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W Miejskim Ośrodku Kultury  
w Terespolu działają sekcje plastycz-
ne dla różnych grup wiekowych,  
w których systematycznie uczest-
niczy 51 osób. Jest to grupa, której 
wspólnymi cechami bez względu na 
wiek są otwarte oczy, otwarty umysł, 
sprawne ręce, kreatywność, wrażli-
wość i pracowitość.

Plastyka ma duży wpływ na ja-
kość życia człowieka. Ja chcę, aby 
uczestnicy zajęć byli tego świado-
mi, aby ich wrażliwość wizualna  
i umiejętności wdarły się do ich życia 
i nauczyły zrywania z utartymi sche-
matami estetycznymi. 

Zajęcia prowadzę różnorodnymi 
technikami. Pozwalam pracować 
uczestnikom w takim tempie, jakie 
jest dla nich optymalne. Warunek 
jest jeden dla wszystkich – uczciwe 
zaangażowanie w proces twórczy. 
Staram się upowszechniać „myśl 
plastyczną” poprzez takie formy 
działań jak: modelowanie w masach 
plastycznych, papieroplastyka, rę-
kodzieło (również ludowe), recyc-
lingart, batik, malarstwo, rysunek, 
grafika, formy odlewnicze, frotaż, 
collage, kalkograf ia, patchwork, 
haft, filcowanie, tworzenie biżuterii, 
kompozycje z suchych roślin, deco-
upage (połączone z odnawianiem 
starych przedmiotów codziennego 
użytku), zabawy z fakturą, dekoracje 
świąteczne i okazjonalne, tworzenie 
kartek okolicznościowych. Najmłod-
si często ilustrują swoje „opowieści”  
o przedmiotach, zjawiskach tego 
świata, czy świata fantazji. Uczest-
nicy moich zajęć przekazują swoje 
prace na cele charytatywne. Z grona 
tego wywodzi się grupa wolontariu-
szy. Na zajęciach staramy się wszy-
scy stworzyć przyjazną atmosferę.

W tej galerii jest miejsce na zale-
dwie kilka zdjęć prac plastycznych.  
W ośrodku kultury można ich zoba-
czyć więcej. Doceniam wysiłek twór-
czy wszystkich moich ,,kółkowiczów’’.

Danuta Izdebska, 
Fot. Łukasz Popławski

Galeria gościńca

Strefa pracy, ciSzy i przyjaźni
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W numerze m. in.

Tadeusz Łazowski
                           

Starosta Bialski

Szanowni Państwo,

W piątek trzynastego stycznia odbyła się dwunasta już 
gala wręczenia statuetek „Dobre, bo Bialskie”. Podczas tej 
edycji wprowadziliśmy dodatkową kategorię: Lider Samo-
rządności. Spośród samorządów, które zgłosiły się do na-
szego konkursu i wypełniły stosowną ankietę wyłoniono 
zwycięzcę. Została nim gmina Wisznice. Gminę Wisznice 
kierowaną przez młodego, dynamicznego, pełnego zapału 
do pracy wójta Piotra Dragana doceniliśmy przede wszyst-
kim za pozyskiwanie funduszy unijnych, prowadzenie waż-
nych inwestycji, a także nieskażone środowisko i wspaniałe 
walory krajobrazowe. To gmina  Wisznice była inicjatorem 
partnerskiego porozumienia „Dolina Zielawy”. Samorządy 
pięciu gmin - Wisznic, Sosnówki, Jabłonia, Podedwórza oraz 
Rossosza podjęły współpracę w celu rozwoju oraz wspólnej 
promocji swoich gmin na terenie województwa i kraju. 

Bardzo mnie cieszy fakt, że dwie statuetki „Dobre, bo 
Bialskie” trafiły do naszych jednostek. Otrzymały je Dom 
Pomocy Społecznej w Kozuli oraz nasz Szpital Powiatowy. 
Świadczy to o tym, że nasze jednostki są naprawdę na bar-
dzo wysokim poziomie i nadal się rozwijają. 

Styczeń to miesiąc kiedy organizowane są na terenie na-
szego powiatu przeglądy kolędnicze. Na stałe do kalenda-
rza imprez tego typu wpisały się: konstantynowski przegląd 
„Za kolędę dziękujemy” oraz Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni Wschodniosłowiańskich w Terespolu. Cieszę się, że 
każdy  przegląd gromadzi tak wielu wykonawców. Najmłod-
si wykonawcy są wspaniałym dowodem na to, że tradycja 
kolędowania w naszych domach jest wciąż żywa.

Niezwykłe wydarzenie świętowaliśmy pod koniec stycz-
nia w DPS Kozula. Otóż jedna z podopiecznych świętowała 
swoje setne urodziny. Uroczystość połączono z jasełkami  
w których udział wzięli pensjonariusze tego domu. Pod ko-
niec miesiąca świętowaliśmy 10-lecie czasopisma Gościniec 
Bialski. To już 10 lat ukazuje się nasza gazeta. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób nasze czasopismo istnieje i ciągle się 
rozwija. A co najważniejsze cieszy się nie słabnącym zainte-
resowaniem wśród czytelników. Jeszcze raz wszystkim, któ-
rzy z nami współpracują składam serdeczne podziękowania 
za zaangażowanie i społeczną pracę. 

Natomiast wszystkim mieszkańcom naszego powiatu na 
cały 2012 rok składam serdeczne życzenia. 

Życzę aby rok, który się rozpoczyna był łaskawszy od tego, 
który zakończyliśmy; aby nasz powiat był miejscem wyjątkowym 
do życia i odwiedzin, ale również do pracy i aktywności zawodo-
wej; aby w tym roku każdemu udało się spełnić marzenia i plany.
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4 stycznia
Spotkanie u biskupa Dydycza 

Na stałe do kalendarza diecezjal-
nego wpisują się spotkania świą-
teczne bp. Antoniego Dydycza 
z parlamentarzystami i samorzą-
dowcami z terenu diecezji drohi-
czyńskiej. Tegoroczne spotkanie 
miało miejsce 4 stycznia. Z powia-
tu bialskiego w spotkaniu udział 
wzięli: Tadeusz Łazowski – staro-
sta bialski oraz Romuald Murawski 
– wójt gm. Konstantynów.

5 stycznia
Spotkanie opłatkowe 

Tadeusz Łazowski – starosta bialski  
uczestniczył 5 stycznia  w  spotka-
ni u opłatkowym samorządowców, 
polityków, przedstawicieli władz 
z ks. bp Zbigniewem Kiernikow-
skim. Spotkanie odbyło się w Se-
minarium Duchownym w Opolu 
Nowym.

6 stycznia

Opłatek PSL 
Ponad pięćset  osób uczestniczyło 
w spotkaniu opłatkowym, zorgani-
zowanym przez powiatowy oddział 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Białej Podlaskiej. Ludowcy spot-
kali się tradycyjnie w hali spor-
towej Wydziału Zamiejscowego 
Akademii Wychowania Fizycznego. 

11 stycznia
Spotkanie noworoczne 

u prezydenta
11 stycznia 2012 roku w hali spor-
towej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 4 w Białej Podlaskiej 
z inicjatywy prezydenta miasta 
i przewodniczącego rady miasta 
odbyło się doroczne spotkanie no-
woroczne.

12 stycznia 
Przekazanie samochodu 

Na parkinu pod budynkiem sta-
rostwa powiatowego w Białej 
Podlaskiej odbyło się uroczyste 
przekazanie samochodu marki 
Volkswagen podarowanego przez 
samorząd powiatu Oberhavel. 
Kluczyki z rąk wicestarosty nie-
mieckiego odebrał starosta bialski 
Tadeusz Łazowski, który następnie 
przekazał otrzymany samochód 
druhom z OSP Łomazy.

INFORMACJA O PRACY 
ZARZĄDU POWIATU 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Od ukazania się Gościńca Bialskie-
go z miesiąca grudnia 2011 r. Zarząd:
1. Zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie uchwa-
lenia „Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na 
lata 2012-2014”.

2. Uzgodnił projekt decyzji o warun-
kach zabudowy inwestycji pole-
gającej na rozbudowie i nadbu-
dowie budynku mieszkalnego na 
działkach położonych w miejsco-
wości Pólko gm.Biała Podlaska 
przyległych do pasa drogowego 
drogi powiatowej.

3. Przyjął informację kierowników 
jednostek powiatowych o doko-
nanych przeniesieniach planowa-
nych wydatków bieżących.

4. Przyjął Informację o przebiegu 
realizacji Strategii Rozwoju Po-
wiatu Bialskiego za lata 2009 – 
2010.

5. Zawarł porozumienie w sprawie 
opłacania składek na ubezpiecze-
nia zdrowotne dzieci z Domów 
Rodzinnych Nr 1 i Nr 2 w Bohu-
kałach.

6. Zatwierdził treść informacji do 
Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Lublinie Delega-
tura w Białej Podl. o wykonaniu 
niezbędnych robót zabezpie-
czających budynek dworu w 
Zalutyniu przez wójta gminy 
Piszczac w realizacji zaleceń 
pokontrolnych.

7. Zapoznał się z informacją wójta 
gminy Sławatycze o zamiarze 
przedstawienia sprawy przejęcia 
w zarządzanie niektórych dróg 
powiatowych Radzie Gminy Sła-
watycze na najbliższej sesji.

8. Zapoznał się z pismem Wicemar-
szałka Województwa Lubelskiego 
w sprawie zbliżającego się termi-
nu rozpoczęcia realizacji projektu 
pt. „Pilotażowy system gospoda-
rowania odpadami azbestowymi 
na terenie Województwa Lubel-
skiego” w ramach Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpra-
cy, Obszar Priorytetowy: 2. Śro-
dowisko i Infrastruktura, Obszar 
Tematyczny: „Odbudowa, re-
mont, przebudowa i rozbudowa 
podstawowej infrastruktury oraz 
poprawa stanu środowiska”.

9. Zapoznał się z informacją Podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej w sprawie re-
zerwy subwencji ogólnej na do-
finansowanie inwestycji na dro-
gach publicznych powiatowych 
i wojewódzkich oraz na drogach 
powiatowych, wojewódzkich  
i krajowych w granicach miast na 
prawach powiatu.

10. Zapoznał się z informacją burmi-
strza Terespola w sprawie usta-
lenia uchwałą budżetową Rady 
Miasta Terespol dotacji celowych 
na realizację zadań zleconych na 
podstawie porozumienia między 
jednostkami samorządu teryto-
rialnego.

11. Zapoznał się z informacją gmi-
ny Leśna Podlaska w sprawie 
przedłożenia kopii dokumentów 
potwierdzających poniesione 
koszty na wykonanie projektu 
budowlanego na budowę chod-
ników przy drogach powiato-
wych w ramach udzielenia po-
mocy rzeczowej powiatowi bial-
skiemu.

12. Zapoznał się z pismem Prezy-
denta Miasta Bia ła Podlaska  
w  s p r a w i e  z a p l a n o w a n i a  
w uchwale budżetowej Rady Mia-
sta Biała Podlaska wydatków na 
zadania przewidziane do realiza-
cji w drodze porozumień na dofi-
nansowanie wydatków Powiato-
wego Urzędu Pracy.

13. Zapoznał się z pismem radne-
go powiatu Romualda Kulawca  
w sprawie sygnałów o braku lub 
niewydolności publicznej komu-
nikacji zbiorowej, szczególnie 
w odniesieniu do uczniów szkół 
powiatu bialskiego i przekazał do 
wydziału komunikacji w celu za-
interesowania przewoźników.

14. Zaopiniował projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie uchwa-
lenia „Programu Aktywności Lo-
kalnej Powiatu Bialskiego na lata 
2012 – 2013”.

15. Zapozna ł s ię z Uchwałą Ra-
dy Miasta Międzyrzec Podl.  
w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej powiatowi bialskiemu  
w zakresie przebudowy ulicy 
Drohickiej w Międzyrzecu Podla-
skim – I etap w 2012 r.

16. Zapoznał się z informacją Komen-
dy Miejskiej Policji w Białej Pod-
laskiej w sprawie wykorzystania 
dotacji przekazanej przez powiat 
bialski na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji.

17. Uzgodnił bez uwag projekt de-
cyzji o warunkach zabudowy in-
westycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego na działce 
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13 stycznia
„Dobre, bo Bialskie” 

W piątek 13 stycznia odbyła się już 
po raz dwunasty gala wręczenia 
statuetek „Dobre, Bo Bialskie”.
Po raz pierwszy podczas gali 
rozstrzygnięto również konkurs 
„Gmina - lider samorządności”. 
Pierwsze miejsce zajęła gmina 
Wisznice. Ponadto starosta bial-
ski Tadeusz Łazowski statuetką 
wyróżnił: Bank Spółdzielczy w Ło-
mazach, Dom Pomocy Społecznej 
w Kozuli, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpi-
tal Powiatowy w Międzyrzecu 
Podlaskim, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Handlowo – Usługowe 
TRANSBET”.

14 stycznia
Otwarcie świetlicy 
w gminie Wisznice

Jan Bajkowski – wicestarosta bial-
ski uczestniczył w uroczystym 
otwarciu wyremontowanej i roz-
budowanej świetlicy wiejskiej 
w Łyniewie oraz otwarciu ścieżki 
rowerowej. Jest to inwestycja re-
alizowana w ramach programu 
Rozwój Obszarów Wiejskich  oraz 
działania Odnowa Wsi. Koszt in-
westycji to blisko 800 tys. zł – po-
wiedział Piotr Dragan, wójt gminy 
Wisznice.

Spotkanie noworoczne 
w Brześciu

W Brześciu odbyło się spotkanie 
noworoczne Polskiej Macierzy 
Szkolnej  kierowanej przez Marię 
Sulimę. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Franciszek Jerzy Stefaniuk – 
poseł na Sejm Rp, Tadeusz Łazow-
ski – starosta bialski oraz Ryszard 
Boś – radny powiatu bialskiego

17-18 stycznia
Obchody Dnia Strażaka na 

Białorusi
W dniach 17-18 stycznia br. w Mini-
sterstwie Sytuacji Nadzwyczajnych 
Republiki Białorusi w Brześciu 
odbyła się uroczysta gala z oka-
zji obchodów „Dnia Strażaka”.  
W uroczystości ze strony polskiej 
uczestniczyli starosta bialski Tade-
usz Łazowski, komendant miejski 
PSP w Białej Podlaskiej Zbigniew 
Łaziuk oraz wójt gminy Terespol 
Krzysztof Iwaniuk.

położonej w miejscowości Wo-
roniec gm. Biała Podlaska przy-
ległej do pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 1016L dr. kraj. 2 
Franopol – dr. pow. 1017L.

18. Wyrazi ł  zgodę na real izację 
kształcenia w zawodzie technik 
organizacji reklamy w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Między-
rzecu Podl.

19. Zaopiniował projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie okre-
ślenia szczegółowych warunków 
umorzenia w całości lub w części 
łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na 
raty lub odstąpienia od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej.

20. Uzgodnił bez uwag dwa projekty 
decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego pole-
gających na budowie drogi gmin-
nej Nr 100934L ul. Cegielniana  
w granicach istniejących pa-
sów drogowych w m.Chotyłów 
oraz drogi gminnej Nr 100897L 
Dobrynka–Raniewo w grani-
cach istniejących pasów drogo-
wych w miejscowości Dobrynka  
w gm. Piszczac.

21. Zatwierdzi ł zadania drogowe 
w ramach środków przewidzia-
nych na 2012 r., na remonty na-
wierzchni dróg powiatowych w 
technologii powierzchniowego 
utrwalenia emulsją i grysami.

22. Wyraził zgodę na obniżenie ceny 
wywoławczej samochodu oso-
bowego będącego w posiadaniu 
Zespołu Szkół w Małaszewiczach 
przeznaczonego do zbycia.

23. Przeznaczył Muzeum J.I. Kra-
szewskiego w Romanowie środki 
finansowe na wydatki remon-
towo – inwestycyjne w 2012 r.  
w związku z pismem tej jednostki.

24. Zapoznał się z pismem Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie 
zmian w ustroju szkół ponadgim-
nazjalnych.

25. Zaakceptował sprawozdanie  
z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu tery-
torialnego.

26. Zaakceptował zwiększenie budże-
tów szkół i poradni w związku z 
wypłatą jednorazowego dodatku 
uzupełniającego dla nauczycieli 
stażystów i dyplomowanych.

27. Wyraził zgodę na ułożenie kabli 
telekomunikacyjnych na dział-
kach powiatu bialskiego w obrę-

bie Grabanów gm. Biała Podla-
ska, stanowiących drogi.

28. Zapoznał się z informacją wój-
ta gminy Terespol w sprawie 
ustalenia powiatowi bialskiemu, 
uchwałą budżetową Rady Gminy 
dotacji na zadania do realizacji na 
podstawie porozumienia.

29. Zaopiniował projekty uchwał 
Rady Powiatu w sprawie za-
miaru likwidacji Liceum Pro-
f i lowanego w Zespole Szkó ł 
P o n a d g i m n a z j a l n y c h  i m . 
Un i tów Po d l a s k i ch  w Mi ę -
dzyrzecu Podl. oraz w spra-
w i e  l i k w i d a c j i  S z k o l n e g o 
Schroniska Młodzieżowego  
w Gnojnie.

30. Uzgodnił bez uwag projekty de-
cyzji o warunkach zabudowy in-
westycji polegających na budo-
wie budynku mieszkalnego oraz 
budynku usługowego w miejsco-
wości Piszczac osada, budynku 
mieszkalnego w miejscowości 
Wólka Kościeniewicka w gminie 
Piszczac.

31. Zapoznał się z uchwałą Składu 
Orzekającego Regionalnej Iz-
by Obrachunkowej w Lublinie  
w sprawie pozytywnego zaopi-
niowania prawidłowości plano-
wanej kwoty długu powiatu bial-
skiego z zastrzeżeniem.

32. Zapoznał się z pismem Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie dokonania podziału 
środków Funduszu Pracy na re-
alizację zadań powiatu.

33. Zatwierdził wniosek o wszczę-
cie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w pro-
cedurze pełnej, k tórego war-
tość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 
14000 euro, w trybie zapytania 
o cenę, na wykonanie podziałów 
nieruchomości.

Zarząd Powiatu podjął uchwały  
w sprawach:
1. wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny rzeczowej przez Dom 
Pomocy Społecznej w Kozuli (od 
Stowarzyszenia Wsparcia Spo-
łecznego „Stokrotka” w Kozuli),

2. przeniesienia środków pomię-
dzy zadaniami realizowanymi ze 
środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych,

3. wyboru ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu pomo-
cy społecznej f inansowanych  
z budżetu powiatu bialskiego  
w formie wsparcia oraz w formie 
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gościniec samorz¹dowy

XII sesję Rady Powiatu Bialskiego, 
która odbyła się 30 grudnia 2011 r. 
prowadził Przewodniczący Rady Po-
wiatu Przemysław Litwiniuk.

Rada Powiatu podjęła uchwały  
w sprawach:
a)  ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na tere-
nie powiatu bialskiego,

b)  uchwalenia powiatowego progra-
mu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie na lata 2012 – 2016,

c)  uchwalenia planu pracy Rady Po-
wiatu na 2012 rok,

d)  zatwierdzenia planów pracy komi-
sji Rady Powiatu na 2012 rok,

e)  wskazania wiceprzewodniczące-
go Rady Powiatu uprawnionego 
do dokonywania wobec przewod-
niczącego Rady czynności zwią-
zanych z wyjazdami służbowymi 
oraz usprawiedliwiania nieobec-
ności na sesjach i posiedzeniach 
komisji,

f)  zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej,

g)  uchwalenia budżetu powiatu bial-
skiego na 2012 rok.
Rada Powiatu rozpatrzyła infor-

macje:
-  o stanie realizacji zadań oświato-

wych za rok szkolny 2010/2011, 
w tym o wynikach egzaminów  
w szkołach prowadzonych przez 
powiat bialski,

-  z realizacji strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w powie-
cie bialskim, za lata 2009 i 2010.

18 stycznia
Podsumowanie konkursu 

 W komendzie mie jsk ie j  PSP 
w Białej Podlaskiej odbyło się 
podsumowanie konkursu „Mło-
dzież zapobiega pożarom” orga-
nizowanego przez Zarząd OSP 
w Bia łej Podlask iej .  Podczas 
podsumowania nagrody wrę-
czali Tadeusz Łazowski – staro-
sta bialski oraz prezes ZOSP RP 
w Białej Podlaskiej oraz z-ca ko-
mendanta miejskiego PSP Ma-
rek Chwlczuk.

20 stycznia
Mówili o zatrudnieniu 

W Starostwie Powiatowym od-
było się posiedzenie Powiatowej 
Rady Zatrudnienia. W obradach 
udział wzięli starosta bialski Ta-
deusz Łazowski oraz prezydent 
Białej Podlaskiej Andrzej Czapski. 
Powiatowa Rada Zatrudnienia jest 
organem opiniodawczo-dorad-
czym starosty.

Noworoczne 
spotkanie 

Gminny Ośrodek Kultury był go-
spodarzem noworocznego spot-
kania działaczy kultury powiatu 
bialskiego. W spotkaniu uczestni-
czył starosta bialski dyrektor lu-
belskiego ośrodka kultury członek 
zarządu powiatu bialskiego przed-
stawiciele Rady Gminy Terespol, 
pracownicy wydziału spraw spo-
łecznych starostwa bialskiego dy-
rektor muzeum I. Kraszewskiego 
w Romanowie oraz dyrektorzy 
instytucji kultury powiatu bial-
skiego.

22 stycznia

Jubileusz 100-lecia 
Janiny Borowik

Spotkanie noworoczne, jasełka 
w wykonaniu pensjonariuszy Do-
mu Pomocy Społecznej w Kozuli 
i uroczyste obchody setnych uro-
dzin Janiny Borowik świętowa-
no 22 stycznia 2012 roku w DPS 
w Kozuli. Na tą wyjątkową uroczy-
stość przybyło grono znakomitych 
gości. Wśród nich m.in. Tadeusz 
Łazowski – starosta bialski, Jan 
Bajkowski – wicestarosta bialski, 
Ireneusz Stolarczyk – radny sejmi-
ku wojewódzkiego oraz wielu wie-
lu innych.

powierzenia zadania organizowa-
nia i prowadzenia placówek opie-
kuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego wraz z prowadzeniem 
mieszkania chronionego, (Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
„Koło” w Białej Podl., Stowa-
rzyszenie Pomocy Rodzinie Pro-
filaktyki i Terapii „Sens” w Kon-
stantynowie, Fundacja Pomocy 
Osobom Uzależnionym i Ich Ro-
dzinom w Dołdze, Katolickie Sto-
warzyszenie „Civitas Christiana” 
w Białej Podlaskiej, Stowarzysze-
nie Rodzicielstwa Zastępczego 
„Jedno Serce” w Żabcach),

4. przekazania mienia Powiatu 
(sprzęt komputerowy na rzecz 
DPS w Kozuli),

5. wyrażenia zgody na likwidację 
składników mienia (mienie wyco-
fane z użytkowania przez Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Zalutyniu),

6. wyboru ofert na realizację zadań 
publicznych w 2012 r. w zakresie 
kultury fizycznej i turystyki (Bial-
ski Szkolny Związek Sportowy 
w Białej Podlaskiej, Uczniowski 
Klub Sportowy „ORIENTALIK” 
w Żeszczynce),

7. zmian w budżecie powiatu bial-
skiego na 2011 rok,

8. przekazania kierownikom po-
wiatowych jednostek organiza-
cyjnych niektórych uprawnień 
do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w roku 
2012,

9. powołania komisji konkurso-
wej w celu opiniowania ofer t 
złożonych w otwartym konkur-
sie ofer t na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury, 
sz tuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji,

10. powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność 
powiatu bialskiego położonej 
w obrębie Grabanów gmina Bia-
ła Podlaska,

11. ogłoszenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej własność powiatu bial-
skiego położonej w obrębie Gra-
banów gm. Biała Podlaska,

12. zatwierdzenia ceny wynajmu bu-
dynku „Pro–Morte” w Domu Po-
mocy Społecznej w Kozuli.

13. wyboru ofert na realizację w 2012 r. 
zadań w zakresie zakresu kultu-

ry, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji (XI Międzynarodowy 
Podlasie Jazz Festival - Bialsko-
podlaskie Stowarzyszenie Jazzo-
we, IV Dni Kultury Tatarskiej 
- Stowarzyszenie Rozwoju Miej-
scowości Studzianka, Wydanie 
XLII Rocznika Międzyrzeckiego 
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk  
w Międzyrzecu Podlaskim).

14. przyznania stypendiów sporto-
wych z budżetu powiatu w Białej 
Podlaskiej w 2012 roku.

15. wyrażenia zgody na zbycie ru-
chomego składnika mienia po-
wiatu bialskiego

Elżbieta Onopiuk

XII SESJA 
RADY POWIATU
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24-28 stycznia
 Targi w Berlinie

Międzynarodowe Targi Rolno-Spo-
żywcze Grüne Woche (niem. zielony 
tydzień) to jedno z najważniejszych 
spotkań producentów oraz przetwór-
ców żywności z całego świata. Pod-
czas tegorocznej, 77. edycji targów, 
która trwała od 19 do 28 stycznia 
zaprezentowało się ponad 1600 wy-
stawców z 59 krajów. Na zaproszenie 
władz powiatu Oberhavel w Targach 
udział wzięli przedstawiciele władz 
powiatu bialskiego w osobach: Ta-
deusz Łazowski – starosta bialski, 
Przemysław Litwiniuk – przewodni-
czący Rady Powiatu, dyrektor Funda-
cji Programów Pomocy Dla Rolników 
oraz Mariusz Kostka przewodniczący 
komisji Rolnictwa Gospodarki i Infra-
struktury oraz wiceprezes ARiMR. 

29 stycznia
XVII Festiwal w Terespolu

Tadeusz Łazowski – starosta bial-
ski uczestniczył w XVII Festiwal 
Kolęd Wschodniosłowiańskich 
w Terespolu. W festiwalu uczest-
niczyło ponad 30 zespołów z Pol-
ski, Białorusi i Ukrainy.

Za kolędę dziękujemy 
29 stycznia Gminne Centrum Kul-
tury i Urząd Gminy zorganizowały 
kolejny przegląd pn. ,,Za kolędę 
dziękujemy’’. Impreza ma wymiar 
powiatowy. Do udziału w pre-
zentacji włącznie z opiekunami 
zgłosiło się 246 osób. Podczas 
uroczystości władze powiatu bial-
skiego reprezentował Tadeusz Ła-
zowski – starosta bialski.
 

31 stycznia
Spotkanie u wojewody 

Na zaproszenie wojewody lubel-
skiego Jolanty Szołno-Koguc sta-
rosta bialski Tadeusz Łazowski 
uczestniczył w spotkaniu z samo-
rządowcami z województwa lu-
belskiego. Spotkanie poświęcono 
omówieniu zmian w obowiązują-
cych przepisach prawnych oraz 
przedstawieniu kwestii dotyczą-
cych finansów samorządowych.

Jubileusz Gościńca Bialskiego.
Pismo samorządowe „Gościniec 
Bialski” 31 stycznia świętowało 
swój jubileusz. W Europejskim Cen-
trum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy zgromadzili się współ-
pracownicy gazety. Gospodarzem 
spotkanie był Tadeusz Łazowski.

Stowarzyszenie Rozwoju Miej-
scowości Studzianka realizowało od 
października 2011 do końca stycznia 
2012 roku projekt w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet VII w ramach Działania 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji. Wsparciem objęte zostały  
kobiety w wieku aktywności zawo-
dowej zamieszkujące gminę Łoma-
zy. Po zajęciach ze stylizacji, wizażu 
i kosmetyki uczestniczki uczestni-
czyły w wizycie studyjnej w studium 
i gabinecie kosmetycznym Kosme-
tyka Jowita Śladewska. Podczas 
wizyty uczestniczki  poznały profe-
sjonalny sprzęt do zabiegów kosme-
tycznych. Uzyskały porady z zakresu 
kosmetyki. Dla każdej z uczestniczek 
przygotowane były indywidualne 
zabiegi kosmetyczne do wyboru. 
Zainteresowaniem cieszyły się m.in. 
mikrodermabrazja diamentowa czyli 
mechaniczne złuszczanie naskórka 
za pomocą diamentowych końcówek 
oraz drenaż limfatyczny twarzy i cia-
ła.  28 stycznia 2012 roku odbyło się 
spotkanie ewaluacyjne podsumują 
ce  realizację projektu. Wzięło   w nim 
udział blisko 60 osób. W świetlicy 

Zakończenie projektu w Studziance
w Studziance uczestniczki i zebrani 
goście oglądali pokaz zdjęć z reali-
zacji projektu. Następnie większość 
pań uczestniczących w warsztatach 
zaprezentowało nabyte umiejętności 
na chętnych osobach. Uczestniczki 
otrzymały kuferki z wybranymi przez 
siebie kosmetykami oraz zaświadcze-
nia o ukończeniu szkolenia. Wystąpił 
zespół Studzianczanie i kabaret „Zie-
lawa”. Następnie wszyscy zasiedli do 
uroczystej kolacji. Uczestniczki dzie-
liły się wrażeniami z uczestnictwa 
w projekcie. Tańce i śpiew trwały do 
późnych godzin nocnych.

Łukasz Węda
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Dochody budżetu powiatu bial-
skiego na rok 2012 zaplanowano na 
poziomie 74 mln 560 tys zł. Wydat-
ki zaś zaplanowano na poziomie 72 
mln 210 tys zł. Kwota nadwyżki któ-
rą wygospodarowano w wysokości 
2 mln 350 tys zł pójdzie na spłatę 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczki. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Lublinie wystawiła 
o przedstawionym przez Zarząd Po-
wiatu Bialskiego budżecie na rok 2012 
opinię pozytywną.  Komisja Rewizyj-
na Powiatu pod przewodnictwem 
radnej Elżbiety Iwaniuk pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu. Po-
dobną ocenę wyraziła Komisja Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego 
(radny Antonii Sacharuk), Komisja 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki 
(radny Romuald Kulawiec), Komisja 
Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruk-
tury (radny Mariusz Kostka), Komisja 
Spraw Społecznych (radna Kazimiera 
Adamiec). Swoje dodatkowe uwagi 
wniosła jedynie Komisja Budżetu i Fi-
nansów, zwiększyła wydatki w dziale: 
Transport i Łączność o kwotę prawie 
440 tys zł z przeznaczeniem na bieżą-
ce utrzymanie dróg. Dział ten z kwoty 
1.2 mln zł urósł do kwoty 1 mln 640 
tys zł. Pieniądze te jednak nie wzię-
ły się znikąd. Znaleziono je w dziale 
Administracja Publiczna który z pro-
ponowanej wielkości ponad 9 mln 
940 tys zł stopniał do 9.6 mln zł.  - 
Starostwo powiatowe zaplanowało 
o kwotę  313 tys zł mniejsze wydatki 
na administrację, natomiast radni po 
uchwaleniu mniejszych diet zaoszczę-
dzą w 2012 roku ponad 45 tysięcy. 
Ograniczono też wydatki na promocję 
powiatu bialskiego. Zabrano tu ponad 
80 tys zł. Jak mówił podczas sesji sta-
rosta bialski Tadeusz Łazowski: - To 
trudny budżet ale uda się nam go zre-
alizować z pożytkiem dla społeczno-
ści, jestem o tym przekonany - mówił 
starosta Łazowski na sesji Rady Po-
wiatu. Główny cel tego budżetu to za-
chowanie sprawnego funkcjonowania 
instytucji samorządu powiatowego. 
Inwestycje - Zarząd ma nadzieję - bę-
dą zrealizowane z nawiązką a jedno-
cześnie zmniejszony zostanie deficyt 
budżetowy. Pomimo wprowadzonych 
oszczędności powiat w 2012 roku jak 
podkreślał starosta, planuje przepro-
wadzić trzy duże projekty. - Dostęp 

Budżet 
Powiatu Bialskiego 

na 2012 rok

Jubileusz 10 – lecia świętował 
„Gościniec Bialski” wydawany przez 
Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
skiej. Na spotkanie jubileuszowe, któ-
re odbyło się w Centrum Kształcenia 
i Wychowania w Roskoszy przybyły 
osoby, które niegdyś tworzyły gaze-
tę jak również osoby, które obecnie 
związane są z miesięcznikiem. - Ciszę 
się, że powiat ma swój niezależny 
nośnik informacji. Na łamach naszego 
miesięcznika może publikować każdy. 
W każdym numerze możemy przeczy-
tać szereg informacji z życia naszej 
lokalnej społeczności. Na łamach 
„Gościńca” dajemy szansę pokazania 
się wszystkim gminom, instytucjom 

10 lat Gościńca

do Internetu szerokopasmowego za 
12.5 mln zł obejmujący 4 powiaty. 
Nasz udział to 5 mln zł. Kolejny to re-
mont Muzeum w Romanowie, koszt 
2.5 mln zł. To nasz prezent na 200 
rocznice urodzin Kraszewskiego i 50 
lecie istnienia muzeum. Trzeci to Po-
zalekcyjna Akademia Kompetencji za 
1.5 mln zł. Atrakcyjna oferta edukacyj-
na dla naszych dzieciaków gdzie ni-
gdy byśmy sami takich pieniędzy nie 
zdołali wyłożyć. Do tego kilka odcin-
ków dróg które zamierzamy zrealizo-
wać – mówi Łazowski. Za projektem 
budżetu na 2012 roku głosuje 14 rad-
nych, natomiast 5 wstrzymuje się od 
głosu. Ponadto podczas sesji radni 
przyjęli też informację Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie  z reali-
zacji strategii rozwiązywanie proble-
mów społecznych za lata 2009 i 2010. 
Radni wskazali też wiceprzewodni-
czącego Mariusza Filipiuka jako rad-
nego uprawnionego do decydowania  
o wyjazdach służbowych przewodni-
czącego rady oraz usprawiedliwiania 
jego nieobecności podczas sesji.

czy stowarzyszeniom, które chcą opi-
sać swoje inicjatywy – mówił podczas 
jubileuszu jeden z pomysłodawców 
utworzenia gazety starosta bialski Ta-
deusz Łazowski. Podczas jubileuszu 
nie zabrakło również podziękowań. Ci 
wszyscy, którzy regularnie współtwo-
rzą Gościniec od minimum pięciu lat 
otrzymali z rąk starosty symboliczną 
statuetkę z wygrawerowanymi po-
dziękowaniami. Natomiast Ci, którzy 
współpracują z gazetą krócej otrzy-
mali podziękowania w formie dy-
plomu.  „To dzięki Wam powstaje ta 
gazeta. – dziękował zebranym staro-
sta To dzięki Waszej społecznej pracy 
mieszkańcy naszego powiatu mogą 
czytać, o tym co działo się w naszych 
gminach i miejscowościach. Jeszcze 
raz bardzo serdecznie dziękuję”. Goś-
ciniec wychodzi w liczbie - półtora ty-
siąca egzemplarzy. W swoich dziejach 
pismo było kwartalnikiem oraz mie-
sięcznikiem. Na 60 stronach prezen-
towane są informacje z życia powiatu 
oraz wchodzących w jego skład gmin.
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Organizatorzy
Opłatek ludowy zorganizowany zo-
stał przez: Zarząd Powiatowy, Za-
rząd Gminny i Zarząd Miejski PSL 
Biała Podlaska.

Ludowcy połamali się opłatkiem
Prawie  600 osób uczestniczyło 

w zorganizowanym w hali Akademii 
Wychowania Fizycznego w Białej 
Podlaskiej, dorocznym opłatku lu-
dowym. Gość honorowy Minister 
Rolnictwa Marek Sawicki, zapewniał 
iż zabiega o to, by rolnicy nie byli ob-
ciążeni zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym, oraz, że polityka rolna 
w obecnej kadencji nie będzie gorsza 
niż w poprzedniej. Krzysztof Hetman 
marszałek województwa lubelskiego 
chwalił działania władz samorządo-

wych powiatu bialskiego, stwierdza-
jąc iż jest on jednym z najszybciej 
rozwijających się w województwie. 
Atmosferę spotkania umiliły występy 
zespołów ludowych, skupionych przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Białej 
Podlaskiej, występ zespołu „Podla-
sie”, oraz finalistki programu telewi-
zyjnego „Must Be The Music” Natalii 
Zozuli. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się żywa koza, która przybyła 
wraz z kolędnikami. 

Grzegorz Siemakowicz
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Powiatowa  inwestycja w Zespole 
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim zajęła trzecie miejsce w IX 
edycji konkursu „Kryształowa Cegła”.  
Organizuje je  Polskie Towarzystwo 
Mieszkaniowe w Lublinie. Nagrodę 
podczas gali zorganizowanej w Fil-
harmonii Lubelskiej odbierał starosta 
Tadeusz Łazowski. Zespół Szkół znaj-
duje się w zabytkowym XVIII-wiecz-
nym budynku dawnego seminarium 
duchownego. Po remoncie budynek 
ma nową elewację i schody. Udało 
się przywrócić funkcję wirydarzowi. 
Wykonano izolację fundamentów  
i utwardzenie terenu z powierzchnio-
wym odprowadzeniem wód desz-
czowych, odsalanie ścian, usunięcie 
wody kapilarnej ze ściany piwnicy  
i ścian fundamentowych metodą in-
iekcji. Ściany podziemia izolowano 
grubowarstwową powłoką bitumicz-
ną, gruntowano gruntem krzemia-
nowym. Renowacji ścian odbyła się 
pomocą systemu schomburg, tynki 
pomalowane farbą krzemianową. 
Do utwardzenia placów użyto kost-
ki granitowej od strony północnej  
i zachodniej, schody główne i boczne 
obłożono płytami z granitu. 

Powiatowa inwestycja 
nagrodzona

Siódmy samochód trafił w ręce bialskich strażaków
Dzięki znakomitej współpracy po-

wiatu bialskiego z powiatem Oberhavel 
bialscy strażacy ochotnicy wzbogacili 
się dzisiaj o siódmy samochód. Auto 
za symboliczną cenę 1 Euro przekazał 
na ręce Tadeusza Łazowskiego – staro-
sty bialskiego wicestarosta Oberhavel 
Egmont HAMELOW.

„To auto to symbol naszej wspa-
niałej współpracy, która rozwija się 
bardzo mocno na wielu płaszczy-
znach - mówił podczas przekazania 

wicestarosta niemiecki. Przyjmując 
kluczyki od przyjaciół z zachodu sta-
rosta bialski Tadeusz Łazowski nie 
krył zadowolenia. „Ten samochód 
jest autem w pełni sprawnym z aktu-
alnymi badaniami technicznymi. Auta 
tej marki znane są z niezawodności. 
Jego oryginalny przebieg niespeł-
na 220 tysięcy pozwoli naszym dru-
hom jeszcze na długie użytkowanie.” 
Oprócz samochodu niemieccy go-
ście bialskim druhom OSP przekazali 

specjalistyczne pasy zabezpieczają-
ce, oraz sprzęt rehabilitacyjny, który 
trafi do międzyrzeckiego szpitala. 
Przekazany w dniu dzisiejszym Volks-
wagen trafił w ręce strażaków z gm. 
Łomazy. Obecny podczas uroczy-
stości wójt gm. Waldemar Droździuk 
zapewniał, że auto będzie służyło nie 
tylko mieszkańcom Łomaz. „ Z uwagi 
na nasze położenie wyjeżdżamy do 
różnego rodzaju akcji ratowniczych 
nie tylko na terenie gminy”.
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G m i n a  R o k i t n o

7 stycznia odbyło się otwarcie 
zmodernizowanej świetlicy wiejskiej 
w Michałkach w gminie Rokitno. 
Wstęgę przecięli: Szymon Fedoruk 
(najmłodszy mieszkaniec) i najstar-
szy, pamiętający czasy budowy 
świetlicy Stefan Fedoruk, były sołtys 
Piotr Pietruczuk, przewodnicząca ra-
dy gminy Helena Nieścioruk, radny 
Andrzej Brodacki, Józef Korniluk, 
a także sołtysi: Wiesław Kukawski 
i Andrzej Jawoszek. Ks. Paweł Roz-
bicki proboszcz parafii w Klonownicy 
Dużej pobłogosławił budynek i po-
święcił krzyż, który zawisł na ścianie. 
W czasie spotkania integracyjnego 
wójt podziękował Andrzejowi Broda-
ckiemu, Wiesławowi Kukowskiemu 
i Andrzejowi Jawoszkowi za zaanga-
żowanie i pracę na rzecz moderniza-
cji świetlicy. Remont budynku odbył 
się za pieniądze z Unii Europejskiej. 
Inwestycja pochłonęła 143 tys. zł. 
Dofinansowanie wyniosło 65 tys. 
Z uzyskanych środków w świetlicy 
w Michałkach wykonano sanitariaty, 
rozbudowano instalacje elektryczną, 
wymieniono podłogę, wyremonto-
wano sufit, ocieplono budynek oraz 
wykonano elewację. Mniejsze prace 
remontowe odbyły się też w świetlicy 
w Kołczynie (wymiana okien) i Lipni-
cy (budowa sanitariatów).

Agata Sudewicz
Fot. Alicja Jawoszek

Odnowiona świetlica w Michałkach

Gości na świetlicy 
Z mieszkańcami Michałek święto-
wali m.in. radni Rady Gminy Rokit-
no, Bożena Żuk sekretarz gminy, 
Bogusława Frańczuk skarbnik 
gminy, Alicja Jawoszek dyrektor 
GIK w Rokitnie
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Te r e s p o l

Ostatni apel szkolny w roku 2011 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Terespolu poświęcony był podsu-
mowaniu szkolnych obchodów „Roku 
Czesława Miłosza”.  W naszej szkole 
zorganizowane zostały różne konkur-
sy. Był recytatorski dla uczniów szko-
ły podstawowej, gimnazjum i liceum, 
konkurs znajomości biografii Miłosza 
oraz konkurs analizy i interpretacji 
wierszy Miłosza dla uczniów liceum.
Najwięcej emocji wzbudził w całej 
szkole konkurs znajomości biografii 
Miłosza. Pierwszy etap odbywał się 
we wszystkich klasach.  W pół fina-
le  wzięło udział 27 uczniów. Wielki 
finał z udziałem 11 uczniów został 
rozegrany 29 listopada. III miejsce 
w tym konkursie przypadło ex aequo 
Michalinie Postół z klasy IIa i Monice 
Starzyńskiej z klasy IIa, II miejsce za-
jęła Agnieszka Marchlewska z klasy 
IIIc, I miejsce - Katarzyna Rydz z klasy 
IIIa. Organizatorem konkursów byli 
nauczyciele poloniści Małgorzata Pa-
pińska była autorką pytań do etapu 
klasowego konkursu wiedzy o Miło-
szu. Pytania do półfinału i finału tego 
konkursu układała Lucyna Nowak. 
Nagrody zwycięzcom ufundowała 
Rada Rodziców przy ZSO.

Lucyna Nowak

Rok 
Miłosza 

w Terespolu

Konkurs recytatorski 
szkoła podstawowa: 
Jowita Korbal (I m), Mateusz Jaku-
biuk (II m), Paulina Biłanicz (III m), 
Stanisław Daniluk (wyróżnienie) 
Gimnazjum i liceum: 
Dawid Gawryluk (I m), Sylwia Pa-
rafiniuk (II m), Monika Starzyńska 
(III m), Natalia Ferens (wyróżnienie) 
analiza i interpretacja wiersza 
Miłosza:
Ewa Danieluk (I m), Krystyna Soko-
łowska (II m), Karolina Kwiatkow-
ska (III m)
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Podsumowanie warsztatów w PNUW

Promocja walorów przyrodniczych w Pawłowie Nowym

Obserwując jery w Janowie Podlaskim

Orszak Parady Bocianów Janów Podlaski 2011

Młodzież z Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Janowie Podlaskim 
wzię ła udzia ł w projek t 
Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków 
„Bliżej natury” Opiekunem 
przedsięwzięcia ze strony 
szkoły była nauczycielka 
biologii Iwona Kaliszuk. 
„Ptasi Maraton” oraz kam-
pania edukacyjno – infor-
macyjna dotycząca obszaru 
Natura 2000 uczniów z Ja-
nowa zostały nagrodzone 
przez Komisję Konkursową 
Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków 
I miejscem i trzydniowymi 
warsztatami terenowymi 
w Parku Narodowym „Uj-
ście War ty W projekcie 
„Bliżej natury” wzięło udział 
w całej Polsce ok. 150 ani-
matorów przyrodniczych 
i około 1500 osób młodzie-
ży gimnazjalnej i ze szkół 
średnich tworzących gru-
py projektowe. W ramach 
projektu odbyły się dwa 
konkursy, na największą 
ilość stwierdzonych pta-
ków w Ptasim Maratonie 
i najciekawszą kampanię 
edukacyjno – informacyjną. 
W ramach projektu zreali-

W projekcie brali udział: 
Dawid Charytoniuk, Maciek Karcz, Agata Gładoch, Pau-
lina Syrokosz, Justyna Krzesiak, Dominika Rosa, Ilona 
Krzesiak, Katarzyna Piwowarska, Angela Kwiatkowska, 
Sylwia Chmilewska, Jakub Misiejuk, Magdalena Maksy-
miuk, Aleksandra Owerko, Paulina Malińska, Damian Kar-
piuk, Marcin Górecki, Bartek Mironiuk, Hubert Sidoruk, 
Magda Dębowska, Patrycja Karpiuk, Natalia Kondratiew, 
Patrycja Hryciuk, Rita Kostrzewa, Kamila Kwiatkowska, 
Anna Kamińska, Alicja Naumiuk, Anita Maksymiuk, Ewa 
Dąbrowska, Ola Olichwiruk, Patrycja Segeniec, Monika 
Semeniuk, Dominika Kamińska, Anna Rusinek, Dominika 
Rutkowska. Opieka: Jarosław Mydlak

Pomagali
Współorganizatorami akcji i wydarzeń projektowych 
były: Nadleśnictwo Biała Podlaska, Publiczne Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podl., Park Kra-
jobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” i Towarzystwo 
Przyrodnicze Bocian

Ptasi Maraton 
w Janowie Podlaskim

zowano akcje, warsztaty, 
wycieczki  i warsztaty tere-
nowe dla dzieci i młodzie-
ży w powiecie b ialskim: 
zimowe ptakoliczenie, ak-
cję społecznościową „Roz-
wiń Skrzydła”, warsztaty 
terenowe „P taki wodne 
w pobliżu mojej szkoły”, 
dramę o błotniaku łąko-
wym i konkurs plastyczny 
pt. „Błotniak łąkowy ary-
stokrata pól”,  warsztaty 
sowiarskie, nocne nasłuchy 
sów w nadbużańskich Bło-
niach, konkurs plastyczny 
„Ptaki w trzech porach ro-
ku”, wycieczki pod hasłem 
„Ptasi maraton”, Parada Bo-
cianów, wybór najciekaw-
szej plat formy bocianiej, 
sztuka teatralna „Sąd nad 
ropuchą i stoisko edukacyj-
ne promujące OSO „Dolina 
Dolnego Bugu” . Zwieńcze-
niem działań była wystawa 
prac plastycznych w Ga-
lerii Podlaskiej pt. „Pta-
ki w trzech porach roku” 
w Białej Podlaskiej.  Prawie 
półroczna praca młodzieży 
została nagrodzona I miej-
scem. W wydarzeniach rea-
lizowanych przez zwycięską 
grupę wzięło udział ponad 
900 osób.

G m i n a  J a n ó w  Po d l a s k i



14  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2012

Jaki był miniony rok dla Pan sta-
rosty i powiatu bialskiego?

– Rok 2011 był trudny i pełen wy-
tężonej pracy. Inwestycje, które zre-
alizowaliśmy, opiewają na kwotę 16 
milionów złotych. Tradycyjnie, jak co 
roku, wykonaliśmy kilkanaście kilo-
metrów nowych nawierzchni drogo-
wych. Zrealizowaliśmy projekt unijny 
dotyczący poprawy warunków eduka-
cyjnych naszej młodzieży. Mam tu na 
myśli kapitalny remont pięciu szkół 
średnich w naszym powiecie. Środki 
na modernizację czterech z nich po-
chodziły z funduszy europejskich (na 
tę inwestycję pozyskaliśmy blisko 6, 
5 mln zł.). Za te pieniądze powstały 
m.in. boiska, bieżnie, wspaniały inter-
nat, nowoczesne pracownie. 

Za własne pieniądze dokonaliśmy 
remontu okazałego Zespołu Szkół 
w Janowie Podlaskim, który mie-
ści się w obiekcie poseminaryjnym. 
Obecnie jest to jeden z piękniejszych 
obiektów być może i na terenie powiatu. 
Ta inwestycja została również wyróżnio-
na nagrodą przez Polskie Towarzystwo 
Mieszkaniowe „Kryształowa Cegła”.

 Kolejnym projektem był e-urząd, 
który realizowaliśmy wspólnie z gmi-
nami. Dzięki niemu doposażyliśmy 
zarówno gminy jak i powiat  w sprzęt 
komputerowy, sieć i potrzebne opro-
gramowanie. Nasze urzędy są teraz 
w pełni przygotowane do obsługi 
mieszkańców powiatu.

Powiat leży na granicy UE i grani-
czy z Białorusią. Jakie są korzyści z te-
go położenia i jakie są oczekiwania?

Pokładamy wielkie nadzieje  w za-
powiadanym małym ruchu granicz-

nym. Strona Polska zrobiła wszystko, 
aby mógł funkcjonować. Jest on nam 
niezwykle potrzebny. Jego wprowa-
dzenie znacznie ożywi tereny przygra-
niczne, spowoduje napływ kapitału, 
co wskrzesi rozwój gospodarki. Bę-
dzie też siłą napędową handlu i roz-
woju infrastruktury przygranicznej. 

Powiat stanowi wspólnotę 19 sa-
morządów i blisko 45 tysięcy miesz-
kańców? Jak układa się współpraca 
z samorządami?

– Bardzo dobrze. Łączy nas wspólna 
chęć działania na rzecz naszych miesz-
kańców. O naszej doskonałej współ-
pracy myślę, że najlepiej świadczą 
wspólnie realizowane inwestycje i róż-
nego rodzaju przedsięwzięcia. Od kilku 
lat wspólnie z wójtami i burmistrzami 
realizujemy program, który polega na 
wspólnym dzieleniu kosztów inwestycji 
wykonywanych na terenie danej gminy. 

50% środków na inwestycję prze-
znacza powiat drugie 50% przeznacza 
gmina. Dzięki takiej formule udaje 
nam się wykonywać znacznie więcej 
inwestycji. Musimy pamiętać, że nasz 
powiat posiada ponad 1100 km dróg 
i gdyby musiał sam je modernizować 
to by trwało znacznie dłużej, a tak 
przy wspólnej współpracy z włoda-
rzami gmin i miast stan naszych dróg 
sukcesywnie się poprawia.  Kolej-
nym przykładem naszej współpracy 
jest niedawno zakończony projekt 
informatyzacji urzędów. Dzięki jego 
realizacji udało się wyposażyć nasze 
urzędy w nowoczesny sprzęt oraz do-
stosować je do zdalnej obsługi intere-
santów. Takich przykładów wspólnych 
działań jest bardzo wiele, obecnie 

wspólnie oczekujemy realizacji pro-
jektu internetu szerokopasmowego. 

Rada Powiatu w większości to 
ci sami radni, którzy byli w ubiegłej 
kadencji. Mamy jednak kilka osób 
nowych. Jak ocenia Pan współpracę 
z obecną radą powiatu?

– Z radą współpracuje mi się bar-
dzo dobrze. Jest to  współpraca na-
stawiona na rozwój powiatu w trosce 
o jego mieszkańców. Nasza rada jest 
bardzo kompetentnym i konstruktyw-
nym organem władzy uchwałodaw-
czej. Przewodniczący Rady to doktor 
nauk prawnych. Jego wiedza i spore 
doświadczenie samorządowe pozwala 
na płynną i stabilną pracę rady. Nasi 
radni często bardzo wysoko stawiają 
poprzeczkę Zarządowi oraz naszym 
instytucjom. Wspólnie z Zarządem 
oraz dyrektorami placówek będziemy 
starali się sprostać tym wymaganiom. 
Wiem, że nie zawsze udaje się zaspo-
koić oczekiwania wszystkich radnych, 
ale pragnę zapewnić wszystkich, że 
będziemy się starali jak najlepiej wy-
konywać zadania przyjęte w postaci 
naszego budżetu.

Jakie są plany na 2012 rok?
– Plany na przyszły rok, pomi-

mo trudnej sy tuacj i  f inansowej 
wszystkich samorządów, są am-
bi tne. Brakuje nam m.in. środ-
ków na oświatę. Budżet zmniejszy 
się o 15 mil ionów zł. W 2010 r. 
nasz budżet wynosił ponad 100 mi-
lionów, w 2011 – ponad 90, a w 2012 
tylko 75 milionów. Potrzebne są 
oszczędności, musimy wykazać się 
dużą determinacją, jeśli chodzi o za-
trudnienie w starostwie i jednostkach 
nam podległych. Radni dostrzegając  
ten problem podczas jednej z sesji 
obniżyli sobie diety.  W ten sposób 
zaoszczędzimy ponad 45 tysięcy zł. 
 Na inwestycje przeznaczymy 8-10 
mln zł. W 2011 r. mieliśmy na ten cel 
aż 16 mln. Pomimo trudnej sytuacji, 
będziemy realizowali duży projekt 
dotyczący dostępności do interne-
tu szerokopasmowego; dokonamy 
tego wspólnie z trzema powiatami: 
parczewskim, radzyńskim i lubar-
towskim. Będziemy również kończy-
li projekt „Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji”. Ważnym przedsię-
wzięciem stanie się także remont 
Muzeum J. I. Kraszewskiego w Ro-
manowie. Rok 2012 będzie Rokiem 
Kraszewskiego. Minie wtedy 200 lat 
od urodzin pisarza i 50 od powstania 
muzeum. Modernizacje będzie, więc 
dobrym prezentem. Trudno mówić 
o tym, jakie będą kolejne lata, ale bę-
dziemy się starać, by o naszym po-
wiecie mówiono dużo i dobrze. 

WyWiad z Tadeuszem ŁazoWskim 
sTarosTą bialskim

Wy w i a d  G o ś c i ń c a
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W I Oddziale w Lublinie pracują: Katarzyna Sputowska, Kamila Dyczewska, Waldemar Charecki

Prezes Zbysław Gabrylewicz przecina symboliczną wstęgę

Ks. proboszcz miejscowej parafii poświęcił Oddział

Bank Spółdzielczy w Wisznicach 
otwarciem 21 stycznia 2012 r. nowego 
Oddziału w Lublinie zakończył realizację 
jednego z celów strategicznych Banku.  

Prezes Zarządu Zbysław Gabry-
lewicz powitał zaproszonych gości 
- przedstawicieli władz administracyj-
nych i samorządowych, przedstawicieli 
banków, firm współpracujących, człon-
ków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz 
pracowników Banku w Wisznicach. 

Do przecięcia wstęgi zaprosił: Ma-
riana Czeczotta, Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej BS w Wisznicach, 
Mirosława Bizonia, Zastępcę Dyrek-
tora Oddziału Regionalnego BPS SA 
w Warszawie, Tadeusza Walaska, Dy-
rektora Oddziału Regionalnego BPS 
SA w Lublinie i Florentynę Popław-
ską, Przewodniczącą Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Budowlano-Mieszkanio-
wej „Instalator” w Lublinie.

Wyrażając szacunek dla chrześci-
jańskiej tradycji i uważając, że wszy- 
stkie nowe przedsięwzięcia należy 
rozpoczynać w Imię Boże, prezes 
Gabrylewicz poprosił ks. Mariusza 
Nakoniecznego, proboszcza Parafii 
pw. Błogosławionego Biskupa Wła-
dysława Gorala w Lublinie, na terenie 
której leży nowa placówka, o poświę-
cenie otwieranego I Oddziału. 

Bank specjalizuje się w obsłu-
dze kredytowej rolnictwa, drobnych 
i średnich przedsiębiorstw a także 
ludności w zakresie kredytów konsu-
menckich.

Otwarcie Oddziału w Lublinie – 
mówił Zbysław Gabrylewicz, Prezes 
Zarządu BS w Wisznicach, jest efek-
tem realizacji jednego z celów strate-
gicznych naszego Banku zmierzają-
cych do rozwoju handlu i umocnienia 
pozycji rynkowej Banku. W naszych 
założeniach nowootwierana placów-
ka będzie specjalizować się w banko-
wości detalicznej i w miarę możliwo-
ści w obsłudze podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą. 

Ak tualnie Bank Spó łdzielczy  
w Wisznicach posiada pięć placówek 
bankowych: w Wisznicach, Sosnów-
ce – powiat bialski; Jabłoniu i Po-
dedwórzu – powiat parczewski oraz 
nowootwartą w Lublinie przy Alejach 
Racławickich 33. Wszystkie placówki 
Banku usytuowane są we własnych 
budynkach. Bank posiada nowoczes-
ną i rozwiniętą infrastrukturę informa-
tyczną oraz wykwalifikowaną kadrę. 

                                               Ewa Koziara

Otwarcie Oddziału 
w Lublinie

Wo j e w ó d z t w o  l u b e l s k i e



16  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2012

19 stycznia 2012 roku w świetlicy 
Komendy Miejskiej PSP przy ul. Si-
dorskiej w Białej Podlaskiej odbyło się 
spotkanie laureatów eliminacji powia-
towych  Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pod hasłem „Zapobie-
gajmy pożarom” edycji 2011 / 2012.

Konkurs, k tóry cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród dzieci 
i młodzieży,  organizowany jest od 
ponad 30 lat na terenie całego kraju 
przez Zarząd Główny Związku OSP 
RP w Warszawie. Edycja konkur-
su 2011/2012 ogłoszona została we 
wrześniu ubiegłego roku. Prace moż-
na było składać, zgodnie z regulami-
nem i wprowadzonymi zasadami do 
15 grudnia ubiegłego roku. Ogółem 
do Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP  wpłynęło z terenu powiatu 
bialskiego i miasta Biała Podlaska 
145 prac z 32 placówek szkolnych w 4 
grupach wiekowych. W dniu 05 stycz-
nia br.  Komisja Konkursowa, biorąc 
pod uwagę kryteria jakimi były m.in., 
wiek wykonawców, pomysłowość 
w podejściu do tematu, technika i  ja-
kość wykonania, walory estetyczne, 
oceniła i wyłoniła zwycięzców. Na-
grodzone i wyróżnione prace, a także 
wszystkie jakie wpłynęły na konkurs 
zostały zaprezentowane na wystawie, 
którą można było podziwiać podczas 
podsumowania konkursu.

W spotkaniu udział wzięli - pre-
zes Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP Tadeusz Łazowski Starosta 
Bialski, zastępca Komendanta Miej-
skiego PSP st. kpt Marek Chwalczyk, 
dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP 
Bożena Krzyżanowska.

Pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody za zajęte miejsca ufundowane 

przez Biuro Terenowe ZOSP RP w Bia-
łej Podlaskiej otrzymali:
i grupa wiekowa – przedszkola:

I miejsce – Izabela Górnikowska – 
Punkt Przedszkolny w Komarnie Ko-
lonii, gm. Konstantynów. II miejsce 
– Wiktor Semeniuk – Punkt Przed-
szkolny w Motwicy, gm. Sosnówka. 
III miejsce – Julia Korneluk – Szkoła 
Podstawowa w Małaszewiczach, 
gm. Terespol. Wyróżnienie – Jakub 
Iwaniuk – Punkt Przedszkolny w Ko-
marnie Kolonii, gm. Konstantynów. 
Wyróżnienie – Szymon Jakubiuk – 
Zespół Szkół w Rokitnie, gm. Rokitno.
ii grupa wiekowa – szkoły podstawo-
we – klasy i – iii:

I miejsce – Julia Burdach – Szko-
ła Podstawowa w Ortelu Książęcym, 
gm. Biała Podlaska. II miejsce – Se-
bastian Domański – Szkoła Podstawo-
wa w Misiach, gm. Międzyrzec Pod-
laski. III miejsce – Hubert Sołoducha 
– Szkoła Podstawowa w Sosnówce, 
gm. Sosnówka. Wyróżnienie – Kata-
rzyna Mikiciuk – Szkoła Podstawowa 
w Ortelu Książęcym, gm. Biała Pod-
laska. Wyróżnienie – Tomasz Stelma-
szuk – Zespół Placówek Oświatowych 
w Piszczacu, gm. Piszczac.
iii grupa wiekowa– szkoły podstawo-
we - klasy iV -Vi:

I miejsce – Oliwia Jezierska – Ze-
spół Placówek Oświatowych w Pisz-
czacu, gm. Piszczac. II miejsce – Ga-
briel Zdańkowski – Szkoła Podsta-
wowa w Misiach,  gm. Międzyrzec 
Podlaski. III miejsce – Jakub Cydejko 
– Szkoła Podstawowa w Grabano-
wie,  gm. Biała Podlaska. Wyróżnie-
nie – Piotr Gdula - Zespół Placówek 
Oświatowych w Piszczacu, gm. Pisz-
czac. Wyróżnienie – Szymon Wójto-

wicz - Zespół Placówek Oświatowych 
w Piszczacu, gm. Piszczac.
iV grupa wiekowa– gimnazja

I miejsce – Marta Kononiuk – Pub-
liczne Gimnazjum w Wisznicach, gm. 
Wisznice. II miejsce – Patrycja Chmie-
lewska – Publiczne Gimnazjum w Wisz-
nicach, gm. Wisznice. III miejsce – Emi-
lia Pikacz – Publiczne Gimnazjum w Ja-
nowie Podlaskim, gm. Janów Podlaski. 
Wyróżnienie – Kinga Miszczuk – Pub-
liczne Gimnazjum w Sworach, gm. 
Biała Podlaska. Wyróżnienie – Anna 
Naumczyk - Publiczne Gimnazjum 
w Wisznicach, gm. Wisznice.

Spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”  edycja 2011/212 

–  etap powiatowy – powiat bialski – 19 styczeń 2012 rok

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

Opiekunowie jako podziękowanie 
za poświęcony czas i włożony wysi-
łek otrzymali okolicznościowe dyplo-
my i notesy.

Organizatorzy konkursu wszyst-
kich szczebli zapraszają do udziału 
w kolejnych edycjach.  

Laureaci konkursu z powiatu bial-
skiego w poprzednich edycjach, na 
szczeblu centralnym byli wysoko oce-
niani. Ich prace prezentowane były na 
wydawnictwach okolicznościowych – 
plakaty, kalendarze. Ponadto dla lau-
reatów szczebla centralnego Zarząd 
Główny Związku OSP RP  w Warsza-
wie jako nagrodę co roku organizuje               
2 - tygodniowe plenery artystyczne, 
które odbywają się w ciekawych miej-
scach na terenie kraju np. Ciechocin-
ku, Krynicy Górskiej, Roskoszy.  

Na zakończenie spotkania strażacy 
z JRG PSP zorganizowali dla uczestni-
ków pokaz sprzętu pożarniczego jaki 
znajduje się na wyposażeniu jednost-
ki, pozwolili przymierzyć hełm straża-
cki, wziąć do ręki prądownicę, zajrzeć 
do kabiny samochodu bojowego i na 
chwilę zostać strażakiem.
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Jaki był dla Pana rok 2011 osobi-
ście oraz jaki był dla miasta?

– Rok 2011 był pierwszym pełnym 
rokiem po wyborach. W roku tym przy-
szło mi się zmierzyć z tym co obieca-
łem wyborcom a rzeczywistością jaka 
mnie zastała. Był to także pierwszy rok 
kiedy wystąpił problem ze zbilansowa-
niem bieżących wydatków i przycho-
dów – sygnał nadchodzącego kryzysu. 
Był to rok bardzo trudnych niepopular-
nych działań związanych z dostosowa-
niem wydatków bieżących do możliwo-
ści budżetu miasta. 

Z drugiej strony był to kolejny rok 
bardzo istotnych sukcesów w zakre-
sie realizacji projektów z funduszy 
unijnych, które miasto zaabsorbowa-
ło. Rewitalizacja centrum miasta Bia-
ła Podlaska, Racjonalizacja systemu 
transportu publicznego w mieście 
Biała Podlaska – II etap, Przebudowa  
Al. Solidarności, Budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów dla re-
gionu Biała Podlaska. Ogólna suma 
pozyskanych środków unijnych to ok. 
100 mln PLN

W wymiarze osobistym był to rok 
niczym nie wyróżniący się od lat po-
przednich. Dzięki Bogu dopisuje mi 
ciągle zdrowie, powiększa się rodzina 
- urodził mi się trzeci wnuk. Wszystko 
to daje pozytywny nastrój do pracy 
na stanowisku Prezydenta Miasta Bia-
ła Podlaska. 

Niezależnie od jednostkowych 
przypadków trudnych relacji z nie-
którymi radnymi opozycji był to od 
dłuższego czasu pierwszy rok po-
prawnych stosunków pomiędzy or-
ganem wykonawczym – Prezydentem 
Miasta, a organem ustawodawczym 
– Radą Miasta. Za to bardzo dzięku-
ję kolegom radnym z SLD, PO, PSL  
a także swoim radnym z Akcji Sa-

morządowej. Nie mogę nie poczynić 
uwagi do radnych z PIS, że opozycja 
w samorządzie jest trochę czymś 
innym niż opozycja parlamentarna 
i może wypadałoby czasem w po-
czuciu elementarnej sprawiedliwości 
i troski o dobro miasta niektóre pro-
jekty Prezydenta poprzeć.

Stały rozwój infrastruktury mia-
sta daje szanse na rozwój całego Po-
łudniowego Podlasia. Jak Pan oce-
nia czy w najbliższych latach mamy 
szansę na gwałtowny rozwój?

– Chciałbym się mylić ale perspek-
tyw gwałtownego rozwoju nie bardzo 
dostrzegam. Mówię to ze smutkiem, 
ale w moim przekonaniu taka jest real-
na sytuacja, chociaż chciałbym aby 
było inaczej. Poziom rozwoju woje-
wództw wschodnich, a tym samym 
Białej Podlaskiej ciągle odstaje, nie 
tylko od bardzie rozwiniętych regio-
nów ale także od średniej krajowej. 
Taka sytuacja zniechęca potencjalnych 
inwestorów, co z kolei pogarsza 
wskaźniki rozwojowe, na które znowu 
negatywnie reagują potencjalni inwe-
storzy. Jest to swoisty zaklęty krąg,  
z którego trudno będzie nam się wy-
rwać bez konkretnych działań władzy 
centralnej. Istnieje co prawda Program 
Operacyjny Rozwój Polski Wschod-
niej, ale w moim przekonaniu nie 
stwarza on realnych impulsów rzeczy-
wistej poprawy atrakcyjności naszych 
regionów i zniwelowania dużej dys-
proporcji między Polską Wschodnią,  
a bardziej rozwiniętą częścią kraju. 

Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to:
-  zagrożone są dwa duże projekty 

samorządu województwa z powo-
du braku środków finansowych, 

-  ciągle oddala się termin budowy 
autostrady łączącej Warszawę ze 
wschodnią granicą, 

-  nieprzewidywalna jest wciąż sytu-
acja w Białorusi czy też w Ukrainie 
Mając na względzie przytoczone 

argumenty uzasadnienie mego pesy-
mizmu wydaje się oczywiste. 

W tym pesymizmie chciałbym 
jednak zwrócić uwagę na świateł-
ko w tunelu. Biała Podlaska ciągle 
nie straciła szansy na powstanie 
portu lotniczego. Jest to oczywi-
ście bardzo trudne przedsięwzięcie, 
bo  skazane jest ono na f inanso-
wanie tylko przez kapitał prywat-
ny. Bialskie inwestycje lotniskowe  
w odróżnieniu od Świdnika nie mogą 
liczyć na wsparcie z pieniędzy pub-
licznych. Stąd też ostrożne podejście 
inwestorów, powolne dochodzenie 
do projektów, ale mimo wszystko 
ciągle jakaś szansa jest. 

W Białej Podlaskiej mamy centra 
handlowo – usługowe, uczelnie, in-
stytucje regionalne, o co w najbliż-
szej przyszłości wzbogaci się miasto 
Biała Podlaska?

Z wiedzy jaką posiadam Biała 
Podlaska wzbogaci się w najbliższym 
czasie o kolejne wielomilionowe in-
westycje na dwóch uczelniach. AWF 
- Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju  
w Białej Podlaskiej oraz hala sporto-
wo widowiskowa na 2,5 tys. osób, 
Państwowa Szkoła Wyższa – szeroko  
rozumiany kampus uczelniany.  Wie-
lomilionowe inwestycje  Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego. 
Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
powstanie Multi Centrum - najno-
wocześniejszy taki obiekt w tej czę-
ści Polski.  Blisko 100  milionowa 
inwestycja w Zakład Zagospoda-
rowania Odpadów, który zapewni 
nam spełnienie standardów Unii Eu-
ropejskiej w zakresie składowania  
i utylizacji odpadów stałych. Unowo-
cześnienie układu komunikacyjnego  
w mieście obejmujące nie tylko drogi 
ale i tabor komunikacji publicznej. Na-
stąpi istotne upiększenie centrum mia-
sta poprzez realizację projektu Rewita-
lizacja Centrum Miasta Biała Podlaska. 

To są te perspektywy, które sta-
wiają miasto na coraz wyższym pozio-
mie atrakcyjności dla jego mieszkań-
ców jak też czynią je bardziej atrakcyj-
nym z punktu widzenia zewnętrznych 
decyzji lokalizacyjnych. Jeśli dodamy 
do tego jeszcze inwestycje prywatne, 
takie jak Galeria Bialska, która według 
zapewnień inwestorów ma kosztować 
blisko 120 mln PLN. Jeśli dodamy do 
tego prężny rynek deweloperski oraz 
aktywność bialskiej spółki ZGL w za-
kresie budowy mieszkań socjalnych, 
to może znaczyć że nasze miasto 
będzie w najbliższym czasie miej-

WyWiad z andrzejem CzaPskim 
PrezydenTem biaŁej Podlaskiej

Wy w i a d  G o ś c i ń c a
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scem jeszcze bardziej atrakcyjnym  
do zamieszkania z dużymi szansami 
rozwojowymi.

Jakie wspólne przedsięwzięcia 
miasto planuje z samorządami na-
szego powiatu?

Biała Podlaska nie funkcjonuje 
w pustce, jest miejscem oddziału-
jącym na bliższe i dalsze otoczenie. 
Codzienne sprawy mieszkańców 
miasta i najbliższego regionu przeni-
kają się.  Mam tu na myśli interakcje 
w odniesieniu do Gminy Wiejskiej 
Biała Podlaska a także całego Po-
wiatu Bialskiego. Co prawda więk-
szość codziennych działań i usług 
naszego samorządu skierowana jest 
do mieszkańców miasta, są jednak 
znaczne obszary naszej działalności, 
z których korzystają mieszkańcy gmi-
ny wiejskiej  a także całego powiatu. 
W naszych szkołach średnich uczy 
się ok. 60% młodzieży spoza miasta. 
Podobna sytuacja jest w Państwowej 
Szkole Wyższej. Miasto oferuje swo-
ją infrastrukturę kulturalną – Bialskie 
Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę 
Publiczną na potrzeby mieszkań-
ców okolicznych gmin. Sztandarowy 
przykładem współpracy jest oferta 
przyjęcia przez gminy Powiatu Bial-
skiego korzystania z miejskiego Za-
kładu Zagospodarowania Odpadów, 
który będzie służył nie tylko miastu 
ale także okolicznym gminom. Inwe-
stycja ta to blisko 100 mln zł. w 60% 
pokryta będzie ze środków Miasta 
Biała Podlaska /WOD-KAN i Gmina 
Miejska/. Współpracujemy w zakresie 
zwalczania bezrobocia – Powiatowy 
Urząd Pracy. Miasto korzysta z Domu 
Pomocy Społecznej, Domu Dziecka 
znajdujących się na terenie powiatu. 
A z kolei miejskie Centrum Informacji 
Turystycznej świadczy usługi promo-
cji turystyki na rzecz całego powiatu.

Lata 2012-2013 są ostatnimi latami 
obecnej perspektywy finansowej bu-
dżetu UE. Poszukując szans na przy-
szłość dla miasta i regionu już dzisiaj 
powinniśmy pilnie śledzić na jakich 
zasadach będą rozdzielane środki 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w perspektywie 2015-2020. Możemy 
mieć satysfakcje z mijającego okresu 
programowania, w którym miasto 
osiągnęło maksymalnie co mogło 
osiągnąć. Istotne aby nowy okres 
programowania był pod tym wzglę-
dem równie efektywny dla naszego 
miasta. Zapewni to Białej Podlaskiej 
wzmocnienie potencjału rozwojo-
wego, który będzie służył przede 
wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta, ale będzie także oddziaływał 
istotnie na najbliższy region.

Dnia 17 stycznia 1874 roku w Dre-
lowie, parafii unickiej, wojsko rosyj-
skie zastrzeliło 13 unitów i ciężko ra-
niło około 200 osób. Unici w Drelowie 
wytrwale bronili własnej cerkwi i wia-
ry nie chcąc oddać kluczy do świąty-
ni, i przyjąć prawosławia. Drelów, był 
parafią unicką od 1661 roku, należał 
do ówczesnego powiatu i dekanatu 
radzyńskiego. Proboszcz parafii ks. 
Jan Welinowicz został wywieziony 
do więzienia w Chełmie, gdyż nie 
chciał przejść na prawosławie. No-
wemu księdzu prawosławnemu pa-
rafianie odebrali klucze od świątyni. 
Rano 17 stycznia 1874 roku przybyło 
stu kozaków i trzy roty piechoty oraz 
naczelnik powiatu major Kotow, który 
zażądał wydania kluczy cerkiewnych.

Dalszy przebieg wydarzeń przed 
świątynią w Drelowie tak opisuje 
wspomniany ks. J. Pruszkowski: (...) 
„Lud odrzekł, że nie może oddać klu-
czy do swojej cerkwi i nie odstąpi 
od swojej świątyni w obronie przed 
jej widocznym sprofanowaniem. (...) 
Naczelnik zakomenderował nahajki,  
a kozactwo piesze i konne wpadło na 
cmentarz cerkiewny i poczęło rozbi-
jać głowy ludu i jego twarze, raniąc 
grubymi batogami. Katowanie wywo-
łało ogólny opłacz pomiędzy ludem. 
(...) Piechota z kozakami uszykowała 
się za parkanem cmentarza i o godzi-
nie 12 w południe otworzyła ogień 
do bezbronnych wiernych. (...) To 
morderstwo osiągnęło skutek wprost 
przeciwny temu, jaki chciano wywo-
łać. Religijny śpiew „Święty Boże”, 
„Kto się w opiekę” rozlegał się żałoś-
nie, a lud, padając na kolana, otwierał 
wojsku swoją pierś do strzału, jakby 
zazdroszcząc szczęścia męczeństwa 
poległym sąsiadom i braciom”.

Wszyscy unici pozostali na miej-
scu. Przez całą noc pilnowało ich 
wojsko. Następnego dnia naczel-
nik rozkazał si łą wywlec sprzed 
świątyni zmarzniętych  
i pobitych unitów, i dokoń-
czyć krwawą akcję. (...) Po 
wywleczeniu biednego 
ludu za cmentarz, przy-
wieziono dwie fury rózeg 
i zaczęto kłaść na ziemi  
i smagać wszystkich bez 
wyjątku. Kobiety i dzieci 
dostawały od 25 do 100 
uderzeń, mężczyźni od 100 
do 200 razów (...) Gdy żoł-
nierze trzymali lud z dala 
od cerkwi, naczelnik spro-
wadził popa i posprzątał 

zabitych. Rannych na furmankach 
odwieziono do domów, potem kazał 
Kotow rozpędzić nahajkami kobiety 
i dzieci po wsiach. Mężczyzn kazał 
powiązać, młodszych z nich odesłał 
do więzienia jako buntowników, star-
szych rozpędził do domów”.

W obronie wiary przed świątynią 
w Drelowie 13 unitów poniosło śmierć 
męczeńską: Symenon Pawluk, Win-
centy Bazyluk, Teodor Bocian, Andrzej 
Charytoniuk, Trochim Charytoniuk, 
Jan Kościuczyk, Teodor Kościuczyk, 
Paweł Kozak, Andrzej Kubik, Jan Ku-
bik, Jan Łucik, , Jan Romaniuk, Onufry 
Tomaszuk. Pomordowanych unitów 
pochowano na miejscowym cmenta-
rzu. Rannych było prawie 200 osób.

Pomordowanych unitów pocho-
wano na miejscowym cmentarzu. 
Rannych było prawie 200 osób. Po 
tych wydarzeniach świątynia uni-
cka w Drelowie została zamieniona 
na cerkiew prawosławną. Podobnie 
stało się z wszystkimi świątyniami 
unickimi w diecezji chełmskiej po 
zlikwidowaniu administracyjnym 
Kościoła unickiego w 1875 roku. 
Pozbawieni świątyń i kapłanów uni-
ci, mimo prześladowań i represji, 
znajdowali pomoc i opiekę duszpa-
sterską w Kościele rzymskokatoli-
ckim, tak na Podlasiu jak i w Gali-
cji.Pamięć o męczeństwie unitów  
w Drelowie pozostała mimo likwi-
dacji Kościoła unickiego i dalszego 
prześladowania unitów. Po uzyska-
niu niepodległości zaczęto groma-
dzić świadectwa o męczeństwie 
unitów na Podlasiu, a łacińska die-
cezja podlaska rozpoczęła formalnie 
w 1939 roku proces informacyjny, 
jako przygotowanie do beatyfikacji 
Unitów Podlaskich, aby uwielbić Bo-
ga poprzez tych, którzy okazali he-
roizm swojej wiary i przyjęli śmierć 
męczeńska jako wyraz swojej jed-
ności w wierze z papieżem. 

Męczeństwo Unitów w Drelowie

H i s t o r i a
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Początki Pratulina przypadają na XV 
w.. Pierwotna nazwa Pratulina to Hor-
nów. Był tu zamek obronny „Paleniow-
szczyzna”. Od 1460 r. należał do Litwy.

W VII w. należał do Józefa Sapie-
chy i to właśnie on w 1732 r. zmienił 
nazwę na Pratulin (łac. prata oznacza 
łąka). Od 1754 r. stanowił własność 
rodu Potockich. Król August III uczy-
nił Pratulin miastem, które od 1820 r. 
było własnością hr. Wieruszów – Ko-
walskich. Wtedy to nastąpił upadek 
miasta. Pratulin odzyskała rodzina 
Potockich.

Od 1815 r. ziemia prarulińska była 
w Księstwie Kongresowym. Od 1866 r. 
była częścią guberni siedleckiej. 

Dnia 24.01.1874 r. dokonało się 
tu męczeństwo 13 unitów za wiarę  
i jedność Kościoła. Dnia 11 listo-
pada 1918 r. po 123 latach niewoli  
w zaborze rosyjskim, przyszła tu Wol-
ność. Podczas wojny z bolszewikami  
w 1920 r. ginęli tu obrońcy Ojczyzny. 
Na cmentarzu jest ich kopiec. 

W 1928 r. część majątku, z woli 
Jakuba Potockiego, wzbogaciła fun-
dację Towarzystwa do walki z rakiem 
i gruźlicą.

W klimacie planowych prześlado-
wań w całej unickiej diecezji chełm-
skiej, zatem na Podlasiu i w Ziemi 
Chełmskiej, zaistniało Wydarzenie 
Pratulińskie. W Pratulinie zastosowano 
podobne metody jak w wielu innych 
parafiach unickich. Chciano „na siłę” 
unitów uczynić wyznawcami religii ca-
ra. Wierni zdecydowanie sprzeciwiali 
się tym usiłowaniom. Doszło tu do ot-
wartej i publicznej konfrontacji z Kuta-
ninem, carskim naczelnikiem powiatu 
konstantynowskiego, który zażądał, 
aby unici przekazali swoją świątynię 
nowemu proboszczowi, wyznaczo-
nemu przez władze rządowe. Lud nie 
godził się na rządowego proboszcza. 
Naczelnik dał kilka dni do namysłu. 

Wrócił do Pratulina 24 stycznia 
1874 r. z sotnią kozaków pod dowódz-
twem pułkownika Steina, niemieckie-
go luteranina. Przy cerkiewce zebrała 
się prawie cała parafia. Naczelnik 
zażądał kluczy, by otworzyć cerkiew 
i wprowadzić nowego proboszcza, 
anty-unitę, ks. Leontyna Urbana. 
Zebranych straszył wojskiem, które 
ustawiono tuż za parkanem przykoś-
cielnym.

Nerwowe pertraktacje nie roz-
wiązały sprawy. „Panie naczelniku 
– powiedział Daniel Karmasz, jeden 
z autorytetów parafialnych, dziś bło-
gosławiony Męczennik – gdyście za-
bierali nam organy zaręczałeś nam, 
że rząd nie ma zamiaru narzucać nam 
prawosławia. Powiedziałeś, że gdyby 
kto kiedy od nas lub od naszej cerkwi 
zażądał czegoś więcej, to wtedy mo-
żemy wszyscy, starzy i młodzi, wziąć 
kołki i za wieś przepędzić każdego, 
choćbyś ty sam był wtrącającym się 
do naszej wiary i cerkwi. Tyś sam więc 
nas nauczył i upoważnił, że dziś stoimy 
w obronie naszej cerkwi i wiary, gdy 
nam przez popa chcecie narzucić pra-
wosławie a cerkiew świętą sprofano-
wać. Dziś sądzisz, panie, swoją własną 
sprawę i swoje słowa. Nie wzięliśmy 
jednak kołków jakieś ty nam nakazał, 
wolimy stać i umrzeć bezbronni, przy 
świętym progu naszej cerkwi”.

Pułkownik Stein tymczasem wy-
dał rozkazy i przegrupował żołnierzy. 
Ci ustawiali bagnety na karabinach, 
chcąc przemocą zająć unicką świąty-
nię. Wśród jej obrońców byli dawni 
żołnierze z carskiej armii. Oni znali 
zasady wojskowego rzemiosła. Wie-
dzieli, że prawem jest zabroniona 
brutalność wojska. Dlatego Feliks 
Osypiuk, nie tak dawno jeszcze służą-
cy w armii cara, powiedział: „Wiemy, 
że według postanowienia carskiego 
nikogo bić nie wolno. Dlatego, jeśli 
napadać nas i bić będziecie, będzie-
my się bronić, czym kto może. Ale 
jeśli car upoważnił was do zabijania 
nas, lud gotowy jest zginąć za Boga i 
wiarę i nie cofnie się ani kroku przed 
śmiercią”. Wojsko jednak przekroczy-
ło parkan i bijąc łudzi kolbami karabi-
nów oraz kłując bagnetami torowało 
sobie drogę do cerkwi. Odpowiedzią 
na brutalność kozaków były rzucone 
kamienie i bojowo podniesione, zna-
lezione w pobliżu, kołki.

Pułkownik Stein wycofał nieco 
poturbowanych żołnierzy. Rozkazał 
teraz rozwinąć sztandar wojskowy, 
nabić broń i zatrąbić „do ataku”. Ude-
rzono w bębny. Padł rozkaz strzelania. 
Daniel Karmasz, który trzymał duży 
krzyż zawołał do współobrońców 
świątyni: „Odrzućcie wszystko, kołki 
i kamienie, pod kościół. To nie bitwa 
o kościół. To walka za wiarę i za Chry-
stusa!” Ktoś zaintonował pieśń: Kto 
się w opiekę... Padła komenda: ognia! 

Padły strzały. Upadł zabity Win-
centy Lewoniuk. Śmiertelnie został 
postrzelony Daniel Karmasz. Upadł 
na krzyż, który jeszcze przed chwilą 
trzymał wysoko nad głowami. Krzyż 
podniósł Ignacy Frańczuk z Derła, ale 

i on zaraz martwy osunął się na zie-
mię. Śmiertelna kula dosięgła 19-let-
niego Aniceta Hryciuka z Zaczepek, 
który przyniósł obrońcom jedzenie. 
Wychodząc z domu powiedział: „mo-
że i ja będę godny, że mnie zabiją”. 
Teraz leżał martwy. Jego martwe 
ciało podniósł z ziemi Filip Geryluk, 
sąsiad młodego męczennika, wołając 
do kozaków: „już narobiliście mięsa, 
możecie go mieć więcej, bo wszyscy 
jesteśmy gotowi umrzeć za naszą wia-
rę”. Za chwilę sam padł rażony kulą. 
Onufrego Wąsyluka, który rok temu za 
800 rubli został wykupiony od służby 
wojskowej, kula trafiła w głowę, rozry-
wając czaszkę. Świadkami jego śmier-
ci była żona i matka, która opłakiwała 
swego syna. – „Matko, nie płaczcie 
swego syna jak ja nie płaczę straty 
męża – pocieszała synowa; wszak on 
ani za zbrodnię, ani za występek został 
zabity. Owszem, cieszmy się, że poległ 
za wiarę. O, gdybym ja była godna 
umrzeć z nim.” Od kul kozackich zginę-
ło na miejscu dziewięciu unitów, czte-
rech ciężko rannych umarło tej samej 
doby w domach.

Masakra zapewne trwałaby dłu-
żej, gdyby nie wypadek postrzelenia 
żołnierza przez współ-atakującego 
kozaka. Przerwano więc ogień. Teraz 
żołnierze bez przeszkód dotarli do 
drzwi cerkwi, które otworzyli przy 
pomocy siekiery.

Do świątyni wprowadzono rzą-
dowego proboszcza. Tymczasem 
rozproszony lud zbierał swoich ran-
nych, których było ok. 180 osób. Cia-
ła zabitych zaś leżały na cmentarzu 
przez całą dobę. Potem pogrzebano 
je, bezładnie wrzucając do wspólnej 
mogiły, którą zrównano z ziemią, 
aby nie pozostawić żadnego śladu 
po pochówku. Miejscowi ludzie jed-
nak dobrze zapamiętali to miejsce. 
źródło: http://www.sanktuariumpra-
tulin.pl

Historia 
męczenników 

z Pratulina

H i s t o r i a
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Uroczystość wręczenia wyróż-
nień starosty bialskiego „Dobre, bo 
Bialskie” stała się okazją do spot-
kania ludzi, którzy na co dzień kre-
ują wszechstronny rozwój powiatu 
bialskiego. Nie zabrakło także gości. 
Było to też spotkanie noworocz-
ne władz samorządowych powiatu  
z przedstawicielami samorządów, 
przedsiębiorcami, przedstawiciela-
mi firm, instytucji i organizacji dzia-
łających na terenie powiatu i miasta 
Biała Podlaska. Starosta Tadeusz 
Łazowski już po raz dwunasty przy-
znał wyróżnienia „Dobre, bo Bial-
skie”. Tegoroczni laureaci to: Bank 
Spółdzielczy w Łomazach, Dom  Po-
mocy Społecznej w Kozuli, Przedsię-
biorstwo  Produkcyjno - Handlowo 
– Usługowe „TRANSBET” w  Białej 
Podlaskiej, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Powiatowy w Międzyrzecu Podla-
skim oraz Gmina Wisznice-Lider Sa-
morządności. W poprzednich latach 
statuetkami i dyplomami starosty 
uhonorowano pięćdziesięciu pięciu 
laureatów. 

Po raz czwarty  podczas uroczy-
stości „Dobre, bo Bialskie” wyróż-
niono „Najlepszą bibliotekę roku 

Wyróżnieni  za rozwój powiatu
w powiecie bialskim”. Została nią 
Filia w Szóstce Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Drelowie. W trakcie 
spotkania odbyła się również loteria 
„Przyjaciele-Przyjaciołom”, podczas 
której rozlosowano ponad 50 pre-
zentów ufundowanych przez przed-
siębiorców i instytucje. Uroczystość 
uświetnił występ chóru męskiego z 
parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki 
Bożej Różańcowej  w Sławatyczach 
oraz grupy wokalnej  „Melizmat” 
działającej  przy Gminnym Centrum 
Kultury w Konstantynowie.

Zasłużeni dla powiatu 
Gala była też okazją do wręczenia 
medali „Zasłużony dla powiatu bial-
skiego” osobom przyczyniającym się 
do jego rozwoju i promocji. Starosta 
Tadeusz Łazowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk 
oraz wicestarosta Jan Bajkowski ude-
korowali nimi: Ks. Prałata Stanisława 
Grabowieckiego – dziekana dekanatu 
janowskiego, Ks. Kanonika Józefa 
Brzozowskiego – dziekana dekanantu 
międzyrzeckiego, ks. Andrzeja Kanię 
- proboszcza parafii w Sławatyczach, 
Dariusza Domitrza działacza Bialskie-
go Związku Sportowego z  Konstanty-

nowa, Janinę Giermaz nadleśniczego 
Nadleśnictwa Biała Podlaska, Irenę 
Krzych-Haidar lekarza w szpitalu po-
wiatowym w Międzyrzecu Podlaskim, 
Ryszarda Osypiuka przedsiębiorcę 
z Terespola, Romualda Pietrosiuka 
ordynatora oddz. w szpitalu w Mię-
dzyrzecu Podlaskim, Danutę  i Stani-
sława  Pietrusików  z Nadleśnictwa 
Chotyłów, Artura Soszyńskiego nad-
leśniczego Nadleśnictwa Chotyłów, 
Witolda Wójtowicza dyrektora BGŻ 
Oddz. w Białej Podlaskiej, Wiesława 
Zaniewicza z-cę dyrektora ds. ekono-
miczno-ekspoloatacyjnych w szpitalu 
powiatowym w Międzyrzecu Podla-
skim oraz Mikołaja  Żuka dyrektora  
ds. Rozwoju Rynków Wschodnich 
SGS Polska Sp. z o.o. w Małaszewi-
czach.  

Goście „Dobre bo bialskie” 
W gali wręczenia nagród za 2011 

rok uczestniczyło ponad  dwieście 
osób, a wśród nich m.in.: wicemar-
szałek województwa lubelskiego 
Sławomir Sosnowski, Konsul Re-
publiki Białoruś Aleksander Łozicki, 
zastępca prezesa Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Mariusz Kostka, dyrektor Departa-
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Laureaci „Dobre, bo Bialskie 2012”

Dyrektor - Ireneusz Stolarczyk
Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-
-eksploatacyjnych - Wiesław Zaniewicz

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim zabezpiecza świadczenia 
zdrowotne dla ponad 52 000 miesz-
kańców miasta Międzyrzec Podlaski 
i okolicznych gmin. Z usług zakładu 
korzysta coraz więcej pacjentów  
z całego kraju, jak również z Białorusi, 
Ukrainy oraz krajów UE. 

Świadczenia zdrowotne w y-
konuje na bazie 135 - łóżkowego 
Szpitala Powiatowego i Przychodni 
Specjalistycznej.  Ważnym atrybu-
tem międzyrzeckiej placówki służby 
zdrowia jest posiadanie działów diag-
nostyki laboratoryjnej i obrazowej, 
izby przyjęć, rehabilitacji, centralnej 
sterylizacji, bloku operacyjnego zloka-
lizowanych w kompleksie szpitalnym, 
wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
i specjalistyczną aparaturę medycz-
ną, co gwarantuje kompleksowość, 

SP ZOZ Szpital Powiatowy                                  
w Międzyrzecu Podlaskim

wysoką jakość, szeroki asortyment, 
precyzję i wiarygodność udziela-
nych świadczeń zdrowotnych. W 
ocenie konsultantów wojewódzkich 
poszczególnych specjalności SP 
ZOZ Międzyrzec Podlaski to placów-
ka spełniająca wymogi i standardy 
nowoczesnego lecznictwa. SP ZOZ 
ma wdrożony system zarządzania 
jakością wg normy ISO 9001:2008 
potwierdzony Certyfikatem CSQ NET 
ważnym do 2012 roku. Aktualnie za-
kład przygotowany jest do ponownej 
oceny spełniania standardów akre-
dytacyjnych i zabiega o aktualizację 
statusu szpitala akredytowanego. Po-
lityka zarządzania prowadzona przez 
zakład od kilku lat owocuje zmianą 
wizerunku szpitala na szpital nowo-
czesny, przyjazny dla pacjentów oraz 
pracowników. Ostatnie inwestycje 
w wysokospecjalistyczny sprzęt i 
aparaturę medyczną oraz bazę lo-
ka lową, poprawi ł y dos tępność 
lokalnej społeczności do wysokospe-

cjalistycznych procedur medycznych. 
Efek tywna poli t yka zarządzania 
finansami zakładu pozwoliła nie tyl-
ko uzyskać w okresie ostatnich lat 
dodatni wynik finansowy, ale także 
wygenerować znaczne środki na in-
westycje w SPZOZ.  

Wykorzystanie środków unijnych:
a) Zakup jezdnego aparatu RTG typu 

„ramię C” do prześwietleń śród-
operacyjnych; 

b) Termomodernizacja budynku 
głównego szpitala (oddział we-
wnętrzny oraz dziecięcy);

c)  Adaptacja pomieszczeń po pralni 
wraz z wyposażeniem na oddział 
opieki długoterminowej;

d) Zakup trzech aparatów RTG wraz 
z ucyfrowieniem oraz systemem 
RIS/PACS;

e) Termomodernizacja pawilonów: 
chirurgicznego i położniczo-gine-
kologicznego; 

f)  Z ak up sp r zę t u  me d yc znego 
oraz systemów informatycznych 
wspierających zarządzanie danymi 
SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
OSIĄGNIĘCIA:

a) Certyfikat „Rzetelni w ochronie 
zdrowia 2011 woj. lubelskiego”;

b) Dyplom za uzyskanie bardzo 
dobrych w yników w Ogólno-
polsk im Sprawdzianie Wiary-
godności Badań w Mikrobiologii  
w zakresie identy f ikacji, leko-
wraż l iwośc i  i  mechan izmów 
oporności na lek i  czynników 
etiologicznych zakażeń bakte-
ryjnych wydany przez Centralny 
Ośrodek Badań Jakości w Diag-
nostyce Mikrobiologicznej POL-
MICRO w latach 2006 - 2010; 

c) Uzyskany tytuł „Szpital z sercem” 
- w akcji prowadzonej przez Tele-
komunikację Polską, „Gazetę Wy-
borczą” i miesięcznik „Dziecko”;

d) Oddział dziecięcy szpitala spełnia 
kryteria programu „szpitali motyl-
kowych” i „szpitala z sercem”.

mentu Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go w Ministerstwie Zdrowia Janusz 
Kleinrok, Ireneusz Stolarczyk i Riad 
Haidar radni sejmiku Województwa 
Lubelskiego, Andrzej Romańczuk 
dyrektor Oddz. Terenowego Agen-
cji Rynku Rolnego w Lublinie, radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, 
przedstawiciele duchowieństwa, de-
legatury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, delega-
tury Lubelskiego Urzędu Wojewódz-

kiego, Urzędu Miasta Biała Podlaska, 
radni,  burmistrzowie miast i wójto-
wie gmin powiatu bialskiego, przed-
stawiciele sądu, prokuratury, policji, 
straży pożarnej oraz organów kontro-
li i inspekcji,  przedstawiciele służb 
celnych i granicznych, dyrektorzy 
i kierownicy instytucji państwowych 
i samorządowych a także przedsię-
biorcy. Swoją obecnością zaszczy-
ciły również delegacje zagraniczne 
z regionów współpracujących ze Sta-

rostwem Powiatowym w Białej Pod-
laskiej. Były to delegacje: z Powiatu 
Oberhavel w Niemczech na czele Eg-
montem Hamelowem wicestarostą 
powiatu Oberhavel  oraz Kerstenem 
Peterem Schröderem przewodniczą-
cym Rady Powiatu, z Rejonu Brze-
skiego na czele z Tamarą Prijacieluk 
wiceprzewodniczącą  Brzeskiego Re-
jonu . Przybył również Władimir Czer-
now Wicemer Brześcia.

Elżbieta Chwalczuk
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Dyrektor - Krystyna Czyżewska
Dom Pomocy Społecznej w Ko-

zul i jest samodzielną jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej 
powiatu bialskiego przeznaczoną 
dla osób w podeszłym wieku, prze-
wlekle somatycznie chorych oraz 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
wymagających całodobowej opieki. 
Misją Domu jest zapewnienie god-
nego życia w atmosferze domu ro-
dzinnego. 

Dom świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające i eduka-
cyjne na poziomie obowiązującego 
standardu. Ponadto umożliwia i or-
ganizuje mieszkańcom pomoc w ko-
rzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 
Organizacja Domu, zakres i poziom 
świadczonych usług uwzględnia  
w szczególności intymność, godność 
oraz stopień fizycznej i psychicznej 
sprawności.

Do dyspozycji mieszkańców w pa-
wilonach mieszkalnych przygotowa-
ne zostały pracownie terapeutyczne: 
gospodarstwa domowego, pracy 
w sznurku, komputerowa, tkacka, 
stolarnia oraz biblioteka, świetlica, 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Krzysztof Łojewski – Prezes Zarządu
Bank Spółdzielczy w Łomazach 

w obecnej strukturze organizacyj-
nej funkcjonuje od dnia 01.01.2002 
roku w wyniku dokonanej w latach 
1999-2001 konsolidacji banków, 
s tosowanie do zapisów Ustawy  
o bankach spółdzielczych i zrzesza-
jących.

statutu bank ma możliwość prowa-
dzenia działalności na terenie całego 
województwa lubelskiego.

Bank zrzeszony jest z Bankiem 
Polskiej Spółdzielczości S.A. w War-
szawie.

Bank Spółdzielczy w Łomazach 
oprócz działalności finansowej sze-
roko angażuje się w dzia łalność 
społeczno-wychowawczą lokalnych 
środowisk na terenie całego powiatu 
bialskiego. W ramach tej działalności, 
w różnych formach wspierane są ini-
cjatywy:

-  Ochotniczych Straży Pożarnych,
-  organizacji sportowych,
-  ośrodków kultury w zakresie or-

ganizacji różnego rodzaju imprez 
masowych i okazjonalnych np. dni 
miejscowości, dożynki, itp.,

-  lokalnych zespołów amatorskich,
-  szkół,
-  organizacji pozarządowych w za-

kresie działalności charytatywnej 
i wiele innych. Dobre wyniki fi-
nansowe, otwartość na potrzeby 
klientów lokalnych środowisk, ofe-
rowanie nowoczesnych form usług 
finansowych dają dobry wizerunek 
banku.
Zadania banku realizowane są 

przez 55 osobowy zespół pracow-
niczy o wysokich kwalif ikacjach,  
w pełni zaangażowany w rozwój je-
dnostki.

Bank Spółdzielczy w Łomazach
Aktualnie teren działania ban-

ku spółdzielczego obejmuje gminy 
Kodeń, Leśna Podlaska, Łomazy, 
Piszczac, Rokitno, Sławatycze oraz 
miasto Terespol, gdzie posiada swo-
je oddziały. Ponadto bank prowadzi 
działalność poprzez filię w Białej Pod-
laskiej zlokalizowaną na terenie skład-
nicy maszyn (Vineta). Stosownie do 
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Właściciel - Marian Wojtiuk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Handlowo - Usługowe „TRANSBET” 
prowadzi działalność gospodarczą od 
1991 r.

Posiada dwie bazy w Białej Pod-
laskiej i Małaszewiczach Dużych. Fir-
ma zatrudnia około 80 pracowników. 
Dzięki pracy i zaangażowaniu kadry 
wciąż się rozwija i poszerza działal-
ność. 

TRANSBET jest nowoczesnym 
przedsiębiorstwem wyspecjalizowa-
nym w robotach drogowych w szero-
kim tego słowa znaczeniu: nawierzch-
niach z betonu asfaltowego, SMA, 
kostki brukowej, podbudowach pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
(m.in. z gruntu stabilizowanego ce-
mentem), remontach dróg i chodni-
ków, modernizacji ciągów komunika-
cyjnych, robotach ziemnych, robotach 

związanych z budową obiektów inży-
nierii lądowej i wodnej, a także bieżą-
cym i zimowym utrzymaniu dróg. 

Wizytówką firmy jest wiele ukoń-
czonych inwestycji zarówno dla inwe-
storów prywatnych jak i tych wykona-
nych w wyniku procedury zamówień 
publicznych. Swoje zadania firma 
wykonuje współpracując z gminami  
i powiatami głównie z terenu woj. lu-
belskiego. 

W ostatnich latach nastąpił bardzo 
szybki rozwój firmy, co pomnożyło jej 
majątek trwały.

Posiada nowoczesną wytwórnię 
mas bitumicznych, węzły betoniar-
skie, oraz laboratorium dla prowadze-
nia bieżącej kontroli jakości wykony-
wanych robót. W roku 2011 wprowa-
dzono zakładową kontrolę produkcji. 
Przedsiębiorstwo otrzymało Certyfi-
kat Jakości.

Obecnie, dysponują nowoczes-
nym, specjalistycznym parkiem ma-
szynowo - sprzętowym, własną bazą 
transportową, jak również doskona-
le wykształconą kadrą inżynieryjno 
- techniczną dbającą o najwyższą 
jakość usług spełniających normy 
europejskie, przedsiębiorstwo jest 
w stanie wykonywać powierzone 
zadania przy całkowitej kontroli ja-
kości wykonywanych robót, kosztów 
realizacji oraz ich terminowości. Aby 
sprostać wymaganiom prężnie roz-
wijającego się rynku budownictwa 
drogowego stale udoskonalana jest 
jakość produktów poprzez moderni-
zację i doposażenie firmy w sprzęt 
techniczny i maszyny budowlane naj-
nowszych technologii.

Przedsiębiorstwo pomaga finan-
sowo wielu instytucjom charytatyw-
nym i wspomaga przedsięwzięcia 
podejmowane przez środowiska kom-
batanckie oraz organizuje imprezy in-
tegracyjne swoim pracownikom. 

Nadrzędnym celem, który przy-
świeca działalności firmy jest ciągłe 
podnoszenie poziomu usług.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo - Usługowe 

„TRANSBET” w  Białej Podlaskiej

pokoje dziennego pobytu i kaplica. 
Prowadzone są w nich również zaję-
cia muzyczne i artystyczne. Terapia 
zajęciowa służy przede wszystkim 
wypełnieniu czasu wolnego miesz-
kańców, podtrzymaniu umiejętności 
i utrzymaniu aktywności, sprawności 
fizycznej i umysłowej.

Celem Domu jest również przysto-
sowanie dzieci niepełnosprawnych 
do życia w rodzinie i społeczeństwie 
poprzez stymulację rozwoju emocjo-
nalnego, fizycznego i umysłowego. 
Dzieci realizują obowiązek szkol-

ny uczęszczając do szkoły specjal-
nej, ośrodka wychowawczego oraz 
uczestniczą w nauczaniu indywidual-
nym prowadzonym na terenie Domu 
Pomocy Społecznej. 

W celu pozyskiwania różnych źró-
deł finansowania działalności Domu 
powołane zostało Stowarzyszenie 
Wsparcia Społecznego „Stokrotka”, 
którego celem jest przede wszystkim 
wspieranie zadań Domu, udzielanie 
pomocy we wszystkich możliwych 
formach osobom niepełnosprawnym 
i ich rodzinom. Stowarzyszenie daje 

większą możliwość opracowywania 
projektów finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, co pozwala na znacz-
ne uzupełnianie budżetu i realizację za-
dań ze środków pozabudżetowych.

Podczas IX Edycji „Wawrzynu 
Podlasia” Dom Pomocy Społecznej w 
Kozuli otrzymał nagrodę specjalną za 
całokształt pracy. W 2007 roku w kon-
kursie „Przyjazny Pracodawca Roku” 
organizowanym przez Państwową In-
spekcję Pracy w Lublinie Dom Pomo-
cy Społecznej w Kozuli zajął pierwsze 
miejsce w okręgu lubelskim.

D o b r e ,  b o  B i a l s k i e
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Wójt Gminy - Piotr Dragan
Na gminę Wisznice składa się 

łącznie 16 sołectw zajmujących ob-
szar 17 300 ha zamieszkałych przez 5 
443 osoby. Wisznice są gminą wiej-
ską o charakterze w głównej mierze 
rolniczym, która posiada potencjał 
turystyczny, głównie agroturystycz-
ny. Nieskażone środowisko i piękne 
walory krajobrazowe są niezaprze-
czalnym i niepodważalnym atutem 
gminy. Obok atrakcji krajobrazowo-
-przyrodniczych sprzyjających wy-
poczynkowi, Wisznice posiadają 
wiele zabytków historycznych, ściśle 
powiązanych z przeszłością tych te-
renów.

Gmina Wisznice 
„Gmina - Lider Samorządności”

•  EUROPORT  Sp. z o.o. w Białej 
 Podlaskiej
• Bank Spółdzielczy w Łomazach
• INTER BROKER Sp. z o.o. Toruń , Przedstawicielstwo 

Biała Podlaska

Gmina Wisznice jest inicjatorem 
partnerskiego porozumienia „Do-
lina Zielawy”. Samorządy pięciu 
gmin - Wisznic, Sosnówki, Jabłonia, 
Podedwórza oraz Rossosza podję-
ły współpracę w celu rozwoju oraz 
wspólnej promocji swoich gmin na 
terenie województwa i kraju. Pomysł 
ten narodził się w połowie 2007 r., a 
pierwsze partnerskie porozumienie 
- umowa o współpracy została pod-
pisana 15 kwietnia 2008 r. i obejmo-
wała wspólne przygotowanie wniosku 
o dofinansowanie w ramach V Osi 
Priorytetowej Działania 5.2 - Lokalny 
Układ Transportowy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. 
Wraz z upływem czasu i w miarę roz-
pisywanych konkursów partnerstwo 
składa kolejne wnioski o dofinanso-
wanie inwestycji na terenie 5 gmin. 
Elementem łączącym geograficznie te 
strony jest rzeka Zielawa przepływają-
ca przez ten obszar i to od niej porozu-
mienie wzięło swoją nazwę: OBSZAR 
TURYSTYCZNY DOLINA ZIELAWY. 
Ostatnie 4 lata gminy Wisznice to czas 
pozyskiwania zewnętrznych środków 
finansowych na rozwój infrastruktury 
drogowej, kanalizacyjnej oraz inwesty-
cji w rozwój człowieka już od najmłod-
szych lat. Dostrzegając potencjał 
turystyczny gmina Wisznice inwestuje 
w rozwój kultury i ochronę zabytków. 
W ramach troski i dbałości o ochronę 
zabytków i dziedzictwa kulturowego 
wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisz-
nicach przystąpiła do realizacji kilku 
projektów. Sukcesem gminy jest za-
jęcie IV-go miejsca w województwie 
lubelskim w ubiegłorocznej edycji ran-
kingu Europejska Gmina, Europejskie 
Miasto organizowanego przez Gazetę 
Prawną (w 2008 r. gmina Wisznice 
zajęła III miejsce). Ranking ten wska-
zuje, które samorządy w Polsce mogą 
poszczycić się największymi osiągnię-
ciami w pozyskiwaniu środków unij-
nych. Dane pochodzą z dokumentacji 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości oraz Agencji Modernizacji 
i Restrukturyzacji Rolnictwa. W od-
niesieniu do edycji z 2007 r. Wisznice 
awansowały aż o 47 miejsc. Ponadto 
w rankingach publikowanych przez 
dziennik „Rzeczpospolita” gmina znaj-
duje się w czołówce w woj. lubelskich 
pod względem pozyskiwania i wyko-
rzystywania funduszy europejskich. 
Ważnym wyróżnieniem jest też przy-
znany w 2010 r. „Wawrzyn Podlasia” 
w kategorii Gmina Gospodarna - za 
efektywne pozyskiwanie środków 
europejskich i rozwój. Należy również 
zauważyć, że budżet gminy Wisznice 
w ubiegłych latach kształtuje na pozio-
mie 50% wydatki na inwestycje.

• Polskie Konsorcjum Gospodarcze S. A.  w Warszawie 
• PPH  MIKA w Janowie Podlaskim 
• Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” 
 Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• P.P.H.U. „MIŁOMŁYN” Sp. z o.o. w  kol. Kijowiec

P ODZ I Ę KOWAN I E
starosta bialski serdecznie dziękuje niżej wymienionym osobom, firmom i instytucjom za 
wsparcie finansowe organizacji uroczystości wręczenia wyróżnień „Dobre, bo Bialskie”.

D o b r e ,  b o  B i a l s k i e
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• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A.  w Białej 
Podlaskiej

• Dr GERARD  Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki, Zakład 
Cukierniczy w Międzyrzecu Podlaskim

• SGS Polska Sp. z o.o. w Małaszewiczach
• Zakład Rolno-Handlowy Sp. z o.o. w Cieleśnicy
• Stadnina Koni Sp. z o.o. w Janowie Podlaskim
• Zakład Ogrodniczy E. i S. Pytlik w Międzyrzecu 
 Podlaskim
• ZREMB POLAND Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
• Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. w Koroszvczynie 
• Projekty i Nadzory Drogowe „ITER”T. Harko w Białej 

Podlaskiej
• Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podla-

skiej
• POL-KRES  EDWOOD  w Białej Podlaskiej
• FARM  OSYPIUK S.J.  w Terespolu
• P.H.U. Wysokiński Sp. z o.o. w  Międzyrzecu Podla-

skim
• PHUP MERKURY w Białej Podlaskiej
• TRANSGAZ S.A. w Zalesiu
• Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
• Sacharuk Antoni Mokrany Stare

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Terespolu 
• P.P.H.U. „FD-3”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej  
• P.P.U.H. „AVENA” Sp. z o.o. w Kodniu 
• PW  KOMUNALNIK  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• INVESTCOM  Sp. z  o.o. w Białej Podlaskiej
• Petrodom-EKO Domański Sp. j.  w Białej Podlaskiej
• P.U.H.  „AGROSTOP” Sp. z o.o.  w Terespolu
• Roman Kuć Konstantynów
• P.W. „HORYZONT” M. Hryciuk  w Białej Podlaskiej
• Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej      
• W. Wrzosek Drukarnia CALAMUS  w Białej Podlaskiej
• PPU „GRANIT” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• LEW TRANS BANK Agencja Ochrony  Sp. z o.o. 
 w  Białej Podlaskiej 
•  „JURECZEK” Sp. z o. o. w Janowie Podlaskim
• Bank Spółdzielczy w Wisznicach
• Lucyna i Arkadiusz Okoniowie Pensjonat 
 „UROCZYSKO ZABOREK” kol. Janów Podlaski
• Usługi  Blacharsko - Lakiernicze  „FIAT” K. Kamiński 

w Łomazach 
• Bank Spółdzielczy w Konstantynowie
• Barbara Bąk - Biała Podlaska 
• Marian Ściuba - Biała Podlaska   

 
 

• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
• PKO Bank Polski  Oddział w Białej Podlaskiej
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
• Bank PEKAO S.A.  II Oddział w Białej Podlaskiej
• Firma „OSJANN” w Białej Podlaskiej
• Nadleśnictwo Biała Podlaska 
• Nadleśnictwo Chotyłów
• Nadleśnictwo Międzyrzec 
• P.P. „BIASOV-MEBLE” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• P.P.H. „MIKA” w Janowie Podlaskim
• Spółdzielnia Inwalidów „ELREMET” w Białej Podlaskiej
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
• PGE Zakład Energetyczny w  Białej Podlaskiej
• INTER BROKER Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Biała Podlaska
• Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego  
• PPHU TRANSBET w Białej Podlaskiej
• Firma BIALCON w Białej Podlaskiej
• SWISSPOR POLSKA Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim
• RECTUS Podlaska Agencja Consultingowa w Białej Podlaskiej
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Białej Podlaskiej
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim

STAROSTA BIALSKI SERDECZNIE DZIęKUJE

Nadleśnictwom: Biała Podlaska, Chotyłów i Włodawa oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowemu  „TRANSBET” w Białej Podlaskiej za  wsparcie rzeczowe organizacji 

uroczystości „DOBRE, BO BIALSKIE” poprzez przygotowanie stoiska  promocyjnego  
i  poczęstunek zaproszonych gości oraz podopiecznym i pracownikom Domu Pomocy 

Społecznej w Kozuli za zorganizowanie wystawy prac artystycznych.

STAROSTA BIALSKI SERDECZNIE DZIęKUJE FUNDATOROM PREZENTóW
W LOTERII  „PRZYJACIELE  PRZYJACIOŁOM”

D o b r e ,  b o  B i a l s k i e
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Z  ż a ł o b n e j  k a r t y

W poniedziałek 9 stycznia w bial-
skim szpitalu zmarł ks. Henryk Wiel-
gosz, proboszcz parafii Trójcy Świętej 
w Rokitnie. Główne uroczystości po-
grzebowe odbyły się we środę 11 
stycznia w Rokitnie. Poprzedziło je 
wieczorne, modlitewne czuwanie 
przy trumnie zmarłego kapłana. 
W pogrzebie uczestniczyła rodzina 
zmarłego, władze gminy Rokitno, 
poczty sztandarowe z Zespołu Szkół 
w Rokitnie i Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Lipnicy i Rokitnie oraz licz-
ne delegacje i zgromadzeni wierni.  
Eucharystię, w intencji ks. Henryka, 
koncelebrowało 80 kapłanów, pod 
przewodnictwem biskupa siedleckie-
go Zbigniewa Kiernikowskiego. Po 
zakończonym nabożeństwie śp. ks. 
Henryka Wielgosza pożegnali: ks. 
prałat Stanisław Grabowiecki dziekan 
dekanatu janowskiego, ks. prałat Ry-
szard Kardas kolega kursowy, Jacek 
Szewczuk wójt gminy Rokitno, Włady-
sław Gawryluk z Rady Parafialnej oraz 
przedstawicielka parafii  w Neplach. 
Następnie ciało zmarłego księdza zo-
stało przewiezione do kościoła p.w. 
Przemienienia Pańskiego w Garwoli-
nie, gdzie o godz. 14.30 rozpoczęła 
się Eucharystia, sprawowana w jego 
intencji, pod przewodnictwem ks. bi-
skupa Henryka Tomasika, po której 
doczesne szczątki kapłana spoczęły 
na miejscowym cmentarzu.

Agata Sudewicz, 
Fot. Krzysztof Staniszewski

ODSZEDŁ 
KS. HENRYK 
WIELGOSZ

Przegrał z rakiem 
Ks. Henryk Wielgosz  urodził się 3.05.1943 r. w Garwolinie.  Jego rodzi-
ce Czesław i Alfreda Wielgosz mieszkali w miejscowości Lucin w parafii 
Przemienia Pańskiego w Garwolinie. Był ich  najstarszym dzieckiem i miał 
jeszcze czworo rodzeństwa. Naukę w zakresie szkoły podstawowej po-
bierał w Garwolinie. Natomiast wykształcenie średnie uzyskał w Liceum 
Ogólnokształcącym w Garwolinie, w którym zdał maturę w 1962 r. i otrzy-
mał świadectwo dojrzałości.    Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Siedlcach. Został przyjęty do seminarium 
i podjął studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 
31 maja1969 r. w katedrze siedleckiej. Udzielił ich bp Jan Mazur, po raz 
pierwszy jako ordynariusz siedlecki. Pracował w diecezji siedleckiej jako 
wikariusz w parafiach: Stanin,  Mokobody, Kąkolewnica, Kornica, Stara 
Wieś, Górzno, Huszcza, Sarnaki. Samodzielne placówki duszpasterskie 
w diecezji: Ortel Królewski., Wargocin- jako administrator, Nele,  Rokitno 
– od 12 sierpnia 2003 r. tutaj posługiwał jako proboszcz aż do śmierci. Cho-
roba nowotworowa stopniowo niszczyła zdrowie i odbierała siły do pracy.
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R o z m a i t o ś c i

4 stycznia w auli Wyższego Semi-
narium Duchownego w Drohiczynie 
odbyło się siedemnaste, doroczne 
spotkanie opłatkowe przedstawicieli 
władz państwowych, samorządo-
wych oraz służb różnych szczebli 
z biskupem drohiczyńskim Antonim 
Dydyczem. Powiat bialski reprezen-
tował starosta Tadeusz Łazowski.  Na 
spotkanie do Drohiczyna,  przybyło 
blisko 200 reprezentantów: parla-
mentu, rządu, władz wojewódzkich 
województwa podlaskiego i mazo-
wieckiego z wojewodami i ich repre-
zentantami, marszałkowie i radni, 
starostowie, przewodniczący rad 
i radnych powiatowych, prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie z radnymi,  
kuratorzy oświaty, dyrektorzy szpi-
tali, nadleśniczy i leśny, komendanci 
wojewódzcy oraz powiatowi służb 
mundurowych: wojska, policji, ABW, 
CBA, straży granicznej, państwowej 
straży pożarnej i ochotniczej straży 
pożarnej, dyrektorzy ośrodków kul-
tury i muzeów, harcerze, członkowie 
stowarzyszeń młodzieżowych, przed-
siębiorcy oraz dziennikarze. W imie-
niu zebranych życzenia pasterzowi 
kościoła drohiczyńskiego złożył wójt 
gminy Brańsk Krzysztof Jaworowski. 
Ks. bp Antoni Dydycz, przypomniał 
najpierw swoje wizytacje kanoniczne 
w diecezji drohiczyńskiej, podczas  
których trzykrotnie odwiedził urzędy 
i instytucje działające na terenie po-
szczególnych parafii. Ksiądz biskup 
powiedział, że podczas pierwszej tury 
wizytacji, w pierwszych pięciu latach 
starał się podkreślać odkrywanie do-
bra wspólnego, podczas drugiej tury, 
podkreślał potrzebę wzajemnego 
uzupełnienia się, a podczas trzeciej 
konieczność dzielenie się nią.  Pod-
czas spotkania, kolędy i pastorałki 
wykonał zespół ludowy „Mianka’’. 
Zebrani złożyli życzenia, dzieląc się 
opłatkiem i spotykali się przy wspól-
nym stole. 

ks. Artur Płachno

samorządowcy 
u biskupa dydycza

Wykład dziennikarza 
Zebrani wysłuchali referatu za-
tytułowanego: „Dziennikarstwo 
i  integracja spo łeczna wokó ł 
wspólnych zadań”. Wygłosił go 
redaktor Jacek Karnowski, dzien-
nikarz i publicysta związany z pis-
mami „ Uważam Rze”, „ Idziemy” 
oraz współtwórca portalu interne-
towego wPolityce.pl 
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K r a j

Siedziba PKOl w warszawskim 
Centrum Olimpijskim 9 stycznia by-
ła miejscem tradycyjnego spotkania 
noworocznego Polskiej Rodziny Olim-
pijskiej. Uroczystość  ta jak co roku 
zgromadziła liczne grono niezwy-
kłych osób – obecni byli mistrzowie 
i medaliści olimpijscy kilku pokoleń, 
szefowie polskich związków sporto-
wych i wielu instytucji pracujących 
na rzecz rodzimego sportu, sponso-
rzy ruchu olimpijskiego, parlamen-
tarzyści. Wśród tak znakomitych 
gości obecny był Klub Olimpijczy-
ka w Terespolu. Reprezentowali go 
Krystyna Pucer – przewodnicząca 
klubu i dyrektor ZSO nr1 – Tomasz 
Oleszczuk. Czuliśmy się niezwykle 
zaszczyceni, tym bardziej, że spośród 
ponad 200 zarejestrowanych klubów 
w Polsce zaproszonych zostało tylko 
15. Czas przed rozpoczęciem spot-
kania wykorzystaliśmy na zwiedza-
nie Muzeum Sportu. Oficjalną część 
rozpoczął prezes komitetu – Andrzej 
Kraśnicki, który krótko podsumował 
sportowe osiągnięcia minionego 
roku, wspomniał także o wielu co-
dziennych działaniach PKOl, służą-
cych m.in. upowszechnianiu wiedzy 
o olimpizmie, zachowaniu tradycji 
polskiego sportu, popularyzacji za-
chowań fair play, opiece nad mistrza-
mi sprzed lat, promocji zdrowego 
stylu życia. Do zebranych zwróciła 
się także Minister Sportu i Turystyki 
Joanna Mucha, która członkom Ro-
dziny Olimpijskiej przekazała życzenia 
udanego roku, wypełnionego sukce-
sami na arenach międzynarodowych. 
Przedstawiciele sponsorów i partne-
rów PKOl otrzymali z rąk Andrzeja 
Kraśnickiego i wiceprezesa Ryszarda 
Stadniuka statuetki wyrażające sym-
boliczne podziękowanie za wspie-
ranie polskiego ruchu olimpijskiego 
w roku 2011. Statuetki trafiły do rąk 
szefów: Totalizatora Sportowego 
(sponsora generalnego), PKN Or-
len, f irmy Tauron Polska Energia, 
Telekomunikacji Polskiej i Kompanii 
Piwowarskiej z jej marką „Tyskie” 
(sponsorów) oraz – OTCF, właściciela 
marki 4F (sponsora kolekcji olimpij-
skiej), PPL „Porty Lotnicze – Lotniska 
F. Chopina”, Carolina Medical Center 
i Trias (partnerów PKOl). Ważnym 
elementem uroczystości było wrę-
czenie Wielkiej Honorowej Nagrody 
Sportowej PKOl im. Piotra Nurow-
skiego za rok 2011. Trofeum wręczyły 

Noworoczne spotkanie 
rodziny olimpijskiej

obecne na spotkaniu córki tragicznie 
zmarłego w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem prezesa PKOl – Joan-
na Perłowska i Justyna Muszyńska 
wraz Marszałkiem Senatu Bogdanem 
Borusewiczem i prezesem A. Kraśni-
ckim. Otrzymali je: w kategorii „Spor-
towiec roku” – mistrz świata w skoku 
o  tyczce Paweł Wojciechowski, w ka-
tegorii „Drużyna roku” reprezentacja 
Polski siatkarzy oraz „Trener roku” 
– Włodzimierz Michalski. Następnie, 
zgodnie z wieloletnią tradycją, prezesi 
polskich związków sportowych ode-
brali z rąk Minister Sportu i Turysty-
ki, członkini MKOl Ireny Szewińskiej 
i prezesa PKOl wyróżnienia za wyniki 
sportowe minionego roku, odniesio-
ne na mistrzostwach świata i Europy. 
Specjalne wyróżnienie PKOl przyznał 
Polskiemu Związkowi Motorowemu, 
uznając za godne szczególnego uzna-
nia przede wszystkim ubiegłoroczne 
sukcesy żużlowców. Kolejny akcent 
noworocznego spotkania to oficjalne 
pożegnanie przez Rodzinę Olimpijską 
czwórki zawodników, którzy w roku 
2011 zakończyli karierę: łuczniczka 
Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz, ka-
jakarz Daniel Jędraszko, szpadzista 
Adam Wiercioch i skoczek narciarski 
Adam Małysz (nieobecny w Warsza-
wie z uwagi na udział w rajdzie Da-
kar). Wraz z członkami kierownictwa 
PKOl podziękowania za lata godne-
go reprezentowania Polski złożył im 
doradca Prezydenta RP – Jan Lityń-
ski. Kolejnym wyróżnionym został 
mec. Ryszard Parulski – wiceprezes 

PKOl i szef Towarzystwa Olimpijczy-
ków Polskich (wcześniej znakomity 
szermierz). Z rąk Ireny Szewińskiej 
i Andrzeja Kraśnickiego odebrał 
przyznane mu przez MKOl trofeum 
za wieloletnią aktywność w dziedzinie 
„Sport i odpowiedzialność społecz-
na”. Oficjalną część noworocznego 
spotkania, zakończyła projekcja krót-
kiego filmu prezentującego przy-
gotowania brytyjskiej stolicy do tej 
imprezy.  Uroczystości towarzyszył 
występ grupy wokalnej „Sound’n 
Grace”. W części mniej oficjalnej, 
podczas poczęstunku przygotowane-
go przez POKL oraz restaurację „Mo-
onsfera” przeprowadziliśmy szereg 
kuluarowych rozmów z Olimpijczyka-
mi, działaczami ruchu olimpijskiego 
z całej Polski. Odnowiliśmy stare zna-
jomości i nawiązaliśmy nowe. Otrzy-
maliśmy kilka deklaracji i obietnic. 
Opuszczaliśmy Centrum Olimpijskie 
pełni wrażeń, wyposażeni w jeszcze 
„ciepłe” kalendarze PKOl na 2012 rok 
oraz w najnowszy numer „Magazynu 
olimpijskiego”.

Krystyna Pucer
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W kościele pw. św. Miko łaja  
w Rozwadówce odbył się pierwszy 
konkurs kolęd i pastorałek. Do kon-
kursu zostały zaproszone dzieci, mło-
dzież i rodziny. W konkursie pierwsze 
miejsce w kategorii dziecięcej zdoby-
ły Martyna, Julia, Maksymilian, Zosia 
i Mela Chilczuk za kolędę „Zaśpie-
wajmy kolędę”. Dyplomy otrzymali 
również Lusia Niczyporuk i Dominik 
Bęczyński. Pierwsze miejsce w kate-
gorii rodziny otrzymała Małgorzata, 
Tomasz i Ola Skrzyńscy za kolędę 
„Gwiazdeczka”. Konkurs poprowa-
dziła Iwona Skrzyńska, a w komisji 
zasieli członkowie chóru parafialne-
go  Jadwiga Szypiło, Marek Korpysz 
i chóru akademickiego WAT z War-
szawy Ewelina Kościuczyk. Po kon-
kursie wszyscy uczestnicy włączyli 
się do wspólnego śpiewania znanych 
polskich kolęd co niemal ożywiło 
betlejemską szopkę umieszczoną   
w centrum kościoła pod ołtarzem. 
Nad całością czuwał ks. proboszcz 
Mirosław Krupski. 

Fot. Janusz Kościuczyk
Kolędowanie w Rozwadówce



30  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2012

G m i n a  R o k i t n o

21 stycznia w Kołczynie odbyło 
się „Kolędowanie 2012”. Goście im-
prezy zgodnie z polską tradycją, po-
dzielili się opłatkiem. Dalsza część 
spotkania upłynęła w świątecznym 
nastroju przy dźwiękach kolęd i pa-
storałek. Na scenie zaprezentowali 
się: Sylwester Kwiatkowski  z Rokitna, 
zespół wokalny ,,Stokrotki” działający 
przy GIK i zespół śpiewaczy ,,Podla-
sianki”, który przedstawił także pełną 
humoru szopkę polityczną.  Wystąpił 
również Kazimierz Górnicki- poeta lu-
dowy  z Kołczyna Kolonii. Spotkanie 
stało się, bowiem okazją do promocji 
tomiku jego wierszy pt. Witam was 
Kochani”, który pod koniec 2011 r. zo-
stał wydany przez Gminną Instytucję 
Kultury w Rokitnie w ramach projektu 
pn. „Ocalenie od zapomnienia i kulty-
wowanie tradycji ludowych” 

Agata Sudewicz

Kolędowanie 
w Kołczynie

Organizatorami tegorocznej 
edycji byli: 

Wójt gminy Rokitno, Gminna In-
stytucja Kultury w Rokitnie, sołtys 
i rada sołecka Kołczyna, soł tys 
i rada sołecka Kołczyna Kolonii 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich  
z Kołczyna.  
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W niedzielę 22 stycznia w Domu 
Pomocy Społecznej w Kozuli od-
było się noworoczne integracyjne 
spotkanie pn. „Hej kolęda, kolęda”. 
Powodów do świętowania było wie-
le. Przede wszystkim trwający okres 
bożonarodzeniowy jest wspaniałą 
okazją do spotkania się mieszkań-
ców Domu z najbliższymi, rodzinami, 
przyjaciółmi i przekazania sobie naj-
lepszych noworocznych życzeń. 

W tym dniu również cała wspólno-
ta Domu uroczyście obchodziła setne 
urodziny jednej ze współmieszkanek. 
Jubilatką była Janina Borowik, która 
urodziła się 21.01.1912 r. w Zakalin-
kach. Przez całe życie związana z Białą 
Podlaską. Pracowała jako kucharka 
w restauracji „Stylowa”, następnie 
pomagała w prowadzeniu domu i wy-
chowywaniu dzieci w wielu bialskich 
rodzinach. Od ponad 18-stu lat jej 
jedynym domem i najbliższą rodziną 
jest Dom Pomocy Społecznej w Kozu-
li. Przez wiele lat w DPS-ie żyła bar-
dzo aktywnie, sama starała się dbać 
o czystość i porządek w swoim oto-
czeniu, o kwiaty i wystrój swojego 
pokoju. Jest osobą bardzo skromną 
i jak bardzo wielu ludzi z jej pokolenia 
bardzo oszczędną. Nadal jest sprawną 
umysłowo lecz z trudem porusza się 
o własnych siłach. Zawsze może liczyć 
na każdą pomoc ze strony opiekunów.

Zacnej Jubilatce kwiaty, list gra-
tulacyjny, upominek urodzinowy 
oraz życzenia złożył starosta bialski 
Tadeusz Łazowski, Janina Dziewulak 
– kierownik ZUS – wręczyła kwiaty, 
list gratulacyjny z nową decyzją ZUS. 
przewodniczący rady Gminy Dariusz 
Plażuk wręczył  również bukiet kwia-
tów, list gratulacyjny od premiera Do-
nalda Tuska oraz wójta gminy Biała 
Podlaska. Najlepsze życzenia i wiele 
ciepłych słów uznania swojej para-
fiance przekazał ks. dziekan M. Daniuk. 
Ponadto wiele osób, z którymi była 
związana starało się złożyć życzenia, 
m.in. dyr. Halina Mincewicz, prof. Jó-
zef Bergier, Zofia Cicirko. Następnym 
ważnym powodem do świętowania 
w tym dniu, to Dzień Babci i Dziad-
ka. Wszystkie babcie i dziadkowie 
otrzymali również najlepsze życzenia. 
W prezencie dla wszystkich zebranych 
najmłodsi mieszkańcy domu przedsta-
wili jasełka bożonarodzeniowe, a na 
zakończenie wszyscy mieli okazję po-
słuchać bądź włączyć się w śpiewanie 
pięknych kolęd i pastorałek.

kolędowo 
w kozuli

Po w i a t  b i a l s k i
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22 stycznia w GOK-u w Rosso-
szu odbyła się impreza nawiązująca 
do Bożego Narodzenia. Na wstępie 
przed widownią, wystąpił zespół te-
atralny „Wierzbaki” działający przy 
miejscowych szkołach: podstawo-
wej i gimnazjum. Zaprezentował on 
etiudę teatralną pt „Oczekiwanie”. 
W przedstawieniu dzieci wprowadziły 
widownię w nastrój narodzin Jezusa. 
Potem scena należała do przybyłych 
laureatów piątej edycji Międzygmin-
nego Konkursu Recytatorskiego 
i Konkursu Kolędniczego, który odbył 
się 19 stycznia w miejscowym GOK-u. 
Wówczas w konkursach uczestniczyli 
uczniowie z siedmiu szkół: Szk. Podst. 
W Horodyszczu, Szk. Podst. w Kon-
stantynowie, Szk. Podst. w Sosnów-
ce, Szk. Podst. w Wisznicach, Szk. 
Podst. w Rossoszu, Publ. Gimnazjum 
w Wisznicach i Publ. Gimnazjum 
w Rossoszu. Jury po wysłuchaniu 20 

Koncert bożonarodzeniowy w Rossoszu
występów artystycznych postanowiła 
przyznać w konkursie recytatorskim 
w kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce 
Oldze Koprianiuk z SP w Wisznicach, 
drugie miejsce Agnieszce Wonsik 
z SP w Sosnówce ex quo Paulinie 
Bujnik z SP w Rossoszu, trzecie miej-
sce Joannie Rożnowicz z SP w Cho-
rodyszczu. Natomiast w kategorii klas 
4-6 nagrodzone zostały: pierwsze 
miejsce Weronika Dymowska z SP 
w Wisznicach, drugie miejsce Kludia 
Neścioruk z SP w Rossoszu, trzecie 
miejsce Aleksandra Perucka z SP 
w Sosnówce ex aequo Joanna Wasz-
czuk z SP w Horodyszczu. Natomiast 
w kategorii gimnazjum dwa równo-
rzędne pierwsze miejsca zajęły: Pauli-
na Włoszek z PG w Rossoszu i Magda 
Januszko z PG w Wisznicach. W kon-
kursie na Kolędę i Pastorałkę w kate-
gorii klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła 
Amelia Kolejko z SP w Rossoszu, dru-

gie Jakub Martychowiec z SP w Sos-
nówce, trzecie duet Edyta Łyczewska 
i Alicja Janczak z SP w Konstantyno-
wie. W kategorii klas 4-6 pierwsze 
miejsce przypadło Darii Smołońskiej 
z SP w Horodyszczu, drugie miejsce 
Magdalenie Łyczewskiej z SP w Kon-
stantynowie, trzecie miejsce Agacie 
Semeniuk z SP w Sosnówce ex quo 
Justynie Andrzejuk z SP w Rosso-
szu. Natomiast w kategorii gimna-
zjum pierwsze miejsce zajął chór PG 
w Rossoszu ex quo z grupą wokalną 
z PG w Wisznicach. „Poziom prezen-
tacji recytatorskich jak i wokalnych 
był na wysokim i zbliżonym pozio-
mie” podkreślił przewodniczący jury 
pan Stanisław Szydłowski.

Po koncercie laureatów wyżej 
wymienionych konkursów wystąpił 
w koncercie muzycznym poezji śpie-
wanej znany już w kręgach kultury 
bialskiej Kamil Kocon z Węgrowa. 
Na zakończenie pani Lucyna Krać dy-
rektor miejscowej szkoły, podziękowa-
ła wszystkim wykonawcom koncertu 
oraz pani Danucie Szaniawskiej za ko-
ordynację całości projektu. Imprezie 
towarzyszyła wystawa prac plastycz-
nych dzieci z koła plastycznego, pra-
cującego pod opieką pani Jolanty 
Dymowskiej oraz prac Anny Najdyhor 
i Moniki Rożnowicz – uczennic Liceum 
Plastycznego w Nałęczowie. Organi-
zatorami imprezy byli: Szkoła Podsta-
wowa, Publiczne Gimnazjum, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek 
Kultury w Rossoszu oraz Bialski Od-
dział Towarzystwa Kultury Teatralnej 
w Białej Podlaskiej.

Danuta Szaniawska
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13 stycznia, podczas wieczorku  
pt. „Żeby człowiek był człowiekiem” 
zorganizowanego przez ZPO Pub-
liczne Gimnazjum nr 1 im. Papieża 
Jana Pawła II w Piszczacu. Nastrojo-
wy zbiór świątecznych wierszy oraz 
pieśni zaprezentowali publiczności 
uczniowie z klas pierwszych i trze-
cich. Można było usłyszeć kolędy ta-
kie jak „Kolęda miłości , „Bóg narodzi 
się”, „Kolęda dla nieobecnych” oraz 
poezję bożonarodzeniową.  „W życiu 
każdego człowieka muszą być takie 
uroczyste chwile, dzięki którym sta-
jemy się bardziej wrażliwi i serdecz-
ni, bliscy i potrzebni. Stół wigilijny 
i szopka gromadzą razem każdą ro-
dzinę, bliskich, przyjaciół. Z Bożym 
Narodzeniem wiąże się szereg pięk-
nych zwyczajów, które wpisane są nie 
tylko w polską tradycję ale i w poe-
zję”- tymi słowami rozpoczęli prowa-
dzący uroczystość. „Boże Narodzenie 
niesie z sobą wielką radość i nadzieję, 
ale jest także wezwaniem do zadumy 
nad miejscem Boga w naszym życiu 
i miejscem dziecka w naszej hierarchii 
wartości. Nie możemy żyć prawdami, 
o których mówi nam Boże Narodze-
nie, tylko tego jednego dnia. Powin-
niśmy żyć nimi cały rok, całe życie. 
– mówiła Małgorzata Fedoruk, która 
wspólnie z Bożeną Mirską i Anną Li-
twiniec przygotowała całość – przy 

W bożonarodzeniowy nastrój 
można było powrócić…

ogromnym wsparciu dyrektor mgr 
Doroty Sierpatowskiej. Przybyli na tę 
uroczystość goście (emerytowani na-
uczyciele i przedstawiciele lokalnych 
władz) dziękowali wykonawcom za 
chwile refleksji, które pomogły zbli-
żyć się do istoty świąt jak również 
dały odpowiedź na pytania o sens 
wspólnego przeżywania Bożego Na-
rodzenia. Było też „coś dla ciała”. Go-
ści poczęstowano makowcem, kawą 
i herbatą. Wykonawcy także dołączyli 
do zaproszonych .Panowała miła, ser-
deczna atmosfera. 

Małgorzata Fedoruk
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15 stycznia w Muzeum J.I. Kra-
szewskiego w Romanowie odbył się 
„Koncert Kolęd z Jasełkami w tle” 
zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Sosnówce. Przed wie-
lopokoleniową publicznością swoje 
umiejętności wokalne zaprezentował 
Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Sto-
krotki” z Rozwadówki, natomiast 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Sosnówce wystawili jasełka pod 
tytułem „Kolęda na Ziemi” przygo-
towane przez nauczycieli – Urszulę 
Kaźmieruk i Sławomira Skrzyńskiego. 
Podczas koncertu wystąpił także Ze-
spół „Biesiadnicy” z Żeszczynki, Ze-
spół Śpiewaczy z Rozwadówki oraz 
Chór Parafialny z Piszczaca pod kie-
runkiem Janusza Hołowni. Gościem 
specjalnym tego wieczoru był Jurij 
Tokar – artysta ze Lwowa, który za-
śpiewał razem z córką  i podbił serca 
widowni repertuarem dumek w języ-
ku polskim, rosyjskim i ukraińskim. 
Koncert zakończył się kolędowaniem 
wszystkich uczestników oraz publicz-
ności przy degustacji świątecznych 
potraw.

Jolanta Mikulska

Kolędowanie             
u Kraszewskiego
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Na przeglądzie zespołów kolęd-
niczych w sali kina „Sława” wystą-
piły międzyrzeckie chóry, schole 
i orkiestra dęta. Nie brakowało także 
publiczności.  Tegoroczny, trzynasty 
już Przegląd Zespołów Kolędniczych 
zorganizowany przez Miejski Ośro-
dek Kultury odbył się 15 stycznia. 
Jak zwykle cieszył się wielką po-
pularnością wśród mieszkańców 
miasta i okolic. Na scenie zapre-
zentowało się jedenaście zespo-
łów, a każdy z nich wykonał po trzy 
pieśni. Jako pierwszy wystąpił ze-
spół młodzieżowy parafii pw. Piotra 
i Pawła. Na scenie zaprezentowała 
się kilkudziesięcioosobowa scho-
la dziecięco-młodzieżowa, dorosły 
chór parafialny oraz kameralny chór 
„Veritatis” parafii św. Mikołaja pod 
kierunkiem Zdzisława Frydrychow-
skiego. Kilka pieśni bożonarodze-
niowych z towarzyszeniem kapeli 
„Przyjaciele” z Miejskiego Ośrodka 
Kultury zaśpiewał Zespół Pieśni 
i Tańca „Dzieci Podlasia” prowadzo-
ny przez Ewę Bernatowicz. Kolędy 
na kilka głosów zaprezentował chór 
„Oremus” z parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP. Wystąpił chór mę-
ski „Wiarus” z MOK. Gromko okla-
skiwano kolędy w wykonaniu chóru, 
scholi dziecięcej parafii p.w. Chry-
stusa Króla pod kierunkiem Izabeli 
Janusiewicz oraz piosenkę wykona-
ną przez: Stanisława Gregorczyka, 
Izabelę Janusiewicz i Karolinę Janu-
siewicz. Kilka kolęd, w tym „Cichą 
noc” w języku angielskim wykonał 
zespół międzyrzeckiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, który zawią-
zał się zaledwie kilka tygodni temu. 
Gościnnie wystąpiła schola „Miria-
da” z parafii w Maniach. Przegląd 
zakończyły kolędy zagrane przez 
Orkiestrę Dętą Miejskiego Ośrodka 
Kultury, k tóra w nowym składzie 
zaprezentowała się na scenie po raz 
pierwszy.

Przegląd 
zespołów 
kolędniczych 
w Międzyrzecu
Podlaskim
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6 stycznia w Święto Trzech Króli 
Związek Emerytów i Rencistów przy 
wsparciu Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Sławatyczach zorganizował 
spotkanie opłatkowe  miejscowym 
emerytom. W spotkaniu uczestni-
czyli księża Andrzej Kania proboszcz 
parafii MBR w Sławatyczach, ks. ka-
nonik Zbigniew Zalewski z kurii die-
cezjalnej w Siedlcach oraz miejscowe 
władze gminy na czele z Dariuszem 
Trybuchowiczem wójtem Sławatycz. 
Swoją obecnością zaszczycili również 
władze Powiatowego Związku Renci-
stów i Emerytów na czele z przewod-
niczącym oddziału  związku. W części 
artystycznej wystąpiła Instruktor 
miejscowego GOK  Elżbieta Grusz-
kowska w repertuarze kolęd i pastora-
łek. Tegoż samego dnia w godzinach 
wieczornych po mszy św. odbył się 
koncert kolęd i pastorałek przy żłóbku 
w miejscowym kościele. Wystąpiły 
dzieci i młodzież z miejscowej scho-
li prowadzonej przez instruktor GOK 
Elżbietę Gruszkowską. Wystąpił rów-
nież Janusz Pruniewicz miejscowy 
wokalista.

Z kolei 7 stycznia w sali widowi-
skowej GOK w Sławatyczach odbyło 
się integracyjne noworoczne spot-
kanie z kolędą i pastorałką. Było to 
spotkanie wielopokoleniowe inte-
grujące osoby w różnym przedziale 
wiekowym podtrzymujące tradycję 
kolędowania. Uczestniczyło w nim 
ponad 80 osób. Trwający okres bo-
żonarodzeniowy był wspaniałą oka-
zją do spotkania się z najbliższymi 
w gronie rodzinnym w kameralnej at-
mosferze przy herbatce i słodyczach. 
Program muzyczny repertuaru kolęd 
i pastorałek został przygotowany 
przez Elżbietę Gruszkowską instruk-
tor GOK prowadzącą zajęcia wokal-
ne w grupach dzieci i młodzieży, oraz 
Franciszka Gruszkowskiego prowa-
dzącego zajęcia gitarowe. Cała wi-
downia miała okazję włączyć się do 
śpiewu kolęd i razem z wykonawca-
mi przenieść się w świąteczny kli-
mat. Wszystkie wyśpiewane kolędy 
i pastorałki przez młodych adeptów 
estrady spotkały się z bardzo gorą-
cym przyjęciem publiczności. Wspól-
ne kolędowanie było ogromnym 
przeżyciem do zaprezentowania swo-
ich umiejętności najbliższym. W kon-
cercie kolęd gościnnie wystąpili 
miejscowi wokaliści: Elżbieta i Fran-
ciszek Gruszkowscy  oraz  Janusz 
Pruniewicz. Wszyscy występujący 
zostali obdarowani słodkimi upomin-
kami przygotowanymi przez organi-
zatorów Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sławatyczach.

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W SŁAWATYCZACH
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Wolontariusze już od rana chodzi-
li po mieście z kolorowymi puszkami 
WOŚP. – Spisali się bardzo dobrze. 
Podobnie jak w zeszłym roku ludzie 
chętnie wrzucali pieniądze do ich 
puszek. Udało nam się uzbierać bli-
sko 7 tys. zł – mówi Karol Szmytko, 
opiekun wolontariuszy sztabu OSP 
Stołpno. Tego dnia nie brakowało 
sportowych atrakcji. Odbył się No-
woroczny Konkurs Piłki Siatkowej 
o puchar WOŚP, można było zagrać 
w turnieju tenisa, obejrzeć mecz 
Gardenia Sport KS MOSiR Huragan 
– Włodawianka Włodawa w ramach 
IV ligi Tenisa Stołowego oraz mecz 
UKS Międzyrzecka Trójka LO Sikorski 

Finał WOŚP na rockowo i sportowo

Inicjatorem akcji był wójt  Jacek 
Szewczuk  Przez cały dzień pieniądze 
na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych  z cukrzycą zbierało 9 wo-
lontariuszy. Była to młodzież ucząca 
się  w miejscowym Gimnazjum: Na-
talia Gołębiowska, Rafał Hawryluk, 
Sylwia Matejko, Olga Muzyka, Izabe-
la Plażuk, Magdalena Troć, Mateusz 
Sylwesiuk, Monika Zaciura, Wojciech 
Zahor. Opieką wolontariuszy otoczyli 
nauczyciele: Joanna Siedlecka, Bar-
bara Michalska, Małgorzata Greczuk 
i Tomasz Nowicki. Za koordynacją 
akcji na terenie gminy odpowiedzial-
na była Teresa Semeniuk - opiekun 
samorządu uczniowskiego.  Wolonta-
riusze działali w ramach Sztabu WO-
ŚP z Białej Podlaskiej przy Bialskim 
Centrum Kultury, pod patronatem 
Riada Haidara Ordynatora Oddziału 
Neonatologicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Bia-
łej Podlaskiej. Dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zagrali także 
piłkarze  z Rokitna. Na boisku przy 
miejscowym Zespole Szkół odbył się 
mecz pomiędzy zespołem Gminnego 
Ludowego Klubu Sportowego „Rokit-
no” z Rokitna a drużyną „OLDBOYE” 
Rokitno. W gminie udało się zebrać  
2089,49 zł.

Jacek Szewczuk

Mieszkańcy Międzyrzeca hojnie wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
wrzucając datki do puszek wolontariuszy, którzy w niedzielę pojawiali się 
na ulicach miasta. Zaś wieczorem bawili się w MOK przy rockowej muzyce.

– ASPS Avia Świdnik. Datki do puszek 
WOŚP zbierano także na lodowisku. 
Wieczorem w sali widowiskowej MOK 
zebrali się miejscowi wielbiciele mu-
zyki rockowej. Bawili się przy utwo-
rach zespołów: Rooster z Łukowa, 
Frostbite z Białej Podlaskiej oaz miej-
scowych: Nic nowego i No Problem. 
W przerwach między występami ka-
pel, Karol Szmytko licytował przeka-
zane na WOŚP przedmioty. W tym 
roku światełko do nieba w sztabie 
OSP Stołpno miało inny charakter niż 
zwykle. O godz. 20:00 w niebo po-
szybowały spod MOK różnobarwne, 
wypuszczone przez publiczność lam-
piony.

W gminie 
Rokitno po raz 
pierwszy zagrał 

WOŚP 
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W Terespolu 50 wolontariuszy 
zbierało, z ogromnym entuzjazmem, 
pieniądze do puszek. W tym roku 
Fundacja WOŚP przekaże zebrane 
pieniądze na najnowocześniejsze 
urządzenia do ratowania życia wcześ-
niaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą. Sztab 
dowodzony przez Katarzynę Pola-
czuk, zebrał łącznie z puszek i licyta-
cji, 13 470,66 zł.   Mieszkańcy miasta 
i okolic mieli okazję, w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, skorzy-
stać z bezpłatnego badanie słuchu 
i wzroku dla dzieci a także skonsul-
tować się z psychologiem i peda-
gogiem. Dyżur okazał się owocny, 
pozwolił na wykrycie  u jednego dzie-
cka podwyższonego poziom cukru, 
a u innego wadę wymowy.  Wspar-
ciem objęci zostali również dorośli, 
którzy mogli bezpłatnie wziąć udział 
w konsultacjach z lekarzem rodzin-
nym i pielęgniarką środowiskową. 

Wieczorem, na hali w MOK roz-
poczęła się „orkiestrowa” i licytacje. 
Wśród licytowanych był namiot mi-
litarny z strzelnicą, przygotowany 
przez grupę ASG Korpus Wschod-
ni z Terespola oraz grupę ASG Kłos 
z Białej Podlaskiej. Na scenie WOŚP 
swój pierwszy występ na scenie za-
notował nowopowstały terespolski 
młodzieżowy band rockowy East 
Evening Project. Zespół zaprezento-
wał 6 gorąco przyjmowanych przez 
publikę kawałków z repertuaru m.in. 
Adele, Guns N Roses, Deep Pourple 
czy Republiki. Zespół zagrał świet-
nie. Frontmenka - Katarzyna Iwaniuk 
pokazała drapieżne rockowe oblicze, 
co w porównaniu z jej wyjątkowym, 
czystym i naprawdę mocnym kobie-
cym głosem oraz dobrze zgranymi ze 

sobą instrumentalistami (Tomek Wa-
siluk i Filip Danieluk na gitarze, Patryk 
Wasiluk na basie i Jakub Daniluk na 
perkusji) daje nam mieszkańcom Te-
respola powód do dumy. Publiczność 
nie szczędziła oklasków. 

Głównym punktem wieczoru był 
występ bialskiej kapeli PlagYat. Oś-
mioosobowy zespół, który należy 
do ścisłej czołówki zespołów w re-
gionie zaprezentował własne utwo-
ry z pogranicza rocka, reggae i ska. 
Po koncercie odbył się heepening 
„światełko do nieba”. Organizatorzy 
zaopatrzyli gości w zapalone lampio-
ny. Widok dziesiątek świecących lecą-
cych lampionów zapierał dech. 

Podziękowania 
Dodatkową atrakcją był strażacki 
radiowóz, przewożący na sygnale 
po mieście chętne dzieci, należą-
cy do OSP Terespol. Strażakom 
należą się wielkie podziękowania 
za maskotkę oraz pilnowanie og-
niska, na którym pieczone były 
kiełbaski. Dziękujemy także Straży 
Granicznej za pojazd obserwacyjny 
i przewodnika z psem oraz Policji 
za zapewnienie bezpieczeństwa 
wolontariuszom. Specjalne po-
dziękowania należą się Tomaszo-
wi Oleszczukowi z zespołu Trio 
Dance, znanemu fachowcowi od 
nagłośnienia i obsługi akustycz-
nej imprez oraz firmie hydraulicz-
nej PHU MONTER w Terespolu za 
pomoc i wsparcie w przygotowa-
niu imprezy. Dziękujemy przede 
wszystkim wolontariuszom za za-
angażowanie. 

Terespolscy wolontariusze: 
Dominika Parafiniuk, Julia Szefer, 
Małgorzata Łuciuk, Jagoda Nowak, 
Marcin Łuciuk, Łukasz Popławski, 
Eliza Biegajło, Anna Mleczek, Nata-
lia Szefer, Ola Kowal, Monika Cze-
berkus, Michalina Postół, Monika 
Niczyporuk, Anna Mazur, Magda-
lena Iwaniuk, Karolina Nitychoruk, 
Magdalena Benich, Daria Szkodziń-
ska, Agnieszka Kozaczuk, Kinga 
Biegajło, Katarzyna Chomicz, An-
gelika Drążek, Konrad Pietraszuk, 
Klaudia Jakuszko, Kinga Drobisz, 
Magdalena Aleksandruk, Magda 
Terpiłowska, Kinga Sebastianiuk, 
Agata Wolczyk, Sylwia Parafiniuk, 
Sylwia Kotowska, Ewelina Głowa-
cka, Eliza Tarasiuk, Eliza Bonecka, 
Eliza Staszczuk, Katarzyna Bednar-
czyk, Mateusz Sikora, Sylwia Ma-
gielnicka, Sylwia Filipczak, Kamila 
Rafałko, Zuzanna Roguska, Daniel 
Krasiuk, Paulina Rychlik, Anna Bu-
czyło, Dawid Woźniak, Karolina Ce-
lińska, Julita Wołosiuk, Katarzyna 
Polaczuk, Paulina Krzemińska, Ewa 
Nejman. Szef Sztabu: Katarzyna 
Polaczuk

13 tysięcy w Terespolu
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Młodzież z Klubu Młodego Od-
krywcy w Witulinie gościła 29 stycz-
nia 2012 r. Piotra Ciurę współtwórcę 
sukcesu młodych polskich naukow-
ców, którzy zajęli I miejsce na za-
wodach University Rover Challenge 
2011. Pan Piotr opowiadał o przy-
gotowaniach do zawodów oraz ich 
przebiegu, zaprezentował stronę 
internetową gdzie szczegółowo ich 
„marsjańska misja” jest omówiona.

Projekt Magma2 był realizowany 
przez Wydział Mechaniczny Politech-
niki Białostockiej i stowarzyszenie 
Mars Society Polska. Celem było 
stworzenie systemu składającego 
się z robota mobilnego (łazika) wraz 
z wymiennym oprzyrządowaniem, 
zdolnego do jak najlepszego wyko-
nania zadań przewidzianych w regu-
laminie zawodów University Rover 
Challenge 2011.

W przyszłości, roboty mobilne 
tego typu znajdą się na wyposaże-
niu załogowej misji na Marsa i będą 
pomagać astronautom w ich pracy 
na powierzchni Czerwonej Planety. 
Łaziki będą wykorzystywane przede 
wszystkim przy rozpoznaniu terenu 
i poszukiwaniu śladów życia oraz 
do specjalizowanego transpor tu 
i drobnych prac inżynierskich.

W 2010 roku w zawodach Uni-
versity Rover Challenge 2010 robot 
Magma zajął trzecie miejsce, w 2011 
pierwsze. W 2012 r. najprawdopodob-
nie nie będzie drużyny z Białegosto-
ku, bo wreszcie znalazły się pieniądze 
na konstrukcję łazika, ale nie ma chęt-
nych studentów. No właśnie, ignoro-
wanie talentów młodych ludzi przez 

Wszystkiego można się nauczyć
doświadczonych profesorów pod 
znakiem zapytania stawia przyszłość 
polskiej nauki. Przykre, że nie ra-
cjonalne przesłanki przekładają się 
na decyzje nawet w świecie nauki, 
gdzie decydować powinny li tylko ta-
lenty i wysokie umiejętności.

W skład drużyny, która zajęła I miej-
sce w zawodach w USA w 2011 r. 
wchodzi 5 osób: Piotr Ciura ostatni 
rok studiów magisterskich wydział 
mechaniczny Politechnika Białosto-
cka; Emil Błoński ostatni rok studiów 
magisterskich wydział mechaniczny 
Politechnika Białostocka; Bartosz 
Solnik ostatni rok studiów inżynier-
skich wydział mechaniczny Politech-
nika Białostocka; Szymon Zimnoch 
2 rok studiów inżynierskich wydział 
elektryczny Politechnika Białosto-
cka; Wojciech Głażewski absolwent 
wydziału mechanicznego Politechni-
ka Białostocka. Piotr Ciura pochodzi 
z Ogrodnik gmina Tuczna. – W pro-
jekcie magma zajmowałem się – 
mówił,konstruowaniem elementów 
sterowania ruchem łazika w tym jaz-
dą, ruchem manipulatora(manipulator 
jest to ramie robota do np. pobierania 
próbek). Kolejnym moim zadaniem 
było stworzenia sterownika łączące-
go system łączności ze sterownikami 
poszczególnych funkcji (np. jazdy). 
W USA przed zawodami i w ich trak-
cie serwisowałem te elementy oraz 
dodatkowo zajmowałem się zapew-
nieniem odpowiedniego zasilania. 
Podczas konkurencji zapewniałem 
bezpieczeństwo pracy łazika oraz 
wykonywałem materiał zdjęciowy. 
W projekcie magma2 zajmowałem się 

systemem wizyjnym oraz elektroniką 
łazika. Skonstruowałem heksokop-
ter – wirnikowiec, który znacznie po-
prawił widoczność łazika. W związku 
z zadaniem poszukiwania życia skon-
struowałem fluorometr do badania 
zawartości chlorofilu gdyż jedynymi 
formami życia na pustyni, na której 
odbywają się zawody są bakterie za-
wierające chlorofil. Na pytanie : Jak 
dochodzi się do takiego sukcesu? – 
Wystarczą chęci, trochę doświadcze-
nia i wszystkiego można się nauczyć 
– odpowiedział.

Klub Młodego Odkrywcy powstał 
przy Stowarzyszeniu Mieszkańców 
Wsi Witulin Razem Lepiej, prowadzi 
go Sławomir Anklewicz nauczyciel, 
członek Stowarzyszenia. Klub liczy 
20 osób podzielonych na dwie gru-
py: uczniowie szkoły podstawowej 
i uczniowie gimnazjum. Klubowiczów 
obowiązują zasady, które sami opra-
cowali i zobowiązali się przestrzegać. 
Spotykają się raz w tygodniu. Z budże-
tu gminy Leśna Podlaska otrzymują 
na działalność Klubu rocznie 2 tyś. zł.

Spotykają się w budynku dawnej 
szkoły, która dzisiaj jest miejscem 
różnych inicjatyw mieszkańców Wi-
tulina. W budynku tym ma siedzibę 
Stowarzyszenie, Centrum Kształcenia 
na Odległość, Klub Młodego Odkryw-
cy. Jest to miejsce wspólne, które 
dzięki aktywności mieszkańców tętni 
życiem.

Ewa Koziara



40  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2012

D z i e ń  B a b c i  i  D z i a d k a

21 s t ycznia w Zespole Szkó ł 
w Tucznej odbyła się wielopokolenio-
wa uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Licznie przybyłych gości 
powitała bardzo ciepło i serdecznie 
dyrektor Renata Fedorowicz, podkre-
ślając rangę babci i dziadka w życiu 
każdego wnuczka. Dziadkowie oraz 
przybyli rodzice zaproszeni zosta-
li do obejrzenia części artystycznej 
przygotowanej dla nich w dowód 
wdzięczności za okazywane serce 
swoim wnuczętom oraz bezgraniczną 
do nich miłość. Program artystyczny 
rozpoczął się występem tanecznym 
Dziecięcego Zespołu Wokalnego 
prowadzonego przez M. Fedorowicz. 
Uczniowie wykonali trojak „Zasiali 
górale”. Następnie wystąpiły dzieci 
z oddziałów przedszkolnych pod kie-
runkiem A. Waszczuk i E. Sawczuk. 
Maluchy wzruszająco, z pełnym zaan-
gażowaniem deklamowały babciom 
i dziadkom wierszyki oraz śpiewały 
płynące prosto z serca piosenki. Kolej-
nym punktem programu były jasełka 
bożonarodzeniowe p.t.: Maleńka Mi-
łość zbawi świat, które przygotowała 
J. Sławińska. Przedstawienie odno-
szące się do współczesnych czasów 
w bardzo ciekawy sposób skłaniało 
do głębszej refleksji nad cudem Boże-
go Narodzenia, a towarzyszące jemu 
kolędy i pastorałki w wykonaniu chó-
ru szkolnego prowadzonego przez Z. 
Lipka zachęciły do wspólnego śpiewu. 
Po jasełkach, po raz kolejny wystąpiły 
przedszkolaki tańcząc polkę i krako-
wiaka w pięknych strojach ludowych. 
Układy taneczne przygotował P. Szyc 
zaś akompaniował J. Miciuk. Mali tan-
cerze zaprezentowalisię znakomicie 
dostarczając wiele uciechy zebranym. 
W dalszej części programu ucznio-
wie z klas I-III wspierani przez swoje 
wychowawczynie przedstawili pełen 
humoru teleturniej p.t.: Familiada – 

21 stycznia w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sła-
watyczach odbył się koncert  z okazji 
dni Babci i Dziadka. Młodzi artyści 
prezentowali na scenie umiejętno-
ści zdobyte podczas zajęć w sekcji 
wokalnej w miejscowym GOK pro-
wadzone przez instruktor Elżbietę 
Gruszkowską  oraz grupy teatralnej 
„Jasełka na wesoło” z miejscowego 
zespołu szkół pod kierunkiem na-
uczycielki  Marii Wit.  Przez śpiew 
i recytację wierszy dzieci i młodzież 
szkolna złożyła najserdeczniejsze ży-
czenia swoim ukochanym Babciom 

i Dziadkom, którzy licznie przybyli 
do domu kultury. Na zakończenie 
imprezy młodzi artyści poczęsto-
wały wszystkich przybyłych pysz-
nymi słodkościami i czekoladami. 
Zadowolone Babcie i Dziadkowie 
gratulowali dzieciom talentu i dzię-
kowali za dostarczenie im wzruszeń 
i powodów do dumy ze zdolnych 
wnucząt. Dyrek tor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury dziękują 
za przybycie i życzą wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom długich lat życia 
w zdrowiu, pełnych miłości i ciepła 
doświadczanych każdego dnia.

Babciom i dziadkom z całego serca

Dzień Babci i Dziadka w Sławatyczach

Babcie kontra Dziadkowie. Walka dru-
żyn była zacięta, a prowadzący, uczeń 
klasy IIb Rafał Jastrzębski był bardzo 
rygorystyczny i konsekwentny, co do-
dawało uroku całemu przedstawieniu. 
Teleturniej był przeplatany piosenkami 
oraz dowcipami o dziadkach.

Uczniowie klasy IV a i IVb należący 
do warsztatów artystyczno-teatral-
nych prowadzonych przez D. Tereda 
i J. Kłoczko, zmienili nieco nastrój 

uroczystości na bardziej poważny in-
scenizacją na motywach baśni Dziew-
czynka z zapałkami H. Ch. Andersena 
p.t.: Rozejrzyjcie się wokół. Przedsta-
wienie miało charakter uniwersalny 
i ponadczasowy dzięki wartościom 
moralnym jakie niosło ze sobą. Boga-
tą część artystyczną zakończył występ 
laureatów Powiatowego Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek w Łomazach. Natalia 
Marczuk zdobywczyni II miejsca za-
prezentowała kolędę Julajże Jezuniu 
i pastorałkę Kolędowa nocka ,a Natalia 
Czarnacka i Adrian Sozoniuk wyróżnie-
ni w kategorii duet zaśpiewali Maleńką 
Miłość i Gore gwiazda Jezusowi. Pięk-
ne wykonanie kolęd zachwyciło całą 
publiczność. Wnuczęta oprócz wielu 
występów przygotowały swoim bab-
ciom i dziadkom laurki oraz poczęstu-
nek, przy którym zebrani mogli dzielić  
się  swoimi wrażeniami. Końcowym 
elementem uroczystości była zaba-
wa karnawałowa trzech pokoleń przy 
Podlaskiej Kapeli Ludowej Andrzeja 
Stępki, która na początku pięknie od-
śpiewała Sto lat! dostojnym solenizan-
tom, po czym porwała wszystkich do 
wesołej zabawy i śpiewu.

D. Tereda, M. Fedorowicz
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D z i e ń  B a b c i  i  D z i a d k a

Babcia i Dziadek służą nam swo-
im czasem, cierpliwością i doświad-
czeniem. Zaraz po rodzicach są 
najważniejszymi osobami w naszym 
życiu. To osoby, które kochają bez-
warunkową miłością swoje wnuki. 
Na co dzień nie okazujemy naszym 
Babciom i Dziadkom jak bardzo ich 
kochamy oraz jak są dla nas ważni. 
Na szczęście jest ten jeden dzień, 
w którym to właśnie Oni są najważ-
niejsi.  Chcąc podziękować Im za 
dobre serce oraz za to co dla nas  ro-
bią  klasa II ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Terespolu przygotowała  19 
stycznia 2012 roku uroczyste spot-
kamie.  Na spotkanie integrujące po-
kolenia - dziadkowie, rodzice, dzieci 

Pamiętając o naszych najbliższych 
– Babci i Dziadku – 21 stycznia 2012 r.  
nauczyciele wraz z uczniami ze Szko-
ły Podstawowej im. ks. Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Szóstce – pod 
czujnym okiem dyrektor A. Ostapiuk 
i J. Zgorzałek – zorganizowali spot-
kanie z Babciami i Dziadkami. W tym 
roku w przygotowanie uroczystości 
włączyły się panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Worsach oraz GCK z Dre-
lowa. O godz. 13. w Domu Ludowym 
w Worsach zebrało się ok. 300 osób, 
uczniowie – wnuczkowie recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki, prezento-
wali układy taneczne oraz wystawili 
scenki rodzajowe z życia dziadków. Po 
występach nadszedł czas na wręczenie 
własnoręcznie wykonanych prezentów, 
składanie życzeń, całusy i uściski. Przy 
smacznym bigosie, herbacie i  domo-
wym cieście, wspominając dawne 
dzieje, czas upływał miło i szybko. By 
upamiętnić te wspólnie spędzone chwi-
le wnuczęta i ich Dziadkowie  wykonali 
wspólne zdjęcia. Nadszedł wreszcie 
czas na długo oczekiwaną aukcję lalek 
wykonanych przez dzieci i rodziców 
w ramach akcji UNICEF „Wszystkie ko-
lory świata”. Wszyscy obecni aktywnie 
włączyli się w licytację, a uzyskana z niej 
kwota pomoże w zakupie szczepionek 
dzieciom z Sierra Leone w Afryce. 
W dalszej części uroczystości zaprzyjaź-
niona  z  naszą  szkołą wolontariuszka  
Iza  Chajkaluk  zaprosiła  zebranych  do  
wspólnych  pląsów  i  zabaw  tanecz-
nych. Dziadkowie wraz z wnuczętami 
mogli wspólnie potańczyć.

Elżbieta Borowik

Dzień Babci i Dziadka w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Terespolu

Każdy z nas 
pamięta 

okulary babci

- przybyło blisko 60 osób, w tym 
26 seniorów. Uczniowie z edukacji 
wczesnoszkolnej- pod opieką p. An-
ny Kulhawczuk- przygotowali część 
artystyczną w skład której wchodziły 
jasełka i montaż poetycko- muzyczny 
pt.  Babciu, Dziadku - kocham Was. 
Nie zabrakło również własnoręcznie 
wykonanych upominków - kartono-
wych aniołków, które dzieci wręczyły 
swiom babciom i dziadkom. Atrakcją 

wieczoru były konkursy w których 
uczestniczyli dziadkowie. Nie lada 
trudnością było rozpoznawanie z za-
wiązanymi oczamui wnuka czy zapla-
tanie wnuczkom warkoczy na czas. 
Wnuczęta podziękowały dziadkom 
za przybycie relaksacyjnym masa-
żem zgodnym z wierszykiem o kotku 
a seniorzy pięknym śpiewem kolęd. 
Uroczystość pozostawiła miłe wspo-
mnienia. 
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Te r e s p o l

Pierwszoklasiści z terespolskiej 
Jedynk i  pr z ygotowal i  babciom  
i dziadkom niespodziankę. Pod okiem 
wychowawczyni Barbary Misiejuk 
specjalnie dla nich przygotowali słod-
ki poczęstunek oraz krótką część arty-
styczną. 20 stycznia w sali I c licznie 
zgromadziły się babcie oraz dziadko-
wie, którzy z przyjemnością oglądali 
przedstawienie, w którym główne 
role zagrali ich wnukowie. Uśmiechy 
na ich twarzach wywołały zarówno 
wzruszające wierszyki na ich cześć, 
jak również piosenki. Na zakończenie 
uczniowie wręczyli babciom kwiatki, 
a dziadkom laurki, które samodzielnie 
wykonali. 

Kamila Korneluk

Powstanie szkolnej grupy instru-
mentalnej jest uwieńczeniem naszej 
kilkuletniej pracy podczas różnych 
zajęć muzycznych –mówi Piotr Sko-
limowski, nauczyciel w terespolskiej 
Jedynce, z którego inicjatywy  na 
początku listopada zrodził się po-
mysł utworzenie zespołu. Członka-
mi grupy są gimnazjaliści, którzy już 
od dłuższego czasu kształcili swoje 
umiejętności gry na instrumentach 

Laurki 
dla babci 
i dziadka 

szkolni 
muzycy

na bezpłatnych zajęciach prowadzo-
nych przez pana Skolimowskiego. Jak 
zaznacza nauczyciel, niektórzy ucz-
niowie wręcz zmienili swoje wcześ-

niejsze zainteresowania na muzyczne 
i także po skończeniu szkoły zmie-
rzają kontynuować swoją zabawę 
z muzyką. W skład zespołu wchodzą: 
Małgorzata Łuciuk, Kamila Rafałko 
(syntezator), Małgorzata Oleszczuk, 
Anna Sokołowska (flet), Igor Lański 
(akordeon), Marcin Łuciuk (gitara), 
Michał Masiuk (instrumenty perkusyj-
ne), Karolina Rubach (cymbałki) oraz 
Zuzanna Roguska (wokal).

Młodzież już kilkakrotnie zapre-
zentowała się większej publiczności 
podczas szkolnych apeli i uroczy-
stości, m.in. na Wieczorze Kolęd, 
a także występując z klasą II B na 
Wigilii dla samotnych, zorganizowa-
nej w mieście. Próby odbywają się 
na kilka tygodni przed planowanym 
występem. W tym czasie młodzież 
pod okiem nauczyciela realizuje 
różne repertuary i programy mu-
zyczne. Członkowie zespołu skrom-
nie twierdzą, że każdy z nich jest 
uzdolniony muzycznie i wiele czasu 
poświęca doskonaleniu gry na wy-
branym przez siebie instrumencie. 
Liczą, że ich akompaniament będzie 
towarzyszył jeszcze wielu imprezom 
organizowanym zarówno w szkole, 
jak i w mieście. 

Kamila Korneluk
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Po w i a t  B i a l s k i

W ramach akcji rodzice wraz 
z dziećmi przygotowali charytatyw-
nie 32 szmaciane laleczki. Lalki poza 
swoim oryginalnym wyglądem są 
niezwykłe, gdyż symbolizują pomoc 
najmłodszych dla najbardziej potrze-
bujących dzieci na świecie. Każda 
z nich ma swoją  tożsamość.  Imię 
każdej lalki, wiek, kolor skóry i pocho-
dzenie zostały umieszczone w spe-
cjalnym, nadesłanym przez UNICEF 
„akcie urodzenia”.  Oprócz zebra-
nia  środków na pomoc  dzieciom 
z Afryki  zamierzeniem  UNICEF-u, 
który  jest zresztą  organizacją pod-
ległą ONZ, jest kształtowanie  wsród 
dzieci i młodzieży postawy tolerancji  

i otwartości na inne kultury a także 
pokazanie  ,że pomaganie może być 
nie tylko pożyteczne, ale także przy-
jemne. Projekt  Wszystkie Kolory 
Świata  wspiera Ambasador  Dobrej 
Woli  UNICEF  Majka  Jeżowska. Ce-
lem UNICEF jest objęcie programem 
szczepień wszystkich dzieci z Sier-
ra Leone w Afryce, najbiedniejszym 
kraju świata.

21 stycznia zorganizowaliśmy au-
kcję wykonanych laleczek, a pozyska-
ne tym sposobem pieniądze umożli-
wią zaszczepienie dzieci w Sierra 
Leone. Cena wywoławcza jednej la-
leczki wynosiła 10zł. Aukcja cieszyła 
się ogromnym powodzeniem i dużą 

Głosowanie 
na Zuzię 
z Szóstki

„zaciętością” w przebiciu niejedne-
go licytanta, gdyż laleczki  wykonane 
przez uczniów z naszej szkoły były 
naprawdę piękne i oryginalne. Bar-
dzo dziękujemy rodzicom, dziadkom, 
przyjaciołom rodzin dzieci za przyłą-
czenie się do akcji UNICEF „Wszystkie 
Kolory Świata”.  Zwracamy się z proś-
bą do wszystkich czytelników o zaan-
gażowanie w dalszą część projektu, 
gdyż najładniejsza laleczka z naszej 
szkoły,  którą wykonała uczennica 
kl. IV Gabrysia Sieczka bierze udział 
w Ogólnopolskim Konkursie na naj-
bardziej oryginalną lalkę, w którym 
nagrodą jest koncert  Majki Jeżow-
skiej na terenie zwycięskiej placówki. 
Głosowanie odbywa się na oficjalnej 
stronie UNICEF Polska na  Faceboo-
ku  od 23 stycznia do 20 lutego 2012 
roku. W specjalnie przygotowanej 
galerii zdjęć, użytkownicy i fani UNI-
CEF oddają głosy na swoją ulubio-
ną laleczkę, klikając na 5 gwiazdkę. 
Zwycięzcą konkursu zostanie lalecz-
ka, która zbierze najwięcej głosów 
(gwiazdek). Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane 24 lutego 2012 roku. 
Trzymamy kciuki za naszą laleczkę 
i zachęcamy wszystkich do głosowa-
nia na Zuzię z Szóstki.

Alicja Ostapiuk

Uczniowie Zespołu Szkół w Tucz-
nej pod kierunkiem. A. Kukawskiej 
i E. Sawczuk wzięli udział w ogólno-
polskim konkursie plastycznym or-
ganizowanym przez Zarząd Główny 
Ligi Ochrony Przyrody, będącym ele-
mentem projektu Zielone Światło dla 
Edukacji Ekologicznej. Julia Sawczuk, 
uczennica klasy III szkoły podstawo-
wej ZS w Tucznej zajęła I miejsce. Wy-
różnienia otrzymali także uczniowie 
: Ewelina Kukawska, Gabriela Lipka 
oraz Rafał Jastrzębski. Laureatka do-
stała aparat fotograficzny, natomiast 
wyróżnieni albumy przyrodnicze. 
Nagrodzone prace prezentowane 
były na wystawie  w Muzeum Łowie-
ctwa i Jeździectwa w Warszawie oraz 
w czasopiśmie „Przyroda Polska”. 
Celem projektu było podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeń-
stwa poprzez aktywną edukację śro-

Uczniowie z Tucznej nagrodzeni
dowiskową prowadzoną przez Ligę 
Ochrony Przyrody. Projekt, poprzez 

konkurs, miał trafić do dzieci i mło-
dzieży szkolnej.                A. Kukawska
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M i ę d z y r z e c  Po d l a s k i

Po raz czternasty „Perspektywy” 
i „Rzeczpospolita” opublikowały 
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponad-
gimnazjalnych 2012. W tym presti-
żowym zestawieniu 200 najlepszych 
szkół średnich w Polsce powiat bial-
ski reprezentuje m.in. Zespół Szkół 
Ekonomicznych z Międzyrzeca Pod-
laskiego. W rankingu ujęto aż trzy 
technika z zespołu. Najwyżej sklasy-
fikowano Technikum Informatyczne, 
które zajęło 26 miejsce w Polsce. 
Nieco gorzej wypadło Technikum 
Ekonomiczne (144 m) oraz Techni-
kum Logistyczne (190 m). ZSE znaj-
duje się również w ścisłej czołówce 
najbardziej renomowanych szkół 
województwa lubelskiego. Techni-
kum Informatyczne zajmuje miejsce 
3, Technikum Ekonomiczne 9 a Tech-
nikum Logistyczne 16. To nie pierw-
szy sukces szkoły w ogólnopolskim 
rankingu. W ubiegłym roku Techni-
kum Logistyczne uplasowało się na 
32 miejscu, zaś Technikum Informa-
tyczne na 60.

Ogólnopolski Ranking Szkół Po-
nadgimnazjalnych 2012 uwzględnia 
sukcesy szkoły w olimpiadach przed-
miotowych i zawodowych, ocenę 
placówki przez kadrę akademicką, 
wyniki matury pisemnej oraz egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Uczniowie z międzyrze-
ckiego „Ekonomika” dobrze radzą 
sobie na egzaminach maturalnych  
i potwierdzających kwalifikacje zawo-
dowe, odnoszą też sukcesy w olim-
piadach i konkursach. Od kilku lat 
niezmiennie zajmują czołowe miejsca 
w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Logistycznej czy Regionalnego Kon-
kursu Wiedzy Ekonomicznej.  Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrow-
skiej w Międzyrzecu Podlaskim jest 
niekwestionowanym liderem wśród 
szkół prowadzonych przez powiat 
bialski. Uczniowie ZSE studiują m.in. 
w Berlinie. 

Mają 
studentów 

nawet 
w Berlinie
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Ws p o m n i e n i a

Przesłuchujący zapytał mnie czy się 
przyznaję. Odpowiedziałam: „Do nicze-
go się nie przyznaję, bo to co zeznał nie 
jest prawdą”. Przesłuchujący kazał Hen-
rykowi wyjść. Zostaliśmy sami. Długo 
jeszcze nakłaniał mnie do przyznania się, 
mówiąc że powinnam myśleć o swoich 
synach i dla ich dobra się przyznać. Wie-
czorem zostałam zwolniona. Oczywiście 
wyparłam się wszystkiego. Wyprowa-
dzana przez milicjanta po przesłuchaniu, 
spotkałam na korytarzu czekającego 
na przesłuchanie Grzegorza T. Nie po-
zwolono nam ze sobą rozmawiać. Nikt 
nie mógł przewidzieć jakie będą następ-
stwa przyznania się Henryka. Było lato. 
Miałam dwutygodniowy dyżur w przy-
chodni SI w Serpelicach. Przyjechał 
kierowca z zaopatrzeniem i powiedział, 
że Henryk C. porwał karetkę zabiegową 
z kierowcą. O wszystkich szczegółach 
dowiedziałam się dopiero od syna – 
Leszka, który był właśnie tym porwa-
nym. Henryk wskoczył do karetki i kazał 
Leszkowi natychmiast ruszać i uciekać, 
przy tym szarpał go i próbował sam 
kierować, cały czas płakał i krzyczał: 
„Leszek, nigdy nie zapomnę smutnych, 
niebieskich oczu Twojej Mamy. Wiem, 
że ją okropnie skrzywdziłem. Uciekaj-
my, bo chcą mnie zamknąć w szpitalu 
wariatów.” Leszek tłumaczył mu, że nie 
mam do niego żalu i że jeżeli tak postą-
pił, to musiał mieć jakiś powód. Milicja 
zrobiła blokadę na Placu Wolności i za-
trzymała karetkę. Wydarzenie to było 
dla Leszka bardzo ciężkim przeżyciem. 
Na zebraniu ustalono, że odwiedzę p. 
Henryka w Szpitalu Psychiatrycznym 
w Abramowicach. Byłam, odwiedzi-
łam, zawiozłam biało – czerwone kwiaty 
i obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. 
W rozmowie nie wracaliśmy do przyczyn 
jego choroby. Wizyta ta była dla mnie 
głębokim przeżyciem. Rodzina p. Henry-
ka obciążała mnie winą za jego chorobę. 
Mówiono, że powinnam się przyznać 
do działalności – tak jak on, bo przez mój 
„głupi patriotyzm”on zachorował. Było 
mi z tym psychicznie bardzo ciężko, po-
nieważ z jednej strony mu współczułam 
a jednocześnie byłam dumna z siebie. 
Po kilku miesiącach, gdy p. Henryk wró-
cił ze szpitala (otrzymał I-szą grypę inwa-
lidzką) zamówił Mszę św. w kościele św. 
Anny, na której chciał publicznie mnie 
przeprosić, ale udało mi się ubłagać 
by tego nie czynił. Dawno mu już wszyst-
ko wybaczyłam. Widzę po jego obecnym 

zachowaniu, że on jednak sobie dotych-
czas nie wybaczył. Podczas jednego 
z przesłuchań zasłabłam. Zadzwoniono 
do Spółdzielni Inwalidów z pytaniem czy 
prawdą jest, że mam grupę inwalidzką?. 
Miałam i mam II-gą grupę. Podobno 
to uratowało mnie od internowania, 
a od sprawy karnej uratowała mnie 
choroba głównego świadka (Henryka). 
Na wszelki wypadek miałam adwokata 
z Warszawy, z Pomocy Prymasowskiej. 
Pismo polecające do adwokata otrzy-
małam od zakonnika z kościoła św .An-
toniego za poręczeniem kolegi Janka 
Wasiluka. Janek jest człowiekiem skrom-
nym, cichym, głęboko zaangażowanym 
w sprawy Solidarności. Bardzo mnie bo-
lą do dzisiaj słowa pseudo koleżanki W.T. 
wypowiedziane w czasie stanu wojen-
nego podczas przyjęcia odpustowego 
na plebanii. Na pytanie jednego z księży: 
Co słychać u p. Elżbiety, znanej działacz-
ki Solidarności?”- odpowiedziała: To ta-
kie wielkie nic”. Potem przy spotkaniu 
ze mną, tenże ksiądz powiedział: „Z Bo-
giem, rób to dalej”. Wszystkie zebrania 
Komisji Solidarności SI w czasie stanu 
wojennego odbywały się w moim domu 
przy ul. Czerwińskiego.

Pierwszym Prezydentem Trzeciej 
Rzeczpospolitej został Lech Wałęsa.

Nasi kandydaci zostali wybrani 
do Senatu i Sejmu. Senatorami zostali: 
Andrzej Czapski i Mieczysław Trochi-
miuk, a posłem – Jacek Szymander-
ski. Na zebraniu Bialskiej Solidarności 
postanowiono zaprosić do naszego 
miasta Prezydenta Wałęsę. Prezydent 
zaproszenie przyjął i podał datę przy-
jazdu. Wówczas ustaliliśmy listę zapro-
szonych gości. Zaproszenia do Kurii 
Biskupiej i dawniej pracującym księ-
żom zawieźliśmy osobiście z Kazimie-
rzem Jewałą. Gdy zajechaliśmy do ks. 
Krzysztofa właśnie odprawiał Mszę 
Św., głosił kazanie. Zobaczywszy nas 
w drzwiach przerwał i  powiedział: 
„Moi drodzy. Opowiadałem wam o mo-
jej pracy w poprzedniej parafii w Białej 
Podlaskiej. Właśnie stoją w drzwiach 
jej przedstawiciele”. Wszyscy wierni 
odwrócili się w naszą stronę. Czuliśmy 
ich serdeczność i życzliwość. ‚Prezy-
dent przyjechał w planowanym termi-
nie. Od rogatek miasta witał go szpaler 
wiwatujących na jego cześć mieszkań-
ców. Przed Mszą św. rozpoczynającą 
wizytę powitał prezydenta i  i innych 
dostojnych gości wojewoda bialsko-
podlaski Tadeusz Korszeń. W koście-
le W.N.M.P. przy ul. Brzeskiej powitał 
Pana Prezydenta Proboszcz Antoni La-
szuk. Pan Józef Berger przeczytał lek-
cję, ja czytałam napisaną osobiście 
Modlitwę Wiernych. Wychodząc z koś-
cioła Prezydent zauważył dwoje małych 

dzieci machających biało – czerwonymi 
flagami, podszedł do nich i przytulił. By-
ły to moje wnuki.

Przed wejściem do sali konferen-
cyjnej w Urzędzie Wojewódzkim razem 
z dr Janem Kalinowskim powitaliśmy 
Prezydenta po staropolsku chlebem 
i solą. Spotkanie przebiegało w pod-
niosłej atmosferze. Wszyscy obecni 
byli pełni życzliwości dla pana Prezy-
denta, pełni wiary i nadziei na lepszą 
przyszłość. Każdą wypowiedź Pre-
zydenta kończyła burza oklasków. 
Awarię nagłośnienia możemy uznać 
za złośliwość rzeczy martwych (a mo-
że ludzi?) Niestety w jej wyniku część 
ludzi zgromadzonych wokół gmachu 
UW rozeszła się. Mój syn Zbyszek 
mieszkający teraz na stałe w Orego-
nie w USA, także miał zaszczyt witania 
Pana Prezydenta – w imieniu Polonii 
Amerykańskiej w Domu Polskim przy 
kościele św. Stanisława w Portland. 
Marian Kwiatkowski namówił mnie, 
bym startowała w wyborach na radną. 
Funkcję tę pełniłam przez dwie kaden-
cje. W tym czasie prezydentami Białej 
byli: M. Kosik i A. Czapski. Pracowałam 
w komisji społecznej, oświaty i kultu-
ry i mieszkaniowej – w której pracu-
ję do dnia dzisiejszego. Po 42 latach 
pracy od 1 stycznia 2004 r przeszłam 
na emeryturę. W dalszym ciągu pełnię 
funkcję Przewodniczącej Związku Za-
wodowego Solidarność w Spółdzielni 
Inwalidów, na co pozwała Statut na-
szego Związku.

Pracuję również jako wolontariusz 
w świetlicy parafialnej przy kościele 
W.N.M.P. na Woli, opiekuję się dziećmi 
z rodzin biednych i patologicznych. 30 
września 2004 r. otrzymałam z Instytu-
tu Pamięci Narodowej książkę pt „ROK 
PIERWSZY” z dedykacją:” Szanownej 
Pani Elżbiecie Chaberskiej z wyrazami 
szacunku”, podpisaną przez Sławomira 
Poleszaka. (mam status osoby repre-
sjonowanej, w 2004 r., otrzymałam 
z IPN w Lublinie komplet akt – 64 str.) 
Dzisiaj zastanawiam się jak to wszyst-
ko godziłam: praca, dzieci, mąż, dom 
i działalność społeczna. A jednaki sił 
dodawała mi wiara, że dzięki temu 
co robię moje i inne dzieci będą miały 
szczęśliwsze życie. W swojej działalno-
ści spotkałam się zarówno z ogromną 
ludzką życzliwością, jak równie wielką 
podłością. Mam jednak głęboką na-
dzieję, że większość ludzi z którymi 
działałam podpisałoby się pod dedy-
kacją jaką otrzymałam od pani Joanny 
Szczepkowskiej, znanej polskiej aktor-
ki, w otrzymanej od niej książce: „Pa-
ni Elżbiecie Chaberskiej – wspaniałej 
i dzielnej z którą łączą mnie wspomnie-
nia z lat walki o lepszą przyszłość”

Dokończenie wspomnień 
Elżbiety Chaberskiej

z poprzedniego numeru 
Gościńca
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Po w i a t  b i a l s k i

Tradycją  stały się już organizo-
wane przez Starostwo Powiatowe w 
Białej Podlaskiej noworoczne spot-
kania działaczy kultury. W tym roku 
gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Koroszczynie. Spotkanie odby-
ło się  20 stycznia  i skierowane było 
do dyrektorów miejskich i gminnych 
ośrodków kultury z terenu powiatu 
bialskiego. Wśród osób zaproszonych 
byli obecni:  Zbigniew Kot – wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej, Mariusz Kiczyński – czło-
nek Zarządu, Mieczysław Romaniuk 
– przewodniczący Rady Gminy Teres-
pol, Halina Ostapczuk – wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Terespol, Artur 
Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie. 

Spotkanie otworzył występ ze-
społu muzycznego działającego przy 
GOK w Koroszczynie z repertuarem 
kolędowym. Po nim nastąpiło prze-
mówienie gospodarza uroczystości 
Tadeusza Łazowskiego – starosty 
bialskiego, w którym podziękował za 
trud i dobrą współpracę dyrektorom 
ośrodków kultury oraz złożył życzenia 
noworoczne. Następnie głos zabrał 
Mieczysław Romaniuk reprezentujący 
samorząd gminy Terespol. Część ofi-
cjalną zakończyło wystąpienie Artura 
Sępocha, w którym nakreślił plany 
działań WOK i współpracy z ośrod-
kami kultury w powiecie bialskim. 
W drugiej części występu młodzież 
działająca przy GOK w Koroszczynie 
zaprezentowała się z bardziej popo-
wym repertuarem.

Po występie był czas wspólnych 
życzeń noworocznych i pamiątkowe-
go zdjęcia. Jednak nie był to koniec 
spotkania. W dalszej części działal-
ność Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koroszczynie przedstawił jego dy-
rektor Karol Gójski, natomiast Anna 
Czobodzińska-Przybysławska zachę-
ciła w swym wystąpieniu do włą-
czenia się w obchody Roku Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w powiecie 
bialskim. W miłej, przyjacielskiej at-
mosferze miała miejsce też twórcza 
i bardzo konstruktywna dyskusja do-
tycząca kultury w powiecie bialskim.

AJ

NOWOROCZNE 
SPOTKANIE 
DZIAŁACZY 
KULTURY
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K u l t u r a

piątek
aby do szesnastej 
(zakładając wariant pesymistyczny)

ryba 

weekend

sobota – przed zabawą 
robisz to co nie robisz w inne dni
myślisz o tym o czym nie masz czasu 
wcześniej myśleć

na zabawie  
robisz to co robisz 
myślisz... potem 

po zabawie
ostatnią czynnością jest wysłanie sms-a
bądź dwóch

oczywiście pod jednym warunkiem

dosyć istotnym

niedziela – ranek 
masz wybór- modlić się lub nie 

pomiędzy
rosół ziemniaki schabowy kapusta 
wzmacnianie mentalności polskiej
z każdym kolejnym kęsem 

wieczór 
wszystko robisz wcześniej i krócej
jutro poniedziałek

Kain i Abel
mięso 
 
zazdrość 
 
zwycięstwo  
za cenę  
braterstwa

czarny w(T)orek
kolejne spóźnienie św. Krzysztofa
na performance przesuwania drzew

fantasmagoria
Gdy chwilę pomyślisz 
Gdy filozofia wkroczy 
pomiędzy zdania 
 
Gdy w jaskrze Księżyca 
historie dostrzeżesz i motywy 
niewyobrażalne w esencji dnia 
 
Gdy twoje hormony 
nieokiełznaną wybuchną energią 
i z emocjami zapragną współistnieć  
 
Wówczas wyobraźnia nieograniczona 
najdziksze podsunie fantazje 
Jak Bezkresnej Atlantydy 
Nagłe Z Martwych Wstanie

***
tabletka miała być tylko zamiennikiem
inną fazą, mniej boląca, bez krwi
szybko, sprawnie aby do przodu

każde działanie przynosi 
odmienny scenariusz
od takiego, jaki sobie pisaliśmy

zamienniki stają się sensem
wartością samą w sobie
nieświadomą powtarzalnością

a co by było 
gdybym
kiedyś 
dzisiaj 
jutro 

spotkał 

ją

tv w późnych godzinach nocnych  
Potężna dawka adrenaliny. 
Ścisk w największej bruździe 
płata czołowego. 
Serce. Serca już właściwie nie ma. 
Parno, duszno. Wiotczenie gnatów. 
Obrazy osiadają na mnie bezpośrednio 
Pod czaszką. Między ścieżkami 
Nie Wiem i Nie Czuję. 
Nie czuję, że już koniec seansu... 
Jeszcze trwam, trwam. Będę trwał 
Póki TV będzie grać, śpiewać, informować. 
Będziemy wspólnie trwać.
Moje TY Okno na świat.

ojczyzna wiecznie pełnych półlitrówek
mam przeczucie nawrotu wąsatych 
bandziochów 
już czuję ich oddech 
słyszę kolejne cięcia ułańskiej fantazji 
sienkiewiczowskie deja vu 

nie krzyczę 
nie jesteś prawdziwym Polakiem
 
siedzę pod płotem 
wypiłem tylko buteleczkę powietrza 
jestem szczęśliwy i nie przeszkadza mi to 

nie zamierzam biec z szablą na urojonego 
wroga 

III wojna światowa 
wszystko rozegra się w małym pokoju
nie będzie czasu na chwilę zastanowienia
łza popłynie gdy spojrzymy na dziecko 
śpi tak smacznie  

za chwilę …

już ….

niestety…

śmierć kochanki 
powinienem się cieszyć 
z dwóch problemów pozostał jeden 
większy 

hipnoza
poddałem się 
tak miało być?

pole ryżowe
na obiad  
dostał miskę ryżu

na kolację 
nie dotarł

oj przepraszam

nie dotrwał

rewolucja 
nie mogliśmy być gorsi 
każdy z nas pragnął 
jakiegoś buntowniczego uniesienia
swojego Tahrir

miały być iskry 
kamienie 
pochodnie

a przybył
samogon w parze ze śledzikiem

odtąd aura nie sprzyjała  
rozwijaniu sztandarów

błogostan zwany leniem
utrzymał swoją dyktaturę  

na razie

* * *
Dlaczego kłamstwem zwodzisz?
I tak największym kłamstwem jest czas
Choć ludzie mówią, że czas leczy,
Że czas ich oswobodzi ze zmartwień.
A nas?
Czas od siebie odsuwa.

Dominik Sobol      
         (Terespol)

Prezentacje Literackie

Nr 34   (redakcja mig; informacja@mbp.org.pl)
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Te r e s p o l / B i a ł a  Po d l a s k a

Konsul Republiki Białoruś w Białej 
Podlaskiej Aleksander Łozicki, dyrek-
tor Centrum Kulturalnego Białorusi 
w Polsce Aleksander Karaczun, Alek-
sander Karkatadze dyrektor Muzeum 
Fortu V Twierdzy Brześć w Brześciu 
i wielu innych. Władze miasta, sympa-
tycy historii, fotograficy i mieszkający 
w Polsce Białorusini zjawili się na nie-
powtarzalnej wystawie zdjęć. Twier-
dza Brzeska lat 1905-1918. Rarytas 
kulturalny i najważniejsze wydarzenie 
kulturalne tej zimy w Białej Podlaskiej. 
To już trzecia – poświęcona Brześ-
ciu – a siódma poświęcona Białorusi 
wystawa jaką można oglądać w Białej 
Podlaskiej. Tym razem zbiory fotogra-
fii przedstawiające Twierdze Brzeską 
w latach 1905-1918. Zdjęcia pochodzą 
z archiwów Kompleksu pamiątkowe-
go „Brzeska Twierdza – bohater” oraz 
kolekcji prywatnej A. Wierzbickiego. 
Na wystawie prezentowanych jest 
ok. 50 zdjęć. Na wielu z nich odnaleźć 
można żołnierzy niemieckich i rosyj-
skich którzy w tych latach na przemian 
zajmowali i stacjonowali w Twierdzy 
Brzeskiej. Na wystawie znajduje się 
też kilka map z burzliwego okresu 
początku XX wieku. Współpraca kul-
turalna Białej Podlaskiej i Brześcia 
układa się wręcz wzorowo. Powinni 
na tej podstawie uczyć się włodarze 
i decydenci w Warszawie i Mińsku. 
Ale odejdźmy od polityki, w ostatnim 
czasie aż kipi od niej i robi się niedo-
brze nawet po zjedzeniu lekkostraw-
nego posiłku. Zarówno Warszawa jak 
i Biała Podlaska – ogólnokrajowo i lo-
kalnie – ma sporo w ostatnim czasie 
na sumieniu. Zostawiamy to, poleca-
my w zamian wybrać się na wystawę 
do Sali Wystawowej Bialskiego Cen-
trum Kultury w Parku Radziwiłłowskim 
w Białej Podlaskiej. Tak niepowtarzal-
nych zdjęć, w dużym formacie, z prze-
bijającym klimatem tamtych czasów, 
przedstawiających obiekty z różnej 
perspektywy – nawet lotniczej – żoł-
nierzy z ich służbą i życiem codzien-
nym, nie znajdziemy w pokaźnych 
zasobach nawet Internetu.

Mariusz Maksymiuk

Wystawa   
o Twierdzy 
Brzeskiej

– Zebraliśmy się tu wszyscy z my-
ślą rozsławiania narodzonego Chry-
stusa. I nie ma znaczenia w jakim 
języku są wykonywane kolędy. – tymi 
słowami ogłosili otwarcie festiwalu 
abp Abel ordynariusz prawosławnej 
diecezji lubelsko-chełmskiej oraz bur-
mistrz Jacek Danieluk. Wszystkich 
zebranych przywitali: dyr. MOK Te-
respol Anna Pietrusik oraz proboszcz 
parafii prawosławnej w Terespolu 
ks. Jarosław Łoś. Program festiwalu 
i zasady kwalifikacji zespołow do wy-
stępów przedstawił dyr. artystyczny 
festiwalu Andrzej Boublej. O wspa-
niałą scenerię i przygotowanie hali, 
w której odbywały się występy, za-
dbał MOK Terespol oraz Urząd Mia-
sta Terespol. Obsługę akustyczną 
i oświetleniową prowadził NIBAS 
I SCENOTECHNIKA z Choroszczy. 
W ciągu dwóch dni trwania festiwalu 
(sobota – niedziela 28-29.01.) ok. 800 
wykonawców z 32 zespołow polskich, 
ukraińskich i białoruskich śpiewało 
kolędy wschodniosłowiańskie i ka-
tolickie. Wystąpiły różne zespoły: 
ośrodków kultury, szkolne, parafial-
ne prawosławne, miejskie, rodzinne, 
dziecięce, młodzieżowe, kameralne. 
Niektóre chóry np. Chór Szkół „Ka-
non” z Łomaz, Zespól Folklorystycz-
ny „Poleskije Pierezwony” z Kobrynia 
(Białoruś), czy Zespól Folklorystycz-
ny „Znachidka” z Lwowa (Ukraina) 
wystąpiły po raz pierwszy. 17 edy-
cja miała charakter przesłuchań fe-
stiwalowych. Wszyscy wykonawcy 

XVII Festiwal  Kolęd 
Wschodniosłowiańskich

otrzymywali pamiątkowe dyplomy 
i okolicznościową ozdobną płytkę ce-
ramiczną ufundowaną przez Zakład 
Ceramiki Budowlanej w Paradyzu. Or-
ganizatorzy festiwalu: Prawosławna 
Diecezja Lubelsko-Chełmska, Miejski 
Ośrodek Kultury w Terespolu , Funda-
cja Dialog Narodów oraz Nadbużań-
skie Centrum Kultury Prawosławnej 
eksponowali również wystawę Alek-
sandra Wasyluka Kolory Prawosła-
wia, prawosławne książki i p ły ty 
z kolędami wschodniosłowiańskimi 
oraz wyroby koronkarskie Marzeny 
Dmitruk tzw. frywolitki.

tekst i foto Adam Jastrzębski
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M i ę d z y r z e c  Po d l a s k i

16 stycznia słuchacze międzyrze-
ckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Międzyrzecu Podlaskim złożyli so-
bie życzenia i podzielili się opłatkiem.  
Spotkanie słuchaczy UTW z okazji 
niedawanych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku odbyło 
się w Pałacu Potockich. Rozpoczął je 
występ powstałego kilka tygodni te-
mu ośmioosobowego zespołu. Panie 
z akompaniamentem kapeli zaśpie-
wały kilka kolęd przeplatanych oko-
licznościowymi wierszami. Życzenia 
zdrowia, szczęścia oraz chęci do na-
uki i wszelkiego rodzaju aktywności 
złożyli słuchaczom UTW burmistrz 
miasta Międzyrzec Podlaski Artur 
Grzyb oraz Leszek Szczerbicki, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Uczestnicy spotkania zebrani w sali 
kominkowej podzielili się opłatkiem 
i złożyli sobie najlepsze życzenia. 
– Takie spotkania organizujemy co 
roku. Są one doskonałą okazją do 
integracji słuchaczy – podkreśla 
Krystyna Matejek, szefowa Zarządu 
i Rady Programowej UTW. Spotkanie 
zakończył , poczęstunek i tańce przy 
dźwiękach kapeli.

 

Studenci 
UTW 

podzielili się 
opłatkiem
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W 2011 r. w Gminie Rokitno ob-
fitował w wiele ważnych inwestycji 
oraz przedsięwzięć kulturowych Dzię-
ki wsparciu w wysokości 408 002,89 
zł. uzyskanemu z Agencji Nierucho-
mości Rolnych Oddział Terenowy 
w Lublinie zrealizowano zadanie pn. 
„Remont drogi gminnej Nr 100212L 
i ciągu pieszo-jezdnego w Cieleśni-
cy”. Całość inwestycji, na którą złoży-
ło się: wykonanie podbudowy, placu 
manewrowego na zajezdni autobuso-
wej, budowa nawierzchni asfaltowej, 
chodnika, zjazdów, przepustu koszto-
wała 516 798,93 zł.

Dwie kolejne inwestycje w Rokit-
nie i Olszynie zrealizowano w ramach 
działania 313, 322, 323 „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Na pierwszą pt. „Zago-
spodarowanie centrum wsi Rokitno 
poprzez budowę drogi wraz z chod-
nikiem i oświetleniem ulicznym” skła-
dało się wykonanie drogi z kostki bru-
kowej betonowej, chodnika przy dro-
dze oraz ulicznego oświetlenia. Ca-
łość operacji kosztowała 737 978,37 
zł., z czego kwota dofinansowania 
to 257 027,00 zł. Drugą inwestycją 
objętą działaniem „Odnowa i rozwój 
wsi” była „Rozbudowa i przebudowa 
świetlicy we wsi Olszyn wraz z utwar-
dzeniem placu i zakupem wyposaże-
nia”. Prace modernizacyjne budynku 
oraz zakup wyposażenia kosztowały 
łącznie 342 421,95 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniosło 195 402,00 zł..

Z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, ale z Osi 
4, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” zrealizowano 
projekt pn. „Przebudowa i remont 
świetlic wiejskich, stanowiących 
ośrodki kulturalne wsi Kołczyn, Lip-
nica i Michałki.”, na co uzyskano do-
finansowanie w wysokości 65 000,00. 
Całość projektu to kwota 143 071,82.

W 2011 r. Gmina Rokitno dofinan-
sowała również inwestycję powiatu 
bialskiego. Dzięki współpracy tych 
dwóch jednostek udało się położyć 
nową, asfaltową nawierzchnię na od-
cinku ok. 500 m drogi powiatowej 
Klonownica Duża – Rokitno.

Gmina Rokitno stara się pozyski-
wać środki z zewnątrz nie tylko na za-
dania inwestycyjne, ale również pro-
jekty związane z ochroną środowiska 
i o charakterze społecznym.

Dz ięk i  do t ac j i  w w ysokoś c i 
8.500,00 zł. z Narodowego i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej z terenu 
gminy Rokitno usunięto z 9 budynków 
14,3 ton materiałów budowlanych za-
wierających azbest. Działania wyko-
nano w ramach projektu: „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest po-
chodzących z pokryć dachowych bu-
dynków będących własnością osób 
fizycznych z terenu Gminy Rokitno”.

W 2011 r. rozpoczęto realizację 
w Zespole Szkół w Rokitnie projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki, priorytet: IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, działanie: 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, poddziałanie: 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejsza-
nie różnic w jakości usług edukacyj-
nych. W ramach projektu, który trwa 
od 01.08.2011 r. do 29.06.2012 r. zo-
stały zakupione liczne pomoce dydak-
tyczne oraz odbywają się pozalekcyjne 
zajęcia dla dzieci mających trudności 
matematyczne, u których występują 
trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia 
logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia dla dzieci, u których występują 
problemy w komunikacji społecznej, 
a także dla uczniów wybitnie uzdolnio-
nych. Łącznie na realizacje powyższych 
działań, z których korzystają wszystkie 
dzieci z klas I-III, gmina Rokitno otrzy-
mała kwotę w wysokości 41.703,60 zł.

Gmina Rokitnio była również 
partnerem w projekcie realizowanym 
przez Ośrodek MISERICORDIA CA-
RITAS w Białej Podlaskiej pn. „Przy 
wiejskim stole – działania integra-
cyjne w gminie Rokitno”. W ramach 
zadania trzydzieści kobiet z gminy 
Rokitno wzięło udział w zajęciach 
kulinarnych, poznało techniki zdob-
nictwa, florystyki oraz uczestniczyło 
w panelu psychologicznym.

Na rozwój poszczególnych wsi 
w minionym roku miał wpływ też fun-
dusz sołecki. Z jego środków wydano 
ponad 77.000,00 zł.. Pieniądze te zo-
stały przeznaczone przede wszystkim 
na zakup mebli, sprzętu AGD i naczyń 
do świetlic wiejskich oraz remont 
dróg gruntowych.

O rozwoju sfery społecznej świa-
-dczy też fakt, iż w roku 2011, na tere-
nie gminy powstały trzy koła gospo-
dyń wiejskich: w Kołczynie, Lipnicy 
i Rokitnie.

Projekty realizowane są także 
przez jednostki podległe.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego poddziałanie 7.1.1 
„Rozwój i upowszechniania aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej”, już po raz czwarty przystąpił 
do realizacji projektu systemowego 
„Podnoszenie jakości życia – startem 
w lepsze jutro”. Głównym celem pro-
jektu w 2011r. było przeciwdziałanie 
zjawisku wykluczenia społecznego 
wśród osób współuzależnionych od al-
koholu  i ich rodzin, w wieku aktywno-
ści zawodowej, pochodzących z terenu  
gminy Rokitno. Całkowity koszt projek-
tu to 95.560,00 zł., a wkład własny GO-
PS to jedynie 10,5 % tej kwoty.

Gminna Instytucja Kultury w Ro-
kitnie uzyskała 21.468,16 zł. dofinan-
sowania na realizację zadania pn. 
„Ocalenie od zapomnienia i kultywo-
wanie tradycji ludowych”. W ramach 
projektu zakupiono stroje ludowe dla 
zespołu śpiewaczego „Podlasianki”, 
a także wydany został tomik poezji, 
poety ludowego z Kołczyna Kolonii 
– Kazimierza Górnickiego. Zadanie, 
którego wartość całkowita wynosi 30 
748,80 zł., zostało zrealizowane w ra-
mach PROW 2007-2013 działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” dla małych projektów, tj. operacji, 
które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań 
Osi 3, ale przyczyniają się do osiąg-
nięcia celów tej osi.

Miniony rok, to także okres, w któ-
rym na terenie gminy Rokitno odbyło 
się wiele imprez i przedsięwzięć kul-
turowych. Obok tych, które odbywają 
się cyklicznie od wielu już lat, jak np.: 
Kolędowanie, IX Tradycje Wielkanocne 
w Gminie Rokitno, Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej, X Powiatowe Spotkanie 
z Piosenka Wakacyjną, V Lipnickie Bar-
wy Folkloru, IX Powiatowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej Seniorów, 
odbyły się również takie, które w tym 
roku debiutowały w gminie Rokitno, 
były to: I Gminny Dzień Sołtysa w Gmi-
nie Rokitno, I Gminny Dzień Strażaka, 
I Dożynki Gminno – Parafialne. Nato-
miast Sanktuarium Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich w Pratulinie 
gościło w tym roku strażaków na XII 
Pielgrzymce Strażaków Powiatu Bial-
skiego, młodzież z diecezji siedleckiej 
na Diecezjalnym Święcie Młodzieży 
„Jerycho Młodych”, przyjaciół Katoli-

Jak minął rok 2011 w gminie Rokitno, pierwszy 
rok pracy wójta Jacka Szewczuka

G m i n a  R o k i t n o
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W niedzielę, 29 stycznia w Gmin-
ne Centrum Kultury w Konstantyno-
wie zorganizowało XIX Prezentację 
„Za kolędę dziękujemy”. Po raz 13 
miały one zasięg powiatu bialskie-
go. Uroczystość otworzyli starosta 
Tadeusz Łazowski i wójt Romuald 
Murawski. Trwająca 4 godziny część 
artystyczna stworzyła możliwość 
powrotu w magiczny czas niedawno 
minionych Świąt Bożego Narodzenia. 
Widzowie mogli obejrzeć 3 przedsta-
wienia jasełek, wysłuchać 45 kolęd 
i pastorałek. Wysłuchać kolędy grane 
na skrzypcach i gitarach.

Uczestnicy części artystycznej
Gminę Międzyrzec Podlaski repre-

zentowała schola „Miriada” z parafii 
w Maniach. Ze Sławatycz przyjecha-
ła schola „Nadbużańskie Słowiki”. 
Z gminy Piszczac wystąpiły gimna-
zjalistki, a „Leśniańskie nutki” ze Zdzi-
sławem Marczukiem zagrały i zaśpie-
wały jako delegacja GOK w Leśnej 
Podlaskiej. Organizatorzy prezentacji 
czują się zaszczyceni, że z gminy i pa-
rafii Konstantynów wystąpiło aż 16 
grup, zespołów i solistów. W grupie 
tej znalazły się: dzieci z Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej w Komarnie, 2 
grupy uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Konstantynowie, Ania i Kacper 
Zubkowiczowie, Siostry Magda i Edy-
ta Łyczewskie z Ala Janczak oraz Anią 
Koguc, Adam Zubkowicz, schola 
i chór parafialny. Gminne Centrum 
Kultury reprezentowały zespoły: 
„Pogodna Jesień”, „Melizmat”, „Kwia-
tuszki”, „Flower”, Trio Wokalne, grupa 
gitarzystów, solistka Natalia Sienkie-
wicz oraz Zdzisław Marczuk z Julią 
Rabczuk i Martyną Przybysławską.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny
W grudniu 2011 r. zaproszono 

mieszkańców gminy do udziału w V 
edycji konkursu plastycznego „Anio-
ł y i ozdoby bożonarodzeniowe”. 
Łącznie oddało swe prace 86 osób 
indywidualnych i 2 grupy uczniów 
ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Konstantynowie. Jury w składzie: 
starosta bialski, wójt gminy Konstan-
tynów i dyrektor GCK postanowiło 
wyróżnić łącznie 40 osób indywidu-
alnych i grup uczniów z kół plastycz-
nych. Podczas prezentacji wręczono 
nagrody rzeczowe grupie dorosłych 
oraz młodej gimnazjalistce Ani Koguc 
za piękny witraż. Wszyscy uczniowie 
otrzymają słodkie upominki i dyplo-

ckiego Radia Podlasie i samorządow-
ców na Rocznicy Powstania Katolickie-
go Radia Podlasie i Pielgrzymce Samo-
rządowców, a także mężczyzn z diecezji 
siedleckiej na I Diecezjalnej Pielgrzym-
ce Mężczyzn do Pratulina.

W roku 2012 planuje się realiza-
cje zadania współ finansowanego 
ze środków europejskich. W ramach 
Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 zostaną 
zrealizowane dwa projekty: „Dopo-
sażenie świetlicy wiejskiej w Zaczop-
kach na Wiejskie Centrum Aktywności 
Społecznej” oraz „Wyposażenie placu 
przy świetlicy wiejskiej w Kołczynie 
na Wiejskie Centrum Aktywności Spo-
łecznej” na łączną kwotę 47 176,83 zł., 
z czego 27 211,24 zł. zostanie dofinan-
sowane ze środków unijnych.

W najbliższym roku zgodnie z har-
monogramem zakończone zostaną 
dwa duże przedsięwzięcia informa-
tyczne o zasięgu regionalnym, w któ-
rych jednym z partnerów jest gmi-
na Rokitno. Są to „Regionalna sieć 
szerokopasmowa Lublin – północny 
wschód” realizowana w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa lubelskiego na lata 
2007-2013 oraz „Wrota Lubelszczy-
zny- informatyzacja administracji” fi-
nansowany z Programu Regionalnego 
Narodowa Strategia Spójności.

Ważne inwestycje na terenie gmi-
ny, które przyczyniają się do poprawy 
jej atrakcyjności, realizowane są rów-
nież przez inne podmioty.

W Cieleśnicy PGR Firma „Bialcon” 
realizuje projekt polegający na adap-
tacji na zespół hotelarsko-gastro-
nomiczny z funkcją konferencyjno 
– szkoleniową zespołu pałacowego 
Cieleśnica. Natomiast w Pratulinie 
na terenie Sanktuarium Męczenni-
ków Podlaskich trwają prace mające 
na celu rewitalizację otoczenia bu-
dynku Muzeum Męczenników Pod-
laskich w Pratulinie. Podmiotem od-
powiedzialnym za realizację tego za-
dania jest Caritas Diecezji Siedleckiej.

Pragnę serdecznie złożyć podzię-
kowanie za współpracę w pierwszym 
roku mojej pracy na stanowisku wójta 
gminy Rokitno, staroście bialskiemu, 
radnym powiatowym oraz pracow-
nikom Starostwa. Dziękuję także 
wójtom powiatu bialskiego i radnym 
wojewódzkim. Pozdrawiam Mieszkań-
ców gminy Rokitno i mieszkańców 
powiatu bialskiego.

W bieżącym roku serdecznie za-
praszamy mieszkańców powiatu 
bialskiego na XIV Dożynki Powia-
towe, które odbędą się 26 sierpnia 
w Rokitnie.

Gminne Centrum Kultury 
składa podziękowania:

-  gospodarzowi powiatu – staroście  
i gospodarzowi gminy – wójtowi oraz 
ich pracownikom za wielką pomoc 
organizacyjną, wsparcie finansowe  
i nagrody rzeczowe.
- wszystkim zespołom za piękne wy-
stępy, a ich opiekunom i dyrekcjom 
poszczególnych ośrodków kultury za 
przybycie lub delegowanie swoich re-
prezentantów do Konstantynowa, 
- dyrekcjom szkó ł: Annie Czubaj, 
dyrektor Gimnazjum i Markowi Hor-
bowiczowi - dyrektorowi SP w Konstan-
tynowie za ogromną osobistą pomoc  
i delegowanie swoich pracowników do 
pomocy w pracach przygotowawczych 
oraz sprawnym przebiegu prezentacji,  
a nauczycielom tych instytucji za przy-
gotowanie uczniów do występów,  
- paniom ze stołówki szkolnej, pod kie-
runkiem Iwony Pietraszuk, za  przygo-
towanie posiłków i przyjęcie  gości,
- Krystynie Strojek, Wiesławie Kowa-
luk i praktykantkom z gminy za pomoc  
w przygotowaniu wystawy prac pla-
stycznych zgłoszonych na konkurs oraz 
dekorację sceny, 
- Agnieszce Charko, Bogumile Muraw-
skiej, Marlenie Nowickiej, Robertowi 
Mitura i Monice Jankiewicz za rozpro-
pagowanie konkursu plastycznego w 
placówkach oświatowych gminy i do-
starczenie prac na wystawę,
- Oli i Natalii Nitychoruk za użyczenie 
swoich zbiorów 50 aniołków na wystawę,
- Mirosławowi Szwaderowi za konfe-
ransjerkę, a Agnieszce Górnikowskiej 
za pomoc w sprawnym przebiegu uro-
czystości,
- Piotrowi Kul ick iemu za nagłoś-
nienie występów i przygotowanie  
6 zespołów do występu, Zdzisławo-
wi Marczukowi za przygotowanie  
3 zespołów oraz Stanisławowi Fili z 
konstantynowskiej parafii za przygo-
towanie chóru parafialnego i scholi. 
Nawet trwający na dworze duży mróz 
nie zniechęcił konstantynowskiej pub-
liczności do przyjścia i oglądania wy-
stępów. Od wielu lat najwierniejszymi 
widzami naszych prezentacji jest Ma-
teusz Kociubiński i jego mama, którzy 
oglądają występy od początku do koń-
ca. Za to bycie z nami cały czas orga-
nizatorzy składają Im oraz wszystkim 
widzom podziękowania i zapraszają na 
20 jubileuszowe prezentacje „Za kolę-
dę dziękujemy” w 2013 roku.

W konstantynowie 
podziękowali za kolędę

my w szkołach po feriach zimowych. 
Więcej informacji na temat decyzji ju-
ry można znaleźć na stronie interne-
towej www.gckkonstantynow.pl
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Potrawy z zimowego jadłospisu
O szczególnym znaczeniu prawid-

łowego żywienia w okresie zimowym 
wspominałam w poprzednich arty-
kułach. Ponieważ okres zimowy trwa 
nadal, a dodatkowo prognozy pogody 
informują o nadejściu mroźnych dni 
w obecnym artykule wybrałam potra-
wy do jadłospisu zimowego.

Zupa gulaszowa
składniki – 40 dag mięsa wieprzo-

wego lub wołowego, 4 cebule, 3 łyżki 
smalcu, 1 łyżeczka papryki mielonej, 
sól, pomidor, papryka zielona, po 2 
marchewki i pietruszki, 30 dag ziem-
niaków, natka pietruszki.

Wykonanie – mięso umyć, osu-
szyć i pokrajać w kostkę, Cebulę 
obrać, pokrajać w kostkę i dusić na 
rozgrzanym oleju w przykrytym na-
czyniu. Oprószyć papryką, potem 
zdjąć z ognia. Dodać kostki mięsa 
i smażyć na ostrym ogniu ciągle mie-
szając, następnie dusić pod przykry-
ciem na średnim ogniu, dodać soli. 
Obrany pomidor pokrajać w ósem-
ki, z papryki wyjąć pestki, pokrajać 
w krążki i dodać do garnka. Mięso po-
winno dusić się we własnym sosie, co 
zapewni potrawie specyficzne walory 
smakowe. Wodę do zupy dodawać 
w małych ilościach. Kiedy mięso jest 
prawie miękkie, dodać oczyszczone 
i umyte, pokrajane w kostkę warzywa 
i ziemniaki. Zalać 0,5 l wrzącej wody, 
zagotować. Przed podaniem posypać 
natką pietruszki.

Gulasz mięsny 
z kapustą

składniki – 75 dag kapusty, 1 ce-
bula, 2 łyżki tłuszczu, 30 dag wie-
przowiny, 30 dag pomidorów, 2 łyżki 
mąki, liść laurowy, sól, pieprz, zielona 
pietruszka.

Wykonanie – mięso opłukać, po-
krajać w dość grubą kostkę, oprószyć 
mąką, obrumienić na tłuszczu, dodać 
pokrajaną w kostkę cebulę i jeszcze 
smażyć. Zalać gorącą wodą, osolić 
i dusić pod przykryciem około 30 
minut. Kapustę oczyścić, pokrajać 
w grubsze paski, dodać do mięsa 
i dusić około 15 minut. Potem dodać 
umyte, obrane i pokrajane w kostkę 
pomidory, liść laurowy i dusić do roz-
parowania pomidorów. Gulasz dopra-
wić do smaku solą i pieprzem.

Pożywna zupa 
ziemniaczana

składniki – 10 dag wędzonego 
boczku, 3 cebule, 1 por, kawałek sele-
ra, 1 marchew, 50 dag ziemniaków, 1 

łyżka smalcu, 0,5 litra rosołu na mię-
sie, 1 listek laurowy, 2 rozgniecione 
ziarenka jałowca, szczypta lubczyku, 
sól, pieprz, cukier do smaku, 1 krom-
ka bułki,  pół łyżki masła, 1 szklanka 
ubitej śmietany, 20 dag kiełbasy.

Wykonanie – boczek i 1 cebulę 
pokrajać w kostkę. Drugą cebulę po-
krajać w piórka. Marchew, seler i por 
oczyścić, umyć i pokrajać w kostkę. 
Ziemniaki obrać, umyć i pokrajać 
w plasterki. W garnku stopić tłuszcz 
i usmażyć boczek, dodać warzywa 
i krótko dusić. Dodać ziemniaki i za-
lać rosołem, dodać zioła i przyprawy 
i gotować pod przykryciem około 20 
minut. Kromkę bułki pokrajać w kost-
kę i uprażyć na patelni, dodać masło 
i pokrajaną w piórka cebulę, zrumie-
nić na patelni. Do ugotowanej zupy 
dodać ubitą śmietanę. Kiełbasę obrać 
z osłonki, pokrajać w plasterki. Przelać 
zupę do wazy, dodać plasterki kiełba-
sy i kostki bułki zrumienione z cebulą.

Jarskie risotto 
z jajkami

składniki – 1 szklanka ryżu, 2 
szklanki wody, 2 dag cukru, 1 łyżeczka 
przyprawy warzywnej (typu „Jarzyn-
ka”, „ziarenka smaku”), marchew, 
pietruszka, kawałek selera, 2 łyżki 
tłuszczu, 2 łyżki koncentratu pomido-
rowego, 5 jajek, sól, pieprz, mielona 
papryka, natka pietruszki.

Wykonanie – umyty ryż wsypać do 
odmierzonej ilości wody, zagotowanej 
z tłuszczem i przyprawa warzywną, 
ugotować. Oczyszczone i umyte wa-
rzywa pokrajać w cienki makaronik 
lub zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
Rozdrobnione warzywa wyłożyć na 
patelnię na rozgrzany tłuszcz, krótko 
podsmażyć, a następnie podlać nie-
wielką ilością wody i udusić do mięk-
kości odparowując wodę. Warzywa 
przyprawić do smaku solą, pieprzem, 
mieloną papryką, dodać koncentrat 
pomidorowy, wymieszać. Do wa-
rzyw dodawać ryż, tak aby był sypki 
i nie tworzył grudek. Jajka ugotowane 
na twardo posiekać w grubą kostkę, 
wsypać do risotta, doprawić do sma-
ku pieprzem, wsypać zieleninę. Przed 
podaniem potrawę mocno podgrzać. 
Podawać z dodatkiem ostrej surówki.
Sałatka z ziemniaków 

z porami
składniki – 5 średniej wielkości 

ugotowanych ziemniaków, 1 por (jas-
na jego część), 2 łyżki marynowanych 
grzybów, jabłko, 5 łyżek majonezu, 2 

jajka, zielenina, sól, cukier, sok z cy-
tryny do smaku.

Wykonanie – Ugotowane w łupi-
nach ziemniaki ostudzić, obrać, po-
krajać w kostkę. Jasną część pora 
przekrajać na ćwiartki, a następnie 
w cienkie paseczki., osolić, skropić 
sokiem z cytryny. Obrane jabłko ze-
trzeć na tarce o dużych oczkach. Ma-
rynowane grzyby drobno posiekać. 
Jajka ugotować na twardo, obrać 
i posiekać. Wszystkie rozdrobnione 
produkty wyłożyć do salaterki, oso-
lić, dodać do smaku pieprz, cukier, 
skropić sokiem z cytryny i wymie-
szać z majonezem. Posypać zieleniną. 
Można udekorować cząstkami jajek.
Ziemniaki zapiekane 

z kiełbasą
składniki – 1 kg ziemniaków, 30 

dag kiełbasy, 2 cebule, 4 dag tłuszczu, 
kwaszony ogórek, szklanka śmietany, 
1 łyżka mąki, sól, pieprz do smaku.

Wykonanie – Ugotowane ziem-
niaki, kwaszony ogórek i kiełbasę 
pokrajać w krążki. Cebulę pokrajać 
w drobna kostkę, podsmażyć. W na-
czyniu do zapiekania układać war-
stwami – krążki ziemniaków, ogórka, 
kiełbasy, posypać usmażoną cebulą, 
solą i pieprzem. Mąkę wymieszać 
ze śmietaną, zalać potrawę i zapiec 
w piekarniku. Podawać z surówką.

Makaron 
z pulpetami

składniki – 50 dag mielonego 
mięsa, 3 ząbki czosnku, łyżka zielonej 
pietruszki, jabłko, bułka kajzerka, pół 
szklanki mleka, 2 jajka, 5 łyżek oleju 
do smażenia, 40 dag makaronu, star-
ta gałka muszkatołowa.

składniki na sos pomidorowy – 
koncentrat pomidorowy lub kilka po-
midorów, 2 cebule, liść laurowy, sól  
pieprz, szczypta tymianku, zielona 
pietruszka.

Wykonanie – mielone mięso z roz-
tartymi ząbkami czosnku, startym na 
tarce jabłkiem, namoczoną a następ-
nie zmieloną bułką  Do masy dodać 
jajka, sól i pieprz, odrobinę tartej gał-
ki, wszystko dokładnie wymieszać. 
Uformować 10 szt. okrągłych lub 
owalnych pulpetów i usmażyć je na 
rozgrzanym oleju. Drobno pokrajaną 
cebulę podsmażyć na tłuszczu, dodać 
koncentrat pomidorowy, wymieszać, 
doprawić do smaku solą i pieprzem. 
Do sosu wyłożyć pulpety i jeszcze ra-
zem krótko dusić. Makaron ugotować 
oddzielnie, gorący obłożyć pulpetami 
i oblać sosem pomidorowym.

Przepisy wybrała – Bożenna Warda, 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli
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W życiu każdej harcerki i każde-
go harcerza jest chwila szczególna, 
w której wypowiada słowa: „Mam 
szczerą wolę całym życiem pełnić 
służbę Bogu i Polsce, nieść chętną 
pomoc bliźnim i być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu”. Takie przyrze-
czenie w blasku harcerskiego ogni-

Przyrzeczenie 
harcerskie 
w Sławatyczach

ska, złożyło 18 harcerzy z 82 Drużyny 
HSG „Border” w Sławatyczach w no-
cy 20/21 stycznia. Dla młodzieży była 
to ogromna niespodzianka i niezapo-
mniana noc. Wieczorem 20 stycznia 
spotkali się w miejscowej szkole na 
„Harcerskiej nocy” podczas której 
z drużyną z Hanny ćwiczyli musztrę, 
bawili się i śpiewali pieśni harcerskie. 
Późnym wieczorem przy „świecowi-
sku” drużynowi opowiedzieli gawędę 
o Zawiszy Czarnym i znaczeniu po-
wiedzenia „Na słowie harcerza po-
legaj jak na Zawiszy”. Po odjeździe 
harcerzy z Hanny, młodzież szykowa-
ła się do ciszy nocnej, kiedy druży-

nowy ogłosił zbiórkę nadzwyczajną. 
Tuż przed północą ubrani w mundu-
ry i ciepłe kurki wyruszyli na noc-
ny patrol. Gdy drużyna dotarła nad 
rzekę Bug, przy słupie granicznym 
nr 82 płonęło ognisko, a wokół stali 
uśmiechnięci rodzice.  Drużynowy 
st. chor. sztab. Artur Teteruk odczy-
tał rozkaz dopuszczający harcerzy do 
przyrzeczenia, drużynowa hm. Jo-
lanta Buczek nawiązując do gawędy 
przypomniała jak niezapomnianym 
i głębokim przeżyciem jest ta chwi-
la, a rodzice przedstawili 10 punktów 
Prawa Harcerskiego. Po czym, w nie-
zwykle pięknej, zimowej, nadbużań-
skiej scenerii punktualnie o północy 
stojąc wokół ogniska harcerze złożyli 
przyrzeczenie. Krzyże harcerskie wraz 
z drużynowymi wręczała wicedyrek-
tor szkoły Dorota Gryciuk. Po odśpie-
waniu pieśni „Idziemy w jasną” każdy 
harcerz wziął na pamiątkę węgielek 
z ogniska.

Z początkiem nowego roku uka-
zał się kolejny, już osiemdziesiąty 
pierwszy numer GOŃCA TERESPOL-
SKIEGO – Pisma Przyjaciół Terespola, 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miej-
skiej Terespol oraz Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. Goniec wydawany jest już 
od ponad dwudziestu lat i ciągle cie-
szy się ogromną sympatią zarówno 
mieszkańców miasta, jak i przyjaciół 
pisma z całej Polski. Gorąco zachęca-
my do lektury.

Kolejny numer 
GOŃCA 

TERESPOLSKIEGO
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* Wasze szkoł y wpisa ł y s ię  
w ofertę edukacyjną powiatu bial-
skiego, są to szkoły niepubliczne, 
a więc jak wygląda praca w takiej 
szkole z perspektywy nauczycieli?

– Rzeczywiście przez ustawo-
dawcę traktowani jesteśmy trochę 
inaczej. Na przykład jestem dyrekto-
rem czterech szkół: Gimnazjum Rze-
mieślniczego przysposabiającego do 
pracy, Rzemieślniczej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej i szkół zaocznych 
dla dorosłych – Uzupełniającego Lice-
um Ogólnokształcącego i Technikum 
Uzupełniającego. Tak jest dlatego, że 
szkoły niepubliczne nie mogą two-
rzyć zespołu i w ten sposób mnoży-
my dokumentację. Ale nasze szkoły 
są placówkami oświatowymi w peł-
nym tego słowa rozumieniu – uczy-
my i wychowujemy młodzież, która 
do nas przychodzi. Pracujemy siedem 
dni w tygodniu, cały tydzień z dzien-
nymi a już w piątek po południu przy-
chodzą zaoczni. Nasze szkoły zaczęły 
się od szkoły zawodowej – Rzemieśl-
nicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
rozpoczęła kształcenie młodzieży 
w 1999 r. Następnie założyliśmy Gim-
nazjum Rzemieślnicze i od 2006 roku 
funkcjonują szkoły zaoczne dla doro-
słych. Jest to cały cykl kształcenia, 

Szkoły rzemieślnicze-szkołami pozytywnego wyboru

który zaistniał, ponieważ była taka 
społeczna potrzeba. 

* Jak radzicie sobie z trudnymi 
uczniami i z ich osobistymi proble-
mami?

– Większość uczniów naszego 
gimnazjum ma opinię z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej o do-
stosowaniu wymagań. Potrafimy im 
stworzyć takie warunki wychowaw-
cze i dydaktyczne, że kończą u nas 
Gimnazjum i często podejmują naukę 
w RzZSZ czy szkołach dla dorosłych. 
Od początku istnienia Gimnazjum, co 
roku kształcimy setkę uczniów. Czy 
to mówi o skali problemów wycho-
wawczych, problemów społecznych? 
Na pewno nie. Ale co do jednego je-
stem przekonana, młodzieży z prob-
lemami nie możemy zostawić samej 
sobie. Nasze wysiłki przynoszą efek-
ty i jesteśmy z tego dumni. Pomimo 
niżu demograficznego, gdzie wszy-
scy narzekają, my liczebność szkoły 
utrzymujemy na tym samym pozio-
mie. Nauka nie jest najmocniejszą 
stroną naszych uczniów, ale mają 
oni zawód z wpisem na świadectwo 
szkolne i zaświadczenie o zdaniu eg-
zaminu sprawdzającego, który ma 
wysoką rangę, przeprowadzają go 
egzaminatorzy z Izby Rzemieślniczej 

z Lublina. Jest to niewątpliwie już 
pewien kapitał, który można w życiu 
wykorzystać.

* Cykl kształcenia, a więc macie 
takich uczniów, którzy są z wami od 
gimnazjum aż do matury?

– Tak mamy takich uczniów. Oko-
ło połowa gimnazjalistów przychodzi 
do Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej i niewątpliwie stanowią 
oni taką bazę osobową dla szkoły. 
Mamy już swoje miejsce na rynku 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego na 
naszym terenie, uzupełniamy szkolni-
ctwo publiczne tworząc klasy wielo-
zawodowe. Obecnie kształcimy w 18 
zawodach. Żadna szkoła w powiecie 
nie ma takiej oferty. Szkoły zawodo-
we są 2 lub 3 letnie, to określa roz-
porządzenie. Praktyczna nauka za-
wodu naszych uczniów odbywa się 
w zakładach rzemieślniczych w Białej 
Podlaskiej i w powiecie. Są to zakła-
dy zrzeszone w Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. 
Uczniowie są jednocześnie pracowni-
kami młodocianymi i za swoją pracę 
otrzymują wynagrodzenie.

W ramach szkoły dysponujemy 
bardzo nowoczesną bazą dydak-
tyczną, mamy siłownię, fitness, salę 
gimnastyczną, oddaną w tym roku 
pracownię komputerową, fantom 
z oprogramowaniem komputerowym 
do udzielania pierwszej pomocy. Na-
si uczniowie nie kupują podręczników 
wypożyczają ze szkoły. Organizu-
jemy kurs prawo jazdy kat. B, który 
dla uczniów jest bezpłatny a finanso-
wany ze środków szkoły. Prowadzi-
my wymianę młodzieży z Niemcami 
i Francją. Współpracujemy z Euro-
pejskim Centrum Kształcenia  i Wy-
chowania w Roskoszy i dzięki temu 
nasi uczniowie nie ponoszą kosztów 
zamieszkania w internacie.  Ucznio-
wie wyjeżdżają na targi branżowe 
takie jak Polagra, targi budowlane, 
fryzjerskie, do wzorcowych zakładów 
produkcyjnych, takich jakich w Białej 
nie zobaczą. Na przykład obrabiarki 
sterowane numerycznie  dopiero nie-
dawno pojawiły się w Białej, a nasi 
uczniowie z nowoczesnymi technolo-
giami i urządzeniami zapoznawani są 
od dawna. Zawsze są zainteresowani 
i bardzo aktywni podczas takich szko-
leniowych wyjazdów.  Wyjazdy finan-
suje szkoła. Uczniowie po ukończeniu 
Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej 
zdobywają tytuł czeladnika i mogą 

Rozmowa z Iwoną Kulhawczuk dyrektorem Szkół Rzemieślniczych w Białej Podlaskiej
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kontynuować naukę w szkołach dla 
dorosłych, ale są i tacy, którzy zakła-
dają własną działalność gospodarczą. 
Aktualnie przygotowujemy się do wy-
stawy na której zaprezentujemy na-
szych uczniów prowadzących własne 
firmy. Nowy rok kalendarzowy zain-
augurujemy tą wystawą.

* Jak radzicie sobie z problema-
mi wychowawczymi?

– Stworzyliśmy spójny system 
wychowawczy i profilaktyczny szko-
ły. Każdy uczeń jest traktowany indy-
widualnie. W szkole mamy pedagoga 
i socjoterapeutkę, którzy wspomaga-
ją nauczycieli i uczniów w trudnych 
sytuacjach. Dużą wagę przykładamy 
do badania sytuacji ucznia, który do 
nas przychodzi, po to aby wiedzieć 
w jaki sposób mu pomóc. Ponad 70 
proc. uczniów to mieszkańcy powia-
tu bialskiego, dojeżdżają bądź miesz-
kają w internacie i bursie. 62 proc. 
młodzieży pochodzi z rodzin wielo-
dzietnych. Często rodziny są dotknię-
te problemem bezrobocia, połowa 
młodzieży pobiera zasiłki rodzinne.  
Przez lata konsekwentnej pracy wy-
pracowaliśmy dobre metody współ-
pracy z rodzicami uczniów i nauczy-
cielami. Nauczycielom proponujemy 
różne szkolenia i warsztaty pracy 
z uczniami trudnymi, ale też jak zrozu-

mieć siebie aby pomóc uczniowi. Do 
współpracy zapraszamy kuratorów 
sądowych, współpracujemy z poli-
cją, prowadzimy terapię dla rodziców 
oraz terapię rodzinną, współpracuje-
my z ośrodkami pomocy społecznej. 
Uczniowie chętnie przychodzą do 
szkoły ze względu na panującą u nas 
atmosferę, którą kształtują nauczycie-
le. W kadrze szkoły mamy zarówno 
nauczycieli z długim stażem pracy jak 
i młodych, którzy rozpoczynają pracę. 
Bardzo dobrze wzajemnie się uzupeł-
niają i dzięki temu w różny sposób 
możemy docierać do uczniów.

– Organem prowadzącym wa-
szą szkołę jest Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Białej Podla-
skiej. Jak układa się współpraca?

– Jest to organ prowadzący szko-
ły rzemieślnicze w Białej Podlaskiej. 
Bardzo blisko współpracujemy. Już 
w pierwszej klasie w ramach godzin 
wychowawczych uczniowie odwie-
dzają Izbę Tradycji w cechu i zapozna-
ją się z historią bialskiego rzemiosła 
opowiadaną im przez pana Edwarda 
Czecha kierownika Cechu i wielkiego 
przyjaciela szkoły. Zarząd w strojach 
cechowych oraz kierownictwo cechu 
zawsze uczestniczy w uroczystoś-
ciach szkolnych, tym samym podno-
sząc ich rangę. 

Wspólnie z cechem przygotowu-
jemy i realizujemy projekty unijne 
z EFS. Zrealizowaliśmy już dwa. 

Jestem bardzo zadowolona z tej 
współpracy, nie jest ona okazjonalna 
a wręcz codzienna, zawsze możemy 
na Zarząd i kierownictwo cechu li-
czyć. 

* O jakich projektach pani mówi?
– Zrealizowane projekty to: – Cech 

Bialski – edukacja dla pracy i praca 
po edukacji oraz - Dziś nauka a jutro 
pewna praca. Ważnym projektem 
jest - Szkoły rzemieślnicze – szkołami 
pozytywnego wyboru, który ma na 
celu podniesienie jakości szkolnictwa 
zawodowego. W ramach projektu 
uczniowie mieli dodatkowe lekcje 
angielskiego, co bezpośrednio prze-
łożyło się na lepszy wynik egzaminu 
gimnazjalnego z języka angielskiego. 
Ponadto prowadziliśmy kursy zawo-
dowe mające na celu zdobywanie 
większych umiejętności w określo-
nych zawodach. Dużym powodze-
niem cieszył się kurs dietetyki, kel-
nerski, wizażu i stylizacji, pieczenia 
sękaczy.

Projekty realizowaliśmy wspólnie 
z naszymi pracodawcami – mistrzami, 
dla nich była to forma dodatkowych 
praktyk w ramach projektów.

Dziękuję za rozmowę: Ewa Koziara

Centrum Doradztwa Finansowego zaprasza przedsiębiorców i pracow-
ników zatrudnionych na umowę o pracę w branży budowlanej do udziału   
w BEZPŁATNYCH szkoleniach: Spawacz TIG i MAG; Spawacz MAG i łukiem 
elektrycznym, Operator koparko-ładowarki, Operator koparki jednonaczynio-
wej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego do 18 
ton, Operator HDS, Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy, 
Operator wózków jezdniowych, Montażysta  rusztowań, Operator pompy do 
mieszanki betonowej, Operator piły do ścinki drzew. Wykluczone są przedsię-
biorstwa korzystające dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych 
w ramach Poddziałania 8.1.1, 8.1.2 oraz wsparcia pomostowego w ramach Dzia-
łania 6.2, Poddziałania 8.1.2 POKL. Wartość szkoleń stanowić będzie dla przed-
siębiorstw pomoc de minimis. Zgłoszenia na szkolenia dokonują pracodawcy.

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II” 
współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Okres realizacji projektu od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.  

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej 
www.cdf.lukow.pl/projekty/budowlany2

Serdecznie zapraszamy
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Targi Grüne Woche to największe 
i najważniejsze w Europie spotkanie 
przedstawicieli przemysłu spożyw-
czego, rolnego, ogrodnictwa i agro-
turystyki. 

Na zaproszenie starosty powiatu 
Oberhavel Karla Heinza Schrötera 
podczas targów władze powiatu bial-
skiego reprezentowali Tadeusz Ła-
zowski – starosta bialski, Przemysław 
Litwiniuk – przewodniczący Rady Po-
wiatu, dyrektor Fundacji Programów 
Pomocy Dla Rolnictwa oraz Mariusz 
Kostka – przewodniczący Komisji Rol-
nictwa Gospodarki i Infrastruktury  
oraz wiceprezes Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To już 77. edycja targów Grüne 
Woche. W tym roku swoje wyroby 
zaprezentowało ponad 1600 wystaw-
ców z 59 krajów. Krajem partnerskim 
wystawy była Rumunia. Do Berli-
na tłumnie przybyli przedstawiciele 
władz – ponad 70 ministrów rolni-
ctwa, przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Europejskiej, 
politycy. W tym gronie nie zabrakło 
również polskiego  ministra rolnictwa 
Marka Sawickiego.

Minister Sawicki, na otwarciu tar-
gów stwierdził, iż Grüne Woche „to 
miejsce, gdzie spotykają się nie tylko 
handlowcy, ale związkowcy i polity-
cy. To doskonałe miejsce do dyskusji 
o sprawach ważnych dla rolnictwa  
i szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa żywności. Z tej możliwości ko-
rzystamy. Polska oferta jest bogata. 
Możemy się pochwalić doskonałą 
jakością naszych produktów. Konsu-
menci docenili już, że polska szyn-
ka smakuje jak szynka, kiełbasa, jak 
kiełbasa i jajko, jak jajko. Te produkty, 
mimo kryzysu, bardzo dobrze sprze-
dają się na rynkach europejskich. 
Rośnie też ich sprzedaż na rynkach 
niemieckich. Wartość tej sprzedaż 
mierzona w euro wzrosła w 2011 roku 
o 11 proc. w stosunku do roku 2010. 
Sprzedaliśmy tu żywność za 3 mld. 
Na rynku niemieckim sprzedajemy 
1/4 naszych produktów. Targi „Zielo-
ny Tydzień” to targi elitarne warto na 
nich być. Tu jest grono naszych do-
brych partnerów, a nasza oferta jest 
niezwykle bogata.”

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
hasłem promującym nasz kraj było 
„Polska schmeckt!”. Na narodowym 
stoisku prezentowało się Ministerstwo 
Rolnictwa, 12 województw, a także 27 
firm posiadającym znak Poznaj Dobrą 

 delegaCja PoWiaTu bialskiego na 
„zielonym Tygodniu” W berlinie

Żywność. Jak podkreślali po powrocie 
samorządowcy z powiatu bialskiego 
Polska przyciągała zwiedzających nie 
tylko pysznymi smakami i kuszącymi 
zapachami, ale również tradycyjnymi 
rozrywkami. Nie zabrakło występów 
kapel ludowych, pokazów tkactwa, 
wyrobu pierogów, tłoczenia soków 
czy też rzeźbienia i zdobienia wielka-
nocnych pisanek.

Impreza przyciąga tłumy konsu-
mentów, którzy nie tylko chcą spró-
bować narodowych przysmaków, 
ale także kupić wysokiej jakości żyw-
ność. „Zielony Tydzień” to ponad 300 
ciekawych imprez towarzyszących – 
wykładów, konferencji, sympozjów. 

Delegacja samorządowców po-
wiatu bialskiego oraz siedleckiego 
odwiedziła  m.in. stoisko promujące 
województwo lubelskie. „Na targach 
chcieliśmy odwiedzić również stoiska 
polskie, żeby pokazać naszym  zaprzy-
jaźnionym gospodarzom z Niemiec, 
jakie wspaniałe produkty można ku-
pić w Polsce. Grüne Woche to okazja 
do promocji dziedzictwa kulinarnego  
i kulturowego Polski oraz poszczegól-
nych regionów naszego kraju” – mó-
wił po zakończonych targach starosta 
bialski Tadeusz Łazowski. 

Delegacje bialskich i siedleckich 
samorządowców uczestniczyła też  
w of icjalnym oddaniu do użytku 
szkolnej hali sportowej w Oranien-
burgu  oraz zwiedziła Zespół Szkół  
w Zehdenick.

red

Z a  g r a n i c ą
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Ponad 200 osób wzięło udział 5 
stycznia w noworocznym spotkaniu 
samorządowców, polityków, przed-
siębiorców oraz przyjaciół Katolickie-
go Radia Podlasie. Spotkaniu, które 
odbyło się w auli Wyższego Semina-
rium Duchownego w Nowym Opolu 
koło Siedlec, przewodniczył Biskup 
Siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Zorganizowano je już po raz je-
denasty przy współpracy Wyższego 
Seminarium Duchownego. Przyby-
łych gości powitał Grzegorz Skwarek 
- dyrektor strategiczny Katolickiego 
Radia Podlasie. Po recitalu organo-
wym w wykonaniu Ireneusza Wyrwy, 
rozpoczęła się celebracja słowa Bo-
żego, której przewodniczył Pasterz 
Kościoła Siedleckiego.

W homilii bp Kiernikowski apelo-
wał do zgromadzonych, aby otwierali 
się na światło Chrystusa, kierując się 
Jego Ewangelią w życiu osobistym 
i zawodowym. Nawiązując do roz-
mowy Natanaela z Jezusem, Ksiądz 
Biskup podkreślił, że w życiu każ-
dego człowieka są chwile, gdy do-
świadcza, że Ktoś go zna, prowadzi  
i nadaje sens wszystkiemu. Natanael 
początkowo sceptycznie zareagował 
na słowa Filipa: „Znaleźliśmy Tego, 
o którym pisał Mojżesz w Prawie 
i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z 
Nazaretu”. Jednak osobiste spot-
kanie z Chrystusem i Jego słowa: 
„Widziałem cię, zanim cię zawołał 

Spotkanie noworoczne 
samorządowców, polityków, 
przedsiębiorców i przyjaciół KRP

Filip, gdy byłeś pod drzewem figo-
wym”, odmieniły serce Natanaela. 
Podobnie dzieje się w życiu każdego 
z nas. Czasem możemy kalkulować 
po swojemu, gdy uważamy, że to 
my coś zrobiliśmy, znaleźliśmy, po-
znaliśmy – nauczał Pasterz Kościoła 
Siedleckiego. - Bez wiary w Chrystu-
sa niewiele zrozumiemy z Ewangelii. 
Słowo Boże jest najlepszą receptą na 
problemy osobiste, rodzinne i spo-
łeczne. Człowiek wierzący wychodzi 
poza swoje ludzkie możliwości, po-
dejmuje ryzyko. Jezus chcąc podkre-
ślić godność Natanaela nazywa go 
prawdziwym Izraelitą. Kto pragnie 
wejść w pełną relację z Jezusem, nie 
wystarczy, że będzie wolny od pod-
stępu i nieprawości. Jeśli dotrze do 
mnie słowo dobrej nowiny i zobaczę, 
że jest coś większego niż rachunki, 
ustawy czy projekty, w moim życiu 
pojawi się światło. Odkryję, że Bóg 
mnie zna i zobaczę aniołów Bożych 
wstępujących i zstępujących na 
Syna Człowieczego. Jest to obraz 
zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, gdy 
Jakub podczas snu widział drabinę. 
Ten obraz przedstawia komunikację 
między Bogiem i człowiekiem. Tam, 
gdzie rzeczywistość Boża zstępuje 
na człowieka, umiera Jakub – ktoś 
chytry i przedsiębiorczy - a rodzi się 
Izrael. Może zarządzamy wieloma 
przedsiębiorstwami, ale mamy chwi-
le, gdy przegrywamy. Ilekroć uznaje-

my naszą przegraną i zwracamy się 
do Jezusa Chrystusa, wówczas po-
trafimy miłować. Tym co przeszka-
dza nam miłować na wzór Chrystusa 
jest nasze „ja”. Bóg zaprasza nas do 
miłości, która potrafi kochać prze-
ciwko sobie. Obyśmy stawali się dla 
siebie darem na wzór Chrystusa – 
nauczał Pasterz Kościoła Siedleckie-
go. Na koniec życzył zebranym, aby 
słuchając słowa Bożego przekraczali 
swój ludzki sposób myślenia, mie-
li odwagę iść za prawdą Ewangelii, 
dzieląc swoje życie z Jezusem i dru-
gim człowiekiem. 

Po zakończonej celebracji Małgo-
rzata Trzaskalik-Wyrwa podziękowała 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Markowi Sawickiemu za przekazanie 
nowych organów samplingowych 
Diecezjalnemu Studium Muzyki Koś-
cielnej.

Ks. kanonik Sławomir Kapitan - 
dyrektor Katolickiego Radia Podlasie 
życzył wszystkim samorządowcom, 
politykom i przyjaciołom Katolickie-
go Radia Podlasie, by czerpali moc ze 
Słowa Bożego i na wzór Mędrców ze 
Wschodu umieli rozpoznać Chrystu-
sa w swoim życiu i pracy, odczytując 
znaki czasu i jak najlepiej służąc dru-
giemu człowiekowi.

Bożonarodzeniowe i noworoczne 
życzenia w imieniu samorządowców, 
polityków i przedsiębiorców złożyli 
Księdzu Biskupowi Janina Orzełow-
ska– członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego i Sławomir Sosnow-
ski – wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego. W imieniu wspólnoty se-
minaryjnej wszystkim zaproszonym 
gościom świąteczne życzenia przeka-
zał ks. Andrzej Oworuszko pełniący 
obowiązki Rektora WSD, dziękując za 
wszelką życzliwość i materialną po-
moc okazywaną seminarium. Szcze-
gólne podziękowania skierował pod 
adresem Bractwa św. Judy Tadeusza, 
które pokryło jedną trzecią kosztów 
remontu seminaryjnej kaplicy.

Ważnym momentem spotkania 
było wpisanie sześciu nowych osób 
do Złotej Księgi Przyjaciół Katoli-
ckiego Radia Podlasie. W tym roku 
wpisem zostali uhonorowani: Jani-
na Orzełowska, dr Joanna Marchel, 
Sylwester Dymiński, Jacek Kozłow-
ski, Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz  
i Jarosław Kowalczyk. Ponadto 5 
firm otrzymało specjalne wyróżnie-
nia, przyznawane od tego roku. Trzy 
firmy zostały uhonorowane mianem 
Partnera Katolickiego Radia Podlasie, 
a dwie tytułem Mecenasa.

Materiał: Regionalny Portal 
Informacyjny podlasie24.pl

R o z m a i t o ś c i
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Przy pingpongowym stole
O drużynowe mistrzostwo po-

wiatu w tenisie stołowym rywa-
lizowały w ostatnich tygodniach 
reprezentacje wszystkich rodzajów 
szkół. Zdobywcy dwóch czołowych 
miejsc awansowali do eliminacji re-
jonowych w Parczewie. W ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej kwalifika-
cje na turnieju w Sworach uzyskały 
uczennice następujących szkół: kl. 
IV i młodsze – Szkoła Podstawo-
wa w Tłuśćcu i Szkoła Podstawowa 
w Sworach; kl. V-VI – Szkoła Pod-
stawowa w Grabanowie i Szkoła 
Podstawowa w Sosnówce. Z kolei 
w rywalizacji chłopców awansowały: 
kl. IV i młodsze –Szkoła Podstawowa 
w Styrzyńcu i Szkoła Podstawowa 
w Sosnówce; kl. V-VI – Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy Dużej i Szkoła 
Podstawowa w Hrudzie. Zwycięskie 
zespoły występowały w następują-
cych składach: SP Tłuściec – Joan-
na Makaruk i Zuzanna Wsół (opiekun 
Radosław Rynn), SP Styrzyniec 
– Eryk Kozłowski i Jakub Adamiuk 
(opiekun Zbigniew Maksymiuk), SP 
Grabanów – Julia Czemierowska 
i Milena Panasiuk (opiekun Agnieszka 
Laszuk-Kalinowska), SP Dąbrowica 
Duża – Mateusz Borodziuk i Łukasz 
Naumiuk (opiekun Paweł Kuszneruk). 
Wśród gimnazjalistek zwyciężyło 
Gimnazjum w Zalesiu przed Sos-
nówką i Sworami, natomiast w ry-
walizacji ich kolegów – Gimnazjum nr 
1 w Drelowie, wyprzedzając Tuczną 
i Rossosz. Najlepsi wystąpili w na-
stępujących składach: PG Zalesie – 
Natalia Peżyna i Dominika Tymińska 
(opiekun Wiesław Rzymowski); PG 1 
Drelów – Kamil Matysiak i Dominik 
Marczuk (opiekun Gabriel Siliwoniuk). 

Z kolei w Licealiadzie najlepsze 
okazały się drużyny placówek z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego. Wśród dziew-

Międzyrzecka Trójka w barażach  
o drugą ligę

Od zwycięstwa do zwycięstwa 
kroczą w trzeciej lidze lubelskiej 
siatkarze UKS Międzyrzecka Trójka 
Międzyrzec Podlaski. Podopieczni 
trenera Marcina Śliwy wygrali już 
dziesięć spotkań, w tym osiem za 
maksymalną ilość punktów, tracąc 
w nich tylko pięć setów. Dzięki temu 
zapewnili już sobie awans do półfina-
łowego turnieju barażowego o awans 
do drugiej ligi. Na sukces złożyły się 
trzy styczniowe zwycięstwa. Pierw-
sze z najsłabszą drużyną Serii A, czyli 
Wolanką Wola Osowińska, w którym 
w podstawowej szóstce M. Śliwa wy-
stawił samych międzyrzeczan, w tym 
również siebie. Pomimo to gospoda-
rze całkowicie zdominowali rywali 
i pokonali ich w trzech setach – do 13, 
15 i 20. Za ocenę zwycięzców niech 
posłuży wypowiedź Janusza Kucha-
ruka, szkoleniowca Wolanki: – Stara-
liśmy się grać jak najlepiej, ale nasi 
przeciwnicy, choć eksperymentowali 
z ustawieniem, byli od nas i tak w każ-
dym elemencie zdecydowanie lepsi. 
Mogli sobie nawet dopracowywać 
różne rozwiązania taktyczne, które 
mogą się im później przydać podczas 
baraży o drugą ligę. Nie gorzej za-
prezentowali się międzyrzeczanie ty-
dzień później w Kraśniku w spotkaniu 
z Dalkią. Miejscowi nawiązali z nimi 
wyrównaną walkę jedynie do połowy 
pierwszego seta, by następnie prze-
grać do 20. W drugim na parkiecie rzą-
dzili wyłącznie goście, wygrywając do 
19, by w trzecim zwyciężyć do 21. Trzy 
sety wystarczyły im także, by uporać 
się u siebie z Chemikiem Puławy. 
Ich wygrane były jeszcze wyższe niż 
w poprzednich meczach – w poszcze-
gólnych partiach do 15, 15 i 16. (mf)

O rejonowe finały walczyli licealiści
W ramach Licealiady rywalizowa-

ły piłkarki i piłkarze ręczni, siatkarze 
oraz piłkarze nożni. Do rejonowych fi-
nałów szczypiorniaka zakwalifikowały 
się uczennice Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wisznicach oraz uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Wiszniczanki 
potrzebowały do końcowego zwycię-
stwa dwóch meczów. Najpierw poko-
nały ZS Małaszewicze 6:2, następnie 
LO Międzyrzec Podlaski 6:3. Trzy ra-
zy na parkiet musieli za to wychodzić 
międzyrzeccy licealiści, wygrywając 
kolejno z: ZSE Międzyrzec Podlaski 
10:3, ZS Janów Podlaski 14:4 i ZSP 
Międzyrzec Podlaski 14:6. Trzecie 
miejsca zajęły: ZSE Międzyrzec Podl. 
(3:1 z ZS Małaszewicze) oraz ZS Ja-
nów Podl. (12:10 z LO Wisznice).

Awans do rejonu dla swoich 
szkół wywalczyli: LO Wisznice – Ka-
tarzyna Sokołowska, Ewa Podębska, 
Edyta Prudaczuk, Joanna Bielecka, 
Katarzyna Jakubiuk, Zofia Iwanejko, 
Małgorzata Makarewicz, Małgorza-
ta Polubiec i Ewelina Zmysłowska 
(opiekun Piotr Osipiuk); LO Między-
rzec Podl. – Filip Kwaśniewski, Paweł 
Maciejewski, Jacek Malczewski, Piotr 
Wojtczuk, Igor Sajko, Rafał Kwaś-
niewski, Adrian Wasiluk, Piotr Duda, 
Dominik Marczuk, Karol Zacharuk, 
Hubert Zaniewicz, Karol Szykut, Syl-
wester Kasjaniuk i Tomasz Nowicki 
(opiekunka Anna Kamińska).

W rywalizacji siatkarzy mistrzem 
zostało, po dwóch zwycięstwach po 
2:0 z ZS CKR Leśna Podlaska i ZSP 
Międzyrzec Podlaski, Liceum Ogól-
nokształcące w Międzyrzecu Podla-
skim występujące w składzie: Tomasz 
Nowacki, Sylwester Kasjaniuk, Jacek 
Malczewski, Damian Roszkowski, Mi-
chał Jabłoński, Piotr Trzpil, Mariusz 
Ostapowicz, Mateusz Stańczuk, Artur 
Kieruczenko, Jakub Czaban, Mateusz 
Janeczko i Dominik Marczuk (opiekun 
Marcin Śliwa). W spotkaniu o trzecie 
miejsce LO Terespol wygrało z ZS 
CKR Leśna Podl. 2:1. 

W Terespolu grali futboliści. W de-
cydującym spotkaniu miejscowe LO 
zremisowało z ZS CKR Leśna Pod-
laska 1:1, ale że lepiej egzekwowało 
rzuty karne (3:2), to w tej samej hali 
bronić będzie honoru swojego po-
wiatu w eliminacjach rejonowych. 
Wcześniej drużyna w składzie: Patryk 
Tryczyk, Piotr Wowczeniuk, Mateusz 
Butrym, Łukasz Trochimiuk, Dawid 
Pietrusik, Sebastian Majówka, Ma-
teusz Brzeziński, Konrad Romaniuk, 
Patryk Żukowski, Mateusz Matejek, 
Łukasz Matwiejuk (opiekun Andrzej 

Korbal) pokonała: ZS Małaszewicze 
1:0, zremisowała z ZS Janów Podlaski 
1:1 i ZS CKR Leśna Podlaska 0:0, a w 
półfinale zwyciężyła LO Międzyrzec 
Podlaski 1:0. W spotkaniu o trzecie 
miejsce międzyrzeccy licealiści wy-
grali z LO Wisznice 1:0. (mf)

cząt najlepiej wypadły uczennice 
tamtejszego LO, które wyprzedziły: 
LO Wisznice, ZS Janów Podlaski, ZS 
Małaszewicze, ZSE Międzyrzec Pod-
laski, ZSP Międzyrzec Podlaski oraz 
gospodynie. W rywalizacji chłopców 
zwyciężyli uczniowie międzyrzeckie-
go Zespołu Szkół Ekonomicznych, 
a na następnych miejscach uplaso-
wały się: ZSP Międzyrzec Podlaski, 
ZS CKR Leśna Podlaska, LO Między-
rzec Podlaski, ZS Małaszewicze i ZS 
Janów Podlaski oraz LO Wisznice 
i gospodarze.

Składy zwycięskich drużyn: LO 
– Magda Pinczuk i Paulina Pińczuk 
(opiekun Anna Kamińska); ZSE – 
Bartłomiej Jaszczuk, Paweł Woliński 
i Piotr Kozaczuk (opiekun Grzegorz 
Kowalczyk). (mf)

Najlepsze w bialskim powiecie drużyny 
tenisistek i tenisistów stołowych wyłoniono 

na turnieju w Sworach

S p o r t
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska

Quiz gościńca

Powiat bialski w starej fotografii

Informacje dla rolników

Kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej w roku 2012 wynosi.

A/  100 zł/ha użytków rolnych,
B/  81,70 zł/ha użytków rolnych
C/  87,20 zł/ha użytków rolnych

Do których z wymienionych roślin uprawnych  
można się ubiegać o dopłatę z tytułu zużytego 
kwalifikowanego materiału siewnego ?

A/  Kukurydza,
B/  Soczewica
C/  Pszenżyto,

W ramach którego działania aktualnie można 
ubiegać się o pomoc finansową w ARiMR ?

A/  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
B/  Modernizacja gospodarstw rolnych
C/  Korzystanie z usług doradczych przez rolni-
ków i posiadaczy lasów,

Kwota wolna od podatku dochodowego w ro-
ku 2011 wynosiła

A/  3 500 zł/ rocznie,
B/   3050 zł/rocznie
C/   3091 zł/rocznie,

Pytania przygotowała Bożenna Warda Lubelski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

 Odpowiedzi prosimy nadsyłać do dnia 15 
marca 2012 r. na adres redakcji Gościńca

 Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 11/2011

1 – B
2 – C
3 - A
4 – B

Prawidłowe odpowiedzi na rozwiązanie 
konkursu nadesłał Tadeusz Krawczyk 
z Zabłocia. Serdecznie gratulujemy!

Potomkowie jednej z najstarszych rodzin olęderskich z Neudorf 
- rodzina Ryl - 1915 rok.

ze zbiorów Antoniego Chorążego z Mościc Dolnych

Roboty ziemne z końmi i wozami - specjalność olędrów z Mościc Dolnych                  
i Górnych (d. Neudorf i Neubruch)- fotografia z okresu międzywojennego.

Szkoła Powszechna w Mościcach Dolnych (Neudorf) - okres międzywojenny.
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