;93, VIII miej. Kuczyńska 
Gabrysia – SP Nr 9 Biała Podl. 0:54;32, 
IX miej. Papińska Julia – SP Nr 6 Biała 
Podl. 0:54:38, X miej. Kułakowska We-
ronika – SP Nr 1 Biała Podl. 1:09;48, XI 
miej. Stanielewicz Karolina – SP Nr 1 
Biała Podl. 1:57;88

Indywidualnie 50m – klasyczny chłopców
I miej. Krawczak Patryk – SP Nr 7 Biała 
Podl. 0:48;57, II miej. Mojs Karol – SP 
Nr 3 Biała Podl. 0:49:91, III miej. Ko-
walski Mateusz – SP Nr 6 Biała Podl. 
0:53;16, IV miej. Warpas Jakub – SP Nr 
9 Biała Podl. 1;02;18, V miej. Sucha-
rzewski Michał – SP Nr 9 Biała Podl. 
1:04;73 VI miej. Osypiuk Daniel – SP 
Nr 5 Biała Podl. 1:11;96, VII miej. Afta-
ruk Jakub – SP Nr 5 Biała Podl. 1;13;88
VIII miej. Kużyński Kacper – SP Nr 5 
Biała Podl. 1:21;74.

Indywidualnie 50m – dowolny dziewcząt
I miej. Pradziuk Żaneta – SP Nr 3 Biała 
Podl. 0:33;81, II miej. Bedlińska Mał-
gorzata – SP Nr 3 Biała Podl. 0:36;33, 
III miej. Kuszczaruk Karolina – SP Nr 6 
Biała Podl. 0:37;29, IV miej. Burczaniuk 
Julia – SP Nr 2 Biała Podl. 0:37;66, V 
miej. Semeniuk Natalia – SP Nr 7 Biała 
Podl. 0:38;56, VI miej. Bodzon Kinga 
– SP Nr 5 Biała Podl. 0:39;49, VII miej. 
Paszczuk Magda – SP Nr 2 Biała Podl. 
0:41;81, VIII miej. Haręzga Ajsza – SP 
Nr 1 Biała Podl. 0:42;67, IX miej. Najdy-
hor Julia – SP Nr 5 Biała Podl. 0:45;67 
X miej. Kuzko Joanna – SP Nr 7 Biała 
Podl. 0:46;44, XI miej. Juszczuk Alek-
sandra – SP Nr 7 Biała Podl. 0:48;44, 
XII miej. Wyrodek Marta – SP Nr 1 Bia-
ła Podl. 0:52;60, XIII miej. Czebreszuk 
Patrycja – SP Nr 3 Biała Podl. 0:57;14 
– najmłodsza uczestniczka zawodów, 
XIV miej. Weresa Zuzanna – SP Nr 1 
Biała Podl. 1:07;08.

Indywidualnie 50m – dowolny chłopców
I miej. Mazurek Jan – SP Nr 6 Biała 
Podl. 0:37;78, II miej. Klej Jakub – SP 
Nr 9 Biała Podl. 0:38;03, III miej. Maj-
czyna Maciej – SP Nr 1 Biała Podl. 
0:40;32, IV miej. Brodawka Jakub – SP 
Nr 3 Biała Podl. 0:40;34, V miej. Król 
Jakub – SP Nr 3 Biała Podl. 0:40;50, 

VI miej. Ochap Marcin – SP Nr 3 Biała 
Podl. 0:44;47, VII miej. Zarembuk Ce-
zary – SP Nr 6 Biała Podl. 0:49;04,  VIII 
miej. Kazimierczak Max – SP Nr 5 Biała 
Podl. 0:57;18, IX miej. Parać Cezary 
– SP Nr 4 Biała Podl. 1:01;62, X miej. 
Lewczuk Jakub – SP Nr 5 Biała Podl. 
1:05;70, XI miej. Byszuk Daniel – SP Nr 
5 Biała Podl. 1:27;11.

Za pierwsze miejsce drużynowo, dru-
żyna dziewcząt z SP 3 i chłopców SP 6 
w Białej Podlaskiej otrzymała puchar 
BSZS w Białej Podlaskiej w składzie:– 
dziewczęta z SP 3 Melańczuk Diana, 
Skrzyńska Ewa, Pradiuch Żaneta, Tur 
Karolina, Marczuk Gabriela, Bedlińska 
Małgorzata, Czebreszuk Patrycja, Mi-
kołajczuk Ewa, Belina Kinga. – chłopcy 
z SP 6 Wisniewski Krystian, Podkanski 
Michał, Kowalski Mateusz, Mazurek 
Jan, Giermczyński Gabriel, Szendel 
Karol, Tkaczyk Konrad, Fujtar Ga-
briel, Geresz Dominik, Zarębuk Cezary 
(wszystkie drużyny otrzymały dyplo-
my), indywidualnie 1 – 3 miejsca dy-
plomy. Awans do rejonu drużynowo 
– dwa pierwsze zespoły w kategorii 
dziewcząt i chłopców, indywidualnie 
po 3 zawodników w każdym stylu.

S p o r t







60  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 11/2011


