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Ga l e r i a  g o ś c i ń c a

Janusz Maksymiuk urodził 
się w Białej Podlaskiej i tu od 
najmłodszych lat zajmował się 
malowaniem. Ukończył Pań-
stwowe Studium Dzieł Sztuki w 
Tarnowie oraz akademię Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. Mieszka 
w Husince na terenie gminy 
Biała Podlaska, gdzie od 10 lat 
prowadzi galerię autorską, która 
promuje region w kraju i za gra-

Podlaskie pastele
nicą. Wschodnie, romantyczne 
klimaty, pełne zadumy zafa-
scynowały malarza bogactwem 
i zmiennością zjawisk zachodzą-
cych w przyrodzie. Jego pastele są 
refleksyjne, nastrojowe i ukazują 
piękno ziemi podlaskiej. Kontakt 
z jego pracami pozwala uciec od 
trudnej codzienności. 

Miał ok. 50 wystaw indywi-
dualnych w Polsce i za granicą: 
dwie wystawy „Moje Podlasie” 
w  instytucie Kultury Polskiej 
w Londynie, w Niemczech, Da-
nii, Francji oraz w Warszawie, 
Poznaniu  i Koninie. W swojej 
galerii prowadzi zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci i młodzieży, 
uczestniczy w  plenerach jako 
komisarz. Jego uczniowie są stu-
dentami wyższych szkół arty-
stycznych. Jest artystą malarzem, 
który z wielkim zaangażowaniem 
promuje Podlasie od wielu lat. 
Przejawia się to licznymi rewi-
zytami w jego galerii. galeria au-
torska stała się ciekawą atrakcją 
turystyczną na Szlaku ginących 
Zawodów gminy Biała Podlaska.
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czerwiec był w tym roku był miesiącem 
obfitującym w liczne wydarzenia.  Dobra 
pogoda sprzyjała festynom i zawodom. 
czerwiec to tradycyjnie miesiąc przesilenia. 
Skończyła się wiosna i zaczęło lato. Ucz-
niowie w szkołach rozpoczęli wakacje. Na 
polach trwa wzmożona praca. Wielkim za-
szczytem dla naszego powiatu była wizyta 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
w Wisznicach. Ponadto powiat wizytowali  
w tym miesiącu: minister pracy i polityki 
społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz, 
wiceminister rozwoju regionalnego Marceli 
Niezgoda oraz minister rolnictwa Stanisław 
Kalemba. To znak, że ściana wschodnia, jak 
nazywają nasz region, ma wiele do zaofe-
rowania.  Na nadchodzące miesiące  letnie 
życzę Państwu spokoju i odpoczynku, aby 
po urlopach wrócić do pracy ze zdwojonymi 
siłami.

Serdecznie zapraszam do lektury kolej-
nego numeru gościńca. 
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g o ś c i n i e c  samorz¹dowy

DOK. NA STR. 5 

K A L e n D A R i U M
1-2.06

W pierwszy weekend czerwca odbył 
się pierwszy międzynarodowy spływ 
kajakowy „Uścisk dłoni” rzeką Bug, 
na trasie Sławatycze – Kodeń – Żuki. 
W spływie wzięło udział około 40 
osób z Polski i Białorusi.

2.06
W ośrodku Doskona lenia 
Rolniczego, oddział w graba-
nowie po raz kolejny odbyły się 
z udziałem wielu wystawców Dni 
otwartych Drzwi.

1-5.06
W powiecie bialskim gościła 
delegacja samorządowa z No-
womoskowska, z rejonu dniepro-
pietrowskiego na Ukrainie.

3-4.06 
odbył się marsz szlakiem Legio-
nów na Podlasiu.

3.06
W Kodniu odbył się siódmy 
Nadbużański integracyjny Festi-
wal Muzyczny.

***
W Starostwie Powiatowym odbyło 
się inauguracyjne zebranie Powia-
towej Rady Zatrudnienia, na któ-
rym wybrano nowe władze rady.

4.06
W Szkole Podstawowej w Ko-
marnie doszło do spotkania  
z biskupem pomocniczym diecezji 
siedleckiej Piotrem Sawczukiem.

7.06
Zespół Szkół im. Henryka Sien-
kiewicza w Terespolu obchodził 
jubileusz 50 rocznicy powstania.

***         
W Konstantynowie miała miejsce 
prezentacja czwartego numeru 
Rocznika Konstantynowskiego, 
wydawanego przez miejscowych 
społeczników.

9.06
W Pratulinie odbyły się zawody 
strażackie oSP gmin Rokitno, 
Terespol oraz Zalesie.

***
W Zabłociu, w gminie Kodeń 
zorganizowano drugi Nadbużań-
ski Plener Folklorystyczny.

10.06
W Starostwie Powiatowym  
w Białej Podlaskiej powodzeniem 
cieszyło się seminarium „Żywie-
nie dzieci z cukrzycą”.

11.05
W powiecie bialskim gościła de-
legacja geodetów z obwodu brze-
skiego na Białorusi.

Obradował Zarząd Powiatu
Od ukazania się Gościńca 

Bialskiego z maja br. Zarząd: 

*  Uzgodnił projekty decyzji  
o warunkach zabudowy in-
westycji polegającej na budo-
wie zespołu budowy zagro-
dowej w miejscowości Bereza 
gm. Międzyrzec Podlaski 
oraz budynku mieszkalnego 
w miejscowości Piszczac Ko-
lonia gm. Piszczac. 

*  Zapoznał się z opiniami ko-
misji rady powiatu o wyko-
naniu budżetu powiatu bial-
skiego za 2012 rok. 

*  Na wniosek Zespołu Szkół  
w Janowie Podlaskim prze-
znaczył środki f inansowe 
na dofinansowanie wyjazdu 
uczniów klas mundurowych 
tej szkoły na obóz windsur-
fingowy w Zatoce Puckiej. 

*  Uzgodnił projekty decyzji:  
o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego – bu-
dowa doziemnej linii elektro-
energetycznej w miejscowości 
Jaźwiny gm. Biała Podlaska 
oraz o warunkach zabudowy 
inwestycji polegającej na bu-
dowie budynku mieszkalne-
go w miejscowości Jaźwiny 
gm. Biała Podlaska. 

*  Przyjął informację o działalno-
ści Muzeum J.i. Kraszewskie-
go w Romanowie w 2012 r. 

*  Przyjął informację na temat 
działalności bibliotek w po-
wiecie bialskim w 2012 r. 

*  Zapoznał się z postanowie-
niem generalnego dyrekto-
ra Dróg Krajowych i auto-
strad oddział w Lublinie  
w sprawie uzgodnienia pro-
jektu decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu pub-
licznego dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie 
ciągu pieszo – jezdnego ul. 
Krzywa w miejscowości Za-
lesie gm. Zalesie. 

*  W związku z pismem wójta 
gm. Tuczna o planowanej in-
westycji na drodze w gminnej 
wyraził zgodę na prowadze-
nie prac na nieruchomości we 
wsi Leniuszki do momentu 
przejęcia jej przez gminę. 

*  Zatwierdził pismo do miesz-
kańca gm. Piszczac w sprawie 

ny wieloletniej prognozy fi-
nansowej. 

*  Przyjął skonsolidowany bi-
lans jednostki samorządu te-
rytorialnego – powiatu bial-
skiego za 2012 r. 

*  Przyjął informację kierowni-
ków jednostek powiatowych 
o dokonanych przeniesie-
niach planowanych wydat-
ków bieżących w czerwcu 
2013 r. 

*  Na wniosek wójta gm. Teres-
pol zaopiniował pozytywnie 
wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na budowie 
drogi w obrębie Michałków 
gm. Terespol. 

*  Przyjął sprawozdanie z wy-
korzystania środków finan-
sowych na doskonalenie 
zawodowe w 2012 r. nauczy-
cieli szkół i placówek oświa-
towych. 

*  Zdecydował o przeznacze-
niu środków finansowych 
na ufundowanie nagród rze-
czowych w konkursach profi-
laktycznych podczas pikniku 
pracowniczego, na wniosek 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Białej 
Podlaskiej. 

*  Na wniosek Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicznej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
przeznaczył środki finansowe 
na wyposażenie Powiatowej 
Poradni Psychologiczno Pe-
dagogicznej w Białej Podla-
skiej. 

*  Wyraził zgodę na dokonanie 
zmian budżetowych w dziale 
926 kultura fizyczna i sport, 
w wyniku na wykonanie me-
dali z okazji 60-lecia Szkol-
nego Związku Sportowego. 

*  Zatwierdził wnioski do wo-
jewody lubelskiego w spra-
wie wydania decyzji o naby-
ciu z mocy prawa własności 
nieruchomości przez powiat 
bialski położonych na terenie 
miasta Międzyrzec Podlaski 
stanowiącej drogę powiatową 
Nr 1144L – ul. Narutowi-
cza oraz w obrębie Międzyleś 
gm. Tuczna stanowiącej dro-
gę nr 1059L dr. pow.1056L 
olszanki – Leniuszki. 

*   Uzgodnił projekt decyzji  
o warunkach zabudowy in-
westycji polegającej na budo-

rozpoczęcia prac związanych 
z przygotowaniem wniosku 
do wojewody lubelskiego  
o wydanie decyzji potwier-
dzającej, że powiat bialski stał 
się z mocy prawa właścicie-
lem nieruchomości zajętej pod 
drogę powiatową Piszczac-
-Dobrynka – Lebiedziew. 

*  Zaopiniował projekty uchwał 
Rady Powiatu w sprawach: 
zmian w budżecie powiatu 
bialskiego na 2013 rok, zmia-
ny wieloletniej prognozy fi-
nansowej.  

*  Podjął decyzję w sprawie 
wygaśnięcia prawa trwałe-
go zarządu przysługującego 
Zarządowi Dróg Powiato-
wych w Białej Podlaskiej wo-
bec nieruchomości położonej  
w obrębie Małaszewicze Ma-
łe gm. Terespol i zwrotu do 
powiatowego zasobu nieru-
chomości.

 *  Uzgodnił projekty decy-
zji: - o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publiczne-
go polegającej na przebudo-
wie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w zakresie budowli 
instalacji, urządzeń budow-
lanych i uzbrojenia terenu 
oraz przebudowie istniejące-
go budynku przepompowni 
ze zmianą sposobu użytko-
wania w miejscowości Wo-
roniec gm. Biała Podlaska;  
- o warunkach zabudowy in-
westycji polegającej na rozbu-
dowie budynku mieszkalne-
go w miejscowości Dokudów 
Pierwszy gm. Biała Podlaska. 

*  Przekazał według właściwo-
ści pismo radnego powiatu 
Ryszarda Bosia w sprawie 
uwag mieszkańców powiatu 
dotyczących stanu drogi wo-
jewódzkiej nr 698.  

*  Zaopiniował projekty uchwał 
Rady Powiatu w sprawach: 
rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu 
powiatu bialskiego za 2012 
rok, udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Bia-
łej Podlaskiej za 2012 rok, 
zmian w budżecie powiatu 
bialskiego na 2013 rok, zmia-
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DOK. NA STR. 6

***
Wojewódzki Fundusz ochrony 
środowiska świętował w Lublinie 
20. rocznicę powstania.

11-13.06
W powiecie bialskim gościła de-
legacja z rejonu wileńskiego na 
czele z mer Marią Rekść.

12.06
Szkoła Specjalna w Białej Pod-
laskiej świętowała jubileusz 30. 
rocznicy istnienia. Była to do-
skonała okazja do pokazania do-
robku placówki oraz warunków, 
w jakich kształcą się niepełno-
sprawne dzieci.

13.06
W Kobylanach w gminie Te-
respol odbyły się Powiatowe Za-
wody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.

***
Starosta Tadeusz Łazowski 
uczestniczył w Drohiczynie  
w uroczystościach jubileuszu 50. 
rocznicy święceń kapłańskich 
ks. biskupa antoniego Dydycza, 
ordynariusza diecezji drohiczyń-
skiej.

14.06
W powiecie bialskim gościli mło-
dzi strażacy z rejonu wileńskiego 
na Litwie.

15.06
Po raz kolejny odbył się między-
narodowy Bieg Przyjaźni na tra-
sie Terespol - Brześć.

***
Leśnicy z powiatu bialskiego, 
podobnie jak przed rokiem, 
pielgrzymowali do sanktuarium 
Matki Bożej Kodeńskiej. 

16.06
W Białej Podlaskiej przy parafii 
pw. św. antoniego powodzeniem 
cieszył się Jarmark antoniański.

***
W Konstantynowie odbyły się 
drugie igrzyska powiatu LZS  
o puchar starosty.

18.06
Starosta Tadeusz Łazowski uczest-
niczył w obchodach piątej rocznicy 
działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej ośrodka Misericordia 
caritas w Białej Podlaskiej.

19.06
Starosta Tadeusz Łazowski ode-
brał we Włodawie samochody 
dla jednostek oSP powiatu 
bialskiego, zakupione w ramach 

wie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w miejsco-
wości Kijowiec gm. Zalesie. 

*  Na wniosek mieszkanki po-
wiatu wyraził zgodę na 
wcześniejszą spłatę rat z ty-
tułu zakupu lokalu mieszkal-
nego. 

*  Skierował do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Białej Podl. 
pismo poszkodowanego w wy-
niku zderzenia samochodu ze 
zwierzęciem na drodze powia-
towej w miejscowości Zaścian-
ki gościniec maniowski. 

*  Zapoznał się z obwieszcze-
niem wójta gminy Piszczac 
zawiadamiającym o rozpo-
częciu procedury udziału 
społeczeństwa oraz o przy-
stąpieniu do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko  
w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Zamiana sposobu użytko-
wania części budynku maga-
zynowego na stację demon-
tażu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną  
i ut wardzeniem terenu  
w miejscowości chotyłów”.  

*  Zapoznał z pismem Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego 
w Lublinie w sprawie prze-
kazania nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem warszta-
tów szkolnych w Zalutyniu. 

Zarząd Powiatu podjął 
uchwały w sprawach:

1. odwołania ze stanowiska 
dyrektora Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej  
w Wiszniach,

2. odwołania ze stanowiska 
dyrektora Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej  
w Międzyrzecu Podlaskim,

3. odwołania ze stanowiska 
dyrektora Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej  
w Terespolu,

4. odwołania ze stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół  
w Małaszewiczach.

5. ustalenia i ogłoszenia wyka-
zu nieruchomości położonej  
w mieście Terespol, obręb 
Błotków, gmina Terespol 
przeznaczonej do sprzedaży.

6. szczegółowych zasad i try-
bu przyznawania nagrody 
rocznej Dyrektorowi Samo-
dzielnego Publicznego Za-
kładu opieki Zdrowotnej  
w Międzyrzecu Podlaskim 
oraz określenia wzoru wniosku 
o przyznanie nagrody rocznej,

7. upoważnienia dyrektora Po-
wiatowego centrum Pomocy 
Rodzinie w Białej Podlaskiej,

8. wyboru najkorzystniejszej 
oferty zamówienia publicz-
nego pod nazwą: „Remont 
wiaty magazynowej” – w ra-
mach projektu: „Termomo-
dernizacja i dostosowanie do 
wymogów przeciwpożaro-

wych Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozuli”,

9. ogłoszenia konkursu na kan-
dydata na stanowisko dyrek-
tora Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicznej  
w Białej Podlaskiej.

10. zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Sa-
modzielnego Publicznego 
Zakładu opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim za 
2012 rok,

11. wydania opinii o zalicze-
niu działek do kategorii 
dróg gminnych położonych 
w Małaszewiczach Małych 
(gm. Terespol),

12. powołania Komisji Konkur-
sowej do przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Powia-
towej Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Białej 
Podlaskiej,

13. zatwierdzenia projektu pt. 
„Wykluczeniu stop” realizo-
wanego w ramach Poddziała-
nia 7.2.1 współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Programu 
operacyjnego Kapitał Ludz-
ki oraz udzielenia pełnomoc-
nictwa do realizacji tego pro-
jektu,

14. przeniesienia środków pomię-
dzy zadaniami realizowany-
mi ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji osób 
Niepełnosprawnych.

Elżbieta Onopiuk

20 czerwca gminę Wisz-
n ice odw iedz i ł  prez ydent 
RP Bronisław Komorowski.  
W Wisznicach spotka ł się 
z samorządowcami powiatu 

Prezydent Komorowski w Wisznicach
bialskiego. Wójtowie pięciu 
gmin tworzących Stowarzy-
szenie „Dolina Zielawy” za-
prezentowali dotychczasowe 
osiągnięcia. Po części oficjal-

nej wszyscy udali się na boisko 
szkolne, gdzie prezydent otwo-
rzył olimpiadę Przedszkolaka 
Doliny Zielawy.

Tekst i foto: G. Siemakowicz  

g o ś c i n i e c  samorz¹dowy
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K A L e n D A R i U M
Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska - Białoruś - Ukra-
ina 2007- 2013.

***
W Roskoszy pod Białą Podlaską 
odbyło się ogólnopolskie zakoń-
czenie roku szkoleniowego oHP 
z udziałem ministra pracy Wła-
dysława Kosiniaka - Kamysza  
i wiceministra edukacji Tadeusza 
Sławeckiego. 

20.06
Wisznice gościły prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 
Prezydent spotkał się z wójtami 
gmin należących do stowarzy-
szenia Dolina Zielawy i otworzył 
olimpiadę przedszkolaka.

***
ciekawie rozpoczęły się tego-
roczne obchody Dni Białej Pod-
laskiej. W sali konferencyjnej 
Starostwa miało miejsce spot-
kanie z honorowym obywatelem 
miasta, znanym aktorem Ro-
manem Kłosowskim. Promo-
wał on wspomnieniową książkę  
„Z Kłosem przez życie”

21.06
odbyła się kolejna sesja Rady 
Powiatu.

***
W siedzibie Bialskopodlaskiej 
izby gospodarczej wręczono Na-
grody Biznesowe BPig. Laury za 
2012r. odebrały: orange com-
puters, Petrodom Venna i Mika 
z Janowa Podlaskiego.

22.06
W ramach obchodów Dni Miasta 
Biała Podlaska odbył się drugi 
Festiwal Kreatywnego Recy-
klingu z licznymi atrakcjami.

23.06
W Kobylanach 25 drużyn oSP 
z powiatu bialskiego walczyło na 
błoniach o puchary i nagrody rze-
czowe w powiatowych zawodach 
sportowo- pożarniczych.

24-27.06
Starosta Tadeusz Łazowski na 
zaproszenie BLgD uczestniczył 
w seminarium wyjazdowym  
w Belgii na temat współpracy Lo-
kalnych grup Działania.

27-28.06
W PSW w Białej Podlaskiej od-
była się ogólnopolska konferen-
cja na temat roli Wyższych Szkół 
Zawodowych w społecznościach 
lokalnych. 

(gS)

Nagroda Biznesowa to po-
mysł na uatrakcyjnienie dzia-
łalności Bialskopodlaskiej izby 
gospodarczej. Przyznaje ją jej 
prezes Eugeniusz izdebski. 21 
czerwca wręczone zostały trzy 
trofea w pierwszej edycji plebis-
cytu. Laury za 2012 r. odebrały: 
orange computers, Petrodom 
Venna i Mika z Janowa Pod-
laskiego. Bialskopodlaska izba 
gospodarcza, mieszcząca się 
w zachodniej oficynie Rezydencji 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 
postanowiła skorzystać z dobrego 
pomysłu. Nie udało się uzyskać 
zgody na reaktywację Waw-
rzynu Podlasia. Przedsiębiorcy 
zrzeszeni w BPig nie poddali się 
i przy dużym udziale Jarosława 
Łepeckiego z bialskiego Dom-
budu opracowano oryginalny 
wzór statuetki, a już w pracy ca-
łego Zarządu BPig zasady prze-
prowadzenia konkursu. Nagroda 
biznesowa przyznawana ma być 
w czterech kategoriach. Pierw-
sza edycja konkursu wyłoniła 
jednak tylko trzech laureatów. 
Kapituła nagrody postanowiła 
nie przyznawać nagrody w ka-
tegorii „Udany start”. Natomiast 
w kategorii „innowacyjna firma” 
kapituła postanowiła nagrodzić 
spółkę cywilną orange compu-
ters grzegorza Modrzewskiego 
i Marcina Romaniuka z Białej 
Podlaskiej. orange computers 
to doskonały przykład wspólnego 
przedsięwzięcia. Do osiągnięć 
f irmy przyczyniło się wpro-
wadzenie i upowszechnianie 
wirtualizacji jako technologii 
zarządzania zasobami infor-
matycznymi. orange compu-
ters ze względu na wymierne 
oszczędności oraz wysoką ela-

B i a ł a  Po d l a s k a

Nagroda Biznesowa bialskich przedsiębiorców
styczność rozwiązań w sferze 
zarówno publicznej, jak i pry-
watnej, jako pierwszy w regionie 
zrealizował projekty wirtualizacji 
środowisk produkcyjnych w kilku 
przedsiębiorstwach. innowacyj-
ność firmy orange computers 
znakomicie wpisuje się w mo-
del biznesowy, który proponuje 
swoim klientom. Mogą się oni 
skupić na przedmiocie swojej 
działalności, podczas gdy zespół 
wsparcia komputerowego czuwa 
nad prawidłowym działaniem 
systemów informatycznych.

W kategorii „Lider przed-
siębiorczości” Nagrodę Bizne-
sową BPig otrzymała f irma: 
Petrodom Venna spółka z o.o. 
spółka komandytowa w Białej 
Podlaskiej. Statuetkę odebrali 
Bernard Domański i Paweł 
Domański. Historia założenia 
rodzinnej spółki sięga 1991 r. 
Nazwa Petrodom zrodziła się 
siedem lat później i obecnie jest 
to rozpoznawalna marka nie 
tylko na terenie kraju. Wiodącą 
działalnością firmy jest obrót 
paliwami silnikowymi, a dodat-
kową sprzedaż gazu LPg i oleju 
opałowego. W segmencie usług 
spółka prowadzi specjalistyczny, 
uprawniony przez Transportowy 
Dozór Techniczny, zakład na-
prawy i przygotowania do badań 
dozorowych cystern drogowych, 
zbiorników na materiały niebez-
pieczne oraz pomp do betonu. 
Jest to działalność innowacyjna 
na cały obszar wschodniej Polski. 
Spółka prowadzi też działalność 
w gastronomii i hotelarstwie. Za-
trudnienie oscyluje w granicach 
100 osób. Spółka znajduje się 
w pięćsetce największych przed-
siębiorstw w kraju.

Nagrodę Biznesową BPig 
w kategorii „Przedsiębiorca roku” 
otrzymał: Kazimierz Mikołaj-
czak, właściciel Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego Mika 
w Janowie Podlaskim. Firma 
powstała w 1993 r. o począt-
kowo działalność koncentrowała 
na skupie i eksporcie owoców 
i warzyw nieprzetworzonych lub 
mało przetworzonych. od 1998 r. 
dzierżawiła zamrażalnię Pol-
-Kres w Łukowie, by w 2003 r. 
kupić ZPoW w Janowie Podla-
skim i rozpocząć budowę nowej 
zamrażalni owoców i warzyw 
z możliwością składowania 7 tys. 
ton i zamrażania 4 ton produktów 
na godzinę. Zakład eksportuje 
produkcję w 30 proc. do Rosji, 50 
proc. do Unii Europejskiej, a po-
zostałe 20 proc. kieruje na rynek 
Polski. aktualnie firma zatrud-
nia na stałe 100 osób i drugie tyle 
sezonowo. Sprzedaż w 2012 r. 
wyniosła 40 mln zł. W dalszym 
ciągu Mika inwestuje, wykorzy-
stując unijne dotacje. i chociaż 
musi działać w kryzysowych 
warunkach działania, to nie 
ma to wpływu na stabilność jej 
obrotów i zatrudnienia.

– Wpisujecie się świetnie 
z dokonanym wyborem w strate-
gię rozwoju województwa – mówił 
marszałek Sławomir Sosnowski. 
Podlaskiej. – innowacyjność firmy 
informatycznej, obrót paliwami, 
czyli branża energetyczna i prze-
twórstwo rolne. Lepszej trójki 
laureatów nie można było sobie 
wymarzyć – dodał. Sosnowski 
wręczył też izdebskiemu podzię-
kowania za pracę na niwie promo-
cji i zrzeszania się przedsiębiorców. 
Specjalnie na rozdanie statuetek 
przyjechał do Białej Podlaskiej.

Mariusz Maksymiuk – Radio 
Biper
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W dniach 24 – 27 czerwca 
grupa samorządowców z powiatu 
bialskiego brała udział w studyj-
nym wyjeździe do Flandrii Za-
chodniej,  aby zapoznać się tam 
z funkcjonowaniem samorządu, 
wykorzystaniem infrastruktury 
turystycznej oraz systemem ozna-
czeń szlaków turystycznych.  Po-
nadto gospodarze zapoznali nas 
z miejscami związanymi z wal-
kami i Dywizji Pancernej gene-
rała Maczka, która wyzwalała te 

N a s i  z a  g r a n i c ą

Polskie akcenty 
w belgijskiej Flandrii

tereny spod okupacji niemieckiej. 
Byliśmy pod wielkim wrażeniem 
liczby pomników poświęconych 
polskim żołnierzom oraz okazy-
wanego im szacunku. Poznanie 
interesujących miejsc Flandrii za-
wdzięczamy życzliwym ludziom. 
chciałbym w tym miejscu po-
dziękować Dirkowi Verbeke, se-
kretarzowi Miasta Tielt za opiekę 
i pokazanie tak wielu ciekawych 
i bliskich naszym sercom miejsc.

Tadeusz Łazowski
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13 czerwca diecezja drohi-
czyńska świętowała złoty jubile-
usz 50- lecia kapłaństwa swego 
pasterza ks. biskupa antoniego 
Pacyfika Dydycza. głównym 
punktem uroczystości była ju-
bileuszowa eucharystia, celebro-
wana przez Jubilata w katedrze 
drohiczyńskiej w dniu jego pa-
trona św. antoniego 13 czerwca. 
Przybyli na nią biskupi z Polski 
oraz z Białorusi, Litwy i Włoch, 
księża i członkowie zgromadzeń 
zakonnych z różnych stron świata, 
duchowieństwo prawosławne, 
duża grupa parlamentarzystów, 
delegacje władz wojewódz-
kich, samorządowych różnych 
szczebli, przedstawiciele wielu 
organizacji i stowarzyszeń oraz 
wielu diecezjan i gości. Metro-
polita białostocki ks. abp Edward 
ozorowski odczytał obszerny 
list skierowany do Jubilata przez 
Papieża Franciszka, który pod-
kreślił w nim wielką osobowość 
i zaangażowanie duszpasterskie 
ks. bpa antoniego Dydycza 
w różnych okresach swego życia 
i na różnorodnych płaszczyznach 
w Kościele powszechnym i par-
tykularnego. ojciec święty pod-
kreślił też w swym przesłaniu, 
że życie ks. bpa Dydycza uka-
zuje w pełni tytuł jego książki 
zatytułowanej: „Trzy miłości - 
Kościół - ojczyzna - Rodzina”, 
jako znaki jego duchowej troski.  
Nuncjusz apostolski w Polsce, 
w swym przemówieniu podzię-
kował Bogu za dar kapłaństwa, 

Złoty jubileusz 
kapłaństwa ks. biskupa 
Antoniego Dydycza

wierności powołaniu i bogactwa 
duchowego, które dokonało się 
przez 50 lat kapłaństwa życia 
Jubilata. Jubileusz to także, pod-
kreślił Nuncjusz, stanowi okazję 
do ukazanie piękna życia zakon-
nego i kapłańskiego oraz zachętę 
do wspaniałomyślnej odpowiedzi 
młodych ludzi na głos powołania.  
Homilię podczas tej Eucharystii 
wygłosi ks. abp Józef Michalik, 
przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, metropolita 
przemyski oraz kolega Jubilata 
z czasu studiów seminaryjnych. 
Przypomniał w niej bogate życie 
i działalność ks. bpa antoniego 
Dydycza, które podobne miało 
wiele podobieństw do życia św. 
antoniego Padewskiego, który 
odznaczał się darem wymowy, 
był też franciszkańskim zakonni-
kiem i przełożonym zakonnym.  
Mówił również, ze kapłaństwo 
to nieustanny dialog z chrystu-
sem, dotyczący miłości. Przypo-
mniał działalność jubilata jako 
kapucyna, a następnie biskupa 
drohiczyńskiego. Przypomniał 
jego pochodzenie, lata szkole, 
nowicjat w  Zakonie Braci 
Mniejszych Kapucynów i  stu-
dia w  Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łomży, śluby 
zakonne oraz dzień 29 czerwca 
1963 roku, kiedy to przyjął on 
święcenia kapłańskie w Łomży 
z rąk ks. bp. czesława Falkow-
skiego. Mówił o latach, gdy był 
katechetą w Lublinie i duszpaste-
rzem w Białej Podlaskiej. Wspo-

mniał pełnione wysokie funkcje 
we władzach zakonnych jako 
były prowincjał Warszawskiej 
Prowincji Kapucynów i generalny 
definitor zakonu w Rzymie, po-
magając Kościołowi w krajach 
komunistycznych. Mówił, że bł. 
Jan Paweł ii mianował go bi-
skupem diecezji drohiczyńskiej 
20 czerwca 1994 roku, sakrę 
biskupią przyjął 10 lipca 1994 
w Drohiczynie z rąk nuncjusza 
apostolskiego w Polsce abpa Jó-
zefa Kowalczyka. Kaznodzieja 
przypomniał, że jako biskup dro-
hiczyński odnowił on oblicze die-
cezji o bogatych tradycjach, mając 
za swych poprzedników, którzy 
wiele także wycierpieli wraz 
z tym terenem. Przypomniał, że 
ksiądz biskup aktywnie włącza 
się w różne inicjatywy związane 
z życiem duchowym, społecznym 
i dziełach materialnych. Podkre-
ślił, że szczyci się on znajomoś-
cią z licznymi przedstawicielami 

władz oraz ludźmi różnych 
stanów i zawodów, którym jest 
bliskim przez częste spotkania. 
Wystąpienia bp. Dydycza, czę-
sto transmitowane w środkach 
społecznego przekazu rozsławiły 
Drohiczyn i diecezję. Przypo-
mniał on także, iż zawsze bronił 
on wartości i wolnych mediów, 
stając odważnie w ich obronie. 
Podziękował on również za to, że 

nie brakło mu odwagi i mądrości 
do ukazywanie bólów moralnych, 
demaskowanie zafałszowań ideo-
logii materialistycznych, które 
nie różnią się wiele od ideologii 
komunistycznych. „Nie zawsze 
budziło to aplauz rządzących, ale 
budziło to ref leksję tam, gdzie 
winna być budzona”, stwier-
dził. Podkreślając zasługi Jubi-
lata w zmaganie się o prawo do 
obecności Boga w życiu całego 
narodu, ks. abp Michalik ży-
czył, żeby ten kolejny etap życia, 
w który wkracza był także spo-
sobnością do odkrywania i dzie-
lenie się owocami łaski Boga.  
Życzenia jubilatowi złożyli też 
: Prymas Polski ks. abp Józef 
Kowalczyk, ks. abp Edward 
ozorowski oraz przedstawiciele 
duchowieństwa diecezjalnego, 
zakonów, władz i rodzin. od-
czytano także niektóre życzenia, 
nadesłane do ks. bpa Dydycza, 
wśród których znalazły się także 

życzenia, napisane w ostatnich 
dniach ziemskiego życia przez ks. 
kard. Stanisława Nagyego. Uro-
czystości zakończyło podzięko-
wanie Jubilata wszystkim, którzy 
wnieśli jakikolwiek wkład jego 
formację i życie oraz jego błogo-
sławieństwo.

Tekst: Ks. Artur Płachno 
- Kuria Diecezji Drohiczyńskiej

Foto: archiwum 

W y d a r z e n i a
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28 czerwca minister rol-
nictwa Stanisław Kalemba 
wizytował województwo lu-
belsk ie. W powiec ie bia l-
skim odwiedził gospodarstwo 

Wizyta ministra rolnictwa 
w powiecie bialskim

30 czerwca w zagajniku przy 
wsi Kaliłów, gdzie spoczywa 40 
tysięcy istnień ludzkich, jeńców 
wojennych, żołnierzy armii 
czerwonej, cywili, mieszkańców 
Brześcia i okolic wielu narodo-
wości i wyznań, odbyła się nie-
zwykła uroczystość. W obecności 
blisko 100 osób, gości z Białorusi, 
Ukrainy, Rosji, mieszkańców 
okolicznych wsi, władz samorzą-
dowych i dyplomatów kapłani 

Poświęcenie krzyży 
w Kaliłowie

wyznań katolickiego i prawo-
sławnego z  Polski i  Białorusi 
odprawili ekumeniczne nabożeń-
stwo poświęcenia krzyży – daru 
mieszkańców obwodu brze-
skiego. Postawienie i poświęcenie 
krzyży w miejscu kaźni tysięcy 
ludzi było niejako zwieńczeniem 
współpracy młodzieży polskiej 
i białoruskiej ze Związku Mło-
dzieży Wiejskiej i Białoruskiego 
Republikańskiego Związku Mło-

Jana Pilipiuka w Żeszczynce,   
w gminie Sosnówka. gospodar-
stwo zajmuje się hodowlą bydła 
mlecznego i produkcją mleka 
dla Spółdzielni Mleczarskiej 

Spomlek w Radzyniu Podla-
skim. Jest to jedno z trzech 
gospodarstw w województwie, 
gdzie udój mleka odbywa się 
przy użyciu robota. Minister 
pochwal i ł innowacy jność i 
przedsiębiorczość rodziny Pi-

lipiuków. oprócz ministra do 
Żeszczynki przybyli marszał-
kowie województwa lubelskiego 
Krzysztof Hetman i Sławomir 
Sosnowski oraz starosta bialski 
Tadeusz Łazowski.

Grzegorz Siemakowicz 

dzieży. obie organizacje od bli-
sko dwóch lat wspólnie opiekują 
się i porządkują cmentarze i miej-
sca pamięci na terenie powiatu 
bialskiego i obwodu brzeskiego. 
Z inicjatywą postawienia krzyży 
wystąpili proboszcz parafii pra-
wosławnej w Białej Podlaskiej 
andrzej Pugacewicz oraz kape-
lan katolicki Straży granicznej 

z parafii pw. Kazimierza Króle-
wicza w Białej Podlaskiej Mi-
rosław Kurjaniuk.  Planowane 
jest postawienie i poświęcenie 
kolejnych krzyży w miejscu eg-
zekucji 26 tysięcy jeńców w lesie 
„Pustolegi” nieopodal Husinki 
we wrześniu br. w rocznicę eg-
zekucji.

Grzegorz Siemakowicz   

W y d a r z e n i a
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15 czerwca miała miejsce 
druga pielgrzymka leśników 
Podlasia i ich rodzin do Sanktu-
arium Matki Bożej Kodeńskiej - 
Królowej Podlasia. Zgromadziła 

ona pracowników Lasów Pań-
stwowych z terenu Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Lublinie oraz w Warszawie m.in. 
z nadleśnictw chotyłów, Biała 
Podlaska, Mircze, Parczew, Ra-
dzyń Podlaski, Sarnaki, Strzelce, 
świdnik, Tomaszów Lubelski, 
Włodawa oraz Sokołów. Podczas 
pielgrzymki Nadleśnictwo cho-
tyłów jako pierwsze w RDLP 
otrzymało sztandar ufundo-
wany z datków w ramach zbiórki 
publicznej w powiecie bialskim. 
okazją do ufundowania sztan-
daru jest obchodzona w bieżącym 
roku rocznica dwudziestolecia 
reaktywowania Nadleśnictwa, 
którego początki sięgają 1921 
roku. głównymi fundatorami 
są: mieszkańcy, współpracownicy 
oraz pracownicy Nadleśnictwa. 
W ramach prac związanych 
z uroczystościami zawiązał się 
komitet organizacyjny zbiórki 
publicznej przy Nadleśnictwie 
chotyłów w skład, którego m.in. 
weszli: nadleśniczy artur So-
szyński, zastępca nadleśniczego 
Mariusz Kiczyński, emerytowany 
nadleśniczy arkadiusz Krasa, se-
kretarz Rafał Konieczny, główna 
księgowa Jadwiga Kaliszewska, 
inżynier nadzoru, Elżbieta Lach, 
leśniczy Stanisław Pietrusik oraz 
podleśniczy andrzej Karmasz. 
Dla uświetnienia uroczystości 

Pielgrzymka leśników Podlasia
nadania sztandaru powołano 
komitet honorowy w składzie: 
Jan Kraczek, dyrektor RDLP 
w  Lublinie, biskup Zbigniew 
Kiernikowski, arcybiskup abel, 

poseł Franciszek Jerzy Stefa-
niuk, poseł Stanisław Żmijan, 
sekretarz stanu w MEN Tadeusz 
Sławecki, wicemarszałek woje-
wództwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski i starosta bialski Ta-
deusz Łazowski. członkowie 
komitetu wbijali pamiątkowe 
gwoździe w drzewce sztandaru, 
natomiast pozostali fundatorzy 
na pamiątkowym tablo. Uroczy-
stości uświetnił występ Zespołu 
Sygnalistów, działający przy  
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie. Na 
zakończenie pracownicy Nad-
leśnictwa chotyłów zaprosili 
obecnych na leśny poczęstunek.

Z kart historii nadleśnictwa 
chotyłów w chotyłowie
Położone na pograniczu na-

rodowościowym i kulturowym 
Lasy chotyłowskie były niemym 
świadkiem wielu zdarzeń z histo-
rii Polski, począwszy od czasów 
piastowskich po burzliwy wiek 
XX. Nieprzebyte rozległe pusz-
cze podlaskie żywiły i dawały 
ludziom schronienie. Tutaj m.in. 
przed bitwą pod grunwaldem 
wojska Jagiełły i Witolda urzą-
dzały polowania, zaś zasolone 
mięso spławiano Krzną do Bugu 
i dalej do Płocka. Na ziemiach 
tych swoje wielkie majątki po-
siadały takie rody, jak Radziwił-
łowie czy Sapiehowie. Również 

rozległe obszary obejmowały do-
bra królewskie zwane wówczas 
Kluczem Kijowieckim podległe 
starostwu w Brześciu. XiX wiek 
szczególnie bogato obfitował 
w wydarzenia. Lasy chotyłow-
skie stały się świadkiem wielkich 
wydarzeń, jakimi były powstania: 
kościuszkowskie, listopadowe 
i styczniowe. Polityka zaborców 
prowadziła do systematycznego 
dewastowania polskich lasów. 
i wojna światowa spowodowała 
ogromne straty, a rozbudowana 
infrastruktura kolejowa jedynie 
przyśpieszyła dewastacje lasów 
dla potrzeb wojny przez wojska 
rosyjskie, a następnie niemieckie. 
W chotyłowie istniał wówczas 
założony przez Niemców duży 
tartak posiadający 7 traków pra-
cujący na potrzeby wojska.  11 
maja 1919 roku Rada Ministrów 
utworzyła zarządy dóbr pań-
stwowych - główny podlega-
jący ministrowi rolnictwa i dóbr 
państwowych, oraz cztery okrę-
gowe – podległe naczelnikowi 
Zarządu głównego. Wśród 
czterech okręgowych znalazł się 

Zarząd okręgowy Dóbr Pań-
stwowych w Siedlcach. Półtora 
roku później, 23 listopada 1920 r., 
Wincenty Witos i Juliusz Ponia-
towski, podpisali w imieniu Rady 
Ministrów rozporządzenia likwi-
dujące Zarząd główny i zarządy 
okręgowe Dóbr Państwowych 
powołujące cztery Zarządy okrę-
gowe Lasów Państwowych, któ-
rych siedzibami były: Warszawa, 
Radom, Siedlce i Lwów. Pierw-

sze wzmianki o nadleśnictwie 
położonym w chotyłowie - do 
których udało się dotrzeć- da-
towane są na sierpień 1921 roku 
i pochodzą z książki kancelaryj-
nej, do której wpisywano tytuły 
spraw korespondencji przycho-
dzącej i wychodzącej z urzędu 
nadleśnictwa do innych osób, 
urzędów i  instytucji Nadleśni-
ctwo chotyłów było w 1928 roku 
jednym z 37, a w 1935 jednym 
z 45 nadleśnictw wchodzącym 
w skład Dyrekcji lasów Państwo-
wych w Siedlcach.

Powierzchnia Nadleśnictwa 
na 1 października 1930 roku wy-
nosiła 7700,19 ha. Rozciągało 
się na terenie 8 gmin: Zabłocie, 
Kostomłoty, Tuczna, Piszczac, 
Kościeniewicze, Huszcza, Do-
bryń i  Sidorki. W  1936 roku 
w  skład Nadleśnictwa wcho-
dziły 4 leśnictwa: Kłoda, Hor-
bów, Dobrzyn i Matiaszówka. 
W okresie ii wojny światowej 
Nadleśnictwo funkcjonowało 
pod zarządem niemieckim. 
Dyrekcja lasów Państwowych 
w Lublinie (jako pierwsza w wy-
zwolonej Polsce) została utwo-
rzona 29 lipca 1944 r. 

W  tym czasie utworzono 
także Nadleśnictwo chotyłów.  

Powstało ono z przedwojennych 
lasów państwowych (6700 ha) 
oraz upaństwowionych lasów 
majątków prywatnych (w  tym 
także fundacji hrabiego Jakuba 
Potockiego) i lasów sejmikowych 
(1266,47 ha). W chwili utworze-
nia obejmowało obszar o  po-
wierzchni łącznej 7966.47 ha. 
i składało się z 39 kompleksów 
leśnych. W skład Nadleśnictwa 
wchodziło wówczas 7 leśnictw: 

Po w i a t  b i a l s k i
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9 czerwca na placu przy 
ośrodku Kultur y Tradycji 
i Edukacji w Żeszczynce spot-
kały się zespoły zaproszone na  
tradycyjne święto Mleka, aby 
rozegrać wielobój mleczny. Skła-
dało się nań kilka konkurencji do 
pokonania przez uczestników. 
Mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych, udało się 

Gmina Sosnówka

Żeszczyńskie 
Święto Mleka

zaliczono również kilka kon-
kursów tematycznych, których 
prace przygotowane uprzednio 
przez zespoły przedstawiono do 
oceny komisji konkursowej. Były 
to tematyczne prace: literackie 
(Biała k/ Radzynia), kulinarne 
(Żeszczynka), plastyczne (Ho-
łowno). W nawiasach podano 
zwycięskie zespoły. Wszystkie 
konkurencje rozgrywano z du-
żym zaangażowaniem, a pub-
liczność mocno dopingowała 
i pasjonowała się osiągniętymi 
wynikami. Po podsumowaniu 
wszystkich konkursów „wielo-
boju mlecznego” okazało się iż 
zwyciężyło Koło Regionalne 
z Białej k/ Radzynia przed cze-
ladońką z Lubenki oraz Biesiad-
nikami z Żeszczynki. Kolejne 
miejsca zajęli Studzianczanie ze 
Studzianki, Tęcza z Dąbrowicy, 
Worsianki z Wors, Rumenok 
z  Hołowna. oprócz popisów 
zespołowych przeprowadzono 
też tematyczne konkursy indy-
widualne. W konkursie litera-
ckim zwyciężyła Małgorzata 
Szenejko ze Studzianki, w kon-
kursie plastycznym Patrycja 
Przybysławska z  Żeszczynki 
zaś w konkursie kulinarnym naj-
większą furorę zrobiły cukierki 
„krówki” Sebastiana Mazura 
z Białki k/ Radzynia.  Na za-

przeprowadzić większość kon-
kurencji.  Podstawową konku-
rencją było wykonanie na scenie 
kilku piosenek. Rozegrano też 
kilka konkurencji sprawnościo-
wych: strzelanie z bata (Biała k/
Radzynia), sztafeta ze szklanką 
mleka (Lubenka), rzut kółkiem 
na rogi (Żeszczynka), wyścig 
taczek (Lubenka). Do wieloboju 

kończenie wszyscy uczestnicy 
zostali poczęstowani potrawami 
nie tylko z mleka, przygotowa-
nymi przez miejscowe gospo-
dynie. Przez cały czas imprezy 
można było upiec kiełbaski przy 
ognisku nadzorowanym przez 
miejscowego strażaka andrzeja 
Sawczuka.  Dużą popularnoś-
cią cieszyła się degustacja serów 
Spółdzielczej Mleczarni „Spo-
mlek” w Radzyniu. W „święcie 
Mleka” uczestniczyło czworo 
Węgrów z  Rumunii, którzy 
w ramach projektu „Wolontariat 
Seniorów” przez trzy tygodnie 
gościli w Żeszczynce i poma-
gali w przygotowaniu imprezy. 
Uczestnicy konkursów uhono-
rowani zostali dyplomami i na-
grodami ufundowanymi przez 
Urząd gminy w Sosnówce oraz 
Starostwo Powiatowe w  Bia-
łej Podlaskiej. impreza odbyła 
się dzięki pomocy sponsorów: 
Monika i Sławomir Mazurek, 
Mariola i andrzej Majewscy, 
Lidia i Krzysztof Sokołowscy, 
Feliks ossowski, Urząd gminy 
w Sosnówce, Spółdzielcza Mle-
czarnia „Spomlek”, Starostwo 
Powiatowe w Białej Podlaskiej, 
Urszula chilczuk, Helena i Jan 
Harachowie.

(Halczuk) 
fot. A. Trochimiuk

Bohukały, Dobryń, Horbów, 
Kłoda, Zalutyń, Kodeń, Matia-
szówka. 

Z  dniem 1 stycznia 1973 
roku zlikwidowano kilkaset Nad-
leśnictwa w Polsce – los innych 
podzieliło również Nadleśni-
ctwo chotyłów, które w połą-

czeniu z Nadleśnictwem Kijowiec 
utworzyło Nadleśnictwo Biała 
Podlaska. Siedziba Nadleśnictwa 
była w Białej Podlaskiej. 

Rok 1989 i dalsze lata przy-
noszą następne zmiany. W 1991 
roku Sejm uchwala ustawę o la-
sach. Właśnie w niej obrano kie-

runek na konieczność trwałego 
zachowania lasu, ciągłości użyt-
kowania i wielofunkcyjnego cha-
rakteru. Nadano LP nowy statut. 
To również okres bardzo ważny 
dla naszego nadleśnictwa. Po  
20 latach nastąpił „rozwód” cho-
tyłowa z Białą Podlaską. Minister 
środowiska z dniem 1 stycznia 
1993r. utworzył 20 Nadleśnictw 
- w tym Nadleśnictwo chotyłów, 

które powróciło na swoje miejsce 
z 1924 r. obecnie w skład Nad-
leśnictwa wchodzi 9 leśnictw: Ne-
ple, Wólka Dobryńska, Zalesie, 
Lutnia-leśnictwo szkółkarskie, 
Kłoda, Kodeń, Połoski, Zabło-
cie, Terespol.  W chwili obecnej 
Nadleśnictwem zarządza artur 
Soszyński oraz zastępca nadleśni-
czego Mariusz Kiczyński.

MK

Po w i a t  b i a l s k i
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19 czerwca w Europejskim 
centrum Kształcenia i Wycho-
wania oHP w Roskoszy odbyło 
się ogólnopolskie zakończenie 
roku szkoleniowego 2012/2013 
w ochotniczych Hufcach Pracy.  
W uroczystości, która odbyła się 
w 55. rocznicę powstania oHP, 
wzięło udział wielu znamieni-
tych gości, a wśród nich: mini-
ster pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej Tadeusz 
Sławecki, komendant główny 

Gala edukacyjna 
w Roskoszy

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

oHP Marian Najdychor, kon-
sul Republiki Białorusi w Białej 
Podlaskiej aleksander Łozicki, 
starosta Tadeusz Łazowski, pre-
zydent Białej Podlaskiej andrzej 
czapski, kurator oświaty w Lub-
linie Krzysztof Babisz oraz dy-
rektorzy szkół, w których kształci 
się młodzież oHP.  Do Roskoszy 
przyjechała także młodzież z ca-
łej Polski, wyróżniona za wyniki 
w nauce, osiągnięcia na polu spo-
łecznym, artystycznym, sporto-
wym wraz z kadrą reprezentującą 
jednostki oHP ze wszystkich 

województw, a także uczestnicy 
iii Festiwalu Kultury Młodzieży 
oHP odbywającego się w Ra-
dzyniu Podlaskim. galę otwo-
rzył komendant główny oHP 
Marian Najdychor. Pogratulo-
wał młodzieży sukcesów i życzył 
powodzenia w dalszym, doro-
słym życiu. Podziękował rów-
nież kadrze oHP za poniesiony 
trud wychowawczy.  Minister 
Władysław Kosiniak-Kamysz  
pogratulował młodzieży suk-
cesów, a szczególnie zdobytych 
konkretnych kompetencji zawo-
dowych, które pomogą jej w zna-
lezieniu zatrudnienia. Podkreślił 
rolę oHP, w których uczestnicy 
uczą się w zawodach poszuki-
wanych nie tylko na polskim, 
ale i na europejskich rynkach 
pracy. Ma to szczególne znacze-
nie w przypadku młodych lu-
dzi pochodzących ze środowisk 
defaworyzowanych, mających 
utrudniony dostęp do instytucji 
prowadzących szkolenia, kursy 
zawodowe, a  także pośredni-
ctwo pracy czy doradztwo za-
wodowe. Przywołał także jedno 
z  ważniejszych przesłań Jana 
Pawła ii do młodych Polaków 
wypowiedziane na Jasnej górze 
w 1983 r., a przypomniane na 
Westerplatte: „Musicie od sie-
bie wymagać, choćby inni od 
Was nie wymagali”. Przekazując 
wyrazy uznania i słowa podzię-
kowań dla obecnej na spotkaniu 
kadry zaznaczył, że to jej praca, 
codzienny wysiłek i wrażliwość 
na losy wychowanków złożyły się 

na osiągnięcia młodzieży. Stwo-
rzone przez nią warunki i wspar-
cie pomogły uczestnikom oHP 
nie tylko uzupełnić wykształcenie 
ogólne, ale i zdobyć zawód oraz 
umiejętność poruszania się po 
rynku pracy. Spośród kilkunastu 
tysięcy młodych ludzi kończących 
naukę i szkolenie w oHP wyróż-
niono 41 uczestników osiągają-
cych najlepsze wyniki w nauce, 
wysoki stopień przygotowania 
zawodowego oraz wyróżniają-
cych się przykładną postawą mo-
ralną i zaangażowaniem w życie 
społeczne. Wyróżniona młodzież 
otrzymała Listy gratulacyjne od 
komendanta głównego oHP 
oraz wspaniałe nagrody. Spośród 
uczestników Europejskiego cen-
trum Kształcenia i Wychowania 
oHP w Roskoszy wyróżniono 
Marię Dudzińską. Kadra oHP 
wyróżniająca się na polu pracy 
wychowawczej została udekoro-
wana medalami Komisji Edu-
kacji Narodowej, które wręczył 
wiceminister MEN Tadeusz 
Sławecki. Podczas uroczystości 
listy gratulacyjne za długoletnią 
służbę otrzymali również pra-
cownicy oHP z  długoletnim 
stażem pracy. Z EcKiW oHP 
w Roskoszy uhonorowano w ten 
sposób grażynę Wróblewską. Li-
sty wręczali: minister Władysław 
Kosiniak-Kamysz i komendant 
Marian Najdychor. Po części ofi-
cjalnej na scenie wystąpił zespół 
Fortuna z Domu Kultury Biało-
ruskiej Kolei w Brześciu. 

Małgorzata Zając
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Jednostk i ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu 
bialskiego i miasta Biała 

Podlaska, co roku sprawdzają 
swoje umiejętności podczas za-
wodów sportowo-pożarniczych 
rozgr y wanych na szczeblu 
gminnym oraz powiatowym. 
23 czerwca 2013 r. na błoniach 
w Kobylanach w gminie Teres-
pol odbyły się XV Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze 
ochotniczych Straży Pożar-
nych. organizatorami zawodów 
byli Zarząd oddziału Powiato-
wego ZoSP RP w Białej Pod-
laskiej i Komenda Miejska PSP 
w Białej Podlaskiej, a gospoda-
rzem gmina Terespol. Rangę 
zawodów podnieśli swoją obec-
nością wójtowie gmin powiatu 
bialskiego oraz przedstawiciele 
Zarządów gminnych ZoSP 
RP. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. celebrowaną przez ks. 
Henryka Jakubowicza, powiato-
wego kapelana strażaków.

W zawodach powiatowych 
wzięło udział 25 drużyn oSP, 
w tym 4 kobiece drużyny pożar-
nicze i 21 męskich drużyn po-
żarniczych. W zawodach udział 
wzięli zwycięzcy szczebla gmin-
nego oraz zwycięzca ubiegło-
rocznych zawodów powiatowych 
w Piszczacu oSP Wysokie. Sę-
dzią głównym zawodów był bryg. 
Franciszek Filipiuk. W wyniku 
sportowej rywalizacji w 2 kon-
kurencjach tj. w sztafecie pożar-
niczej 7 x 50 m z przeszkodami 
i ćwiczeniach bojowych miejsca 
na podium zajęli:

W grupie kobiecych drużyn 
pożarniczych: i miejsce oSP 
Horodyszcze, gm. Wisznice – 
124,60 pkt; ii miejsce oSP Kwa-
sówka, gm. Drelów – 133,20 pkt; 
iii miejsce oSP Dubów, gm. 
Łomazy – 140,20 pkt; iV miejsce 
oSP Zawadki m. Międzyrzec 
Podlaski – 140,90 pkt;

W grupie męskich drużyn 
pożarniczych: i miejsce oSP 
Sławatycze, gm. Sławatycze – 
98,9 pkt; ii miejsce oSP Kwa-
sówka, gm. Drelów – 100,5 pkt; 
iii miejsce oSP Sidorki, m. Biała 
Podlaska – 103,6 pkt; iV miejsce 
oSP Horodyszcze, gm. Wisz-
nice – 104,6 pkt; V miejsce oSP 
Dubów, gm. Łomazy – 105,6 pkt.

Za z a ję c ie  p ie r wsz ych  
3 miejsc kobiecym drużynom-

g m i n a  Te r e s p o l

Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 
OSP w Kobylanach

pożarniczym zostały wręczone 
puchary, dyplomy, nagrody in-
dywidualne oraz zespołowe. 
czwarta drużyna otrzymała dy-
plom za udział oraz upominki. 
Dla laureatów w grupie męskich 
drużyn pożarniczych zostały 
przyznane puchary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe o wartości po-
nad 13 tys. zł. Dzięki wsparciu 
samorządów powiatu bialskiego 
drużyny otrzymały jako na-
grody (do wyboru w kolejności 
zajętych miejsc): komplet nowo-
czesnych hełmów strażackich  

(9 szt.) o wartości 5.760; agregat 
prądotwórczy o wartości 2.650; 
komplet butów specjalnych 6 par 
o wartości 2.180; radiotelefon 
samochodowy kompletny o war-
tości 1.600; rozdzielacz kulowy 
o wartości 850. Pozostałe dru-
żyny męskie otrzymały dyplomy 
za udział oraz upominki.

Fundatorami nagród byli: 
starosta bialski, wójt gminy Te-
respol, samorządy gmin i miast 
powiatu bialskiego. Ponadto 
członkowie męskich drużyn po-
żarniczych, które zajęły pierwsze 

trzy miejsca, otrzymali nagrody 
indywidualne ufundowane przez 
starostę bialskiego, wójta gminy 
Terespol oraz Zarząd Powiatowy 
ZoSP.

P u c h a r y  u f u n d o w a l i : 
za i miejsca – starosta bialski, 
prezes Zarządu oP ZoSP RP 
dh. Tadeusz Łazowski, za ii 
miejsca komendant miejski PSP 
st. bryg. Zbigniew Łaziuk, za iii 
miejsca wójt gminy Terespol dh. 
Krzysztof iwaniuk. Wszystkim 
startującym drużynom gratulu-
jemy uzyskanych wyników. Dzię-
kujemy wójtowi Krzysztofowi 
iwaniukowi jako gospodarzowi 
zawodów, jego współpracow-
nikom oraz strażakom z gminy 
za bardzo dobrą organizację za-
wodów powiatowych.

mł.bryg. Mirosław Byszuk
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Kobylany w gminie Teres-
pol po raz drugi gościły młodych 
strażaków z powiatu bialskiego. 
a wszystko w ramach XV Po-
wiatowych Zawodów Sportowo-
-Pożarniczych Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych rozgrywa-
nych według regulaminu cTiF 
powiatu bialskiego, które odbyły 
się w dniu 13 czerwca 2013 roku. 
Zawody obserwowały 3 delega-
cje zagraniczne. Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza wraz z opie-
kunami z rejonu wileńskiego na 
Litwie w składzie: opiekunowie: 
alberta andrijauskas, starszy 
oficer z Komendy Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej okręgu Wileń-
skiego, Kestutis Velikianecas, dy-
rektor Służby Pożarniczej Rejonu 
Wileńskiego, Żana ambraziene, 
opiekun drużyny – nauczyciel 
z gimnazjum „ausros” w Re-
jonie Wileńskim; Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza: agnieska 
Korvel – lat 16; Tomas Panase-
vic – lat 17;gabrielius Kazake-
vicius – lat 17;Marijus Pyz – lat 
15;Maksimas Dakesev – lat 11; 
Danielius Makauskas – lat 11. 
Delegacja samorządowa z rejonu 
wileńskiego na Litwie pod prze-
wodnictwem mer Marii Rekść. 
Delegacja z okręgu brzeskiego na 
Białorusi pod przewodnictwem 
aleksandra Sawczuka, prezesa 
Zjednoczenia Strażaków ochot-
ników  w Brześciu.

Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonał dh Tadeusz Łazow-
ski, prezes Zarządu oddziału 
Powiatowego Związku oSP RP 

g m i n a  Te r e s p o l

Powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze MDP

i  jednocześnie starosta bialski. 
Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała komisja sę-
dziowska pod przewodnictwem 
bryg. Franciszka Filipiuka. Na 
starcie zawodów w Kobylanach 
stanęło 12 Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Młodzi 
strażacy rywalizowali ze sobą 
w konkurencjach: rozwinięcie 
bojowe oraz bieg sztafetowy 400 
m z przeszkodami. Rozwinięcie 
bojowe polegało między innymi 
na pokonaniu rowu, płotka, tu-
nelu, rozwinięciu linii wężowych, 
napełnieniu zbiorników z wodą 
przy pomocy strumieni wody 
podanych z hydronetek oraz wy-
kazaniu się znajomością sprzętu 
strażackiego oraz umiejętnoś-
ciami wiązania węzłów. Drugą 
konkurencją był bieg sztafetowy  
na 400 m, w trakcie którego na-
leżało między innymi pokonać 
ścianę-drabinę, przenieść  gaś-
nicę, rozwinąć linię wężową i po-
łączyć ją z prądownicą.

Klasyfikacja generalna za-
wodów w grupie MDP chłopcy 
przedstawia się następująco:

1 miejsce MDP Krzewica 
z  wynikiem łącznym 1036,4 
pkt; 2 miejsce MDP Łomazy  
2 z wynikiem łącznym 1020,5 pkt;  
3 miejsce MDP Łomazy 1 z wy-
nikiem łącznym 1011,6 pkt.

W  k lasyf ikacji general-
nej drużyna MDP   chłopców 
z Krzewicy pewnie zajęła i miej-
sce i kolejny raz obroniła tytuł 
mistrza powiatu.  Nadmienić na-
leży, że w ubiegłym roku chłopcy 

z Krzewicy zostali mistrzami 
województwa lubelskiego i re-
prezentowali nasze województwo 
w  ogólnopolskich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych MDP 
w  opolu zajmując tam bar-
dzo wysoka lokatę - V miejsce 
w kraju. Klasyfikacja generalna 
zawodów w grupie MDP dziew-
częta przedstawia się następująco:

1 miejsce MDP Łomazy  
2 z wynikiem łącznym 1009,7 
pkt; 2 miejsce MDP Łomazy  
1 z wynikiem łącznym 1002,3 
pkt; 3 miejsce MDP Swory z wy-
nikiem łącznym 1002,3 pkt.

olbrzymi sukces odniosły 
uczennice Zespołu Szkół w Ło-
mazach, zajmując dwa pierwsze 
miejsca. Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze dziewcząt jak i chłop-
ców działają przy miejscowej 
oSP. opiekunem i  trenerem 
drużyn jest dh andrzej Wiński. 
Na zakończenie zawodów, które 

odbyły się w słonecznej i przy-
jaznej  atmosferze, rozdano na-
grody.  

Zw ycięsk ie drużyny za 
zajęcie pierwszych 3 miejsc 
otrzymały puchary, dyplomy 
i  nagrody. Pozostałe drużyny 
oraz opiekunowie otrzymali dy-
plomy i upominki. Fundatorami 
pucharów byli: za i miejsca staro-
sta bialski dh Tadeusz Łazowski, 
za ii miejsca komendant miejski 
PSP st. bryg. Zbigniew Łaziuk, 
za iii miejsca wójt gminy Teres-
pol dh Krzysztof iwaniuk. 

Sponsorzy nagród to: starosta 
bialski, wójt gminy Terespol oraz 
Zarząd oddziału Powiatowego 
ZoSP RP w Białej Podlaskiej. 
Dla najmłodszej drużyny (MDP 
Łomazy 2 chłopcy aleksandr 
Sawczuk, prezes Zjednoczenia 
Strażaków ochotników w Brześ-
ciu ufundował pamiątkowe sta-
tuetki. Wszystkim  uczestnikom 
zwodów przygotowano poczę-
stunek. Sponsorami wyżywienia 
dla zawodników MDP była Hur-
townia spożywcza PHU Wyso-
kiński Sp. z o.o. w Międzyrzecu 
Podlaskim oraz „Bagietka” Pie-
karnia Waldemar czempiński 
w Międzyrzecu Podlaskim.

Na zakończenie zawodów 
odbyły się pokazy z ratownictwa 
medycznego oraz sprzętu gaś-
niczego przeprowadzone przez 
strażaków z JRg Małaszewicze. 

organizatorzy zawodów skła-
dają serdeczne podziękowanie 
wszystkim zaangażowanym za 
udzieloną pomoc w organizacji 
zawodów. całe zawody przebie-
gły zgodnie z regulaminem cTiF 
oraz w duchu fair play. gratulu-
jemy zwycięskim drużynom.

 (a)
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4 czerwca w Szkole Podsta-
wowej im. Kajetana Sawczuka 
w Komarnie Kolonii odbyła się 
uroczystość środowiskowa pt. 
„Zatrzymaj się w biegu codzien-
ności i przeżyj chwile wzruszenia”. 
Dyrektor szkoły grażyna Jasiń-
ska-Pykało serdecznie powitała 
wszystkich zacnych gości: ks. bi-
skupa pomocniczego diecezji sied-
leckiej Piotra Sawczuka, posła na 
Sejm RP Franciszka Stefaniuka, 
starostę bialskiego Tadeusza Ła-
zowskiego, wójta gminy Konstan-
tynów Romualda Murawskiego, 
radnego wojewódzkiego Riada 
Haidara, ks. Jarosława Ruciń-
skiego, ks. proboszcza parafii Ko-
marno Stanisława Smolińskiego, 
koordynatora Domu Dziecka 
w Komarnie Teresę Lewczuk, 
prezesa Regionalnego Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Nadbu-
żańskiej Bugowiaki Bogusławę 
Hawryluk-Matalińską, absol-
wenta szkoły w Komarnie, autora 
wierszy i bajek dla dzieci Jacka 
Daniluka oraz rodziców ucz-
niów. W spotkaniu wzięli udział 
również uczniowie, nauczyciele   
i pracownicy szkoły. Uroczystość 
poświęcona była urokom ziemi 
nadbużańskiej oraz ludziom, któ-
rzy są z nią związani miejscem 
urodzenia, bądź obecnie swoją 
pracą służą ludziom tu mieszka-
jącym i odnieśli życiowy sukces, 
dzięki swojej pasji, silnej wierze, 
determinacji oraz ciężkiej pracy. 
okazuje się, że obok nas żyją 
osoby, z których można brać przy-
kład. Są znane w naszym regionie, 
w całym kraju, często i poza gra-
nicami Polski. Uroczystość miała 
podwójny wymiar. W pierwszej 
jej części odbyło się spotkanie Bo-
gusławy Hawryluk-Matalińskiej 
z uczniami szkoły, która przybli-
żyła im wiadomości na temat flory 
i fauny terenów nadbużańskich. 
Nastąpiło również podsumo-
wanie konkursów plastycznych 
poświęconych pięknie naszych 
ziem, fundatorem nagród była 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”. Potem zebrani wzięli 

Zatrzymaj się w biegu 
codzienności i przeżyj 
chwile wzruszenia 

udział we wzruszającej części ar-
tystycznej w wykonaniu dzieci, 
przygotowaną przez: Małgorzatę 
Pawelec, Katarzynę Nowik, Mo-
nikę Maleńczyk oraz Monikę 
Demianiuk. Uczniowie w swych 
wystąpieniach rozważali, jaki jest 
cel życia i jaką drogę należy obrać, 
aby go osiągnąć. Dużo uśmiechu, 
a zarazem wspomnień wywołała 
prezentacja multimedialna o „na-
szych ludziach sukcesu”; ich la-
tach szkolnych, młodości, życiu 
prywatnym i pracy. Po uroczystej 
akademii zaproszeni goście wy-
powiedzieli się na temat, czym dla 
nich jest sukces i w jaki sposób 
doszli tak daleko. Ksiądz biskup 
twierdził, że po to poszedł do 
seminarium, żeby zrezygnować 
z pogoni za sukcesem. Jednak 
myśli, że jedną z recept na sukces 
jest to, że osiągają go w gruncie 
rzeczy ci, którzy o sukcesie nie 
myślą. Wtedy sukces przychodzi 
sam. Dla człowieka jest darem od 
Boga. Według dyrektora szkoły 
w Komarnie grażyny Jasińskiej-
-Pykało odnieść sukces, to znaczy 
żyć w zgodzie z przykazaniami 
Bożymi. Postępować zgodnie 
z własnym sumieniem. Być czło-
wiekiem uczciwym, etycznym, 
nie krzywdzić innych, mieć ot-
warte serce, pamiętać o bliskich. 
Dbać o zdrowie, umieć określić, 
co się chce w  życiu osiągnąć 
i dążyć do tego. Na zakończenie 
spotkania ks. biskup Piotr Saw-
czuk wszystkim zebranym, ca-
łej społeczności szkolnej udzielił 
pasterskiego błogosławieństwa. 
Wyrazami wdzięczności za przy-
bycie, podzielenie się swoją wiedzą 
i doświadczeniem były obrazki 
wykonane przez uczniów, któ-
rymi zostali obdarowani goście. 
Tak ważne spotkanie na długo 
pozostanie w pamięci każdego 
uczestnika uroczystości, a zwłasz-
cza dzieci. Jednym z najlepszych 
sposobów na inspirowanie do 
działania i osiągania swoich ce-
lów jest dawanie młodym ludziom 
dobrych przykładów.           

Katarzyna Nowik

g m i n a  K o n s t a n t y n ó w
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W  ramach działań statu-
towych Stowarzyszenie inicja-
tyw Lokalnych w Żeszczynce 
nawiązuje kontakty z grupami 
zagranicznych działaczy organi-
zacji pozarządowych. W trakcie 
realizacji projektu „Uczenie się 
przez całe życie” w paździer-
niku ubiegłego roku gościliśmy 
przedstawicieli Wielkiej Bry-
tanii (15) oraz czech (4). Nasi 
zagraniczni goście poznawali 
naszą historię i kulturę podczas 
Questów na Mlecznej Drodze 
w Żeszczynce oraz na Szlaku 
Wyznań sięgającym od Wło-
dawy po Pratulin. W maju br. 
grupa naszych przedstawi-
cieli uczestniczyła w  spotka-
niu w  Miroslaviu k/ Znojma 
w czechach, a w październiku 
wyjedzie do Wielkiej Brytanii. 
Być może w 2014 również do 
Włoch. Drugi projekt „Wolon-
tariat Seniorów” realizowany 
w międzynarodowej współpracy 
spowodował, iż gościliśmy przez 
trzy tygodnie wolontariuszy 50+ 
(4 osoby) z Rumunii. Przyjechali 
oni z miejscowości zamieszka-
łej przez Węgrów (Węgrowie 
z Rumunii). Wolontariusze ci 
pomagali w  przygotowaniu 
imprezy „święto Mleka”. Prze-
bywając w Żeszczynce, oprócz 
prac na terenie ośrodka Kultury 
Tradycji i Edukacji, wyjeżdżali 
na warsztaty do innych stowa-
rzyszeń. W Hołownie uczyli się 
prac w pracowni ceramicznej 
pod kierunkiem Joanny Wąsik. 
W Korzanówce, zaprzyjaźnili się 
z Heleną Karwacką i Krystyną 
Sawonik, u których uczyli się 

Międzynarodowe 
kontakty Żeszczynki

obróbki lnu, a przy instruktarzu 
czesława Sawonika wykony-
wali miotły i obuwie z łyka (po-
stoły). antoni gładun plastyk 
(malarz) z Parczewa zapozna-
wał ich z  technikami malar-
stwa. W spotkaniu roboczym 
z gospodyniami w Żeszczynce 
wymieniali się tajnikami ku-
linarnymi kuchni regionalnej. 
Nasze gospodynie poznały nie-
które potrawy kuchni węgier-
skiej.  W weekendy zwiedzali 
najbliższe atrakcje turystyczne. 
odwiedzili muzeum Józefa ig-
nacego Kraszewskiego w Ro-
manowie, obiekty sakra lne 
w  Kodniu, cerk iew unicką 
w  Kostomłotach, monastyr 
prawosławny w Jabłecznej. Wy-
jeżdżali również do Lublina 
gdzie zwiedzili niemiecki obóz 
koncentracyjny na Majdanku, 
muzeum na zamku oraz sta-
rówkę. Podczas święta Mleka 
przygotowali stoisko prezentu-
jące rękodzieło swoich regionów 
oraz pokazali prace wykonane 
podczas warsztatów w Polsce. 
Bardzo smakowały im specjały 
polskiej kuchni oraz sery wolno 
dojrzewające ze „Spomleku”. 
Szczególnie zadowoleni byli 
gdy otrzymali w prezencie duże 
kawałki (1/4) serów z serii „Bur-
sztyn”, „Rubin”, „Szafir”. Przy 
pożegnaniu mówili, że czas 
upłynął im mile i pożytecznie, 
ale za szybko i  chcieliby być 
z nami dłużej. Złożyli też za-
proszenie by za rok na przełomie 
maja i czerwca nasza delegacja 
odwiedziła ich w Rumunii. 

(Halczuk)

W tym roku rozpoczęła się w gminie Terespol akcja sprzątania 
gminy. obowiązujące w tym roku hasło to „czysta gmina w twoich 
rękach”. 27 kwietna radny adam Sepczuk przy współpracy z Rober-
tem Kopaczem, leśniczym Leśnictwa Terespol przeprowadzili akcję 
sprzątania lasu. Rozpoczęcie akcji nastąpiło przy cmentarzu w Koby-
lanach. Udział w niej wzięło przeszło 40 osób, mieszkańców Kobylan, 
(w większości dzieci i młodzież).

D.  Wowczeniuk

Wielkie 
sprzątanie gminy

Gmina Sosnówka

Gmina Terespol

Po w i a t  b i a l s k i
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W  Zespole Doradzt wa 
Rolniczego w  Białej Podla-
skiej z siedzibą w grabanowie 
2 czerwca odbył się Dzień ot-
wartych Drzwi. Można śmiało 
powiedzieć, że jest to jedna z naj-
ważniejszych imprez rolniczych 
w północnej części województwa.  
Stanowi niewątpliwie wspaniałą 
okazję do spotkań, nawiązywania 
ciekawych kontaktów, podsumo-
wań i uhonorowań.   Patronat nad 
imprezą objęli starostowie po-
wiatów: bialskiego, łukowskiego, 
parczewskiego i radzyńskiego.  
Podczas Dnia otwartych Drzwi 
podsumowano konkurs agroliga 
2013. Wyniki konkursu przed-
stawili pracownicy ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Wyróżnione 
w 2013 r. gospodarstwa rolne to: 
gospodarstwo Marty i Marka 
Wasilewskich z Bokinki Kró-
lewskiej, gmina Tuczna, gospo-
darstwo Małgorzaty i Radosława 
Furman z miejscowości Radcze, 
gmina Milanów, gospodarstwo 
agaty i grzegorza Domańskich 
z Krzymowskich, gmina Biała 
Podlaska, gospodarstwo Eweliny 
i Marcina Rosa z Ksawerynowa, 
gmina Wola Mysłowska, gospo-
darstwo Mirosławy i Waldemara 
Musiatowiczów z miejscowości 
Biała, gmina Radzyń Podlaski.  

Najsprawniejsi strażacy wo-
jewództwa lubelskiego rywali-
zowali w dniach 4 i 6 czerwca 
2013 r. w Puławach i Parczewie. 
W Mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego w Sporcie Pożarni-
czym startowało 208 zawodni-
ków z 20 komend powiatowych 
(miejskich) Państwowej Straży 
Pożarnej województwa lubel-

skiego oraz Zakładowej Straży 
Pożarnej Zakładów azotowych 
„Puławy” S.a.

Komendę Miejską PSP 
w Białej Podlaskiej reprezento-
wali: st. kpt. Jarosław Weremko 
-kapitan reprezentacji., st.  kpt.  
Marek Kupiński, st. asp.  Le-
szek Stubiński, mł. asp. Konrad 
Bojarczuk, mł. ogn. Janusz Szy-
mański, st. sekc. Mariusz Me-
ges, sekc. Tomasz abramczuk, 
sekc. grzegorz Prokopiuk, st. str. 
Tomasz Stefaniuk,  st. str. Piotr 
Trochimiuk, st.str. Paweł Żuk. 
Reprezentacja Komendy Miej-
skiej PSP w Białej Podlaskiej po 
raz kolejny stanęła na najwyż-
szym stopniu podium zajmując 
i miejsce w klasyfikacji generalnej 
mistrzostw a w konkurencji szta-
fety pożarniczej 4x100m z prze-

Gmina Biała Podlaska

Biała Podlaska

Dzień Otwartych Drzwi 
w Grabanowie

Laureatom wręczono nagrody. 
ogłoszono też wyniki konkursu 
„ Bezpieczne gospodarstwo 
Rolne”, który był zorganizowany 
przez placówkę terenową KRUS 
w Radzyniu Podlaskim. Wystą-
piło wiele zespołów ludowych, 
swoje umiejętności prezentował 
też Klub Młodego odkrywcy 
z Witulina.  Zwiedzający mogli 
również odwiedzić liczne stoi-
ska z   maszynami rolniczymi, 
środkami do produkcji rolniczej 
jak i szeroko rozumianej branży 
działającej w sektorze rolniczym 
i  około rolniczym. Prezento-
wało się ponad 40 wystawców. 
Ponadto można było podziwiać 
liczne stoiska z rzemiosłem i pro-
duktami regionalnym. Specjaliści 
LoDR szczególnie zapraszali na 
swoje stoisko, gdzie służyli fa-
chową poradą.  odwiedzający 
stoisko producenci rolni pytali 
o możliwość uzyskania środków 
na inwestycje w swoich gospo-
darstwach w roku bieżącym jak 
i   kolejnych latach, myśląc już 
o nowym okresie programowa-
nia - PRoW 2014-2020. Wiele 
pytań, z jakimi zetknęli się pra-
cownicy ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, dotyczyło płatności 
bezpośrednich oraz możliwości 
skorzystania z programu „Za-

lesianie gruntów rolnych oraz 
zalesianie gruntów innych niż 
rolne objętego PRoW na lata 
2007-2013. Warto było tego dnia 
odwiedzić Zespół Doradztwa 

Wspaniały sukces 
bialskich strażaków

szkodami uzyskując najlepszy 
czas w województwie. Na naj-
wyższe uznanie zasługuje st.asp. 
Leszek Stubiński, który zajął ii 
miejsce w klasyfikacji indywidu-
alnej w dwuboju pożarniczym 
w mistrzostwach województwa. 
Pozostali zawodnicy zajmowali 
również wysokie miejsca w kon-
kurencjach „pożarniczy tor prze-

szkód 100 m” i „wspinanie przy 
użyciu drabiny hakowej na iii 
piętro wspinalni”. Było to już 
jedenaste zwycięstwo bialskiej 
drużyny na 12 dotychczasowych 
startów w Mistrzostwach Woje-
wództwa Lubelskiego w Sporcie 
Pożarniczym. 

Klasyfikacja drużynowa:
– 1 miejsce KM PSP Biała 

Podlaska  z wynikiem 11 pkt.
– 2 miejsce KP PSP świdnik   

z wynikiem 17 pkt.
– 3 miejsce KP PSP Parczew   

z wynikiem 20 pkt.
– 4 miejsce KP PSP Radzyń 

Podlaski  z wynikiem 24 pkt.
– 5 miejsce KM PSP chełm  

z wynikiem 35 pkt.
– 6 miejsce KP PSP Puławy  

z wynikiem 35 pkt.
mł.bryg. Mirosław Byszuk

Rolniczego w Białej Podlaskiej 
z siedzibą w grabanowie. 

Iwona Petruczynik, Lubelski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli

W y d a r z e n i a
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B i a ł a  Po d l a s k a

Przedstawiciele blisko 20 
Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych w  Polsce obra-
dowali podczas ogólnopolskiej 

konferencji naukowej „Pań-
stwowe Wyższe Szkoły Zawo-
dowe w Polsce” dokonania, stan 
obecny, perspektywy, która od-
była się w dniach 27-28 czerwca 
2013 roku. organizatorem kon-
ferencji była Państwowa Szkoła 
Wyższa im. Papieża Jana Pawła 
ii w Białej Podlaskiej. Patronat 
nad wydarzeniem objęli: minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, 
prof. Barbara Kudrycka oraz mar-
szałek województwa lubelskiego, 
Krzysztof Hetman. organizacja 
konferencji wpisała się w ważne 
wydarzenie dla Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych, 
jakim jest jubileusz 15-lecia tego 
typu szkół. Wydarzenie to było, 
więc okazją do próby podsumo-

Perspektywy Państwowych Szkół Wyższych
wania tych piętnastu lat funk-
cjonowania, co podkreślał rektor 
PSW w Białej Podlaskiej, prof. 
Mieczysław adamowicz. – cały 

czas jest to okres kształtowania 
się, jednocześnie z drugiej strony 
szkoły te uzyskały już solidne 
fundamenty do dalszego sta-
bilnego funkcjonowania. PSW 
pozwalają na przywrócenie prak-
tycznego modelu kształcenia. Są 
to szkoły lokalne, funkcjonujące 
bardzo blisko społeczeństwa. 
Umożliwiają łączenie kształce-
nia z biznesem i rynkiem pracy 
– zaznaczył rektor. Z kolei dr 
hab. Wacław Rapak, prorektor 
ds. współpracy i rozwoju PWSZ 
w Tarnowie stwierdził, że suk-
ces PWSZ obrazują liczby, które 
pokazane zostały w  raporcie 
dotyczącym funkcjonowania 
PWSZ-tów, przygotowanym 
przez „Perspektywy” i Konfe-

rencję Rektorów Publicznych 
Szkół Zawodowych – przykła-
dowo, liczba ponad 200 tys. ab-
solwentów, które ukończyły ten 
typ szkół. – Państwowe Wyższe 
Szkoły Zawodowe są drogą, którą 
młodzi ludzie wybierają i one ist-
nieją w ich świadomości – ocenił.

Słowa te znajdują potwier-
dzenie w wielu pozytywnych opi-
niach i refleksjach odnoszących 
się do PWSZ-tów, przedsta-
wionych podczas organizowanej 
w maju w Sejmie RP konferencji 
„15 lat Państwowych Wyższych 
Szkół Zawodowych w Polsce – 
wykorzystana szansa i bariery 
rozwoju”. To wtedy przewodni-
cząca Sekcji Nauki i Szkolnictwa 
w Komisji Sejmowej, była mini-
ster edukacji narodowej, posłanka 

Krystyna Łybacka stwierdziła, że 
w ciągu 15 lat odbyła się akade-
micka kolonizacja Polski. – 210 

tys. absolwentów nie otarłoby 
się z pewnością o akademickość, 
gdyby tego typu uczelnie same do 
nich nie przyszły – przekonywała 
pani poseł. W konferencji udział 
wzięli przedstawiciele blisko 20 
PWSZ-tów. obecni byli rekto-
rzy, prorektorzy, kanclerze i pra-
cownicy naukowi. Do grona gości 
konferencji dołączyli również 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych: prezydent miasta Biała 
Podlaska, andrzej czapski oraz 
wicestarosta powiatu bialskiego, 
Jan Bajkowski. 

W  wystąpieniu „Wpływ 
Państwowej Szkoły Wyższej im. 
Papieża Jana Pawła ii w Białej 
Podlaskiej na rozwój miasta Biała 
Podlaska” prezydent andrzej 
czapski pogratulował uczelni 
zdobycia 3 miejsca w rankingu 
„Perspektyw” i „Rzeczpospoli-
tej”. Udowadniał na przykładzie 
PSW ważną rolę, jaką tego typu 

uczelnie spełniają w  regionie: 
dają miejsce pracy, są podmiotem 
„kupującym” produkty i usługi od 
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B i a ł a  Po d l a s k a

Bialskie Dni Książki Dzie-
cięcej stały się okazją do zaprosze-
nia do Białej Podlaskiej  Kaliny 
Jerzykowskiej. Jedno ze spotkań 
z pisarką miało miejsce w filii nr 
6 Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Uczestniczyli w nim uczniowie 
klasy 5-tej i 6-tej ze szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Białej Podlaskiej. 
autorka łatwo nawiązała kontakt 
z młodzieżą. Recytowała wiersze 
i zapraszała uczniów do recytacji 
swoich łamańców językowych ze 
zbioru „gdzie dzwoniec dzwoni i 

lokalnych firm, realizują działal-
ność inwestycyjną, są „producen-
tami wiedzy”, ogniwem łączącym 
twórców i odbiorców wiedzy w re-
gionie, a także miejscem tworze-
nia kapitału ludzkiego. – ośrodki 
naukowe stają się głównymi og-

niwami wzrostu gospodarczego, 
wokół których mogą tworzyć 
się bieguny technologii, biznesu 
i handlu – dodał w podsumowa-
niu swego wystąpienia.

obrady zostały podzielone 
na 4 sesje plenarne.  Temat yk a 
obrad koncentrowała się na róż-
nych aspektach funkcjonowa-
nia PWSZ-tów: przemianach 
w systemie edukacji szkolnictwa 
wyższego, praktycznego profilu 
kształcenia w PWSZ, ewolucji 
programów kształcenia, form 
współpracy PWSZ-tów z uczel-
niami akademickimi, środowi-
skami lokalnymi i otoczeniem 
gospodarczym, kierunkach poli-
tyki finansowej PWSZ, strategii 
rozwoju, misji PWSZ w realizacji 
awansu edukacyjnego, społecznej 

odpowiedzialności PWSZ, sytu-
acji studentów-cudzoziemców, ba-
dań naukowych, realizacji procesu 
dydaktycznego i wielu innych.  

Konferencji „Państwowe 
Wyższe Szkoły Zawodowe 
w  Polsce” towarzyszyła sesja 

plakatowa. W  holu głównym 
wyeksponowano 34 plakaty, 
z czego 18 plakatów przedsta-
wiało działalność instytutów 
PSW, jak również ogólne infor-
macje na temat funkcjonowania 
PWSZ-tów, KRePSZ, galerię 
nauczycieli PSW ze stopniem 
doktora oraz awanse naukowe 
nauczycieli pozostałych PWSZ, 
zaprezentowano również dzia-
łalność studentów PSW oraz 
wykorzystanie środków w  ra-
mach projektów unijnych. Nie-
wątpliwą ozdobą sesji plakatowej 
były plakaty nadesłane przez 16 
PWSZ-tów z całej Polski; sta-
nowiły one dowód na to, w jak 
różnorodny i atrakcyjny sposób 
można przedstawić działalność 
uczelni. goście konferencji 

mieli okazję zwiedzenia kam-
pusu PSW, z centrum Badań 
nad innowacjami w  zakresie 
zdrowia, technologii informa-
tycznych oraz źródeł energii 
odnawialnej oraz Domem Stu-
denta na czele. o zwiększaniu 
potencjału badawczo-rozwojo-
wego na przykładzie centrum 
przekonywał dyrektor cBni, 
doc. dr inż. Tomasz grudniewski 
nie tylko podczas prezentowa-
nia nowoczesnych laboratoriów, 
ale również w swoim wystąpie-
niu w drugim dniu konferencji. 
celem stworzenia laboratoriów 
naukowych było przyspieszenie 

tempa rozwoju gospodarczego, 
budowania konkurencyjności 
i  znaczenia regionu poprzez 
zwiększenie potencjału badaw-
czo-rozwojowego PSW. Warto 
wspomnieć, że na tym nie koń-
czy się rozbudowa infrastruktury 
bialskiej uczelni: obecnie powstaje 
Regionalne centrum Badań śro-
dowiska rolnictwa i technologii 
innowacyjnych EKo-agRo-

-TEcH, które skupiać będzie 
laboratoria: analiz środowisko-
wych (analizy geośrodowiskowe 
i badania środowiskowe w za-
kresie f izyki budowli), analiz 
biologiczno-żywieniowych oraz 
laboratorium mechaniki, budowy 
i eksploatacji maszyn. obydwa 
centra naukowe sprzyjać będą 
nawiązywaniu i rozwoju współ-
pracy na linii gospodarka-nauka. 
W drugim dniu konferencji zor-
ganizowano wyjazd terenowy, 
którego celem było zaprezento-
wanie trzech form chrześcijań-
stwa nad Bugiem.  Uczestnicy 
konferencji mieli okazję zwiedzić 

trzy obiekty sakralne: świątynię 
unicką w Kostomłotach, kato-
lickie Sanktuarium Matki Bo-
żej Kodeńskiej w Kodniu oraz 
prawosławny Zespół Klasztorny 
w Jabłecznej. atrakcją konferencji 
był również występ chóru Stowa-
rzyszenia Polska Macierz Szkolna 
„Polesie” – oddział w Brześciu. 

Paulina Rynkiewicz
Foto: Joanna Żuk

Spotkanie 
z Kaliną Jerzykowską

pluszcz się pluszcze”. Zareklamo-
wała także, będącą jej pomysłem 
książeczkę „Tuwimowo”. Zain-
teresowanie wzbudziła „horro-
rystyczna” seria o przygodach 
Koszmariusza i Horroraty po-
dobno niezbyt chętnie napisana 
na specjalne życzenie uczestnika 
jednego z poprzednich spotkań 
autorskich pani Kaliny. Wszy-
scy, którzy mieli ochotę zakupić 
książkę, otrzymali specjalne 
wierszowane dedykacje autorki. 

(a)
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obchody 20.lecia Woje-
wódzkiego Funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki Wod-
nej w Lublinie odbyły się 11 
czerwca w centrum Kongreso-
wym Uniwersytetu Przyrodni-

3 czerwca br. w sali Staro-
stwa Powiatowego miało miej-
sce posiedzenie inauguracyjne 
Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia na kadencję 2013-2017. 
Wręczono akty powołania 21 
członkom, których kandydatury 
zostały zaproponowane przez 
działające na terenie powiatu 
i miasta terenowe struktury każ-
dej reprezentatywnej organizacji 
związkowej i organizacji praco-
dawców, w rozumieniu ustawy 
o trójstronnej komisji do spraw 
społeczno – gospodarczych, 
społeczno – zawodowe organi-
zacje rolników, w tym związki 
zawodowe rolników indywidu-
alnych i  izby rolnicze, jednos-
tki samorządu terytorialnego 
oraz organizacje pozarządowe 
zajmujące się statutowo proble-
matyką rynku pracy. Dokonało 
się ukonstytuowanie rady. Prze-

Województwo lubelskie

Powiat bialski

20- lecie WFOŚiGW

Posiedzenie inauguracyjne 
Powiatowej Rady Zatrudnienia

R o z m a i t o ś c i

czego w Lublinie. Uroczystość 
otworzył Wojciech Piekarczyk, 
prezes Zarządu. Powitał zebra-
nych gości i pracowników fundu-
szu. Podczas uroczystości zostały 
wręczone odznaczenia i wyróż-

nienia. Między innymi wójt 
gminy Wisznice Piotr Dragan 
otrzymał medal ministra ochrony 
środowiska, zaś wójt gminy Kon-
stantynów Romuald Murawski 
medal pamiątkowy województwa 
lubelskiego za szczególne zasługi 
dla ochrony środowiska woje-
wództwa lubelskiego. 

ciekawy wykład przedsta-
wił dr adam Wasilewski. Mówił 
na temat energii odnawialnej na 
Lubelszczyźnie. Następnie zo-
stały przedstawione osiągnięcia 
WFośigW na przestrzeni 20 
lat. oficjalną część uroczystości 
zakończył koncert Lubelskiej Fe-
deracji Bardów. 

Woje wó d z k i  Fu ndu s z 
ochrony środowiska i gospo-
darki Wodnej w Lublinie jako sa-
modzielna instytucja finansowa, 
posiadająca osobowość prawną, 
działa od 1 lipca 1993 r. Zakres 
i formy pomocy określają „Zasady 
udzielania pomocy finansowej ze 
środków WFośigW w Lubli-
nie” i  „Kryteria wyboru przedsię-
wzięć finansowanych ze środków 
WFośigW w Lublinie”. 

Wojewódzki Fundusz sto-
suje następujące formy pomocy: 
preferencyjne pożyczki (o ni-

skim oprocentowaniu, z możli-
wością częściowego umorzenia 
kapitału), dotacje, dopłaty do 
oprocentowania kredytów ban-
kowych, a  także przekazuje 
środki finansowe państwowym 
jednostkom budżetowy za po-
średnictwem rezerwy celowej 
budżetu państwa.

Działalność finansowa Wo-
jewódzkiego Funduszu skupia się 
głównie na wspieraniu przedsię-
wzięć w zakresie: ochrony  wód 
i gospodarki wodnej, ochrony at-
mosfery, ochrony ziemi,  ochrony 
przyrody,  edukacji ekologicznej, 
zapobiegania    i  likwidacji po-
ważnych awarii i  ich skutków 
oraz monitoringu. Wojewódzki 
Fundusz w Lublinie podejmuje 
również działania związane z ab-
sorpcją środków unijnych w zakre-
sie inwestycji ochrony środowiska 
na Lubelszczyźnie. Wojewódzki 
Fundusz w Lublinie jest insty-
tucją wdrażającą dla dwóch osi 
priorytetowych: wodno-ściekowej 
oraz odpadowej Programu ope-
racyjnego „infrastruktura i śro-
dowisko” dla projektów  z terenu 
województwa lubelskiego o war-
tości do 25 mln euro. 

(ek.)

wodniczącym został Mariusz 
Filipiuk, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, który pełnił tą 
funkcję również w minionej 
kadencji, natomiast wiceprze-
wodniczącym radny powiatu 
arkadiusz Maksymiuk. Pełny 
skład rady przedstawia się nastę-
pująco: przewodniczący Mariusz 
Filipiuk, wiceprzewodniczący 
arkadiusz Maksymiuk oraz 
członkowie: grażyna abram, 
Joanna głowacka, Teresa Hor-
szczaruk, anna Kaliszuk, Teresa 
Kusiak, Tadeusz Ługowski, Mie-
czysław Maciejczyk, grażyna 
Majewska, andrzej Makow-
ski, aneta Miszczuk, Romuald 
Murawski, Ewa Nuszczyk, Józef 
Paderewski, andrzej Pietruk, 
andrzej Salamon, andrzej 
Trzciński, Stanisław Warda, 
anna Wardak–Zozula i Bożena 
Żuk. Do najważniejszych zadań 

Powiatowej Rady Zatrudnienia 
należy inspirowanie przedsię-
wzięć zmierzających do pełnego 
i produktywnego zatrudnienia 
w powiecie, ocena racjonalności 
gospodarki środkami Funduszu 
Pracy, opiniowanie kryteriów 

podziału środków Funduszu 
Pracy dla samorządów powia-
towych na f inansowanie pro-
gramów dotyczących promocji 
zatrudnienia. W czasie obrad 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Edward Tymoszyński 
przedstawił aktualną sytuację 
za rynku pracy oraz zamierzenia 
urzędu na bieżący rok. Podjęto 
również uchwałę dotyczącą bie-
żącej działalności urzędu. 

Edward Tymoszyński
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g m i n a  Tu c z n a

Uroczystości obchodów 
10 0-lec ia jednostk i 
ochotniczej Straży Po-

żarnej w Tucznej rozpoczęto uro-
czysta mszą św. koncelebrowaną, 
której przewodniczył ks. Roman 
Sawczuk diecezjalny kapelan 
strażaków oraz ks. Henryk Szó-
stek, proboszcz parafii Tuczna, 
ks. Mirosław Kurjaniuk, kapelan 
Straży granicznej i ks. Henryk 
Jakubowicz, powiatowy kapelan 
oSP. Po nabożeństwie na placu 
przykościelnym został poświęcony 
pomnik Błogosławionego Jana 
Pawła ii, dar druhów strażaków 
dla parafii z okazji 100-lecia jedno-
stki. Dalsze uroczystości odbyły się 

na palcu przed Domem Strażaka, 
dokąd przy dźwiękach orkiestry 
strażackiej z Milanowa maszero-
wali strażacy, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy gminy Tuczna. 
Tę część uroczystości rozpoczął 
dh Tomasz Kukawski, dowódca 
uroczystości meldując dh Zbignie-
wowi Łaziukowi, komendantowi 
miejskiemu PSP pododdział go-
towy do uroczystości. Następnie 
druhowie dokonali przeglądu 
pododdziału. całość uroczystości 
prowadził dh Mariusz Kiczyń-
ski. Do powitania gości zaprosił 
dh Zygmunta Litwiniuka, wójta 
gminy i dh Mirosława Wańka, 
prezesa oSP w Tucznej.

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Tadeusz Sławecki, se-
kretarz stanu w MEN, wiceprezes 
Zarządu oddziału Wojewódz-
kiego oSP RP w Lublinie; Sła-
womir Sosnowski, wicemarszałek 
województwa lubelskiego, Tadeusz 
Łazowski, starosta bialski, prezes 
Zarządu oddziału Powiatowego 
oSP RP, andrzej czapski, prezy-
dent miasta Biała Podlaska i druh 
z jednostki oSP Tuczna, Zbi-

gniew Łaziuk, komendant miejski 
PSP w Białej Podlaskiej.

Następnie dh Mieczysław 
olszewski sekretarz Zarządu 

oSP Tuczna odczytał monogra-
fię stu letniej jednostki straży.

Z okazji jubileuszu strażacy 
z Tucznej zostali odznaczeni 
odznaczeniami resortowymi. 
ochotnicza Straż Pożarna 
w Tucznej została odznaczona 
medalem honorowym im. Bole-
sława chomicza, który prezesowi 

Mirosławowi Wańkowi wręczyli: 
Tadeusz Sławecki i Sławomir 
Sosnowski. W imieniu odzna-
czonych podziękował dh Marcin 
Laskowski. andrzej czapski od-
czytał list ojca Józefa czapskiego, 

najstarszego i honorowego stra-
żaka jednostki. Zygmunt Li-
twiniuk wójt gminy zapewnił, 
iż oczekiwany przez druhów 
samochód pożarniczy jednostka 
na pewno otrzyma. oficjalne 
uroczystości zakończyła część 
artystyczna przygotowana przez 

uczniów Zespołu Szkół w Tucz-
nej i zespół śpiewaczy istniejący 
przy Stowarzyszeniu „Razem” 
w Tucznej.

– Przygotowania trwały 
od sierpnia ubiegłego roku – mówił 
dh Mirosław Waniek, prezes oSP 
Tuczna. Rozpoczęliśmy je od re-
montu budynku Domu Strażaka. 
Z okazji jubileuszu ufundowaliśmy 
pomnik Papieża Polaka, sfinanso-
wany ze składek druhów i środ-
ków własnych jednostki. Walne 

zebranie w styczniu tego roku 
poświęcone było przygotowaniom 
do obchodów jubileuszu. Remont 
kończyliśmy w kwietniu. Dziękuję 
wszystkim druhom, którzy byli 
zaangażowani w organizację uro-

czystościi składam podziękowanie 
sponsorom.

– Jesteśmy dumni z kontynu-
acji pięknych tradycji strażackich. 
W Tucznej straż zawsze była 
elitą wsi. chciałbym wymienić 
najstarszych-honorowych stra-
żaków, którym jednostka dużo 

zawdzięcza: dh Józef czapski, dh 
Zygmunt Twarowski, dh Mie-
czysław Kukawski, dh Kazimierz 
Papiński – ich zaangażowanie 

zawsze było dla nas przykła-
dem. Z optymizmem patrzymy 
tez w przyszłość mamy ponad 
20 młodych druhów. chciał-
bym jeszcze podkreślić duże 
zaangażowanie naszego prezesa 
i podziękować mu za wkład 
w przygotowanie uroczystości – 
powiedział dh Mieczysław ol-
szewski, sekretarz Zarządu.

Złotym Znakiem Związku 
został odznaczony dh Józef Jast-
rzębski; złotym medalem Za za-
sługi dla pożarnictwa druhowie: 
Roman Skwierczyński, Jarosław 
Dawidowski, Piotr Laskowski, 
Stanisław Skwierczyński; srebr-
nym medalem za zasługi dla 
pożarnictwa druhowie: Tomasz 
Buczyński, Zbigniew Łaski, To-
masz Kukawski, Józef Kukawski, 
Jan Lipka; brązowym medalem 
Za zasługi dla pożarnictwa dru-
howie: Mirosław Jastrzębski, 
Rafał Jastrzębski, Marcin Laskow-
ski, Przemysław Witczak, Jacek 
Skwierczyński, Marek Jastrzębski.

odznakę Zasłużony strażak 
powiatu otrzymali druhowie: 
Józef Bojarczuk, Jan Buczyński 
i Marian Mioduszewski.

odznakę Wzorowy Stra-
żak druhowie: Karol Juszczuk, 
Krzysztof Skwierczyński, Euge-
niusz Panasiuk, andrzej Kukaw-
ski, arkadiusz Skwierczyński, 
Dariusz Skwierczyński, Henryk 
Niczyporuk i Michał Jeruzalski.

odznakę za wysługę lat przy-
znano następującym strażakom: 
70. lat Józefowi czapskiemu, 
65 lat Zygmuntowi Twarow-
skiemu, 60 lat: Mieczysławowi 
Kukawskiemu, Janowi Kukaw-
skiemu, Stanisławowi Lipka, 
Kazimierzowi Papińskiemu; 55 
lat Tadeuszowi Lipka; 50 lat: 
Tadeuszowi Lipka, andrzejowi 
Kukawskiemu, andrzejowi Jast-
rzębskiemu, Józefowi Bojarczu-
kowi, Stanisławowi czapskiemu, 
Józefowi Jastrzębskiemu; 45 lat 
Janowi Buczyńskiemu, 40 lat 
Mieczysławowi olszewskiemu.

Ewa Koziara

100-lecie jednostki OSP
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g m i n a  Tu c z n a

Jestem bardzo szczęśliwy, 
że los był tak łaskawy i pozwo-
lił mi doczekać się tak wielkiego 
dla wszystkich święta 100 – le-
cia istnienia ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tucznej. Zaczęło 
się to 73 lata temu, 29 czerwca 
1940 r. (w pierwszym roku oku-
pacji) na porannej zbiórce, przed 
frontem strażaków, złożyłem 
ślubowanie strażackie, a naczel-
nik Kazimierz Twarowski (mój 
stryjek) wręczył mi legitymację 
członkowską. Dumny byłem, 
że spełniły się moje chłopięce 
marzenia, kiedy w niedzielne, 
wiosenne poranki, obserwo-
wałem ćwiczenia strażackie 
(mieszkaliśmy blisko remizy). 
Pamiętam pierwszą remizę, wy-
budowaną na początku lat trzy-
dziestych. Nie sprawiała dobrego 
widoku. Była to chyląca się szopa 
bez okien. W środku na klepi-
sku w kącie, stała ręczna si-
kawka, kilka odcinków p…węży, 
a na ścianach zawieszono kilka 
bosaków, parę łopat, topór i wy-
posażenie strażaków (chełmy 
pasy i toporki). Na domiar tego 
ubóstwa, dach kryty papą prze-
ciekał. Utkwiło mi w pamięci, 
jak jeden z naszych strażaków 
Józio olszewski (znany z dowci-
pów) na naszej zbiórce, zaśpiewał 
na melodie znanej kolędy wier-
szyk „Szopa bydłu przyzwoita 
i to jeszcze źle pokryta – remiza 
była – remizą była. Nadeszła 
konieczność budowy nowej re-
mizy. Na wiosnę w 1942 r., wójt 
przekazał dla straży barak opusz-
czony przez wojska hitlerowskie, 

Jubileuszowe wspomnienia 
byłego naczelnika OSP

które poszły na front radziecki. 
Barak został przez strażaków 
rozebrany, przewieziony na plac 
budowy i w tym samym roku po-
stawiony i nakryty – pozostało 
wykończenie wewnętrzne.

W drugiej połowie 1944 r. 
nadeszła upragniona wolność, 
wszyscy poczuli swobodę, ożyła 
działalność kulturalno-oświa-
towa. Przy straży powstaje ze-
spół teatralny, młodzież garnie 
się z wielkim zapałem. Straż 
powiększa swoje szeregi. Ze-
spół wystawia dla społeczeństwa 
wiele sztuczek teatralnych, które 
cieszą się dużym powodzeniem. 
Uzyskany dochód przeznaczony 
na dokończenie remizy i zakup 
instrumentów dla powstającej or-
kiestry dętej. W okresie od wy-
zwolenia do roku 1950, strażacy 
wnieśli duży wysiłek w rozwój 
organizacji, efekty tej pracy były 
widoczne. Z tego grona liczą-
cego ponad 40 członków, pozo-
stało nas tylko pięciu, dwóch jest 
poza Tuczną: Kazimierz Pieroni 
w Lublinie i Józef czapski s. Jana 
w Szubinie. Trzej są na miejscu: 
druh Zygmunt Twarowski, pierw-
szy i wieloletni chorąży naszego 
pocztu druh. Kazimierz Papiński, 
pierwszy mechanik motopompy 
mój zastępca oraz moja osoba.

Strażakom, którzy odeszli 
dowieczności, mamy okazywać 
głęboką wdzięczność i zacho-
wać o nich pamięć za ich wierną 
służbę. We wrześniu 1945r. zgi-
nął tragicznie naczelnik straży 
druh Kazimierz Twarowski. 
Straż boleśnie odczuła Jego 

śmierć, utraciliśmy zasłużonego 
strażaka i społecznika.  
Przez walne zebranie zostałem 
wybrany jego następcą i to stano-
wisko zajmowałem ponad 30 lat. 
W latach 1950-1960 młodzież 
chętnie wstępuje w szeregi stra-
żackie, które powiększyły się o 22 
dziarskich druhów.  Prowadzone 
jest szkolenie, straż bierze udział 
w zawodach, zdobywa puchary 
jest wyróżniona nie tylko w rejo-
nie, ale i w powiecie. Zajmujemy 
przodujące miejsce na zawodach 
wojewódzkich w Zamościu.

Zbliżał się jubileusz 50 
– rocznicy powstania straży. 
Zarząd starannie przygotował 
program uroczystości. Było 
to wielkie święto strażackie. 
Straż otrzymała od społeczeń-
stwa sztandar. Władze powiatu 
bialskiego przekazały nowy sa-
mochód gaśniczy. W pamiętnym 
dniu 20 października 1963r. od-
było się również otwarcie nowego 
budynku gminnej Rady Naro-
dowej i Banku Spółdzielczego 
w Tucznej. Minęły zaledwie 3 
lata od jubileuszu a na posiedze-
niu zarządu powstała nowa myśl. 
Podjęto decyzję bardzo ambitną 
i ryzykowną. Budowa nowego-
Domu Strażaka. Walne zebra-
nie zatwierdziło 
tę uchwałę. Pod-
jęliśmy się bardzo 
trudnego wyzwa-
nia. Prace budow-
lane przedłużały 
się z powodu bra-
kujących funduszy 
i trudności z kup-
nem materiałów, 
a także zrywanie 
umowy przez wy-
konawców. Spo-
łeczny komitet budowy nie tracił 
nadziei, chociaż dużo osób źle 
wróżyło. Starano się o fundusze 
z różnych źródeł. Prace przy bu-
dowie ruszyły „pełną parą”, gdy 
wykonawcą został nasz druh 
Józef Bojarczuk. Z pod jego 
ręki mury rosły aż do wiechy. 
W 1975r. budowa została za-
kończona – sukces osiągnięty. 29 
listopada przedstawiciele z po-
wiatu przecięli wstęgę. Dom 
Strażaka został uroczyście ot-
warty. Na całej długości balkonu 
zawieszono hasło: „W darze 
społeczeństwu – działacze po-
żarnictwa”

Drodzy Druhowie! W dniu 
radosnego święta z okazji stule-
cia istnienia naszej straży, jako 
były jej naczelnik, jestem zobo-
wiązany wyrazić wdzięczność 
za czynny udział przy budo-
wie „Domu Strażaka”. Przede 
wszystkim składam podzięko-
wanie druh strażakom z okresu 
budowy, za ich duży wkład pracy 
i ogromne zaangażowanie. Słowa 
podziękowania kieruję do człon-
ków Społecznego Komitetu Bu-
dowy. Dzięki ich wytrwałości 
w pokonywaniu trudności bu-
dowa została ukończona. Trzech 
ze składu Komitetu już opuściło 
nas i w wieczności pełnią straż, 
więc na ręce rodzin składam 
podziękowanie. Byli to: prze-
wodniczący Wiktor Brodacki 
– reprezentował Kółko Rolni-
cze. chociaż nie był strażakiem, 
wiele udzielał się przy budowie 
i służył radą. Wieloletni prezes 
naszej straży, a jednocześnie 
komendant miejscowego poste-
runku Mo, druh Marian Uła-
siuk, wiele dobra uczynił przy 
budowie, organizował rozła-
dunki dostarczonych materiałów, 
o wszystko troszczył się i swoim 
przykładem zachęcał innych. 
Druh Jan Piwoni długoletni kie-

rowca i gospodarz strażacki, dbał 
o sprawność sprzętu i o porzą-
dek wzorowy wokół budynku. 
Pozostali dwaj druhowie Tade-
usz Lipka i Jan Kukawski, rów-
nież bardzo aktywnie udzielali 
się w czasie budowy. Mieliśmy 
także wsparcie od społeczeń-
stwa, które często udzielało się  
w potrzebie; wszystkim dziękuję. 
Szczególne moje podziękowanie 
(a myślę, że jestem wyrazicielem 
wszystkich), składam budowni-
czemu Domu Strażaka, naszemu 
druhowi Józefowi Bojarczukowi. 
To on jako trzeci z kolei wyko-
nawca, doprowadził budowę od 
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29 czerwca plac Szkoły Pod-
stawowej w Berezówce gmina 
Zalesie zmienił się w miejsce roz-
rywki i zabawy podczas Festynu 
Rodzinnego. Piknik zorganizo-
wany został przez Stowarzyszenie 
Za Rzeką Krzną przy wsparciu 
Wojewódzkiego ośrodka Ruchu 
Drogowego w Białej Podlaskiej i 
pod patronatem Urzędu gminy. 
Na najmłodszych uczestników 
czekały liczne konkursy i wyzwa-
nia, między innymi tor przeszkód 
który miały pokonać na rowerze 
w jak najszybszym czasie. Dodat-
kowo mogły spróbować swoich 
sił w rzucie kapeluszem na wie-

16 czerwca na stadionie spor-
towym w Sławatyczach odbyły 
się międzygminne zawody spor-

towo – pożarnicze, wspólnie z 
gminą Tuczna. Uczestniczyły 4 
drużyny z gminy Sławatycze i 5 
drużyn z gminy Tuczna. Rywali-
zowały w dwóch konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7x50 i w ćwi-
czeniach bojowych

Wyniki rywalizacji w gminie 
Sławatycze:

1. oSP Sławatycze  z wy-
nikiem ogólnym 95,4 sek., 2. 
oSP Liszna - 105,7 sek., 3. oSP 
Krzywowólka -111,7 sek., 4. oSP 
Jabłeczna- 115,8 sek.

w gminie Tuczna:
1. oSP Tuczna- 106,9 sek., 

fundamentów po dach, łącznie  
z wszystkimi posadzkami. Komi-
tet nie miał żadnych nieporozu-
mień z wykonawcą. Dziękujemy 
naszemu popularnie zwanemu 
druhowi Tadeuszowi. Po 38 la-
tach od zakończenia budowy, 
trzeba przyznać, że dzięki go-
spodarskiej trosce zarządu „DS.” 
W przyszłym roku w lipcu 
przypada 20 rocznica jego po-
święcenia i objęcia patronatem 
przez naszą straż. Dzięki naszym 
księżom proboszczom, byłemu 
ks. Dariuszowi cabajowi i obec-
nemu ks. Henrykowi Szustkowi, 
zarządcy gminy, oraz dyrektor 
Zespołu Szkół pani Renacie 
Fedorowicz z szanownym gro-
nem nauczycielskim od kilku lat 

przed pomnikiem odbywają się 
uroczyste obchody świąt naro-
dowych i rocznicowych. Drugim 
miejscem pamięci jest pomnik 
obok kościoła poświęcony boha-

terom i i ii w. s. którzy polegli 
za ojczyznę. Patronat nad nim 
objęła młodzież szkolna. Przy 
nim również społeczeństwo 

oddaje hołd pamięci poległych. 
Dziękuję w imieniu własnym  
i społeczeństwa, organizatorom 
uroczystości za troskę i spełnie-
nie patriotycznego obowiązku. 
Druhom strażakom dziękuję za 
opiekę nad pomnikiem i proszę, 
aby w dniach rocznic, pojawiła się 
przy nim flaga i zapłonął znicz. 
Zachowujmy pamięć o naszych 
bohaterskich przodkach.

Drodzy Druhowie! W dniu 
tak ważnym i uroczystym dla 
nas wszystkich – stulecia istnie-
nia naszej straży pragnę złożyć 
serdeczne życzenia zarządowi 
i wszystkim Druhom; życzę 
wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, rodzinnym i społecz-
nym. Bądźcie dumni ze swojej 

przynależności do organizacji, 
która ma wielkie poważanie spo-
łeczne. Mundur strażacki noście  
z honorem, nigdy go nie splamcie, 
bądźcie w środowisku wzorem do 
naśladowania. Dawne hasło, które 
zawsze towarzyszyło strażakom: 
„ Bliźniemu na pomoc – Bogu na 
chwałę”, niech będzie Waszym 
drogowskazem! Życzę, aby młode 
zastępy powiększały szeregi stra-
żackie. Wszystkim odznaczonym 
w dniu dzisiejszym druhom stra-
żakom, składam szczere gratu-
lacje. Jednostce oSP dalszego 
rozkwitu i wszelkiej formy silności 
na następne sto lat! ochotnicza 
Straż Pożarna w Tucznej niech 
żyje 200 lat!

Były naczelnik OSP Józef Czapski

Gmina Sławatycze

Potwierdzali sprawność 
bojową

2. oSP choroszczynka-131,0 
sek., 3. oSP Dąbrowica Dużą- 
133,1 sek., 4. oSP Matiaszówka 

-137,6 sek., 5. oSP Bokinka Kró-
lewska - 139,4 sek.

Puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe wręczyli wójtowie 
gmin, a zarazem prezesi Za-
rządów oddziałów gminnych 
ZoSPRP w Sławatyczach Da-
riusz Trybuchowicz i Tucznej 
Zygmunt Litwiniuk Sprawdzian 
okazał się przydatny. Drużyna 
oSP ze Sławatycz zajęła pierw-
sze miejsce na powiatowych 
zawodach w Kobylanach i za-
kwalifikowała się do zawodów 
wojewódzkich. 

(a)

Gmina Zalesie

Festyn rodzinny i zmagania 
BRD w Berezówce

szak, rywalizacjach zespołowych 
oraz na scenie zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne, zaś 
na najlepszych czekały atrakcyjne 
nagrody. Uczestnicy mogli po-
dziwiać także grupę wokalno-
-taneczną Sołtysianki, regionalny 
zespół pieśni i tańca Białodunaj-
czanie z Białego Dunajca oraz 
taniec narodowy w wykonaniu 
czeczeńskich uczniów. organi-
zowany po raz pierwszy piknik 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem i frekwencją co jest dobrym 
startem by w przyszłości – jak 
mówi dyrektor szkoły Katarzyna 
Sobolewska – częściej organizo-

wać takie spotkania. obecna na 
imprezie Marzenna andrzejuk, 
członek Zarządu Rady Powiatu 
w Białej Podlaskiej chwali cel jaki 
przyświecał organizacji festynu: – 
Spotkanie miało integrować pol-

skie i czeczeńskie dzieci oraz ich 
rodzin. Uważam, że to się udało. 
Dzieci chętnie skorzystały z tej 
okazji i nie tracąc czasu wspólnie 
korzystały  z dostępnych atrakcji. 

Anna Siemakowicz – Radio Biper

Po w i a t  b i a l s k i
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Podczas ostatnich obchodów 
święta Ludowego, po mszy św. 
w kościele św. antoniego w Bia-
łej Podlaskiej została odsłonięta 
tablica poświęcona Józefowi gło-
wackiemu (1917-2012), który całe 
życie był związany z ruchem lu-
dowym. W uroczystości uczestni-
czyły poczty sztandarowe z Białej 
Podlaskiej i Rossosza oraz poczet 
sztandarowy ze Szkoły Podstawo-
wej w Rossoszu im. Stefana Sko-
czylasa, z którą Józef głowacki 
był szczególnie związany. Tablicę 
ufundował Zarząd Powiatowy 
PSL. Prezes ZP poseł Franciszek 
Jerzy Stefaniuk przypomniał po-
stać człowieka, który dla odrodzo-
nego ruchu ludowego był żywą 
historią.

W uroczystości uczestni-
czyła rodzina Józefa głowa-
ckiego: córka Barbara głowacka, 
wnuczka Magdalena głowacka, 
synowa Jolanta głowacka i irena 
Sadownik córka najstarszego 
brata pana Józefa Wacława, Ta-
deusz Sławecki, wiceminister 
edukacji oraz działacze ludowi 
z powiatu bialskiego.

Józef głowacki urodził się 4 
sierpnia 1917 r. w Rossoszu. Był 
czwartym dzieckiem Mateusza 
(1859-1939) i antoniny (1877-
1959) z d. ossowskiej. Z domu 
rodzinnego wyniósł szacunek 
do ludzi, chęć służenia swoją 
pracą innym oraz przywiązanie 
do ruchu ludowego. Zaczynał 
w Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici” w Rossoszu, był w Ba-
talionach chłopskich, należał 
do PSL Mikołajczykowskiego. 
okres ZSL był trudnym czasem 
dla wielu ludowców. Józef gło-
wacki pielęgnował młodzieńcze 
i wojenne przyjaźnie. Razem 
z żoną Krystyną wychowali 
troje dzieci. ich dom zawsze był 
otwarty dla przyjaciół i znajo-
mych, którzy chętnie wracali, 
bo zawsze byli życzliwie przyj-
mowani. Do aktywnej działal-
ności partyjnej wrócił w latach 
80. tych XX w. Tak zwane PSL 
Wilanowskie skupiało działa-
czy PSL z lat 1945-1947, a więc 
z okresu największej aktywności 
politycznej Józefa głowackiego. 
i to była baza odrodzonego ruchu 
ludowego, kontynuatora tradycji 
Wincentego Witosa i Stanisława 
Mikołajczyka. PSL powstało na 
Kongresie Jedności Ruchu Lu-

dowego 5 maja 1990 r. w War-
szawie, który był uwieńczeniem 
procesu jednoczenia się różnych 
partii i środowisk ludowych. Jó-
zef głowacki został honorowym 

prezesem Zarządu Wojewódz-
kiego PSL w Białej Podlaskiej.

Błogość, tym słowem Jó-
zef głowacki określał swoje 

dzieciństwo. Poszedł do szkoły 
w Rossoszu mając 7 lat, ale umiał 
już czytać. Tą umiejętność za-
wdzięczał siostrze Lucynie, która 
uczyła się na kursach organizo-
wanych przez Jana ogorzałego 
nauczyciela, bardzo ważną postać 
w historii Rossosza oraz powsta-
nia tam ruchu ludowego.

– Król Maciuś I to moja pierw-
sza lektura – wspominał za ży-
cia pan Józef, bardzo tą książkę 
Korczaka lubiłem, lubiłem też 
książki o Indianach. Do szkoły 
chodziłem z łukiem, kołczanem, 
w którym miałem strzały. To było 
w pierwszym oddziale, kolega Józef 
Żelazowski chciał ten łuk i wziął, 
strzelił w konia, który się spłoszył.

Ale to mnie nauczyciel do-
prowadził do rogu klasy lekcyjnej, 
gdzie stał stołeczek i był kij lesz-
czynowy.

O nic nie pytał, matka przez 

dwa tygodnie robiła okłady, nie 
mogłem siedzieć i lekcji słuchałem 
na stojąco. Do szkoły już nigdy 
z łukiem nie poszedłem.

Miłość do książek towarzy-
szyła panu Józefowi do końca, 
mimo, że wzrok nie pozwalał 
czytać, to słuchał, kiedy czytała 
córka albo z wypożyczonych 
z biblioteki kaset. Przez całe życie 
gromadził książki, duży księgo-
zbiór przekazał gminnej Biblio-
tece Publicznej w Rossoszu.

Józef głowacki tak wspomi-
nał święta ludowe:

Pierwsze święto ludowe, 
na którym byłem, odbywało się 
w Białej Podlaskiej, byłem wtedy 
młodym chłopcem. Zbiórka wszyst-
kich uczestników odbywała się 
na Rynku, obecnie jest tam PKS, 
a przed wojną był rynek, na któ-
rym się handlowało. Formował się 

pochód, banderia konna, ze 200 
koni, ale nie było siodeł, taka wiej-
ska konnica. Szliśmy czwórkami 
przez ulicę Brzeską do kościoła 
św.Anny. Nieśliśmy uwity przez 
nasze dziewczyny wieniec z liści 
dębu, który był później składany 
przy pomniku 34 pp. Na końcu 
tabory, a więc wszystkie wozy, 
które z terenu zjechały do Białej. 
Pamiętam Wrzoska, to był właś-
ciciel sklepu spożywczego na rogu 
Warszawskiej i Reformackiej, który 
stał na balkonie i patrzył na nasz 
pochód. Dla ludowców nikt trybuny 
nie robił. Pochód ten organizował 
Wincenty Józefaciuk, był to twardy 
ludowiec. Za walkę z bolszewikami 
w 1920 r. dostał dwa krzyże i kon-
cesje na wódkę. On był organizato-
rem POW w Rossoszu.

Drugi zjazd był w Wisznicach. 
Wtedy przyjechał Garlicki wicepre-
zes Stronnictwa Ludowego, znany 
adwokat, miał kancelarię w Alei 
Róż w Warszawie.

Myśmy bardzo przestrzegali, 
aby na świecie ludowym nie było 
najmniejszego pijaństwa, bo zaraz 
by policja rozwiązała uroczystość.

Później było święto w Ho-
rodyszczu, poszliśmy pod pałac. 
Był Świderski, redaktor Zielonego 
Sztandaru. Na balkon wyszedł 
właściciel wszyscy ruszyliśmy pod 
ten balkon i odśpiewaliśmy „O cześć 
wam panowie magnaci”. Przed 
świętem ludowym w 1937 r. wró-
ciłem z Warszawy i przywiozłem 
ulotki od Rataja, które rozdawa-
łem. Na placu cerkiewnym prze-
mawiał Makowiecki. Za tydzień 
czasu przyszło pismo, że jestem 
niebezpieczny dla Polski i do 1938 
r. do zjazdu SL nie mogłem opusz-
czać Rossosza i raz w tygodniu czy 
co 10 dni, nie pamiętam meldować 
się na posterunku policji w Łoma-
zach. Wtedy też zaczęły się rewizje 
w naszym domu.

Wspomnienia Józefa głowa-
ckiego o ruchu ludowym na po-
łudniowym Podlasiu, przede 
wszystkim w Rossoszu i Białej 
Podlaskiej zostały spisane i będą 
opublikowane. Jest to historia 
polskiej wsi na przełomie XiX 
i XX w. oraz cały wiek XX – 
zmieniała się polska wieś, zmie-
niał się ruch ludowy, ale pamięć 
o tym trwa i Józef głowacki 
ma swój istotny wkład w pielęg-
nowaniu tej pamięci.

Ewa Koziara

Ludowiec z Rossosza

g m i n a  R o s s o s z
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14 czerwca  br. w Urzędzie 
gminy Terespol w Kobylanach 
odbyła się sesja samorządowa, 
podczas której Rada gminy 
jednogłośnie udzieliła wójtowi 
Krzysztofowi iwaniukowi ab-
solutorium z wykonania bu-
dżetu za 2012 r. absolutorium 
to najważniejsza forma kontroli 
sprawowanej przez organ sta-
nowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nad działalnością 
organu wykonawczego, której 
przedmiotem jest ocena sposobu 
wykonania budżetu. Jej istotą 
jest ocena ustalająca czy sposób 
gromadzenia dochodów oraz re-
alizacji wydatków za okres roku 
budżetowego był zgodny z pla-
nem budżetowym. chodzi więc 
o ocenę realizacji zadań, które 
zostały określone przez organ 
stanowiący w uchwale budżeto-
wej i były realizowane na pod-
stawie upoważnień ustawowych.

Komisja rewizyjna na posie-
dzeniu 30 kwietnia rozpatrzyła 
przedłożone przez wójta spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
za rok 2012  wraz  ze sprawozda-
niem finansowym i informacją 
o stanie mienia komunalnego 
oraz   pozytywną opinią Re-
gionalnej izby obrachunkowej 
w Lublinie. Komisja jednogłoś-
nie postanowiła pozytywnie za-
opiniować wykonanie budżetu 
za 2012 rok i złożyć Radzie 
gminy wniosek o udzielenie wój-
towi absolutorium. Regionalna 
izba obrachunkowa w Lublinie 
pozytywnie zaopiniowała wnio-
sek komisji rewizyjnej.    

Rada  gminy podjęła jedno-
głośnie uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium wójtowi.

W kolejnej części posiedze-
nia radni podjęli następujące 
uchwały: – w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finanso-
wej, – w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na rok 2013, – 
w sprawie zamiaru przystąpienia 
do tworzenia Specjalnej Strefy 
(Podstrefy) Ekonomicznej – ob-
szaru aktywności Ekonomicznej 
w powiecie bialskim, – w spra-

instytut gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Ener-
gią Polskiej akademii Nauk 
przy dofinansowaniu ze środ-
ków Narodowego Funduszu 
ochrony środowiska i go-
spodarki Wodnej organizował 
ogólnopolski cykl szkoleń do-
tyczący nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi 
w Polsce. Na zaproszenie sta-
rosty bialskiego 17 i 18 czerwca 
w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego igSMiE Polskiej 
akademii Nauk przeprowadził 
szkolenie skierowane do pra-
cowników jednostek samorządu 
terytorialnego oraz osób odpo-
wiedzialnych za gospodarkę od-

Gmina Terespol

Wójt otrzymał 
absolutorium

wie poboru opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa oraz wyzna-
czenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za in-
kaso, – w sprawie określenia wy-
magań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie, 
opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych na terenie gminy 
Terespol, – w sprawie udzielenia 
dotacji celowej na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru za-
bytków, położonych na obszarze 
gminy Terespol, – zmieniającą 
uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej gminy, 
– zmieniającą uchwałę w spra-
wie utworzenia i nadania statutu 
samorządowej instytucji kultury, 
– zmieniającą uchwałę w spra-
wie utworzenia i nadania statutu 
gminnej Biblioteki Publicznej. 
Radni podczas zapoznali się rów-
nież z oceną zasobów pomocy 
społecznej w gminie Terespol 
w oparciu o analizę lokalnej sytu-
acji społecznej i demograficznej, 
do której nie wnieśli uwag.

J. Lewczuk

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
padami w przedsiębiorstwach 
komunalnych. 

Ramowy program szkole-
nia mający na celu pomoc we 
wdrażaniu nowych przepisów w 
zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi obejmował:

1. uwarunkowania prawne 
funkcjonowania podmiotów 
w nowym systemie gospo-
darki odpadami,

2. aspekty technologiczne nowego 
systemu gospodarki odpadami 
– nowe trendy technologiczne  
w ujęciu systemowym,

3. zarządzanie projektami in-
westycyjnymi w systemie go-
spodarki odpadami,

4. zrównoważone zamówienia 
publiczne oraz partnerstwo 
publiczno-prywatne w go-
spodarce odpadami komu-
nalnymi,

5. ekologiczną ocenę systemu 
gospodarki odpadami,

6. aspekty społeczne wdrażania 
systemu gospodarki odpadami.

Uczestnicy szkolenia mieli 
możliwość uzyskać praktyczną 
wiedzę dotyczącą rozwiązań praw-
nych i organizacyjnych w nowym 
systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi, a także poznać na-
rzędzia informatyczne stosowane 
w projektach odpadowych.

Przemysław Bierdziński

g m i n a  Te r e s p o l
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3 i 4 czerwca br. odbył się 
XViii Marsz Szlakiem Legio-
nów Piłsudskiego po Podlasiu. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
klas licealnych z dodatkowymi 
zajęciami straży granicznej 
i policji z czterech szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu 
bialskiego: Małaszewicz, Te-
respola, Wisznic, Janowa Pod-
laskiego oraz 6-osobowa grupa 
z oddzia łu St rz e leck iego 
„Strzelec” z Białej Podlaskiej, 
razem 116 uczestników. orga-
nizatorem marszu był Zespół 

Szkół im. adama Naruszewicza 
w Janowie Podlaskim. Funkcję 
komendanta pełnił Mariusz De-
mianiuk, nauczyciel przysposo-
bienia obronnego i edukacji dla 
bezpieczeństwa w janowskim ZS. 
Marsz przebiegał trasą: Kobylany 
– Koroszczyn – Neple – Pratu-
lin – Janów Podlaski. Na uro-
czyste rozpoczęcie przybyli: 
honorowy komendant marszu 
Tadeusz Mikinnik, komendant 
Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień ppłk artur Łojek, zastępca 
komendanta WKU mjr grzegorz 
celiński, komendant placówki 
Straży granicznej w Bohuka-
łach mjr Sg andrzejTarasiuk, 
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Marsz Szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu
komendant placówki Straży 
granicznej w Janowie Podla-
skim ppłk Sg Małgorzata Ta-
rasiuk, zastępca komendanta 
placówki Straży granicznej 
w Terespolu ppor. Sg Piotr 
grytczuk, komendant miej-
ski Policji w Białej Podlaskiej 
mł. insp. Dariusz Szkodziński, 
komendant komisariatu Policji 
w Terespolu podinsp. Krzysztof 
gdula, starosta Tadeusz Ła-
zowski, wójt gminy Terespol 
Krzysztof iwaniuk oraz dyrek-
torzy szkół: Lo im. Władysława 

Zawadzkiego w Wisznicach 
Monika Władyczuk – Pakuła, 
Zespołu Szkół im. Wł. St. Rey-
monta w Małaszewiczach Mie-
czysław Romaniuk, ZSo Lo 
im. Bohaterów Warszawy w Te-
respolu Tadeusz oleszczuk oraz 
Zespołu Szkół im. a. Narusze-
wicza w Janowie Podlaskim Ja-
rosław Dubisz. Pierwszego dnia 
rozegrano w Kobylanach zawody 
sportowo – obronne. W klasy-
fikacji indywidualnej dziewcząt 
w kategorii strzelanie: i miejsce 
zajęła Dominika Derewońko 
z Janowa Podlaskiego, ii miejsce 
– Magdalena gołębiewska, iii 
miejsce – Sandra Sawiak – obie z 

ZS w Małaszewiczach. Wśród-
chłopców w tej samej kategorii: 
i miejsce zajął grzegorz Wój-
cik z ZS w Małaszewiczach, ii 
miejsce – Łukasz Kołodziejuk, 
iii miejsce – Bartłomiej Tołty-
żewski – obaj z ZS w Janowie 
Podlaskim. Natomiast indywi-
dualnie w zawodach sportowo 
– obronnych wśród dziewcząt 
i miejsce zajęła Sandra Sawiak, 
ii miejsce – anna Szubska – obie 
z ZS w Małaszewiczach, iii 
miejsce zajęła nasza Karolina Tu-
ryk. Wśród chłopców i miejsce 
zajął Łukasz Kołodziejuk z ZS 
w Janowie Podlaskim, ii miejsce 
– grzegorz Wójcik, iii miejsce 
– Przemysław chromik, obaj 
z ZS w Małaszewiczach. oprócz 

zmagań sportowych odbył się 
Konkurs Wiedzy o Józefie Pił-
sudskim i Legionach na Podlasiu, 
który bezkonkurencyjnie wygrały 
dziewczęta reprezentujące ZS 
w Janowie Podlaskim w składzie: 
izabela galimska, Beata Sawicka 
i Karolina Zajączkowska. W kla-
syfikacji generalnej marszu zwy-
ciężyła drużyna Lo z Janowa 
Podlaskiego, ii miejsce zajęła 
drużyna Lo z Małaszewicz, 
iii miejsce – Lo Terespol, iV 
miejsce – Lo Małaszewicze. 
atrakcją marszu było spotkanie 

z asp. szt. adamem Łukasiakiem 
z Komendy Miejskiej Policji 
z Białej Podlaskiej w miejscu 
noclegu – Pratulinie. asp. szt. 
adam Łukasiak jest jednym 
z trzech techników z Polski 
wyróżnionych podczas war-
sztatów kryminalistycznych 
„Miejsce zdarzenia”, które od-
były się w kwietniu br. asp. 
szt. Łukasiak przeprowadził 
pogadankę o metodach reje-
stracji, przechowywania i kata-
logowania śladów, prezentował 
sposoby zabezpieczania śladów 
kryminalistycznych, opowiadał 
o szczegółach ciekawej i od-
powiedzialnej pracy technika 
kryminalistyki. chętni mieli 
możliwość przeprowadzenia „ba-

dań”, a na pamiątkę otrzymali 
odbitki swoich linii papilar-
nych. Podczas marszu składano 
również wiązanki kwiatów 
w miejscach upamiętniających 
wydarzenia historyczne – w Ko-
bylanach, Koroszczynie, Neplach 
i Janowie Podlaskim. Marsz za-
kończył się w auli Zespołu Szkół 
im. a. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim wręczeniem pamiąt-
kowych dyplomów i pucharów 
ufundowanych przez starostę 
Tadeusza Łazowskiego.

(a)
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Na zaproszenie władz po-
wiatu oberhavel, w dniach 
17-23 czerwca udała się do Nie-
miec Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z powiatu bialskiego 
w składzie: ·Magdalena chwa-
lewska, Weronika Kobylińska, 
Bartłomiej Kowieski, Kamil Ko-
wieski, Dominika Nazarewicz, 
Wioleta Niedźwiedź, agnieszka 
Sinkiewicz, Katarzyna Sobe-
chowicz, Michał Sobechowicz 
pod opieką Zbigniewa Kozysy 
i agaty chwalewskiej. Pierwsze 
trzy dni młodzi strażacy spędzili 
w Młodzieżowym centrum Po-
wiatu oberhavel w Schtechli-
nie – gmina Neuglobsow. Pobyt 
w ośrodku miał charakter wypo-
czynkowo – rekreacyjny. W trak-
cie obozu młodzież zapoznała się 
ze sprzętem i zasadami nurko-
wania. chętni wraz z instruk-
torami nurkowali na głębokości 
3 metrów. czas wypełniony był 
licznymi zajęciami takimi jak: 
poznanie i stosowanie szyfrów, 
biegi terenowe, pływanie w je-
ziorze, spacery po malowniczej 
miejscowości. Młodzież uczest-
niczyła także w spotkaniu przy 
grillu z miejscowymi straża-
kami i mieszkańcami. Wspólnie 
spędzony czas uatrakcyjniono 
pływaniem na sprzęcie wod-
nym służącym do ratownictwa 
oraz prezentacją nowoczesnego 
sprzętu pożarniczego. Kolejny 
dzień przeznaczono na wycieczkę 
do Berlina. Młodzież odwie-
dziła Jednostkę Straży Pożarnej 
w dzielnicy Tegel. Zwiedzając 
strażnicę nasi młodzi strażacy 
poznali organizację pracy stra-
żaków w Berlinie. Mieli również 
okazję zobaczyć obsługę nowo-
czesnego sprzętu pożarniczego 

Młodzi strażacy z Łomaz w Oberhavel
oraz ratownictwa technicznego. 
Najodważniejsi uczestnicy mo-
gli podziwiać panoramę Berlina 
z 30-metrowej drabiny stra-
żackiej, wysuniętej z bojowego 
wozu strażackiego.Z udziałem 
naszego wspaniałego przewod-
nika Detlefa Wilczewskiego 
zwiedziliśmy centrum Berlina, 
podziwiając między innymi: Re-

ichstag, Bramę Brandenburską, 
ślady po Murze Berlińskim, Ka-
tedrę Berlińską i wiele innych za-
bytków po drodze do alexander 
Platz i Wieży Telewizyjnej. Stąd 
dotarliśmy do dworca głównego 
Hauptbahnofi podziwialiśmy 
jego piękne nowoczesne wnę-
trze. Po południu przyjechali-
śmy do nowego miejsca pobytu 
w gräbendorf. Na wieczornym 
apelu odbyło się przywitanie 
i rozpoczęcie Młodzieżowego 
obozu Pożarniczego (około 400 
uczestników). Również i tutaj na-
sza młodzież została bardzo miło 
przyjęta. Przez dwa dni nasi re-
prezentanci brali udział w 2-stop-
niowym szkole. Pierwszy stopień 
polegał na zaliczeniu konkurencji 
przygotowujących do gaszenia 

pożarów,drugi stopień był od-
zwierciedleniem umiejętności 
koniecznych w pracy strażaka-
-ratownika. Finałem zajęć 
praktycznych było gaszenie im-
prowizowanego pożaru przy po-
mocy wozów bojowych i sprzętu 
gaśniczego z udziałem niemie-
ckich strażaków instruktorów. 
Po zaliczeniu wszystkich etapów 

uczestnicy otrzymali odznaki oraz 
dyplomy. Podczas zajęć nasza mło-
dzież wykazała się szeroką wiedzą 
teoretyczną z zakresu pożarnictwa 
jak też sprawnością i zdyscyplino-

waniem w czasie zajęć praktycz-
nych. czas wolny wypełniony był 
rozgrywkami sportowymi, og-
niskami oraz dyskotekami. Pod-
czas pobytu w oberhavel młodzi 
strażacy-ochotnicy wzbogacali 
swoją wiedzę i umiejętności z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej, 
obsługi nowoczesnego sprzętu po-
żarniczego i pomocy medycznej. 
W czasie spotkań integracyjnych 
nawiązywali nowe znajomości, 
wymieniali się doświadczeniami 
oraz doskonalili znajomość języ-
ków obcych.

Dziękujemy bardzo staroście 
bialskiemu Tadeuszowi Łazow-
skiemu, staroście powiatu oberha-
vel Karlowi Heinzowi Schröterowi, 
jak również Detlefowi Wilczew-
skiemu, przewodniczącemu Za-
rządu Straży Pożarnej i Frankowi 
Kliemowi, szefowi Straży Pożar-
nych oberhavel za umożliwie-
nie wyjazdu naszej młodzieży 
i za piękne chwile spędzone w po-
wiecie oberhavel. Dziękujemy 
również druhnie Nicole Jänicke 
i druhowi guido Krause, którzy 
pomagali nam podczas obozu.

ACH
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Na zaproszenie dh Tadeusza 
Łazowskiego, prezesa Zarządu 
oddziału Powiatowego ZoSP 
RP oraz st. bryg. Zbigniewa Ła-
ziuka, komendanta miejskiego 
PSP w  dniach 12-15 czerwca 
2013 r. na terenie powiatu bial-
skiego gościła 6-osobowa Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza 
wraz z opiekunami z rejonu wi-
leńskiego na Litwie z opieku-
nami: albertą andrijauskas, 
Kestutisem Velikianecasem  oraz 
Żaną ambraziene. 13 czerwca 
br. delegacja litewska uczestni-
czyła w XV Powiatowych Za-
wodach Sportowo-Pożarniczych 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych rozgrywanych w Koby-
lanach gm. Terespol. Zapoznała 
się z konkurencjami, z którymi 
drużyny polskie zmagały się. 
Brała udział w pokazach z ratow-
nictwa medycznego oraz sprzętu 
gaśniczego. Ponadto zwie-
działa: Jednostkę Ratowniczo-
-gaśniczą w Małaszewiczach, 
Urząd gminy w Terespolu, 
Komendę Miejską PSP wraz z 
Jednostką Ratowniczo-gaśni-
czą w Białej Podlaskiej i zespół 
dworsko - parkowy w Roskoszy.  
W godzinach popołudniowych 
spotkała się w Łomazach z dru-
żynami MDP z tej gminy, gdzie 
wymieniono doświadczenia  
i informacje o funkcjonowaniu ta-
kich drużyn w Polsce i na Litwie. 
Następnie dh andrzej Wiński, 

W ramach współpracy po-
wiatu bialskiego z rejonem brze-
skim Białorusi w dniach 4 – 6 
czerwca na zaproszenie starosty 
gościła delegacja Brzeskiego in-
stytutu geodezyjnego „Białgi-

proziem”. W  skład delegacji 
wchodzili:  Vladimir Svoboda, 
dyrektor instytutu, Bahdan 
Biaheza, zastępca dyrektora,  
Volha Zhytkouskaya, naczelnik 
wydziału w instytucie i Siarhej 
Nichyparuk, główny inżynier. 
Po spotkaniu ze starostą Ta-
deuszem łazowskim odbyła się 
część robocza w wydziale geo-
dezji, katastru i nieruchomości, 
gdzie goście mieli możliwość 
zapoznania się z prowadzeniem: 
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Młodzież litewska 
na Podlasiu

opiekun drużyn MDP z Łomaz 
oprowadził delegację młodzieży 
po miejscowości, omawiając hi-
storię oraz najciekawsze miejsca 
w gminie. ogromne zaintereso-
wanie wzbudził pokaz taekwon-
-do zorganizowany w Zespole 
Szkół. Delegacja obejrzała 
także wernisaż Doroty Kulickiej  
w gminnym ośrodku Kultury, 
zapoznała się z księgozbiorem  
w gminnej Bibliotece Publicznej, 
a także rozegrała mecz siatkówki 
z młodzieżą łomaską na boisku 
„orlika”. Zwieńczeniem spot-
kania w Łomazach było zapro-
szenie przez młodzież delegacji 
litewskiej na dyskotekę, na której 
już zawiązane przyjaźnie zostały 
scementowane.

Trzeciego dnia wizyty mło-
dzież litewska z Żaną amb-
raziene odwiedziła Publiczne 
gimnazjum im. adama Mickie-
wicza w Krzewicy, gdzie spot-
kała się z Młodzieżową Drużyną 
Pożarniczą, zwycięzcą powiato-
wych zawodów MDP z dnia po-
przedniego. Ponadto brała czyny 
udział w rozgrywkach w piłkę 
siatkową z młodzieżą z gminy 
Międzyrzec Podlaski. Dyrektor 
Elżbieta Łaziuk opowiedziała 
o organizacji i funkcjonowaniu 
oświaty w Polsce, a na zakończe-
nie wizyty wraz z wójtem Mi-
rosławem Kapłanem wręczyła 
delegacji słodkie upominki. Nie 
lada emocji dostarczyły ćwiczenia 

służb ratowniczych na akwenie 
wodnym w Międzyrzecu Podla-
skim zorganizowane przez kpt. 
Pawła Jakubowicza, zastępcę do-
wódcy JRg, które były dalszym 
etapem wizyty. Wielką atrakcją 
było pływanie rekreacyjne po 
akwenie łodzią motorową. Po-
nadto delegacja zwiedziała: cen-
trum Międzyrzeca Podlaskiego, 
Jednostkę Ratowniczo-gaśniczą, 
kompleks pływalni w Między-
rzecu Podlaskim , centrum Białej 
Podlaskiej i zespół pałacowo-
-parkowy Radziwiłłów w Białej 
Podlaskiej.

Natomiast albert andrijau-
skas i Kestutis Velikianecas wraz 
z komendantem miejskim PSP 
Zbigniewem Łaziukiem udali 

się 14 czerwca br. do Kielc na iX 
Międzynarodową Wystawę „Ra-
townictwa i techniki przeciwpo-
żarowej” EDURa 2013, gdzie 
zapoznali się z prezentowanymi 
specjalistycznymi urządzeniami, 
sprzętem i technologiami dla 
służb ratowniczych oraz ochrony 
przeciwpożarowej obiektów. 
czterodniowa wizyta zakoń-
czyła się spotkaniem ze starostą 
bialskim Tadeuszem Łazowskim 
i komendantem miejskim PSP 
Zbigniewem Łaziukiem. Uczest-
nicy delegacji otrzymali z ich rąk 
drobne upominki i wyjechali  
z nadzieją na ponowne spotkania 
na terenie południowego Pod-
lasia.

mł. bryg. Mirosław Byszuk

Wizyta białoruskich 
geodetów

ewidencji gruntów, państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, zespołu uzgadniania 
dokumentacji geodezyjno-pro-
jektowej.  W drugim dniu wi-
zyty goście zapoznali się z pracą 

Wojewódzkiego Biura geodezji  
w Lublinie, szczególnie w za-
kresie scaleń gruntów.  Dyrektor 
biura umożliwił gościom z Biało-
rusi zwiedzanie muzeum, obozu 
koncentracyjnego na Majdanku 
oraz zabytków na terenie miasta. 
Delegacja z Białorusi obiecała za-
prosić bialskich i lubelskich geo-
detów do instytutu w Brześciu.  
Zanosi się na dobrą współpracę 
po podpisaniu stosownego poro-
zumienia.               (a)
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g m i n a  S o s n ó w k a

od 26 do 28 kwietnia br. 
w Publicznym gimnazjum w 
Sosnówce odbyły się XX Wio-
senne Marsze na orientację 
„WioSno 2013” organizowane 
przez Szkolne Koło Krajoznaw-
czo – Turystyczne „Włóczykij” 
przy Publicznym gimnazjum w 

Jubileuszowe marsze na orientację
łyponadgimnazjalne) Tomasz 
Mazurek UKS azymut Biała; 
kategoria To równorzędnie: Ma-
teusz Szczęśniak, Marcin Bronisz, 
Paula Karpiuk, Daniel Szczęśniak 
reprezentujący Lo Wisznice i Po-
litechnikę Lubelską.

W  p a t r o l o w y m  b i e g u 
na orientację zwyciężyli: TD 
– Kacper i Marcel Fijałek ( SP 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim), 
TM – Michał Kołodziej, Daniel 
Tokendorf, Katarzyna Mazur, 
Marta Rosińska (gimnazjum nr 
1 w Radzyniu Podlaskim), TJ – 
Paweł Karpiński, Przemysław 
Marciniuk (ZSP w Radzyniu 
Podlaskim).

Konkurs krajoznawczy: arek 
Wójtowicz (SP w czemierni-
kach), Hubert adamiuk (gim-
nazjum w Sosnówce), Wiktoria 
Dobosz (i Lo we Włodawie).

Konkurs wiedzy o powiecie 
bialskim: Kacper Fijałek (SP nr 2 
w Radzyniu Podlaskim), Hubert 
adamiuk (gimnazjum w Sos-
nówce), Wiktoria Dobosz (i Lo 
we Włodawie). Konkurs wiedzy 
o życiu i twórczości J. i. Kra-
szewskiego: Natalia Latoch (SP 
w Woli osowińskiej), aleksan-
dra Wargas (gimnazjum w Woli 
osowińskiej), aleksandra Kali-
nowska (Lo Radzyń Podlaski).

Wyróżnienie w konkursie fo-
tograficznym: Katarzyna Mazur 
z gimnazjum nr 1 w Radzyniu 
Podlaskim.

Puchary dla najlepszych dru-
żyn częściowo ufundowane zo-
stały przez Starostwo Powiatowe 
w Białej Podlaskiej, a częściowo 
przez Urząd gminy w Sosnówce, 
który ufundował również wiele 
nagród. Do sponsorów imprezy 
należeli także: Spółdzielcza Mle-
czarnia Spomlek w Radzyniu 
Podlaskim, Bank Spółdzielczy 
w Wisznicach, Firma Produk-
cyjno – Handlowa Teresa i Hen-
ryk Siemiak S. J. we Włodawie, 
apteka w Sosnówce prowadzona 
przez Mariolę Majewską. or-
ganizatorzy składają serdeczne 
podziękowania za wsparcie mate-
rialne i finansowe, które umożli-
wiło zakup pucharów, dyplomów, 
wielu nagród, pamiątkowych 
znaczków i zapewnienie wyży-
wienia.

Agnieszka Sakowicz

Sosnówce i UKS „orientalik” 
w Żeszczynce przy współpracy 
z oddziałem PTTK w Radzyniu 
Podlaskim. W imprezie wzięli 
udział uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół 
ponadpodstawowych, a także 
młodzież studencka z powia-

turadzyńskiego i bialskiego. 
Po uroczystym otwarciu imprezy 
uczestnicy wzięli udział w pierw-
szej konkurencji – biegach pa-
trolowych na orientację, podczas 
których drużynowo zmagali się 
nie tylko z mapą i kompasem, 
ale musieli także wykazać się 
wiadomościami z zakresu ru-
chu drogowego, umiejętnością 
rozpoznawania polskich roślin, 
zwierząt oraz miejsc zabyt-
kowych, a także zręcznością. 
W piątkowy wieczór odbyły się 
również konkursy: krajoznaw-
czy, wiedzy o powiecie bialskim 
oraz wiedzy o życiu i twórczo-
ści J. i. Kraszewskiego. Ko-
lejny dzień był dniem marszów 
na orientację. Ta dwuetapowa 
konkurencja rozgrywana była 
w lesie w pobliskiej Żeszczynce. 
Pogoda dopisała uczestnikom, 
więc po zakończonych etapach, 
już pod ośrodkiem Kultury, Tra-
dycji i Edukacji w Żeszczynce 
(dawna Szkoła Podstawowa), 
każdy mógł upiec kiełbaskę przy 
wspólnym ognisku. Nie obyło się 
przy tym bez wspomnień imprez 
turystycznych z lat ubiegłych, 
które odbywały się w tejże szkole. 
Kolejnym punktem było zwie-
dzanie izby Mlecznej oraz Farmy 
Mlecznej w Żeszczynce, po któ-
rych odbyła się msza święta 
w miejscowym kościele. Wieczo-
rem wszyscy powrócili do bazy 
w gimnazjum w Sosnówce, gdzie 
na uczestników czekała jeszcze 
jedna niespodzianka w postaci 
prelekcji i prezentacji pracownika 
Poleskiego Parku Narodowego, 
połączonej ze słodkim poczę-
stunkiem z okazji jubileuszu 
imprezy. W niedzielny poranek 
nastąpiło uroczyste zakończenie 
imprezy, rozdanie dyplomów, 
pucharów i nagród w poszcze-
gólnych konkurencjach.

Zwycięzcami w marszach 
na orientację byli: kategoria TD 
(szkoły podstawowe) Marcel 
i Kacper Fijałek ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Radzyniu Pod-
laskim, kategoria TM (gimnazja) 
– równorzędnie Michał Koło-
dziej, Daniel Tokendorf i Kata-
rzyna Mazur, Marta Rosińska 
z gimnazjum nr 1 w Radzyniu 
Podlaskim oraz Wiktoria Dobosz 
z Włodawy; kategoria TJ (szko-
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Przełom wiosenno-letni 
1863 roku na terenie Południo-
wego Podlasia charakteryzował 
się zwiększeniem częstotliwości 
i  intensywności działań zbroj-
nych. Po pierwszym wygasłym 
dość szybko impecie powstania, 
późną wiosną utworzonych zo-
stało wiele nowych oddziałów 
zbrojnych, które potrafiły znacz-
nie skuteczniej przeciwstawić się 
aktywności wojsk moskiewskich. 
coraz większego doświadczenia 
nabierali także dowódcy powstań-
czych partii, z których większość 
nie posiadała przecież przeszkole-
nia wojskowego. Niektórzy z nich 
wyrośli jednak na prawdziwych 
zagończyków partyzanckiej 

wojny, a zaliczyć do nich należy 
przede wszystkim syna straż-
nika tabacznego z Międzyrzeca 
Karola Krysińskiego oraz Józefa 
Jankowskiego piastującego funk-
cję zarządcy w podwarszawskich 
dobrach Tarchomin. W czerwcu 
i  lipcu doszło do kilku zwycię-
skich potyczek stoczonych przez 
oddziały wymienionych dowód-
ców, a także współdziałających 
z nimi Józefa Ruckiego, czy też 
adama Zielińskiego. Jedną z naj-
większych i najkrwawszych była 
stoczona w dniu 11 lipca 1863 roku 
na granicy dzisiejszych powiatów 
bialskiego i włodawskiego bitwa 
w okolicy wsi Janówka. Mimo, iż 
miejscowość ta była główną osią 
działań zbrojnych, w historiografii 
przyjęło się określanie tego starcia, 
jako bitwy pod Sławatyczami.  Za-
pewne znaczącą rolę w tej kwestii 
odegrał Stanisław Zieliński, który 
w swoim fundamentalnym dziele 
„Bitwy i potyczki powstania stycz-
niowego” wydanym w Rapperswil 

wskazywał na Sławatycze jako 
miejscowość, wokół której toczone 
były walki. Dziś jednak nie ma już 
w tej materii żadnych wątpliwości, 
a ustalone okoliczności dotyczące 
przebiegu zdarzeń, usytuowania 

wojsk prowadzą do jednoznacz-
nej konstatacji, iż bitwa faktycznie 
toczona była na polach nieopodal 
wsi Janówka. Warte podkreśle-
nia jest, iż sami uczestnicy tam-
tejszych zdarzeń mieli problemy 
z  jednolitym umiejscowieniem 
walki i  tak: Rosjanie określali 
ją jako bitwę pod Romanowem, 
Jankowski jako potyczkę pod 
Janówką, a Karol Krysiński jako 
starcie pod Sajówką. oczywiście 
nomenklatura ta wynikała z pier-
wotnego usytuowania poszczegól-
nych oddziałów.     

Wiedza o stoczonej bitwie 
jest dość obszerna, albowiem 
zarówno źródła rosyjskie, jak 
prasa powstańcza opierająca się 
na przesłanych raportach do-
wódców opisywały jej przebieg, 
a w końcu pozostały pamiętniki 
bezpośrednich jej uczestników, 
do których należeli Jan Nałęcz 
Rostworowski i antoni Migdal-
ski. Możliwe jest, zatem wierne 
odtworzenie okoliczności, w ja-
kich doszło do zawiązania bitwy, 
jej przebiegu oraz skutków dla 
obu walczących stron. Wydaje 
się, zatem, że w związku ze zbli-
żającą się rocznicą jej stoczenia, 
wartościowym może okazać się 
przybliżenie jej czytelnikowi, 
szczególnie w roku poświęconym 
w powiecie bialskim powstaniu 
styczniowemu. Przechodząc, za-
tem do etiologii zdarzeń, które 
doprowadziły do spotkania od-
działów polskich i  rosyjskich 
pod Janówką należy podkreślić, 
iż na początku lipca pogranicze 
powiatu bialskiego i  chełm-
szczyzny było obszarem bardzo 
intensywnych działań różnych 
partii powstańczych.  Pojawiali 
się w tym rejonie wspomniani już 
Karol Krysiński, Józef Jankowski 
oraz były oficer armii rosyjskiej 
adam Zieliński. Dwaj ostatni 
po nieudanej próbie nawiąza-
nia współpracy w dniu 7 lipca 

w okolicy Urszulina z majorem 
Józefem Ruckim i bardzo cha-
otycznej potyczce przesunęli się 
na Podlasie kierując się do Roma-
nowa, gdzie w tym samym czasie 
pojawił się ze swoim oddziałem 

Karol Krysiński. Wymienieni 
ścigani byli przez dwa oddziały 
wojsk rosyjskich: jeden wysłany z 
Radzynia i dowodzony przez mjr 
ostachiewicza w sile 2 kompanii 
piechoty, szwadronu ułanów oraz 
50 kozaków oraz drugi idący z 
Lublina pod dowództwem mjr 
Emila Szelkinga w składzie 3 i 
pół kompanii piechoty, pół sotni 
kozaków i dwóch dział.

Po nawiązaniu kontaktu po-
między dowódcami w Romano-
wie ustalono, iż Karol Krysiński, 
który najpierw w dniu 5 lipca sto-
czył potyczkę z Rosjanami pod 
Wyrykami, wyznaczony będzie 
do zniesienia oddziału rosyjskiej 
milicji znajdującego po drugiej 
stronie Bugu w okolicach Do-
maczewa. Realizując powierzone 

mu zadanie w nocy z 10 na 11 
lipca przeszedł rzekę, gdzie w 
okolicy Domaczewa rzeczywi-
ście natknął się na Rosjan. Do-
szło tam do krótkiej, aczkolwiek 

zaciętej potyczki, w trakcie której 
powstańcy ponieśli dość poważne 
straty w postaci 18 zabitych oraz 
rannych. Jedynym pozytywnym 
efektem tego zdarzenia było zdo-
bycie pewnej ilości uzbrojenia.   

Należy podkreślić, iż potyczka 
ta w aspekcie strategicznym nie 
miała żadnego znaczenia. Pew-
nych korzyści można jedynie 
poszukiwać w aspekcie propa-
gandowym, bowiem w tym przy-
padku doszło do skutecznego 
działania powstańców po prawej 
stronie Bugu, a zatem na terenach 
włączonych do cesarstwa Rosyj-
skiego, co było jednak swoistym 
ewenementem.  

Po tym starciu Karol Kry-
siński zmuszony był niezwłocz-
nie uciekać na lewą stronę Bugu, 
gdzie po minięciu Sławatycz 
zatrzymał się w rejonie Sajówki.  
Uczestnik tych wydarzeń hrabia 
Jan Nałęcz Rostworowski wspo-
minał, iż po przejściu Bugu od-
dział Krysińskiego na krótki czas 

zatrzymał się w Sławatyczach, 
gdzie powstańcy po części za-
spokoili głód i pragnienie, a na-
stępnie szybko odskoczyli do lasu 
w rejonie Sajówki nie wiedząc, 

Bitwa pod Janówką  (Sławatyczami) 

Karol Krysiński
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31 maja odbył się pieszy rajd upamiętniający 150-lecie wybuchu 
powstania styczniowego. grupa entuzjastów historii i pieszych wy-
cieczek, spotkała się w Uroczysku „Zaborek”. Uczestników przywitali 
organizatorzy oraz właściciel miejsca - arkadiusz okoń, który opo-
wiedział historię listu (znalezionego we framudze drzwi Bielonego 
Dworka - dawniej plebani)   powstańców styczniowych do proboszcza.  
Następnie uczestnicy przeszli do kościółka, gdzie słowo wstępne o po-
wstaniu styczniowym w powiecie bialskim wygłosił Mirosław Bar-
czyński z Muzeum Południowego Podlasia. gościem specjalnym była 
Elżbieta głowińska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego. Przybyli 
również policjanci, którzy pouczyli uczestników o zasadach bezpiecz-
nego poruszania się na drogach. Rajd ruszył w kierunku Janowa Podla-
skiego zostawiając Uroczysko „Zaborek” w przedpołudniowym słońcu. 
W Janowie Podlaskim uczestnicy podzieleni na grupy ruszyli na 
poszukiwanie śladów powstania. Wskazówki mieli na przygotowa-
nych kartach questingowych. Pierwsze zadania były do wykonania 
na cmentarzu, gdzie należało odczytać informacje z różnych tablic 
nagrobkowych, m.in. Jakuba Zdanowskiego i burmistrza Skalskiego.  
Kolejnym punktem gry, był dziedziniec kolegiaty św. Trójcy i Zespołu 
Szkół im. adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Po uzyskaniu 
odpowiedzi na zestaw pytań, piechurzy ruszyli w stronę stadniny 
koni, po drodze odwiedzili Muzeum Przyrodnicze w siedzibie od-
działu Parku Krajobrazowego „ Podlaski Przełom Bugu”.  Kolejnym 
punktem rajdu był poczęstunek w gościńcu „Wygoda” w Stadninie 
Koni. Po zwiedzaniu stadniny, uczestnicy skierowali się w kierunku 
gnojna,  gdzie nastąpiło zakończenie rajdu wspólnym ogniskiem. 
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne wspólne 
wyprawy. Rajd był dofinansowany w formie dotacji ze środków Sta-
rostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Marzena Grabowska-Nowicka  

iż w tym czasie od strony Ro-
manowa za pozostałymi dwoma 
oddziałami podążał z całością 
swoich wojsk mjr Szelking. 
Krysiński nawiązał kontakt ze 
stojącymi dotąd w Romanowie 
Jankowskim oraz Zielińskim 
i  prawdopodobnie wówczas 
uzgodniono przyjęcie bitwy 
ustalając przynajmniej w ogól-
nym zarysie sposób jej prowadze-
nia. oddziały powstańcze liczyły 
łącznie ok. 1150 osób, a w tym 
połączone oddziały Jankow-
skiego i Zielińskiego 750 (350 
strzelców oraz 400 kosynierów) 
oraz partia Krysińskiego około 
400 ludzi (180 kosynierów oraz 
220 strzelców). Przeciw nim 
stanęła zbliżona liczba wojsk ro-
syjskich składająca się z 6 rot pie-
choty, sotni kozaków, szwadronu 
ułanów i dwóch dział.   

Wojska rosyjskie posuwały 
się drogą prowadzącą z Roma-
nowa przez Janówkę do Sajówki. 
obie strony tego traktu na pół-
noc od Janówki zajęły oddziały 
Jankowskiego oraz Zielińskiego 
i to one jako pierwsze zostały za-
atakowane przez Rosjan. Miało 
to miejsce w godzinach popołu-
dniowych około 17.00. Pierwszy 
impet uderzenia został ukierun-
kowany na prawe skrzydło, gdzie 
ustawiona została kawaleria, jed-
nak znacznie groźniejsze okazało 
się natarcie piechoty na skrzydło 
lewe, gdzie pomimo zaciekłej 
obrony udało się żołnierzom ro-
syjskim dojść do lasu, co mogło 
stanowić poważne niebezpie-
czeństwo dla obu oddziałów.

Uczestnik tej bitwy rot-
mist r z a nton i  Migda l sk i 
z oddziału Jankowskiego rela-
cjonował, iż strzelcy polscy usta-
wieni w gęstym lesie potężnymi 
salwami uderzali w atakującą 
rosyjską piechotę. Wspominał, 
iż bitwą dowodził Jankowski, 
natomiast adam Zieliński jak 
prosty szeregowiec ze sztuce-
rem w ręku zachęcał ludzi do 
utrzymania ognia oraz zajętych 
pozycji. Żołnierze z obu partii 
nie zdołali jednak do końca ich 
utrzymać. Powyższe mogłoby 
doprowadzić do klęski powstań-
ców, gdyby nie skuteczna akcja 
Karola Krysińskiego, który za-
reagował dość szybko, wzmac-
niając lewe skrzydło pozostałych 
oddziałów i  walczących tam 

Szlakiem powstańców 
styczniowych

kosynierów. W rezultacie tego 
uchronił znajdujący się w trud-
nym położeniu i powoli cofający 
się oddział Zielińskiego przed 
rozbiciem. Jednocześnie przesu-
nął część wojsk na prawą stronę 
podejmując próbę uderzenia na 
tyły wojsk moskiewskich. Jak 
wspominali uczestnicy bitwa 
podzieliła się na kilka części, 
a szczególnym męstwem odzna-
czyli się kosynierzy. Raport gen. 
Kruka zamieszczony w „Wiado-
mościach z Pola Bitwy” z dnia 8 
sierpnia 1863 roku wskazywał, iż 
oficerowie zapewniali, że nigdy 
nie widzieli takiej zapalczywo-
ści u kosynierów, którzy „ścinali 
głowy od jednego zamachu i bie-
gli zapalczywie na cofającą się 
Moskwę”. Zdaniem gazety zwy-
cięstwo byłoby większe, gdyby 
oddział majora adama Zieliń-
skiego potrafił dłużej utrzymać 
swoją pozycję. Tymczasem wy-
cofanie obu oddziałów z pola 
bitwy spowodowało, iż Krysiń-
ski nie miał możliwości pełnego 
zdyskontowania swojego ataku. 
Nie bez znaczenia dla przebiegu 
bitwy okazała się późna pora, 
która uniemożliwiła kontynuo-
wania działań zbrojnych.  Dla-
tego też pozostawszy jeszcze 
na placu boju Karol Krysiński, 
spodziewając się zagrożenia, sam 
niezwłocznie podążył na północ 
w kierunku Mazanówki.                     

Bitwa pod Janówką była 
jedną z najkrwawszych bitew 
stoczonych w obszarze Podlasia 
i niewątpliwie zakończyła się 
sukcesem powstańców. Straty 
wojsk rosyjskich były znaczne 
i według szacunków wynosiły 
około 176 zabitych oraz 120 ran-
nych, którzy częściowo zabrani 
zostali do Sławatycz. Z kolei 
własne straty oszacowane zostały 
na 70 zabitych oraz kilkudzie-
sięciu rannych. Wśród zabitych 
znalazło się wielu dzielnych 
żołnierzy, a w tym dowódca ko-
synierów porucznik Witkowski, 
Zdzisław Dmochowski, czy też 
pochodzący spod Siedlec To-
masz Rowicki, którego ojciec 
pochował ostatecznie w Kod-
niu 4 dni po bitwie. Rannych 
powstańców umiesz czono 
w szpitalach, które mieściły się 
w  okolicznych miasteczkach 
oraz miejscowościach.

Jarosław Onyszczuk

Gmina Janów Podlaski
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Wydarzenia historyczne kre-
ują zazwyczaj swoich bohaterów. 
Są to osoby, których postawa, za-
angażowanie, cechy przywódcze 
były katalizatorem pewnych za-
chowań prowadzących do istot-
nych zmian politycznych czy też 
społecznych. Nie wszyscy jednak 

mieli to szczęście, aby pamięć 
o nich przetrwała i  pozostała 
w świadomości narodów lub spo-
łeczności lokalnych. Do takich 
niewątpliwie należy Władysław 
Miketta - organizator spisku 
kodeńskiego w powstaniu stycz-
niowym i  jeden z przywódców 
zwycięskiej bitwy w nocy z 22/23 
stycznia 1863 roku. Był on osobą, 
która w imię najwyższych war-
tości poświęciła to, co najcen-
niejsze: prestiż i wysoką pozycję 
społeczną, rodzinę oraz osta-
tecznie swoje życie. Mimo takiej 
postawy nie miał on szczęścia 
do pamięci osób mu współczes-
nych, a jego nazwisko, o ile już się 
pojawiało w różnych przekazach 
było zazwyczaj zniekształcane. 
i tak można napotkać zapis na-
zwiska w postaci: Mikiety, Mi-
kieta, Nikietty, Hikieta, czy 
też Nikrostow- jak nazywał go 
w swojej publikacji rosyjski histo-
ryk Sergej gesket. Być może była 
to jedna z istotnych okoliczności, 
która spowodowała, iż cała sek-
wencja bohaterskich zachowań 
Władysława Miketty nigdy nie 
stała się przedmiotem głębszych 
zainteresowań, czy to osób mu 
współczesnych, czy też następ-
nych pokoleń. Zaznaczyć jednak 
w tym miejscu należy, iż istotną 
przeszkodą w  odkry waniu 
wskazanego bohatera jest bardzo 
ograniczona liczba informacji od-
noszących się przede wszystkim 
do jego życia przed osiedleniem 
się w Kodniu. Wiadomym jest 
jedynie, iż Władysław Miketta 
urodził się około 1832 roku 
w  Wielkopolsce i  był synem 
właściciela jednego z położo-
nych tam majątków ziemskich. 
Brak jest danych o jego rodzinie, 
dzieciństwie, młodości oraz wy-
kształceniu. Nie wiadomo prak-
tycznie nic o jego losach do końca 
1859 roku. Wtedy bowiem poja-
wił się w dobrach kodeńskich-

należących do Elizy Krasińskiej 
i jej drugiego męża Ludwika 
Krasińskiego, obejmując pre-
stiżową funkcję rządcy. Biorąc 
pod uwagę tradycję historyczną 
Kodeńszczyzny, wielkość dóbr 
należących do Krasińskich oraz 
ich dochodowość można przyjąć, 

iż posada ta stanowiła przedmiot 
powszechnego zainteresowania 
i z całą pewnością jej otrzyma-
nie wiązało się z koniecznością 
posiadania odpowiednich kwa-
lifikacji oraz zaufania właścicieli. 
Rządca winien, zatem posiadać 
odpowiednią wiedzę z zakresu 
rolnictwa, umiejętności organi-
zacyjne oraz autorytet i jak po-
kazały wydarzenia następnych 
lat, osoba Władysława Miketty 
w pełni odpowiadała tym wy-
maganiom.

Z dostępnych danych wy-
nika, iż po osiedleniu się w fol-
warku Dobromyśl, niedaleko 
Kodnia, podobnie jak jego po-
przednik Józef Juszyński, kon-
tynuował on politykę rozwoju 
scalonych przez Elizę Krasiń-
ską poszczególnych folwarków, 
które wcześniej były przedmio-
tem dzierżaw. Pod jego zarzą-
dem pozostawało blisko 29 000 
mórg (ok. 15 000 hektarów), 
co, do których należało kon-

tynuować proces ich rozgrani-
czania z sąsiednimi majątkami, 
rozwijać kulturę rolną oraz ich 
dochodowość. Do tego docho-
dziła konieczność reprezento-

waniawłaścicieli we wszystkich 
kwestiach związanych z funk-
cjonowaniem miasta, bowiem nie 
można zapomnieć, iż Kodeń na-
dal pozostawał miastem prywat-
nym. Można, zatem przyjąć, iż 
zakres obowiązków rządcy, jak i 
odpowiedzialność były duże, a co 

za tym idzie wiązały się z odpo-
wiednią rekompensatą finansową 
i dostatnimi, jak na ówczesne 
czasy, warunkami życia. 

 W takiej sytuacji Władysław 
Miketta jesienią 1862 roku włą-
czył się w działalność spiskową, 
którą na terenie powiatu bial-
skiego organizował wysłannik 
Komitetu centralnego Narodo-
wego Roman Rogiński. Rozwi-
janie tej działalności na terenie 
Kodnia i okolic było możliwe 
dzięki istotnej pomocy, której 
udzielali mu współpracownicy: 
rachmistrz Bolesław grubecki 
oraz kasjer Paweł Necki. osoby 
te stały na czele działalności 
spiskowej, tworzyły jej zalążki, 
zgromadziły ochotników, a na-
stępnie stanęły na czele oddziału, 
który w nocy z 22 na 23 stycz-
nia 1863 roku odniósł najwięk-
szy sukces militarny pokonując 
stacjonujący w Kodniu oddział 
rosyjskiego parku artyleryjskiego 
nr 2. Nie budzi dziś wątpliwości, 

iż mimo tego, że główne zasługi 
za skuteczny atak przypisywane 
były posiadającemu doświadcze-
nie wojskowe Pawłowi Neckiemu 
to rola Władysława Miketty w 

tym wydarzeniu była równie 
istotna i jak wspominał kodeński 
Żyd Fajwel Elman był to „wielki 
Pan, bez którego w Kodniu nic 
nie mogło się odbyć”. Warto 
w tym miejscu podkreślić, iż 
Władysław Miketta przystępo-
wał do Powstania Styczniowego 

w szczególnej sytuacji. otóż 
w dniu 3 stycznia 1863 roku, 
a zatem 19 dni przed wybuchem 
insurekcji, zmarła jego małżonka 
26-letnia Teresa z Wrotnowskich 
pozostawiając go z 2-letnim sy-
nem Zdzisławem. okoliczność 
ta, mimo swojego tragizmu, nie 
spowodowała zmiany w jego 
nastawieniu do idei walki nie-
podległościowej i możliwego 
poświęcenia, co akurat w tej 
sytuacji byłoby zrozumiałe. 
Po zwycięskiej bitwie kodeń-
skiej Władysław Miketta wraz 
z oddziałem kodeńskim udał się 
na spotkanie wojsk powiatu bial-
skiego w Zalesiu i tam pozosta-
wał pod dowództwem Romana 
Rogińskiego. W przeciwieństwie 
do swojego podwładnego Pawła 
Neckiego, który został dowódcą 
kosynierów, nie otrzymał żad-
nej funkcji służąc, jako zwykły 
żołnierz. Brał udział w bitwie 
pod Białką w dniu 1 lutego 1863 
roku, po czym wraz z byłym ka-

sjerem oraz kilkudziesięcioma 
powstańcami odłączył się od od-
działu bialskiego kierując się 
na Lubelszczyznę. okoliczności 
tej decyzji pozostają niewyjaś-

Władysław Miketta, nieznany bohater Powstania Styczniowego
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nione do dzisiaj, chociażmożna 
na podstawie pewnych przesła-
nek przypuszczać, iż pomiędzy 
przywódcami kodeńskiej bitwy, 
a Romanem Rogińskim doszło 
do jakiegoś konfliktu. Nie bez 
kozery naczelnik obwiniał Pawła 
Neckiego za niepowodzenia w 
starciu pod Białką mimo, iż ten 
starał się skutecznie poprowadzić 
do boju kosynierów. Taki prze-
jaw niesubordynacji ze strony 
Miketty ( być może niezadowo-
lonego ze swojej roli) oraz Ne-
ckiego musiał zostać uznany za 
manifestację braku zaufania do 
swojego dowódcy. 

 Podejmując decyzje o mar-
szu na Lubelszczyznę, jeszcze 
na początku lutego Władysław 
Miketta, a wraz z nim około 40 
ludzi przebywał w Dobromyślu, 
gdzie w obszarze zarządzonych 
dóbr zbierał siły oraz ochotników 
do dalszej walki. informacje w tej 
materii zachowały się w raportach 
sporządzanych przez burmistrza 
kodeńskiego Józefa Wolińskiego. 
Rekrutacja ochotników rozsze-
rzona została także na sąsiednie 
włości, jednakże nie przyniosły 
pozytywnych rezultatów. Po 
opuszczeniu Dobromyśla w nocy 
8 lutego 1863 roku oddział pod 
dowództwem Władysława Mi-
ketty udał się do Romanowa, a 
stamtąd do Lejna należącego do 
Seweryna Liniewskiego, skąd po 
jednodniowym odpoczynku ru-
szył w kierunku chełma na spot-
kanie z oddziałem tworzonym 
przez Kazimierza Bogdanowi-
cza. Powyższe pokazuje, iż były 
rządca dóbr kodeńskich pozosta-
wał w kontakcie z przywódcami 
spisku z powiatów radzyńskiego 
oraz krasnostawskiego, a zatem 
decyzja o opuszczeniu Podlasia 
była prawdopodobnie konse-
kwencją tej współpracy. Nie jest 
znane miejsce spotkania obu 
tych oddziałów, ale niewątpli-
wie wiąże je potyczka stoczona 
w dniu 17 lutego 1863 roku pod 
Rudką, gdzie połączone oddziały 
Mikołaja Neczaja, oswalda 
Radziejowskiego, Kazimierza 
Bohdanowicza oraz oddział ka-
walerii pod dowództwem Prze-
mysława Rembowskiego starły 
się z wojskiem rosyjskim. Po tej 
potyczce większość oddziałów 
uległa rozproszeniu, a następnie 
stoczyły kolejną bitwę w dniu 22 

lutego w okolicach Żalina, która 
zakończyła się porażką. W trak-
cie tej bitwy do niewoli dostał się 
Necki, natomiast Władysławowi 
Miketcie udało się umknąć przed 
pościgiem Rosjan.

Nie są znane szczegó-
łowe losy Władysława Miketty 
po porażce żalińskiej do maja 
1863 roku. Pewnym jest, iż nie 
powrócił on do Kodnia, co było 
o tyle uzasadnione, iż nie miał on 
do kogo i czego wracać. Trudno 
jest sobie wyobrazić, aby po za-
istniałych wydarzeniach mógł 
powrócić do Kodnia bez jakich-
kolwiek represji ze strony władz.

Próba precyzyjnego ustalenia 
losów Władysława Miketty po tej 
klęsce napotyka na poważne ogra-
niczenia źródłowe. W dostępnych 
materiałach pojawia się w zasa-
dzie jedna informacja wynikająca 
z zeznań uczestnika powstania 
w guberni radomskiej Józefa Kor-
doniego składanych przed komisją 
śledczą w dniu 4 czerwca 1864 
roku, który podawał, że w kwiet-
niu 1863 roku przystąpił do partii 
działającej w okolicach Radomia, 
której organizatorem i dowódcą był 
Miketta. oddział ten nie funkcjo-
nował zbyt długo i dość szybko, 
bo pod koniec miesiąca został 
rozwiązany. Nie jest to jednak in-
formacja pewna i poparta jakimi-
kolwiek innymi okolicznościami.

Wiadomo, iż w maju 1863 
roku Władysław Miketta przystą-
pił do oddziału tworzonego przez 
mjr Józefa Ruckiego. W takim 
przypadku prawdopodobnym 
jest, iż wcześniej pozostawał on 
w szeregach działającego na prze-
łomie marca i kwietnia oddziału 
pod dowództwem izbickiego 
(Kuczmy). oddział ten wiosną 
stoczył kilka potyczek w chełm-
skim, między innymi w dniu 28 
kwietnia wszedł do Włodawy. 
Większość powstańców z tego 
oddziału służyła następnie pod 
dowództwem Józefa Ruckiego. 
istniejące materiały źródłowe 
pokazują, że dość szybko Wła-
dysław Miketta pokazał się jako 
dzielny żołnierz i mimo braku 
przygotowania wojskowego zdo-
łał dosłużyć się w szybkim czasie 
stopnia oficerskiego w kawale-
rii. Był to znaczący awans, jeżeli 
weźmie się pod uwagę, że już 
wpołowie roku w oddziałach po-
wstańczych służyło wielu ofice-

rów z różnych armii zaborczych, 
którzy obejmowali dowództwa 
nad poszczególnymi oddziałami. 
Wielce prawdopodobnym jest, 
iż wraz z Władysławem Mi-
kettą służyły pod Ruckim także 
inne osoby związane z Kod-
niem. od czerwca 1863 roku 
przeszedł on cały szlak bojowy 
wskazanego oddziału. W dniu 29 
czerwca walczył pod Lublinem, 
2 lipca w rejonie Krasnegostawu, 
7 lipca pod Urszulinem i w dniu 
9 lipca w okolicy świerży. Na-
stępnie kontynuował walkę pod 
Kanią Wolą w dnia 24 lipca 
oraz Depułtyczami Królewskimi 
w dniu 5 sierpnia 1863 roku, 
kiedy to jego postawa została 
dostrzeżona w raporcie sporzą-
dzanym po bitwie przez Józefa 
Ruckiego.

ostatnim akcentem udziału 
w powstaniu Władysława Mi-
ketty była bitwa pod Fajsła-
wicami stoczona w dniu 24 
sierpnia 1863 roku pomiędzy po-
łączonymi oddziałami Ruckiego, 
Krysińskiego i Wagnera pod do-
wództwem Kruka-Heidenreicha, 
a oddziałami rosyjskimi dowo-
dzonymi przez płk Emanowa. 
Bitwa ta była przedmiotem 
wielu badań i jej przebieg jest 
dość dokładnie znany i jak wia-
domo zakończyła się klęską wojsk 
polskich. Powstańcy stracili 200 
osób zabitych, 170 rannych oraz 
ponad 600 wziętych do niewoli. 
Wśród osób poległych w tej 
bitwie był właśnie Władysław 
Miketta. okoliczności jego 
śmierci są znane, bowiem opi-
sał je w swoim raporcie z dnia 7 
września 1863 roku Józef Rucki. 
Raport ten został opublikowany 
w powstańczej gazecie „Niepod-
ległość” z dnia 5 października 
1863 roku. W istotnym frag-
mencie Józef Rucki w następu-
jący sposób opisał przebieg bitwy:

„…rozkazałem rozciągnąć ty-
ralierę poza brzegiem lasku i ten 
manewr na chwilę powstrzymał 
Moskali, przyjęci rzęsistym og-
niem naszych strzelców zaczęli 
się cofać. Działo się to o godzinie 
od w pół do 12.00 (1/2 12-stej 
w oryginale). Jednocześnie Kry-
siński rozpoczął bitwę ustępując 
ku Biskupicom, a działa moskiew-
skie ustawione w wygodnej pozycji 
straszną zadawały klęskę naszym 
oddziałom,którym niewielki wspo-

mniany lasek nie mógł dać potrzeb-
nego przykrycia. Kawaleria nasza 
widząc to zagrażające niebez-
pieczeństwo zaczęła się przebijać 
częściowo szarżując to na ułanów 
to na dragonów. Podczas tej walki 
padł waleczny porucznik Mi-
kiety…”.

Przedstawiony opis dość 
precyzyjnie pozwala poznać 
okoliczności śmierci Władysława 
Miketty. Przede wszystkim po-
legł on w początkowej fazie bi-
twy około południa, bo wiadomo 
przecież, iż toczyła się do godzin 
wieczornych, a decydujący atak 
strony rosyjskiej został przepro-
wadzony na wspomniany lasek, 
krótko przed zmierzchem. Zgi-
nął w trakcie ataku na drago-
nów rosyjskich zmierzającego 
do uchronienia od klęski ata-
kowanych przez nich strzelców 
pozostających w lasku. W istocie 
był to atak wręcz samobójczy, 
bowiem wobec wyraźnej prze-
wagi wojsk rosyjskich nie mógł 
przynieść zasadniczego przełomu 
w bitwie. Władysław Miketta, 
jak się wydaje, był cenionym 
przez swojego dowódcę, skoro 
dostrzegł jego śmierć w bitwie, 
a przy tym określił go jako dziel-
nego żołnierza.

W tym momencie skoń-
czyła się epopeja wojenna by-
łego rządcy dóbr kodeńskich, 
a także części walczących z nim 
do końca powstańców, z których 
większość pochodziła z Podlasia. 
Jest on sztandarowym przykła-
dów wielu podobnych bohaterów, 
którzy nie zważając na własne 
korzyści i sławę, w imię najwyż-
szych wartości potrafili zdobyć 
się na heroiczną postawę.

Z tym większym smutkiem 
należy odnieść się do błędnego 
identyfikowania przez lata jego 
osoby w literaturze odnoszącej 
się do powstania styczniowego. 
Nawet na pomniku bitwy pod 
Fajsławicami wskazywany jest on 
błędnie i to dwukrotnie, najpierw 
jako „Mikieta z Kodnia”, a zaraz 
potem jako „Mikieta Władysław 
z poznańskiego”. Wydaje się, iż 
nadszedł czas, aby nie tylko przy-
wrócić właściwą pamięć o Wła-
dysławie Miketcie za jego udział 
w wydarzeniach 1863 roku, ale 
także rozważyć należne jego uho-
norowanie.

Jarosław Onyszczuk
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11 lipca minie 70 lat od t.
zw. Krwawej Niedzieli na Wo-
łyniu. Jest to data symboliczna 
dla wszystkich wystąpień anty-
polskich mających miejsce na te-

renie dawnych województw ii 
RP – Wołyńskiego, Lwowskiego 
i Tarnopolskiego oraz obecnych 
Lubelskiego i Podkarpackiego 
w latach 1943 – 1944. Tego 
dnia, 11 lipca 1943 roku od-
działy UPa wspierane przez tak 
zwaną „czerń”, czyli chłopstwo 
ukraińskie – przeprowadziły zor-
ganizowaną akcję pacyfikacji za-
mieszkałych przez polską ludność 

miejscowości. W ciągu tylko jed-
nego dnia zniknęło z powierzchni 
ziemi około 150 jednostek admi-

Pamięć wciąż żywa

Krwawa niedziela 
na Wołyniu

nistracyjnych w województwie 
Wołyńskim, a kilka tysięcy 
osób, od noworodków do star-
ców zostało w bestialski sposób 
zamordowanych. Rzezie ludności 

cywilnej przeprowadzane były 
w imię oczyszczenia terenów 
przyszłego państwa ukraińskiego 
z „elementów obcych”. Plany 
oUN podczas wojny i polityka 
narodowościowa, którą zamie-
rzał wprowadzić kolaboracyjny 
rząd ukraiński pod przywódz-
twem Jarosława Stećki zakładały 
usunięcie Polaków z Wołynia 
i Małopolski Wschodniej. Za-

mierzano przy tym wspomóc 
sięprowokowanymi wystąpie-
niami chłopskimi. Wobec inteli-

gencji miano zastosować tę samą 
politykę, którą wprowadzali 
w życie Niemcy. Postanowiono 
prowadzić politykę faktów do-
konanych i usunąć polską ludność 
ze spornych terenów, aby przed 
ewentualnymi rozmowami mię-
dzynarodowymi na temat gra-
nic, teren do którego oUN-B 
rościła swoje żądania, był czysty 
etnicznie. Wpływ na taką decyzję 
miała również zagłada Żydów.

Początkowo zdarzały się na-
pady na pojedyncze osoby, nikt 
z polskich mieszkańców nie 
spodziewał się mordów na tak 
wielką skalę. Jako początek ma-
sowej czystki etnicznej znanej 
powszechnie jako Rzeź Wo-
łyńska przyjmuje się masakrę 
w dniu 9 lutego 1943 w polskiej 
kolonii Parośla Pierwsza (gm. 
antonówka, powiat sarneński). 
oddział UPa Hryhorija Pere-
hijniaka „Dowbeszki-Korobki” 
zamordował tam 173 Polaków. 
W kolejnych miesiącach docho-
dziło do pacyfikacji kolejnych wsi, 
aż mordy osiągnęły swe apogeum 
w lipcu kiedy to w ciągu jednego 
miesiąca zamordowano mieszkań-
ców ponad 500 miejscowości.

Ludzi mordowano w koś-
ciołach, domach, na polach.
Ukraińcy nie ograniczali się 
do zwykłego rozstrzeliwania 
of iar, zabijano na ponad 500 
różnych, niezwykle bestialskich 
sposobów. oto kilka przykładów 
ukraińskiej „fantazji”:
1.  Wbijanie dużego i grubego 

gwoździa do czaszki głowy.
2.  Zdzieranie z głowy włosów 

ze skórą (skalpowanie).
3.  Zadawanie ciosu obuchem 

siekiery w czaszkę głowy.
4.  Zadawanie ciosu obuchem 

siekiery w czoło.
5.  Wyrzynanie na czole „orła”.
6.  Wbijanie bagnetu w skroń 

głowy.
7.  Wyłupywanie jednego oka.
8.  Wybieranie obu oczu.
9.  obcinanie nosa.
10.  obcinanie jednego ucha
11.  obrzynanie obydwu uszu.
12.  Przebijanie zaostrzonym 

grubym drutem głow y 
od jednego ucha na wylot 
drugiego ucha.

13.  obrzynanie warg.
14.  obcinanie języka.
15.  Pieczenie żywcem w piecu 

chlebowym.

16.  Podrzynanie gardła i wy-
ciąganie przez otwór języka 
na zewnątrz.

17. Podrzynanie gardła i wkła-
danie do otworu szmaty.

18. Rozrywanie ust od ucha 
do ucha.

19.  Pionowe rozrąbywanie sie-
kierą głowy.

20.  Skręcanie głowy do tyłu.
21.  Robienie miazgi z głowy 

przez wkładanie głowy 
w ściski zaciskane śrubą.

22.  obcinanie głowy sierpem.
23.  obcinanie głowy kosą
24.  Łamanie kości rąk w kil-

kumiejscach tępym narzę-
dziem.

25.  Łamanie kości nóg w kilku 
miejscach tępym narzę-
dziem .

26.  Przecinanie tułowia na wpół 
piłą ciesielską, obłożonego 
z dwóch stron deskami.

27.  Przecinanie tułowia na wpół 
specjalną piłą drewnianą.

28.  obcinanie piłą obu nóg.
29.  Posypywanie związanych 

nóg rozżarzonym węglem.
30.  Przebijanie gwoździami rąk 

do stołu, a stóp do podłogi.
31.  Przybijanie w kościele 

na krzyżu rąk i nóg gwoź-
dziami.

32.  Zadawanie ciosów siekierą 
w tył głowy, ofiarom uło-
żonym uprzednio twarzą 
do podłogi.

33.  Zadawanie ciosów siekierą 
na całym tułowiu.

34.  Rąbanie siekierą tułowia 
na części.

35.  Przybijanie nożem do stołu 
języczka małego dzie-
cka, które później wisiało 
na nim.

36.  Krajanie dziecka nożem 
na kawałki i rozrzucanie 
ich wokół.

37.  Rozpruwanie brzuszka 
dzieciom.

38.  Przybijanie bagnetem ma-
łego dziecka do stołu.

39.  Powieszenie na drzewie ko-
biety do góry nogami i znę-
canie się nad nią poprzez 
odcięcie piersi i języka, roz-
cięcie brzucha i wybieranie 
oczu oraz odcinanie nożami 
kawałków ciała.

40.  Przybijanie gwoździami 
małego dziecka do drzwi.

41.  Wrzucenie dorosłego w pło-
mienie ogniska na polanie 
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Obradując w 70 lat po apogeum zbrodni ludobójstwa, dokonanego 
przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstań-
czą Armię, w latach 1939-1947, na Polakach zamieszkujących tereny 
województwa wołyńskiego i Małopolski Wschodniej Rzeczypospoli-
tej Polskiej Sejmik Województwa Lubelskiego oddaje cześć pamięci 
ofiar tych tragicznych wydarzeń. W latach 1939-1947 szczególnie 
na terenach sąsiedniego województwa wołyńskiego a także na tere-
nie województw Małopolski Wschodniej, z inicjatywy i za sprawą 
nacjonalistów ukraińskich, doszło do masowych mordów Polaków 
i obywateli innych narodowości. Zamordowanie w tym czasie przez 
organizacje ukraińskich nacjonalistów dwustu tysięcy mężczyzn, 
kobiet i dzieci połączone z fizycznym i psychicznym znęcaniem się 
nad nimi, niszczeniem i kradzieżą ich mienia tak by zmusić ocalałych 
do opuszczenia swoich siedzib – zostało przez Instytut Pamięci Na-
rodowej zakwalifikowane jako zbrodnia ludobójstwa (w rozumieniu 
art.118 §1 kodeksu karnego). Sejmik Województwa Lubelskiego 
składa hołd pomordowanym i potępia dokonane wówczas zbrodnie 
ludobójstwa. Radni Sejmiku wyrażają jednocześnie wielką wdzięcz-
ność tym Ukraińcom, którzy niekiedy z narażeniem życia pomagali 
zagrożonym zbrodnią sąsiadom. Uznajemy za niedopuszczalne 
usprawiedliwianie czy rehabilitowanie motywowanych przez zbrod-
niczą ideologię ludobójców z OUN i UPA.

Wyrażamy pogląd, iż niezbędne jest rzetelne zbadanie, opisanie 
i nazwanie dokonanych zbrodni, tak by nie mogły powtórzyć się kiedy-
kolwiek. Potępienie ideologów zbrodni i ukaranie żyjących zbrodnia-
rzy jest tego istotnym warunkiem. Wyrażamy cześć pamięci oddziałom 
polskiej samoobrony, próbującym w owym strasznym czasie stawać 
do nierównej walki z ukraińskimi nacjonalistami. Radni Sejmiku 
Województwa Lubelskiego popierają starania środowisk kresowych 
o ustanowienie przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 
lipca dniem pamięci o ofiarach ludobójstwa OUN i UPA.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasz Zając

Radni sejmiku pamiętają o ukraińskich 
zbrodniach

Wyrazili cześć 
ofiarom ludobójstwa

leśnej, wokół którego ukra-
ińskie dziewczęta śpiewały 
i tańczyły przy dźwiękach 
harmonii.

Jak widać z powyższych 
przykładów stopień brutalności 
nie miał sobie równych, nawet 
Niemcy nie torturowali swych 

ofiar w ten sposób. Mordy na po-
lakach trwały z różnym nasile-
niem do pierwszych miesięcy 
1944, aż do wkroczenia armii 
czerwonej. Wraz ze wzro-
stem zagrożenia napadami 
ukraińskimi na polskie wsie, 
na przełomie 1942/1943 zaczęły 
powstawać samorzutnie pierw-
sze oddziały samoobrony. Były 
one nieliczne, słabo uzbrojone 
i ich działalność ograniczała się 
do patrolowania okolicy i ostrze-
gania przed atakiem. W 1943 
roku na Wołyniu powstało 
nieco ponad 100 ośrodków sa-
moobrony kierowanych w po-
czątkowej fazie ich tworzenia 
przez władze cywilne. Pierwsze 
placówki samoobrony powstały 
w miejscowościach: Jeziory, 
Szachy, Serniki, Swarycewicze, 
Borowe, Dubrowica, Wołczyce, 
Huta Stepańska, Dobryń, Nowo-
siółki, ostrowsk, Wieluń, Biała, 
Komary, Huta Sopaczewska, 
Hały. W powiecie kostopolskim 
zorganizowano placówki samo-
obrony we wsiach: głuszków, 
Moczulanka, Nowiny, Stara 
Huta, Bronisławówka, Rudnia, 
Stryj, Mokre, Myszków, Zawo-
łocz, Marulczyn, Woronusze, 
Jakubówka. Szczególnie duża 
baza powstała w rejonie Starej 
Huty, gdzie 14 wsi utworzyły 
wspólny system obrony z ośrod-

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego zajęli stanowisko 
w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego 
przez organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Po-
wstańczą armię, w latach 1939-1947, na Polakach zamieszkują-
cych tereny województwa wołyńskiego i Małopolski Wschodniej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

kiem dowodzenia w Starej Hucie. 
Drugą dużą bazę zorganizowano 
w Przebrażu. Wieś zamieniono 
w obóz warowny. Siły samo-
obrony stanowił batalion w skła-
dzie 4 kompanii. W organizacji 
samoobrony, uzbrojeniu i prze-
szkoleniu jej członków pomocy 

udzielił inspektorat Łuck aK. 
Latem 1943 siły w Przebrażu 
to już siedem kompanii i szwa-
dron zwiadu konnego. ogółem 
około 1 000 ludzi stanęło pod 
bronią, uratowało się tam blisko 
20 tysięcy uciekinierów.

Ta taktyka nie zapobiegała 
jednak mordom, dlatego też 
w lipcu 1943, okręgowa Dele-
gatura Rządu na Wołyniu wy-
dała instrukcje o tworzeniu baz 
samoobrony i oddziałów party-
zanckich. Była to inicjatywa spóź-
niona, gdyż w lipcu 1943 ofiarami 
ludobójstwa padło już około 30 
tys. polskiej ludności cywilnej. 
Z powstałych pojedynczych 
placówek samoobrony do wkro-
czenia na tereny Wołynia armii 
czerwonej przetrwało tylko kil-
kanaście, natomiast w przypadku 
większych baz samoobrony (skła-
dających się z kilku sąsiednich wsi 
polskich otoczonych różnego ro-
dzaju umocnieniami polowymi) 
wspomaganych przez oddziały 
partyzanckie na ogólną liczbę 16, 
rozbite przez UPa zostały tylko 
dwie. W styczniu 1944 z oddzia-
łów partyzanckich na tym terenie 
utworzono 27 Wołyńską Dywizję 
Piechoty. Powstanie samoobrony 
na Wołyniu poważnie ograni-
czyło rozmiary polskichstrat, ale 
nie zapobiegło ludobójstwu Po-
laków.

Podsumowując wydarzenia 
na Wołyniu, zdołano ustalić, 
że z ogólnej liczby 1150 wiejskich 
osad polskich w województwie 
Wołyńskim, w których znajdo-
wało się 31 tys. zagród, oddziały 
ukraińsk ie zniszczyły 1048 
osiedli i 26 167 zagród. Ponadto 
z 252 wołyńskich kościołów i ka-
plic zniszczonych zostało 103 
obiekty. Straty ludzkie natomiast 

wyniosły około 50 – 60 tysięcy 
osób zamordowanych na Wo-
łyniu i około 30 – 40 tysięcy 
w pozostałych województwach 
Małopolski Wschodniej, co daje 
ogólną liczbę około 100 tysięcy 
polskich ofiar.

Materiał na podstawie: www.
zbrodniawołynska.pl – oficjalna 
strona IPN poświęcona zbrodni 

wołyńskiej.
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g m i n a  J a n ó w  Po d l a s k i

W ramach promocji szkoły 
29 i 30 kwietnia w budynku ujeż-
dżalni na terenie Stadniny Koni 
w Janowie Podlaskim uczniowie 
głównych kierunków kształcenia 
Zespołu Szkół imienia adama 
Naruszewicza w Janowie Podla-
skim zaprezentowali zebranym 
gościom swoje umiejętności. 
Na pokazy przybyły zorganizo-
wane grupy gimnazjalistów wraz 
z opiekunami z gimnazjów w: 
Janowie Podlaskim, Konstan-
tynowie, Rokitnie, Zalesiu, Ło-
mazach, ciciborze, Mielniku, 
Ulanie Majoracie, Kodniu oraz 
zainteresowani gimnazjaliści 
z rodzicami z innych miejscowo-
ści. Poniedziałkowe i wtorkowe 
występy janowskich uczniów 
obejrzeli również starosta Ta-
deusz Łazowski, Marianna Tu-
miłowicz, dyrektor wydziału 
spraw społecznych, prezes Stad-
niny Koni Marek Trela, główny 
specjalista stadniny ds. hodowli 
anna Stefaniuk, komendant pla-
cówki Straży granicznej w Jano-
wie Podlaskim ppłk Małgorzata 
Tarasiuk, zastępca komendanta 
por. Marcin Niedziela, st. chor. 
sztab. Sg Wojciech Matwiej-
czuk, komendant Komisariatu 
Policji w  Janowie Podlaskim 
aspirant Karol Kuruś, zastępca 
komendanta aspirant Robert 
górski, aspirant Tomasz Popis 
oraz mł. aspirant Marcin Rytel, 
wiceprezes Polskiego Związku 
taekwon-do do spraw dydak-
tyczno – naukowych dr doc. 
Zbigniew Bujak (Vii dan), cho-
rąży Jarosław Nurzyński, prezes 
Szwadronu Kawalerii ochotni-
czej w barwach 9 Pułku Ułanów 

Dni Otwarte Zespołu Szkół 
im. Adama Naruszewicza

Małopolskich, czesław Niczypo-
ruk, przedstawiciel Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego Bialbud,  
Krzysztof Laszuk, właściciel firmy 
agrotechnika z cicibora Dużego 
zajmującej się sprzedażą i serwi-
sem maszyn i ciągników John De-
ere. gościem poniedziałkowych 
pokazów był także komendant 
miejski policji w Białej Podlaskiej 
inspektor Dariusz Szkodziński  
z  delegacją milicji Republiki 
Białorusi pod przewodnictwem 
pułkownika aleksandra Ławry-
kowicza naczelnika głównego 
Zarządu Zwalczania Przestęp-
czości Zorganizowanej i Korupcji 
MSW, oddział w Brześciu, na-
czelnik wydziału kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Lublinie nadkomisarz Dariusz 
aftyka wraz z delegacją, Pro-
kurator Prokuratury okręgowej 
w Lublinie Mariusz Szewczyk.

Podczas Dni otwartych 
swoje umiejętności prezentowali 
licealiści z  klas mundurowych 
oraz młodzież z klas technikum 
kształcącego w zawodzie technik 
hodowca koni. Uczniowie klas 
Lo z  dodatkowymi zajęciami 
straży granicznej i policji trenujący 
taekwon-do wraz z instruktorem 
Dawidem Smolbikiem (posia-
dacz stopnia mistrzowskiego ii 
dan) przygotowali widowiskowy 
pokaz „Droga mistrza” ukazujący 
umiejętności trenującego na po-
szczególnych etapach doskonalenia 
sztuki obronnej. W trakcie pokazu 
uczniowie wprowadzali widzów 
w sekrety koreańskiej sztuki samo-
obrony prezentując umiejętności 
adekwatne do poziomu zaawan-
sowania. Pierwszoklasiści debiu-

tujący w pokazach – posiadacze 
białych pasów, zaprezentowali 
saju jarugi i saju makgi (uderzenia  
i bloki w 4 strony świata) – element 
obowiązkowy na pierwszym eg-
zaminie taekwon-do. W trakcie 
układu z muzyką grupa prezen-
towała także tae bo (aerobik z ele-
mentami kickboxingu – techniki 
wymagane podczas egzaminu 
na biały pas). Kolejni uczestnicy 
pokazu prezentowali ibo matsogi 
(walkę dwukrokową) oraz dan 
gun (podstawowe techniki obrony 
i ataku) - element obowiązkowy 
na żółty kolor pasa, kombinacje 
technik nożnych i  ręcznych na 
tarczach (umiejętności na zielony 
kolor pasa), rozbicia desek – kyok 
pa (element taekwon-do występu-
jący po raz pierwszy na egzaminie 
na niebieski pas), pokaz technik 
samoobrony (hosinsul) w wykona-
niu m.in. Beaty Soczewki (kl. iii 
Lo), mistrzyni międzywojewódz-
kich juniorów w walkach do 50 kg, 
Jowity guz (kl. iii Lo), wicemi-
strzyni międzywojewódzkiej junio-
rów w walkach do 50 kg, Justyny 
Różańskiej (kl. ii Lo), brązowej 
medalistki międzywojewódzkich 
mistrzostw juniorów w walkach 
do 55 kg, Weroniki Laseckiej (kl. 
ii Lo), mistrzyni międzywoje-
wódzkich juniorów w walkach do 
60 kg, Sylwii Skwary (kl. ii Lo), 
dwukrotnej mistrzyni międzywo-
jewódzkich mistrzostw juniorów  
w technikach specjalnych, Kingi 
osiej dwukrotnej mistrzyni Ze-
społu Szkół w Janowie Podlaskim 
w technikach samoobrony. 

Mateusz Łukanowski i Hu-
bert Brzozowski z kl. ii Lo za-
prezentowali mieszane sztuki 
walki (MMa) z  elementami 
akrobatyki. instruktor Dawid 
Smolbik oraz Kamil Sobecho-
wicz z klasy iii Lo zaprezento-
wali pojedynek ucznia z mistrzem 
- walkę tradycyjną - mobum mat-
sogi (walka uznawana za kwint-
esencję taekwon-do na wyższym 
poziomie zaawansowania). Kamil 
jest dziesięciokrotnym medalistą 
mistrzostw międzywojewódz-
kich juniorów w  taekwon-do 
iTF, najlepszym  zawodnikiem 
turnieju kwa l i f ikacy jnego  
do Mistrzostw Polski Juniorów 
z ubiegłego roku w Lublinie, fi-
nalistą Mistrzostw Polski Junio-
rów w taekwon-do iTF, a także 
posiadaczem stopnia mistrzow-

skiego i dan. Wszystkie te wyniki 
osiągnął podczas nauki w murach 
janowskiej szkoły. Uwieńczeniem 
pokazów taekwon-do był układ 
mistrzowski kwang gae w wyko-
naniu sześciu posiadaczy czar-
nych pasów oraz demonstracja 
siły i nienagannej techniki pod-
czas rozbić pustaków stopą i dło-
n i ą .  W t o r k o w y  p o k a z 
umiejętności janowska sekcja ta-
ekwon-do dedykowała goszczą-
cemu na trybunach mistrzowi 
Zbigniewowi Bujakowi. 

Uczniowie klas i i ii Lo z do-
datkowymi zajęciami straży gra-
nicznej i policji przed budynkiem 
ujeżdżalni zaprezentowali także 
gościom pokaz musztry regulami-
nowej przygotowany pod kierun-
kiem nauczycieli przedmiotów 
dodatkowych st. chor. sztab. Sg 
Wojciecha Matwiejczuka oraz 
aspiranta Tomasza Popisa. Nato-
miast 13-osobowa grupa uczniów 
klas iii Lo z dodatkowymi zaję-
ciami straży granicznej zaprezen-
towała pokaz musztry paradnej, 
którym 9 kwietnia wywalczyła ii 
miejsce w eliminacjach wojewódz-
kich i ogólnopolskiego Przeglądu 
Musztry Klas Mundurowych – 
Nowy Sącz 2013. Drużynę  
w składzie: Wojciech Rafalski (ka-
pitan zespołu), Norbert anto-
szczuk, adrian Łobacz, Michał 
Pietruk, Dawid Wawryniuk, Pa-
tryk chmiel, Przemysław Krupski, 
arkadiusz Besaraba, Daniel Ty-
moszuk, Kinga osiej, Ernest Sa-
dowski, Maksymilian Pietraszko, 
Michał ołtuszyk do eliminacji 
i pokazu przygotował st. chor. 
sztab. Sg Wojciech Matwiejczuk. 

gimnazjaliści przed bu-
dynkiem maneżu mogli także 
obejrzeć sprzęt funkcjonariuszy 
Straży granicznej i Policji oraz 
porozmawiać z obecnymi funk-
cjonariuszami tych służb mun-
durowych, m.in. z sierżantem Sg 
Piotrem Borewiczem absolwen-
tem janowskiego Zespołu Szkół. 
Natomiast zainteresowani tech-
nikum kształcącym w zawodzie 
technik mechanizacji rolnictwa 
dzięki uprzejmości Stadniny 
Koni mogli obejrzeć nowoczesny 
sprzęt rolniczy. W kolejnej części 
pokazów w budynku ujeżdżalni 
zaprezentowali się uczniowie 
technikum kształcącego w za-
wodzie technik hodowca koni. 
Uczennice w strojach staropol-
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skich: Natalia ciman, Magdalena 
Jaworska, aleksandra Starek oraz 
Weronika Raczkowska z  klas 
technik hodowca koni zaprezen-
towały janowskie ogiery czołowe 
czystej krwi arabskiej w kadrylu – 
pokazie jeździeckim. Uczennice 
brały udział w podobnych po-
kazach na zawodach rangi ogól-
nopolskiej i międzynarodowej 
– wystąpiły m.in. na cavaliadzie 
w Poznaniu, Lublinie i Warsza-
wie, na Sportowych Mistrzo-
stwach Polski Koni arabskich 
czystej Krwi oraz Jesiennym 
Pokazie Konia arabskiego w Ja-
nowie Podlaskim. Przeszkody 
na angloarabskiej klaczy aria-
nie pokonywała Ewelina Żołna.  
Młodzież do pokazu przygotował 
instruktor jazdy konnej p. artur 
Bieńkowski, który pracuje z mło-
dzieżą w ramach realizowanych 
na Stadninie zajęć praktycznych 
oraz na popołudniowych dodat-
kowych treningach. Uczniowie 
klasy iiib THK: Monika Wa-
siluk, Paweł Syliwoniuk i Da-
ria Łysiuk prezentowali konie 
arabskie w ręku. Pracy z koniem 

pokazowym – nauki prawidło-
wego ustawienia konia, prezen-
towania łabędziej szyi i pięknego 
szczupłego profilu głowy konia 
arabskiego oraz umiejętnej pre-
zentacji konia w ruchu podczas 
pokazów uczniowie janowskiego 
THK uczą się pod okiem naj-
lepszych specjalistów w tej dzie-
dzinie, m.in. pod kierunkiem 
Pawła Kozikowskiego. Pokazy 
umiejętności uczniów technikum 
kształcącym w zawodzie tech-
nik hodowca koni uatrakcyjniły 
występy ubiegłorocznego ab-
solwenta janowskiego Zespołu 
Szkół artura Brzozowskiego, 
który podczas przejazdów na kla-
czy Historia przedstawił kawa-
leryjską sztukę władania szablą 

i lancą, skoki przez przeszkody 
w trakcie przejazdów na koniu 
bez wędzidła oraz brawurowy po-
kaz dżygitówki. artur prezentuje 
mistrzowski poziom umiejętno-
ści jeździeckich, odnosi sukcesy 
w zawodach i pokazach o randze 
międzynarodowej. Swoją pasję 
rozwija w stowarzyszeniu kawa-
leryjskim. Należy do Szwadronu 
Kawalerii ochotniczej w bar-
wach 9 Pułku Ułanów Mało-
polskich. Jego parady podczas 
pokazu komentował obecny na 
trybunach chorąży Jarosław Nu-
rzyński, prezes Szwadronu Ka-
walerii ochotniczej w barwach 
9 Pułku Ułanów Małopolskich.

organizacja Dni otwartych 
janowskiego Zespołu Szkół na 
terenie Stadniny Koni w takim 
wymiarze możliwa była dzięki 
życzliwości zaprzyjaźnionych  
i wspierających szkołę instytucji: 
Stadniny Koni w Janowie Pod-
laskim, Placówki Straży gra-
nicznej w  Janowie Podlaskim, 
Komisariatu Policji w Janowie 
Podlaskim oraz f inansowemu 
wsparciu sponsorów - Przed-

siębiorstwa Wielobranżowego 
Bialbud- spółka jawna Stanisław 
Lewczuk, czesław Niczyporuk, 
Krzysztofa Laszuka - właściciela 
firmy agrotechnika, Rady Ro-
dziców. Dzięki  sponsoringowi 
Przedsiębiorstwa Handlowego 
MiLo – Spółka Jawna Joanna 
i Robert Wojdakowscy, Przed-
siębiorstwa TUR – spółka jawna 
anna, Kazimierz, Krzysztof 
i Karolina Tur z Białej Podlaskiej, 
Barbary orłoś z Domu gościn-
nego Wygoda oraz grupie innych 
przedsiębiorców bialskich moż-
liwe było przygotowanie poczę-
stunku dla przybyłych na pokazy 
gości – bigosu, kiełbasek i gorą-
cych napojów.

 (a)

Fundacja „Razem Lepiej” 
od wielu lat zajmuje się pomocą 
rodzinom pokrzywdzonym przez 
los. Wspiera rodziny wielodzietne 
i rozbite. Pomaga materialnie i 
poprzez swoich ekspertów. Jed-
nocześnie też, w światłach ju-
piterów i przy ogólnokrajowym 
rozgłosie promuje postawy rodzi-
cielskie i społeczne tych którzy na 
tym tle się wyróżniają. 26 maja 
nagrodzono osobistości Przyja-
zne Rodzinie w kolejnej edycji 
konkursu. Wśród laureatów jest 
bialczanin: Mariusz Maksymiuk. 
W swoich działaniach Fundacja 
wspiera osoby i instytucje, które 
w znaczący sposób przyczyniają 
się do promocji działań wspiera-
jących rodziny. W tym roku po 
raz 3 odbył się konkurs Przyjaciel 
Rodziny. Konkursu ma na celu 
docenianie tych, którzy są zaan-
gażowani w różnego rodzaju po-
moc i wspieranie potrzebujących. 
Jest wiele osób i instytucji, które 
swoim oddziaływaniem starają 
się naprawić świat i sprawić by 
świat dziecięcy i rodzin rozbitych 
bądź tych nie radzących sobie na 
co dzień nabrał kolorów i barw. 

Trzecia edycja konkursu 
Przyjaciel Rodziny odbyła się 26 
maja 2013 roku w Warszawie. 
Uroczystą galę wręczenia nagród 
zwycięzcom poprowadzili Laura 
Łącz i Dariusz górski. W tego-
rocznym konkursie mamy rów-
nież swój udział. Mieszkaniec 
Białej Podlaskiej Mariusz Mak-
symiuk otrzymał statuetkę Łabę-
dzia w kategorii ojciec samotnie 
wychowujący dzieci. Kandyda-
turę Mariusza zgłosiła dyrektor 
oddziału Lubelskiego Fundacji 
Razem Lepiej anna Stolarczuk: 
- Możemy być dumni z faktu, 

Przyjaciel rodziny - 
nagroda dla bialczanina

że mieszkaniec Białej Podlaskiej 
został nagrodzony, uważam że 
to fantastyczna sprawę – mówi - 
Mariusz jest skromnym człowie-
kiem, był niezwykle zaskoczony 
gdy dowiedział się o przyznanej 
nagrodzie - dodaje Stolarczuk..

Mariusz Maksymiuk uro-
dził się w 1978 r. Ma trójkę 
dzieci: Julkę (13lat), Pawła 
(9lat) i Szymka (2 i pół roku). 
Do najmłodszego dojeżdża co 
dwa tygodnie w odwiedziny. 
Starsze dzieci mieszkają z nim.  
Maksymiuk jednocześnie wycho-
wuje dzieciaki i prowadzi portal 
internetowy Radio Biper. Można 
powiedzieć, że jest człowiekiem 
od wszystkiego. Bardzo mało jest 
w mieście i regionie wydarzeń 
które nie wsparłby obecnoś-
cią Radia Biper, promocją czy 
też własnym zaangażowaniem. 
Znany jest z prowadzenia imprez 
i festynów. często spotkać go też 
można podczas koncertów chary-
tatywnych i w takich instytucjach 
jak bialski caritas czy Zespół 
Szkół Specjalnych. Dodatkowo 
wspiera lokalne fundacje i ini-
cjatywy mieszkańców. Przy tym 
wszystkim udziela się też spo-
łecznie wszędzie tam gdzie go 
o to poproszą. Zainteresowany 
mówi, że nagroda go ucieszyła - 
podkreśla jednak – że to co robi 
nie robi dla nagród i splendorów. 
- Dla mnie to chichot losu. Za-
bawne, że doceniają ciebie (mnie) 
obcy ludzie a dla części najbliż-
szych nadal jestem człowiekiem 
trzeciej kategorii. Dziś łatwo mi 
to już jednak wytłumaczyć. Teraz 
wiem, że problem nie stanowię ja. 
część ludzi ma dziwny sposób 
wartościowania i odbierania mnie 
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g m i n a  Te r e s p o l

Po raz trzeci odbyły się 
gminne imprezy z okazji święta 
najmłodszych. Na bazie wszyst-
kich szkół dla wszystkich dzieci 
zamieszkałych w gminie przygo-
towano wiele atrakcji, aby wzbo-
gacić to sympatyczne święto. 
W każdej szkole dzięki uprzej-
mości wójta gminy Terespol 
dzieci mogły bezpłatnie korzy-
stać z dmuchanych zjeżdżalni, 
zamków, spróbować swoich sił 
w  ujeżdżaniu mechanicznego 
byka, wziąć udział w konkurach, 
a po wyczerpujących atrakcjach 
zjeść smacznego hot doga i ugasić 
pragnienie.

Kobylany - Zespół Szkół 
im. Orła Białego – 8 czerwca

wstęgi dokonali: Bogdan Dani-
luk, sekretarz gminy Terespol, 
Marzena andrzejuk, kierownik 
ZEaS i ksiądz Mirosław go-
rzała, proboszcz parafii w Ne-
plach, który odmówił modlitwę 
i dokonał poświęcenia obiektu 
a  także urządzonego nowego 
placu zabaw dla dzieci. 

Po części oficjalnej odbyła 
się część artystyczna, na którą 
składały się występy wokalne 
solistów, satyryczny monolog 
o czterech porach roku z repertu-
aru Marcina Dańca, a także balet 
w wykonaniu dzieci z „zerówki”, 
który pozostawił wrażenie dzie-
cięcego uroku i wdzięku. 

W realizacji kolejnych atrak-
cji festynu przeszkodziła gwał-
towna burza, dlatego imprezę 
przeniesiono do szkoły, gdzie 
nadal bawiono się świetnie, a to 
za sprawą prowadzącego DJ 

Fantomasza, który dzięki nie-
wyczerpanej ilości pomysłów na 
konkursy i konkurencje przez ko-
lejne godziny zabawiał  uczestni-
ków imprezy. Wszędzie można 
było zobaczyć kolorowo pomalo-
wane buzie wymalowane specjal-
nie na tę okazję. Dobra zabawa 
i atmosfera święta towarzyszyła 
wszystkim do końca imprezy 
pomimo niespodzianek, jakie 
spowodowała pogoda.

Małaszewicze – zespół 
szkól im. K. Makuszyńskiego 

– 15 czerwca..
Rozpoczęcie imprezy ogło-

siła dyrektor Małgorzata Sowa 
witając gości i  zapraszając do 
udziału w  zabawie wszystkie 
dzieci i  ich rodziców. Kolej-
nym punktem programu było 

Radosny dzień 
najmłodszych

otwarcie nowo urządzonego 
placu zabaw dla dzieci. Symbo-
licznego przecięcia wstęgi do-
konał wójt Krzysztof iwaniuk 
w  asyście przewodniczącego 
Rady gminy Terespol Mieczy-
sława Romaniuka, dyrektor M. 
Sowy, przewodniczącej Rady 
Rodziców iwony Stępniewskiej  
i księdza proboszcza Krzysztofa 
Pawłowskiego, który po krót-
kiej modlitwie poświęcił obiekt. 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów upłynęła pod hasłem 
„Dzieci w podzięce dorosłym”. 
Na tę okazję dzieci z  grupy 
przedszkolnej   pięcio- i  sześ-
ciolatków, jako podziękowanie 
gminie Terespol i  jej jednost-
kom organizacyjnym za wspa-
niały plac zabaw oraz cudowne 
święto przedstawiły specjalny 
układ taneczny. Przedszkolaki 
po głośnym dziękujemy wręczyły 

wójtowi „złote serce„. Natomiast 
uczniowie szkoły podstawowej 
swój występ   tańca breakdance 
dedykowali nauczycielom, pra-
cownikom szkoły i  rodzicom, 
którzy nie szczędzili czasu, 
wysiłku i pomagali w przygoto-
waniu święta. Wszyscy byli pod 
wrażeniem dziecięcego wdzięku 
i budzących się talentów. W pro-
gramie znalazły się także liczne 
gry i  konkursy z  nagrodami, 
a także zabawy przy muzyce pod 
wodzą DJ Fantomasza, który 
znajduje pomysły na wywołanie 
dziecięcych uśmiechów. imprezę 
pod znakiem świetnej pogody 
i znakomitej frekwencji uczest-
ników zakończyła dyskoteka dla 
starszych dzieci.

D. Wowczeniuk

przez pryzmat tego, co robię, kim 
jestem, gdzie się udzielam. Dla nie-
których zawsze będzie „za mało”, 
„nie właściwie”, „nie zgodnie  
z ich interesem”. Zazwyczaj są 
to ludzie, którzy sami niczego 
wielkiego nie osiągnęli. Uciekam 
się od tego rodzaju „osobowo-
ści”. Szukam oazy normalności 
- wydawałoby się w normalnym, 
codziennym życiu - w zupełnie 
nienormalnych dla większości 
„normalnych ludzi” miejscach. 
Dlatego tak często spotkać mnie 
można na przykład wśród uczest-
ników Warsztatów Terapii Za-
jęciowej czy ostatnio w Szkole 
Specjalnej przy orzechowej - 
mówi Mariusz Maksymiuk. 

Magda Bogdan - Radio Biper
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Pierwsza impreza w ramach 
obchodów gminnego Dnia 
Dziecka odbyła się w  Koby-
lanach. Z tej okazji na terenie 
wokół boisk szkolnych bawiły 
się dzieci małe, które nie cho-
dzą jeszcze do szkoły, jak i na-
stolatki, każdy mógł wybrać coś 
dla siebie, bowiem organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji m.in. 
zawody sportowe i konkuren-
cje z udziałem rodziców, wiele 
konkursów, festiwal piosenki ro-
syjskiej i angielskiej, nauka gry 
na instrumentach, prowadzona 
przez muzyka i  folklorystę Ja-
centego ignatowicza, laureata 
wielu konkursów muzycznych 
i uczestnika programów telewi-
zyjnych. Na scenie odbywały się 
występy - inscenizacja dzieci 5-6 
letnich „Zaśpiewajmy i zagrajmy 
kochanym rodzicom” oraz „Pam-
pilio” klasy iV, a także specjalnie 
przygotowany na tę okazję układ 
taneczny sześciolatków. Dopisy-
wały humory i pogoda, ostatnio 
dość kapryśna tym razem nie 
popsuła zabawy.

neple - Szkoła Podstawowa 
im. J. U. niemcewicza – 9 

czerwca
Tego dnia odbyło się uroczy-

ste otwarcie boiska sportowego 
połączone z  obchodami Dnia 
Dziecka. Boisko wielofunkcyjne 
ze sztuczną nawierzchnią służy 
dzieciom pierwszy sezon. Znaj-
dują się tam urządzenia do gry 
w piłkę ręczną, koszykową i siat-
kową. Symbolicznego przecięcia 
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Dmuchana zjeżdżalnia, kro-
kodyl połykacz, mini tor prze-
szkód, dwie trampoliny oraz 

szkolny plac zabaw z huśtawkami 
– takie atrakcje czekały na wszyst-
kie dzieci z gminy Sosnówka 25 
czerwca. W tym dniu od godz. 
9 do 14 na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Sosnówce odbył się 
opóźniony ze względu na złe 
warunki pogodowe gminny 
Dzień Dziecka, na który wszyscy 
czekali z utęsknieniem. Podczas 
imprezy, dzieci mogły do woli 
korzystać ze wszystkich atrakcji 
za darmo. Ponadto było malowa-
nie twarzy, skręcanie zwierzątek 

3 czerwca br. w Szkole Pod-
stawowej im. Kajetana Sawczuka 
w  Komarnie Kolonii odbył 
się Dzień Dziecka połączony 
z Dniem Sportu. głównym za-
łożeniem imprezy było propago-
wanie wśród uczniów aktywnego 
spędzania czasu, zachęcenie ich 

cudownych rodziców mam. 
Przy dźwiękach tej piosenki 28 
maja w  Szkole Podstawowej 
w Wólce Dobryńskiej odbyła się 
uroczystość  z okazji Dnia Mamy 
i Taty. W kawiarnianej atmosfe-
rze licznie zgromadzeni rodzice 
wysłuchali pięknych wierszy 
i  z  serca płynących życzeń 
w wykonaniu swoich pociech. 
Niezwykle wzruszającym ele-

Gmina Konstantynów

Gmina Sosnówka

Dzień Dziecka i Dzień 
Sportu w Komarnie

do zdrowego stylu życia. Uroczy-
stość ta była oczekiwana przez 
dzieci, ponieważ dostarcza im 
zawsze wielu radosnych przeżyć. 
W tym roku dzień był również 
obfity w wiele atrakcji i niespo-
dzianek przygotowanych przez 
nauczycieli i rodziców. Na apelu 

z kolorowych balonów a także 
gry i zabawy prowadzone przez 
animatorów. W przerwie szalo-

nych zabaw dzieci mogły zjeść 
ciepłe kiełbaski z  grilla. Nie 
zabrakło także waty cukrowej, 
lodów i popcornu. Dzieci zado-
wolone i uśmiechnięte wróciły do 
domów i z pewnością na długo 
zapadnie im w pamięci ten dzień 
pełen wrażeń. organizatorem 
pikniku był gminny ośrodek 
Kultury w Sosnówce przy współ-
pracy gminnej Biblioteki Pub-
licznej oraz Rady Rodziców przy 
SP w Sosnówce i SP w Motwicy. 

Jolanta Mikulska

Gmina Zalesie

Dzieci pamiętały 
o rodzicach

mentem  były przepełnione mi-
łością listy pisane do rodziców 
oraz  prezentacja multimedialna  
„Kochanym rodzicom”, podczas 
której zaprezentowano rodzinne 
zdjęcia sprzed lat. Na zakoń-
czenie uroczystości   wszyscy 
rodzice otrzymali wykonane 
własnoręcznie przez dzieci 
upominki. 

(a)

szkolnym dyrektor grażyna Ja-
sińska-Pykało złożyła wszystkim 
uczniom życzenia; spełnienia 
marzeń, wytrwałości w dążeniu 
do wyznaczonego celu oraz dużo 
zdrowia. Pierwszym punktem 
uroczystości było podsumowanie 
konkursów przeprowadzonych 
w ramach ogólnopolskiej Kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
Dalsza część imprezy odbyła się 
na boisku szkolnym, gdzie prze-
prowadzono liczne konkuren-
cje sportowe (przeciąganie liny, 
wyścigi w workach, rzut piłką 
lekarską, rzut do celu, strzał do 
bramki z zasłoniętymi oczami 
itp.). Rozegrany zostały również 
mecz towarzyski wśród chłop-
ców z klas iV-Vi w piłkę nożną 
z zaprzyjaźnioną szkołą z Kon-
stantynowa oraz mecz w piłkę 
siatkową, gdzie przeciwnikami 
drużyny uczniów byli nauczyciele 
i rodzice. Wielkim powodzeniem 
wśród dzieci cieszyło się „wesołe 
miasteczko”, gdzie mogły do-

woli wyładować swoje pokłady 
energii. Między czasie dla zrege-
nerowania sił można było zjeść 
kiełbaskę z grilla, przygotowaną 
przez rodziców lub skosztować 
waty cukrowej. Dzień ten uświet-
niły pokazy sprzętu ratowniczego 
Straży Pożarnej z Konstantynowa. 
Festyn przebiegł w duchu walki 
fair-play, a wszyscy uczniowie ak-
tywnie spędzili czas, lecz nie by-
łoby to możliwe bez ludzi dobrego 
serca. Sponsorami Dnia Dziecka 
połączonego z  Dniem Sportu 
w szkole w Komarnie byli: aneta 
i Jarosław iwaniukowie, Ryszard 
Rabajczyk, Dariusz Szutko, Bank 
Spółdzielczy w Konstantynowie, 
Przedsiębiorstwo Rolno-Han-
dlowe -Władysław Russecki, Fa-
bryka Farb Drogowych „Kontur” 
– Jacek czarnecki, Piotr Firsiuk. 
Dyrektor szkoły, nauczyciele, 
uczniowie oraz Rada Rodziców 
dziękują sponsorom za pomoc 
i okazane serce. 

Katarzyna Nowik

Po w i a t  b i a l s k i
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Minęło pół wieku od mo-
mentu, kiedy pierwszy dzwonek 
rozbrzmiał w budynku szkoły 
przy ul. Sienkiewicza w Teres-
polu. Z  tej okazji, 7 czerwca, 
w Zespole Szkół Publicznych nr 
1 odbył się jubileusz, połączony 
z  obchodami imienia patrona 
szkoły św. Królowej Jadwigi.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w kościele p.w. świętej 
Trójcy, sprawowaną przez pro-
boszcza ks. Zdzisława Dudka. 
Następnie w  uroczystym po-
chodzie przemaszerowano do 
budynku ZSP, gdzie odsłonięta 
została tablica pamiątkowa, 
przedstawiająca postać patronki. 
Tablicę odsłonili uczniowie Do-
minika Selwesiuk i Maciej Bar-
mosz oraz dyrektor szkoły Zenon 

5 czerwca odwiedziła Ko-
deń grupa uczniów i nauczycieli 
z  Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 4 w Łodzi. Mieliśmy możli-
wość zaprezentowania im prac 
i zakresu działalności grupy te-
atralnej Perły Życia. Uczniowie 
ze Szkoły Specjalnej w Łodzi 

mogli osobiście przekonać się 
o  umiejętnościach i  zdolnoś-
ciach naszych uczestników po-
przez obejrzenie ciekawych prac 
wykonanych przez nich w pla-
cówkach. Skorzystaliśmy ze spo-
sobności, by wyświetlić gościom 
film „Hrabina cosel”, w którym 
wzięła udział grupa Perły Życia. 
Nauczyciele i młodzież wyrażali 
swój podziw dla zaangażowania 
i żywiołowości niepełnospraw-

50-lecie 
terespolskiej jedynki

iwanowski, którą następnie po-
świecili księża parafii rzymsko-
katolickiej oraz prawosławnej. 
główne uroczystości odbyły się 
w hali sportowej. Dyrektor Ze-
non iwanowski serdecznie po-
witał przybyłych gości, wśród 
których znaleźli się: poseł Sta-
nisław Żmijan, konsul RP na 

Białorusi anna Domska-Łuczak, 
dziekan ks. Marian Daniluk, mer 
Brześcia Władimir czernow, 
władze miasta Terespol na czele 
z burmistrzem Jackiem Danie-
lukiem, przewodniczącym Rady 
Miasta Jarosławem Tarasiukiem. 
Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili także dyrektorzy za-
przyjaźnionych szkół i placówek 
oświatowych, przedstawiciel po-
licji, służby celnej, zakładu kar-

nego, ośrodka ruchu drogowego, 
Rady Rodziców oraz emeryci 
i dawni pracownicy jedynki. Po 
krótkiej, ale ciekawej części ar-
tystycznej, dotyczącej patronki 
szkoły, wręczono statuetki Kró-
lowej Jadwigi gimnazjalistkom, 
które mogą poszczycić się wy-
bitnymi osiągnięciami zarówno 
naukowymi, jak i sportowymi, 
a przy tym reprezentują wzorową 
postawę. Nagrody trafiły w ręce: 
Klaudii Łozak, Justyny Jaroszuk, 
Sylwii Magielnickiej oraz Do-
miniki Niedźwiedziuk. Rodzi-
com uczennic wręczone zostały 
zaś listy gratulacyjne. Podczas 

uroczystości wręczono także 
nagrody zwycięzcom konkursu 
z wiedzy o patronce, zorganizo-
wanego przez nauczyciela Marka 
Ferensa. Jubileusz zakończono 
przemówieniami, w  których 
goście dziękując za zaproszenie, 
składali gratulacje i  serdeczne 
życzenia dalszej owocnej dzia-
łalności dyrekcji, gronu pedago-
gicznemu oraz uczniom szkoły. 
Jak na koniec podkreślił dyrektor 
Zenon iwanowski, piękna uro-
czystość wielkimi literami zapisze 
się w bogatej już historii terespol-
skiej jedynki.  

Kamila Korneluk

Niepełnosprawni 
z Łodzi odwiedzili 
Kodeń

nych aktorów oraz uszytych 
z wyobraźnią i znawstwem przed-
miotu strojów z epoki augusta ii 
Mocnego, które powstały w pra-
cowni krawieckiej Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. instruktorzy 
placówek i  nauczyciele mieli 
szansę na wymianę doświad-

czeń zawodowych, spostrzeżeń 
oraz możliwości poszukiwania 
rozwiązań z  zakresu działań 
podejmowanych na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Dokładamy 
starań, by wykorzystywać takie 
spotkania w celu integracji grup 
społecznych zagrożonych wyklu-
czeniem. To dobra sposobność 
poszerzania horyzontów osobis-
tych i zawodowych. 

Beata Kupryś
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1 i 2 czerwca br. odbył się 
w Studziance Dzień Dziecka.                            
W  zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Miej-
scowości Studzianka zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych uczest-
niczyło mimo kaprysów pogody 
blisko 40 osób. oprócz dzieci 
ze Studzianki były też pociechy 
z: Łomaz i Tucznej. Pierwszego 
dnia odbyły się gry sportowe, 
zaś drugiego na najmłodszych 
czekała trampolina obsługiwana 
przez Mirasa, na której można 
było skakać do woli. Zorganizo-
wano też turniej gry w warcaby, 
w którym sędziował Wiesław 
Węda. W  kategorii uczniów 
podstawówki wygrała Paulina 
Szenejko, pokonując w  finale 

Zmagania Bialskiego Talentu dobiegły końca. 
Zaszczytny tutuł otrzymała gabriela chomiczew-
ska, mieszkanka Sławatycz. Podczas obchodów 
Dni Białej Podlaskiej 23 czerwca rozdane zostały 
nagrody zwycięzcom konkursu organizowanego 
przez portal Biala24.pl. Bialskim Talentem 2013 
została 18-latka ze Sławatycz. Brała dział już  
w poprzedniej edycji udział wraz z Nadbużańskimi 
Słowikami. Wtedy wywalczyli nagrodę publicz-
ności. w nagrodę otrzymała notebook, wycieczkę 
do chorwacji, talon na zabiegi kosmetyczne i sesję 
zdjęciową. 

(a)

Gmina Łomazy

Sportowy Dzień 
Dziecka w Studziance

to jego duży sukces, zwłaszcza, 
że dopiero uczy się strzelać i miał 
za sobą tylko jeden trening. Dru-
gie miejsce zajęła Sandra Fuks 
z wynikiem 16 punktów, a trze-
cie Martyna Rozwadowska 11 
punktów.   W  kategorii open 
wygrał Mateusz olichwirowicz. 
Najszybszą konkurencją był tor 
przeszkód ze slalomem piłką na 
czas. W kategorii dziewcząt naj-
lepsza była Weronika Lewczuk. 
Wśród chłopców wygrał Da-
niel Fuks. W konkurencji strzał 
piłką do bramki zawodnicy mieli 
dwie próby, aby trafić do małej 
bramki o wielkości metr na pół 
metra z odległości 10 metrów.  
W finale  wygrała po dogrywce 
Weronika Lewczuk przed Ma-
teuszem Tokarskim. W kategorii 
gimnazjum w walce o pierwsze 
miejsce spotkali się Daniel Fuks 
z Pawłem Zającem. Triumfo-
wał Daniel, który zaliczył ani 
razu nie spudłował podczas 
zawodów. W kategorii ponad-
gimnazjalnej aż po dziewięciu 
dogrywkach wygrał ostatecznie 
Karol Lewczuk. odbył sie także 
mecz piłki nożnej dzieci kontra 
pełnoletni. W spotkaniu udział 
wzięło sześciu zawodników.. 
Mecz toczył się początkowo 
w wyrównanej walce. Pierwszą 
bramkę zdobył Tomasz Male-
wicz dla pełnoletnich. Na 2: 0 
podwyższył Łukasz Lewczuk. 
Wtedy dzieci zmobilizowały 
się i strzeliły bramkę kontaktową. 
Walka o piłkę toczyła się na każ-
dym metrze boiska. Po zagra-
niu ręką rzut karny wykonywały 
dzieci. Najmniejszy na boisku 

Talent ze 
Sławatycz pojedzie 
do Chorwacji

Damiana Zająca. W kategorii 
gimnazjum zwyciężył Daniel 
Kalinowski przed Danielem 
Fuksem. Kategorię ponadgim-
nazjalną wygrał Łukasz Lew-
czuk.  W  rzucie piłką do kosza 
najlepsza w grupie szkolnej była 
Martyna Rozwadowska przed 
Karoliną Kalinowską i  Da-
mianem Zającem. W kategorii 
gimnazjum do kosza najcelniej 
trafiał Mateusz olichwirowicz 
przed Danielem Kalinowskim 
i  Pawłem Zającem. ciekawą 
rywalizację stoczyli zawodnicy 
w małym turnieju łuczniczym. 
Wśród młodzików do lat 12 nie-
spodziewanie wygrał najmłod-
szy uczestnik Mikołaj Wysocki, 
który uzyskał 18 punktów. Jest 

Mikołaj Wysocki zaskoczył 
bramkarza Wiesława Wędę i ku 
radości dzieci wyrównał stan ry-
walizacji na 2:2. Trzecią bramkę 
dla pełnoletnich zdobył Łukasz 
Lewczuk. ambitnie grające dzie-
ciaki wyrównały za sprawą Mi-
chała Szenejko. Wynik remisowy 
utrzymywał się długo, ponieważ 
zacięta gra toczyła się w środku 
boiska. Żadna z drużyn nie mo-
gła zdobyć przewagi. Pełnoletni 
zaatakowali w  końce. Dzieci 
zamurowały bramkę i wybijały 
piłkę, nie dając sobie strzelić gola. 
W ostatniej akcji  meczu pełno-
letni przechylili szalę zwycięstwa 
na swoją stronę, zdobywając 
czwartą bramkę i wygrywając 
wynikiem 4:3. Mecz miał cha-
rakter zabawy i rekreacji, jednak 
dzieci już zapowiedziały srogi 
rewanż. Dla nas pełnoletnich to 
było wyzwanie.  Na zakończenie 
rozdano nagrody i wyróżnienia 
dla najlepszych w grach i rywali-
zacjach sportowych oraz wybrano 
najaktywniejszego uczestnika 
zmagań sportowych,  a został 
nim Mikołaj Wysocki. Uczest-
nicy korzystali z przygotowanych 
smakołyków i słodyczy oraz ga-
sili pragnienie wodą mineralną 
z sokiem. Na koniec wzięli udział 
w poczęstunku z grilla przygoto-
wanym przez angelikę Kukaw-
ską i  Joannę Brodacką. Dzień 
Dziecka odbył się w ramach rea-
lizacji zadania „aktywni w Stu-
dziance”, współfinansowanego ze 
środków Urzędu gminy Łomazy. 
Nagrody ufundował także Ry-
szard grom ze Szczecina.  

Łukasz Węda
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Z okazji Dnia Leśnika w Szkole Podstawowej  
w Wólce Dobryńskiej dnia 13 czerwca odbyło się uroczyste 
spotkanie. Uczniów odwiedziła Elżbieta Lach, inżynier 
nadzoru w Nadleśnictwie chotyłów. Szkoła od wielu 
lat współpracuje z leśnikami, wspólnie organizuje akcji 
ekologiczne oraz prowadzi działania służące ochronie śro-
dowiska. Uczniowie pod kierunkiem agnieszki ocipiuk, 
opiekunki Szkolnego Koła Miłośników Przyrody przy-
gotowali inscenizację „Leśny Duch”. Podsumowano też 
konkurs plastyczny W bajkowym lesie. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali ciekawe nagrody, ufundowane przez 
Nadleśnictwo chotyłów. 

(a)

12 i  13 czer wca dzieci 
z  Przedszkola Samorządo-
wego  w  Kons t a nt y now ie 
wzięły udział w wycieczce do 
gminnego centrum Kultury 
w Konstantynowie, gdzie w sali 
widowiskowej miały możliwość 
obejrzeć wystawę zdjęć- „Tam-
ten świat” adama Trochimiuka. 
Tematem fotografii byłyby sceny 
z życia codziennego mieszkań-
ców powiatu bialskiego z  lat 
80-tych. Dzieciom podobały 
się prezentowane fotograf ie 
najbardziej, niektórym z nich 
nadały swoje tytuły i  mim. 
„śpiące przedszkolaki”, „Koń 
na starym moście”, „Dzieciak 
w samochodzie” .

Kolejny rok akcji głośnego 
czytania dzieciom, w  której 
gminna Biblioteka Publiczna 
w Rokitnie bierze  czynny udział. 
Podczas ogólnopolskiego Ty-
godnia czytania Dzieciom, bi-
blioteka w Rokitnie codziennie 
organizowała spotkania różnych 
osób z młodymi czytelnikami.  
W tym szczególnym tygodniu 
do biblioteki przybyło 136 osób. 
oprócz dzieci w różnym wieku 
byli też nauczyciele i opiekuno-
wie najmłodszych dzieci. Lektorzy 
czytali wybrane pozycje klasyki 
polskiej i  obcej literatury dla 
dzieci. codzienne czytanie roz-
poczynano od  „Lokomotywy” 
Juliana Tuwima. Bardzo poucza-

Gmina Konstantynów

Przedszkolaki poznają 
historię i tradycje regionu

Udział w wystawie był dla 
przedszkolaków krótką lekcją hi-
storii. Przewodnikiem była Ewelina 
Niczyporuk. Dzieci dowiedziały 
się od niej wielu szczegółów do-
tyczących obejrzanych fotografii. 
Rozmawialiśmy również, dlaczego 
warto uwieczniać nasze otoczenie 
na fotografiach. Przy okazji oglą-
dania wystawy zdjęć odwiedziliśmy 
również pracownię rękodzieła znaj-
dującą się w gcK. Pani Ewelina 
zaprezentowała prace wykonane 
z papierowej wikliny. obejrzeliśmy 
również eksponaty związane z hi-
storią i tradycją regionu m.in. stroje, 
narzędzia, przedmioty codziennego 
użytku. 

Monika Jankiewicz

Dzień Leśnika 
w Wólce Dobryńskiej

W Rokitnie 
czytali dzieciom

jące były przygody „Kota File-
mona” Sławomira grabowskiego, 
a także „Żubr Pompik – zapach 
wiosny i inne historie, przygody 
żubra w lesie czytała pani leśnik, 
a przy okazji dzieci zapoznawały 
się z życiem lasu. głównym celem 
czytanych bajek i opowieści było 
przedstawienie młodym czytel-
nikom wartości wypływających 
z czytanych tekstów, które mają 
pomóc dzieciom w  ukształto-
waniu mocnego i prawego cha-
rakteru. codzienne czytanie 
kończyła wspólna zabawa i słodki 
poczęstunek, a podczas czytania 
nie obyło się bez pomocy dzieci, 
które pokazały swoje możliwości. 

(a)
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12 czerwca w Terespolu Klub 
olimpijczyka zorganizował za-
wody sportowo - rekreacyjne 
dla dzieci z miejscowego przed-
szkola. W parku przy liceum 
stawiło się ponad 100 małych 
sportowców. otwarcie imprezy 
odbyło się tradycyjnie zgodnie 
z ceremoniałem olimpijskim. 
Magda gregorczuk, Nikola 
Przytuła, Michał Nowicki, Piotr 
gołębiowski, Stasio Kuras i Ka-
mil chiluk wnieśli uroczyście 
flagę olimpijską, a przy dźwię-
kach hymnu olimpijskiego na 
maszt wciągnął burmistrz mia-
sta Jacek Danieluk. Pochodnię 
z ogniem wniósł Mikołaj Lesik. 
Znicz olimpijski zapaliła dyrektor 
przedszkola Joanna oleszczuk. 
apel olimpijski odczytała repre-
zentantka szkoły w lekkoatletyce 
Weronika guziuk. Burmistrz 

2 czerwca, odbyła się na hali 
sportowej Miejskiego ośrodka 
Kultury impreza z okazji Dnia 
Dziecka - Rodzina Razem. 
Najmłodszym mieszkańcom 
miasta i okolic przygotowano 
wiele atrakcji. oprócz darmo-
wego wesołego miasteczka, od-
bywały się przez cały czas gry i 
zabawy dla dzieci, które przepro-
wadził znany w regionie wodzi-
rej Fantomasz wspólnie z swoją 
uroczą animatorką. Nie zabra-
kło wspólnych tańców, zabawy 

Rodzina razem
z klaunami, malowania buziek 
i robienia zwierząt lub przed-
miotów z balonów. Ponadto pra-
cownia plastyczna przygotowała 
dla dzieci konkursy plastyczne, 
a na orliku odbyły się zabawy 
sportowe (rzut do celu, chodzenie 
na szczudłach). Podczas imprezy 
swój sprzęt militarny zaprezen-
towała terespolska grupa aSg 
Korpus Wschodni. Dodatkową 
atrakcją była przygotowana przez 
nich strzelnica. Dodatkowo swo-
ich czworonożnych funkcjona-

riuszy (specjalnie szkolone psy) 
zaprezentowała Straż graniczna. 

Nie zabrakło również dobrej 
muzyki. Wystąpił Jacek Musia-
towicz, znany w regionie poeta i 
bard, któremu towarzyszył nasto-
letni syn, mistrzowsko grający na 
gitarze elektrycznej. Mimo tak 
młodego wieku, Michała można 
nazwać śmiało wirtuozem gitary. 
Wystąpił również zespół Wakat, 

serwując zebranym przeboje mu-
zyki pop, folk i disco. Największym 
powodzeniem wśród najmłodszych 
cieszyło się wesołe miasteczko, 
czyli: dmuchane zamki, trampo-
liny i baseny z piłeczkami, które 
od początku imprezy były oblegane 
przez dzieci i młodzież. Tradycyj-
nie już można było skorzystać z ta-
kiej atrakcji za darmo.  

(a)

Terespol

Olimpiada terespolskich 
przedszkolaków

Jacek Daniluk powitał dzieci, 
podziękował za organizację. 
Wyraził nadzieję, że wśród nich 
są przyszli olimpijczycy. Życzył 
pięknej pogody i udanej zabawy. 
Wygłosił formułkę otwierającą 
zawody. Dzieci przystąpiły do 
przygotowanych przez organi-
zatorów kilkudziesięciu konku-

rencji dokładnie dostosowanych 
do wieku, możliwości i potrzeb. 
Wszyscy świetnie się bawili. Wi-
dać było wielkie zaangażowanie 
i chęć sprawdzenia się. Nie było 
przegranych, czy wygranych. 
Każde z dzieci było zwycięzcą. 
Żadna z konkurencji nie była 
trudna, a w razie kłopotów dzieci 
mogły liczyć na dyskretną pomoc 
młodzieży pomagającej w spraw-
nym przeprowadzeniu imprezy. 
Było słonecznie, wesoło i kolo-
rowo. Z głośników płynęła dzie-
cięca muzyka. Wszystkie dzieci 

otrzymały dyplomy zaprojekto-
wane przez uczniów liceum. Na-
tomiast przedszkole otrzymało 
w nagrodę za udział w olimpia-
dzie „Małpi gaj” ze zjeżdżalnią 
oraz mini szczudła. Fundatorem 
upominków był Urząd Miasta 
w Terespolu. Na zakończenie 
wszystkie dzieci wspólnie z orga-
nizatorami odtańczyły „pociąg”. 
Dyrektor Joanna oleszczuk po-
dziękowała za organizację i jed-
nocześnie wyraziła nadzieję na 
spotkanie w przyszłym roku.

Krystyna Pucer
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Dużo śmiechu i radości, cu-
downy klimat, wspaniała zabawa 
do samego wieczora. To wszystko 
za sprawą Dnia Matki i Dziecka, 
który odbył się 2 czerwca na sta-
dionie w Sławatyczach. Pomysł 
na imprezę wyszedł z gminnego 

Gmina Sławatycze

Dzień Matki i Dziecka
ośrodka Kultury, Zespołu Szkół 
i gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sławatyczach. Do prac organi-
zacyjnych włączali się nauczyciele 
najmłodszych klas szkoły pod-
stawowej i rodzice dzieci uczęsz-
czających na zajęcia do goK. 

Zabawa rozpoczęła się występem 
dzieci z grupy tanecznej w stro-
jach podlaskich z miejscowego 
Zespołu Szkół. Dzieci i młodzież 
odważnie i z uśmiechem na twa-
rzy śpiewały piosenki i recytowały 
wiersze dedykowane mamom. 
Wystąpiła grupa teatralna ze 
szkoły w Sławatyczach w przed-
stawieniu „Kozucha Kłamczu-
cha”. Po występach najmłodsi 
mieli zapewnione sporo atrakcji, 
m.in. trzy dmuchane urządzenia, 
z których korzystanie było dar-
mowe. Brały udział w zabawach z 
chustą animacyjną i w konkursie 

plastycznym, zorganizowanym 
przez firmę promującą kolektory 
słoneczne z Siedlec. W między-
czasie odbył się pokaz sprzętu 
Straży granicznej ze Sławatycz. 
organizatorzy przygotowali 
kiełbaski z grilla uczestnikom 
imprezy. imprezę uświetniły wy-
stępy solistów i grup wokalnych 
z miejscowego goK. Muzyka 
i zabawy trwały nieprzerwanie 
do godz. 18. organizatorzy skła-
dają podziękowanie dla Urzędu 
gminy w Sławatyczach za spon-
soring dmuchanego placu zabaw 
dla dzieci.                         (a)

Starostwo Powiatowe wraz 
z Powiatową Stacją Sanitarno- 
Epidemiologiczną i dietetykiem 
anną galczak-Kondraciuk 
przystąpiło w  maju do reali-
zacji autorsk iego programu 
„Przedszkole zdrowe i  przy-
jazne dziecku z  cukrzycą”.  
akces do programu wyraziło 
pięć przedszkoli z  powiatu 
bialskiego: Przedszkole Samo-
rządowe w Janowie Podlaskim, 
Przedszkole Samorządowe 
w  Konstantynowie, Przed-
szkole Samorządowe w Leśnej 
Podlaskiej, Przedszkole Samo-
rządowe w Łomazach, Przed-
szkole Publiczne w Rossoszu. 
Program ten dedykowany jest 
wychowankom, wychowaw-
com, personelowi i  rodzicom 
biorących udział w  projekcie 
przedszkoli. celem projektu jest 
przygotowanie środowiska na 
przyjęcie dziecka z cukrzycą do 
środowiska przedszkolnego oraz 
budowanie szeroko rozumianej 

Przedszkole zdrowe i przyjazne 
dziecku z cukrzycą

świadomości zdrowotnej i pro-
mowanie zdrowego stylu życia.

Pierwsza część projektu de-
dykowana była dla intendentek, 
kucharek i dyrekcji uczestniczącej 
w projekcie. Warsztaty prowa-
dziła 23 maja i 10 czerwca diete-
tyk i współautor programu anna 
galczak-Kondraciuk. Zajęcia 
rozpoczęły się od przypomnienia 
podstawowych zasad prawidło-
wego żywienia dzieci w wieku 
3-6 lat w oparciu o Normy Ży-
wienia. omówione zostały za-
sady prawidłowego żywienia na 
podstawie piramidy zdrowego 
żywienia. Następnym krokiem 
była część praktyczna, czyli 
wprowadzenie w tajniki oblicza-
nia wymienników węglowoda-
nowych, białkowo-tłuszczowych 
jak również wprowadzenie poję-
cia indeks glikemiczny oraz two-
rzenie wzorcowych jadłospisów 
w przedszkolach. 

Do przeprowadzenia ćwiczeń 
zakupiono ze środków Starostwa 

elektroniczne wagi kuchenne. 
Umiejętności, jakie zdobyły inten-
dentki, kucharki i dyrekcja zostały 
potwierdzone zaświadczeniem 
ukończenia kursu. śmiało można 
stwierdzić, że przedszkola w Ło-
mazach, Leśnej Podlasce, Ros-
soszu, Konstantynowie i Janowie 
Podlaskim są gotowe do przyjęcia 
dzieci z cukrzycą. 

Druga cześć projektu dedy-
kowana była przedszkolakom, 
którzy poznawali zasady prawid-
łowego żywienia na podstawie 
wzorcowej piramidy żywienia 
a następnie same układały takie 
piramidy zdrowia.  Na przykła-
dzie lewka Lennego, który sam 
jest diabetykiem, przedszkolaki 
dowiedziały się co to jest cukrzyca, 
jak również, że dzieci chore na 
cukrzycę mogą tak jak i one cie-
szyć się pełnią życia, jeść swoje 
ulubione potrawy i grać w piłkę 
ze swoimi zdrowymi kolegami. 
Przedszkolaczki z łatwością roz-
poznają jakie produkty są zdrowe, 
a jakie nam szkodzą. Ważne by 
ta wiedza była również odzwier-

ciedleniem w codziennym jadło-
spisie domowym. Rodzice oraz 
wychowawczynie przedszkolaków 
zostawali poinformowani jak sobie 
radzić w przypadku niedocukrze-
nia (hipoglikemii) u dziecka, jaka 
jest różnica między cukrzycą typu 
i i cukrzycą typu ii oraz o waż-
ności racjonalnego żywienia ca-
łej populacji a przede wszystkim 
naszych „milusińskich” zgodnie 
z ludową maksymą, „czego Jaś 
się nie nauczy tego Jan nie będzie 
umiał” . 

Wszystk ie przedszkola 
wchodzące w program otrzymały 
atrakcyjne nagrody a wszyscy 
wychowankowie drobne upo-
minki. Projekt będzie kontynuo-
wany w przyszłym roku a chętne 
przedszkola zostaną przeszkolone 
i zakwalifikowane do Powiatowej 
Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie i  będą mogły ubiegać się 
o certyfikat powiatowy a w per-
spektywie wojewódzki. gratu-
lacje dla wszystkich przedszkoli, 
które brały udział w projekcie.  

(a)
FOTORELACJA  NA  STR.  45
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Warsztaty dla kucharek, intendentek i dyrekcji Warsztaty dla kucharek, intendentek i dyrekcji

Piramida zdrowia ułożona przez przedszkolaki Przedszkole Publiczne w Rossoszu

Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie

Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej Przedszkole samorządowe w Łomazach
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Te r e s p o l

13 i 14 czerwca grupa ucz-
niów z Zespołu Szkół Publicz-
nych nr 1 w  Terespolu wraz 
z nauczycielami: Kamilą Korne-
luk, anną Warakomską i Mar-
kiem Ferensem przebywała w na 
Białorusi. Dzieci udały się tam 
na zaproszenie ałły Sapieżyń-
skiej, dyrektorki Wioski Dzie-
cięcej w Kobryniu. Na terenie 
wioski znajduje się 15 domów, 
w których przebywa około 120 
dzieci, którymi opiekują się 

27 maja w Zespole Szkół 
Publicznych nr 1 w Terespolu 
odbyła się prezentacja ekraniza-
cji powieści J.i. Kraszewskiego 
„Hrabina cosel”. Jest to nie-
zwykła adaptacja, zważywszy na 
fakt, że jej twórcami są uczest-
nicy środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kodniu. 
grupa niepełnosprawnych, ale 
wyjątkowo uzdolnionych ludzi, 
pracujących pod kierunkiem 
Beaty Kupryś oraz Marty Po-
morskiej, tym razem zaprezen-
towała swoje dzieło młodszej 
publiczności. Na pokaz przybyli 
także  zaproszeni gości, bur-
mistrz Jacek Danieluk, dyrektor 
MoK anna Pietrusik, dyrektor 
Przedszkola Miejskiego Joanna 
oleszczuk, dyrektor Poradni 

Uczniowie terespolskiej jedynki w Kobryniu

Wyjątkowa lekcja tolerancji

małżeństwa bądź matki wraz 
z pomocnicami. Uczniowie z Te-
respola zostali podzieleni na kil-
kuosobowe grupki i zamieszkali 
w poszczególnych domach, gdzie 
trafili pod opiekę białoruskich 
mam. Po obiedzie terespolanie 
wyruszyli do aquaparku, gdzie 
spędzili czas na zjeżdżalniach, 
kąpiąc się w jacuzzi i korzystając 
z sauny. Wieczorem natomiast 
gospodarze przygotowali krótką 
część artystyczną, ognisko oraz 

dyskotekę. Podczas zabaw dzieci 
z Polski i Białorusi świetnie się 
razem bawili, mimo bariery ję-
zykowej. Podczas drugiego dnia 
pobytu uczniowie z Terespola 
zwiedzili jedną ze szkół w Ko-
bryniu, odwiedzili polski koś-
ciół p.w. Zaśnięcia Maryi Panny 
w Kobryniu, o którym bardzo 
ciekawie opowiadał ksiądz po-
chodzący z Polski, który już 10 
lat kieruje tą parafią. Po południu 
uczniowie doskonale bawili się 

na lodowisku, a potem w we-
sołym miasteczku, szalejąc na 
karuzelach. Wycieczkę zakoń-
czyli zaś zakupami w Koronie 
w Brześciu. Pobyt w Kobryniu 
był niezwykle udany za sprawą 
ogromnej gościnności zarówno 
dyrekcji, jak i matek oraz dzieci 
mieszkających w wiosce, którzy 
przyjęli gości z Polski niezwykle 
serdecznie, zapewniając trosk-
liwą opiekę i znakomitą zabawę. 

KK

Psychologiczno-Pedagogicznej 
Zofia Polaczuk, przewodnicząca 
Rady Rodziców Barbara Szpry-
chel, przedstawiciele Klubu Se-
niora „Siwy Włos”. Uczniowie 

szkoły podstawowej, nauczyciele, 
pracownicy oraz goście z zacieka-
wieniem wysłuchali prezentacji 
oraz obejrzeli menueta wyko-
nanego przez tych niezwykłych 

aktorów, którzy wystąpili przed 
publicznością w pięknych stro-
jach z osiemnastego wieku. Na-
stępnie za sprawą filmu widzowie 
znaleźli się w innej epoce, po-
znają losy Hrabiny cosel. głośne 
oklaski bez wątpienia świadczyły 
o  tym, że dzieło uczestników 
środowiskowego Domu Samo-
pomocy oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kodniu spodobało 
się publiczności. Dyrektor Zenon 
iwanowski, kończąc to spotka-
nie, wyraził uznanie dla pracy 
twórców oraz nadzieję na dal-
szą i owocną współpracę. Pokaz 
filmu odbył się dzięki zaangażo-
waniu nauczycieli bibliotekarzy 
anny Klim oraz Kamili Korne-
luk, które już od dwóch lat starają 
się oswoić dzieci oraz młodzieży 
z niepełnosprawnością, która jak 
pokazują aktorzy filmu, wcale nie 
musi stanowić bariery w realizacji 
marzeń. 

KK
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14 czerwca na terenie parku 
EcKiW oHP w Roskoszy miał 
miejsce Piknik Ekologiczny, 

zorganizowany przez członków 
Klubu aktywnych, który prężnie 
działa przy EcKiW na polu eko-

logii i ochrony środowiska. W pik-
niku tym brali udział uczestnicy 
EcKiW oHP w Roskoszy. 

26 czerwca dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana 
Sawczuka w Komarnie Kolo-
nii grażyna Jasińska-Pykało 
wręczyła przyszłym uczniom 
plecaki wraz z wyposażeniem. 
W spotkaniu wzięli udział rów-
nież uczniowie oraz nauczyciele. 
operator gazociągów Przesyło-
wych gaz- System S.a. przeka-
zał dzieciom rozpoczynającym 

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

Piknik Ekologiczny
cel imprezy to przede 

wszystkim edukacja proeko-
logiczna i  rekreacja; uświado-

mienie młodzieży jak ważną 
rolę w życiu człowieka odgrywa 
czysta ziemia i środowisko; jakie 

są sposoby zapobiegania zanie-
czyszczenia naszej planety oraz 
co należy robić, aby na co dzień 

Gmina Konstantynów

Wyprawka  pierwszaków
naukę w placówce wyprawki, 
w skład których wchodził ple-
cak, woreczek na buty, piórnik. 
Zgodnie z przyjętym Progra-
mem Społecznej odpowiedzial-
ności Biznesu gaz- System S.a. 
aktywnie angażuje się w dialog 
z otoczeniem oraz wspiera ini-
cjatywy między innymi z  za-
kresu edukacji. 

 Katarzyna Nowik

dbać o przyrodę, która nas ota-
cza. Program pikniku obfitował 
w wiele konkurencji, do których 
stanęły czteroosobowe drużyny 
składające się z wychowanków 
EcKiW.  Pierwszą z nich był 
test wiedzy o ochronie środo-
wiska, którego wyniki były 
niezwykle zadowalające. Były 
też dowodem na to, że młodzi 
ludzie są doskonale świadomi, 
jak ważną rolę w życiu człowieka 
odgrywa czyste środowisko. 
W trakcie kolejnej z konkuren-
cji Kalambur uczestnicy odga-
dywali ekologiczne hasła. Nie 
zabrakło też konkurencji, która 
sprawdziła nie tylko wiedzę, ale 
i sprawność fizyczną. Polegała 
ona na jak najszybszym umiesz-
czeniu odpadów przeznaczonych 
do recyklingu w odpowiednich 
pojemnikach. Konkurencje ta-
kie jak: wykonanie z dostępnych 

materiałów zabawki ekologicz-
nej oraz zaprojektowanie pla-
katu Eko - Ziemia pokazały, 
że mamy nie tylko mądrą, ale 
i  niezwykle kreatywną mło-
dzież.  Każdy turniej ma to do 
siebie, że należy wyłonić jego 
zwycięzców i w tym przypadku, 
chociaż walka była wyrównana 
i każda drużyna dawała z siebie 
wszystko, nagrodzone zostały 
te trzy pierwsze, które uzyskały 
najwięcej punktów. Zwycięzców 
nagrodzono rzeczowymi upo-
minkami, a wszyscy pozostali 
uczestnicy pikniku dostali pa-
miątkowe, ekologiczne teczki. 
Kulminacyjnym punktem im-
prezy było ognisko na świeżym 
powietrzu, podczas którego 
młodzież miała jeszcze jedną 
okazję do integracji i dyskusji na 
tematy proekologiczne.

Małgorzata Zając
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* Czy chętnie wraca pan do 
rodzinnego miasta?

- Wspominam Białą Podla-
ską z ogromnym sentymentem 
i  chętnie do niej wracam. Tu 
spędziłem okres dzieciństwa 
i  pierwszych miłości. Mam 
ogromny sentyment do wielu 
miejsc i ubolewam, że odwie-
dzam je tak rzadko. Nie byłem 
zbyt dobrym uczniem, ale dzięki 
ujawnionej pasji udało mi się 
szczęśliwie ukończyć liceum 
i dostać się na wydział aktorski. 
Przy całym niepozornym wyglą-
dzie znalazło się dla mnie miejsce 
w teatrze i filmie. Może dlatego, 
że poznałem na swej drodze 
wielu wspaniałych i życzliwych 
mi ludzi. Biała Podlaska zawsze 
pozostanie bliska memu sercu. 
Dzisiejszy pobyt dedykuję zmar-
łej niedawno żonie Krystynie. 
Przeżyliśmy razem 58 lat.

* Co utkwiło panu w pamięci 
z lat, gdy był pan uczniem bial-
skiego liceum?

- chyba pierwsze doświad-
czenia teatralne. W liceum spot-
kałem wspaniałych pedagogów. 
Pozwolili mi zakochać się w lite-
raturze i uświadomili smak sceny. 
Nie wiem, czy wybrałbym ten 
zawód bez ich impulsu. Wiele 
zawdzięczam Karolinie Beylin 
i alinie Walewskiej, związanym 
z Lo im. E. Plater. Dzięki pani 
Beylin, późniejszej recenzentce 
teatralnej i autorce wielu wspa-
niałych książek o Warszawie, 
zagrałem rolę Jacusia Matołka 
w  szkolnej sztuce „Wtorek 16 
grudnia”. Zaskarbiła mi ona 
sporą popularność w szkole. Po-
tem pani Walewska reżyserowała 
widowisko legionowe „gałązka 
rozmarynu” Edmunda Nowa-
kowskiego. Zagrałem w nim rolę 
legionisty iskry, który umiera na 
scenie. Po premierze podszedł do 
mnie groźny profesor matematyki 
Szwarcewicz, przetarł okulary 

Wywi a d  g o ś c i ń c a

Z Kłosem przez życie
Rozmowa z honorowym obywatelem 
Białej Podlaskiej Romanem Kłosowskim
inauguracja tegorocznych Dni Białej Podlaskiej rozpoczęła się od 
promocji biografii znanego aktora Romana Kłosowskiego. Arty-
sta przybył w towarzystwie Jagody opalińskiej, autorki książki. 
chętnie odpowiadał na pytania i wpisywał dedykacje swoim sym-
patykom.

i powiedział: - Słuchaj Kłosow-
ski. Dopóki ja tutaj będę, to masz 
z matematyki dostateczny. Nie-
stety, szybko wyjechał z Białej 
i dwóje znowu do mnie wróciły.

* Inaczej mówiąc wybór 
szkoły aktorskiej nie był przy-
padkowy.

- Teatr istotnie mnie frapo-
wał, jakkolwiek miałem też inne 
zainteresowania. Myślałem, że 
jeśli nie zostanę piłkarzem lub 
bokserem, wybiorę zawód aktora. 
Jestem dzieckiem szczęśliwego 
przypadku.

* Czy trudno było przekonać 
egzaminatorów do swego wzro-
stu i wyglądu? Nie jawił się pan 
przecież typem amanta?

- Już wtedy wyróżniałem się, 
że byłem taki nietypowy. Tak 
było i potem. Jeśli stałem w gru-
pie aktorów, czułem, że ludzie 
patrzą właśnie na mnie. Podczas 
egzaminu członkowie komisji 
uważnie mi się przyglądali. Ka-
zali nawet zdjąć marynarkę, 
zanim pozwolili recytować wy-
brane fragmenty tekstów. Pro-
fesor aleksander Zelwerowicz 
stwierdził, że głos dobry, ale nic 
poza tym. Egzamin skończył się 
jednak dla mnie szczęśliwie. Na 
pożegnanie usłyszałem, że po 
raz pierwszy w historii uczelni 
studentem została osoba tak 

nikczemnej postury. o dziwo, 
uczelnię skończyłem bez żad-
nych kłopotów. otrzymywałem 
nawet stypendium artystyczne. 
Szczęśliwie ułożyło mi się też 
z pracą. Zapewne dlatego, że 
uosabiam nadprzeciętną prze-
ciętność. aktorem jestem już 
60 lat. 

* Z  czym łączy pan aktor-
stwo?

- Przede wszystkim z piękną 
przygodą. W moim odczuciu ak-
tor nie może być jednostronny. 

Nigdy nie myślałem, że będę 
bawił ludzi. chciałem im coś 
powiedzieć od siebie. Dlatego, 
kiedy reżyserzy zaczęli mnie 
obsadzać  tylko w rolach kome-
diowych, zbudził się we mnie 
protest. Zaowocował on tym, że 
skończyłem studia reżyserskie, by 
móc samemu realizować to, co we 
mnie naprawdę siedzi. chciałem 
wyrażać poglądy na tematy spo-
łeczne i polityczne, a wąski zakres 
komediowej szufladki ograniczał 
mi ruchy. Dzięki scenie osiągną-
łem spełnienie marzeń

* Czy pamięta pan jeszcze 
swoje pierwsze role?

- oczywiście, pamiętam. 
W 1953 roku wraz z grupą kole-
gów - absolwentów wyruszyliśmy 
do Szczecina. Znaleźliśmy życz-
liwy klimat w Teatrze Polskim. 
Wystąpiłem tam jako Franio 
w „Szczęściu Frania”. grałem 
dramatyczną rolę nieszczęśli-
wego subiekta i po raz pierwszy 
zauważyłem skłonność widowni 
do uśmiechu. Ta świadomość 
pozwoliła mi zbudować warsztat 
aktorski. Teraz wiem dobrze co 
należy zrobić, by widownia do-
brze się bawiła.

* W którym momencie rozpo-
czął Pan przygodę z filmem?

- Zacząłem grać jeszcze 
w szkole teatralnej. Debiutowa-
łem w filmie „Trzy opowieści”,  
grając tam junaka meldującego 
przełożonym wykonanie 400 
proc. normy. Za wstawienni-
ctwem Lucyny Winnickiej tra-
fił mi się epizod w „Pamiątce 
z  celulozy”. Później zagrałem 
w filmach „cień” Jerzego Ka-
walerowicza, „Eroica” andrzeja 
Munka, „Ewa chce spać” Ta-
deusza chmielewskiego i „Baza 
ludzi umarłych” czesława Pe-
telskiego. Doczekałem się nawet 
w  rodzinnej Białej Podlaskiej 
festiwalu filmów Romana Kło-
sowskiego. Zorganizował go pan 
Borowski, który wpuszczał mnie 
jako małego szkraba do kina bez 
biletu. Zagrałem w ponad 70 
filmach.

* Przez pewien czas koja-
rzono Pana z dobrym wojakiem 
Szwejkiem. Czy podoba się panu 
proza Haška?

- „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka” były moją ulubioną lek-
turą. Dane mi było zagrać rolę 
Szwejka czterokrotnie, z czego 

Roman Kłosowski świętuje w tym roku 60-lecie pracy arty-
stycznej. Jubileusz uczcił rolą Krappa, bohatera „ostatniej ta-
śmy” Becketta w reżyserii Krzysztofa Prusa, na scenie Teatru im.  
J. osterwy w gorzowie Wielkopolskim. 23 marca odbyła się pre-
miera spektaklu, a po niej benefis aktora. cztery dni później został 
uhonorowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „gloria artis”. Roman 
Kłosowski urodził się w Białej Podlaskiej 84 lata temu. W 1953 r. 
ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie, a potem wydział reżyserski tej uczelni. Ma w do-
robku wiele znakomitych ról teatralnych i filmowych. W latach 
1955-76 pracował w warszawskich teatrach: Dramatycznym, 
Ludowym i Nowym. Potem był dyrektorem Teatru Powszechnego 
w Łodzi. W latach 1981-98 pracował w stołecznym Teatrze Syrena.
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16 czerwca na terenie Szkoły 
Podstawowej w Szóstce odbył 
się piknik rodzinny. Na przyby-
łych gości czekało wiele atrakcji. 
Dzieci mogły bawić się na dmu-
chanych zjeżdżalniach, wśród 
kolorowych piłeczek, poskakać 
na trampolinie i euro bangi, 
upiększyć swoją twarz koloro-
wymi rysunkami oraz potańczyć 
z Miki i mini-myszkami, które 
specjalnie na tę okazję dotarły 
do nas z ameryki. Przygoto-
wano wiele różnych konkursów 
z nagrodami, np. strzelanie na 

Wywi a d  g o ś c i ń c a

Gmina Drelów

Piknik rodzinny w Szóstce
bramkę, żonglerka piłką, a także 
rodzinny turniej wiedzy „Koło 
fortuny”. Uczniowie z grupy te-
atralnej J. Zgorzałek wystawili 
spektakl „czerwony Kapturek”, 
którego scenografię stanowiło na-
turalne otoczenie naszej szkoły 
– drzewa oraz kwiaty rosnące na 
skalniakach. Rodzice mogli wy-
słuchać piosenek oraz obejrzeć 
występy przygotowane przez ich 
pociechy. chętni mogli również 
potańczyć przy gorących rytmach 
płynących z głośników. Każdy 
mógł poczęstować się pysznym 

ciastem przygotowanym przez 
rodziców lub upiec kiełbaskę 
na ognisk. Uczestnicy festynu 
korzystali z atrakcji za darmo, 
dzięki realizacji projektu „Two-
rzenie i rozwijanie standardów 
usług, pomocy i integracji spo-
łecznej”. impreza została zor-
ganizowane przez wójta gminy 
Drelów, gminny ośrodek Po-
mocy Społecznej oraz Szkołę 
Podstawową w Szóstce. impreza 
udała się znakomicie. Przybyło 
wiele osób z różnych miejscowo-
ści i gmin, utwierdzając organi-
zatorów w tym, że taki spotkania 
są bardzo potrzebne i ważne oraz 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem i popularnością.

Elżbieta  Borowik

jestem dumny. Pierwszy raz gra-
łem go wieku 30 lat, ostatni jako 
60-latek. Hašek łączył świetny 
humor z  mądrością życiową. 
Doprowadzał opisywany świat 
do absurdu, co kojarzy mi się 
z obecną rzeczywistością.

* Olbrzymią popularność 
zapewniła panu zabawna rola 
Maliniaka w  dwóch seriach 
„Czterdziestolatka”. Jak współpra-
cowało się panu z Jerzym Gruzą?

- Poznałem go wcześniej 
w  telewizji. Reżyserował pro-
gram satyryczny „Poznajmy 
się”. grałem w nim rolę kuzyna 
z  prowincji, który wchodził 
niespodziewanie i przeszkadzał 
światowemu bywalcowi Bogu-
miłowi Kobieli. Zanim doszło 
do kręcenia „czterdziestolatka”, 
otrzymałem od gruzy propozy-
cje udziału w kilku jego sztukach. 
Powodzenie serialu wiązało się 

w znacznym stopniu ze świetnym 
scenariuszem. Postać Maliniaka 
początkowo mi się nie podobała, 
bo to człowiek wielu ułomności. 
Zmieniłem zdanie po reakcji 
widzów na emisję „czterdzie-
stolatka”. Ludzie mnie polubili 
i do dziś poznają na ulicy. Jest to 
bardzo sympatyczne.

* Miał pan w swej karierze 
okres kierowania teatrem. Proszę 
powiedzieć, które zadanie wyda-
wało się panu łatwiejsze- aktora 
czy dyrektora?

- cenię sobie bardzo 6 - letni 
okres dyrektorowania w łódzkim 
Teatrze Powszechnym. Byłem 
człowiekiem łatwowiernym, sen-
tymentalnym, więc aktorzy mięli 
ze mną nieźle. W Łodzi mogłem 
wreszcie zrealizować to, co mnie 
autentycznie interesowało, bolało. 
Wydaje mi się, ze te 6 lat były do-
brym okresem dla teatru. Udało 

mi się ściągnąć znakomitych re-
żyserów: andrzeja Kondratiuka, 

Janusza Kondratiuka, Janusza 
Zaorskiego, grzegorza Królikie-
wicza, Tadeusza Junaka, Lidię 
Zamkow i Józefa grudę. Zawód 

aktora wymaga stałej, uciążliwej 
pracy. cieszę się, że mogłem zagrać 

wielkie role: Hamleta, Ryszarda 
iii, Puka, Szwejka, Mazdaka, Ho-
rodniczego i chlestakowa.

Rozmawiał: Istvan Grabowski
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Kresowe Bractwo Strzel-
ców Kurkowych im. orła Bia-
łego w Terespolu zorganizowało 
22 czerwca kolejne wydarzenie 
kulturalne. Tym razem w  sali 
konferencyjnej mieszczącej się 
w Bibliotece Miejskiej odbyło 
się spotkanie z  terespolską pi-
sarką  Ewą Bagłaj  oraz biało-
ruskim historykiem Leonidem 
Nieśc iorczuk iem. autorzy 
promowali swoje najnowsze 
książki.  Ewa Bagłaj,   pisarka 
pochodząca z Terespola, obecnie 
mieszka i pracuje w Warszawie. 
Jest autorką książki biograficznej 
o matce aktora Daniela olbrych-
skiego „Słoneczna Dziewczyna” 
- opowieść o Klementynie Soło-
nowicz- olbrychskiej. Jest także 
autorką cyklu powieści dla mło-
dzieży: „Broszka”, „Dublerka” 
i „Prymuska”. Na sobotnim spot-
kaniu autorka promowała swoją 
najnowszą, książkę „Prymuska”. 
Jest to dalsza część przygód mło-
dej dziewczyny, dla której praca, 
jako wolontariuszka, na stadninie 
koni stała się życiową pasją. Nie 
brakuje w powieści wątków kry-
minalnych, które dzieją się m.in. 
w Terespolu oraz w stadninie koni 
w Kostomłotach. Nasza pisarka 
porusza wiele wątków związa-
nych z lokalną kulturą i historią 
o niezwykłej więzi, jaka istnieje 
pomiędzy człowiekiem i koniem. 
Serdecznie zachęcamy do lek-

14 czerwca odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku szkolnego 
2012/2013 klas: ii ks, iii wz , 
iii f  i iii m Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Zakładu Doskona-
lenia Zawodowego im. K.K. Ba-
czyńskiego w Białej Podlaskiej. 
W uroczystościach udział wzięli: 
dyrektor ZDZ Henryk Zacharuk, 
wychowawcy klas kończących, 
nauczyciele, wychowawcy oHP 
i młodzież. Dyrektor podzięko-
wał młodzieży za lata spędzone w 
szkole i za jej godne reprezento-
wanie na zewnątrz. Pogratulował 
też wyników osiągniętych podczas 
edukacji i życzył powodzenia w 
zdawaniu egzaminów zawodo-
wych. Dyrektor podziękował 

R o z m a i t o ś c i

Terespol

Spotkanie z Ewą Bagłaj

Biała Podlaska

Gmina Biała Podlaska

ZDZ 
podsumował 
rok szkolny

tury. Następnie przyszedł czas na 
wystąpienie białoruskiego histo-
ryka Leonida Nieściorczuka. au-
tor przedstawił pokrótce swoją 
książkę „Napoleon 1812”. Zapre-
zentował wiele ciekawych zdjęć  
i rycin, pochodzących z okresu na-
poleońskiego, które zbierał przez 
kilkanaście lat w Polsce i innych 
krajach europejskich. Przedsta-
wił również zdjęcia wyremonto-
wanych, dzięki jego wielkiemu 
zaangażowaniu, starych polskich 
dworów i pałaców znajdujących się 
obecnie na terytorium Białorusi. 

(a)

W podniosłym nastroju 
świętowano 29 czerwca jubileusz 
30- lecia Rodzinnego ogrodu 
działkowego Piotruś w Sty-
rzyńcu. W tej ważnej dla dział-
kowców imprezie uczestniczyli 
m.in. wiceprezes Rady Krajowej 
Polskiego Związku Działkowców  
Stanisław chodak i przewodni-
czący Rady gminy Biała Podla-
ska Dariusz Plażuk.

- Jestem pod ogromnym wra-
żeniem goszczenia w ogrodzie, 
który wielokrotnie wygrywał 
konkursy wojewódzkie i krajowe 
na najbardziej zagospodarowany 

30 lat 
Piotrusia

także nauczycielom i wychowaw-
com oHP za ciężką i  owocną 
pracę z młodzieżą, życząc dalszych 
sukcesów zarówno w życiu zawo-
dowym, jak i prywatnym, a także 
udanego wypoczynku w czasie 
zbliżających się wakacji. 

Po krótkim wystąpieniu przy-
szedł czas na wyróżnienie tych 
uczniów,  którzy osiągnęli dobre 
wyniki w nauce, wzorowe za-
chowanie, a także reprezentowali 
szkołę w różnego rodzaju konkur-
sach. Nagrody otrzymali również 
uczestnicy EcKiW oHP: Maria 
Dudzińska, Wojciech golczew-
ski, Paweł Semeniuk, Łukasz 
Karczmarz, Marcin iwanejko, 
Mariusz Trochonowicz. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na krótką 
część artystyczną przygotowaną 
przez grupę Forte i  uczniów 
szkoły pod kierownictwem na-
uczycieli. 

(a)
Zdjęcie dzięki uprzejmości grupy Forte 

i efektowny estetycznie ogród. W 
dniu waszego jubileuszu chciał-
bym wam złożyć gratulacje i wy-
razy podziwu za zapobiegliwość 
i ogromne starania. Wasz ogród 
uznawany jest za najpiękniejszy i 
najlepiej zagospodarowany wśród 
180 ogrodów działkowych Lu-
belszczyzny- stwierdził wicepre-
zes chodak.

ogród powstał na 31,5 ha 
ugorów po byłym PgR. Dzięki 
ogromnej pracowitości i zapobie-
gliwości działkowców ugory za-
mieniły się w kwitnące enklawy 
rekreacyjne, pełne kwiatów i 
zieleni. obecnie gospodaruje tu 
436 działkowców. ogród Piotruś 
ma ogrodzenie, dostęp do wody i 
energii elektrycznej. Dysponuje 
parkingiem na 50 samochodów, 

dwoma placami zabaw dla dzieci 
i boiskami sportowymi..

Z okazji jubileuszu od-
znaki Za zasługi dla Polskiego 
Związku Działkowców otrzy-
mali: Nadzieja Maksymiuk, 
Henryk celiński i Dariusz Pla-
żuk. Srebrnymi odznakami Za-
służony Działkowiec wyróżnieni 
zostali” anna Nowik, Danuta 
Melańczuk, Elżbieta TRocewicz, 
Ewa Zygier, Ryszard onoszko, 
Henryk Wakulewicz, adam Ja-
słowski i Tadeusz gromadzki. 
Ponadto 20 osobom wręczono 
podziękowania za aktywny 
udział w pracach społecznych 
ogrodu. Z okolicznościowym 
programem wystąpił zespół śpie-
waczy Barwinek ze Styrzyńca. 

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

W  tym roku nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dóbr kultury są przy-
znane po raz czwarty uchwałą Rady Powiatu. 
Złożono 22 wnioski. Wśród kandydatów były 
organizacje pozarządowe, grupy i zespoły, in-
stytucje oraz osoby indywidualne mieszkające 
lub pracujące na terenie powiatu, a mające 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 
i ochrony dóbr kultury. Po zasięgnięciu opinii 
komisji Zarząd Powiatu postanowił przyznać 
cztery nagrody: Januszowi Maksymiukowi,  
Międzyrzeckiemu Stowarzyszeniu Teatral-
nemu z Międzyrzeca Podlaskiego, zespołowi  
śpiewaczemu Na Swojską Nutę z Zahorowa  
oraz zespołowi ludowemu Pawłowianki z No-
wego Pawłowa. Laureaci mają na swoim kon-
cie spory dorobek artystyczny oraz działania 
na rzecz upowszechniania kultury. 21 czerwca 
nagrodzeni w odebrali okolicznościowy dy-
plom i nagrodę pieniężną.  Wręczyli je staro-
sta Tadeusz Łazowski i wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Mariusz Filipiuk. Z przyczyn 
obiektywnych nie dojechał zespół z Zaho-
rowa. Dodatkowo komisja zaproponowała, 
aby kandydaci do nagrody otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.  odebrali je: zespół Meli-
zmat z Konstantynowa, Koło Miłośników 
Historii i Fortyfikacji w Terespolu, gminne 
centrum Kultury w Drelowie, Ewa Strok 
z Drelowa, zespół wokalny Meritum, ze-
spół obrzędowo-śpiewaczy Lewkowianie 
z Dokudowa, Polski Związek Emerytów 
Rencistów i inwalidów Zarząd Rejonowy 
w Wisznicach, chupacabra crew z Janowa 
Podlaskiego, Stowarzyszenie inicjatyw Lo-
kalnych w Żeszczynce, gminna Biblioteka 
Publiczna w Tucznej, kabaret Młode Lisy 
z Łobaczewa Małego, aleksandra Melaniuk 
z Leśnej Podlaskiej, angelika Żeleźnicka 
z Piszczaca, Danuta Szaniawska z Roma-
szek, grupa teatralna Perły Życia z Kodnia 
oraz dodatkowo osoby mieszkające w Bia-
łej Podlaskiej: Jadwiga Dawidziuk, Tadeusz 
Żaczek, Zbigniew chalimoniuk a działające 
na rzecz powiatu bialskiego. Przy okazji uro-
czystości zaprezentował się również nagro-
dzony zespól ludowy  Pawłowianki z jednym 
utworem wokalnym i utworem satyrycznym. 
Natomiast swoje obrazy prezentował malarz 
Janusz Maksymiuk na wystawie z tyłu sali 
konferencyjnej.

(a)

Nagrody 
kulturalne 
powiatu
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9 czerwca 2013 roku odbył 
się w Terespolu iX Powiatowy 
Przegląd Zespołów Tanecznych. 
Miejski ośrodek Kultury gościł 
tego dnia formacje taneczne: z Ko-
roszczyna, Janowa Podlaskiego, 
Białej Podlaskiej, Łosic, Mię-
dzyrzeca Podlaskiego i chełma. 
W konkursie wzięło udział 14 
zespołów. Przed rozpoczęciem 
przeglądu odbyły się warsztaty 
taneczne, które poprowadzili 
cenienie w kraju instruktorzy: 
Karol „Polssky” Polak i Mateusz 
„Lebson” Lebek.W trzech ka-
tegoriach wiekowych (6-10 lat, 
11-15 lat, powyżej 15 lat) obej-
rzeliśmy 34 układy taneczne,  
w stylach: show dance, jazz dance, 
modern jazz, teatr tańca, disco 
dance, hip hop i break dance. 
Sala uśmiechała się, gdy na naszej 
scenie tańczyli najmłodsi. Fanta-
styczne kostiumy, zadziorne minki 
i pełno wdzięku. Potem juniorzy, 
pełni energii, entuzjazmu, dawali  
z siebie wszystko. Na końcu wy-

2 czerwca złoty jubileusz 
zawarcia związku małżeńskiego 
świętowały pary z gminy Teres-
pol: Ludwiczuk Leon i cecylia z 
Koroszczyna,  Rafał Jan i anna 
z Koroszczyna,  Białowąs Bro-
nisław i Mirosława z Kobylan, 
Szymański Zygmunt i Zofia z 
Koroszczyna, Szymański Józef 
i Teresa z Koroszczyna, Dejni-

Przegląd młodych 
tancerzy

stąpiły zespoły seniorskie. Każdy 
wiedział, że wychodzi na scenę 
na 3-4 minuty i nie może sobie 
pozwolić na błąd. Szpagaty, pi-
ruety, skoki, unoszenia, ewolucje 
b-boyów, aż kręciło się od tego  
w głowie.. Jury miało niełatwe za-
danie by wybrać najlepszych z naj-
lepszych. Po godzinie burzliwych 
obrad, jurorzy ogłosili wyniki  
i wręczyli zwycięzcom nagrody: 
dyplomy, puchary, statuetki  
i nagrody pieniężne, ufundowane 
przez  Starostwo Powiatowe w 
Białej Podlaskiej oraz sklep rtv/
agd/gsm „omega” Joanna Mat-
czuk (Terespol). 

Wyniki:
Kategoria - 6-10 lat: 1.  aka-

demia art Factory - ,”Szałowo 
motorowo”, 2. akademia art 
Factory – „Układ Hip Hop”,  
3. Dziecięcy Zespół Taneczny 
Figiel - , „Na Podwórzu”.

Kategor ia - 11-15 lat :  
1. Dance akademy Studio – „Hip-
noza”, 2. Dance academy Studio  

Razem pół wieku

Terespol

Gmina Terespol

„Sweet Monsters”, 3. akademia 
art Factory – „Łowcy Marzeń”.

Kategoria - powyżej 15 lat:  
1. Kontrakcja - „Kwestia sumień”, 
2. chillout & Nuts crew – układ 
mix hip hop, 3. Flesz-  „alive”.

K ategor i a  -  h ip  hop:  
1. FLESZ –  „Wake up”.

Kategoria - Show Dance:  
1. Ballo i - „Broadway Jazz”.

Kategoria – grand Prix: 
Ballo i – „Wamp”. 

Dzięki pracy i zaangażowa-
niu wielu osób, ta impreza była 

naprawdę udana. W świetnie 
udekorowanej sali (Danuta iz-
debska) głośno i wyraźnie było 
słychać muzykę (Tomasz olesz-
czuk), pięknie śpiewały zapro-
szone wokalistki (Tomasz Jezuit). 
Wszystkim zaangażowanym  
w organizację tego przeglądu 
serdecznie dziękujemy, a naszą 
wierną i niezawodną publicz-
ność zapraszamy za rok na jubi-
leuszowy X Przegląd Zespołów 
Tanecznych.

Magdalena Wieczorek

czuk Mikołaj i Janina Lechut 
Małych,   Dobrowolski Zygmunt 
i genowefa z Łobaczewa Ma-
łego,  Pawluczuk Jan i Krystyna 
z Małaszewicz,  Sielski Jarosław 
i Janina z Małaszewicz,    Kral 
Józef i adela z Małaszewicz 
Małych,  Korneluk Kazimierz 
i Pelagia z Podolanki,    Łozak 
Józef i  Marianna z  Samowicz, 

Michaluk Jan i Teresa z  Łęg. Na 
jubileusz zostały zaproszone pary 
małżeńskie, które w tym roku 
obchodziły 55, 60 i 65 rocznicę 
ślubu. Rozpoczęto ją modlitwą za 
obecne pary, którą poprowadził 
ks. dziekan Zdzisław Dudek. Na-
stępnie życzenia jubilatom złożyli 
starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski oraz wójt Krzysztof iwaniuk. 
Przedstawiciele władz samorzą-
dowych udekorowali złotych 
jubilatów medalami nadanymi 
przez prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego, wręczyli kwiaty 
i listy gratulacyjne. Jubilaci uho-
norowani zostali też złotymi ró-
żami pamiątkowymi, medalami 
okolicznościowymi oraz listami 
gratulacyjnymi. W części nieofi-
cjalnej zebrani obejrzeli specjal-
nie przygotowaną na tę okazję 
prezentację multimedialną oraz 
wysłuchali koncertu piosenek  
w wykonaniu młodzieży z ze-
społu wokalnego działającego 
przy goK Koroszczynie.

K. Gójski

Po w i a t  b i a l s k i
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Minęły 24 lata od wyboru 
Franciszka Jerzego Stefaniuka 
na posła. Wszystkie te lata to 
głównie ludzie, których spot-
kał na swojej drodze oraz role, 
jakie przeznaczyło mu życie. 
Jedną z nich jest bycie poetą. Jak 
wszystko, co spotyka nas w ży-
ciu, nie wyłączając spotkanych 
na swojej drodze ludzi, zostawia 

Gmina Drelów

Dobrym słowem 
można uleczyć

swój ślad, tak też w wydanym 
niedawno tomiku odnajdziemy 
to, co stanowi otoczenie autora. 
Przemyślenia, dobre rady, afory-
zmy i sentencje zawierające na-
uki od ludzi oraz własne prawdy 
i obserwacje. „Dobrym słowem 
można uleczyć” to tomik inny, 
niż dotychczasowe. Wcześniej-
sza twórczość Franciszka Jerzego 

Stefaniuka to głównie poezje. 
Teraz w ręce czytelników tra-
fia książka prezentująca krótkie 
formy artystyczne, od afory-
zmów, poprzez fraszki, na sen-
tencjach kończąc. Każdy znajdzie 
w niej coś dla siebie i będzie miał 
szansę „pogodzić ducha z mate-
rią”.  Spotkanie z F.J. Stefaniu-
kiem, które odbyło się 17 czerwca 
w gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Drelowie, było wspaniałą 
okazją do lepszego poznania sa-
mego autora, jak i jego intencji, 
bodźców, inspiracji oraz samego 
procesu twórczego. - Starałem 
się nigdy nie przestać być sobą 

- mówi autor, nawiązując do ról  
i sytuacji, jakie postawiło na jego 
drodze życie. „Każde życie ma tą 
samą wartość”, dlatego tak ważne 
jest zrozumienie drugiego czło-
wieka. Trzeba się uczyć od ludzi, 
szukać w nich dobra – podkreśla 
poseł-poeta. Pytany o to, co było 
na początku – słowa czy obraz 
odpowiada, że myśl, chęć wy-
rażenia czegoś. Polecamy tomik 
wszystkim, którzy kochają ludzi 
i pragną uleczyć dobrym słowem. 
Książka z dedykacją autora dla 
czytelników biblioteki dostępna 
w drelowskiej placówce.

Magdalena Pepa

8. czerwca br. gminny 
ośrodek Kultury w  Między-
rzecu Podlaskim oraz zespół 
i kapela Przyjaciele zorganizo-
wali w Berezie Letnie spotkanie 
z piosenką. W spotkaniu z przy-
jemnymi melodiami wzięli udział 
m.in.: wójt gminy Międzyrzec 
Podlaski Mirosław Kapłan, 
radni powiatu bialskiego Jerzy 
Panasiuk i Mariusz Filipiuk. Na 
scenie popisywało się zdolnoś-
ciami trzynaście zespołów: ale 
Baby z kapelą z Berezy, Marze-
nie z kapelą z Krzewicy, Sami 
Swoi z Tłuśćca, Jutrzenka z ka-
pelą z Rogoźnicy, Echo z Przy-
chód, Leśne Echo z Zaścianek, 
Macierz z ortela Królewskiego 
ii, Na Swojską Nutę z Zaho-
rowa, Melodia z Domaszewnicy, 
świerżanki ze świerżów, Bokiń-
czanka z Bokinki Królewskiej, 
świderzanki ze świderek oraz 

Gmina Międzyrzec Podlaski

Letnie spotkanie 
z piosenką w Berezie

czerwone Korale z Zahajek. 
Letnie spotkanie z piosenką sta-
nowiło okazję do kultywowania 

tradycji oraz sprzyjało integracji 
społeczności lokalnej i środowiska 
zespołów śpiewaczych. Wszyst-
kie kapele i zespoły śpiewacze 
zaprezentowały część imponu-
jącego repertuaru. Dziękując im 
za występy, dyrektor gminnego 
ośrodka Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim Urszula Szubińska 
gratulowała wysokiego poziomu 

prezentacji wokalnych i muzycz-
nych, życzyła satysfakcji z działal-
ności na niwie kultury oraz pasji  
i chęci do jej kontynuowania. 
Licznie zgromadzeni goście 
wzięli udział we wspólnej zaba-
wie, której także towarzyszyła 
muzyka i śpiew w wykonaniu za-
proszonych zespołów oraz kapel. 

(a)

Po w i a t  b i a l s k i
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12 czerwca w centrum Kon-
gresowym Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie odbył się 
koncert laureatów Wojewódz-
kiego Konkursu chórów cor 
cantas. chór Kanon Zespołu 
Szkół w Łomazach pod kie-
runkiem grzegorza Kulickiego 
otrzymał jeden z trzech Złotych 
Dyplomów w kategorii chórów 

gimnazjalnych. Podczas kon-
certu Kanon samodzielnie wy-
konał kompozycję z filmu „Pan 
od muzyki” - caresse sur l’océan 
w opracowaniu muzycznym 
dyrygenta. Pod batutą grzego-
rza Kulickiego wszystkie chóry 

19 maja w Zalesiu zorganizo-
wano szesnastą edycję Letniego 
Pikniku Teatralnego. Do gmin-
nego ośrodka Kultury przybyły 
zespoły teatralne, wokaliści, re-
cytatorzy i zespoły taneczne z na-
szego województwa. głównym 
celem pikniku była prezentacja 
dorobku artystycznego dzieci  

i młodzieży oraz promowanie 
działań w konkretnych dziedzi-
nach. Mamy już swoje zwyczaje 
i tradycje. Piknik otwiera zespół 
teatralny „Pacholęta”. czynił 
to pierwszy raz w 1997 r. Jest 
to impreza cykliczna, wpisana 
do wojewódzkiego kalendarza. 
cieszymy się wielkim uznaniem 
w środowisku lokalnym. Swoją 
różnorodnością artystyczną przy-
ciągamy widownię składającą się 
z dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W tym roku gościliśmy włodarzy 
gminy Zalesie, przedstawiciela 

Gmina Zalesie

Letni piknik teatralny

Gmina Łomazy

Kanon laureatem 
Złotego Dyplomu

Starostwa Powiatowego oraz 
wielu innych znamienitych go-
ści. To oni wręczali wykonawcom 
ciekawe nagrody i podziękowa-
nia. Pierwszy raz występował 
na naszej scenie Teatr oKo 
z Rudy Huty, który ze swoim 
przedstawieniem „Przez Życie” 
wyjedzie w tym roku do Fran-

cji. Zespół teatralny „Pacholęta”, 
uczestnicząc w ogólnopolskim 
Spotkaniu Zespołów Teatralnych 
w Rudzie Hucie wystawi przed-
stawienie „gdzie jesteś wiosno?” 
Po występach artystycznych na 
scenie uczestnicy mogli skorzy-
stać z przygotowanego przez 
gospodarzy poczęstunku. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w kon-
kursach i zabawach ruchowych. 
Piknik zakończył się dyskoteką. 
Pogoda dopisała. Wszyscy byli 
zadowoleni. 

Małgorzata Zając

gimnazjalne wspólnie wykonały 
utwór obowiązkowy „Blessing” 
Katie Moran Bart. Konkurs zor-
ganizowali: Fundacja Rozwoju 
oświaty Lubelskiej, ogólnopol-
ski Program Rozwoju chórów 
Szkolnych śpiewająca Polska – 
region lubelski, centrum Kul-
tury w Lublinie, iii Lo im. Unii 
Lubelskiej w Lublinie, pod patro-

natem honorowym: lubelskiego 
kuratora oświaty Krzysztofa Ba-
bisza,  marszałka województwa 
lubelskiego Krzysztofa Hetmana 
i prezydenta Lublina Krzysztofa 
Żuka.

 (a)
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R o z m a i t o ś c i

W Wiejskim Domu Kul-
tury w Zabłociu zorganizowano 
9 czerwca drugą edycję Nadbu-
żańskiego integracyjnego Ple-
neru Folklorystycznego. Został 
on przygotowany przez Stowa-
rzyszenie inicjatyw Społecznych 
„Jedność” i zespół śpiewaczy 
Jarzębina pod honorowym pa-

25 czerwca br. w centrum 
Kongresowym Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie odbyła się 
po raz pierwszy gala Kultury – 
Lublin 2013 „gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki artystów ruchu ama-
torskiego Lubelszczyzny”. Było to 
pewne podsumowanie działalności 
kulturalnej na terenie województwa 
lubelskiego, pokazanie dorobku 
twórców i artystów Lubelszczyzny, 
ale także przedstawienie efektów 
pracy Wojewódzkiego ośrodka 
Kultury w Lublinie. instytucja ta 
jest, bowiem inspiratorem licznych 
konkursów wojewódzkich, których 
laureaci zaprezentowali się na kon-
cercie galowym. Wspiera i otacza 
również opieką merytoryczną lo-
kalne przedsięwzięcia kulturalne, 
co można było podziwiać podczas 
wystawy rękodzieła artystycznego, 
użytkowego, malarstwa, rzeźby, 
haftu, tkactwa i ozdób „Złote ręce”.

Wśród licznych wystawców 
i artystów prezentujących swoje 
umiejętności wokalne, literackie, 

Gmina Kodeń

Nadbużański plener folklorystyczny

Gala 
Kultury 
w Lublinie

tronatem wójta Ryszarda Zania.  
Zebranych serdecznie i gorąco 
powitała Jadwiga oleszczuk, 
jedna z członkiń zespołu śpie-
waczego Jarzębina mieszkańców 
Zabłocia i z innych miejscowości 
z gminy Kodeń, gości oraz spon-
sorów przedsięwzięcia, a przede 
wszystkim przybyłe zespoły 

śpiewacze z powiatu bialskiego. 
Ten koncert podlaskiej piosenki 
ludowej ukazał ciekawą aranżację 
utworów muzycznych, odzwier-
ciedlających radość i humor życia 
oraz sentymentalność pieśni mi-
nionych pokoleń. śpiewem za-
chwyciły nas następujące zespoły: 
Jutrzenka z Rogoźnicy, Macierz 

z ortela Królewskiego ii, Pod-
lasianki z Rokitna, Na Swojską 
Nutę z Zahorowa, Bokinczanka  
z Bokinki Królewskiej oraz ze-
spół Klubu Seniora z Kodnia.  
interesujące prace zaprezento-
wali: Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Kodniu, Zakład Karny w Białej 
Podlaskiej oddział Zewnętrzny 
w Zabłociu oraz Klub środowi-
skowy w Zabłociu. Niezbędne 
nagłośnienie i oprawę muzyczną 
pleneru zapewnił Piotr Skoli-
mowski. inicjatywa społeczna 
Nadbużańskiego Pleneru Folklo-
rystycznego służy kultywowaniu 
i pielęgnowaniu wartości rodzi-
mego folkloru, dbałości o auten-
tyzm i wierność przekazu pieśni 
ludowych. Pielęgnowanie trady-
cji wspólnego śpiewania umac-
nia więzy między pokoleniami. 
Stanowi ciekawą i przyjemną 
formę spędzania czasu. Pozwala 
na zachowanie tożsamości kul-
turowej charakterystycznej dla 
wschodniego rejonu.

Beata Kupryś

aktorskie, recytatorskie byli także 
przedstawiciele powiatu bial-
skiego. Wyróżnić należy gminny 
ośrodek Kultury w Białej Pod-
laskiej, który przybył na galę  
w sporym składzie instruktorów, 
artystów i twórców ludowych  
z Pracowni Zdobnictwa Lu-
dowego goK BP w Worońcu, 
Pracowni Tkackiej goK BP  
w Hrudzie, Pracowni Plastyki 
Ludowej goK BP w Sty-
rzyńcu, Pracowni Koronkarstwa 
goK BP w Sitniku, Pracowni 
obrzędowości i gwary goK 
BP w Dokudowie, Pracowni 
Ku l ina r iów Reg iona lnych 
goK BP w Perkowicach, Pra-
cowni Pieśni i Tańca goK BP  
w Sworach. Podczas wystawy 

„Szlakiem Krainy Pereborem 
Tkanej” można było zobaczyć 
jak tka się ów szczególny rodzaj 
ornamentu tkackiego i efekt  
w postaci ubrań z kolekcji firmy 
Bialcon. Można było także po-
dziwiać na tej wystawie ozdoby, 
rękodzieło a nawet wyroby kuli-
narne zdolnych artystów z terenu 
gminy Biała Podlaska. Podkre-
ślić należy, że do miejsca wy-
stawowego ściągali artyści oraz 
zwiedzający także ze względu na 
towarzyszącą wystawie muzykę. 
śpiew i wspólne muzykowanie, 
a nawet taniec przy utworach lu-
dowych powodowały, że wystawa 
gminy Biała Podlaska była wyjąt-
kowa. Natomiast po zakończo-
nej wystawie w części koncertu 

galowego na scenie zaprezen-
tował się zespół Lewkowianie 
z Dokudowa z etiudą teatralną 
opowiadającą o pieczeniu koro-
waja, mistrz Zdzisław Marczuk  
z Zakalinek ze zdolnymi uczenni-
cami z utworem muzycznym, jak 
również recytatorki nagradzane w 
konkursach wojewódzkich Klau-
dia Hasiuk i Małgorzata Bielecka, 
rozwijające swoje pasje w Bialskim 
centrum Kultury Klubie Kultury 
Scena. obserwując prezentują-
cych się oraz zwiedzając wystawę 
pokazującą cały dorobek woje-
wództwa w zakresie tworzenia, 
upowszechniania oraz ochrony 
kultury należy podkreślić, że jako 
mieszkańcy powiatu bialskiego 
czy Białej Podlaskiej możemy być 
dumni z naszych twórców oraz 
artystów. To oni ubogacają naszą 
szarą rzeczywistość swoją pasją  
i pokazują, że można być twórcą 
piękna, które rodzi dobro i to na 
wysokim poziomie artystycznym. 
Prezentujący swoje prace na wy-
stawie oraz umiejętności na scenie 
otrzymali dyplom marszałka wo-
jewództwa lubelskiego oraz zostali 
uhonorowani tytułem „artysta 
Lubelszczyzny”. Laureatom z te-
renu powiatu bialskiego serdecz-
nie gratulujemy wyróżnienia.

Anna Jóźwik
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„Możemy nosić chińskie 
ciuchy, jeździć czeskimi autami, 
patrzeć w japońskie telewizory, 
gotować w niemieckich garn-
kach hiszpańskie pomidory 
i norweskie łososie. co do kul-
tury, to jednak wypadałoby mieć 
własną.”- andrzej Sapkowski 
(z książki Historia i fantastyka)

Rozumieją to dobrze ci 
wszyscy, którzy upowszechniają 
kulturę i troszczą się o ochronę 

dziedzictwa kulturowego. Są 
to m.in. pracownicy miejskich 
i gminnych ośrodków kultury 
powiatu bialskiego. W podzię-
kowaniu za ich trud i poświęce-
nie, ogromną pasję i wrażliwość 

Z krainy subtelnego
słowa przybywa 
Królowa poezji...
koi słabe dusze 
mocą nieugiętą...
wyzwala w natchnieniu 
cichą nadzieję...
otwiera drzwi
ludzkiej wrażliwości...
podaje dłoń
zrozumienia
i wierzy mądrze...

Wszystko rozpoczęło się od 
„Hrabiny cosel”, a tak naprawdę 
od promocji projektu Filmowa 
adaptacja powieści Józefa igna-
cego Kraszewskiego „Hrabina 
cosel” w  sierpniu 2012 r. na 
festynie „Pożegnanie wakacji”. 
członkowie Stowarzyszenia 
inicjatyw Społecznych „Jedność” 
w Kodniu opowiadali o tym za-
daniu, w które zostały włączone 
osoby niepełnosprawne, uczest-
nicy grupy teatralnej Perły Ży-
cia z Kodnia. Była to wspaniała 
sposobność prowadzenia rozmów 
z mieszkańcami gminy Kodeń 
i gośćmi, którzy mogli obejrzeć 
profesjonalne fotografie z prób 
i nagrań do filmu „Hrabina co-
sel” oraz zapoznać się z poszcze-
gólnymi etapami naszej pracy 
artystycznej. osoby zaintereso-
wane działalnością kulturalną 
osób niepełnosprawnych mogły 
również przez lekturę folderu 
promocyjnego przekonać się 
o zakresie tego przedsięwzięcia. 
Na festynie poznałyśmy entu-
zjastyczną poetkę annę Elżbietę 
Zalewską z Poznania. Ta niezwy-
kła osoba przyjeżdża do Kodnia, 
a w ostatnim czasie 6 czerwca br. 
mieliśmy przyjemność gościć ją 
wśród uczestników grupy teatral-
nej Perły Życia na terenie środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
i Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kodniu. obecnej pośród nas 
poetce, jej małżonkowi i przy-
jaciółce zaprezentowaliśmy film 
„Hrabina cosel ”, w  którym 

Dzień działacza kultury 
w Wisznicach i Romanowie

Gmina Kodeń

Poetka 
z Poznania 
wśród 
Pereł Życia

Starostwo Powiatowe wspólnie 
z gminnym ośrodkiem Kultury 
w  Wisznicach oraz Muzeum 
Józefa ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie przy współudziale 
Liceum ogólnokształcącego 
w  Wisznicach przygotowały 
Dzień Działacza Kultury. odbył 
się on 28 maja br. Pierwsza część 
spotkania odbyła się w chrześ-
cijańskim centrum Kultury 
w Wisznicach. ciepłe słowa do 

zgromadzonych powiedział sta-
rosta Tadeusz Łazowski, który 
podziękował za pracę na rzecz 
rozwoju kultury i bardzo dobrą 
współpracę. Wyróżnił również 
szczególne miejsca na mapie kul-

turalnej powiatu bialskiego. Był 
czas także na podziękowania. 
Każdy dyrektor ośrodka kultury 
otrzymał okolicznościowy dy-
plom od starosty bialskiego.

Za przybycie przybyłych do 
gminy Wisznice podziękowała 
również przewodnicząca Rady 
gminy Ewa Nuszczyk. Nato-
miast Józef obroślak, wicedy-
rektor Wojewódzkiego ośrodka 
Kultury w Lublinie pochwalił za 
bardzo dobrą obopólną współ-
pracę powiatu oraz instytucji kul-
tury oraz zdolną młodzież, która 
uświetniła spotkanie. Zaprezen-
towała się, bowiem z  20-mi-
nutową częścią artystyczną 
młodzież śpiewająca z  gminy 
Wisznice, działająca przy goK 
w  Wisznicach. Repertuar był 
trudny, ponieważ zgromadzeni 
wysłuchali utworów z musicali. 

Na spotkanie z zaproszonych 
gości przybyli również: Krystyna 
Wiczuk, przewodnicząca komisji 
oświaty, zdrowia, kultury, kul-
tury fizycznej, spraw socjalnych, 
bezpieczeństwa publicznego 
i  ochrony przeciwpożarowej 
Rady gminy Wisznice oraz se-
kretarz gminy Krzysztof Bart-
kowski . Po przerwie dyrektorzy 
ośrodków kultury z Terespola, 
gmin Biała Podlaska, Drelów, 
Łomazy, Międzyrzec Podlaski, 
Wisznice oraz inspektor ds. kul-
tury Urzędu gminy Piszczac, re-
prezentowali przybyłych z nimi 
pracowników oraz działalność 
danej placówki w zakresie two-
rzenia i upowszechniania kul-
tury. Prezentacje były okazją do 
pochwalenia się dobrymi prak-
tykami, ale też podzielenia się 
trudnościami wynikającymi z ich 
codziennej pracy.  Po obiedzie 
wszyscy udali się Muzeum Józefa 
ignacego Kraszewskiego w Ro-
manowie, gdzie zwiedzili wy-
stawy oraz park okalający obiekt. 
Przy podwieczorku w muzeal-
nym pomieszczeniu był czas na 
dalszą dyskusję. Przedsięwzię-
ciami gminnego ośrodka Kul-
tury w Sosnówce oraz Muzeum 
Józefa ignacego Kraszewskiego 
w Romanowie dzieliły się rów-
nież ich dyrektorki. Dzień Dzia-
łacza Kultury był dobrą okazją do 
spotkania, wymiany doświadczeń 
i znajdowania inspiracji w pracy 
na rzecz kultury. 

Anna Jóźwik

Po w i a t  b i a l s k i
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23 czerwca w izbie Regio-
nalnej Stowarzyszenia Bugo-
wiaki w  Terespolu (hale przy 
ul. Wojska Polskiego) odbyło 

się otwarcie wystawy związanej 
z  kolejnictwem z  prywatnych 
zbiorów zapalonego kolekcjonera 
gadżetów kolejowych Sławomira 
Denickiego z Małaszewicz Du-

żych (wieloletniego pracownika 
PKP). Tuż potem odbył się 
mini-piknik, podczas którego 
nie obyło się bez kilku atrakcji. 
Tatarzy z Studzianki, którzy pod 

wystąpiły nasze Perełki. To kul-
turalne przedsięwzięcie w wyko-
naniu osób niepełnosprawnych 
uczyniło duże wrażenie na 
naszym szczególnym gościu 
i  towarzyszących mu osobach. 
Zaangażowanie, naturalność, 
spontaniczność, wytrwała gra ak-
torska, entuzjazm Pereł Życia za-
padły w pamięć tej empatycznej 
poetce. anna Elżbieta Zalewska 
jest prezesem Fundacji Litera-
ckiej w Poznaniu, tłumaczem 
i autorką, która opublikowała 14 
tomów poezji. 

Podczas spotkania poetka 
zaprezentowała swoją twórczość, 
a wyróżniają ją krótkie formy bę-
dące przykładem kobiecej liryki 
pełnej wrażliwości i subtelności. 
Nawiązują do codzienności, 
która przybliża czytelnikowi 
świat zwykłych zdarzeń, ale 
one ubrane w ‘skrzydła motyla’, 
tchnące ciepłem, jej własną, 
pustką, unoszą w  duchowe 
przestworza poszukiwaczy me-
taforycznych i niecodziennych 
wrażeń. objawia swoją kobie-
cość w  eksponowaniu detali 
życia, które wołają o dostrzeże-
nie w szarej, materialistycznej 
rzeczywistości. autorka próbuje 
zachować intymność własnego 
świata i  znakomicie się jej to 
udaje.  Roztacza horyzonty ist-
nienia tam, gdzie ‘kwitnie kwiat 
dzieciństwa’. opowiada o trud-
ności bycia poetką, jednocześnie 
rozpościerając niepowtarzalne 
widoki na przyszłość… Zna ‘du-
szę kamieni, słyszy upadek liści, 
trzyma czas umierania w dło-

niach i próbuje oswajać obłąkany 
świat’. Poetka zachwyca swoją fa-
scynacją nad pozornie niezauwa-
żalnymi elementami świata… 
Zabiera nas w krainę szczerych 
doznań, które warte są kontem-
placji, zasługują na uwiecznienie 
w duszy i pamięci…

Pochyla czoło nad
znękaną duszą...
ociera łzy w porywie
wrażliwości serca... 
próbuje oswoić 
cierpienie... idzie
prosto w jego stronę...
w dłoniach życia
niesie złocistą nadzieję
poetka - stróż słowa... 
Kostomłoty II  11/14-06-2013

PS. Z całego serca i jak naj-
goręcej dziękujemy ci aniu za 
przeniesienie nas w urodzajny, 
niepospolity świat poetyckiej my-
śli. Ja czynię to najgoręcej.         

Beata Kupryś 
 

Terespol

Wystawa i piknik w parku 
okiem Łukasza Wędy prężnie 
krzewią kulturę tatarską w re-
gionie, zaprezentowali oryginalne 
stroje oraz strzelanie z łuku do 

celu. Działania animacyjne dla 
dzieci i młodzieży zaprezentowali 
szczudlarze z hrubieszowskiego 
stowarzyszenia SaaK. Terespol 
reprezentowany był przez ak-

tywną młodzież skupioną wokół 
grupy aSg Korpus Wschodni, 
która zaprezentowała repliki 
współczesnych broni i umundu-
rowania. obecna była również 
firma EcoDay, która obejmując 
patronat ekologiczny nad im-
prezą, prezentowała sposoby na 
odnawialne źródła energii w tym 
kolektory słoneczne. Najmłodsi 
mieli okazję pobawić się na 
„dmuchanych zamkach”. Po-
dziękowania należą się restaura-
cji galeria Smaków za użyczenie 
prądu. organizatorem pikniku 
było Regionalne Stowarzysze-
nie - Bugowiaki, które wspierała 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” w osobie Bogusławy 
Hawryluk Matalińskiej.

 (a)
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K u l t u r a

Prezentacje Literackie

Nr 50   (redakcja mig; regionalia@mbp.org.pl)

Aleksander  Jurkitewicz
         (Hola k. Białej Podl.)

modlitwa 

Proszę o siłę, 
ażebym mógł słabszych bronić.
Proszę o mądrość, 
ażeby moje wyroki
były sprawiedliwe.
Proszę o odwagę, 
ażebym stawił czoła wszelkim
przeciwnościom.
Proszę o niezłomność, 
ażebym trwał w tym
do czego mnie Stworzyłeś.
Proszę o niezmącony umysł, 
ażebym nie został ponownie 
oszukany.
Panie, wszystko co robię, 
robię dla ciebie. 
Nie opuszczę cię nigdy, 
gdyż od ciebie 
pochodzi moja moc. 
Kieruj me nogi, ażeby kroczyły 
wyznaczonymi przez ciebie 
ścieżkami. 
Kieruj me ręce, 
czyń nimi dobro 
i sprawiedliwość. 

iN NoMENi PaTRi
ET FiLLi SPiRiTUS 
SaNcTi

choroba 

Puls w normie,
ciśnienie również.
cykl pracy serca regularny, 
żadnych zakrzepów, 
przedsionki pracują prawidłowo.
Więc w czym leży problem?
odpowiedź prosta – kobieta.

krzywe zwierciadło 

Uśmiecham się, 
patrzę jak świat dąży 
do samozagłady.
Uśmiecham się, 
gdy wszędzie szerzy się zło.
Uśmiecham się, 
jak pedofile i mordercy

łażą po ziemi.
Smucę się, 
gdy nie ma żadnej wojny, 
gdy ludzie nie zabijają się 
tysiącami.
Smucę się, 
słysząc śpiew ptaków.
Smucę się, 
kiedy wszędzie tylko miłość, 
wolność, swoboda.
Lecz chcę dodać, 
że staję na głowie,
podobnie zresztą jak 
cały świat …

wezwanie   
 
Nie zasłużyłem.
Nie zasłużyłem na los
jaki mi Bóg gotuje. 
Może jestem za słaby?
świat schodzi na psy, 
kłamstwo, zdrada, pogarda 
wobec drugiego człowieka …
Stwórca nie potrzebuje owiec, 
które będą mu posłuszne.
on potrzebuje wilków, 
całej watahy, 
która zaprowadzi porządek
tam gdzie to potrzebne.
Tylko gdzie ich szukać, 
kiedy wokół same owce i osły?
Wiesz kim jest ten głos, 
który mówi ci, 
że nie masz szans, 
a jednocześnie 
każe ci próbować?
Mówi ci, że zginiesz, 
a za chwilę, 
że jesteś nieśmiertelny.
To Ty.
To Ty się ograniczasz 
i wyzwalasz. 
Wszystko zależy od ciebie.
Więc stań się Wilkiem.
Ratuj ten świat!

nie  

Nie jesteś Elizą Beethovena, 
więc niestety nie napiszę 
o Tobie pięknego utworu.
Nie jesteś ingą Bartsh 
gałczyńskiego, 
więc nie będę opowiadał
jaka byłaś wspaniała 
i jak cudownie wychwalałem 
Twój brzuch.
Nie jesteś już bliską osobą, 
więc nie pocałuję cię, 
nie powiem,
że spędziłbym z Tobą 
całe moje życie.

Nie jesteś już przyjaciółką, 
więc nie przytulę cię
na powitanie i pożegnanie,
nie porozmawiam sobie 
z Tobą od serca.
Byłaś mi bliska, 
byłaś mną, częścią mnie.  
Nie musiałem, mówić,
a Ty wiedziałaś czego chcę.
Teraz jesteś
moim doświadczeniem, 
którego nie zapomnę.
Jeśli kiedyś 
będziesz chciała wrócić, 
powiedzieć przykro mi, 
że to nie była moja wina,
Wtedy delikatnie się uśmiechnę,
odgarnę Twoje piękne miękkie
włosy za ucho, 
i gdy będziesz myślała, 
że połączy nas na nowo długi
i namiętny pocałunek,  
odpowiem: NiE.
i ruszę w końcu z miejsca, 
nie zamierzam zapuszczać
tu korzeni…

***
Serce mi się kraje, 
gdy ze wszystkich stron wiatr
smaga moje włosy 
i tnie moją twarz.
gdy wszędzie szerzy się zło, 
narasta miłość fałszywa.
a Ja?
Stoję jak ten odmieniec 
i czekam na zbawienie…

sen czy jawa 

Długi czas myślałem …
ostatnio blizna na sercu
na nowo wybuchła bólem. 
Miłość nadal jest dla mnie
niezrozumiała, przynajmniej
nie do końca.
ostatnio idąc ulicą 
zaczął padać deszcz.  
Szedłem dalej, 
gdy nagle zapragnąłem
całować się z dziewczyną. 
Jakąkolwiek.
Poczuć smak 
jej delikatnych ust … 
dotknąć włosów, odgarnąć je
za delikatne ucho,
które za chwilę bym muskał 
ustami… 
delikatną skórę na szyi,
którą zacząłbym całować…
Lecz to nie przyjdzie. 
Nieprędko. 
Wszedłem do sklepu 

i zacząłem ciężko oddychać, 
nie potrafiłem złapać tchu.
Dlaczego ten owoc 
jest taki trudny
do zdobycia? 
i dlaczego jest taki ciężki
do utrzymania?

strażnik – wpis pierwszy    

Siedząc na torbie, 
oglądam świat. 
Wydaje się piękny, uroczy,
czyż nie?
Na szczęście w kieszeni 
broń mi ciąży, 
więc jest mi lżej… 
Jest niesprawiedliwy, o co 
sprzeczać nie ma się.
Muszę go lepiej poznać, 
zanim się w nim zagłębię.
Jako ostatni Strażnik Pokoju …

strażnik – wpis drugi  

Urodziłem się w złym miejscu,  
gdzie ludzie stają się rzeczą.
okrucieństwo staje się 
codziennością.
coraz częściej dziewczęta 
ogłupiają biednych chłopców,
Dają szansę, nadzieję, 
po to aby przebić im serce 
i napełnić bólem.
Podłe Harpie, wracać 
do swych nor. 
W końcu poznacie smak 
swych sztuczek.
Pewnego dnia obejrzycie się 
za siebie, 
a stał tam będę Ja. 
gotujcie się na sprawiedliwość 
i karę.
Podpisano … 
ostatni Strażnik Pokoju…

*** 
i znów zawiodłem …
siebie, wszystkich …
Próbują mnie pocieszyć, 
lecz ich nie słyszę …
ona się nie odzywa…
Kurczę się w sobie, zamykam…
czekam na zbawienie,
czekam na Nią…
Na uśmiech, słowo, spojrzenie 
…
Lecz tylko gniew dziś gości 
moje serce…
Zawiodłem ich …
właśnie to jest najgorsze…
idący na śmierć, wołają mnie…
Już czas…

debiut
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Na okładce najnowszego nu-
meru kwartalnika widzimy zdję-
cie gołębia w locie. gołąb frunie 
i chyba trzyma coś w łapkach? 
a może tylko grucha? Nie, na 
pewno niesie ciekawe wieści. 
Wygląda wszak jak prawdziwy 
pocztowiec. Najnowszy numer 
„Podlaskiego Kwartalnika Kul-
turalnego” (2/2013) zaczyna się 
zgodnie z wzorcami na dobry 
film, podanymi przez alfreda 
Hitchcocka. Mistrz suspensu 
mawiał bowiem, że dzieło po-
winno zaczynać się trzęsieniem 
ziemi, a  i  dalej napięcie musi 
rosnąć. PKK zaś zaczyna się wy-
buchem – i to jakim! Rzucona 
przez Polaka bomba rozrywa się 
w pobliżu cara Rosji! oto hi-
storyk Ernest Szum w artykule 
„Terrorysta z Podlasia” relacjonuje 
przygotowania i przebieg zama-
chu na cara aleksandra ii, do-
konanego przez rewolucjonistów 
z organizacji „Wola Ludu”, do 
której należał nasz rodak ignacy 
Hryniewiecki. czyn spiskowców, 
w tym samego Hryniewieckiego, 
został opisany przez autora ar-
tykułu z  pasją i  rzetelnością. 
Znajdziemy tez opis historycz-
nego tła i dylematów, jakie mieli 
działacze w tamtych czasach. Za-
mach sprzed prawie 150 lat sta-
wia wciąż aktualne pytanie: jakie 
granice wolno nam przekroczyć 
i poniesienia jakich ofiar żądać od 
innych (przypadkowych ofiar) dla 
zwycięstwa lepszej sprawy?

o  równie trudnym, choć 
znacznie późniejszym okresie 
w historii Polski opowiada Jan 
Kukawski w tekście zatytułowa-
nym „Działalność Kedywu oraz 
bojówek WiN obwodu Biała 
Podlaska – w  świetle zeznań 
Józefa Bieleckiego (1903-1951)”. 
autor podjął się trudnego, lecz 
arcyciekawego zadania: z zeznań 
działacza Polskiego Państwa 
Podziemnego, Józefa Bieleckiego 
(aresztowanego i zamęczonego 
przez służbę bezpieczeństwa) 
oraz z innych źródeł złożył obraz 
walk z okupantem w latach 40. 
XX wieku, a  także rozgrywek 
o władzę, jakie toczyły się na 
terenie Południowego Podlasia 
w drugiej połowie lat 40. Kedyw 
to skrót od słów Kierownictwo 

Dywersji (Komendy głównej 
armii Krajowej),  określający 
pion armii Krajowej skiero-
wany do działań odwetowych 
i sabotażowych. Jednym z zadań  
bojowych Kedywu było likwi-
dowanie zdrajców, kapusiów, 
powstrzymywanie ludzi wrogich 
Polsce. W naszym pogranicznym 
regionie, zwłaszcza w okresie 
wkraczania na te tereny armii 
czerwonej oraz instalowania 
przez Rosjan 
przedstawi-
cieli komu-
nistycznych 
władz, zada-
nie to by ło 
dodat kowo 
trudne, gdyż 
rozróżnienie 
s wó j-obc y, 
s o j u s z n i k-
-w róg ,  n ie 
zawsze było 
o c z y w i s t e . 
Dwa cytaty: 
27 paździer-
n ika [1945 
r.] doszło do 
zawarcia po-
rozumienia WiN-UPa [...]. Jed-
nym z ustaleń było [...] przyjęcie 
zasady, że ukraińscy partyzanci 
będą kwaterowali i  zaopatry-
wali się w prowiant wyłącznie 
wśród ludności ukraińskiej. 
Tymczasem w gminie Tuczna 
[...] ludność była przemieszana 
[...]. istniejąca sytuacja mogła 
prowadzić do nieporozumień 
i konf liktów, tym bardziej, że 
kryterium wyznaniowego rów-
nież nie można było stosować, 
gdyż część ludności polskiej 
była wyznania prawosławnego. 
Z tego m.in. powodu zaraz po 
podpisaniu porozumienia par-
tyzanci ukraińscy przychodzili 
wieczorami do wójta, a jego córka 
Janina na podstawie materiałów 
dostarczonych z gminy sporzą-
dzała wykazy ludności zamiesz-
kałej w poszczególnych wsiach. 
i inny: W tym czasie w Kodniu 
mieszkał pewien sekwestrator, 
który jeżdżąc po wsiach za zale-
głymi podatkami, jednocześnie 
zbierał dla UB informacje o miej-
scach pobytu partyzantów. [...] 
Mimo ostrzeżeń [...] zdecydował 

Toż to kulturalna uczta się wyruszyć na kolejną wyprawę 
w teren. W efekcie natknął się na 
Bieleckiego, który przykazał mu, 
aby nie rozpowiadał, iż widział 
partyzantów, i puścił go wolno. 
Kiedy jednak spotkał następną 
grupę, w której byli m.in. par-
tyzanci z Kodnia, szczęście go 
opuściło. Po pewnym czasie jego 
doczesne szczątki znalezione zo-
stały w lesie koło Mazanówki.”

czasami ludzie nie znajdo-
wali dobrego wyjścia z zagma-
twanej sytuacji i wybierali drogę, 
którą uznawali za najlepszą dla 

s iebie .  By-
wało, że się 
myli l i. Bar-
dzo polecam 
ten artykuł. 

Polecam 
też a r t yku ł 
i r e n e u s z a 
Wajszczuka 
„architektura 
i wyposażenie 
janowskiej ko-
legiaty”. opis 
wyglądu i hi-
storii kościoła 
pod wezwa-
niem świętej 
Trójcy w  Ja-
nowie Podla-

skim można potraktować „jako 
taki”, czyli ciekawy opis historii, 
wnętrza i wyposażenia janow-
skiej kolegiaty, który wzbogaca 
naszą wiedzę. ale zachęcam do 
odwiedzenia kościoła po lekturze 
tego tekstu. Da to pełnię wrażeń 
– estetycznych, historycznych, re-
ligijnych. osobiście poleciłbym 
ten artykuł perkusiście Rolling 
Stonesów charlie Wattsowi, 
który każdego roku odwiedza 
Janów Podlaski w związku z au-
kcją koni, w których rozkochała 
się jego żona. Być może „pałker” 
Stonesów po przeczytaniu arty-
kułu chętniej poznałby janowską 
świątynię?

część literacką Kwartal-
nika otwierają wiersze Ryszarda 
chojeckiego ilustrowane przez 
arkadiusza Sawczuka. Nie są 
to najradośniejsze utwory (tak 
to nazwijmy), ale za to są wy-
brane spośród najlepszych – to 
„standardowa procedura” redak-
tora naczelnego PKK. Klamrą 
poetycką są doskonałe wiersze 
Patryka czarkowskiego, także 
ilustrowane przez arka Saw-

czuka. a  między „klamrami” 
wierszy znajdziemy tekst Juraty 
Bogny Serafińskiej o twórczości 
Marii Rodziewiczówny. 

Trzeba powiedzieć, że drugi 
numer PKK jest różnorodny. 
Trzykrotnie występuje w nim 
arkadiusz Sawczuk i to w róż-
nych rolach! Jego twórczość, 
a konkretnie wydane niedawno 
nakładem MBP w Białej Pod-
laskiej „Rysunki tuszem”, wzięła 
na swój recenzencki warsztat 
Maria Makarska. Mawia się, że 
jeden obraz starcza za tysiąc słów. 
ilu słów zatem trzeba, by oddać 
znaczenie wielu obrazów? Pani 
Maria w oszczędny sposób traf-
nie przekazuj nam swoje przemy-
ślenia, które pomagają zrozumieć 
wieloznaczność ilustracji arka.

Wśród recenzji znajdziemy 
też opinie eseistki i krytyka anny 
Mazurek o zbiorze esejów po-
święconych literaturze „Klucze 
i słowa. Szkice literackie” Wal-
demara Michalskiego. cechą 
twórczości W. Michalskiego 
jest regionalizm, nawiązywa-
nie do twórczości autorów po-
chodzących z  Lubelszczyzny, 
tworzących w naszym regionie. 
Kwartalnik jest także pismem 
o zasięgu zagranicznym, a naj-
nowszym tego dowodem jest 
tekst Walentyny gorbaczew-
skiej z Brześcia na Białorusi na 
temat wierszy Joanny Sawickiej 
wydanych w  tomiku „Urojone 
arytmie”. Młody poeta Dominik 
Sobol wypowiada się natomiast 
na temat książki białoruskiego 
historyka Władimira Bieszanowa 
„Twierdza Brzeska”. Białorusinka 
pisze o polskiej poezji, a Polak 
o białoruskiej opracowaniu na-
ukowym! Numer 2/2013 PKK 
uzupełnia kronika kulturalna 
oraz  wykaz książek - o tema-
tyce regionalnej - nadesłanych 
do redakcji.

Bez wątpienia Podlask i 
Kwartalnik Kulturalny potwier-
dza, że jest pismem wartościo-
wym, różnorodnym, po prostu 
bardzo ciekawym. Jest to czo-
łowe tego typu wydawnictwo  
w Polsce. Nie jest zakurzoną szka-
tułką, która przechowuje szpar-
gały z przeszłości. Teksty zawarte 
w kwartalniku uczą, zwłaszcza 
tych czytelników, którym bliski 
jest trzeci człon jego nazwy.

Lech Zaciura

K u l t u r a
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19 czerwca w Europejskim 
centrum Kształcenia i Wycho-
wania oHP w Roskoszy odbę-
dzie się uroczyste ogólnopolskie 
Zakończenie Roku Szkolenio-
wego oHP 2012/2013 połączone 
z inauguracją iii Festiwalu Kul-
tury Młodzieży oHP oraz ju-
bileuszu 55-lecia ochotniczych 
Hufców Pracy. Podczas uro-
czystej gali komendant główny 
oHP Marian Najdychor wręczy 
wyróżnienia i nagrody rzeczowe 
tym uczestnikom oHP z całej 
Polski, którzy w roku szkolnym 
2012/2013 osiągnęli najlepsze 
wyniki w nauce, przygotowaniu 
zawodowym i innych obszarach 
aktywizacji społeczno-zawodo-
wej. Uczestniczką Europejskiego 
centrum Kształcenia i Wycho-
wania oHP wytypowaną do wy-
różnienia jest Maria Dudzińska, 
uczennica ii klasy Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej przy Zakła-
dzie Doskonalenia Zawodowego 
w  Białej Podlaskiej. Marysia 
ma 17 lat i pochodzi z Wisznic. 
obecnie mieszka w  internacie 
EcKiW oHP przy ulicy Sikor-
skiego w Białej Podlaskiej. Jej 
największą pasją jest gotowanie, 
dlatego też kształci się w zawo-
dzie kucharz małej gastronomii. 
Jest także młodocianym pracow-
nikiem EcKiW oHP, gdzie od-
bywa praktyczną naukę zawodu. 

Maria jest osobą, która 
swoim zachowaniem i postawą 
wyróżnia się spośród pozosta-
łych uczestników oHP. chętnie 
pomaga innym, motywuje ich do 

23 maja  na boisku szkolnym 
Szkoły Podstawowej w Komarnie 
Kolonii odbył się kolejny  iV Tur-
niej Siatkarski o Puchar Starosty 
Bialskiego i Wójta gminy Kon-
stantynów. chęć wzięcia udziału 
w zawodach zgłosiło sześć szkół 
z naszego powiatu: SP cicibór, 
SP Hrud, SP Rokitno, SP Leśna 
Podlaska, SP Konstantynów i go-
spodarz rozgrywek SP w Komar-
nie Kolonii. ogółem w zawodach 
wzięło udział ok. 100 zawodni-
ków.

Zawody otworzyła dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Komarnie 
Kolonii grażyna Jasińska-Pykało 
i życzyła wszystkim wiele sukce-
sów sportowych, satysfakcji z ro-
zegranych meczy, wiele radości 

Powiat bialski

Kucharz doskonały
działania, sama aktywnie uczest-
nicząc w życiu internatu, szkoły 
i oHP. Zawsze chętnie bierze 
udział w przedsięwzięciach rea-
lizowanych przez EcKiW oHP, 
tj. wymianach międzynarodo-
wych, projektach europejskich 
adresowanych do młodzieży, 
imprezach i  uroczystościach 
o  charakterze kulturalno – 
oświatowym, wychowawczym 
itp. W 2012 r. reprezentowała 
EcKiW oHP w  Roskoszy 
w międzynarodowym projekcie 
kulinarnym na Białorusi, a także 
innych projektach międzynaro-
dowej wymiany młodzieży orga-
nizowanej przez EcKiW oHP. 
W 2013 r. brała udział w pro-
jekcie Młodzieżowa akademia 
Umiejętności 2, chętnie uczest-
nicząc i korzystając ze wszyst-
kich form wsparcia. Marysia 
jest także zwyciężczynią Lokal-
nego Sprawdzianu Umiejętności 
Zawodowych. W centralnym 
Sprawdzianie Umiejętności Za-
wodowych otrzymała wyróżnie-
nie. Maria zawsze chętnie służy 
pomocą innym. Jest radosną 
i  uczynną osobą, która łatwo 
nawiązuje kontakty i przyjaź-
nie. Jest uprzejma i miła wobec 
wychowawców i innych pracow-
ników. Jej przykładna postawa 
moralna może z powodzeniem 
stanowić wzór do naśladowania.  
Za swoje osiągnięcia, postawę, 
chęć do nauki i pracy, w 2012 r. 
otrzymała nagrodę dyrektora 
EcKiW oHP w Roskoszy.

Małgorzata Zając

Gmina Konstantynów

Turniej siatkarski 
o puchar starosty i wójta

ze współzawodnictwa oraz zdro-
wia. Sędzia główny zawodów 
Stanisław Polaczuk przedstawił 
zawodnikom zasady rozgrywek 
i życzył zdrowej rywalizacji spor-
towej w duchu „fair play”.

oto wynik i rozgrywek: 
dziewczęta: 1. SP Komarno Ko-
lonia, 2. SP Leśna Podlaska, 3. 
SP Rokitno, 4. SP cicibór Duży, 
5. SP Konstantynów.

chłopcy: 1. SP Hrud, 2. SP 
Rokitno, 3. SP Komarno Kolo-
nia, 4. SP cicibór Duży. Puchary 
i  dyplomy  zwycięskim druży-
nom wręczali: wójt gminy Kon-
stantynów Romuald Murawski 
oraz dyrektor grażyna Jasińska-
-Pykało.

Monika Demianiuk

R o z m a i t o ś c i
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Po d l a s k i e  p r z y s m a k i

Porzeczki czarne
Porzeczki to owoce o ogrom-
nych zasobach wszystkich nie-
zbędnych witamin - witaminy 
c w 100g owoców aż 180 mg tej 
witaminy. Witaminie c towarzy-
szy też witamina P, która ułatwia 
przyswajanie witaminy c. Po-
rzeczka to także źródło witamin 
z grupy B, prowitaminy witaminy 
a, biotyny, kwasu foliowego, oraz 
składników mineralnych potasu, 
żelaza, wapnia, magnezu, mikro-
elementów, takich jak – mangan, 
bor, jod. Ponadto porzeczki to 
cenne źródło kwasów organicz-
nych, pektyn, garbników i  lu-
teiny. owoce czarnej porzeczki 
oczyszczają organizm z toksyn, 
wspomagają leczenie wątroby 
i nerek. Zawarta w nich tanina 
działa przeciwzapalnie, a fiton-
cydy bakteriobójczo. Porzeczki 
czarne wpływają korzystnie na 
naczynia krwionośne, wzmac-
niają serce i obniżają ciśnienie 
krwi. Właściwości lecznicze 
mają też liście – działają prze-
ciwzapalnie, pobudzają krążenie 
krwi i czynność serca, zmniej-
szają obrzęki. Dzięki obecno-
ści w nich garbników działają 
przeciwzapalnie i ściągająco na 
błony śluzowe żołądka i  jelit, 
hamują rozwój drobnoustrojów 
przewodu pokarmowego. Po-
lecam, więc spożywać je w jak 
największych ilościach w  sta-
nie świeżym, a do spożycia na 
okres jesienno-zimowy przygo-
tować jak najwięcej przetworów. 
Z  owoców porzeczki czarnej 
przygotować można kompoty 

dżemy, galaretki, przeciery. Jed-
nak najmniejsze straty witaminy 
c uzyskamy mrożąc owoce. Jed-
nak do tego celu potrzebna bę-
dzie zamrażarka, uwzględniając 
ekonomiczny aspekt, mrożenie 
nie będzie opłacalne. Poniżej po-
daję wybrane przepisy na potrawy 
z dodatkiem owoców porzeczki 
i na przetwory.

SOk z CzARNEJ 
pORzECzki

Składniki – 40 dag owoców,  
2 szklanki przegotowanej wody,  
4 łyżki miodu.
Wykonanie – umyte porzeczki 
przetrzeć przez sito, dodać do 
przecieru wodę i miód.  Nadaje 
się do picia w lecie.

pORzECzki WE 
WłASNym SOku

Składniki – 1 kg owoców, 20 dag 
cukru.
Wykonanie – porzeczki opłukać, 
oczyścić z szypułek i podgrzać 
z cukrem, aby puściły sok.  go-
rącymi owocami napełniać opa-
kowania, zamykać i pasteryzować 
15 – 20 minut w temperaturze 
około 90 oc.

DżEm z CzARNyCh 
pORzECzEk

Składniki – 1,5 kg owoców, 1 kg 
cukru.
Wykonanie – dokładnie umyte 
porzeczki osączyć i  oczyścić 
z szypułek. Trzecią część wsy-
pać do szerokiego emaliowanego 
naczynia, lekko zgnieść i zagoto-
wać. gotować kilka minut mie-
szając, a następnie dodać cukier, 
rozpuścić, zszumować. Do wrzą-
cego syropu wsypać pozostałe 
owoce i gotować około 20 mi-

nut, aż dżem nabierze właściwej 
gęstości. część jagód powinna się 
rozgotować, a pozostałe zacho-
wają swój kształt. gorący dżem 
włożyć do gorących, wyparzo-
nych i suchych słoików, szczelnie 
zamknąć.

GALARETkA 
z CzERWONyCh 

pORzECzEk
Składniki – 1 l soku z porzeczek 
(potrzeba około 1,5 kg owoców), 80 
dag cukru.
Wykonanie – umyte porzeczki 
lekko zgnieść i zagotować w na-
czyniu emaliowanym. gorące 
wylać na sito i pozostawić do 
odsączenia soku. Porzeczki też 
można przetrzeć przez sito, ale 
wtedy galaretka nie będzie kla-
rowna.  Na 1 litr soku odważyć 
80 dag cukru. Najpierw goto-
wać kilka minut sam sok, potem 
dodać cukier i  razem gotować 
do chwili, gdy w zestawionym 
z ognia naczyniu na obrzeżach 
wytworzy się cienka powłoka 
krzepnącej galaretki.  gorącą 
wlewać do wyparzonych, gorą-
cych i suchych słoików i szczelnie 
zamykać.

kOmpOT z CzARNyCh 
pORzECzEk

Składniki – 2 kg porzeczek,  
2 szklanki wody, 30 dag cukru.
Wykonanie – dojrzałe porzeczki 
starannie umyć i osączyć na sicie. 
Następnie oczyścić z szypułek 
i wkładać do słoików ciasno, ale 
nie ugniatając. Zagotować wodę 
z cukrem i gorącym syropem za-
lewać owoce.

mARmOLADA 
z pORzECzEk i JAbłEk

Składniki – 1 kg jabłek, 0,5 kg po-
rzeczek, 60 dag cukru.
Wykonanie – owoce oczyścić, 
umyć. Jabłka obrać wykrajać 
gniazda nasienne i rozdrobnić. 
Porzeczki odszypułkować.  Pod-
grzać w garnku i przetrzeć przez 
sito. Przecier zagęszczać ogrze-
wając w płaskim naczyniu na 
wolnym ogniu, ciągle mieszając 
drewnianą łopatką, aby nie przy-
palić. gdy marmolada jest już 
zagęszczona dodać cukier, wy-
mieszać. ogrzewać do momentu 
aż kropla opuszczona na zimny 
talerz zgęstnieje. Przekładać do 
gorących wyparzonych słoików, 
zamykać szczelnie.

CiASTO z CzERWONymi 
i CzARNymi 

pORzECzkAmi
Składniki na ciasto: 15 dag masła, 
¾ szklanki cukru pudru, 4 jajka, 
2 łyżki śmietany 18%, 1 szklanka 
mąki pszennej, 1 szklanka mąki 
ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 1 łyżka kakao do ciast, 
2  ł yż ki  zimnej  wody ,  1 /3 
szklanki wiórków kokosowych. 
Masa owocowa: 25 dag czerwo-
nych porzeczek, 25 dag czarnych 
porzeczek,2 łyżki kaszy manny 
Do dekoracji: cukier puder
Wykonanie - Masło utrzeć 
z cukrem pudrem i żółtkami na 
puszystą masę. Dalej ucierając 
dodać śmietanę i wymieszane 
razem z proszkiem do pieczenia 
mąki. Na koniec dodać ubite na 
sztywną masę białka. Wszystko 
razem delikatnie wymieszać. 
Dużą prostokątną formę o wy-
miarach 25 na 36 cm posmaro-
wać tłuszczem i wysypać kaszą 
manną. Następnie do formy wy-
łożyć ¾ ciasta. Do pozostałego 
ciasta dodać kakao, wodę i wiórki 
kokosowe. Wszytko razem wy-
mieszać i wyłożyć łyżką na jasne 
ciasto. czerwone i czarne po-
rzeczki obrać, umyć i dokładnie 
osuszyć. Następnie obsypać ka-
szą manną i wyłożyć na surowe 
ciasto. całość włożyć do na-
grzanego piekarnika i piec przez 
około 45 minut w temperaturze 
180 °c. Po ostudzeniu ciasto po-
sypać cukrem pudrem. 
Przepisy wybrała – Bożenna Warda 

Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli.
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Przygotowania do ii Pikniku Biegowego 
Biała Biega trwały miesiącami.  głównym 
organizatorem był Klub Biegacza Biała Biega 
przy wsparciu Urzędu Miasta Biała Podla-
ska, Bialskiego centrum Kultury i Zamiej-
scowego Wydziału Wychowania Fizycznego  
i Sportu. Zgłoszenia przyjmowano do ostat-
niej chwili. W piątek 10 maja odbyła się 
konferencja prasowa, na której członkowie 
klubu zaprezentowali swoje działania i etapy 
przygotowania ii pikniku. 11 maja odbył się 
otwarty trening, który poprowadziła znana 
lekkoatletka Lida chojecka, a uczestniczyło 
w nim blisko 40 osób. Prawdziwe święto ak-
tywności oraz rywalizacji sportowej odbyło 
się 12 maja. Miasteczko biegowe ulokowano 
przy ulicy Sitnickiej na terenie nowej hali oraz 
terenie wokół niej. od wczesnych godzin po-
rannych trwały ostatnie prace przygotowu-
jące imprezę. Tłumnie przybywali zawodnicy 
odbierali pakiety startowe i rozgrzewali się. 
Na początek wystartowali najmłodsi uczest-
nicy na krótkich dystansach.  Każdy z ma-
łych zawodników otrzymał medal i nagrody. 
Zmagania sportowe rolkarze, biegaczy i mi-
łośników Nordic Walking zgromadziły po-
nad 400 osób z różnych województw i zza 
granicy. Na trasę pięciu kilometrów ruszyli 
rolkarze. Szybko i sprawnie opuścili teren 
startu. Za nimi o godz. 11 sygnał do rozpo-
częcia biegu na 10 km dała reprezentantka 
Polski Lidia chojecka. Na końcu ruszyli 
miłośnicy popularnych „kijków” na 5 km. 
Wśród rolkarzy dystans najszybciej poko-
nał. Łukasz Meksuła ze Stawek w czasie 9 
minut 40 sekund. Za nim ze stratą minuty 
był Michał Radek z Konstancina – Jezior-
nej, który o 13 sekund wyprzedził Patryka 
Bartmańskiego z Białej Podlaskiej. Wśród 
kobiet najlepsza była Magdalena Bojarzyń-

Drugi piknik Biała Biega
ska z Supraśla, druga  agnieszka Witkow-
ska z Tomaszowa Mazowieckiego a trzecie 
miejsce gabriela Sicińska z Białej Podlaskiej. 
Bieg główny 10 km przebiegał ulicami mia-
sta-dwie pętle po 5 km. Trasa biegu uzyskała 
atest Polskiego Związku Lekkiej atletyki 
a organizatorzy zapewnili elektroniczny 
pomiar czasu, okolicznościowe koszulki 
techniczne dla biegaczy w pakietach star-
towych oraz medal dla każdego zawodnika 
na mecie. Rozgrzewkę przed biegiem dla 
uczestników pikniku  poprowadziły dziew-
czyny w rytmach zumby. Najszybciej trasę 
biegu na 10 km pokonał Volodymyr Jurczok 
z Nyzkinyczi (Ukraina) z czasem  31 minut  
i jedna sekunda. Tuż za nim na mecie zamel-
dował się Maciej Badurek 31: 46 z Mińska 
Mazowieckiego a trzeci  Dawid Kubiec32: 
02 ze Starachowic stracił ponad minutę do 
zwycięzcy. Wśród Pań wygrała zgodnie  
z przewidywaniami  izabela Trzaskalska 36: 18  
z Terespola i ona była najlepszym zawodnikiem 
biegu wśród osób z naszego regionu  przed 
KaterynąStetsenko 36: 29 z Kijowa (Ukra-
ina) oraz Ewa Fabian z Białej Podlaskiej. 
Najlepszym z Panów z naszego regionu był 
Karol ostapczuk z Białej Podlaskiej   re-
prezentujący  MKS „ŻaK” z czasem 37:00 
zajął 11 miejsce. W biegu startowali za-
wodnicy z różnych miejscowości z naszego 
regionu oprócz Białej Podlaskiej, Terespola 
czy Międzyrzeca Podlaskiego byli także za-
wodnicy mieszkający w: chotyłowie,  Do-
brynce,  Kobylanach, Kodniu, Korczówce, 
Leśnej Podlaskiej, Misiach Piszczacu, Poło-
skach, Rakowiskach, Romaszkach, Rossoszu, 
Rzeczycy, Sławacinku Starym, Szachach, 
Szóstce, Sosnówce, Studziance i  Wisznicach. 
Zawodnicy z  Klubu Biegacza Biała Biega 
zaprezentowali się następująco:

1. andrzej Majewski miejsce 14 lokatę 
czas37:37,

2. Rafał Pajdosz miejsce 20 czas 39:10,
3. Łukasz Węda miejsce 35  czas42:56
4.    Krzysztof Majewsk i miejsce 40 

czas  43:25,
5.    Ewa Fabian 46 miejsce czas 43:52,
6.    Katarzyna Pajdosz 61 miejsce czas 45:17,
7.    Rafał Frończuk 64 miejsce czas 45:30,
8.    Michał Tymoszuk 95 miejsce czas 48:11,
9.    Jerzy Wysokiński 99 miejsce czas 48:24,
10.  Krzysztof Paszkowski miejsce 100 czas 

48:28,
11.  Krzysztof Jurkitewicz miejsce 101 czas 

48:33,
12.   Konrad Sadowski 116  miejsce czas 

49:31,
13.  Piotr Fedorczuk 162 miejsce 53:33
14.  Krzysztof Sójka 168  miejsce czas 53:47,
15.  adam cioch179 miejsce czas 55:08,
16.  cezary Kalita 182  miejsce czas 55:21,  
17.  andrzej Turski 188 miejsce czas
 56:25,·18. 
18. Katarzyna Przewarska 203 miejsce czas 

57:34
19.  Ewa Magier 216 miejsce czas 59:52,  
20.  Basia Łukaszuk 218   miejsce czas 

1:00:22,
21.  andrzej Kuta230 miejsce czas  1:02:42. 

Zawody nornic walking wygrał Piotr 
Wetoszka z Białej Podlaskiej z czasem 
34,06, drugi był Wojciech Rzeźnik z Tarno-
grodu a trzecia Jolanta Kaparuk z Drelowa. 
Podczas ii Pikniku gośćmi specjalnymi byli 
olimpijczycy Lidia chojecka i Sławomir 
chmura  oprócz rozdawania autografów i roz-
mów z uczestnikami  brali udział w dekoracji 
zwycięzców. Sławomir chmura wziął udział 
w biegu na 10 km. Podczas dekoracji uhono-
rowano także najstarszych biegaczy Wśród 
kobiet Emilia Jasinowska z miejscowości 
Przychód, a wśród mężczyzn Bohdan Rad-
wański z Białej Podlaskiej urodzony grubo 
przed ii wojną światową. Najlepsi uczestnicy 
konkurencji otrzymali puchary oraz nagrody 
w kategoriach wiekowych. Wśród wszystkich 
uczestników został też rozlosowano liczne 
upominki oraz 40 calowy telewizor ufun-
dowany przez firmę JB Multimedia. Piknik 
biegowy Biała Biega zorganizowany przez 
Klub Biegacza spotkał się z szerokim  cie-
szył się ogromnym zainteresowaniem wśród 
zawodników oraz licznych  kibiców. Było to 
wydarzenie na miarę nie tylko naszego re-
gionu. organizatorzy włożyli mnóstwo pracy, 
serca, własnego czasu i poświęcenia. Słowa 
podziękowania należą się także wszystkim 
darczyńcom i ofiarodawcom, którzy poprzez 
swój wkład przyczynili się do sukcesu ii Pik-
niku Biegowego w Białej Podlaskiej, Można 
śmiało zasugerować stwierdzenie, że to była 
największa tego typu impreza w regionie  
w ostatnich latach. 

Łukasz Węda

S p o r t
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MARLenA SoSiDKo 
MiStRZynią eURoPy

Sztangiści ULPKS gaj Zalesie, 
a także z Łomaz wzięli udział  
w rozegranych w słowackiej 
Trnavie mistrzostwach Europy 
w wyciskaniu sztangi leżąc i zdo-
byli w nich aż pięć medali. Złoty 
zawisł na szyi Marleny Sosidko, 
która zajęła pierwsze miejsce  
w kategorii T 16-17 do 60 kg, 
uzyskując 57,5 kg.
inni reprezentanci południowego 
Podlasia zostali wicemistrzami 
Starego Kontynentu. Tytuły te 
wywalczyli: adrian Kopania w 
kat. J-23 75 kg z wynikiem 192,5 
kg i Franciszek Szabluk w kat. 
masters 55-59 90 kg z rezultatem 
200 kg z Zalesia oraz dwaj siłacze 
z Łomaz – Paweł Szudejko w kat 
J-23 82,5 kg z wynikiem 140 kg 
i Tomasz Bajkowski w kat. T-18-
19 100 kg z rezultatem 170 kg. 

 (mif)

Złota Marlena Sosidko

DZieWcZętA Z ŁoMAZ 
MiStRZyniAMi PoLSKi
olbrzymi i całkowicie zaska-
kujący sukces odniosły uczen-
nice Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Łomazach. Pod-
czas rozegranego w głuchoła-
zach turnieju finałowego igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
nożnej dziewcząt reprezentujące 
województwo lubelskie pod-
opieczne ireneusza Korszenia 
zakwalifikowały się do ścisłego 
finału i wywalczyły w nim tytuł 
mistrza Polski. Złoto zdobyły: 
Ewelina Bańkowska, anita Bo-
sak, Daria Hordejuk, gabriela 

Marciniuk, Ewelina Przyłucka, 
Paulina Szenejko, Emilia Szepe-
luk, Weronika Szudejko i ga-
briela Trochonowicz. Trzecia z 
nich, z dorobkiem 9 goli, została 
najskuteczniejszą zawodniczką 
turnieju.
W finałowym turnieju uczestni-
czyły trzy drużyny, które musiały 
rozegrać między sobą po trzy spot-
kania. Nasze piłkarki rozpoczęły 
od przegranej z mazowieckim Ba-
boszewem 2:4, ale pięć kolejnych 
meczów wygrały – ze świętokrzy-
skim Fałkowem 3:0, 2:0 i 3:2 oraz 
z Baboszewem 2:1 i 3:2.
– Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy wsparli nasz 
udział w finale. W szczegól-
ności mam tu na myśli wójta 
Waldemara Droździuka, Radę 
Rodziców w Zespole Szkół w 
Łomazach, członków zarządu 
ULKS Niwka i gLKST Niwa 
Łomazy, wicestarostę bialskiego 
Jana Bajkowskiego oraz Zbi-
gniewa gołosia. Jak się okazało, 
warto było współdziałać na rzecz 
sportowo uzdolnionej młodzieży, 
a tej w gminie Łomazy nie bra-
kuje – powiedział po zakończeniu 
turnieju trener Korszeń.

 (mif)

Mistrzynie Polski po zakończeniu 
finałowego turnieju

LUDoWe MiStRZo-
StWA PoLSKi 

teReSPoLSKich 
SZtAngiStóW

W Biłgoraju rozegrano mistrzo-
stwa Polski zrzeszenia LZS 
juniorów do lat 15 i 17 w pod-
noszeniu ciężarów. olbrzymi 
sukces odniosło dwóch sztangi-
stów MULKS Terespol, którzy 
wygrali swoje kategorie wagowe. 
W kat. 85 kg zwyciężył Filip Ko-
morniczak, uzyskując w dwuboju 
211 kg (94 kg w rwaniu i 117 kg  
w podrzucie), natomiast w kat. 
+94 kg pierwsze miejsce, z wy-
nikiem 263 kg (117+146), zajął 
Mateusz Sikora.

Na medalowy dorobek ciężarow-
ców z naszego powiatu złożyło 
się również sześć wicemistrzostw 
oraz dwa krążki koloru brązo-
wego. Srebra zdobyli: Patry-
cja Kłos (goK Koroszczyn)  
w kat. 48 kg, Klaudia Pilipczuk 
(goK) w kat. 53 kg, Mateusz 
Skulimowski (MULKS) w kat. 
56 kg, Ewelina ozon (goK)  
w kat. 69 kg, Hubert Harasimiuk 
(goK) w kat. 85 kg oraz Dawid 
Kotowski (MULKS) w kategorii 
+85 kg. Natomiast brąz – Domi-
nika Dołęga (goK) w kat. 53 kg 
i Natalia Matejek (goK) w kat. 
63 kg.
Bardzo bliski trzeciej lokaty był 
Łukasz Kunc (MULKS), który 
minimalnie przegrał walkę o brą-
zowy medal w kategorii 62 kg,  
a także jego klubowi koledzy: 
Piotr Sobol, grzegorz Kowal, 
Karol Juchimiuk i Przemysław 
Kłos. Wszyscy podopieczni Ma-
teusza Pepłowskiego przyczy-
nili się do wywalczenia przez 
MULKS Terespol pierwszego 
miejsca w klasyfikacji drużyno-
wej chłopców do lat 15.
Tuż za podium uplasowało się 
ponadto siedmioro zawodników 
goK-u: Patryk Popis w kat. 50 
kg, Konrad Panasiuk w kat. 62 kg, 
Magda Pietruczuk w kat. 69 kg, 
izabela Rydz w kat. +69 kg, Da-
niel Pilipczuk w kat. 77 kg, Marek 
Sprychel w kat. 85 kg oraz Krzysz-
tof Kwieciński w kat. +85 kg. 

(mif)

RyWALiZoWALi 
W tRóJBoJU

W Konstant y now ie roze-
grano finał bialskiego powiatu 
w trójboju lekkoatletycznym 
dziewcząt i chłopców. Wśród 
dziewcząt zwyciężyła, wystę-
pująca w składzie: Julia Popis, 
Kinga ciura, Paulina Bednar-
czyk, oliwia Domańska, iza 
Flaga i agnieszka ozon, Szkoła 
Podstawowa w Małaszewiczach. 
W rywalizacji chłopców naj-
lepsza była Szkoła Podstawowa  
w Rokitnie, której reprezentan-
tami byli: Hubert Mirończuk, 
Bartosz Klebaniuk, Jakub Bie-
gajło, Wojciech Pawłowicz, 
Tomasz Pietruczuk i oskar 
Błażyński. Zwycięzcami opie-
kowali się odpowiednio: Dorota 
Tarkowska i Regina Skerczyńska. 

(mif)

nA KonStAntynóW 
nie ByŁo SiŁy

Na boisku ii Liceum ogól-
nokształcącego im. E. Plater  
w Białej Podlaskiej zorganizo-
wano turniej „Szczypiorniak na 
orlikach”. Zarówno w kategorii 
dziewcząt, jak i chłopców zwycię-
żyły prowadzone przez Dariusza 
Domitrza reprezentacje Szkoły 
Podstawowej w Konstantynowie  
i reprezentować będą nasz region  
w zawodach wojewódzkich.
Platerka gościła również najlep-
sze w szczypiorniaku w naszym 
regionie gimnazja i w tej rywa-
lizacji także wygrały zespoły  
z naszego powiatu – dziewczęta  
z Piszczaca oraz chłopcy z Rokitna

(mif)

Bieg JAnA 
KULBAcZyńSKiego

Uczniowie dziesięciu szkół pod-
stawowych i gimnazjów z bial-
skiego powiatu uczestniczyło  
w iii Biegu Jana Kulbaczyńskiego 
po Ziemi Piszczackiej. Na podium 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych stanęli: kl. i-ii –  
1. Natalia Moszkowska (Tuczna), 
2. izabela Marczak (Dobryń 
Duży), 3. Katarzyna Lipka 
(Tuczna) oraz 1. Patryk Suwalski 
(Sławatycze), 2. Dawid Junkiewicz 
(Piszczac), 3. Mateusz Staszuk 
(Zalesie); kl. iii-iV – 1. Karolina 
Pieniak (Zalesie), 2. Klaudia Bo-
guszewska (Sławatycze), 3. alek-
sandra Miszczuk (chotyłów) oraz 
1. Bartosz goławski (Zalesie),  
2. Dawid Ustymowicz (Tuczna), 
3. Bartosz Moszkowski (Pisz-
czac); kl. V-Vi – 1. adrianna 
Borysewicz (chotyłów), 2. Ka-
tarzyna Komacha (Piszczac),  
3. Beata Pham (chotyłów) oraz  
1. igor guz (Piszczac), 2. Piotr Kor-
niluk (Zalesie), 3. Dawid Ustymo-
wicz (Tuczna); gimnazja – kl. i-ii:  
1. Marta Sierpatowska (Pisz-
czac), 2. alicja Lipka, 3. Monika 
Twarowska (obie Tuczna) oraz  
1. andrzej Zagajski (choty-
łów), 2. Paweł Jezierski (Zalesie),  
3. Michał Sołoduszkiewicz 
(Sławatycze); kl. iii: 1. Magda 
Dylik (Kodeń), 2. Sandra Sza-
niawska (Zalesie), 3. Patrycja Szwaj 
(Tuczna) oraz 1. Piotr Rozwadow-
ski, 2. Damian Zagajski (obaj Sła-
watycze), 3. Mateusz Niczyporuk 
(chotyłów). 

(mif)
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Można powiedzieć, że tylko 
po części pod hasłem Soczi, 
a  w  dalszej to po prostu pod 
hasłem „wielkiej ulewy”. Jak co 
roku Polski Komitet olimpij-
ski postarał się, aby ten piknik 
był najlepszy. Sprawianie nam 
(uczestnikom) frajdy i przyjem-
ności ze sportowej rywalizacji 
to jego główny cel. Klub olim-
pijczyka z Terespola reprezen-
towało 61 osób, uczniów obu 
terespolskich szkół. gościem 
specjalnym był pan Wiktor, 
przedstawiciel Klubu olimpij-
czyka z Brześcia. Swój pobyt 
w Warszawie tradycyjnie zaczę-
liśmy od zwiedzania Muzeum 
Sportu. Następnie całą grupą 
przeszliśmy do Parku Kępa Po-
tocka. Tam po terenie pikniku 

Polski Związek Piłki Nożnej i akademia Wychowania Fizycz-
nego WWFiS w Białej Podlaskiej podpisały list intencyjny dotyczący 
współpracy i założenia na obiektach akademii Szkoły Trenerów 
PZPN. – aWF w Białej Podlaskiej ma wszystko. Bardzo profesjo-
nalne boiska piłkarskie, hale sportowe, sale konferencyjne, a także 
miejsca hotelowe. i to wszystko umiejscowione w jednym miejscu 
– skomentował Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Polski Związek Piłki Nożnej jest przekonany, że współpraca 
z aWF w Białej Podlaskiej to doskonały krok. – Dlaczego Szkoła 
Trenerów nie będzie w Warszawie. Wszystkie ważniejsze federacje 
europejskie posiadają takie szkoły w mniejszych miejscowościach – 
dodał Zbigniew Boniek.

Mariusz Maksymiuk

Piknik olimpijski Soczi 2014

Szkoła trenerów PZPN 
w Białej Podlaskiej

Terespol

przechadzał się twórca nowo-
żytnych igrzysk olimpijskich, 
baron Pierre de coubertin, 
który opowiadał o sobie i o tym, 
czym są igrzyska. Zaprezento-
wano nam dyscypliny sportowe, 
które są w programie Zimowych 
igrzysk olimpijskich, ale pamię-
tano też o letnich. Na własnej 
skórze doświadczaliśmy, co to 
znaczy wysiłek, braliśmy udział 
w konkurencjach sportowych, 
w których nasi idole zdobywają 
medale na olimpijskich arenach. 
gośćmi Pikniku była ponad 
setka medalistów olimpijskich, 
również tych z Londynu. Naj-
większą atrakcją cieszyła się mini 
skocznia narciarska, na której 
był prezes PZN apoloniusz 
Tajner w raz z trenerem Łuka-

szem Kruczkiem. Jednak naj-
większymi gwiazdami skoczni 
byli zawodnicy: Kamil Stoch, 
Marcin Kot i Piotr Żyła. Nie-
spotykanym wydarzeniem była 
możliwość jazdy na łyżwach. 

Dużym powodzeniem trady-
cyjnie cieszyły się symulatory 
wioślarskie, gdzie z ogromną 
swobodą i humorem rywaliza-
cję prowadził i wtajemniczał 
w wiedzę o olimpiźmie i olim-
pijczykach Kajetan Broniewki. 
Mieliśmy możliwość zdobycia 
mnóstwa autografów i zrobienia 
pamiątkowych zdjęć z olimpij-
czykami. Dość powiedzieć, że 
spotkaliśmy tam między innymi: 

irenę Szewińską, grażynę Rab-
sztyn, Ryszarda Szurkowskiego, 
otylię Jędrzejczak, andrzeja 
Szarmacha i wielu, wielu innych. 
Niestety, przykrego psikusa spra-
wiła nam pogoda! olbrzymie 

ilości wody lejącej się z nieba spo-
wodowały, że nie do końca mo-
gliśmy zrealizować swoje plany 
i marzenia. chociaż nie zdoby-
liśmy wszystkich autografów, nie 
zrobiliśmy wielu zdjęć, czy nie 
próbowaliśmy swoich sił w wielu 
jeszcze konkurencjach, to śmiało 
możemy powiedzieć, że tego-
roczny Piknik olimpijski był nie-
samowity pod każdym względem! 

Krystyna Pucer
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1 i 2 czerwca odbył się mię-
dzynarodowy, polsko - białoruski 
spływ kajakowy rzeka Bug, ze 
Sławatycz do miejscowości Żuki 
w gminie Terespol. Nad wodą 
przywitali kajakarzy: konsul 
Republiki Białorusi aleksander 
Łozicki, starosta bialski Tadeusz 
Łazowski, wójt gminy Sławaty-
cze Dariusz Trybuchowicz oraz 
komendant Straży granicznej 
artur Rapa. cztery osoby 
z  Białorusi przekroczyły gra-
nicę w kajakach, a ich odprawa 
odbyła się na brzegu polskim. 
Wśród nich była inicjatorka im-
prezy irina Szepielewicz, znana 
na Podlasiu mieszkanka Brześcia, 

Białorusinka polskiego pocho-
dzenia, dziennikarka i fotograf, 
współpracująca m. in. Z Wie-
czornym Brześciem i  Kraina 
Bugu. W Sławatyczach polscy 
i białoruscy kajakarze symbolicz-
nie uścisnęli sobie dłonie a na-
stępnie wspólnie zabrali się do 
pokonywania rzeki Bug. W Ja-

8 czerwca w czterech ośrod-
kach, których gospodarzami 
byli: ciechanów, Nowy Tomyśl, 
Sędziszów Młp. oraz Katowice-
-Szopienice o miejsce w finało-

wym turnieju ogólnopolskiej 
olimpiady Młodzieży dźwi-
gali - zawodniczki i zawodnicy, 
urodzeni w  latach 1996-1997. 
Finałowy turniej ooM odbę-

dzie się w  dniach 11-14 lipca 
w Dobryszycach. W zawodach 
udział weźmie 56 zawodniczek 
i 128 zawodników, wyłonionych 
z kwalifikacji strefowych. Re-
prezentanci MULKS Terespol, 

Terespolscy 
ciężarowcy zwycięzcami

Historyczny „Uścisk 
dłoni” na Bugu

Paulina Rychlik i Mateusz Si-
kora według trenera Mateusza 
Pepłowskiego zeprezentowali się 
fantastycznie. Wygrali bezapela-
cyjnie swoje kategorie wagowe, 

Paulina startując w kat. do 58 kg  
i uzyskując 100 kg w dwuboju, 
zaś Mateusz Sikora startujący 
w kat. +105 kg, którego łączny 
rezultat wyniósł 262 kg. Nasi za-

wodnicy poprawili swoje rekordy 
życiowe, to daje naprawdę duże 
szanse na wywalczenie medali 
w zbliżającej się ogólnopolskiej 
olimpiadzie Młodzieży.

 (a)

błecznej kajakarze zjedli obiad, 
zwiedzili też cerkiew pw. św. 
onufrego i zabytkowe obiekty 
sakralne. Jeszcze 1 czerwca do-
płynęli do Kodnia. Tu nastąpiło 
powitanie uczestników przez 
władze samorządowe. Wie-
czorem, przy ognisku wystąpił 
narodowy zespół białoruski 
Liawony pod dyr. F. Mozela.  
2 czerwca dzień rozpoczął się 
od zwiedzania Bazyliki Kodeń-
skiej, kalwarii i cerkwi pw. św. 
Ducha. Zaraz potem ponowne 
wodowanie kajaków na Bug 
i spływ do Żuk gdzie czekali już 
starosta Tadeusz Łazowski oraz 
wójt Krzysztof iwaniuk. Staro-

sta wręczył uczestnikom spływu 
pamiątkowe dyplomy oraz upo-
minki w postaci albumów o po-
wiecie bialskim. Spływ objęty był 
honorowym patronatem starosty 
i wójta gminy Terespol. 

GS
Foto: Irina Szepielewicz, Grzegorz 

Siemakowicz
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W Biłgoraju w dniach 24-
26 maja odbyły się Mistrzostwa 
Polski Zrzeszenia LZS Junio-
rek i Juniorów do lat 15 & 17. 
Tytuły mistrzowskie w barwach 

W XXii Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w taekwon-do iTF 
wzięło udział prawie 100 najlep-
szych zawodników i zawodniczek 
z całego kraju. Wśród bardziej 
utytułowanych i doświadczonych 
rywalek znalazły się uczennice 
Zespołu Szkół w Janowie Pod-
laskim, które zadebiutowały na 
imprezie tej rangi. Justyna Różań-
ska i Sylwia Skwara z klasy dru-
giej policji uzyskały kwalifikacje  

Terespolanie z medalami
MULKS Terespol wywalczyli: 
Filip Komorniczak w kategorii 
do 85 kg z wynikiem w dwu-
boju 211 kg, rwąc 94 kg i pod-
rzucając 117 kg, w kat. +94 kg 

zwyciężył Mateusz Sikora rwąc 
117kg i podrzucając 146 kg. Ze 
srebrnymi medalami wrócili 
Mateusz Skulimowski w kat. do 
56kg uzyskując  łączny wynik 

174 kg (80 kg w rwaniu i 94 kg 
w podrzucie) oraz Dawid Ko-
towski w kat+85 kg  rwąc 79 kg 
i podrzucając 97 kg. Z dobrej 
strony zaprezentował się także 
Łukasz Kunc, który minimal-
nie przegrał walkę o brązowy 
medal w kat. do 62 kg. Na tak 
ważnej imprezie udanie zade-
biutowali: Piotr Sobol, grzegorz 
Kowal, Karol Juchimiuk i Prze-
mysław Kłos, którzy to wspólnie 
przyczynili się do wywalczenia 
i-ego miejsca w  klasyf ikacji 
drużynowej chłopców do lat 15 
na Mistrzostwach Polski LZS 
w Podnoszeniu ciężarów. Tre-
nerem młodych adeptów podno-
szenia ciężarów w Terespolu jest 
Mateusz Pepłowski. Mateusz 
Skulimowski i Filip Komorni-
czak zostali włączeni do kadry 
narodowej juniorów w podno-
szeniu ciężarów przez trenera 
Wojciecha geska.            

(a)

Gmina Janów Podlaski

Sylwia Skwara brązową medalistką
w dwóch z trzech konkurencji, 
jakie odbywały się podczas mi-
strzostw. Zmagania rozpoczęły od 
układów formalnych, w których 
wystartowała pierwsza z wymie-
nionych zawodniczek. Po dobrym 
występie Justyna musiała jednak 
uznać wyższość zawodniczki  
z Legnicy i odpadła z dalszej ry-
walizacji. W konkurencji walk do 
55 kg z dobrej strony pokazała się 
Sylwia Skwara, która w pierw-

szym pojedynku wysoko pokonała 
zawodniczkę częstochowskiej 
akademii Taekwon-do.  W dal-
szym pojedynku, którego stawką 
był brązowy medal spotkała się 
z reprezentantką Polski, aktualną 
brązową medalistką Mistrzostw 
Europy w tej kategorii z Lipska. 
Po równej walce, w której Sylwia 
prowadziła nawet na początku 
drugiej rundy, po kilku dobrych 
akcjach utytułowanej rywalki 

straciła prowadzenie i nie mogła 
dokończyć pojedynku na skutek 
odniesionej kontuzji barku. Warto 
dodać, że w dalszej rywalizacji jej 
konkurentka została mistrzynią 
Polski juniorów. Finałową kon-
kurencją były techniki specjalne, 
w których wystartowały obie 
podopieczne instruktora Dawida 
Smolbika. Do tej rywalizacjiprzy-
stępowały z dużym apetytem, 
gdyż w dwóch turniejach elimi-
nacyjnych do Mistrzostw Polski 
Juniorów wspomniana Sylwia 
Skwara dwukrotnie stawała na naj-
wyższym stopniu podium. Sylwia 
jako jedna z czterech startujących 
zawodniczek uporała się w pierw-
szej próbie z maksymalną wyso-
kością, co okazało się decydujące 
dla dalszej rywalizacji. Ze łzami  
w oczach po odniesionej kontuzji  
w walkach i niespełna sił, ale nie-
siona ambicją,wywalczyła w za-
ciętej rywalizacji brązowy medal. 
Dobrze wypadła też druga uczen-
nica Justyna Różańska, która za-
mykała pierwszą 10-tkę najlepiej 
skaczących juniorek podczas tej 
imprezy. Liczymy na równie do-
bre wyniki za rok i cieszymy się, 
że uczniowie klas mundurowych  
z janowskiej szkoły mają szanse zna-
leźć się na tak elitarnych zawodach 
i zdobywają doświadczenie, które 
będzie procentować w przyszłości. 

(a)
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W tym roku nie udało się 
zorganizować sztafety doo-
koła Polski. Jednak, aby uczcić 
i pielgrzymkę Jana Pawła ii do 

Polski, która miała miejsce 10 
czerwca 1979 r. gmina Kodeń 
solidaryzując się z tymi, którzy 
chcieli uczcić ten fakt i właśnie 
10 czerwca Kwietny Bieg został 
zorganizowany lokalnie. Jedno-
cześnie należy wspomnieć, iż 10 
czerwca 1999 r. ojciec święty 
gościł w Siedlcach w stolicy naszej 
diecezji. o godzinie 10.30 w po-
niedziałkowy upalny dzień na 
granicy gmin Sławatycze i Kodeń 
przy mecie startu zameldowało 
się 48 uczestników, których ce-
lem było poświęcenie trudu biegu 
naszemu Wielkiemu Papieżowi 
Janowi Pawłowi ii. Tempo bie-

Gmina Kodeń

Jubileuszowy 
Kwietny Bieg

gaczom dyktował jadący na czele 
wóz strażacki. Z jego głośników 
rozbrzmiewały pieśni papieskie, 
które przypominały uczestni-

kom o idei biegu i zagrzewały do 
walki o kolejne kilometry wyty-
czonej trasy. Kolumnę biegaczy 
nadzorowali rowerzyści anna 
Krawczyk oraz artur Podsiadły 
zabezpieczając bieg, oraz opieku-
nowie Elżbieta Kulupa i andrzej 
Kulupa, którzy czuwali nad pra-
widłowością i bezpieczeństwem 
podczas zmian kolejnych odcin-
ków. całość kolumny biegaczy 
zabezpieczał samochód Nadbu-
żańskiego oddziału Straży gra-
nicznej z Kodnia. Uczestnicy na 
czas biegu otrzymali koszulki 
z logo Kwietnego Biegu, przygo-
towane były również flagi-naro-

dowa i papieska, trzymane przez 
biegaczy. Na trasie mieszkańcy 
serdecznie witali i pozdrawiali 
biegaczy w ten sposób mobili-
zując ich do dalszego wysiłku. 
Wielkie owacje zgotowały bie-
gaczom mieszkańcy Kodnia, 
pracownicy Urzędu gminy, Ze-
spół Placówek oświatowych oraz 
przedszkolaki z powiewającymi 
chorągiewkami. Rytmicznym 
tempem pokonywaliśmy wyzna-
czone odcinki na dystansie 22 km 
i 300 m. Dużym utrudnieniem 
było słońce, które jednak nie 

pokonało naszych wspaniałych 
biegaczy. orzeźwieniem w wy-
siłkach była woda podawana 
biegaczom. Po 2 godz. i 30 min 
przy wyciu syreny strażackiej, jak 

również serdecznym przywitaniu 
mieszkańców dotarliśmy do mety 
w Dobratyczach gdzie znajduje 
się granica gmin Kodeń-Terespol 
i tu zakończyliśmy nasz Kwietny 
Bieg wspólną fotografią. Dumni 

jesteśmy ze wszystkich uczestni-
ków biegu, którzy wyrazili chęć 
uczczenia pamięci o Janie Pawle 
ii. Na uwagę i podziękowanie 
zasługują wszyscy uczestnicy, 
jednak należy docenić wysiłek 
i wytrwałość tych, którzy po-
konali całą trasę a byli to: Paweł 
Wróblewski i Karol Wojewoda. 
Każdy z uczestników za swoje 
poświęcenie otrzymał pamiąt-
kowy dyplom. Po zakończeniu 
biegu delegacja uczestników 
złożyła kwiaty i zapaliła znicze 
przy pomniku Jana Pawła ii na 

Kodeńskiej Kalwarii, oraz w mil-
czeniu oddali cześć za szczęśliwie 
ukończony bieg. Serdeczne po-
dziękowania składamy wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się 

do zorganizowania tegorocznego 
biegu. Mamy nadzieję spotkać 
się na kolejnym Kwietnym Biegu 
w przyszłym roku.

Wanda Kopczyńska – gminny 
koordynator
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8 czerwca w Lublinie było 
gorąco. Przede mną był do po-
konania królewski dystans, czyli 
42 km 195 metrów. Start był 
przy ratuszu na ulicy Królew-
skiej.  Przed startem rozgrzewkę 
prowadziła Dorota gruca, repre-
zentantka Polski i uczestniczka 
igrzysk w  Pekinie. W  stref ie 
startu przygotowywali się za-
wodnicy na wózkach, którzy 
ruszyli jako pierwsi. Przypływ 
emocji i  adrenaliny był duży. 
Dźwięk bębnów nakręcał atmo-
sferę. osoby grające na nich co-
raz bardziej żywiołowo uderzały. 
Do tego TVP relacjonujące na 
żywo, kilka przemówień orga-
nizatorów, władz i odliczanie. 
Muzyka bardzo mnie nakręcała. 
Ustawiłem się bliżej przodu 
i start z numerem 669. W głowie 
pojawiły się myśli, aby ukończyć 
maraton. Biec spokojnie i roz-
ważnie. Z drugiej strony pub-
liczność zagrzewająca do walki, 
błysk f leszy i kamer wpłynęły 
niestety na to, że większość ru-
szyła za szybko. Wokoło klaska-
jący kibicie i myśl pokonania 42 
km, do którego nigdy nawet się 
nie zbliżyłem. Po dwóch kilo-
metrach spoglądam na zegarek 
8:40 dalej za mocno. Znowu za 
szybko. obejrzałem się za siebie 
a tam wielka dżdżownica zawod-
ników. Masa ludzi z tyłu. Piękny 
widok. Zbiegłem na bok i zwol-
niłem, póki nie dobiegli do mnie 
zające na 3:30. Tempo wydawało 
się takie wolne. To pierwsze 3-4 
kilometry wszyscy w entuzja-
zmie biegli razem, rozmawiając 
i żartując. Dopiero koło 5 kilo-
metra zaczęła się krystalizować 
grupa około 30-35 osób. Biegłem 
z nimi i rozmawiałem. Wolonta-
riusze byli wszędzie. Na każdym 
rogu i przy każdej dojazdowej 
ulicy. Na pierwszych punktach 
ży wieniowych k i lka łyków 
wody. Prowadzący informowali 
o punktach żywieniowych i kur-
tynach. Na ok. 10 km kibiców 
przybywało. Wychodzili całymi 
rodzinami. Klaskali, śpiewali, 
grali i dopingowali. Machałem 
do nich, krzyczałem, klaskałem 
i przybijałem piątki jak na pik-
niku. Z perspektywy ukończo-
nego maratonu nie było to dobre. 
Już wtedy straciłem nieświado-
mie trochę energii. Trasa ulicami 
Lublina była bardzo przyjemna. 

Pierwszy podbieg, potem drugi 
oraz trzeci nie wpłynęły na mnie. 
Na 12 km prowadzący upominał, 
aby oszczędzać siły, mniej gadać 
i nie klaskać. Niektórzy już szli, 
inni zwolnili, po kogoś jechała 
karetka - zawodnik ten stał z ra-
townikiem. co raz mijał nas 
wóz transmisyjny TVP, repor-
terzy i fotografowie. Pojawiały 
się kolejne podbiegi i zbiegi. Na 
14 kilometrze, czyli 1/3 czas go-
dzina 7. 

Na 15 km czułem się świet-
nie. gdy spojrzałem na zegarek 
miałem godzinę jedenaście z ka-
wałkiem. Pierwsza myśl - dalej za 
szybko. Na połówce w Warsza-
wie miałem godzinę 10 i koń-
cówka była ciężka, a to przecież 
dwa razy dłuższy dystans. Na 
jednym z punktów zwolniłem, 
aby napić się więcej wody. Jednak 
szybko dogoniłem na zbiegu 
grupę, z którą biegłem od 2 km. 

czułem już całe mokre plecy. 
Było gorąco, wręcz parno. Do-
brze, że obciąłem włosy dzień 
przed startem i  miałem jasną 
czapkę. W ostatniej chwili zre-
zygnowałem z czarnej. Zapo-
mniałem doczepić ochrony na 
szyję i z tyłu czułem, jak kark się 
grzeje. Polewałem się wodą. Kur-
tyny wodne wytwarzały mżawki, 
trochę chłodziły, ale wymagały 
zwolnienia, a nawet postoju, aby 
się dobrze schłodzić. Trasa za-
częła ponownie na kolejnych ki-
lometrach fałdować góra dół. 
Dobiegliśmy do 20 km, czas 
wskazywał godzina 39 minut. 
Z grupy zostało już nas kilku. 
Sporo osób zdecydowało się na 
marsz. Zacząłem odczuwać coraz 
większe pragnienie. Na kolejnym 
punkcie żywnościowym wziąłem 
banana i skonsumowałem kawa-
łek. Jedząc, sporo zwolniłem 
i zobaczyłem, jak grupa odcho-

dzi. Popiłem wodą i wziąłem 
kolejny kubeczek. Na połówce 1 
godzina 44 minut było świetnie. 
Przez głowę przeleciała myśl, że 
daje to przecież daje 3:28. Zbli-
żaliśmy się już do zalewu. grupa 
była kilkanaście metrów przede 
mną. Minęła mnie Ewa Fabian 
z Klubu Biegacza Biała Biega. 
Ludzi na trasie było mniej, ale 
doping był. inni jeździli rowe-
rami przy swoich biegnących 
znajomych. Na 24 km coraz 
mniej kibiców. Więcej osób idzie, 
bądź nawet stoi. Wbiegaliśmy 
trasą ostatniej czwartej dychy 
w teren położony w lesie. Kolejny 
podbieg niby niewielki, ale dał się 
odczuć. Mijam 25 km i zaczy-
nam tracić z pola widzenia grupę. 
odchodzą. Walczę z  podbie-
giem, ale kosztuje mnie on zbyt 
dużo sił. Nogi biegną wolniej. 
Zaczynam wręcz dreptać i truch-
tać. To początek prawdziwego 

Mój pierwszy maraton
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maratonu. To, o czym wielu ma-
ratończyków mówiło. oznaki 
zmęczenia. Między 26 a 28 kilo-
metrem wyprzedzało mnie dużo 
osób. Walczyłem cały czas ze 
sobą, aby nie stanąć. Widzę 
osoby, które też mają kryzys. 
Jedni stoją ze sk łonami do 
przodu, inni wloką się. Kolejne 
punkty z wodą oraz wolontariu-
sze pomagają przetrwać. Po mi-
nięciu 28 km wchodzę w rytm 
biegowy niezbyt szybko, ale 
biegnę. Kolejny podbieg na hory-
zoncie. Tym razem mnie prze-
raża. Nogi stają się ciężkie. 
Trudno jest mi biec. Kiedy będzie 
punkt odżywczy? W  ustach 
i w gardle czuję suchość. Dowle-
kam się do wody. Wolontariusze 
nie tylko z daleka krzyczą „woda” 
i „izo”, ale inni też od razu sprzą-
tają kubeczki i butelki, które rzu-
camy. Jest to godne pochwały 
i naśladowania. Dalszy dystans 
przez 2-3 km biegłem sam. Teraz 
doganiam biegacza, który na-
rzeka na ból nóg i staje. Z kolej-
nym już nawiązuję rozmowę 
i biegniemy. Niestety, nie wytrzy-
muję w jego tempie nawet kilo-
metra i on pobiegł dalej. Do 32 
km mijam zawodników, którzy 
potem mnie wyprzedzają i tak na 
zmianę było mety. 32 km była 
gorsza katorga, niż 25. Widać 
zalew i pojawiają się kibice. Krzy-
czą: „jeszcze dycha”. Nie dopusz-
czam myśl i o  zejśc iu, ani 
o zatrzymaniu się. Widzę tylko, 
jak wyprzedają mnie znajomi 
z Lublina-Krzysiu Bielak („ge-
nerał” ostatecznie nabiegał ży-
ciówkę) oraz Piotrek choroś. 
Przecież na każdej dyszcze to ja 
ich wyprzedzałem i zostawiałem 
daleko w tyle. Tym razem witam 
się z grymasem na twarzy i patrzę 
na ich znikające plecy. Dychę bie-
gam w 43-44 min. i to spokojnie. 
Nie teraz, bo wkroczyłem w kra-
inę nieznaną dla mojego organi-
zmu. To kraina powyżej 32 km. 
Potwornie trudna. Wbiegamy do 
miasta. oczy zalewają mi się po-
tem. Biegnę, a raczej człapię jak 
kaczka, która objadła się trawą. 
Ktoś podbiega i pyta, czy dam 
radę, czy potrzebna mi pomoc. 
Pokazałem z  wymuszonym 
uśmiechem kciuk, że jest w po-
rządku. Zaczynam walkę bój, 
o to, aby nie paść. czy to syberyj-
ska katorga? Za co? Za przejaw 

ambicji i zmierzenia się z mara-
tonem. Zapowiada się na Water-
loo. Klęska jest nieuchronna. 
Wyprzedza mnie zawodnik ma-
jący około 65 lat. Myślę sobie 
„wstyd”. Nie widać po nim zmę-
czenia, a to 32 km. Punkt od-
żywczy i  kolejne metry walki 
o  przetrwanie. Zaczynam się 
chwiać na nogach, kolejne metry 
jak szlak skazańców - i przycho-
dzi 35km. Kręci się w głowie. 
Widzę tylko przed sobą asfalt 
i pięty mijających zawodników. 
Zerknąłem na zegarek minęły już 
ponad 3 godziny biegu w tym 
skwarze. Bolą mnie plecy, nogi, 
głowa i ręce. Przeliczyłem jeszcze 
7 km. Muszę dać radę. Teraz 
walczę już na siłę. Wiem, że to 
tylko i przetrwanie, aby do mety. 
Nie mam nawet ambicji na nic 
a co dopiero na przyspieszenie. 
Tak źle jeszcze nie było. Mięśnie 
nóg mówią „dość”. Warczą na 
mnie. Wystarczy. Nie współpra-
cujemy. głowa mi opada tak, że 
trzeba ją podnosić dźwigiem. 
Ręce opadają w bezwładzie i dają 
znaki, że są ugotowane na 
miękko, jak marchewka w wiel-
kim kotle zupy. Nie czuję żołądka 
ani ud. Żar leje się z nieba, jak na 
pustyni. Kodeń i bieg Sapiehów, 
który tak mnie męczył rok temu 
to pikuś. Pan pikuś. Nagle cud 
dziewczynka, po głosie może 8- 
letnia odczytując moje imię z ko-
szulki, biegnie obok mnie i po-
daje wodę. Nie reaguję, ona wręcz 
błaga: napij się. Wyciągnąłem 
rękę po kubek.  Był ciężki. Prze-
chyliłem kilka łyków, a ona biegła 
obok mnie. Była z kimś jeszcze. 
Wypiłem całość i zdążyłem tylko 
podziękować, ale nie jej, tylko tej, 
która z nią biegła. To było coś 
fenomenalnego. odwróciłem się 
i zobaczyłem, że była zapewne 
z rodzicami, którzy też trzymali 
wodę. ona pomachała. Była taka 
zadowolona i klaskała, że wzią-
łem wodę. Nadszedł 36 kilometr, 
to już tylko 6 km. Teraz było od-
liczanie, aby dowlec się jakoś do 
mety i skończyć z tą męczarnią. 
Żołnierz grecki dał radę w zbroi 
przebiec tyle ponad 2503 lat 
temu. Musiał być herosem. coraz 
bardziej docierały do mnie głosy 
kibiców, którzy klaskali i dopin-
gowali. Przez głowę przeszła 
myśl: „sami sobie biegnijcie szyb-
ciej”. Potem zostało 5 km. Przy-

pomniałem sobie, jak ostatnio 
biegłem 20 minut piątkę, to teraz 
nie realne. Spojrzałem na zega-
rek, pokazywał 3 godziny 38 mi-
nut. Dużo ludzi już ukończyło 
bieg i odpoczywa na mecie. Do-
trę i  ja. czeka tam narzeczona 
asia, która specjalnie wyrwała się 
z Warszawy, aby mnie dopingo-
wać. Wstyd będzie, jeżeli nie 
dobiegnę. co ja powiem w domu 
i na wiosce, że nie dałem rady? 
Zaparłem się i przemierzałem 
kolejne metry. Wydawało mi się, 
że jestem w otchłani, bez mety. 
Dostrzegłem flagę 38 km. Nadal 
daleko, ale ile dużo juz za mną. 
Mogę to skończyć nawet teraz, 
wystarczy, że sobie na chwilę 
siądę na zielonej trawie przy dro-
dze. Nikt nie zobaczy, a ja od-
poc znę .  Na s t ę pny  pu n k t 
odżywiania wziąłem tylko wodę 
i oblałem się. Tylko, co ja powiem 
w wiosce, że zmiękłem na 38 km, 
4 km przed metą. NiEE!!!!!!!. 
Jestem ze Studzianki, gdzie 
zacni, waleczni Tatarzyni krew 
przelewali w większych męczar-
niach. Walczę jak oni. Nie mam 
łuku ani lancy, ale biję się z my-
ślami i popędzam nogi. Ludzie 
żywiołowo reagują na każdego 
biegacza. Uspokajam się na 39 
km. Jest lepiej. Tak jakbym dostał 
rezerwę rezerwy, gdzieś te siły 
zachowały się w organizmie. Już 
widzę po prawej stronie dworzec 
PKP, zaraz będzie rondo i prosta. 
Wraca wiara i wizja tego, że do-
trwam do końca. Udaje mi się 
podnieść głowę i wyprostować. 
Widzę skrzyżowanie i czerwone 
światło patrolu policji. Dzisiaj 
mogę przebiec na czerwonym. 
Dostrzegam w oddali rondo. Jest 
też Bystrzyca, która wesoło chlu-
pie wodą, witając na swym mo-
ście umęczonych, zmordowanych 
nieszczęśników, którzy są u kresu 
i resztek sił. Dobiegam do za-
wodnika, który stał ze mną na 
starcie i chciał łamać 3:45. obaj 
wiemy, że 4 godzin nie złamiemy. 
Kilka słów i klniemy na trasę oraz 
warunki. Zarzekamy się, że nie 
dla nas maratony. Jednak po 
kilku metrach słychać głos spi-
kera na mecie. Tam czeka asia 
i koniec męki. Do mety jakiś ki-
lometr. Mijam po kolei, zapamię-
tuje numer 99 i kilku innych. 
Jeszcze trzech, dwóch i  jeden, 
a  jeszcze jednego widzę przed 

sobą i 42 km na f ladze. Słyszę 
oklaski i doping kibiców. Spiker 
zagrzewa do końca. Już tylko 195 
m, jeszcze kurtyna wodna, prze-
latuję przez nią jak Małysz skocz-
nię w  Vilingen w  2001 roku, 
potem jakieś 100m - ostatnia 
setka w tym biegu. Za mną 42 
km, radosne a potem jakże mor-
dercze kilometry. Zdejmuję 
czapkę, żegnam, się zamykam 
oczy. Meta i czerwony zegar tyle 
pamiętam. Padam. oddycham 
ciężko. Ktoś mnie bierze pod ra-
mię, pyta o coś pokazuje oK. 
Jestem zamroczony z tylu głosów 
i okrzyków słyszę jeden Napo-
leon! Tak to moje austerlitz. To 
asia mnie woła. To znak, że ko-
niec. Maraton pokonany po raz 
pierwszy w 4 godziny 7 minut 10 
sekund, ale nie ostatni, bo ży-
ciówkę z maratonu należy złamać. 
Było ciężko temperatura ponad 
30 stopni. Żar z nieba i podbiegi 
mnie zbiły. Pogoda dała się we 
znaki. Trasa trudna. Sporo osób 
nie przebiegło. Widziałem mdle-
jących i ze skurczami. Byłem 254 
na 808, które ukończyło bieg. 
Wygrał zawodnik z  Ukrainy 
aleksander Holownicki z Kowla  
z czasem 2 godziny 42 minuty 36 
sekund. Tak sobie. Liczyłem na 
złamanie 4 godzin. Start zrobił 
swoje. Jestem zły na siebie, bo jak-
bym zaczął z grupą na 4, to bym 
je złamał, a tak nie. To debiut 
i wiem, że trzeba więcej biegać 
treningowo oraz poukładać 
w głowie trochę taktykę. Maraton 
uczy pokory i charakteru. To nie 
jest połówka to wyzwanie i szacu-
nek. Mam obraz na przyszłość. 
Zakwasów nie mam. Tylko 
w stopy ciągle mi ciepło oraz ra-
miona trochę bolą, bo ich nie 
smarowałem. Bałem się, że będzie 
gorzej. Dobrze się nawodniłem 
i pasta party też swoje pozytywnie 
zrobiłą. Dziękuję Rafałowi Paj-
doszowi, grześkowi Sicińskiemu 
i Pawłowi Pakule z Wisznic za 
pomoc merytoryczną, rady 
i cierpliwość, gdy nękałem pyta-
niami. chłopaki, bez Waszych 
porad nie wiem czy bym skończył 
bieg w 5 godzin. Teraz kilka dni 
odpoczywam. Nie żałuję, że się 
odważyłem. To nowe doświad-
czenie. Mało treningu, ale dużo 
wyrzeczeń. Jest medal za ukoń-
czenie. Jestem maratończykiem.

Łukasz Węda
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mecze, walcząc o puchary.  
i miejsce zajęła drużyna z Dre-
lowa, a ii drużyna reprezentu-
jąca EcKiW oHP. Puchary 
wręczył zastępca dyrektora 

Mariusz Filipiuk. Po turnieju 
uczestnicy i organizatorzy degu-
stowali kiełbaski z grilla.

(a)

S p o r t

8 czerwca br. na stadionie 
sportowym w Sławatyczach od-
był się iii Turniej Służb Mun-
durowych w piłce nożnej. Do 
rywalizacji sportowej przystą-
piło 10 drużyn reprezentujących 
Straż graniczną, Policję, Służbę 
Więzienną, Państwową Straż Po-
żarną. Po podziale na grupy i ro-
zegrane eliminacje, do półfinału 
zakwalifikowały się następujące 
drużyny.

Półfinały: PSg Terespol – 
KPP Łuków  0-1,

KMP Biała Podlaska – oPP 
Lublin 1-1 k. 2-0

Mecz o 3 miejsce: PSg Te-
respol – oPP Lublin 0-0 k. 3-2

Finał: KPP Łuków – KMP 
Biała Podlaska 2-3. Królem 

27 czerwca w Europejskim 
centrum Kształcenia i Wycho-
wania oHP w Roskoszy odbył 
się turniej sportowo-rekreacyjny 
„Liczy się sport i dobra zabawa”. 

Uczestniczyła w nim 60-oso-
bowa grupa młodzieży z Rosko-
szy oraz młodzież z Drelowa. 
Drużyny piłkarskie rozgrywały 

Walczyli o puchary

Gmina Sławatycze

Trzeci turniej służb 
mundurowych

strzelców został Marcin Korne-
luk z KMP Biała Podlaska. Naj-
lepszym bramkarzem Tomasz 
gawroński z oPP Lublin.

Wyniki końcowe
1. Komenda Miejska Policji 

w Białej Podlaskiej
2. Komenda Powiatowa Po-

licji w Łukowie
3. Placówka Straży granicz-

nej w Terespolu
4. oddział Prewencji Policji 

w Lublinie
5. Zarząd Terenowy Nie-

za leżnego Samorządowego 
Związku Zawodowego Policjan-
tów w Łęcznej

6. Jednostka Wojskowa w Ro-
skoszy, Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Białej 

Podlaskiej, Zakład Karny „Mo-
drzew” w Białej Podlaskiej, Pla-
cówka Straży granicznej w Białej 
Podlaskiej, oSP Sławatycze.

Honorowy patronat nad 
turniejem służb mundurowych 
sprawowali: starosta Tadeusz 

Łazowski, poseł adam ab-
ramowicz, płk Sg Piotr Patla, 
dyrektor Zarządu granicznego 
KgSg w Warszawie, wójt gminy 
Sławatycze Dariusz Trybucho-
wicz. Patroni ufundowali również 
główne puchary. Fundatorami 
nagród i statuetek byli również: 
komendant PSg w Sławatyczach 
mjr artur Rapa, wiceprzewod-
niczący iPa cSP Legionowo 
andrzej giżycki, członek Pre-

zydium Rady Wojewódzkiej 
Zrzeszenie LZS w Lublinie Ry-
szard Nilipiuk, dyrektor Zespołu 
Szkół Dorota gryciuk, dyrektor 
gminnego ośrodka Kultury Bo-
lesław Szulej, Sławomir Jarocki, 
honorowy organizator turniejów 

piłkarskich służb mundurowych. 
impreza odbyła się przy wsparciu 
finansowym: Starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej, Urzędu 
gminy Sławatycze oraz firm: 
Pegaz, Bystra, Petrodom, alior 
Bank, Dachy-Serwis – Łomazy, 
Roma, Horyzont. Nad sportową 
rywalizacją czuwali sędziowie 
Mateusz Kwiatek, Wojciech Ni-
lipiuk.

(bs)
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Quiz Gościńca

W związku ze zmianą rozporządzenia rolno środowiskowego  
w marcu 2013 r., wciąż są kwestie niejasne w interpretacji tych prze-
pisów. Z uwagi na to, że zobowiązanie w związku z jego podjęciem 
jest 5- letnie, należy szczególnie go przestrzegać. W przypadku 
wątpliwości kontaktować się z doradcą rolno środowiskowym.
1.  Zobowiązanie rolno środowiskowe nie podlega zmianie w trak-

cie jego realizacji, jednak przepisy rozporządzenia dopuszczają 
pewne zmiany, np. gdy zmiana ta polega na:
a/ zwiększeniu powierzchni użytków rolnych w pakiecie 

Rolnictwo ekologiczne,
B/ zmianie miejsca uprawy rośliny lub zmianie uprawianej 

rośliny w przypadku pakietu ochrona gleb i wód,
c/ zmianie na trwałych użytkach zielonych pakietu Rolni-

ctwo ekologiczne na pakiet ochrona zagrożonych gatun-
ków ptaków i siedlisk przyrodniczych.

2. Zmiana zobowiązania rolno środowiskowego może też dotyczyć 
zmiany zastąpienia zwierząt tej samej rasy w pakiecie Zacho-
wanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt. Zastąpie-
nia zwierząt dokonać należy w terminie:
a/ 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastą-

pienia zwierzęcia,
B/  14 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastą-

pienia zwierzęcia
 c/ Wystarczy to zgłosić w kolejnym wniosku o przyznanie 

płatności rolno środowiskowych.
3.  Płatność do trwałych użytków zielonych w pakiecie Rol-

nictwo ekologiczne dla rolników rozpoczynających zobo-
wiązanie rolno środowiskowe w roku 2013, przysługuje pod 
warunkiem, że:
a/   w dniu 15 marca był posiadaczem zwierząt (bydło, konie, 

owce, kozy),
B/  w roku poprzedzającym rozpoczęcie zobowiązania rolno 

środowiskowego był posiadaczem wymienionych w pkt.  
a  zwierząt,

c/  od 15 marca 2013 do 30 września 2013 był posiadaczem 
wymienionych w pkt. a zwierząt.

4. Plan działalności rolnośrodowiskowej powinien zostać sporzą-
dzony w terminie:
a/ przed złożeniem wniosku o płatności rolnośrodowiskowe,
B/ przed upływem 25 dni, w którym upływa termin składania 

wniosków o przyznanie płatności,
c/ do dnia 15 maja roku, w którym rolnik składa po raz pierw-

szy wniosek o przyznanie płatności rolno środowiskowej.
Bożenna Warda 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2013 r. na adres 
redakcji gościńca.

Rozwiązanie Quizu gościńca nr 04/2013
1 – B
2 – c
3 – c
4 – B

Niestety, tym razem nikt nie nadesłał prawidłowych odpowiedzi.

Zobowiązania rolnośrodowiskowe

Biała Podlaska, samoloty PWS 2 na lotnisku fabrycznym, 

Biała Podlaska, samoloty PWS 5 na lotnisku

Biała Podlaska, straż pożarna i rosyjskie władze miasta, I wojna światowa
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