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Leszek Szczerbicki

Galeria gościńca
ADAM TROCHIMIUK
Urodził się w 1953 roku w Stoczku Łukowskim.
Ukończył Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu AWF oraz Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Zawodowo związany z tygodnikiem „Słowo Podlasia”. Członek Podlaskiego Towarzystwa Fotograficznego.
„Istnienie” jest tytułem wystawy podsumowującej 25 lat pracy reporterskiej Adama
Trochimiuka w redakcji tygodnika „Słowo
Podlasia”. Nazwa wystawy nie jest związana bezpośrednio z tradycyjnym modelem opisu sztuki reporterskiej, nie będę rozwodził się nad tym jak ważne jest
istnienie – czasu, przestrzeni fizycznej,
w której dokonywana jest rejestracja, czy też istnienie autora w danej rzeczywistości,
jego obiektywności i prawdy
wizualnego tekstu, który nam
podaje. Tytuł powstał podczas
analizy zdjęć Adama, dla którego fotografia jest zawsze świadomym, arbitralnie wybranym wycinkiem obrazowanej rzeczywistości. Wtedy uka-

zała się grupa fotografii, w których
obraz konsekwentnie przepełniony
jest aurą wiary, miłości i uduchowionej symboliki.
Prezentowane fotografie wykonane zostały w różnym okresie, na pograniczu różnych kultur i religii i choć
niektóre posiadają nutę reporterskiego humoru, wszystkie mają wspólną
cechę, zmuszają nas do zajęcia stanowiska, w którym obojętny człowiekowi świat rzeczy uzyskuje ludzkie rysy.
Zmusza odbiorcę do zastanowienia,
przemyśleń i analizy naszej egzystencji, która ciągle zadziwia nas wszystkich, raz dając szczęście, innym razem
smutek, rozpacz, łzy.
W tym przekazie autor ukazuje
problem istnienia, który jest domeną
metafizyki. Właśnie tam ukazuje obrazy, które tworzą się poza strukturą
zdjęcia, na nowo tworzy je w naszej
wyobraźni.
Leszek Szczerbicki
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Szanowni
Pañstwo
                              
                
Za nami pierw-

szy miesiąc 2008
roku. Nowy Rok
zgodnie z tradycją
wielu z nas witało na licznych balach, przyjęciach
lub w gronie najbliższych. Styczeń to czas
licznych spotkań noworocznych, na których
łamiemy się opłatkiem, po raz kolejny przeżywając tą niezwykłą moc Bożego Narodzenia. Był to również miesiąc bogaty w wydarzenia. Liczne protesty nauczycieli, pracowników służby zdrowia, a ostatnio celników dały nam do zrozumienia, że w kraju jest szereg
grup społecznych, które wymagają zainteresowania. Dla maturzystów naszego powiatu
styczeń jest okresem radosnego przeżywania
przysłowiowych 100 dni przed maturą. Życzę
im, by towarzysząca im radość podczas balu maturalnego nie opuszczała ich przez cały 2008 rok, który jest dla nich rokiem wyboru drogi życiowej. Nie zapominamy również
o poświęceniu i ofiarności tych, którzy zginęli
w powstaniu styczniowym. W tym roku wspominamy 145. rocznicę tego jakże ważnego dla
nas wydarzenia.
Tradycyjnie, po raz ósmy w styczniu odbyło
się spotkanie związane z przyznawaniem nagród starosty bialskiego „Dobre, bo Bialskie”,
które służy integracji i promocji naszego powiatu. Styczeń to czas spotkań sprawozdawczych ochotniczych straży. Jesteśmy pełni szacunku i wdzięczności dla rzeszy ponad 4 tysięcy druhów powiatu za ich wytrwałość i chęć
bezinteresownej pomocy bliźnim.
27 stycznia podczas mszy świętej w kościele
garnizonowym wspólnie z mieszkańcami naszego powiatu modliliśmy się za 20 tragicznie
zmarłych pilotów, których część związana była również z naszym lotniskiem w Białej Podlaskiej.
Cieszę się, że odbywający się XIII przegląd
kolęd wschodniosłowiańskich w Terespolu jest
stałym już akcentem współpracy ekumenicznej Wschodu i Zachodu.

Tadeusz Łazowski
Starosta Bialski
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XV
SESJA
RADY
POWIATU
XV sesję Rady Powiatu Bialskiego,
która odbyła się 21 grudnia 2007 roku,
prowadził wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Arkadiusz Maksymiuk.
Radni zgłosili następujące
interpelacje:
Radny Romuald Kulawiec:
– Były wojewoda podwyższył bialskiej organizacji PCK czynsz za wynajem lokalu, następnie zażądał opuszczenia pokoju w budynku Urzędu
Wojewódzkiego. Biuro PCK zostało
zamknięte. Czy znany jest wynik grudniowej narady reprezentantów w lubelskim oddziale PCK? Może dzięki
zmianie na stanowisku wojewody uda
się uratować placówkę PCK w Białej
Podlaskiej?
Radny Antoni Sacharuk:
– D la mie s zk ań ców w s chod niej Polski przystąpienie do stref y Schengen nie je s t powodem
do radości. Wielu z nich utrzymywało
się z drobnego handlu, prosperowały sklepy. Obecnie trudno im się będzie utrzymać. Należy podjąć starania
o obniżenie opłat wizowych, a także
o utworzenie specjalnej strefy, w której ograniczenia byłyby mniejsze.
– Kierowcy mieszkający w pobliżu
granicy są nękani częstymi kontrolami. Należałoby podjąć działania w celu ograniczenia ilości kontroli drogowych wobec mieszkańców przygranicznych terenów.
Radny Ryszard Boś:
– Dlaczego w jednym dniu (17
grudnia br.) zorganizowano posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby
Rolniczej oraz podsumowanie Roku
Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie bialskim? W czasach, kiedy
Polski nie było na mapach Europy,
dzieła, szczególnie historyczne, J. I.
Kraszewskiego, stały się dla pokoleń



Polaków podręcznikami wiedzy o dziejach ojczystych. Dzisiaj twórczość J. I.
Kraszewskiego jest odkrywana na nowo. Pisarz wspaniale promuje powiat
bialski (ziemski i grodzki) w Polsce
i poza jej granicami. Należy mu się
za to najwyższy szacunek. Dlaczego
nie zorganizowano wspólnej sesji rad:
powiatu i miasta Biała Podlaska poświęconej pisarzowi? Radny zaapelował, by w przyszłości nie organizować
w tym samym dniu dwóch uroczystości powiatowych.
Radny Jan Stasiuk podziękował
dyrektorom: Krystynie Beń i Janowi
Kononowi za realizację wszystkich
postulatów mieszkańców i radnych
z gminy Leśna Podlaska w sprawie
poprawienia nawierzchni i oznakowania dróg. Według oceny Rady Gminy
w Leśnej Podlaskiej, stan dróg poprawił się, wzrosło także bezpieczeństwo ich użytkowników. Radny ponowił prośbę o udrożnienie przepustu
na drodze Sitnik – Łukowce w kierunku Leśnej Podlaskiej.
Radny Krzysztof Łaski:
– Jakie przesłanki zadecydowały
o wstrzymaniu realizacji wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatrudnienia dodatkowego pedagoga w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Wisznicach?
– W miejscowości Dąbrowica Duża, na drodze w kierunku Choroszczynki, znajduje się dość ostry zakręt, przy
którym usytuowany jest bardzo niebezpieczny dla kierowców, duży pień
po wyciętym drzewie. Radny zwrócił
się z prośbą o usunięcie pnia.
Radny Mariusz Sołoducha:
– Do komendant a miejsk iego
Policji: W ostatnim okresie w Wólce Dobryńskiej, Zalesiu, stoją kolejki tirów, zastawiając wjazdy na prywatne posesje. W jaki sposób można pomóc właścicielom posesji?
Tir y blokują nawet zjazdy z prawego pasa; kierowcy są zmuszani
do kilkukilometrow ych objazdów,
pod prąd.
Radni: Zbigniew Kot i Marek
Uściński zgłosili zapytania dotyczące
naruszenia procedury uchwalania budżetu powiatu.
Rada Powiatu podjęła uchwały
w sprawach:
1. zawarcia porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów
funkcjonowania Powiatowego Urzędu
Pracy w 2008 roku,
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2. przyjęcia zabudowanej nieruchomości (budynek jest położony
w Janowie Podlaskim. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie zamierza
w nim zorganizować miejsce usamodzielniania młodzieży przebywającej
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
3. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych,
4. zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 rok.

XVI
SESJA
RADY
POWIATU
XVI sesję Rady Powiatu Bialskiego, 28 grudnia 2007 r., prowadzili
przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk oraz wiceprzewodniczący Rady Henryk Makarewicz.
Zgłoszono następujące interpelacje:
Radny Romuald Kulawiec:
– W imieniu rolników poprosił
o informację na temat obowiązujących wielkości dopłat do materiału
siewnego i sadzeniaków.
– Według rolników – możliwość
złożenia wniosku do Agencji Rynku
Rolnego w macierzystym urzędzie
gminy zwielokrotniłaby zainteresowanie kwalifikowanym materiałem
siewnym, poprawiła jakość oraz wielkość przyszłorocznych zbiorów.
– Czy rolnicy zostaną poinformowani o preferowanych w naszym regionie odmianach oraz właściwych
dla tych odmian zabiegach agrotechnicznych?
– Na światowych rynkach brakuje zapasu nasion traw, więc każda ich
ilość znajdzie nabywców. Obecna koniunktura jest zapewniona na co najmniej pięć najbliższych lat. Kto powinien przedstawić rolnikom szanse
zwiększenia ich dochodów wynikające z produkcji nasion traw?
DOK. NA STR. 5
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– Czy bezrobotny samotnie wychowujący dziecko do lat 7, z chwilą
podjęcia pracy zarobkowej lub odbywania stażu, otrzyma wsparcie finansowe z tytułu opieki nad dzieckiem?
– Czy możliwe jest pokrycie kosztów badań lekarskich osoby bezrobotnej środkami z Funduszu Pracy?
– Głównymi celami Krajowego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia
na 2007 rok są: zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost, do 56%, wskaźnika zatrudnienia osób w wieku do 64
lat. W jaki sposób Powiatowy Urząd
Pracy realizuje ten program?
– Czy w naszym powiecie realizowany jest Pilotażowy Program PFRON
– Trener Pracy, którego celem jest
trwałe wprowadzanie bezrobotnych
osób niepełnosprawnych na rynek
pracy przy pomocy tzw. osobistego
asystenta zawodowego?
– Na jaką pomoc starosty może
liczyć pracodawca, który organizuje
i wyposaża stanowisko pracy dla bezrobotnej osoby niepełnosprawnej?
– Ile bezrobotnych osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy
znajduje się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy?
– W jakich okolicznościach starosta może refundować z funduszu
pracy koszty szkolenia pracowników
zagrożonych zwolnieniem z przyczyn
dotyczących zakładu pracy?
– Czy minister pracy i polityki społecznej może przekazywać samorządom powiatowym 7 proc. kwoty wykorzystanej przez nie rok wcześniej
na programy prozatrudnieniowe?
Środki te miałyby służyć dofinansowywaniu kosztów zatrudnienia pracowników PUP.
– Jak duże jest zainteresowanie
spółdzielniami socjalnymi ze strony
osób bezrobotnych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym?
– Czy osobie uprawnionej w Polsce do zasiłku dla bezrobotnych,
która wyjedzie za granicę w celu poszukiwania pracy, zasiłek nadal przysługuje?
– „Czy możliwe jest wybaczenie
mi, jeśli moje wystąpienia uraziły niektórych z państwa lub przysporzyły
dodatkowej pracy? Zapewniam, że nie
kierowała mną chęć dokuczenia komukolwiek, a jedynym motorem mojej aktywności było staranie się o to,
co dla innych korzystne. I tego z serca
państwu życzę na 2008 rok.”
Radny Przemysław Litwiniuk:
W Wysokiem (miejscowości w pobliżu Międzyrzeca Podlaskiego), przy

kapliczce, rosną jodły, na których
w czasie letnim zbiera się ptactwo,
utrudniając mieszkańcom odbywanie praktyk religijnych. Zima jest
okresem, kiedy dokonuje się wycinek drzew. Radny zwrócił się z prośbą
o rozpatrzenie możliwości usunięcia
kilku drzew. Głos radnego Przemysława Litwiniuka poparł radny Jerzy
Panasiuk.
Rada Powiatu przyjęła własny
plan pracy i zatwierdziła plany pracy
komisji rady na 2008 rok.
Ponadto, uchwaliła następujące
stanowisko w sprawie placówki PCK
w Białej Podlaskiej, którego adresatem jest wojewoda lubelski: „Rada
Powiatu postanawia sprzeciwić się
likwidacji jedynej placówki Polskiego Czerwonego Krzyża w powiecie
bialskim. Polski Czerwony Krzyż jest
organizacją pozarządową, nie dotowaną przez państwo. Środki na działalność pozyskuje z samorządowych
zadań zleconych, składek członkowskich, darowizn. Jest organizacją pożytku publicznego. Placówka Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białej Podlaskiej zajmuje się kluczowymi i niezwykle potrzebnymi społeczeństwu powiatu
zagadnieniami, tj. pomocą osobom
ubogim, chor ym i w ykluczonym
społecznie oraz promocją zdrowia
fizycznego. Zarząd Rejonowy PCK
w Białej Podlaskiej może poszczycić się przeprowadzeniem na rzecz
mieszkańców powiatu bialskiego
wielu dział ań, akcji prospo łecznych, m.in. „Gorączka złota”, „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla żaka”,
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
W kwietniu br., przy współpracy
z Miejską Komendą Policji w Białej
Podlaskiej, przeprowadził w szkołach podstawow ych i gimnazjalnych z powiatu bialskiego olimpiadę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Wypadek to nie
przypadek ”. Na przełomie marca
i maja br. przeprowadził XV edycję
ogólnopolskiej „Olimpiady Zdrowego Stylu Życia”, w której, na etapie
rejonowym, wzięło udział 19 szkół
gimnazjalnych i 11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bialskiego. Zwycięzcy uczestniczyli w etapie okręgowym, zajmując IV miejsce. Od początku roku trwa organizowana przez ZR PCK w Białej Podlaskiej, przy współpracy z Komendą
Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej, akcja „Gorący
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Ratownik – Ognista Krew”, polegająca na oddawaniu krwi przez strażaków z terenu powiatu. Średnio
na jednej zbiórce krew oddaje 20
– 30 osób. W czerwcu, w związku
ze „Światowym Dniem Krwiodawstwa”, z inicjatywy ZR PCK w Białej
Podlaskiej, we współpracy ze Starostwem Powiatowym zorganizowano
otwartą akcję poboru krwi. Przedstawiciele mediów: Katolickiego Radia
Podlasie, Radia Lublin oraz TVP 3
Lublin przypomnieli społeczeństwu,
jak szczególną rolę pełnią honorowi
dawcy krwi i jaki cenny dar przekazują nam wszystkim. Działania ZR
PCK w Białej Podlaskiej dostosowywane są do aktualnych potrzeb
społeczeństwa. Wspierano m.in. akcje: poboru krwi dla ofiar wypadku
we Francji, ofiar zawalenia się hali
w Katowicach oraz na rzecz chorej
osoby potrzebującej przetoczenia
krwi (zebrano ponad 20 litrów krwi
rzadkiej grupy 0Rh -). Przy Zarządzie
działa wielu wolontariuszy, sympatyków stowarzyszenia, honorowych
krwiodawców, dla których bialska
placówka Polskiego Czerwonego
Krzyża jest miejscem spotkań i źródłem cennych informacji. ZR PCK koordynuje wszelkie akcje edukacyjne
prowadzone w wielu szkołach powiatu. Z inicjatywy bialskiej placówki funkcjonują szkolne koła PCK, które musiałyby zakończyć swoją pracę gdyby ją zlikwidowano. Pomoc
socjalna świadczona przez Zarząd
Rejonowy PCK w Białej Podlaskiej
trafia rocznie do ponad 5 tys. osób
z terenu powiatu bialskiego. Bialska placówka Polskiego Czerwonego Krzyża uzupełniania opiekuńczą
rolę państwa, samorządu terytorialnego, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej. Potrzeby są zawsze
olbrzymie. Jak wynika z sondażu
opinii publicznej – Polski Czerwony
Krzyż jest postrzegany jako jedna
z nielicznych organizacji w naszym
kraju najskuteczniej pomagająca ludziom, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Wobec powyższego, Rada
Powiatu w Białej Podlaskiej zwraca się do pani wojewody z apelem
o rozważenie możliwości skutecznej pomocy Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża
w Białej Podlaskiej, poprzez nieodpłatne lub za symboliczną odpłatnością, udostępnienie lokalu przy
ul. Brzeskiej 41, co pozwoliłoby placówce trwać i dalej pełnić tak ważną
misję społeczną.”
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Od ukazania się nr 11/12//2007
„Gościńca Bialskiego” Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekty
uchwał Rady w sprawach:
1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których
zarządcą jest Zarząd Powiatu,

daturom do otrzymania wyróżnień: „Dobre bo Bialskie”.
8. Zaakceptował kandydatury do odznaczenia medalem „Zasłużony
dla powiatu bialskiego”.
9. Uzgodnił pozytywnie projekty decyzji o warunkach zabudowy w Zalesiu, przyległej do drogi powiato-

Zarząd Powiatu postanowił
2. ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla starosty bialskiego,
3. zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń
zdrowotnych ze środków budżetowych powiatu bialskiego dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej,
4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych.
Zarząd podjął następujące ustalenia:
1. Zapoznał się z opinią komisji budżetu i finansów do projektów
uchwał skierowanych na XV sesję i zaakceptował poprawki komisji do projektu w sprawie zmian
w budżecie powiatu bialskiego
na 2007 r.
2. Zapoznał się z wnioskami radnego
R. Kulawca w sprawie ptasiej grypy oraz urządzeń melioracyjnych.
3. Zapoznał się ze stanowiskiem
Powiatowej Rady Zatrudnienia
w sprawie sytuacji PUP.
4. Zapoznał się z pismem Związku
Powiatów Polskich w sprawie informacji o nakładach na drogi oraz
strat.
5. Wyraził zgodę na zakup ikon stanowiących nagrody na XIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.
6. Wyraził zgodę na dokonanie zmian
budżetowych w dziale 801 oświata i wychowanie, polegających
na skierowaniu środków na zwiększenie wydatków: ZSO w Terespolu, ZSE w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim
na wykonanie instalacji i montażu
urządzeń monitoringu wizyjnego.
7. Wyraził pozytywną opinię kandy-



wej Zalesie – Chotyłów – Piszczac
– Tuczna – Sławatycze oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na przebudowę sieci
wodociągowej na odcinku Koroszczyn – Łobaczew Mały w zakresie
przejścia poprzecznego wodociągiem przez drogę.
10. W y r a zi ł zgo d ę n a d o kon ani e
zmian budżetowych polegających
na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz działu 851- ochrona
zdrowia.
11. Przyjął aneksy do porozumień
na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Bohukałach, przekazując środki na ten cel.
12. Zatwierdził protokół uzgodnień
przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości w Janowie Podlaskim z budynkiem byłej
strażnicy Straży Granicznej, przeznaczonej na cele opiekuńczo –
wychowawcze.
13. Zatwierdził przekazanie do wojewody lubelskiego dokumentacji
do wydania decyzji o nabyciu przez
powiat bialski własności nieruchomości Skarbu Państwa zajętych
pod drogi powiatowe w Rzeczycy,
gmina Międzyrzec Podlaski.
14. Z a t w i e r d zi ł p r oj e k t w n i o s k u
o odłączenie nieruchomości
z księgi wieczystej, założenie dla
tej nieruchomości nowej księgi
wieczystej w obrębie Wólka Łózecka, wpisując powiat bialski jako właściciela.
15. Zapoznał się z pismem burmistrza Terespola w sprawie złożenia
wniosku modernizacyjnego dróg
przez miasto Terespol. Zdecydował o braku możliwości finansowania przedsięwzięcia, proponując rozważenie przejęcia przez samorząd terespolski drogi powiatowej – ulicy Wojska Polskiego.

samorz¹dowy

16. Zaakceptował w celu podjęcia
dalszych działań, kandydatury nauczycieli ZSO w Terespolu oraz LO
w Międzyrzecu Podlaskim do realizacji w 2008 r. programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”.
17. Zdecydował o nie przystąpieniu
do programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży sportu osób
niepełnosprawnych” wobec braku
środków na ten cel.
18. Poparł propozycję dyrektora ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim o zmianę statusu Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego nr 2 z sezonowego na całoroczne.
19. Nie wyraził zgody na współfinansowanie z gm. Zalesie inwestycji
polegającej na modernizacji drogi
powiatowej Dobryń Duży.
Zarząd podjął uchwały sprawach:
1. wynagrodzenia dyrektora SP ZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim,
2. ustalenia harmonogramu dyżurów
aptek ogólnodostępnych w Międzyrzecu Podlaskim na 2008 r.,
3. zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 r.,
4. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu bialskiego na 2007 r.,
5. powo łania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność
powiatu bialskiego położonych
w obrębie Janów Podlaski, Osada
przy ul. Krzyształowicza,
6. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu bialskiego położonych w obrębie Janów
Podlaski,
7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej
na 2008 r. oraz informacji o stanie
mienia powiatu,
8. aktualizacji Programu Naprawczego Domu Dziecka w Komarnie,
9. układu wykonawczego budżetu
powiatu bialskiego na 2008 rok,
10. zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
drogi,
11. wysokości wynagrodzenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
i poradni prowadzonych przez powiat bialski,
12. wyboru ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Elżbieta Onopiuk
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Gość gościńca
* Proszę zak tualizować zakres i temat działania oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
– GDDKiA zarządza prawie 1000 km dróg krajowych na terenie Lubelszczyzny. Zajmujemy się letnim i zimowym utrzymaniem dróg krajowych oraz
inwestycjami na drogach
krajowych województwa.
Najważniejszym celem, któ-

ry przyświeca nam na najbliższe lata, jest budowa
nowoczesnej sieci dróg ekspresowych oraz dostosowanie istniejącej sieci dróg
krajowych do standardów
europejskich. Dzięki temu
stworzymy szkielet dróg
o dużej przepustowości,
stanowiących połączenia
pomiędz y największ ymi
ośrodkami gospodarczymi
kraju i Lubelszczyzny. Skutkiem realizacji planu będzie
również wzrost poziomu
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach 20082009 będziemy prowadzili działania w tym zakresie
m.in. na drodze krajowej nr
2 Międzyrzec – Terespol.
* Jakie ważniejsze inwestycje są i będą realizowane na terenie województwa w najbliższym
czasie?

– W pierwszym półroczu 2008 r. oddamy do użytku cztery duże inwestycje:
obwodnicę Międzyrzeca
Podlaskiego o dł. 6,6 km
w ciągu drogi krajowej nr
19, przebudowane odcinki
drogi krajowej nr 2 Siedlce
– Biała Podlaska i Biała Podlaska – Terespol, obwodnicę Hrebennego oraz pierwszy etap obwodnicy Puław
wraz z budową mostu przez
Wisłę. W drugim półroczu
rozpoczniemy istotną przebudowę obwodnicy Białej
Podlaskiej. W latach 2009
– 2015 do wybudowania
na Lubelszczyźnie mamy
530 km dróg ekspresowych i kilka obwodnic.
* Jak wyglądają inwestycje w powiecie
bialskim?
– W t ym roku zakońc z ymy pr zebudo wę drogi krajowej nr
2 i zaczniemy
przebudowę
obwodnicy
Bia ł ej Pod laskiej wraz
z dwupoziomow ym
s k r z y żowa niem z drogą
wojewódzką
do Janowa
Podlaskiego.
Oddamy również do użytku obwodnicę Międzyrzeca
Podlaskiego.
* Na co możemy liczyć
w najbliższych pięciu latach?
– W ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planujemy
budowę drogi ekspresowej
S-17 od granicy województwa mazowieckiego do Dorohuska oraz budowę drogi
ekspresowej S-19 na całym
odcinku w granicach województwa lubelskiego o dł.
190 km. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zbudujemy trzy obwodnice:
Frampola, Gorajca i Hrubieszowa. Zakończymy też
budowę drugiego etapu
obwodnicy Puław w ciągu
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drogi ekspresowej S- 12.
Ważną inwestycją będzie
budowa autostrady A 2,
której realizacja będzie miała miejsce po 2015 r. Do tego czasu chcemy opracować kompletną dokumentację budowlaną oraz uzyskać wszystkie niezbędne
decyzje administracyjne ce-

laski, a ok. 2013 roku będzie
ona drogą ekspresową.
* Jak układa się Panu
współpraca z samorządami?
– Podstawą prac planistycznych przy inwestycjach
drogowych są konsultacje
z samorządami. Władze samorządowe powiatu bial-

BEZPIECZNE I RÓWNE DROGI
Rozmowa z Januszem Wojtowiczem,
dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Lublinie

lem rozpoczęcia jej budowy
na początku przyszłej sześciolatki budżetowej.
* J a k i e i n w e s t yc j e
są planowane na granicy
z Białorusią i Ukrainą?
– Na granicy z Ukrainą
oddamy do użytku obwodnicę Hrebennego. Do roku
2013 drogi nr 12 i 17 zostaną dostosowane do parametrów dróg ekspresowych. Czynimy też starania o włączenie do planu
robót na 2009/2010 r. przebudowy odcinka drogi krajowej nr 63 Radzyń Podlaski – Wisznice na dł. 27
km. W roku 2012 budowana będzie również obwodnica Hrubieszowa w stronę
przejścia w Zosinie. Od początku 2010 roku na odcinku pomiędzy Siedlcami
a Terespolem będziemy jeździli zmodernizowaną i bezpieczną drogą nr 2. Na dziewiętnastce ominiemy obwodnicę Międzyrzec Pod-

skiego i gmin tworzących
powiat są przykładem owocnej współpracy. Wskazówki
samorządowców służą projektantom przy projektowaniu skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych i miejsc
obsługi podróżnych. Dobrze
zaprojektowana droga jest
bezpieczna dla kierowców
i mieszkańców. Dziękujemy staroście Tadeuszowi
Łazowskiemu za pomoc
w organizacji konsultacji
oraz za życzliwe podejście
pracowników, kierowanego
przezeń urzędu, przy wydawaniu uzgodnień i decyzji
administracyjnych dla zadań
drogowych GDDKiA. Dotyczy to również prezydenta
miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego, burmistrzów i wójtów pozostałych jednostek administracyjnych powiatu. Życzymy
wszystkim dalszej tak owocnej współpracy.
Rozmawiała Elżbieta Chwalczuk
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Noworoczne spotkanie opłatkowe
Staropolska tradycja kolędowania i dzielenia się opłatkiem kultywowana jest przez Polskie Stronnictwo
Ludowe poprzez doroczne spotkania
opłatkowe.
Tradycyjnie organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatowy PSL
wspólnie z Zarządem Miejskim i Zarządem Gminnym. Kilkaset osób,
członków i sympatyków PSL spotkało się 5 stycznia br. przy opłatkowym
stole w sali Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej. Tegoroczne spotkanie zaszczycili obecnością: Genowefa Tokarska, wojewodzina lubelska, minister rolnictwa Marek Sawicki i wielu
przedstawicieli PSL, piastujących ważne urzędy państwowe. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele niemal
wszystkich instytucji i służb działających w powiecie. Wspólnie zaśpiewana kolęda „Przybieżeli do Betlejem”
rozpoczęła koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”,
zespołów ludowych z Cicibora, Hruda, Perkowic, Woskrzenic i Dokudowa
oraz zespołu „Harmonijkowe Echo”
z Drelowa. Bardzo miłym akcentem,
łączącym pokolenia był występ babci
z wnuczką: Jadwigi Szypiło z wnuczką Martynką.
Oficjalne wystąpienia rozpoczął
gospodarz uroczystości, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm Franciszek Jerzy Stefaniuk, zapraszając
do kręgu osoby tworzące rodzaj prezydium spotkania. Stanęli w nim m.
In. poseł Tadeusz Sławecki, prezes

PSL w powiecie radzyńskim, radny
samorządu wojewódzkiego Sławomir
Sosnowski, szef gabinetu politycznego ministra rolnictwa i przewodniczący Rady Powiatu Przemysław
Litwiniuk, starosta bialski Tadeusz
Łazowski i liczni przedstawiciele duchowieństwa.
Prezes Jerzy Stefaniuk życzył
wszystkim w ciepłych słowach miłości, szczęścia i pomyślności. Minister

rolnictwa odniósł się w wystąpieniu
do poprawy konkurencyjności rodzimego rolnictwa, którą można uzyskać
poprzez rozwój spółdzielczości i lepsze jej prawne umocowanie. Przedstawił ogólne założenia i plany resortu
rolnictwa. – Jestem dumny- powiedział minister, że w czwartym roku
naszego członkostwa w Unii Europejskiej nic z naszych pięknych tradycji
nie zostało zaprzepaszczone. Młode
pokolenie jest gwarancją, że nasza
wiara, kultura i tradycja będzie niesiona w XXI wiek. Życzył wszystkim

pomyślności i spełnienia marzeń. Minister przekazał zebranym życzenia
od Waldemara Pawlaka i Jarosława
Kalinowskiego.
Pani wojewodzina, goszcząca
pierwszy raz w Białej Podlaskiej, przekazała życzenia od Edwarda Wojtasa,
prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL
oraz własne gorące życzenia pomyślności i nadziei na lepsze jutro.
Życzenia zebranym złożył również gospodarz powiatu Tadeusz Łazowski, starosta powiatu bialskiego,
który podziękował pani wojewodzie

za życzliwe słowa. „Niech ten nowy
rok w Państwa rodzinach, w Państwa
małych ojczyznach będzie pomyślny
i szczęśliwy”. Ksiądz dziekan Marian
Daniluk pobłogosławił opłatek i życzył
rządzącym, by ich słowa się spełniały
i zamieniały w czyn, a wszystkim zebranym pokoju i radości.
Dzielono się opłatkiem, wymieniano życzenia. Ciepło świątecznego
nastroju pozostanie w sercach uczestników do następnego noworocznego
spotkania.
Janina Kępka

Biała Podlaska

Premier w Białej
Podlaskiej

Piotr Grzeszyk



Foto. Piotr Grzeszyk

W poniedziałek 28 stycznia, w związku z trudną
sytuacją, jaka miała miejsce na granicy wschodniej, do Białej przybył premier Donald Tusk. Premier spotkał się z kierownictwem izb i szefami
urzędów celnych. Później rozmawiał z przybyłymi
przewoźnikami, którzy domagają się „udrożnienia
granicy wschodniej”. O sytuacji na wschodniej
granicy i proteście celników Donald Tusk rozmawiał również z wojewodami: lubelskim, podlaskim
i podkarpackim.
Premier w błysku fleszy
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STRATEGIA ROZWOJU

POWIATU BIALSKIEGO NA LATA 2007-2015
Planowanie strategiczne rozwoju
powiatu bialskiego dotychczas prowadzone było przy pomocy niżej wymienionych dokumentów:
*

*
*
*
*

*

*

Programu Rozwoju Lokalnego
– studium potencjału gospodarczego powiatu bialskiego z 2004
roku;
Programu Ochrony Środowiska
z 2004 roku;
Planu Gospodarki Odpadami, stanowiący integralną część
Programu Ochrony Środowiska
z 2004 roku;
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie
bialskim na lata 2005 – 2013 z 2006
roku;
Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w powiecie
bialskim na lata 2007 – 2013 z 2007
roku;
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Powiat bialski nie posiadał opracowanej strategii rozwoju.
Ustawą z 16 grudnia 2006 roku
„O zasadach prowadzenia polityki rozwoju” strategie gmin i powiatów zostały zaliczone, obok strategii rozwoju
kraju i strategii rozwoju województw,
do podstawowych dokumentów planistycznych rozwoju kraju. Ustawa
wprowadziła jednocześnie obowiązek posiadania przez powiaty strategii rozwoju jako dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym środki strukturalne.
W związku z tym, 11 września 2007
roku Zarząd Powiatu Bialskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia
do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2007 – 2015.
Pierwszym krokiem realizacji uchwały było powołanie zespołu koordynującego i nadzorującego opracowanie
strategii oraz zespołu ds. opracowania strategii.
Przystępując do prac nad strategią, określono jej horyzont czasowy.
Przyjęto, że będzie to dokument średniookresowy obejmujący lata 2007
– 2015. Pozwoli to na dostosowanie

strategii do okresu programowania
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Strategia jest aktualizacją Programu
Rozwoju Lokalnego Powiatu Bialskiego
i ma na celu weryfikację oraz aktualizację planów strategicznych powiatu
w kontekście uwarunkowań nowego
okresu programowania środków z Funduszy Unijnych na lata 2007 – 2013. Zespoły opracowały materiały do części
diagnostycznej, prezentujące sytuację
głównych sfer społeczno-gospodarczych powiatu. Zebrane informacje,
w sposób bardzo szczegółowy, zobrazowały zachodzące zmiany i określiły
występujące trendy w rozwoju powiatu bialskiego.
Poszczególne sfery diagnozy powiatu kończą się przedstawieniem
podstawowych problemów w nich
występujących. W celu sprawniejszego wykonania zadania, starosta bialski zdecydował o włączeniu do prac
związanych z opracowaniem strategii
specjalistów z Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego.
Ważną częścią prac nad strategia
są konsultacje społeczne. Na wspólnie prowadzonych zajęciach warsztatowych z udziałem szerokiej grupy (prawie 70 osób) przedstawicieli społeczności powiatu bialskiego
(min. wójtowie gmin, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozar ządow ych) w ykonano analizę
SWOT przedstawiającą uwarunkowania wewnętrznych (słabe i mocne
strony powiatu) oraz zewnętrzne (tj.
możliwe szanse i zagrożenia rozwoju powiatu). Analiza SWOT była podstawą do sformułowania właściwej
misji powiatu.
Misja określa główny trend rozwojowy zgodny z oczekiwaniami mieszkańców i wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Przyjęta misja otrzymała brzmienie:
„Powiat bialski, wykorzystując
przygraniczne położenie, rozwijając
bazujący na lokalnych zasobach surowcowych i nieszkodliwy dla środowiska przemysł oraz sprzyjając unowocześnianiu rolnictwa i rozwojowi
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turystyki – zapewnia dobre miejsca
pracy oraz warunki bytowe dla wykształconych, innowacyjnych i otwartych na świat mieszkańców”.
Kolejnym zadaniem po określeniu misji, było ustalenie i przyjęcie
obszarów priorytetowych niezbędnych do zrealizowania misji. Uznano, że dla zapewnienia realizacji
misji będą podejmowane działania
w następujących obszarach priorytetowych:
PRIORYTET I
Maksymalne wykorzystanie geograficznego położenia przy wschodniej
granicy Unii Europejskiej wokół głównego korytarza transportowego.
PRIORYTET II
Roz wój przedsiębiorczości,
w szczególności w obszarze rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług.
PRIORYTET III
Utrzymanie dobrej jakości środowiska naturalnego oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego.
PRIORYTET IV
Rozwój społeczny ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji.
Założono, że wybrane obszary
priorytetowe w perspektywie lat 2007
– 2015 tj. lat, na jakie opracowana jest
strategia zdynamizują rozwój powiatu.
Każdy przyjęty priorytet realizowany
będzie przez cele strategiczne. Uszczegółowienie celów strategicznych stanowią cele operacyjne. Są one podstawą dla określenia kierunków działań, co przekłada się na wyznaczenie
zadań do realizacji. Ustalone w ten
sposób zadania mają uzasadnienie
umieszczenia w wieloletnim planie
inwestycyjnym. Aby w założonej perspektywie czasowej wypełnić przyjętą dla powiatu bialskiego misję, niezbędna będzie realizacja kilkudziesięciu zadań realizowanych poprzez cele
operacyjne. Efekty wdrażania strategii
mierzone będą poprzez zestaw wskaź-
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ników obrazujących miarę postępu
i skuteczność realizacji celów zawartych w strategii.
Proces wdrażania oceniany będzie
co dwa lata.
Realizacja zadań przewidzianych
w Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego, zarówno o charakterze inwestycyjnym jaki i nie inwestycyjnym, wymaga
wydatkowania znacznych środków finansowych. W obecnej sytuacji ekonomiczno-prawnej główne źródła finansowani rozwoju lokalnego to:






budżet powiatu,
budżet państwa,
ś r o d k i z f u n d u s z y c e l o w yc h
(np. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
środki z Funduszy Strukturalnych,
Funduszy Spójności oraz Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej,

Rok Pauliński

Jubileusz
zatwierdzenia
zakonu
W tym roku przypada 700-lecie oficjalnego zatwierdzenia Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
i nadania mu przez Stolicę Apostolską reguły św. Augustyna. 15 stycznia br. nastąpiło otwarcie Roku Paulińskiego, poprzedzone wyjątkowo
uroczystą Nowenną ku czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika. 16 stycznia
we wszystkich paulińskich klasztorach został złożony Jubileuszowy Akt
Zawierzenia Zakonu Matce Bożej. 20
stycznia odbędzie się zewnętrzna uroczystość ku czci św. Pawła Pierwszego
Pustelnika. Rozpocznie się też ogólnozakonna peregrynacja relikwii św.
Pawła Pustelnika wraz z ikoną bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia. Z 15 na 16 lutego przewidziane jest czuwanie nocne na Jasnej Górze w intencjach Kapituły Generalnej oraz całego Zakonu
Paulinów. 26 sierpnia na Jasnej Górze
będą miały miejsce centralne obchody Roku Paulińskiego z udziałem Episkopatu Polski. Na 16 -18 października
na Jasnej Górze zaplanowano międzynarodowe sympozjum naukowe
z udziałem przedstawicieli istnieją-
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fundusze prywatne i fundusze organizacji pozarządowe

Dokument, jakim jest Strategia
Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata
2007 – 2015 składa się z następujących
głównych części:




diagnozy stanu istniejącego zakończonej analizą SWOT,
analizy strategicznej,
części dotyczącej sposobu realizacji założonych celów z uwzględnieniem mechanizmu wdrażania
i monitorowania oraz źródeł finansowania.

Ze względu na otwarty charakter strategii i możliwość aktualizacji
i zmian, proces planowania strategicznego pozwali na elastyczne dostosowywanie i korygowanie celów
strategicznych w kontekście zmie-

cych w Hiszpanii wspólnot zakonnych
pod patronatem św. Pawła Pierwszego Pustelnika oraz delegacji mnichów koptyjskich z klasztoru św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Egipcie.
W ramach obchodów Roku Paulińskiego przygotowywana jest w kilku

językach wystawa dydaktyczna o paulinach oraz jubileuszowy album. Jasna Góra organizuje również wystawę
muzealną „700 lat Zakonu Paulinów”,
na której zostaną pokazane najbardziej reprezentatywne eksponaty paulińskiej twórczości artystycznej, piśmiennictwa, muzyki. Na Zamku Królewskim w Warszawie natomiast odbędzie się koncert muzyki paulińskiej.
13 grudnia 2008 r., tj. w sam dzień historycznej rocznicy zatwierdzenia Zakonu Paulinów, we wszystkich kościołach paulińskich zostanie odprawiona msza św. dziękczynna, połączona
z uroczystym „Te Deum”. Zamknięcie
Roku Paulińskiego będzie miało miejsce 15 stycznia 2009 r.
(Red.)

niających się uwarunkowań we wnętrznych i zewnętrznych powiatu.
Dla efektywności realizowanej strategii istotne znaczenie ma zaangażowanie w proces jej opracowywania przedstawicieli wszystkich znaczących instytucji i grup interesów
w regionie.
Prz ygotowany projek t strate gii został przedstawiony do szerokiej konsultacji społecznej poprzez
umieszczenie na stronach internetowych powiatu z możliwością przekazania uwag e-mailem. Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag przez zespół ds. opracowania strategii oraz
zespól koordynujący i nadzorujący
opracowanie strategii zostanie ona
przekazana do zat wierdzenia Zarządowi Powiatu, a następnie Radzie Powiatu do przyjęcia w formie
uchwały.
Bożenna Kaliszuk

Młodzi
parlamentarzyści
Rankiem 22 stycznia dwa autokary z młodzieżą, około 90 osób wraz
z opiekunami oraz ks. Radosławem
Szuskim i radnym powiatu bialskiego Mariuszem Filipiukiem wyruszyły
z Międzyrzeca Podlaskiego do Warszawy. Tuż po godzinie 11 dotarliśmy
przed gmach Sejmu Rzeczpospolitej przy ul. Wiejskiej, gdzie czekał
już na nas zawsze otwarty i życzliwy poseł na Sejm RP Franciszek Jerzy Stefaniuk, który był przewodnikiem po Sejmie oraz zaprosił całą
grupę dzieci, młodzieży i opiekunów
na obiad do sejmowej restauracji.
Dzieci mogły zobaczyć jak wyglądają obrady Sejmu i bliżej przyjrzeć się
pracy polskich posłów.
Po wizycie w Sejmie autokary wyruszyły do Lasek, do ośrodka dla niewidomych dzieci prowadzonego przez
siostry zakonne. Pobyt w tym ośrodku
zrobił na dzieciach ogromne wrażenie.
Ostatnim miejscem, które odwiedziła delegacja z Międzyrzeca i Drelowa
był basen w Warszawie, gdzie po ciężkim dniu dzieci mogły się zrelaksować. Wycieczka była bardzo udana
i na długo pozostanie w pamięci dzieci
i młodzieży.
Mariusz Filipiuk

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008

POWIAT BIALSKI

Wigilijne spotkania samorządowców

Foto. Piotr Grzeszyk

wy Rok. Na zakończenie podziękował za pracę ustępującemu rządowi,
życzył sukcesów nowemu, który był
reprezentowany przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego (PSL) oraz

wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego (PO).
W imieniu zebranych przedstawicieli władz różnego szczebla życzenia złożył księdzu biskupowi starosta
bialski Tadeusz Łazowski, życząc siły i wielu łask bożych w prowadzeniu
diecezji. Podczas niezwykle ciepłego
spotkania nie zabrakło również wspólnego śpiewu kolęd.
Po oficjalnych życzeniach każdy z obecnych brał opłatek do ręki
i składano sobie nawzajem życzenia.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
obiadem.
***
4 stycznia w budynku seminarium
duchownego obok Siedlec odbyło się
doroczne spotkanie opłatkowe, którego gospodarzem był ordynariusz
diecezji siedleckiej ks. bp Zbigniew

Foto. Piotr Grzeszyk

Na zaproszenie biskupa Antoniego
Dydycza już po raz czternasty do kurii drohiczyńskiej przybyło ponad 150
samorządowców i parlamentarzystów
związanych z diecezją drohiczyńską.
Ze względu na zasięg terytorialny diecezji wśród zaproszonych gości dominowali samorządowcy oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu z województw
mazowieckiego i podlaskiego. Byli
też reprezentanci powiatu bialskiego
w osobach: posła Franciszka Jerzego
Stefaniuka, starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego i wójta gminy Konstantynów Romualda Murawskiego.
Zebrani goście wysłuchali referatu
red. Krzysztofa Kurianiuka z Białegostoku na temat „Media – czwarta, czy
pierwsza władza?”.
Redaktor ukazał obraz zniewolenia mediami i uzależnienia od nich
współczesnego człowieka, począwszy
od manipulacji dziećmi, aż po sfery
władzy, gdzie niegdyś czwarta, dzisiaj
staje się pierwszą, bezlitośnie manipulując społeczeństwem.
W odpowiedzi ks. bp Antoni Dydycz, zwrócił uwagę na potrzebę
znalezienie antidotum na taki stan,
którym może być szeroka akcja promowania w mediach tego, co przynosi optymizm i dobro. Pole do tego
typu działalności mają zwłaszcza media lokalne, promujące dobre wysiłki
i poczynania w regionach. Czas Bożego Narodzenia sprzyja wspólnym refleksjom, dotyczącym codzienności,
wzajemnemu umacnianiu się w dobru. Najwymowniejszym znakiem jest
łamanie się opłatkiem- podkreślił ks.
bp A. Dydycz.
W wystąpieniu ksiądz biskup złożył zgromadzonym życzenia na No-

Kiernikowski. Na spotkanie zaproszono samorządowców i parlamentarzystów związanych z diecezją siedlecką,
która obejmuje liczne powiaty z województw mazowieckiego i lubelskiego.
Po modlitwie i kolędach gospodarz
przekazał życzenia.
„Ważne jest, aby każdy miał świadomość, że jest człowiekiem, jak
to określił, „użyteczności publicznej”,

pełni służbę na rzecz innych. Biskup
życzył, aby każdy parlamentarzysta,
samorządowiec czy przedsiębiorca
miał tego świadomość i starał się właściwie wypełniać tę służbę.
Życzenia w imieniu zebranych gości
skierował starosta bialski Tadeusz Łazowski. Po czym nastąpiło łamanie się
opłatkiem i wspólne kolędowanie.
Podczas uroczystego spotkania
ks. Sławomir Kapitan i red. Grzegorz
Skwarek z Katolickiego Radia Podlasia uhonorowali kilku gości wpisem
do „Złotej Księgi Przyjaciół Radia”.
Wpisem można zostać uhonorowanym za trud włożony we współpracę z Katolickim Radiem Podlasia.
W tym roku wyróżniono: prezydenta
Siedlec Wojciecha Kudelskiego, starostę radzyńskiego Jerzego Kułaka,
starostę garwolińskiego Grzegorza
Woźniaka, Jacka Kobylińskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach. Radio
uhonorowało również Bożenę Kondracką, pełniąca posługę sekretarza
biskupa siedleckiego oraz przedstawicieli środowiska przedsiębiorców
Franciszka Solkę oraz Małgorzatę
i Dariusza Chmielaków
Przy okazji odbyło się wiele rozmów o tym, co było, co jest i co chcemy zrobić. Mówiliśmy o różnych
aspektach życia w powiatach i gminach. Zgromadzeni wzięli też udział
we wspólnej wieczerzy w seminaryjnym refektarzu.

Spotkanie w Opolu koło Siedlec

Piotr Grzeszyk
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Gala w bialskim starostwie

NAGRODY

„DOBRE, BO BIALSKIE”

ROZDANE

Witając gości, starosta Łazowski
powiedział m.in.:
– Spotykamy się w pierwszej dekadzie stycznia, aby złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia. W imieniu władz
samorządowych powiatu pragnę podziękować Państwu za rok wytężonej
pracy na rzecz mieszkańców naszego
regionu. Zaznaczyła się ona ważkimi
inwestycjami w służbie zdrowia, pomocy społecznej, oświacie i bialskim
drogownictwie. Nasza praca nie miałaby takich efektów, gdyby nie grono
wspaniałych przyjaciół, ludzi pomnażających dobro, ale też nie zapominających o bliźnich. Niektórzy z nich
otrzymają za chwilę honorowe nagrody „Dobre, bo Bialskie”. Ta piękna gala jest efektem dobrej współpracy wielu firm działających w powiecie.
W tym roku laureatami zostali:
Bank Spółdzielczy z Białej Podlaskiej,
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej, Spółdzielnia
Inwalidów „Elremet” z Białej Podla-

Istvan Grabowski

Foto. A. Trochimiuk

Od ośmiu lat starosta bialski Tadeusz Łazowski przyznaje wyróżnienia „Dobre, bo Bialskie” firmom
i przedsiębiorcom przyczyniającym
się do rozwoju gospodarczego oraz
promocji powiatu. Niewątpliwym atutem honorowych wyróżnień są treści społeczne. Nagrodzeni otrzymują
je za upowszechnianie pozytywnych
wzorców, odbudowywanie więzi społecznych, tworzenie nowych miejsc
pracy oraz działalność charytatywną. W poprzednich latach statuetkami
i dyplomami starosty uhonorowano
trzydziestu laureatów. W gali wręczenia nagród za 2007 rok uczestniczyło ponad trzysta osób, a wśród nich:
posłowie Franciszek Jerzy Stefaniuk
i Stanisław Żmijan, konsul generalny
Republiki Białoruś Władimir Ananicz,
konsul generalny RP w Brześciu Jarosław Książek, przewodniczący OPZZ
Jan Guz, komendant główny OHP
Marian Najdychor i przedstawiciele
duchowieństwa.

skiej, Sylwester Owerko, właściciel
gospodarstwa ogrodniczo- sadowniczego z Janowa Podlaskiego oraz
Transgaz S.A. z Zalesia.
Gala była też okazją do wręczenia medali „Zasłużony dla powiatu
bialskiego” osobom i organizacjom
przyczyniającym się do jego rozwoju
i promocji. Starosta Tadeusz Łazowski i przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Litwiniuk udekorowali nimi: posła Stanisława Żmijana,
emerytowanych księży bialskich parafii Zbigniewa Bieńkowskiego i Mieczysława Lipniackiego, dyrektora
szkoły podstawowej z Woskrzenic
Dariusza Duklewskiego, kierownika
Placówki Terenowej KRUS Janusza
Filipiuka, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z Białej Podlaskiej Jerzego Flisińskiego, kapelę Harmonijkowe Echo z Drelowa, dyrektora
MOK z Terespola Ryszarda Korniluka,
Muzeum Południowego Podlasia, orkiestrę dętą OSP z Łomaz, dyrektora
zarządu PPHU Felix z Rossosza Feliksa Ossowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Leśnej Podlaskiej Annę Sęk, zastępcę dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej z Białej
Podlaskiej Teresę Stasiuk-Karaś, dyrektora banku PKO BP Mariana Ściubę i kierownika Zespołu Tańca Ludowego „Obertas” z Łobaczewa Małego
Genowefę Ziębę.
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W poprzednich latach nagrody uzyskali:
2000 rok
* Cukiernia Wojciecha Zaniewicza w Międzyrzecu Podlaskim
* Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. w Warszawie Oddział w Koroszczynie
* Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „FELIX” Sp. z o.o.
w Rossoszu
* Stadnina Koni Sp. z o.o. w Janowie Podlaskim
* Uno- Fresco- Tradex Sp z o.o w Janowie Podlaskim 2001 rok
* Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.
w Międzyrzecu Podlaskim
* „WOSTIM” Stanisław, Stanisława, Wojciech Filipek Sp. j. w Woskrzenicach Dużych
* Zakład Stolarsko – Budowlany Zdzisław Serhej w Łomazach
* Zakład Ogrodniczy Elżbieta i Stanisław Pytlikowie w Międzyrzecu
Podlaskim
* Gospodarstwo Rolne Wiesława i Zdzisław Ołtuszykowie w Wólce
Łózeckiej
2002 rok
* Gospodarstwo Agroturystyczne „ DWOREK ŁUKOWISKA” Barbary
i Adama Wróblów ze wsi Bubel Łukowiska gm. Janów Podlaski
* Gospodarstwo specjalistyczne Bożeny i Jana Pilipiuków z Żeszczynki gm. Sosnówka
* Przedsiębiorstwo Produkcyjne „BIASOV-MEBLE” Sp. z o.o Zakład
Produkcyjny w Terebeli gm. Biała Podlaska
* Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Sp. z o.o. w Konstantynowie
* „SEDAR” S.A. w Międzyrzecu Podlaskim
2003 rok
* Gospodarstwo Rolne Honoraty i Grzegorza Denisiuków w Witulinie gm. Leśna Podlaska
* Pensjonat „Uroczysko Zaborek” Lucyny i Arkadiusza Okoniów
w kol. Janów Podlaski
* Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „MEPROZET” w Międzyrzecu Podlaskim
* Tygodnik „Słowo Podlasia”
* Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku PKP CARGO w Małaszewiczach
2004 rok
* Izba Celna w Białej Podlaskiej
* Stanisław Kałużyński Dyrektor Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoUsługowo-Handlowego „Avena” Sp. z o.o. w Kodniu
* Oddział w Białej Podlaskiej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank
Polski S.A.
* Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej
* Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Karol” w Strzakłach
2005 rok
* Zdzisław Androsiuk Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „AGROSTOP” Sp. z o.o. w Terespolu
* Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
* Zdzisław Klebaniuk właściciel „SŁAW-POL” Zakładu MasarskoWędliniarskiego Terespolu
* Lider’S-K.G. Zakład w Międzyrzecu Podlaskim
* Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MIKA” w Janowie Podlaskim
2006 rok
* „JAKONTRANS” J. Jakoniuk i B. Jakoniuk s.j, w Grabanowie
* Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie, inwestycja Punkt
Odpraw Weterynaryjnych i Fitosanitarnych w Kobylanach
* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej
* Barbara i Marian Wolscy, właściciele fermy drobiu w Nahajkach
* Zakład Produkcyjny w Międzyrzecu Podlaskim wytwórni Pasz
w Wasągu

Laureaci nagrody
Starosty Bialskiego
„Dobre, bo Bialskie”
za 2007 rok
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Historia działalności Banku Spółdzielczego
w Białej Podlaskiej rozpoczęła się 25 czerwca
1950 roku, gdy 17 założycieli powołało do życia Gminną Kasę Spółdzielczą z odpowiedzialnością udziałami, która przekształciła się
w Kasę Spółdzielczą, Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową, a od 1972 roku w Bank
Spółdzielczy.
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, posiada dwanaście jednostek organizacyjnych.
Na terenie powiatu bialskiego funkcjonują:
4 oddziały z siedzibami w: Janowie Podlaskim,
Rossoszu, Tucznej i Zalesiu, filia w Terespolu,
punkt kasowy: w Sworach i agencja na przejściu granicznym w Koroszczynie. Pozostałe
jednostki organizacyjne to: oddziały w Białej
Podlaskiej, Hannie (powiat włodawski), oraz
w Lublinie (oddział w organizacji), dwie ekspozytury w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej
oraz przy ul. Terebelskiej, punkt kasowy w Białej Podlaskiej w budynku szpitala.
Bank Spółdzielczy zrzesza 2838 osób,
wśród których są rolnicy, osoby prowadzące
działalność gospodarczą, a także emeryci.
Sukcesem banku jest powiększenie,
w ostatnich dziesięciu latach obszaru działalności w wyniku połączenia z innymi bankami
oraz utworzenie nowych jednostek organizacyjnych. Bank prowadzi szeroką działalność
obsługując zarówno klientów detalicznych
w tym rolników, firmy usługowe i produkcyjne jak również budżety gmin. Posiada bogatą
ofertę świadczonych usług.
W ostatnich trzech latach wartość udzielonych kredytów wzrosła o 50 proc. Nastąpił
wzrost ilości otwieranych rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych
o ok. 22 proc. Systematycznie wzrasta stan
środków zgromadzonych na tych rachunkach.
Ważną działalnością banku jest doradztwo,
szczególnie dla rolników, w zakresie kredytowania oraz uzyskiwania unijnych środków
pomocowych.
W trosce o jakość obsługi klienta, na przełomie ostatnich lat dostosowano placówki
do wymogów nowoczesnego banku. Łącznie
zakupiono i oddano do użytku 8 bankomatów, uruchomiono Internet Banking oraz Home Banking. Wydano łącznie 6800 kart płatniczych i bankomatowych. Bank zatrudnia 91
osób. W ostatnich latach zarząd wprowadził
szereg rozwiązań organizacyjnych i technoDOK. NA STR. 14
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i jednocześnie standard kształcenia i wyposażenia zakładów kształcących.
W obecnym roku szkolnym 2007/2008, w czterech
placówkach oświatowych Bialskiego Cechu uczy się 440
uczniów i słuchaczy.
Cech pozyskuje dodatkowe środki z programu Kignet
z Krajowej Izby Gospodarczej, do której należy od 2006 roku. Młodociani pracownicy mają możliwość kształcenia zawodowego w 76 zakładach rzemieślniczych. Rzemieślnicy
zadbali o właściwy warsztat szkolący z odpowiednim wyposażeniem warsztatowym. Cech wśród swoich członków

logicznych, mających na celu umocnienie pozycji banku
oraz dalszy jego rozwój. Bank przeznacza środki finansowe na cele społeczne. Sponsoruje miejscowe organizacje
społeczne i charytatywne oraz lokalne imprezy sportowe
i kulturalne.
W 2005 roku Bank Spółdzielczy z Białej Podlaskiej
znalazł się w gronie finalistów i otrzymał: – wyróżnienie
w kategorii „Instytucja finansowa” w II edycji nagrody
gospodarczej wojewody lubelskiego. Inne wyróżnienia
w ostatnich latach to: – honorowe wyróżnienie w kategorii
Przedsiębiorstwo Roku „Wawrzyn Podlasia 2005”, – godło
promocyjne „Bank przyjazny dla przedsiębiorców” przyznawane przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Warszawski Instytut Bankowości w VII edycji
Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, – wyróżnienie w II edycji konkursu Gepardy Biznesu 2007 w kategorii: Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Województwa
Lubelskiego.
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Białej Podlaskiej
W roku 2008 przypada 315 rocznica pierwszego przywileju cechowego, który nadała bialskim szewcom księżna Katarzyna Radziwiłłowa, a także 90 rocznica reaktywowania cechu w Białej Podlaskiej. Po wielu zmianach
organizacyjnych od 1998 funkcjonuje pod nazwą Cech
Rzemieślników i Przedsiębiorców. Zrzesza 107 zakładów
różnych branż, w tym 76 z terenu powiatu bialskiego.
Wśród członków cechu najliczniej reprezentowana jest
branża transportowa, budowlana, spożywcza, drzewna
oraz rzemiosło fryzjerskie. Podstawą działalności cechu
jest organizowanie podlaskiego rzemiosła na rzecz obsługi i zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności. Cech m.in.
udziela informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej, organizuje we własnym Ośrodku Kształcenia
Ustawicznego różnorodne kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla dorosłych, które są pomocne we właściwym
prowadzeniu zakładów rzemieślniczych, wspiera podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez czeladników w celu
uzyskania tytułu mistrza. Bialski cech prowadzi biuro rachunkowe w rozliczeniach z ZUS i Urzędem Skarbowym.
Sukcesem cechu jest założenie własnych oświatowych
placówek rzemieślniczych. Podniosło to rangę rzemiosła

prowadzi edukację unijną, by zacząć pozyskiwać dodatkowe środki na poprawę bazy lokalowej i technologicznej
zakładów rzemieślniczych. Od 1999r. współpracuje z Izbą
Rzemieślniczą w Niort we Francji i od 2002 r. z Zespołem
Szkól Zawodowych w Rheine w Niemczech.
Za zasługi na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego Cech
Rzemieślników i Przedsiębiorców został odznaczony przez
Związek Rzemiosła Polskiego Medalem Kilińskiego.
W roku 2008, jubileuszu 90-lecia Bialskiego Cechu i 10lecia pracy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
powstaje w Domu Rzemiosła sala tradycji rzemiosła bialskiego.
Sylwester Owerko – gospodarstwo ogrodniczo
– sadownicze z Janowa Podlaskiego
Gospodarstwo powstało na bazie gospodarstwa założonego, na początku lat 60., przez jego ojca Zygmunta
Owerko. Ukierunkował on gospodarstwo w pierwszym
okresie działalności na produkcję warzyw. Na powierzchni kilku hektarów uprawiane były ogórki i kapusta, które
po ukwaszeniu sprzedawano na rynki wschodnie.
W 1978 dotychczasowy profil produkcji rozszerzony
został o produkcję sadowniczą – uprawę 5 hektarowego
sadu jabłoniowego. W 1987 roku powierzchnia roślin jagodowych wynosiła już 20 ha. Kolejne nasadzenia i początek uprawy towarowej jabłek rozpoczęły się w 1994 roku.
Trzy lata później Sylwester Owerko, po ukończeniu studiów
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
założył własne gospodarstwo. Gospodarstwo posiadało 5
ha sadu jabłoniowego i 2 ha porzeczki czarnej. Od początku pan Sylwester współpracował wraz z ojcem z francuską
siecią hipermarketów Auchan. Większość produkcji była
dostarczana do sieci, a pozostała eksportowana do Rosji. Po przejęciu w 2006 roku całego gospodarstwa od ojDOK. NA STR. 15

14

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008

POWIAT BIALSKI
ca powierzchnia upraw sadowniczych wynosi obecnie 63
ha. Na 39 hektarach uprawiana jest jabłoń, 20 hektarach
porzeczka czarna, 2 hektarach grusza oraz na 2 hektarach
wiśnia. Pozostały areał gospodarstwa stanowi 15 hektarów
lasów oraz 2 hektary łąk. Całość plantacji sadowniczych
w gospodarstwie stanowią sady intensywne o dużej ilości
drzew na hektarze. Takie nasadzenia wymagają specjalistycznych i nowoczesnych maszyn do zabiegów agrotechnicznych, którymi gospodarstwo dysponuje.

Jabłka i gruszki w 80 proc. sprzedawane są na rynku
krajowym w sieciach handlowych, reszta jest eksportowana, natomiast owoce miękkie dostarczane są do zakładów przetwórczych.
O nowoczesności produkcji świadczy sposób przechowywania owoców i ich przygotowania do sprzedaży. Jabłka i gruszki przechowywane są po zbiorze w komorach
chłodniczych, dzięki czemu przez cały okres przechowywania zachowują świeżość. Pojemność posiadanych przez
gospodarstwo chłodni wynosi 1500 ton.
Jabłka do sprzedaży przygotowane są w nowoczesnej
nowo pobudowanej pakowni o pow. 1800 mkw, wyposażonej w nową linię do sortowania owoców, na której owoce
sortowane są wg wagi, rozmiaru i koloru. Gospodarstwo
od roku 2007 posiada certyfikat EUREPGAP (certyfikat dobrej praktyki ogrodniczej).
Spółdzielnia Inwalidów „Elremet”
w Białej Podlaskiej
Spółdzielnia istnieje od 42 lat. Przy ul. Prostej 35 znajduje się administracja spółdzielni i przychodnia oraz największe jednostki organizacyjne firmy tj. Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych i Zakład Odzieżowy. Na terenie powiatu bialskiego zlokalizowane są trzy oddziały odzieżowe:
w Międzyrzecu Podlaskim zatrudniający 50 osób, w Janowie Podlaskim z 35 pracownikami oraz w Konstantynowie
zatrudniający 26 pracowników.
Podstawowym celem statutowym spółdzielni Elremet jest prowadzenie działalności gospodarczej, która
ma służyć rehabilitacji osób niepełnosprawnych w procesie pracy.
Obecnie głównym przedmiotem jej działalności jest
produkcja odzieżowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych,
produkcja tub kosmetycznych, a także usługi i handel.
Spółdzielnia, mimo dużej konkurencji w branży odzieżowej, skutecznie konkuruje na rynku. Produkuje odzież

na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, Poczty Polskiej, Straży Granicznej i Policji. Spełnia wysokie normy
jakościowe stawiane przez zleceniodawców.
Sukcesem Spółdzielni jest dynamiczny rozwój przetwórstwa tworzyw sztucznych – nowoczesna produkcja
tub kosmetycznych. W 2007 roku wyprodukowano ponad 12 mln tub o wartości ok. 5 mln zł. Ich odbiorcami
są renomowane firmy kosmetyczne w Polsce oraz rynek
niemiecki. Firma rozbudowuje i unowocześnia potencjał
produkcyjny. W ostatnich 3 latach przeznaczyła, ze środków własnych, ponad 6 mln zł na inwestycje m.in. w 2006
r. 1,3 mln zł na zakup nowej linii produkcyjnej do produkcji
tub laminatowych.
Spółdzielnia systematycznie podnosi standard usług
w posiadanym Ośrodku Rehabilitacyjno-Usługowym
w Serpelicach. Z nowoczesnego zaplecza Ośrodka do hydroterapii, kinezyterapii czy hipoterapii korzystają głównie
osoby niepełnosprawne.

Spółdzielnia, jako jedna z nielicznych w kraju, posiadająca własną przychodnię, rozszerzyła zakres jej działalności.
Sukcesy Elremetu, jednego z największych zakładów
pracy regionu bialskiego, są wynikiem pracy zatrudnionych 416 osób, z których ok. 60 proc. to osoby niepełnosprawne.
Spóldzielnia posiada certyfikat jakości ISO 9001/2000
oraz certyfikat jakości na wymagania NATO zgodnie
z AQAP11000. W 2006 roku Krajowa Izba Gospodarcza
w Warszawie uhonorowała spółdzielnię tytułem Laureata
Złotej Statuetki Przedsiębiorstwo FAIR PLAY. Kilkakrotnie
firma otrzymywała wyróżnienie „Wawrzyn Podlasia”.
TRANSGAZ S.A w Zalesiu
Spółka akcyjna Transgaz została utworzona 16 grudnia 1997 roku, a jej zadaniem było zbudowanie terminalu
do przeładunku gazów skroplonych typu propan – butan.
Terenem inwestycji były tory odstawcze Terminalu Przeładunkowego Wólka.
Trzech udziałowców objęło 6.600 akcji na okaziciela
o wartości 6 milionów 600 tys. zł i z tych pieniędzy został
zbudowany w ekspresowym tempie terminal, który swoje prace przeładunkowe rozpoczął w grudniu 1998 roku,
a więc w rok po podpisaniu aktu założycielskiego. W ciąDOK. NA STR. 16
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gu 9 lat pracy przeładowano 1.438 tys. ton gazów,
w tym na autocysterny 968 tysięcy, a na wagony 470
tysięcy. Największe przeładunki były w latach 2002
do 2005, kiedy to rocznie przeładowywano ponad
200 tysięcy ton gazu. W tym czasie dokonana została modernizacja terminalu. Według obrazowej oceny
prezesa zarządu, gdyby załadowane autocysterny
ustawić jedna za drugą, to rząd miałby długość 580
km, a więc kończyłby się przy granicy polsko – nie-

Bożena Grudzińska
Zdjęcia: Piotr Grzeszyk

PODZIÊKOWANIA

mieckiej w Słubicach, natomiast cysterny kolejowe
tak ustawione zajęłyby tor z Małaszewicz do Warszawy. Modernizowany obecnie terminal zaoferuje
w przyszłym roku możliwość przeładunku biokomponentów oraz towarów wymagających podgrzania,
a tym samym zwiększy zatrudnienie z 34 osób do 44.
W latach 2005-2007 spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 1 mln. zł m.in. na budowę instalacji czyszczenia cystern poprzez ich metanolowanie, budowę sieci przeciwpożarowej i systemu uziemienia, rozbudowę stanowisk pracy. Kondycja finansowa spółki oraz wyposażenie techniczne
plasuje terminal w grupie najlepszych w kraju.
W 2004 roku spółka otrzymała certyfikat PNEN-ISO 9001/2001 z zakresu jakości świadczonych
usług; PN-N 18001/2004 z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy; PN-EN ISO 14001/2005 z zakresu
ochrony środowiska.

Starosta bialski serdecznie dziękuje niżej wymienionym osobom, firmom
i instytucjom za wsparcie organizacji uroczystości wręczenia wyróżnień
„Dobre, bo Bialskie”
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. w Białej Podlaskiej 		
• Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
• INVESTCOM Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej			
• P.P.H.U. BETON – KRAFT A. Mizerny w Białej Podlaskiej
• Spółdzielnia Mleczarska w Białej Podlaskiej
• Zakład Stolarsko-Budowlany Z. Serhej w Łomazach
• „JAKONTRANS” J. i B. Jakoniuk s.j. w Grabanowie
• PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Małaszewiczach
• P.H.U. Wysokiński Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
• Polskie Konsorcjum Gospodarcze S. A. w Warszawie
• P.P.H. „FELIX” Sp. z o.o. w Rossoszu			
• P.P.H.U. „MIŁOMŁYN” Sp. z o.o. w Kijowcu
• TRANSGAZ S.A. w Zalesiu					
• Zakład Ogrodniczy E. i St. Pytlik w Międzyrzecu Podlaskim		
• ZREMB POLAND Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
• Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• P.P.H.U. „TRANSBET” M. Wojtiuk w Białej Podlaskiej
• Bank Spółdzielczy w Wisznicach		
• PETRODOM-EKO Domański s.j. w Białej Podlaskiej
• Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej
• „MEPROZET” w Międzyrzecu Podlaskim
• P.P.H. „DOMBUD” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• P.W. „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• Wytwórnia Pasz „WIPASZ” w Wadągu k/Olsztyna		
• RUCH S.A. Oddział w Lublinie					
• P.W. „AKORD” s.j. J. Kujawski, J. Hajdiuk w Białej Podlaskiej
• Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim			
• „KOJPASZ” s.j. Kossowski, Jakubiuk w Wisznicach
• LEW TRANS BANK Agencja Ochrony Sp. z o.o. w Bialej Podlaskiej
• Pensjonat „UROCZYSKO ZABOREK” A. Okoń Janów Podlaski
• P.H.U. „AGROSTOP” Sp. z o.o. w Terespolu
• P.P.H.U. „CENTRUM” s.c. w Terespolu				
• P.P.U. „FD-3” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej			
• Stadnina Koni Sp. z o.o. w Janowie Podlaskim			
• WOD-KA-MEL S.A. w Białej Podlaskiej				
• BPH S.A. Oddział w Białej Podlaskiej				
• P.P.U.H. „AVENA” Sp. z o.o. w Kodniu
• WOSTIM S. Filipek s.j. w Woskrzenicach Dużych
• TECHMA ROBOT Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej		
• Bank Spółdzielczy w Łomazach					
• Drukarnia „CALAMUS” Zb. i W. Wrzosek w Białej Podlaskiej
• „EKO-BUG” Sp. z o.o. w Kobylanach				
• „JURECZEK” Sp. z o. o. w Janowie Podlaskim		
• Ewa Kiec Międzyrzec Podlaski				
• „POLSOFT” Systemy Informatyczne P. Raczyński w Łomazach
• PKO Bank Polski S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Terespolu
• P PKS w Międzyrzecu Podlaskim
• Usługi Blacharsko - Lakiernicze K. Kamiński w Łomazach
• Bank Spółdzielczy w Konstantynowie				
• Podlaskie Zakłady Spirytusowe „ALKOWIN” Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
• P.W. „HORYZONT” M. Hryciuk w Białej Podlaskiej		
• Spółdzielnia Inwalidów Szczeciniarsko-Szczotkarska w Międzyrzecu Podlaskim
• Witold Wójtowicz Biała Podlaska					
Starosta bialski serdecznie dziękuje:
• Zakładowi Mięsnemu „Wierzejki” w Płudach
• Zakładom Mięsnym „Łmeat-Łuków” S.A. w Łukowie
za wsparcie rzeczowe organizacji uroczystości „Dobre, bo Bialskie”,
prezentację smacznych wyrobów i poczęstunek gości.

Starosta bialski serdecznie dziękuje fundatorom
prezentów w loterii „Przyjaciele przyjaciołom”:
• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
• Bank PEKAO S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
• P.P. „BIASOV-MEBLE” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• Drukarnia „CALAMUS” w Białej Podlaskiej
• Inspektorat PZU S.A. w Białej Podlaskiej
• Kredyt Bank S.A. Oddział w Białej Podlaskiej
• „LIDER’ S-K.G” Firma Cukiernicza Zakład w Międzyrzecu Podlaskim
• Nadleśnictwo Biała Podlaska
• Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski
• „PAJERO” Sp. z o.o. w Horbowie
• PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Białej Podlaskiej
• P.W. „VIKKING KTS” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
• Rejonowy Urząd Poczty w Białej Podlaskiej
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Biała Podlaska z/s w Ciciborze
• Spółdzielnia Inwalidów „ELREMET” w Białej Podlaskiej
• Towarzystwa Ubezpieczeń „FILAR”S.A. Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej
• Zakład Energetyczny w Białej Podlaskiej
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Ponownie zagrała orkiestra serc

W drugą niedzielę stycznia ponownie zagrała wielka orkiestra, dyrygowana przez Jerzego Owsiaka.
W szesnastym finale wolontariusze
zbierali na wsparcie zaawansowanej
diagnostyki w leczeniu wad słuchu
u noworodków i małych dzieci, ratowanie życia maluchów z poważnymi
wadami laryngologicznych, a także
na leczenie dzieci ze schorzeniami
onkologicznymi głowy i szyi. Wcze-

Gmina Sławatycze

Nie szczędzono
grosza
13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Polsce po raz
szesnasty. W Sławatyczach było to siódme kwestowanie, zorganizowane przez
Zespół Szkół, GOK i UG. Z biura sztabu mieszczącego się w Zespole Szkół,
któremu przewodniczył Mirosław Wiśniewski dyrektor miejscowej oświaty, wyruszyło z puszkami i czerwonymi
serduszkami 32 wolontariuszy, w tym 22
harcerzy z miejscowej szkoły.
„Wielkie granie” miało miejsce
w hali spor towej. Char y tat y wnie
wystąpiły zespoły muzyczne Szafir z Wisznic i Puls ze Sławatycz, dokładając tym samym swoją cegiełkę
na rzecz akcji WOŚP. Podczas koncertu
zespołów nieprzerwanie odbywała się
loteria fantowa. Przeważały maskotki
ofiarowane przez dzieci z najmłodszych klas oraz prace plastyczne wykonane przez młodzież szkolną na zajęciach w szkole i GOK-u.
O godz. 16 odbyła się licytacja
gadżetów WOŚP oraz przedmiotów
przekazanych przez indywidualnych
ofiarodawców, profesjonalnie przeprowadzona przez Wiesława Szczepańskiego. Biuro sztabu miało pełne
ręce roboty: liczyło zebrane pieniądze, wydawało gorące posiłki wolontariuszom, dyrygowało „wielkim
graniem”. Zebrano kwotę 4 tys. 200
zł. Sławatycki sztab WOŚP przekazał
słowa wdzięczności wszystkim, którzy
nie szczędzili grosza na zakup sprzętu
medycznego dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

śniejsze edycje ogólnopolskiej akcji
dowiodły, że rodacy potrafią się zmobilizować i zasilić konto orkiestry fundującej szpitalom nowoczesny sprzęt
medyczny. Zadłużone placówki służby
zdrowia nie stać by było na takie zakupy. Nic więc dziwnego, że w całym
kraju do zbierania datków włączyło
się tysiące wolontariuszy. Podobnie
było w powiecie bialskim. W bialskim
sztabie kwestowało 350 młodych ludzi
z miasta i części gmin powiatu. Udało
im się zebrać 50 tys. zł. Międzyrzecki sztab zgromadził ponad 14 tys. zł,
wolontariusze ze Sławatycz prawie 2
tys., a sztab z Wisznic 5 tys. zł. Ludzie
nie odmawiali datków, bo też Orkiestra niejednemu pomogła. Do akcji
włączyli się lekarze, którzy bezpłatnie
badali dzieciom słuch i udzielali porad
laryngologicznych.
Zbiórce pieniędzy towarzyszyły
koncerty, zabawy, konkursy i licytacja gadżetów. W Białej Podlaskiej koncertowały grupy wokalne Ekspresja,
Chwilka i Brevis, bawił Kabaret Skeczów Meczących, a w roli gwiazdy wystąpił Sebastian Olejniczak, sobowtór
Maryli Rodowicz. (g)

Międzyrzec Podlaski

Ludzie mają
dobre serca
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzyrzecu Podlaskim
rozpoczął się z samego rana, kiedy
na ulicach miasta pokazali się pierwsi wolontariusze. Łącznie kwestowa-

Bolesław Szulej
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ło 135 osób z Międzyrzeca oraz gminy
Drelów. W niedzielny wieczór w sali
Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła
się impreza charytatywna, prowadzona przez radnych powiatu bialskiego: Mariusza Filipiuka oraz Marcina
Duszka. Głównym punktem programu
była aukcja wartościowych przedmiotów, poprzedzona licznymi występami
artystycznymi między innymi: koncertem zespołu Akord, występem grupy
hip-hopowej pod kierunkiem Bernadetty Filimon, oraz pokazem psów ratowniczych z OSP Drelów.
Licytowano różne przedmioty. Złote serduszko przekazane przez sklep
jubilerski z ul. Lubelskiej osiągnęło
cenę 300 zł, licytowano również statuetkę z wizerunkiem psa Bero przekazaną przez Grupę Ratowniczo-Poszukiwawczą z Psami z OSP Drelów oraz
gadżety przekazane przez „Wspólnotę
Międzyrzecką”.
Łączny dochód z aukcji wyniósł 2,5
tys. zł, natomiast całkowita kwota, którą zebrano na rzecz Orkiestry w Międzyrzecu to 14 tys. 44 zł. i 45 gr.
Mariusz Filipiuk

Foto. Adam Trochimiuk

Orkiestra z głową

Skrupulatne liczenie datków
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3 stycznia
Rozmowy w sprawie WiMax
3 stycznia w siedzibie starostwa
odbyło się spotkanie starostów powiatów: lubartowskiego, radzyńskiego,
bialskiego i parczewskiego z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tematem spotkania były
kwestie dotyczące budowy sieci bezprzewodowego internetu na terenie
powiatu. W tej chwili najbardziej zaawansowane prace nad budową sieci
prowadzi powiat parczewski i bialski.
***
4 stycznia
Opłatek w Drohiczynie
W ciepłej rodzinnej atmosferze
w gmachu Wyższego Seminarium
Duchownego w Drohiczynie odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz służb mundurowych różnych szczebli z ordynariuszem drohiczyńskim ks. bp Antonim
Dydyczem. Uczestnicy spotkania
mieli możliwość w ysłuchania referatu, jaki wygłosił Krzysztof Kurianiuk – redaktor Polskiego Radia
Białystok na temat: Media–czwarta,
czy pierwsza władza? Po bardzo ciekawym wykładzie życzenia na ręce
biskupa złożył Tadeusz Łazowski,
starosta bialski.
***

GMINA TERESPOL

Wizyta wojewody
w powiecie bialskim
23 stycznia wojewoda Genowefa
Tokarska złożyła wizytę w powiecie
bialskim. Przybyła na naszą ziemię,
aby zapoznać się z problemami, z jakimi boryka się wschodnia część powiatu. Pierwszym punktem programu
było spotkanie w terespolskim Urzędzie Gminy z przedstawicielami władz
powiatu, reprezentowanymi przez starostę Tadeusza Łazowskiego, władz
samorządowych reprezentowanych
przez wójta gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka oraz z przedstawicielami Straży Granicznej i Urzędu Celnego. Wójt Iwaniuk w przygotowanej
prezentacji opowiedział o położeniu
i funkcjonowaniu gminy, dzięki czemu pani wojewoda mogła zapoznać
się z infrastrukturą terenu. Następnym punktem spotkania była dyskusja, podczas której wójt i starosta
bialski wyrazili zdziwienie i rozczarowanie brakiem współpracy na linii Polska - Białoruś. Jak stwierdził starosta,

sytuacja taka jest niedobra zarówno
dla sąsiadów, jak i lokalnych przedsiębiorców, którzy nastawili się głównie na handel z przyjeżdżającymi zza
wschodniej granicy partnerami.
W tej chwili cena wizy dla Białorusinów jest zbyt wysoka, przez co nie
opłaca im się przyjeżdżać do Białej
i okolic na zakupy. Na tym tracą nasi
przedsiębiorcy.
Apel starosty spotkał się ze zrozumieniem pani wojewody, która obiecała pomoc w tej sprawie.
Następnym punktem spotkania było zwiedzanie: przejścia granicznego
w Terespolu. Wojewoda zapoznała się
z zadaniami realizowanymi przez służby weterynaryjne i sanitarne na terenie terminalu odpraw fitosanitarnych
w Kobylanach. Na zakończenie wizyty
pani wojewoda zwiedziła wolny obszar celny oraz terminal samochodowy w Koroszczynie.
Piotr Grzeszyk

Foto Piotr Grzeszyk

Spotkanie opłatkowe
z biskupem Z. Kiernikowskim
Z inicjatywy Katolickiego Radia
Podlasia 4 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu odbyło się spotkanie opłatkowe księdza
biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z politykami, samorządowcami
i przedsiębiorcami z terenu naszego
powiatu. Po odczytaniu Słowa Bożego w imieniu zebranych głos zabrał
starosta bialski – Tadeusz Łazowski składając ordynariuszowi diecezji życzenia.
***
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Foto Piotr Grzeszyk

5 stycznia
Spotkanie noworoczne
W auli AWF w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie opłatkowe klubu
PSL. Na sali bialskiej uczelni zgromadziło się blisko 400 ludowców. Swą
obecnością spotkanie zaszczycił Marek Sawicki, minister rolnictwa i Genowefa Tokarska, wojewoda lubelski.
Na spotkaniu obecni byli również posłowie: Tadeusz Sławecki i Franciszek
Jerzy Stefaniuk. Ponadto nie zabrakło
włodarzy lokalnych gmin ze starostą
bialskim na czele.
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Biała Podlaska
15 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie pierwszego charytatywnego ośrodka Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej. Gości powitali: dyrektor ośrodka, ksiądz
Dariusz Parafiniuk oraz jego zastępca Ewa Borkowska. Najważniejszym

wody Adam Kucharek, ksiądz infułat
Antoni Laszuk, poseł Krzysztof Tchórzewski, poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, dyrektor Mariusz Kucharek,
wicemarszałek Krzysztof Grabczuk,
wicedyrektor departamentu koordynacji projektów unijnych UW Anna

Otwarcie i poświęcenie ośrodka
Misericordia Caritas
gościem uroczystości był ordynariusz
diecezji siedleckiej, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, którego mądre
i śmiałe decyzje przyczyniły się do powstania ośrodka i za to właśnie z kart
niniejszej gazety pragniemy serdecznie podziękować.
W uroczystości udział wzięło wielu wspaniałych gości, między innymi
prezydent miasta Andrzej Czapski,
który w swojej przemowie wyraził
wielką radość płynącą z efektywnej
i prężnej pracy ośrodka, kierownik
delegatury Wojewódzkiego Ośrodka

Urzędu Ochrony Zabytków Jan Maraśkiewicz, który wygłosił prelekcję
na temat „Dzieje budynku szpitala św.
Karola Boromeusza na tle innych fundacji Radziwiłłów w Białej Podlaskiej”
oraz Maciej Buczyński, który przedstawił założenia rewitalizacji.
Głównym punktem ceremonii była celebracja Słowa Bożego i poświęcenie budynku, prowadzona przez
biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego,
podczas której głównym tematem były rozważania miłości biblijnej i jej roli
we współczesnym świecie.
Inaugurację ośrodka swoją obecnością uświetnili także: ksiądz prałat
Jerzy Kalinka, przedstawiciel woje-

Wojtas, dyrektor ROPS w Lublinie
Krzysztof Bernaś, dyrektor ARiMR
w Lublinie Mariusz Kostka, przedstawiciele samorządu, sponsorzy, wykonawcy i przyjaciele ośrodka.
Zaproszeni goście wypowiedzieli wiele ciepłych słów na temat pracy
ośrodka, prowadzonych w nim zajęć
i wspaniałej pracy na rzecz najbardziej
potrzebujących mieszkańców miasta
Biała Podlaska. Ksiądz kanonik Krzysztof Hapon podkreślił jak ważna jest rola ośrodka w naszym mieście oraz wyraził wdzięczność wszystkim tym, któ-

ry codziennie przyczyniają się do jego
działania. Po liturgii słowa, przecinając
symboliczną wstęgę, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski poświęcił oficjalnie
otwarty ośrodek Misericordia Caritas.
Rozpoczął on działalność od stycznia 2007, gdzie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, do którego
na zajęcia uczęszcza 45 osób z zaburzeniami psychicznymi, Centrum
Charytatywne z kuchnią i jadłodajnią
dla najbardziej potrzebujących gdzie
wydawane dziennie jest około 150
posiłków oraz Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób realizujący zajęcia
terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi.
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10 stycznia
Zespół Szkół w Dołdze ma patrona
W Zespole Szkół w Dołdze odbyła
się uroczystość nadania szkole imienia
ks. J. Twardowskiego. W czasie mszy
świętej, którą odprawił ks. bp. Henryk
Tomasik, poświęcono sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców.
Po uroczystej mszy świętej zaproszeni
goście zgromadzili się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół, by uczestniczyć w oficjalnym przekazaniu sztandaru uczniom szkoły.
***
11 stycznia
10 lat TRANSGAZ-u
W hotelu Dukat w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia funkcjonowania na rynku
firmy Transgaz. W spotkaniu uczestniczył starosta bialski, który w swoim przemówieniu podziękował zarządowi spółki za rozwój firmy, który
przyczynia się do promocji naszego
powiatu.
***
Dobre, bo Bialskie
11 stycznia w budynku Starostwa
Powiatowego wręczone zostały wyróżnienia starosty bialskiego „Dobre,
bo bialskie”. Wyróżnienia wręczano
już po raz ósmy. Statuetki przyznawane są przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom oraz osobom
fizycznym, które w istotny sposób
prz ycz yniają się do roz woju go spodarczego powiatu bialskiego.
***
12 stycznia
Spotkanie samorządowe
W Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się spotkanie
samorządowe oraz zjazd PSL, w którym uczestniczyli m.in. poseł na Sejm
Franciszek Jerzy Stefaniuk i starosta
bialski Tadeusz Łazowski.
***
13 stycznia
Srebrny Jeleń wręczony
W dniach 13-15 stycznia delegacja
powiatu bialskiego w składzie: Arkadiusz Maksymiuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Tadeusz Łazowski,
starosta bialski uczestniczyła w Samborze na uroczystości wręczenia statuetek Srebrny Jeleń.
***
15 stycznia
Spotkanie działaczy kultury
15 stycznia odbyło się spotkanie
noworoczne działaczy kultury z tere-
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nu powiatu bialskiego. Było ono zorganizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Gminną Instytucję Kultury
z Rokitna. Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie z Janiną
Biegalską, dyrektorem na czele, radni powiatu bialskiego: Marzenna Andrzejuk, Ryszard Boś oraz przewodnicząca Rady Gminy Rokitno Stefania Szulak.
***
Otwarcie ośrodka
Misericordia Caritas
15 stycznia została oficjalnie zainaugurowana działalność ośrodka Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej,
funkcjonującego od ub. roku. W placówce działa kuchnia z jadłodajnią,
wydająca posiłki dla ponad 150 osób.
Dodatkowo 45 osób uczestniczy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy.
***

MIĘDZYRZEC PODLASKI

Wigilia w ośrodku wsparcia
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Białej Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim jest jednostką organizacyjną pobytu dziennego, działającą od stycznia 2006, przeznaczoną
dla osób z zburzeniami psychicznymi z terenu powiatu bialskiego, które
z powodu choroby psychicznej mają
trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu w środowisku, rodzinie i społeczeństwie.
Celem ośrodka jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego
życia, podniesienie poziomu zarad-

nych zajęciach w zależności od swoich potrzeb i możliwości, korzystają
z jednego gorącego posiłku dziennie,
przygotowują uroczystości o charakterze osobistym/urodziny, imieniny/.
Uczestniczą w imprezach integracyjnych odbywających się na terenie województwa, wycieczkach turystycznokrajoznawczych. Organizowane są też
wyjścia do kina i galerii.
Decyzję kierującą do ośrodka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska
41 na podstawie podania osoby zainteresowanej, zaświadczenia lekarza
psychiatry i wywiadu środowiskowe-

ności życiowej, sprawności psychofizycznej, readaptacji do życia społecznego oraz w miarę możliwości do aktywności zawodowej osób z zburzeniami psychicznymi.
Ośrodek realizuje:
1. psychoterapię indywidualną i grupową,
2. psychoedukację,
3. treningi umiejętności społecznych,
4. działania integracyjno-środowiskowe,
5. zajęcia ruchowe i rekreacyjne,
6. terapię przez pracę,
7. zajęcia terapeutyczne w pracowniach: artystyczno-muzycznej,
komputerowej, kulinarnej.
Z aję c ia w ośrodku odby wają
się przez 5 dni w tygodniu/od poniedziałku do piątku/ w godzinach
7.30 do 15.30. Osoby przebywające
w ośrodku biorą udział w organizowa-

go. Pobyt w ośrodku jest odpłatny,
wysokość odpłatności dostosowana
do sytuacji materialnej osoby, osoba
może być zwolniona z odpłatności.
Siedzibą Ośrodka jest Międzyrzec
Podlaski, ul. Wiejska 5, tel./fax 083
3715443, e-mail powbp@neostrada.pl
13 grudnia 2007 odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w którym
brali udział: starosta bialski Tadeusz
Łazowski, wiceburmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Tadeusz Łagowski, dr.
Leszek Korpysz, dyrektor PCPR Halina
Mincewicz. Spotkanie rozpoczęło prezentacją ośrodka i prac artystycznych
uczestników. Następnym punktem
programu były „Jasełka” w wykonaniu uczestników, potem podzielono się
opłatkiem składając sobie świąteczne
życzenia i wszyscy zasiedli do wigilijnego poczęstunku przygotowanego
przez uczestników.

16 stycznia
Spotkanie Macierzy Szkolnej
„Polesie”
Starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w spotkaniu noworocznym Macierzy Szkolnej Polesie. Obecna była grupa
dzieci i nauczycieli z Białorusi na czele
z Marią Sulimą, prezesem Macierzy.
***
17 stycznia
Obrady Zarządu Powiatu
Na posiedzeniu zarządu zaopiniowano projekt uchwały rady dotyczący ustalenia, organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych.
Przyjęto też kilka uchwał.
***
19 stycznia
Projekcja „Katyń” w Merkurym
19 stycznia ponad 250 osób z Brześcia i obwodu brzeskiego mogło obejrzeć film „Katyń” Andrzeja Wajdy. Projekcję zorganizowali konsul generalny
RP Jarosław Książek oraz starosta
bialski Tadeusz Łazowski. Po projekcji
filmu wiele osób nie kryło wzruszenia.
Pracownicy Starostwa zaprosili gości
na poczęstunek.
***
20 stycznia
Uroczystości odpustowe
w Leśnej Podlaskiej
Starosta bialski Tadeusz Łazowski uczestniczył w uroczystości odpustowej ku czci św. Pawła Pierwszego
Pustelnika. Uroczystości odpustowe
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Gmina Piszczac

W

Chotyłowie powiało optymizmem. Dzięki radnemu z tej
wsi Mirosławowi Melańczukowi młodzież będzie miała wreszcie
stały punkt spotkań, bez wystawania
pod sklepem z piwem. Jego staraniem

ryjnych z Wrocławia. Dzięki przychylności kierownika Eugeniusza Maciołka
otrzymaliśmy w prezencie dodatkowe
pomieszczenie. Niebawem zechcemy
jeszcze uruchomić łazienkę z natryskami, aby ćwiczący mogli wykąpać się

Świetlica na dworcu kolejowym
po intensywnych ćwiczeniach – dodaje M. Melańczuk.
W otwarciu świetlicy uczestniczyli
radni gminy Piszczac oraz wójt Jan Kurowski, któremu podoba się pomysł
przygotowania miejsca do spotkań
młodych mieszkańców.
– Rada przyjęła długofalowy projekt renowacji i adaptacji świetlic
we wszystkich sołectwach. Jesienią ub.
roku zorganizowaliśmy siłownię w byłej kotłowni spółdzielni mieszkaniowej
w Piszczacu. Teraz otwarliśmy świetlicę z siłownią w Chotyłowie, a wkrótce
chcemy podobna świetlicę otworzyć
w Połoskach – mówi wójt Kurowski.
Świetlica w budynku kolejowym
ma być czynna codziennie od godz.
16 do 22. Z zainstalowanych urządzeń chętnie skorzysta młodzież,
która dość licznie przybyła na otwarcie z udziałem ks. wikariusza Roberta
Sierociuka. Cieszą się też chotyłowskie kobiety, które nieodpłatnie będą
mogły korzystać z urządzeń do ćwi-

Foto. I. Grabowski

otwarto w budynku dworca kolejowego świetlicę z siłownią. Prace adaptacyjne wykonane zostały czynem społecznym, a zakup urządzeń sfinansowała gmina z rezerwy budżetowej.
– Serce mi się krajało, kiedy patrzyłem na postępującą dewastację budynku dworcowego. Od kilku lat stał
on pusty, a wieczorami urządzano tam
schadzki, które niczemu dobremu nie
służyły. Nieznani sprawcy powyrywali
drzwi, zerwali parkiet, pomazali farbą
ściany, ba nawet próbowali zrywać
miedzianą blachę z dachu. Jednocześnie brakowało we wsi miejsca, gdzie
młodzież mogłaby się spotykać – informuje M. Melańczuk.
Soł tys Chotyłowa proponował
urządzenie na dworu kaplicy, ale pomysł nie zyskał akceptacji. Kto wie jak
długo budynek stałby pusty, gdyby
nie wiceprzewodniczący rady gminy. Zdołał przekonać wójta i radnych,
że świetlica bardzo się wsi przyda.
Dzięki 22 tys. zł udało się zakupić atlas

i urządzenia do siłowni, stół pingpongowy, telewizor plazmowy z zestawem satelitarnym, a także urządzenia
firmy Kettner do ćwiczeń fitness. Adaptacja zdewastowanych pomieszczeń
trwała zaledwie dwa miesiące.
– Wiele zawdzięczam pomocy Marka Kuszneruka i Stanisława Bagłaja.
Zaangażowali się mocno sami i pomogli mi znaleźć innych chętnych.
Sami pomalowaliśmy pomieszczenia
wynajęte na siedem lat od Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynie-

czeń fitness (rower, bieżnia wysiłkowa
i masaż po treningu). Radnemu marzy
się organizowanie w świetlicy projekcji ciekawych filmów oraz organizowanie imprez środowiskowych. Wiele zależeć będzie od zainteresowania
młodzieży, do której adresowana jest
ta oferta. Warto dać, że tego samego
dnia przywrócono przystanek autobusowy w dawne miejsce. Wkrótce
w budynku dworcowym powstanie
poczekalnia dla pasażerów.
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Istvan Grabowski

zbiegły się z uroczystością 700-lecia
zatwierdzenia Zakonu Paulinów.
***
21 stycznia
Spotkanie burmistrzów i wójtów
W Starostwie Powiatowym odbyła
się narada burmistrzów i wójtów powiatu. Podczas spotkania poruszano
kilka ciekawych spraw. Między innymi
zaproszeni przez starostę Tadeusz Łazowskiego goście z Zakładu Energetycznego Lubzel wyjaśnili cel podwyżki
energii elektrycznej. Wyjaśnili również
zasady konserwacji linii energetycznych w gminach. Głos zabrał też Zygmunt Król, prezes spółki WOD-KAN,
który przedstawił koncepcję współpracy spółki z gminami w zakresie gospodarowania odpadów komunalnych
w powiecie bialskim. Na zakończenie
spotkania głos zabrał główny inspektor nadzoru budowlanego, który przestrzegł zgromadzonych o wysokich karach, jakie grożą osobom nie stosującym się do prawa budowlanego.
***
23 stycznia
Spotkanie z wojewodą lubelskim
23 stycznia wojewoda Genowefa
Tokarska złożyła wizytę w powiecie
bialskim. Pierwszym punktem programu było spotkanie w Urzędzie
Gminy w Terespolu z przedstawicielami władz powiatu, władz gminy oraz
z przedstawicielami Straży Granicznej i Urzędu Celnego. Podczas spotkania poruszano kwestie związane
ze wschodnią granicą.
***
24 stycznia
Posiedzenie zespołu
koordynującego opracowanie
strategii
W budynku Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie zespołu koordynującego i nadzorującego
opracowanie strategii powiatu na lata 2007-2015. Ma ona na celu weryfikację i aktualizację planów strategicznych powiatu w kontekście uwarunkowań nowego okresu programowania
środków z Funduszy Unijnych na lata
2007 – 2013.
***
26 stycznia
XIII Festiwal Kolęd
Wschodniosłowiańskich
26 stycznia starosta bialski Tadeusz Łazowski uczestniczył w XIII
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd
Wschodniosłowiańskich w Terespolu.
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KALENDARIUM c.d.
Festiwal jest pewnego rodzaju świadectwem, kulturową refleksją zapominanej tradycji śpiewania kolęd. Ma
na celu prezentację wielowiekowego
dorobku kulturowego, kultywowanie
i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych poprzez prezentację kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich.
***
27 stycznia
Oddali hołd tragicznie zmarłym
Starosta bialski Tadeusz Łazowski uczestniczył w nabożeństwie poświęconemu pamięci lotników, którzy zginęli pod Mirosławcem. W uroczystości udział wzięli również poseł
A. Abramowicz, prezydent A. Czapski oraz środowisko byłych żołnierzy
jednostki lotniczej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Białej Podlaskiej.
***
28 stycznia
Budżet roczny uchwalony
Podczas XVII sesji Rady Powiatu Bialskiego uchwalono budżet powiatu na rok 2008. Wszystkie komisje zaopiniowały budżet pozytywnie.
Po przyjęciu budżetu radni głosowali
nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany uchwał y w sprawie
określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych ze środków budżetowych Powiatu Bialskiego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
b) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla starosty bialskiego.
Kolejnym punktem posiedzenia
było głosowanie nad wnioskiem p.o.
dyrektora departamentu kadr i szkoleń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zdzisława Nowaka
w sprawie odwołania radnego Mariusza Kostki ze stanowiska dyrektora
Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednomyślnie rada odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu
Mariuszem Kostką.
Na zakończenie sesji, radni zapoznali się ze sprawozdaniami z pracy komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady
Powiatu za 2007 rok. Posiedzenie zamknął punkt: sprawy bieżące, wnioski
i oświadczenia. * * *
Posiedzenie Zarządu
W gabinecie starosty Tadeusza
Łazowskiego odbyło się posiedzenie
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Gmina BIAŁA Podlaska
Wieczór wigilijny w Roskoszy

OHP NA RZECZ ŚRODOWISKA

W dniach 18-20 grudnia 2007 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zrealizowało projekt „Wieczoru wigilijnego –
OHP na rzecz środowiska”. Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja
do spotkań wszystkich tych, którzy
w nawale codziennych obowiązków
nie mają dla siebie zbyt wiele czasu.
Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym wieczorem w roku. Któż nie
czeka na ten jedyny wieczór, który
często pozostawia wiele wspomnień
na całe życie. Każdy bez wyjątku pragnie spędzić go w gronie najbliższej
rodziny. W takim właśnie duchu i z takim przesłaniem odbyło się nasze

Głównymi zaś uczestnikami spotkania była młodzież OHP, przedstawiciele świetlicy środowiskowej, młodzież i dzieci ze środowiska rodzin wielodzietnych oraz dzieci w wieku szkolnym z lokalnego
środowiska. Łącznie w spotkaniu
uczestniczyło 81 osób. Po krótkiej
części oficjalnej było dużo wzruszenia przy dzieleniu się opłatkiem, dużo ciepłych życzeń oraz symboliczna wieczerza wigilijna ze wspólnym
śpiewaniem kolęd.
Punktem kulminacyjnym spotkania
było ogłoszenie zwycięzców konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną.
Jury konkursu nie miało łatwego zada-

spotkanie. Myślą przewodnią spotkania było hasło „Niech nasza Świetlica
Środowiskowa stanie się pomostem
łączącym ECKiW w Roskoszy ze społecznością lokalną”.
Trwający trzy dni projekt został
zrealizowany dzięki wsparciu oraz dofinansowaniu KG OHP.
Pierwszy dzień projektu był okazją do pracy w grupach. Młodzież pod
nadzorem opiekunów przygotowywała dekoracje oraz uczyła się najbardziej popularnych kolęd.
Drugiego dnia opiekunowie przybliżyli młodzieży historię i obrzędy
związane z Wigilią i świętami Bożego
Narodzenia oraz przypomnieli zasady ogłoszonego wcześniej konkursu
na najładniejszą kartkę świąteczną.
Młodzież klas I i II w czasie zajęć praktycznych przygotowywała pod okiem
instruktora świąteczne potrawy.
Trzeci dzień to czas uroczystego
wieczoru wigilijnego, na który zaproszeni zostali przedstawiciele władz
lokalnych w osobie: wójta, proboszcza i sołtysa.

nia, bowiem prace były na naprawdę
wysokim poziomie. Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostali pięknymi
figurkami św. Mikołaja, a wszystkim
uczestnikom spotkania wręczono okolicznościowe upominki. Wyróżnione
prace konkursowe zdobią obecnie gazetkę okolicznościową.
Niepowtarzalny klimat, który przynoszą Święta Bożego Narodzenia,
szacunek do tradycji, pokora wobec
życia w akcie dzielenia się opłatkiem
i wzajemnego pojednania, wyzwoliły
w uczestnikach spotkania potrzebę
podzielenia się przy stole wigilijnym
osobistymi wspomnieniami z różnych sytuacji życiowych związanych
z tą tradycją.
Uczuć religijnych nie będziemy starali się przekazywać, niech pozostaną
między słowami i pod nutami, a wiara i nadzieja, to chyba najważniejsze
drogowskazy dla nas wszystkich wynikające z kultywowania tych magicznych dni.
Małgorzata Zając
ECKiW OHP w Roskoszy
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Powiat bialski
Możesz pomóc potrzebującym

1 PROC. PODATKU
NA ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady przekazy wania
1 proc. podatku dochodowego od osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego wprowadzone ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217 poz. 1588).
1 proc. podatku organizacjom mogą przekazać:
– podatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych,
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – termin upłynął 31 stycznia ponieważ dla tej grupy podatników w tym dniu mija termin składania zeznań podatkowych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
Podatnik, który chce podzielić się
1 proc. swojego podatku wybiera organizację pożytku publicznego z listy
organizacji opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Na tej liście znajdują się wszystkie organizacje, które status organizacji pożytku publicznego otrzymały do dnia
30 listopada 2007 roku. Organizacje,
które maja prawo otrzymać 1 proc.
podatku to takie organizacje, które nie
prowadzą działalności gospodarczej
polegającej na wytwarzaniu wyrobów
przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej
1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali,
lub handlu tymi wyrobami.
Podatnik w składanym przez siebie rocznym rozliczeniu podatkowym
(PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT- 37, PIT38) podaje wysokość zadeklarowanej
wpłaty, która nie może przekroczyć
kwoty odpowiadającej 1 proc. podatku należnego oraz nazwę i numer KRS
organizacji, której decyduje się przekazać pieniądze. Numer wpisu do Kra-

jowego Rejestru Sądowego można
znaleźć także w wykazie organizacji
ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości. Wskazane przez podatnika w zeznaniu za 2007 rok pieniądze
urząd skarbowy przekazuje na rachunek bankowy wybranej organizacji.
Dotychczas podatnik sam wpłacał
wyliczoną kwotę pieniędzy na konto
organizacji, po czym w rocznym rozliczeniu PIT wpisywał wysokość kwoty, którą przekazał. Wpłaty będą wpływać na konta organizacji po trzech
miesiącach od końca terminu składania zeznań podatkowych.
1 proc. można przekazać tylko
w zeznaniach złożonych do 30 kwietnia 2008 roku. Jeżeli podatnik spóźni
się ze złożeniem dokumentów, jego
1 proc. nie zostanie przesłany na rachunek bankowy wskazanej organizacji.
Podatnik ma prawo wybrać tylko
jedną organizację. Nie może podzielić
swojego 1 proc. pomiędzy kilka organizacji pożytku publicznego.
Zmienione przepisy dotyczą jedynie mechanizmu przekazania 1 proc.
podatku. Nie ograniczają prawa podatnika do obdarowywania organizacji
pożytku publicznego. Nadal podatnik
decyduje o tym, czy chce wspomóc
cele statutowe organizacji, której organizacji oraz jaką kwotą. Natomiast
rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w gestii organizacji pożytku
publicznego i powinno odbywać się
w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie
oraz z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
Podstawa prawna:
Art. 45 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz.
176 z późn. zm)
Art. 21 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz.U. z dnia 27 listopada 1998 r. nr 144
poz. 930 z późn. zm.)
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Krystyna Laskowska

Zarządu Powiatu, podczas którego
przyjęto aneksy do umów na realizację
zadań w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki społecznej
realizowanych przez podmioty niepubliczne w ramach umów z powiatem.
Następnie podjęto uchwały w sprawach:
* układu wykonawczego budżetu
powiatu bialskiego na 2008 rok,
* zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
(na wniosek Gminy Zalesie),
* ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno –
pedagogicznych prowadzonych przez
powiat bialski,
* wyboru ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
***
29 stycznia
Zebranie Zarządu Prezydium OSP
W gabinecie starosty Tadeusza
Łazowskiego odbyło się zebranie Zarządu Prezydium Ochotniczych Straży
Pożarnych. Podczas spotkania podsumowano rok 2007, oraz przyjęto plan
działań na rok bieżący.
***
30 stycznia
Świetlica środowiskowa
Starosta bialski Tadeusz Łazowski uczestniczył w uroczystym otwarciu świetlicy środowiskowej, która
powstała w ramach programu grantowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji
Wiejskich. Jest to pierwsza tego typu
świetlica w naszym powiecie.
***
31 stycznia
Konferencja dotycząca projektu
Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego starosta bialski Tadeusz
Łazowski uczestniczył w konferencji
podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Marka regionalna kluczem
do wywoływania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny”. Projekt ma za zadanie: wspieranie
procesów innowacyjnych, podnoszenie
konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, tworzenie nowego kryterium
wyboru produktów i usług na rynku
lokalnym, stworzenie zintegrowanego
systemu promocji gospodarczej regionu i wsparcie rozwoju eksportu lokalnych produktów i usług.
Oprac. Piotr Grzeszyk
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TERESPOL

Z kolędą w Terespolu

Foto. A. Trochimiuk

Okres świąt Bożego Narodzenia
to czas szczególny, kiedy ludzi łączą
dobre słowa życzeń i kolęda. W takiej atmosferze odbył się już po raz
XIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Przez
dwa dni: 26 i 27 stycznia w Miejskim
Ośrodku Kultury w Terespolu rozbrzmiewały piękne kolędy, pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe polskie,
białoruskie i ukraińskie. Jak w latach
ubiegłych, tak i tym razem organiza-

torami byli: Miejski Ośrodek Kultury
w Terespolu i Prawosławna Diecezja
Lubelsko-Chełmska w Lublinie.
Otwarcia Festiwalu w dniu 26 stycznia dokonali J.E. abp Abel, ordynariusz
Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i burmistrz miasta Terespol Jacek
Danieluk. Wśród zaproszonych gości
był obecny m.in. również senator Rzeczypospolitej Polskiej Józef Bergier.

W czasie dwóch dni festiwalowych na scenie terespolskiej przy prawie tysięcznej widowni kolędy zaprezentowało 22 chóry m.in. z Terespola, Kąkolewnicy, Kostomłot, Chełma,
Lublina, Białej Podlaskiej, Kodnia,
Horostyty, Włodawy, Gródka, Kobylan, Sławatycz, Garwolina. Były także chóry zagraniczne: dwa z Białorusi
i jeden z Ukrainy.
Każdy dzień festiwalowy kończył
się koncertem. W pierwszym dniu
z widowiskiem teatralnym „Wertep”
wystąpił zespól ze Szkoły Niedzielnej
przy parafii prawosławnej pw. metropolity Piotra Mohyły z Lublina, w drugim Chór Duchowieństwa Diecezji
Białostocko Gdańskiej.
Zgodnie z regulaminem festiwalu,
za każdy dzień festiwalowy przyznane
zostały dwie nagrody: Grand Prix i Nagroda Publiczności. Pierwszą wybierali wspólnie dyrygenci chórów, drugą
licznie zgromadzona publiczność terespolska. Za pierwszy dzień festiwalowy nagrodę publiczności zdobył Zespół Kolędniczy Parafii prawosławnej
pw. Św. Jana Teologa w Terespolu, zaś
nagrodę Grand Prix Chór Żeński Parafii prawosławnej podwyższenia Krzyża
Pańskiego w Horostycie.
W drugim dniu nagrodę Publiczności i nagrodę Grand Prix zdobył Chór
Dziecięcy Katedry Prawosławnej pw.
Przemienienia Pańskiego w Winnicy
(Ukraina).

Pilnuj drinka!!!!
30 listopada ub. r. ruszyła ogólnopolska akcja „Pilnuj drinka”. To kampania o charakterze informacyjnym, która
ma także promować bezpieczną zabawę
młodych ludzi.
Organizatorem ogólnopolskiego projektu jest Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Akcja
ma zwrócić uwagę młodych ludzi na zagrożenie, jakie niesie za sobą „tabletka
gwałtu”. Ta bezzapachowa, bezsmakowa
i bezbarwna substancja dodana do napoju powoduje utratę świadomości i pamięci osoby, która ją spożyje.
W styczniu we wszystkich szkołach,
pubach, barach, dyskotekach, wyższych
uczelniach, urzędach w Powiecie Bialskim oraz na autobusach PPKS pojawią
się plakaty pod hasłem „Pilnuj drinka”, informujące o zagrożeniu, jakie niesie za so-

26

bą przyjmowanie i picie napojów od nieznajomych.
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej aktywnie włączyło się w kampanię i chce w ten sposób zwrócić uwagę
szczególnie młodych dziewcząt na coraz
powszechniej stosowane pigułki gwałtu.
Kolportowane na cały powiat przez wydział
spraw społecznych plakaty w sposób
czytelny informują na co należy zwrócić
uwagę w przypadku jakichkolwiek wątpliwości a zaproponowanie przeprowadzenia
w szkołach ponadgimnazjalnych godzin
wychowawczych na powyższy temat
ma na celu promowanie mody na bezpieczną zabawę wśród naszej młodzieży.
Ważne jest uświadomienie młodzieży, że niestety coraz częściej dochodzi
do przypadków dorzucania pigułek gwałtu do napojów lub drinków podczas za-

Szczególne podziękowania należą
się tym, którzy chcieli wesprzeć ową
imprezę, a są nimi: Polskie Konsorcjum Gospodarcze w Koroszczynie,
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Nadleśnictwo Chotyłów, Gospodarstwo Sadownicze Antoni Sacharuk Mokrany, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AKORD” Jan Kukawski,
Jarosław Hajduk w Białej Podlaskiej,
Zespól Szkół Publicznych nr.1 w Terespolu, Zespól Szkół Ogólnokształcących nr.1 w Terespolu, Zespół Szkól
im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, Społeczny Komitet Międzynarodowy Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich Wschodniosłowiańskich
Terespolu, Barbara I Ryszard Osypiukowie Terespol, Urząd Gminy Zalesie, Urząd Gminy Tuczna, Urząd Gminy Sławatycze, Urząd Gminy Kodeń,
Urząd Gminy Terespol, Urząd Miasta
Terespol, Agencja Nieruchomości Rolnych w Lublinie, Urząd Marszałkowski
w Lublinie, P.H.U. „AGROSTOP” Sp.
z o.o. w Terespolu, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu, OSK „AUTO-SZKOŁA” Julian Wasil Terespol, Regina i Janusz Jenczowie Terespol, KREX Sp.
z o.o. Bielsk Podlaski, P.P.H.U. „AVENA” Sp.z o.o. w Kodniu, Radni Rady
Miasta Terespol, PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów i Przeładunku w Małaszewiczach, ABA CUPRUM Pracownia
Rzemiosła Artystycznego Piotr Adamczyk Ciechocinek, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd
Gminy Piszczac, Mikołaj Bieniuk, Radni Rady Miasta Terespol.
Aj, Ryszard Korneluk

baw na prywatkach
czy w dyskotekach.
Dodajmy, że w organizmie ofiary nie pozostają także wyraźne ślady po zażyciu
tego specyfiku.
Pod nazwą „tabletka gwałtu” kryje
się około 40 rodzajów substancji, które
w procederze przestępczym dodawane są do drinków i napojów w klubach. Nie sposób rozpoznać,
czy substancja została dolana bądź wsypana. Bezbarwna ciecz lub proszek doskonale rozpuszczają się w napoju, nie zmieniają jego barwy i nie powodują zmętnienia. Po wypiciu takiego napoju lub drinka
osoba traci świadomość na kilka godzin.
Dlatego też apelujemy – nigdy i nigdzie
nie zostawiaj napoju bez opieki!!!
Anna Jureczek
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Święta kościelne

W Dzień Oczyszczenia
cu, co miało zapewnić zgodę i miłość
w rodzinie.
Gromnica to wyjątkowa świeca,
której przypisuje się moc chronienia ludzi przed złem i nieszczęściem,
dlatego była pieczołowicie przechowywana. Zapalano ją przed obrazem
Najświętszej Panny w każde maryjne
święto oraz w czasie burzy, by chroniła przed gromami (stąd nazwa świecy
i święta). W przypadku wybuchu pożaru wynoszono płonącą gromnicę
przed dom, odmawiając litanię i modlitwę o odwrocie kataklizmu.
Od dawna uważano Matkę Boską
Gromniczną za opiekunkę zagród i ludzi, chroniącą przed wilkami. Wierzono, że blask gromnicy odstrasza te
zwierzęta, dlatego zabierano ją w podróż przez las. Płomień gromnicy jest
świadectwem wiernej służby Bogu,
dlatego wierzono, że Matka Boska
Gromniczna przeprowadza konających przez bramę śmierci. Z zapaloną gromnicą wychodzono naprzeciw
kapłana przychodzącego do chore-
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W 40 dni po Bożym Narodzeniu,
2 lutego, przypada święto Matki Boskiej Gromnicznej. Znane jest również
jako oczyszczenie Matki Boskiej albo
Ofiarowanie Pańskie, na pamiątkę
ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej. O tym fakcie przypomina
ewangelia według św. Łukasza.
Święto ofiarowania obchodzono
w Jerozolimie już w drugiej połowie
V w., procesją z zapalonymi świecami. W Europie stało się powszechne
w VII w. a jego głównym bohaterem
był Chrystus. W Polsce jednak, gdzie
najwyższą cześć oddawano Matce
Boskiej, obchodzono go jako dzień
Oczyszczenia, nadając mu charakter
maryjny. W przeddzień wszystkich
uroczystości Matki Bożej wierni zachowywali post, bez względu na to,
czy był w dniu tym nakazany.
Nabożeństwo odprawiane 2 lutego nosiło kiedyś nazwę “uroczystość
świec”. Wierni przynosili do kościoła
świece zwane gromnicami, wyrabiane z wosku pszczelego. Ksiądz poświęcał je, odmawiając przy tym modlitwy. Następnie odbywała się procesja, podczas której wierni musieli
uważać, by płomień nie zgasł – byłoby to złą wróżbą dla trzymającego.
Po mszy, ludzie mieszkający w pobliżu
kościoła starali się donieść do domu
płonącą świecę, a mieszkający dalej
zapalali ją ponownie przed wejściem
do mieszkania.
Z zapaloną gromnicą gospodarz obchodził dom i całe obejście, klękając na każdym progu, aby omijały go złe moce.
Wierzono bowiem, że do tak
zakreślonego kręgu nieszczęście nie będzie miało dostępu. Nad oknem,
by nie wleciał przez nie
piorun, robił pier wsz y
znak krzyża; drugi zaś
nad drzwiami, aby wchodziło nimi szczęście. Powszechny był także zwyczaj wypalania gromnicą
krzyża na głównej belce
sufitowej, aby w domu
przez cały rok panowała
zgoda w rodzinie. Niekiedy chłopi błogosławili też
gromnicą dobytek w stajni
oraz pola. Domownicy ogrzewali swe dłonie nad płomieniem i pocierali nimi ręce i szyję, by zabezpieczyć je przed chorobami. Dym ze zgaszonej gromnicy starano się pochłaniać w siebie,
jako ochronę przed bólem gardła.
Od gromnicy rozpalano ogień w pie-

Ze
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go z Ostatnim Namaszczeniem. Walczącemu ze śmiercią dawano do ręki
gromnicę, aby Matka Boska przyniosła mu ulgę i pocieszenie oraz zapewniła szczęśliwą wieczność. Umierając
z gromnicą w ręce, człowiek wychodził jakby z płonącą lampą na spotkanie Pana. Podania ludowe głosiły,
że Matka Boża Gromniczna szczególną
opieką otaczała sieroty, których matki umarły trzymając w dłoni zapaloną
gromnicę.
Święto Matki Boskiej Gromnicznej,
przypadające na początek lutego, jest
zwykle okresem srogiej zimy, dlatego
ostrzegano: “Na Gromnicę łataj bracie
rękawice”, bo: „Na Gromnicę masz
zimy połowicę”. Z pogody jaka była
tego dnia: „Na Gromniczną Pan Bóg
daje, czasem mróz, czasem rozstaje”,
chłopi wnioskowali, jak długo jeszcze
potrwa zima. O plonach wnioskowano: “Gromniczna pogoda, będzie jesień dorodna”. Słoneczny dzień Matki Bożej Gromnicznej wielu uważało za niedobrą prognozę, mówiono:
“ W Gromnicę milszym w owczarni
wilk jak słońce”, bowiem zapowiadało ono, że rok będzie surowy, zima
się przedłuży i może zabraknąć paszy
dla bydła.
Z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończył się okres śpiewania kolęd, wystawiania żłobków
i choinek oraz wizytacji duszpasterskiej po domach. W tradycji
ludowej 2 luty był też ostatnim
dniem, kiedy kawaler powinien oświadczyć się o rękę
panny, aby ślub mógł odbyć się jeszcze w karnawale
(wkrótce zaczynał się Wielki
Post). Tych, którzy tego nie
uczynili odsyłano ze słowami: „W dzień Panny Gromnicznej bywaj zdrów mój
śliczny”
Dziś, gdy nas ze do my zabezpieczają piorunochrony, a wilki straszą tylko
w bajkach, gromnica nadal
nam towarzyszy. Choć prawie
nie wykorzystujemy jej magicznego działania, to warto wiedzieć, do czego stosowali ją nasi
przodkowie.
Ewa Marcinkowska
(Tekst zamieszczony w Poradniku
Samorządowym „Gospodarz” nr
2/33/2008)
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GMINA KONSTANTYNÓW

W PODZIĘCE
ZA KOLĘDĘ
W zimowej scenografii w Szkole Podstawowej w Konstantynowie
odbyły się piętnaste, a na szczeblu
powiatowym dziewiąte prezentacje
„Za kolędę dziękujemy”. Jak co roku organizatorem imprezy byli: starosta bialski, wójt gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury
w Konstantynowie. Imprezę otworzył
wójt Romuald Murawski, który przywitał m.in. ks. kanonika Władysława
Proczka, ks. proboszcza Mieczysława
Milczarczyka oraz ks. Krzysztofa Banasiuka, starostę bialskiego Tadeusz
Łazowskiego, Annę Jóźwik, inspektora ds. kultury Starostwa Powiatowego, przewodniczącego Rady Gminy
Romana Kucia, dyrektorów gminnych
ośrodków kultury z powiatu bialskiego, dyrektorów szkół z gminy Konstantynów.
20 stycznia z repertuarem kolędowym prezentowali się wykonawcy
z terenu powiatu z Łomaz (zespół wokalny „Wiem dokąd idę”), Międzyrzeca Podlaskiego (chór męski „Wiarus”),
Rokitna (zespół „Jagódki”), Leśnej
Podlaskiej („Leśniańskie Nutki”), Rogoźnicy (Zespół Ludowy „Jutrzenka”),
Drelowa (grupa uczniów reprezentująca Gminne Centrum Kultury), Janowa
Podlaskiego (zespół dziecięcy „Iskierki” oraz chór „Janowianie”).
Najliczniejszą grupą stanowili reprezentanci gminy Konstantynów,

którzy nie tylko śpiewali kolędy, jak
chór parafialny z Konstantynowa czy
zespół „Pogodna Jesień”. Dzieci i młodzież na scenie zaprezentowały się
z uwspółcześnioną wersją „Jasełek”
oraz montażem słowno – muzycznym,
opartym na tekstach ks. Jana Twardowskiego (uczniowie Szkoły Podstawowej w Komarnie). Każdy z wykonawców otrzymał w podziękowaniu
słodki upominek i dyplom.
Oprócz prezentacji podsumowano trzy konkursy związane z okresem
bożonarodzeniowym: na szopkę betlejemską, plastyczny „Moje Anioły”
oraz literacki „Anioły”. W konkursie
na szopkę dostarczono 14 prac. I przyznano trzy pierwsze miejsca kolejno:
Magdalenie Gryciuk, Natalii Stefaniuk, Aleksandrze Ciołek. W kon-

kursie Moje Anioły wpłynęło aż 109
prac od 58 osób. W kategorii dzieci
do lat 10 przyznano kolejno 4 dyplomy
uznania i nagrody: Dominikowi Typie,
Marcelowi Rosińskiemu, Emilii Czarneckiej, siostrom Magdalenie i Edycie
Łyczewskim. W kategorii dzieci z klas
IV – VI dwa dyplomy uznania i nagrody Sylwii Gadamskiej oraz Natalii
Sienkiewicz. W kategorii dorośli 10
dyplomów uznania i nagrody: Pracom przesłanym z Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, pracom wykonanym przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie,
Katarzynie Kapłan z Konstantynowa,
Joannie Szpura z Konstantynowa,
Jadwidze Pruskiej z Konstantynowa,
Cecylii Kordaczuk z Zakalinek Kolonii,
Teresie Warownej z Zakalinek Kolonii,
Teresie Niczyporuk z Konstantynowa, Danucie Przekorzyńskiej z Konstantynowa, Dorocie Skomorowskiej
z Piaseczna.
Prace dostarczone na konkursy
można było podziwiać na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Konstantynowie, gdzie zresztą odbywały się
prezentacje. Natomiast wiersze laureatów konkursu literackiego: Feliksy
Matoszuk, Marianny Kołodziuk oraz
Franciszka Tadeusza Krasuckiego
były wykonywane przez dzieci z gminy Konstantynów. Dodatkowo można
było usłyszeć ciekawe opinie na temat
czytanych wierszy napisane przez Mariana Semprucha, Teresę Bogusz Filipiuk oraz Marzennę Bartosiewicz.
Całość zakończył starosta bialski, który podziękował wykonawcom i osobom zaangażowanym w organizację
za piękną, nastrojową imprezę.
AJ
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KOLĘDNICY Z LUBENKI
Rozmowa z Kazimierzem Kusznierowem, animatorem
kultury z Lubenki
Od wielu lat teatr obrzędowy Czeladońka z Lubenki wystawiał widowisko
bożonarodzeniowe Herody. Zyskały mu one rozgłos ogólnopolski. W tym
roku reżyser i animator Kazimierz Kusznierow zamiast Herodów wznowił
dawny zwyczaj kolędowania Cyganów. W okresie między świętami, a Nowym
Rokiem młodzież wiejska przebierała się za Cyganów i odwiedzała okoliczne
domostwa, śpiewając kolędy.
w rewanżu podkucie konia. Cyganki
w tym czasie wróżyły z ręki i tańczyły. Inne dla żartów zabierały jedzenie
i drobne przedmioty, które potem zostawiały przed domem. Prosiły słowami: „Dajcie gospodyni masła, żeby wasza miłość do męża nie zgasła.
Dajcie gospodyni na omastę słoniny,
żeby się dobrze wam chowały świnie.
Dajcie też dla Cyganiątek mleka, to będą krowy wam tyle dawały, że będzie
płynąć jak rzeka. A dajcie też na kluski
mąki, to będzie wasz mąż pracowity
i nie będzie zbijać bąki.”
Niektóre wróżby i życzenia Cyganek były żartobliwe. Przykładowo
bezdzietnemu małżeństwu wróżono
tuzin dzieci. Tam, gdzie było ich dużo, przepowiadano, że jedno będzie

Foto R. Grabowska

* Dlaczego zdecydował się pan
na Cyganów, a nie Herody?
– Powodów było kilka. Chciałem
przypomnieć stary, nieco zapomniany zwyczaj kolędowania. Młodzi ludzie
nie znają go. Współcześni kolędnicy
chodzą z szopką, gwiazdą, kozą czy
śmiercią. Większość ludzi starszych
też pewnie zapomniała o barwnym
zwyczaju. Zdecydowały także względy organizacyjne. Do wystawienia
Herodów potrzebuję co najmniej 14
osób. W obecnych warunkach trudno
mi zebrać równie liczną grupę. Większość moich aktorów wyjechała z Lubenki do pracy za granicą lub na studia w mieście. Dlatego zdecydowałem
się na mniejszą, ale równie wyrazistą
grupę. Z pierwszych reakcji mam wrażenie, że był to trafny wybór.
* Jak wyglądały kiedyś odwiedziny kolędujących Cyganów w podlaskich domach?
– Rzadko zdarzało się, aby prawdziwi Cyganie odwiedzali domy pod
koniec roku. Był bowiem przesąd,
że wizyta ich w tym okresie gwarantowała gospodarzom szczęście. Dlatego młodzież przebierała się za Cyganów i odwiedzała domy, śpiewając
na wejściu pastorałkę: – „Stary rok się
kończy, nowy lepszy będzie. Przychodzimy do was dzisiaj po kolędzie. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy,

hej kolęda, kolęda”. W progu mówili:
„Szczęście macie gospodarzu, bo Cyganie przyszli.”
Cygan grał na organkach, prosił
o owies i paszę dla konia stojącego
na mrozie. Proponował gospodarzowi

tak mądre, aż będzie miało kanciastą główkę. Zazwyczaj gospodarz
częstował kolędników, czym chata
bogata.
* Odwiedziliście sporo domów.
Jak was przyjmowano dzisiaj?
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– Witano nas z entuzjazmem, ale
kiedyś bywało różnie. Cyganie w przeciwieństwie do innych grup kolędniczych nie pytali gospodarza o zgodę,

Foto R. Grabowska

rozmowa gościńca

tylko nieproszeni wchodzili do domu.
Zdarzało się często, że grupa cygańska była przeganiana, bo kojarzono
ją z prawdziwymi Cyganami, nie stroniącymi od kradzieży. Cygan nie rozstawał się więc z batem dla obrony przed
krewkimi gospodarzami. Tam, gdzie
ich przeganiano, złorzeczyli, aby psy
tyłkami szczekały, aby krowy przemieniały się w byki, aby koń zamiast kopyt
dostał świńskich racic. Krzyczeli też,
że w tej chałupie same chołodupce.
Nic sami nie mają tylko w garnki s…
Dziś wszyscy przyjęli nas na wesoło. Tylko małe dzieci chowały się
za mamy. Największą ciekawość
wzbudzaliśmy u młodych, którzy nie
znali takiego zwyczaju. Starszym natomiast łza kręciła się w oku, na wspomnienie swoich wędrówek w czasach
młodości.
Złożyliśmy m.in. wizytę Zbyszkowi Tymińskiemu, który przed 40 laty
czynnie uczestniczył w cygańskim kolędowaniu, grając na organkach. Teraz jest chory i nie może z nami występować. Odwiedziny sprawiły mu
ogromną frajdę i specjalnie dla nas
zagrał kolędę na organach elektrycznych. Śpiewaliśmy długo wspólnie
z gospodarzami, zasiadając do suto
zastawionego stołu.
Rozmawiała Roma Grabowska
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Gmina Janów Podlaski

6 stycznia odbył się przegląd widowisk, zespołów i solistów z programem „Hej kolęda, kolęda” w sali kina
Gminnego Ośrodka Kultury. Program
rozpoczęł y zespoł y młodzieżowe
i dziecięce. „Iskierki” zaprezentowały
program o wdzięcznym brzmieniu kolędy. Następnie zespół młodzieżowy
„Silwer” z Bartkiem Prokopem.
Po koncercie zespołu z Jakówek,
skarbnik powiatu nialskiego Stefan
Klimiuk i sekretarz gminy Adam Byszko wręczyli członkiniom medal „Za
zasługi dla powiatu bialskiego”. Widownia zaśpiewała zespołowi tradycyjne „Sto lat”. Zespół działa już od 39
lat i był wyróżniany najwyższymi odznaczeniami w kraju za kultywowanie
tradycji kultury ludowej m. in. Baszta
w Kazimierzu Dolnym oraz nagrodą
im. Oskara Kolberga.. Następnie wystąpiły „Pawłowianki” z widowiskiem
„Herody”. Ogromne zainteresowanie
wzbudziły wiersze Marii Kołodziuk
o tematyce świątecznej. Julian Żmudziński, janowski fraszkopisarz wykonał fraszki o zwyczajach bożonarodzeniowych i choince. Jan Borzemój

ki z ziarnem oraz wróżyli wszystkim
chętnym źdźbłem siana wyciągniętym
z worka, które to źdźbło o najdłuższym
rozmiarze miało symbolizować obfity
rok 2008. Następnie wszyscy wykonawcy oraz goście zaproszeni spotkali
się na wspólnej kolacji w GOK, gdzie
wspólnie śpiewano kolędy. Podczas
wieczoru kolęd „Hej kolęda, kolęda” został zaprezentowany konkurs plastyczny „Aniele mój”. Wszyscy wykonawcy
prac konkursowych otrzymali nagrody, a ich prace zostały wyeksponowane na wystawie, którą można oglądać
w GOK Janów Podlaski.

parafii również przygotował „Jasełka”, których wykonanie powierzono
dzieciom z Klonownicy Dużej. W roli
gościa specjalnego wystąpiła z kolędami grupa ludowa Dobrynianki z
Dobrynia Dużego gm. Zalesie. War-

to dodać, że imprezie towarzyszyło
ogromne zainteresowanie. Świetlica
w Klonownicy z trudem pomieściła
wszystkich chętnych uczestnictwa w
Kolędowaniu.

Wiesława Tur

Foto. Wiesława Tur

Hej kolęda,
kolêda

wykonał znane kolędy. Czesława Rogalska solistka chóru „Janowianie”
wykonała kilka przepięknych kolęd.
Tego wieczoru wystąpiła też Wiktoria Popławska z gwiazdą, śpiewając kolędy. Publiczność janowska miała okazję wysłuchać koncertu chóru
„Janowianie” oraz ich akompaniatora
Waldemara Andruszkiewicza, który
wykonał kilka kolęd. Maria Milczarek
z siostrą Janiną Wujciukiewicz w przebraniu i z gwiazdą również kolędowały naszej zebranej publiczności. Na zakończenie do sali wkroczyli kolędnicy
z żywymi zwierzętami. Jako dary ofiarowali gościom zaproszonym worecz-

Gmina Rokitno

Kolędowanie
w Klonownicy

Jacek Szewczuk
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W pier wszą niedzielę st ycznia
świetlica w Klonownicy Dużej była
miejscem spotkania wykonawców
trzech pokoleń. Z inicjatywy Gminnej
Instytucji Kultury odbyła się tam siódma edycja Kolędowania, radosnego
śpiewania o narodzeniu Zbawiciela.
Na scenie pokazały się zespoły wokalne, soliści i duety związane z GIK:
Razem z Nami, Jagódki, Aleksandra
Plażuk z Rokitna, duet rodzinny Agata i Wojtek Kredens z Pokinianki, duet
JUANA, czyli Anna Chalimoniuk i Justyna Karmasz z Lipnicy oraz zespół
śpiewaczy Podlasianki . Ten ostatni
wystąpił z kolędami oraz „Szopką polityczną”. Ponadto uczniowie Szkoły
Podstawowej wystawili przepiękne
„Jasełka” i widowisko Bożonarodzeniowe. Ksiądz proboszcz miejscowej
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Terespol

Kolebała się gwiazdeczka
Wśród grup obrzędowych klas I –
III najlepszą okazała się grupa z Małaszewicz. W tym roku przygotowała
ją Małgorzata Kaliszuk.
II miejsce zajęli uczniowie klasy
III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu, którą przygotowała Barbara
Misiejuk. Równie dobrze zaprezentowały się grupy z SP nr 1 z Terespola
i Kobylan, które zajęły III i IV miejsce.
Grupy te zostały przygotowane pod
kierunkiem: Elizy Lańskiej i Edyty
Krzemińskiej oraz Stanisławy Malczuk i Doroty Moździerz.
W klasach IV – VI najw y ższą,
pierwszą lokatę zajął, teatrzyk ze szkoły podstawowej w Małaszewiczach
prowadzony przez Elżbietę Kijuk. Drugie miejsce zdobył spektakl jasełkowy
w wykonaniu uczniów terespolskiej
„dwójki”, przygotowany przez Ewę
Litwiniuk.
Zespoły obrzędowe zaprezentowały się wspaniale. Na podkreślenie
zasługuje jednak fakt, że widzów zachwyciły rekwizyty i dekoracje przygotowane przez nauczycieli i rodziców
oraz dopracowanie artystyczne i gra
sceniczna niektórych zespołów.
Należy nadmienić, że zespoły wyglądały przepięknie, wręcz bajecznie,
w urzekających bogactwem i kolorystyką specjalnie na tę uroczystość
uszytych kostiumach,.
Dużo emocji wzbudził y szopki
betlejemskie, które zachwycały pomysłowością, szczegółami, precyzją
i różnorodnością. Najładniejszą była
szopka wykonana przez ucznia szko-
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ły podstawowej w Małaszewiczach,
Gabriela Pomorskiego. Niewiele
ustępowały jej inne szopki. II miejsce zajął Bartłomiej Wiśniewski ( SP
nr 2 Terespol), a III Klaudia Michalak
z Kobylan.
Nad sprawiedliwym ocenianiem
czuwało specjalnie w tym celu powołane jury. W jego skład weszli gospodarze i goście zaproszeni: Grażyna Chodynicka, Anna Chaber, Edyta
Drobysz i Ryszard Ferens.
Wszyscy wykonawcy otrzymali
upominki i nagrody, które ufundowali: burmistrz Terespola Jacek Danieluk, notariusz Jerzy Nowak, Bank
Spółdzielczy w Łomazach oddział
w Terespolu, Waldemar Czarnecki
– Kancelaria Usług Rachunkowo –
Księgowych „Libra”, apteka Barbary
Osypiuk, zakład fotograficzny Dariusza Bielińskiego, Janusz Michalczuk –
Auto Diagnostyka i sklep Auto-Części
w Łobaczewie Dużym, Zofia Drobysz
– sklep „U Lecha”, Mariusz Sołoducha
– sklep Auto – Części i Stacja Diagnostyczna Pojazdów w Terespolu, Joanna Kotowska P.H.U. sklep „Puchatek”,
Kwiaciarnia, sklep jubilerski Stanisławy Dac, Jolanta Jabkiewicz – sklep 4
zł i Marzena Bazylik – sklep 4 zł.
Nad nagłośnieniem przez prawie
pięć godzin czuwał Piotr Skolimowski, lider zespołu Gwiazdor. Podziękowania należą się przede wszystkim
nauczycielom SP nr 2, bowiem to właśnie ich wielogodzinna praca przyczyniła się do sukcesu imprezy.
Dorota Szprychel

Foto. Dorota Szprychel

S

zkoła Podstawowa nr 2 z Terespola po raz ósmy była gospodarzem przeglądu kolędniczego „Już gwiazdeczka się kolebie”.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele szkół z miasta i gminy Terespol. Licznie przybyli uczniowie Zespołu Szkół Podstawowych im. Kornela Makuszyńskiego z Małaszewicz,
Zespołu Szkół im. Orła Białego z Kobylan, ZSO nr 1 oraz ZSP nr 1 z Terespola. Ogółem startowało prawie 100
miłośników kolęd, pastorałek, jasełek
i kolędowania. Cieszy fakt, że tradycje
bożonarodzeniowe są ciągle popularne wśród najmłodszych odbiorców,
a szkoły i nauczyciele znajdują w tak
przepełnionych planach dnia czas
na rozbudzanie w uczniach zainteresowań folklorem i uwrażliwianie ich
na piękno słowa mówionego i śpiewanego.
Uroczystość, k tórą uroczyście
ot worzyła wicedyrek tor Bożenna
Król, uświetnili obecnością: burmistrz
Terespola Jacek Danieluk, dyrektor
ZSO nr 1 Tomasz Oleszczuk oraz emerytowani nauczyciele: Regina Rychlik,
Krystyna Kulikowska, Janina Ligor,
Krystyna Fiłatiuk i Ryszard Ferens.
Przegląd upłynął w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać
tradycyjnych kolęd w ciekawych i nowoczesnych aranżacjach oraz obejrzeć dobrze znaną historię narodzenia
Pana Jezusa, pokazaną w różnorodnych konwencjach. Widzowie mogli
podziwiać kunszt zespołów kolędniczych oraz bożonarodzeniowe szopki
wykonane przez uczniów rozmaitymi
technikami.
Wykonawcy byli oceniani w trzech
kategoriach konkursowych: solistów,
zespołów obrzędowych i szopek bożonarodzeniowych.
W kategorii solistów nagrody
otrzymali: klasy I – III pierwsze miejsce Paulina Kurasińska ze Szkoł y
Podstawowej nr 1 w Terespolu, drugą
lokatę otrzymała Aleksandra Lewandowska z z terespolskiej „dwójki”, natomiast na trzeciej pozycji uplasowała
się Dorota Gołoś z Małaszewicz.
W klasach IV – VI pierwszą nagrodę zdobył Dawid Gawryluk, uczeń VI
klasy Szkoły Podstawowej nr 2, drugie miejsce Patrycja Kłos ( Małaszewicze) i Małgorzata Weres ( SP nr 1
Terespol)
Solistów przygotowali nauczyciele: Tomasz Jezuit, Piotr Skolimowski,
Anna Chaber, Małgorzata Kaliszuk,
Stanisława Malczuk, Dorota Moździerz, Elżbieta Kijuk,.
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Gmina Tuczna

„Nie będziecie żałować, żeśmy
przyszli kolędować”. Słowa zaczerpnięto z jednej z kolęd, które można
było usłyszeć podczas „II Spotkania z kolędą”. Impreza odbyła się 19
stycznia w Domu Kultury w Bokince
Królewskiej. Zgromadziło się liczne
grono mieszkańców, którzy oklaskiwali występy zaproszonych zespołów.
Po krótkim powitaniu na scenę wkraczały poszczególne zespoły, które starały się zaprezentować jak najciekawszy repertuar złożony z mało znanych,
wyciągniętych z kufra i zza kufra kolęd
i pastorałek.
Jako pierwsi wystąpili najmłodsi. Była to grupa dzieci pod kierow-

nictwem Zofii Lipko z Zespołu Szkół
w Tucznej. Następnie na scenę weszli gospodarze czyli zespół „Bokińczanka” z Bokinki pod kierunkiem
Zofii Pieńkowskiej przy akompaniamencie Andrzeja Harytoniuka.
Kolejny zespół „Jarzębina” z Zabłocia zaprezentował wschodniosłowiańską kolędę. Kolejne zespoły to:
„Kalina” z Perkowic oraz „Ale Baby”
z Berezy k/Międzyrzeca Podlaskiego. Zespołowi z Berezy towarzyszyła kapela GOK w Międzyrzecu Podlaskim.
Najliczniejszy skład osobowy miał
zespół „Zielawa” z Rossosza, w którego składzie oprócz kobiet w różnym
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wieku występowali również mężczyźni
z najstarszym (85 lat) Józefem Koprianiukiem na czele.
Każdy z zespołów wykonał kilka (35) kolęd i choć było ich wiele należy
podkreślić, iż żadna z nich nie powtórzyła się podczas całego spotkania.
Na zakończenie gospodarze uhonorowali uczestniczące zespoły degustacją potraw regionalnych. Wszystkim szczególnie smakowały pierogi
z kapustą i grzybami.
Przy stołach panowała bardzo radosna i miła atmosfera. Zespoły dodatkowo wykonały szereg pieśni biesiadnych. Do tańca przygrywały kapele z GOK Międzyrzec i WDK Bokinka.
Gospodarze i zaproszone zespoły wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnym
Spotkaniu z kolędą w Bokince Królewskiej za rok.
Halczuk

Brodacze
żegnali rok
Brodacze to lokalna nazwa przebierańców, którzy w trzech ostatnich
dniach grudnia, w okresie kiedy żegna
się stary rok, nakładają specjalne stroje i paradują w nich po ulicach Sławatycz. Określenie „brodacze” pochodzi
od bardzo długich bród z lnianego
włókna, jakie przyczepiali sobie miejscowi przebierańcy. Symbolizowały
one długie życie, duże doświadczenie
oraz bogactwo przeżyć. Twarz brodacza okryta była pomarszczoną maską
ze skóry oraz długą brodą i wąsami.
Usta i otwory na oczy oblamowane
były czerwonym materiałem. Na głowie brodacza znajdował się wysoki
kapelusz ok. 80 cm. ozdobiony kolorowymi kwiatami z bibuły i bardzo długimi wstążkami. Okrycie wierzchnie
stanowił długi kożuch barani, odwrócony futrem na zewnątrz. Garb i długi
kij w ręku były oznakami starości, wielkiego wysiłku, jaki trzeba było znieść
w ustępującym roku. Ręce i nogi owinięte były słomą podwiązane powrósłami. Odziani w ten sposób „przebierańcy” chodzili ulicami Sławatycz, zabawiając dzieci i młodzież wzbudzając
powszechne zainteresowanie. W dniu
31 grudnia w godzinach popołudniowych rozpoczynali kolędowanie połączone ze składaniem życzeń.
Zwyczaj ten jest bardzo stary. Najstarsi mieszkańcy Sławatycz potwierdzają, iż słyszeli o nim z przekazów
dziadków. Warto podtrzymać tę tradycję chronić i pielęgnować oraz popularyzować wśród dzieci i młodzieży, oby
„brodacze – przebierańcy nie zniknęli
z naszych ulic. Zwyczaj ten prezentowany jest co roku przez różne stacje
telewizyjne i radiowe oraz prasę.
Bolesław Szulej

Foto. A. Trochimiuk

Spotkanie
z kolędą

Gmina Sławatycze

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

33

34

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

35

36

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008

POWIAT BIALSKI
Opowieści regionalne

TAK SIĘ NA WSI BAWIONO
Przed wielu laty w gminie Łomazy
nie było domów kultury ani świetlic
wiejskich. W Lubence nikt nie miał
telewizora, a radio było rzadkością.
Słuchało się go tylko przez słuchawki. Ludność wiejska w długie zimowe wieczory schodziła się w domostwach. Opowiadano legendy, wydarzenia z przeszłości i różne, niekiedy
dziwne historie. W czasie karnawału
organizowano zabawę, czasem dwie,
jak karnawał był długi. Urządzano
je zazwyczaj u bogatego gospodarza.
Przystrajano pokój do tańców gałązkami świerkowymi, pająkami i łańcuchami z bibuły i słomy. Muzykanci przygrywali na harmonii, skrzypcach, klarnecie i bębnie. Tańczono
polki, tanga i oberki. Dziewczęta przychodziły w towarzystwie koleżanek
i matek, które je pilnował y. Żadna
z dziewczyn nie mogła wyjść sama
na zewnątrz, nawet za potrzebą, a już
na pewno z obcym chłopakiem. Musiały wychodzić z koleżankami.
Matki siedziały pod ścianą na ławach i obserwowały jak bawi się młodzież. Pod oknami stali inni mieszkańcy wsi, a mężczyźni raczyli się gorzałką. Nie było zwyczaju, aby dziewczęta
tańczyły same, jak widuje się to teraz. Czasami te biedne i mniej urodziwe całą zabawę przesiedziały same,
bo nikt nie raczył prosić ich do tańca. Zabawę prowadził wodzirej, który wymyślał układy taneczne i zabawy, np. w kółeczko, aby te panny bez
powodzenia nie czuły się samotne.
Jeśli przypadkiem w kółeczku znalazła się stara panna bez partnera, często śpiewano jej ironicznie. Np. chło-

pak dziewczynie, która przychodziła do niego do roboty złośliwie
przyśpiewał: „Ta panienka jeszcze
młoda, za mąż oddać by ją szkoda, bo by męża nie kochała, chleba
upiec nie umiała. Raz się jej chleb taki zdarzył, że kot jej pod skórą łaził,
jak zadarł ogon do góry, nie dostał
jeszcze do skóry”.
Wtedy zaczepiona panienka odśpiewywała się również uszczypliwie albo żartobliwie: „Chodzi bucian po bołoci, prosi żabu do roboci,
bucian każe zapłaczu, żaba każe nie
chaczu” {Chodzi bocian po błocie,
prosi żabę do roboty. Bocian mówi
zapłacę, a żaba mówi ja nie chcę}.
Jeśli chłopak czy dziewczyna nie potrafili na poczekaniu odśpiewać, bywał wyśmiany przez innych.
Oprócz tańców i zabaw, gdy muzykanci odpoczywali, młodzież śpiewała ludowe piosenki, głównie o miłości i zdradzie oraz pieśni zalotne.
Po takiej imprezie tygodniami wspominano jaki chłopak do której panny się zalecał, jak która dziewczyna
była ubrana, która miała największe
powodzenie. Wieści przechodziły
od kumoszki do kumoszki z szybkością telegrafu.
Na jednej z zabaw była Filona,
dziewczyna z innej wsi, odwiedzająca kuzynów w Lubence. Bawiono się
wtedy u gospodarza, który mieszkał
w pobliżu sklepu. W sklepie można
było zaopatrzyć się we wszystko:
naftę, sól i śledzie. W czasie zabaw
pełnił też rolę karczmy. Można było
zamówić jedzenie, picie i alkohol.
Jeden z chłopaków pod pretekstem

wyjścia do sklepu chciał uwieść Filonkę. Dziewczyna zaczęła wzywać
pomocy. W sąsiedztwie sklepu, u bogatego gospodarza mieszkała służąca Polucha. Była tęga i miała bardzo
donośny głos. Usłyszała krzyk dziewczyny i podniosła larum: „Lude, kto
w Boga wiery, chory! {Ludzie, kto
w Boga wierzy, pali się!}. Ludzie wybiegli na dwór, bo usłyszeli jej mocny
głos i zobaczyli, że nic się nie pali. A,
że Polucha była starą panną, wszyscy
zaczęli się śmiać, że na stare lata rozpaliła się sama. Tym sposobem tłum,
który wyległ na dwór udaremnił chłopakowi uwiedzenie Filonki.
Kiedyś nie było kamer ani monitorów, jak dziś na dyskotekach, ale każdy wiedział, gdzie kto poszedł i z kim.
Nie zdarzały się gwałty czy morderstwa podczas zabaw, bo dziewczyny
były skrzętnie pilnowane. Często dochodziło do bójek między chłopcami
o względy u dziewczyn. Zazwyczaj
kończyły się wzajemnym policzkowaniem. Dziewczyny nie przyjmowały od chłopców słodyczy ani żadnych napojów. Obawiały się w nich
lubczyku czy innych niespodzianek,
choć nieznane były jeszcze extasy
czy pigułki gwałtu. Nawet jeśli któraś z panienek przyjęła cukierka, zjadała go w domu po zabawie lub oddała matce czy babce. Dziś córeczki
są takie samodzielne, że nawet nie
pytają mam czy mogą iść na dyskotekę. Wracają też o wygodnych dla
siebie porach. Czasem wynikają z tego kłopoty, ale to już temat na inną
opowieść.
Roma Grabowska

Biała Podlaska

Aby nie zabrakło natchnienia
Modlitwą rozpoczął się opłatek
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Oddziału Bialskopodlaskiego, który
miał miejsce w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
Wśród życzeń oprócz dobrego zdrowia składano sobie, aby nie zabrakło
zapału do pracy i natchnienia. Następnie zgromadzeni raczyli się pysznymi

wypiekami oraz spotkaniem w przyjaznym i życzliwym gronie twórców
ludowych. Noworoczne toasty i podziękowania złożyli: prezes Oddziału
Bialskopodlaskiego Zbigniew Chalimoniuk, Małgorzata Nikowska, dyrektor Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Andrzej Ciota, dyrektor Biura Zarządu Głównego
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Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Lublinie, Anna Jóźwik, inspektor
ds. kultury Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, Alicja MironiukNikolska, etnograf z Warszawy. Był
czas na podzielenie się własną twórczością, na rozmowy o przyszłości
Stowarzyszenia i planach na 2008 r.
Kolędy, pastorałki i piosenki ludowe
śpiewali i grali na skrzypcach młodzi
wykonawcy z zespołu „Leśniańskie
Nutki” wraz z kierownikiem zespołu
Zdzisławem Marczukiem.
AJ
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Gmina Drelów

KSIĄDZ POETA
PATRONEM SZKOŁY

Foto Piotr Grzeszyk

głównych uroczystości. Uroczystości
rozpoczęły się 10 stycznia 2008r. mszą
św. celebrowaną przez biskupa Henryka Tomasika, podczas której biskup

Foto Piotr Grzeszyk

Nadanie imienia szkole oraz poświęcenie sztandaru, to wielkie wydarzenie, które niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność i poprzedzone
jest długimi przygotowaniami. Tak
było i w tym przypadku. Przygotowania do wyboru patrona rozpoczęto
we wrześniu 2006 roku kiedy przeprowadzono wśród uczniów i rodziców
ankietę dotyczącą wyboru patrona.
Jednomyślnie zwyciężyła postać ks.
Jana Twardowskiego. Po uchwaleniu
wyboru przez radę pedagogiczną i radę rodziców w szkole rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję mającą na celu
przybliżenie osoby ks. Jana Twardowskiego i jego twórczości. Organizowano m.in. wycieczki do miejsc związanych z patronem, konkurs twórczości
ks. Twardowskiego. Dzięki zaangażowaniu rady rodziców w świetlicy szkoły utworzono mini bibliotekę twórczości ks. Twardowskiego, zgromadzone
tam materiały z utworami na różnego rodzaju nośnikach służą wszystkim uczniom szkoły. Wszystko po to,
aby w sposób świadomy i dojrzały
uczniowie mogli uczestniczyć w uroczystości.
Ukoronowaniem tych przygotowań
była wycieczka do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie spoczywają proch ks. Jana Twardowskiego.
Po wielu miesiącach przygotowań
i oczekiwań nadszedł w końcu dzień

stą Tadeuszem Łazowskim na czele,
władze gminy reprezentowane przez
wójta Piotra Kazimierskiego i przewodniczącego Rady Gminy Mariana
Bajonko oraz Anna Wrzosek, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty
w Białej Podlaskiej. Na sali nie zabrakło również uczniów, rodziców oraz
mieszkańców z miejscowości objętych obwodem szkoły (Dołha, Szachy,
Puchacze, Sokule, Witoroż, Żerocin)
przybyli też radni Gminy Drelów, przy-

poświęcił sztandar ufundowany przez
osoby prywatne i Radę Rodziców.
Po mszy wszyscy zgromadzeni
w uroczystym przemarszu przeszli
do budynku Zespołu Szkół by uczestniczyć w kolejnym punkcie uroczystości.
Na sali gimnastycznej zgromadzili
się licznie zaproszeni goście i przedstawiciele władz powiatu ze staro-

jaciele szkoły, poczty sztandarowe z 9
zaprzyjaźnionych szkół wraz ze swoimi
dyrektorami.
W trakcie uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców uroczyście
przekazali sztandar na ręce dyrektora
Grzegorza Michalczuka, który powierzył go w opiekę uczniom szkoły.
Następnie uczniowie przygotowani przez: Mariolę Smal, Monikę
Klimiuk i Katarzynę Chodźko zaprezentowali publiczności program artystyczny, który przedstawiał szkołę
dnia codziennego widzianą oczami
patrona.
Znakomicie przygotowany program słowno – muzyczny, w którym
wykorzystano utwory ks. Jana Twardowskiego wprowadził zgromadzonych w nastrój refleksji i zadumy zmuszając do zastanowienia się nad własnym życiem.
Następnym punktem programu
były wystąpienia zaproszonych gości,
którzy nie kryli podziwu i słów uznania
dla występujących uczniów, jak również dla całej społeczności szkolnej
za trafny wybór patrona.
Na pewno był to dzień, który na
trwale zapisał się w historii i pamięci
Zespołu Szkół w Dołdze im. ks. Jana
Twardowskiego.
Piotr Grzeszyk
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Kościoły POWIATU BIALSKIEGO

Foto Piotr Grzeszyk

Niespełna 15 km od Białej Podlaskiej znajduje się jeden z najpiękniejszych kościołów Podlasia, chociaż nie
brak głosów, że jest to jeden z najpiękniejszych kościołów w Polsce.
Ponad 300-tu letni kościół drewniany
zbudowany bez użycia gwoździ, istna
Podlaska Perełka. Znajduje się we wsi
Ortel Królewski i aktualnie ze względów architektonicznych i kulturalnych
jest najcenniejszym zabytkiem Podlasia. Obecnie stanowi kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej.
Wygląd zewnętrzny
Jest to piękna, urokliwa świątynia,
która przykuwa zgrabną formą i dość
nietypowym, jak na nasze strony wyglądem. Kościół zbudowany jest z bali drewnianych, dach czterospadowy
z szerokimi okapami, z wysoką sygnaturką na środku. Nawa na planie
kwadratu otwarta na prezbiterium
szerokim łukiem. Nad kruchtą wieża,
w dolnej części z szerokim daszkiem
okapowym wspartym na słupach,
w górnej części ażurowa, zdobiona
grzebieniami zwieńczona czterospadowym daszkiem, nad którym góruje cebulasta kopuła. Przy kościele jest
stary unicki cmentarz, obecnie kato-

licki założony w XVIII w. ogrodzony murem z jedną bramą
wejściową.
Wnętrze świątyni
Wnętrze świąt yni zdo bią barokowe ołtarze- ołtarz
główny i boczne pochodzą
z XVII w. i drewniany krucyfiks z XVIII/XIX w. We wnętrzu
kościoła znajdują się XVIIIwieczne barokowe oł tarze
oraz piękny drewniany krucyfiks z drugiej połowy tego
samego wieku.
Obecny proboszcz parafii ks. A. Rogoźnicki odkąd
przybył do Ortela mocno zaangażował się w prace konserwatorskie, mające na celu
zabezpieczenie tej wspaniałej i urokliwej świątyni. Dzięki
staraniom księdza i jego parafian, niedawno zmieniono
podwaliny kościoła, oraz zabezpieczono go przed grzybami i ogniem. Stosunkowo
niedawno lubelski konserwator zabytków Grzegorz Gołubiak
podczas prac konserwatorskich dokonał zaskakującego odkrycia. Natrafił na cenne starocerkiewne malowidło
umieszczone na łuku
tęczowym w prezbiterium. Jest to fragment
ikonostasu z początku
XVIII w. - datuje Grzegorz Gołubiak. Odkryte
fragmenty malowideł
ściennych przedstawiają scenę ukrzyżowania Chrystusa.
Na rok 2008 proboszcz parafii planuje
skrobanie łuku tęczowego w celu odkr ycia i konserwacji malowidła. Niestety, większość kosztów ponosi
parafia, która liczy 543
osoby. Dzięki zaradności i zaangażowaniu parafian w ostatnich czterech latach wymieniono wszystkie instalacje,
odnowiono o ł t ar ze,
zrobiono złocenia i srebrzenia świeczników.
Od roku trwają liczne
prace konserwacyjne.
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Foto Piotr Grzeszyk

Drewniana perełka z Ortela

– Dzięki pracy i finansowemu wsparciu mieszkańców Ortela udaje nam
się, co roku tak dużo zrobić dla naszej
świątyni. Cieszy mnie bardzo fakt,
że parafianie uważają, iż to jest ich kościół, a nie księdza. I Za to jestem im
ogromnie wdzięczny – podkreśla ks.
Rogoźnicki, proboszcz parafii.
Najważniejsze daty z historii kościoła:
– 1660 roku powstaje cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dawida i Romana
– 1702 August II przywilejem potwierdza prawa cerkwi do gruntów
nadanych w 1680 r. przez Piotra
Rylskiego.
– 1706 na jej miejscu przebudowano
świątynię, istniejącą po dziś dzieńbudowniczym był Teodor Bielecki, o czym świadczy zachowany
po dziś dzień napis nad drzwiami
do świątyni „za staraniem prezbitera tej cerkwi Bieleckiego przez
cieślę Nazara”.
– 1875 cerkiew przejęli prawosławni, zmieniając jej kształt i wystój
na styl bizantyjski
– 1918 obiekt dostaje się w ręce
katolików, dopiero w 1922 bp.
H. Przeździecki eryguje parafię
rzymsko- katolicką, jako kościół
p.w. Matki Bożej Różańcowej.
Piotr Grzeszyk
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Rosyjskie melodie w Hrudzie
Praca z młodzieżą może przynosić
satysfakcję, jeśli się ją odpowiednio
zdopinguje i zachęci. Joanna Wasiluk,
nauczycielka języka polskiego z Hruda, od kilku lat przygotowuje z dziećmi musicale wystawiane w obecności uczniów, grona pedagogicznego
i rodziców. W tym roku wielkim powodzeniem cieszyła się zorganizowana przed feriami zimowymi zabawa
karnawałowa dla dzieci. Wzbogaciło
ją przedstawienie muzyczne, przygotowane na kanwie rosyjskiej bajki
„Muzykanci z Bremy”. To wesołe widowisko o czterech zwierzętach i muzyku, którzy zakładają zespół i ruszają
na podbój Bremy. Na scenie prezentowały się dzieci z klas IV – VI. Popisy taneczne i wokalne ubarwiały kostiumy,
zabawne przygotowane przez małych
aktorów. Scenografia wprowadzała
widza w atmosferę leśną. Szkolna publiczność z dużym entuzjazmem oklaskiwała występ kolegów. Najbardziej
podobał się żywiołowy taniec i śpiew
Cyganki z rozbójnikami.
– Stało się tradycją, że na zabawę
karnawałową grupa teatralna „Szkolne
Ziomki” przygotowuje przedstawienie
muzyczne. Przed rokiem wystawiliśmy
„Śpiącą królewnę”. Zajęcia teatralne
dają dzieciom możliwość odkrywania
i rozwijania talentów. To również szansa na efektywne i ciekawe spędzanie czasu wolnego. Ponadto zajęcia
uczą wytrwałości, odpowiedzialności,
współpracy i są niezwykłą przygodą
– mówi Joanna Wasiluk.
Dodatkowe próby odbywały się
w miejscowym klubie kultury, w ramach spotkań przy samowarze, któ-

re prowadzi Andżelika Pilipiuk. Grupa teatralna planuje szereg występów nie tylko w naszym regionie.
„Szkolne Ziomki ” powstały przed
trzema laty z inicjatywy nauczycielki
Joanny Wasiluk. W zajęciach teatralnych uczestniczą dzieci z klas IV –-VI.
Są to zajęcia dodatkowe dla zainteresowanych, chętnych rozwijać artystyczne zdolności i dzielić się swoimi
umiejętnościami. Każdy, kto ma zapał
do działania, mnóstwo pomysłów,
jest cierpliwy i kontaktowy znajdzie
miejsce w grupie. Poza występującymi na scenie potrzebni są twórcy
kostiumów, rekwizytów, scenografii.
W ciągu roku szkolnego zespół przygotowuje trzy przedstawienia. Z okazji
szkolnej choinki wystawia sztuki mu-

GRUPA Z JANOWA NA BIAŁORUSI
W pierwszych dniach stycznia Rejonowy Komitet Wykonawczy miasta
Iwanowo, Republika Białoruś, dawniej Janów Poleski zaprosił delegację
władz gminy Janów Podlaski wraz z
zespołem folklorystycznym na festiwal
„Folklor bez granic”. Zaproszenie miało
związek z podpisanym porozumieniem
gminy Janów Podlaski z Janowem Poleskim o współpracy kulturalnej i gospodarczej. Gminę reprezentował zespół „Janowskie Duszki” pod kierownictwem dyr. GOK Wiesławy Tur wraz
z członkiniami: Barbarą Prokop, Marią
Łukijaniuk i Bogusławą Baraniuk.
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Festiwal odbył się w Tyszkowiczach oraz Iwanowie, gdzie
zespół prezentował folklor podlaski, zespół kilkakrotnie wzywany brawami na scenę na bis wykonał razem z wójtem gminy
Janów Podlaski Jackiem
Hurą znaną pieśń „Studientoczka” w języku białoruskim. Cała zebrana
publiczność stojąc nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. Delegacja
została przyjęta bardzo cie-

zyczne na podstawie znanych bajek.
Przygotowania do premiery trwają
ponad dwa miesiące. Zanim mali aktorzy dostaną konkretną rolę, biorą
udział w warsztatach, na których ćwiczą dykcję i tonację głosu, przechodzą eliminacje. Scenariusz przedstawienia przygotowuje opiekunka grupy. – Staram się wprowadzać wiele
różnorodnej muzyki, elementy tańca
break dance, dyskotekowego i rocka
– komentuje. Celem zajęć teatralnych
jest rozwój i doskonalenie umiejętności tanecznych, wokalnych, i recytatorskich oraz nauka współpracy i dążenia
do wspólnego celu. Uczestnicy poznają i kształtują charakter, przekraczają
barierę nieśmiałości i tremy. Absolwenci szkoły z sentymentem wspominają role w szkolnym teatrze i mają
własne, ciekawe pomysły na kontynuację działalności artystycznej.
Roma Grabowska

pło i serdecznie. Wójt Hura otrzymał
zaproszenie od nowych władz miasta
Iwanowo do dalszej współpracy, która
uznana została za niezbędną.
Wiesława Tur
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GMINA ROKITNO

Spotkanie opłatkowe działaczy kultury
W połowie stycznia zorganizowano spotkanie noworoczne działaczy
kultury z powiatu bialskiego. Przygotowało go Starostwo Powiatowe
wspólnie z Gminną Instytucję Kultury
z Rokitna. Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie z dyrektorem Janiną Biegalską, radni powiatu bialskiego: Marzenna Andrzejuk
i Ryszard Boś oraz przewodnicząca
Rady Gminy Rokitno Stefania Szulak.
Na spotkaniu byli obecni dyrektorzy
miejskich i gminnych ośrodków kultury z powiatu oraz zaproszeni dyrek-

torzy ośrodków kultury z Białej Podlaskiej. W imieniu starosty bialskiego
głos zabrała Marianna Tumiłowicz,
dyrektor wydziału spraw społecznych Starostwa Powiatowego, która
powitała wszystkich zaproszonych.
Dziękowała także za ogromną pracę
w upowszechnianie, podtrzymywanie
i rozwijanie kultury w powiecie bialskim oraz za bardzo dobrą współpracę animatorów kultury ze Starostwem
Powiatowym. Następnie życzenia noworoczne działaczom kultury złożyli:
Stefania Szulak, Janina Biegalska, Ryszard Korneluk, dyrektor MOK w Te-

respolu oraz Janusz Izbicki, dyrektor
MOK w Białej Podlaskiej.
Pierwsza część spotkania miała charakter roboczy. Przedstawiony
został kalendarz imprez wojewódzkich i powiatowych, omówiono ważne
wydarzenia z dziedziny kultury, które
odbyły się w powiecie i przedstawiono możliwości współpracy ze Starostwem. Była możliwość dyskusji, rozmów, uzgodnień współpracy.
Następnie wszyscy przeszli do drugiej sali, gdzie podzielono się opłatkiem. Na scenie prezentowali się wykonawcy działający przy Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie m.
in. zespół śpiewaczy „Podlasianki” oraz dziewczęca grupa
wokalna „Jagódki”. Były kolędy, piosenki ludowe i biesiadne, trochę kabaretowego podsumowania roku w polityce,
ale też specjalnie na tą okazję
przygotowana piosenka okolicznościowa na temat każdego z dyrektorów. Na spotkanie zawitał św. Mikołaj wraz
z uroczymi pomocnicami, który dla każdego miał drobny
upominek.
Wszyscy obecni były oczarowani gościnnością, przygotowaniem oraz urzeczeni przepięknymi dekoracjami, które
przygotowano na tę okoliczność. Oprócz wrażeń duchow ych był y niezapomniane
smakowe, albowiem obecni
mogli delektować się pyszną
kuchnią regionalną.
Aj

POWIAT BIALSKI

Ulga dla krwiodawców
Honorow i dawcy k r w i mogą
skorzystać z ulgi podatkowej przy
w ype łnianiu zeznania rocznego.
Od tego roku obowiązuje nowa ulga
podatkowa. Od dochodu możemy
odliczyć honorowo oddaną krew,
lecz jak to zrobić? Honorowi dawcy krwi mogą zyskać ulgę finansową 130 zł odliczenia za bezcenny litr.
K o s z t y, z w i ą z a n e z o d d a n i e m
kr wi, mogą odliczać od podatku
honorowi krwiodawcy. Oddający

krew może sobie odliczyć od podatku 130 zł za litr oddanej krwi,
maksymalnie – 780 zł rocznie.
Według rozporządzenia ministra zdrowia za litr oddanej krwi możemy odliczyć 130 złotych. Maksymalnie więc
panowie będą mogli odliczyć od dochodu 351 zł (możliwość 6 donacji
rocznie), a panie 270 zł (możliwość
4 donacji rocznie). Fiskus przychylnie
patrzy też na osocze. A tego w punktach krwiodawstwa możemy oddać
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rocznie aż 15 litrów (możliwość donacji
co 2 tyg.). Litr wyceniono na 170 złotych.
Odliczenie z tego tytułu wyniosłoby
więc nawet ponad 2,5 tysiąca złotych!
W stacji krwiodawstwa należy pobrać zaświadczenie o ilości oddanej
krwi i osocza oraz oświadczenie stacji
o przyjęciu darowizny. Potem obliczamy kwotę ulgi według stawek ustalonych przez ministra zdrowia, następnie
odpisujemy ją od dochodu za 2007 rok.
Zaświadczeń nie trzeba dołączać do PIT.
Trzeba je jednak trzymać w domu przez
pięć lat. Ważne, odliczenie nie może
przekroczyć 6 proc. dochodu.
Anna Jureczek
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Gmina łOMAZY
Szkolenie komputerowe w Dubowie

GOSPODYNIE ODKRYWAJĄ
INTERNET
Mieszkanki wsi Dubów przy pomocy doradców LODR z Grabanowa
napisały wniosek o dotację na organizację i przeprowadzenie szkolenia
komputerowego oraz zakup komputera. Dotacji udzieliła Fundacja OŚKa
– Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych w ramach Programu Wspierania Polskich Inicjatyw i Grup Kobiecych „Fundusz dla Kobiet”. Spośród
około 150 wniosków wybrano 14,
w tym projekt „Nadążyć za Światem”
z Dubowa.
To niewielka miejscowość w gminie Łomazy. Położona w odległości 10
km od Białej Podlaskiej. Dla większości
mieszkańców rolnictwo jest głównym
źródłem utrzymania. Jednak z uwagi
na małą skalę produkcji rolniczej, poszukują dodatkowych źródeł dochodów. W ostatnich latach kilku przedsiębiorców zlokalizowało tu swoje
firmy i dzięki temu kilka osób znalazło zatrudnienie. Jest pieczarkarnia,
tartak, zakład stolarski i wytwórnia
makaronów. Inni dojeżdżają do pracy
w Białej Podlaskiej.
Koło Gospodyń Wiejskich powstało około 50 lat temu, ale formalne zarejestrowanie nastąpiło w roku 1974, jako część struktury kółka rolniczego.
W przeszłości KGW prowadziło
działalność oświatową i upowszechnieniową. Kobiety na kursach i pokazach uczyły się racjonalnego żywienia,
podnosiły swoją wiedzę i kwalifikacje
z zakresu nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa domowego i przydomowego, wprowadzały do uprawy
nowe gatunki i odmiany warzyw, kwiatów i owoców, brały udział w konkursach podnoszących estetykę i higienę swoich zagród i wsi. Organizowały
opiekę dla dzieci w czasie intensywnych prac w rolnictwie. Wiele działań
koordynował Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.
Po reformie gospodarczej kraju,
koła pozbawione koordynatorów działały mniej aktywnie. Zmieniły się też
kierunki działalności. KGW w Dubowie
podejmuje działania na rzecz poprawy
sytuacji społeczno – zawodowej kobiet i działania zmierzające do poprawy warunków i ich życia. Nadal ważna jest estetyka, higiena zagród, prawidłowe żywienie rodziny, ale dzisiaj
mieszkanki mają też potrzeby związa-
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ne z samorealizacją i podniesieniem
własnej wartości.
To dlatego przewodnicząca koła
Alina Frączak zwróciła się do Ośrodka Doradztwa Rolniczego z prośbą
o pomoc w napisaniu wniosku o dotację na organizację szkolenia komputerowego i zakup komputera. Dotacji
tej udzieliła Fundacja OŚKa – Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych
w ramach konkursu wniosków. Projekt pod nazwą „Nadążyć za światem” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kobiet w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.
Ta wiedza jest niezbędna przy poszukiwaniu pracy i podnoszeniu swoich
kwalifikacji.
W ramach projektu kobiety uczestniczyły w 70 – godzinnym szkoleniu
obsługi komputera i ważniejszych
programów – Microsoft Word, Excel
i Power Point, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Zajęcia
odbywały się w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Dubowie. Ponieważ KGW w Dubowie jest
organizacją nieformalną, dla potrzeb
realizacji projektu wsparcia prawnego i księgowego udzieliło Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju w Łomazach.
Członkinie koła aktywnie włączają się w życie wsi. W organizowanych
imprezach odpowiadają za oprawę
gastronomiczną i estetyczną. Są też
inicjatorkami i organizatorkami wielu imprez wiejskich – kuligi, ogni-

ska, pieczenie ziemniaków, spotkania
opłatkowe.
W ubiegłym roku reprezentowały
gminę Łomazy na powiatowych dożynkach w Janowie Podlaskim, na których zdobyły wyróżnienie w konkursie
„Na najładniejsze stoisko promocyjne
gminy”. Obecne były też na Festiwalu
Kultury i Natury w Rossoszu. Na imprezie promującej produkty regionalne i tradycyjne „Smaki Pogranicza”
otrzymały wyróżnienie.
Oprócz szkolenia komputerowego,
które odbywał się trzy dni w tygodniu,
gospodynie uczestniczyły w zajęciach
aerobiku. Zorganizowały szkolenie
z florystyki, na którym uczyły się wystroju świątecznego stołu i spotkanie
andrzejkowe.
Przewodnicząca wraz z panią sołtys wsi brały udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie
Szkoła Liderów Wiejskich w Warszawie i tam także uzyskały środki finansowe na realizację projektu „Uczymy
się razem”. Zajęcia w ramach projektu nie tylko poszerzyły wiedzę uczestniczek, ale spowodowały integrację
grupy i potrzebę inicjowania dalszych
wspólnych działań. Początkowo koło
liczyło 12 członkiń, a obecnie 48.
W planach na bieżący rok uwzględniają kurs języka angielskiego i rejestrację KGW w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie. Rejestracja zapewni w przyszłości możliwości
korzystania ze środków finansowych
UE i udział w konkursach grantowych
Fundacji i Funduszy. Członkinie myślą
też o założeniu zespołu śpiewaczego,
chciałyby promować miejscowy folklor,
uczestniczyć w wielu imprezach folklorystycznych, ale jest problem ze znalezieniem koordynatora takiego zespołu.
Bożena Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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BIAŁA PODLASKA
D y r e kcj a bi al s k ie go s z pi t al a
od dwóch lat czyniła starania o powstanie pracowni hemodynamicznej.
Wpisały się one w plan zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców
województwa. Przychylne opinie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
kardiologii prof. Teresy Widomskiej
-Czekajskiej i konsultanta krajowego
prof. Grzegorza Opolskiego pozwoliły na podjęcie działań w tym zakresie. Zarząd Województwa Lubelskiego udzielił dotacji szpitalowi w kwocie 1 mln. złotych na realizację celu.
Pozwoliła ona na rozpoczęcie prac
związanych z przygotowaniem pracowni hemodynamicznej i udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę
kompletnego wyposażenia w aparaturę medyczną. Drugi etap przedsięwzięcia przewiduje modernizację dalszej części oddziału kardiologii inwazyjnej wraz z utworzeniem 6 łóżkowej
sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Ta część projektu zostanie sfinansowana częściowo z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego oraz z funduszy
własnych szpitala.
W wyniku powstania pracowni hemodynamicznej i oddziału kardiologii
inwazyjnej będą wykonywane proce-

Z myślą o sercowcach

dury: koronarografia – radiologiczny
zabieg diagnostyczny, którego wynik umożliwia ocenę drożności tętnic
doprowadzających krew do mięśnia
sercowego. Jest to najdokładniejsza
metoda diagnostyczna. Zapotrzebowanie w naszym regionie to ok. 2000
badań rocznie.
koronaroplastyka –zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic
wieńcowych zaopatrujących serce.

(OZW) lub jego skrajnej postaci -zawału serca. Najbliższym ośrodkiem,
w którym chorzy mogą być leczeni
inwazyjnie, jest w Lublin.
Dla osoby z OZW lub z zawałem
serca pierwsza godzina jest decydująca. Jeżeli w tym czasie wykona
się diagnostykę i interwencję szanse
na przeżycie pacjenta lub minimalizację inwalidztwa wielokrotnie wzrastają. Tymczasem dojazd sanitarnym

Pracownia hemodynamiczna już działa
Polepszenie przepływu krwi przez
naczynia, co automatycznie poprawia ukrwienie serca. Ma to znaczenie
w leczeniu choroby niedokrwiennej
serca. Zapotrzebowanie w skali roku
na naszym terenie na takie zabiegi
wynosi ok. 1000 badań.
W przyszłości planujemy rozszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów u pacjentów w ostrej fazie zawału serca. Będzie działał tzw. ostry dyżur kardiologiczny- lekarz dyżurny będzie mógł wykonać zabieg kardiologii
inwazyjnej u pacjentów w ostrej fazie
zawału serca. W bialskim szpitalu leczy się rocznie ok. 650 osób z rozpoznaniem zawału m. sercowego
Pacjenci z terenu podregionu bialskopodlaskiego mają w chwili obecnej
utrudniony dostęp do nowoczesnej
diagnostyki kardiologicznej tj. koronorografii, która stała się już standardem
w diagnozowaniu i leczeniu chorób
krążenia, a tym bardziej do skutecznego leczenia inwazyjnego po wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego
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środkiem transportu trwa do Lublina
ok.1,5 godziny,nie licząc czasu od momentu wystąpienia objawów do wezwania i przyjazdu karetki do chorego.
Realizacja projektu w tym kontekście
– tzn. utworzenia w oddziale kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ośrodka
wczesnej interwencji dla osób z OZW
i zawałem serca – jest ze wszystkich
miar uzasadniona.
Pracownia hemodynamiczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
wyposażona jest, już w sprzęt specjalistyczny najwyższej jakości. Między
innymi w kardioangiograficzny system rentgenowski, urządzenia służące
do rejestracji i zapisu ciśnień metodą
krwawą oraz do oznaczenia zawartości tlenu we krwi (saturacji), strzykawki
automatyczne do oceny funkcji kurczliwości mięśnia i pracy zastawek serca.
Posiadamy urządzenie służące do kontrapulsacji wewnątrz aortalnej, które
stosowane jest do wspomagania perfuzji wieńcowej w stanach ostrej niewydolności lewej komory, wstrząsie.
Dzięki tym urządzeniom oraz wykwalifikowanemu personelowi Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest przygotowany do sprostania
oczekiwaniom zdrowotnym swoich pacjentów, a realizacja projektu umożliwi
umieszczenie Białej Podlaskiej i jej rejonu w systemie bezpieczeństwa kardiologicznego w Polsce.
20 grudnia ub. roku w WSzS odbyła się uroczystość otwarcia pracowni.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, dyrekcja oraz pracownicy
szpitala. Spotkanie rozpoczął dyrektor
Dariusz Oleński.
W krótkim wystąpieniu nawiązał
do początków realizacji projektu pracowni hemodynamicznej w bialskim
szpitalu. Ordynator Marek Kurianowicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego
przedsięwzięcia. Goście wysłuchali
wykładu profesora Andrzeja Wysokińskiego, kierownika kliniki kardiologii PSK 4 w Lublinie, a następnie prezentacji firmy Siemens.
Na zakończenie spotkania ks. biskup Henryk Tomasik poświęcił nowopowstałą pracownię hemodynamiczną, jak też znajdujący się w niej
sprzęt medyczny
Joanna Kozłowiec
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barwnik nosi nazwę lignum brasile.
Portugalczycy nazwali je pau- brasil,
Anglicy brazilwood. W trzydzieści lat
po odkryciu, każdy statek wracający
stamtąd do Starego Kraju, wiózł cenny
ładunek czerwonego drzewa. Ogromny kraj z rzadka zaludniony przez Indian, kusi zdobywców. Władza odległej metropolii jest w zasadzie nominalna. Gospodarka z powodu braku
ludności nie daje rezultatów. Osadnicy

niewolników do pracy, żądza złota
i szlachetnych kamieni. Wyprawy penetracyjne doprowadziły do zdobycia
terytoriów, zajętych wcześniej przez
jezuitów hiszpańskich, położonych
na brzegach Parany. Jezuici organizowali tutaj swoje państwo, połączyli Indian, nauczyli ich prac rolnych, stworzyli wioski. Praktycznie zostali całkowicie wyparci z terytoriów Brazylii.
W 1763 roku, gubernator kolonii
został mianowany wicekrólem i przeniósł swoją siedzibę z Bahii do Rio de
Janeiro, które stało się nową stolicą
posiadłości portugalskich. W 1807 roku, do Rio de Janeiro przybyła rodzina
królewska z Lizbony. Uciekli oni przed
wojskami Napoleona. Dom Joăo VI
sprawował władzę jako książę regent.

europejscy zasiedlający wybrzeże, nie
potrafią przyciągnąć Indian do pracy
plantacyjnej ani do wyrębu cennego
drzewa brasil. Brak siły roboczej zaczęto uzupełniać niewolniczą pracą
ludności przywożonej z Afryki i sprzedawanej białym osadnikom. Zaczyna
się epoka niewolnictwa.
Na podbój Brazylii, w yruszał y
na różnych etapach historii karawany
Holendrów, Hiszpanów, Francuzów.
Były to jednak niewielkie grupy, które
wcześniej czy później, podczas walk zostały wyparte przez Portugalczyków.
W pierwszym stuleciu po odkryciu Brazylii, wytworzyła się na tych
obszarach nowa grupa ludności. Mieszanka białych najeźdźców z tubylcami, Indianami.
Te nowe grupy mieszkańców, spenetrowały, poznały i opanowały dwie
trzecie powierzchni Brazylii. W głąb
kraju gnała ich potrzeba zdobywania

Po upadku Napoleona koronował się
w 1815 roku królem Zjednoczonego
Królestwa Portugalii i Brazylii. W czasie pobytu rodziny królewskiej w Brazylii dokonały się zasadnicze zmiany
w strukturze kraju. Przemysł został
uwolniony od zależności z Portugalią. W 1821 Dom Joăo VI zdecydował
się na powrót do Portugalii. Jego syn
Dom Pedro I pozostał w Brazylii jako regent. Nie uważał on kraju, który
przejął za kolonię. Dążył do niezależności. W 1822 ogłosił niepodległość.
Panował do 1831 roku, kiedy to abdykował na rzecz swego nieletniego syna. W 1840, w piętnastym roku życia
Dom Pedro II został koronowany na cesarza Brazylii. Na okres jego panowania przypadają lata szybkiego rozwoju
wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Cesarz uchodził za liberalnego republikanina. Dążył do zniesienia niewolnictwa, czemu

Foto. Agnieszka Bałut

ODKRYWCY, TUBYLCY,
NIEWOLNICY, PRZYBYSZE
8 marca 1500 roku, ludność Lizbony, na czele z portugalskim dworem
królewskim, żegna uroczyście trzynaście karawel i innych statków. Wyruszają one drogą na wschód do Kalkuty. Na czele wyprawy stoi Pedro
Álvares Cabral. Według instrukcji
Vasco da Gamy, Cabral, aby uniknąć
pas ciszy Zatoki Gwinejskiej, popłynął w kierunku południowo-wschodnim. N a w y s oko ści Wysp Zielonego Przylądka wziął
kurs na po łudnie.
Od skał Săo Pedro
i Paulo, skierował
się ku zachodowi.
Dzięki temu, pasat
północno- wschodni a następnie Prąd
Brazylijski zaniosły
go do wybrzeży Brazylii. 22 kwietnia żeglarze dostrzegli ziemię. Na s tępnego
dnia, flota dotarła
do wybrzeży. Napotkano tam kilkunastu
Indian. 1 maja 1500
roku, objęto władzę
nad nowym lądem.
Kronikarz wyprawy napisał list do króla, zawiadamiający o odkryciu. Cabral
sądził, że odkrył jakąś wyspę. Wysadził na ląd część załogi, dla nawiązania
kontaktu z tubylcami, poznania języka
i kraju. Jeden statek wysłał do Lizbony
z zawiadomieniem o swoim odkryciu.
Sam z całą flotą, po dziewięciu dniach
postoju pożeglował w kierunku Przylądka Dobrej Nadziei, w dalszą drogę
do Indii. Kronikarz nazwał w swoim
liście nowo odkryty ląd „ Terra Vera
Cruz” czyli Ziemia Prawdziwego Krzyża. Później w korespondencji pojawia się nazwa Santa Cruz, czyli Święty Krzyż. Nazwy te nie utrzymują się
długo. Odkryty nowy ląd zaczynają
nazywać „ Terra do Brasil”- „ Ziemia
Brazylia”, czyli ziemia drzewa barwnikowego o czerwonej, żywej, ognistej barwie, które występowało obficie w tutejszych lasach. Drzewo brasil
jest znane i cenione w Europie. Jego

nasi za granicą
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nasi za granicą
przezwyciężenia wielotygodniowej
podróży morskiej. Po dotarciu, przybysze kierowani byli do ośrodków kolonizacyjnych, gdzie czekali na obiecane działki. Władze nie były jednak
przygotowane na przyjęcie tak wielkich mas. Brakowało zapasów przygotowanych działek – lote. Baraki dla
oczekujących na ziemię były nieprawdopodobnie przepełnione. Ponadto nagminnie występowały choroby
epidemiczne, spowodowane antysanitarnymi warunkami, komarami i tropikalnym klimatem. Wielu z emigrantów trafiło do wielkich gospodarstw
– fazend, gdzie po zniesieniu niewolnictwa zaludnili baraki po afrykańczykach. Traktowali to jako etap przejściowy w oczekiwaniu na własny kawałek ziemi. Władze przydzielały działki
puszczy, przez którą biegły zaledwie

czeń podatkowych. Krytyczny okazał
się rok, w którym zniesione zostało
niewolnictwo. Afrykańscy niewolnicy zaczęli masowo opuszczać swoich
dawnych właścicieli. Odbiło się to katastrofalnie na gospodarce plantacyjnej. Brazylijczycy zostali zmuszeni
do sprowadzenia na ich miejsce robotników z Europy. Na akcje werbunkową przeznaczono milionowe kwoty
w złocie. Niemieckie i włoskie przedsiębiorstwa okrętowe rozwinęły akcje
propagandową w większości krajów
europejskich. Hasła te trafiały na podatny grunt. Tysiące emigrantów decydowało się na wyprawę w nieznane. Po ziemię w tropikach. Dotarcie
do wymarzonej „ziemi obiecanej” nie
było jednak rzeczą łatwą. Wymagało

zaznaczone ścieżki – pikady. Puszcze
brazylijskie nie były podobne do borów i puszcz europejskich. Emigrant
stawał sam na sam z tropikalną przyrodą. Aby uzyskać ziemię pod uprawę, musiał wytrzebić tropikalny las.
Na początku, zmierzyć się z nieprzebytym, gęstym podszyciem, które
po wycięciu i wysuszeniu na słońcu
usiłował spalić. Ku swemu zdumieniu
przekonał się, że wilgotny tropikalny
las nie chce płonąć. Po spaleniu wysuszonego podszycia, roślinność pozostała ledwie osmalona. Las stawał
się przejrzystrzy, ale dalej był lasem.
W pierwszych latach na oczyszczoną
z podszycia leśnego ziemię siano kukurydzę – żeby przeżyć. Stopniowo
wycinano wielkie drzewa. Największe
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sprzeciwiali się wielcy plantatorzy i latyfundyści. Zniósł je jednak w 1888 roku. W rok po zniesieniu niewolnictwa,
cesarz został wygnany do Portugalii,
a przywódca opozycji i zamachu wojskowego, generał Deodoro da Fonseca
proklamował republikę. Nowa konstytucja określiła ustrój Brazylii jako prezydencką republikę federacyjną, pod
nazwa Stany Zjednoczone Brazylii.
Masowy ruch emigracyjny z Europy do Brazylii, wywołała inicjatywa rządów brazylijskich. Zrozumieli
oni, że zagospodarowanie ogromnych obszarów wymaga ich zaludnienia. Postanowiono więc zaludnić
obszary rolniczą ludnością z Europy.
Obiecywano darmową podróż za morze, bezpłatne przydzielenie ziemi,
pomoc w zagospodarowaniu, zwolnienie w pierwszych latach od świad-
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pnie zostawały jednak niewykarczowane, uniemożliwiając orkę. Dopiero
po trzydziestu latach, kiedy pnie zbutwiały, ziemię można było uprawiać.
Trzeba było wielu lat ogromnie ciężkiej pracy całych grup osadników,
aby obszary puszczy stały się łanami. Emigracja europejska do Brazylii
z większym lub mniejszym nasileniem
i z różnych przyczyn trwała do końca lat 60-tych dwudziestego wieku.
Po tym praktycznie ustała.
DESZCZ, NORMALNA SPRAWA
Następnego dnia rano, pomimo
zmęczenia po podróży, po ledwie
przespanej z powodu brzęczących
i atakujących komarów nocy, wstałam
wcześnie. Było gorąco, pochmurno
i potwornie duszno. Wentylator ustawiony prosto na moją twarz, niewiele
pomagał. Oblewały mnie strugi lepkiego potu. Będzie padać, nie
wychodź, powiedziała moja
gospodyni. Nie zrozumiałam dlaczego. Ona upierała
się, żebym nie wychodziła.
Ja, że muszę, bo mam umówione spotkanie. Wreszcie
mamrocząc, że to głupota,
że niebezpiecznie, że deszcz
pokazała mi drogę. Dodała, ja nie wychodzę, będzie
lać, uważaj. I miała rację.
Aby dotrzeć na miejsce,
muszę wsiąść do autobusu, jechać nim około 30
minut drogą szybkiego ruchu, dojechać do dzielnicy Bonsuceso a następnie
przejść jej krętymi uliczkami. Przeważa tu niska,
marna, zwarta zabudowa.
Tak jest na przedmieściach
brazylijskich miast molochów – Rio czy Săo Paulo.
Małych domków z dwoma
pokojami i malutkim patio. Bez terenu. Z wejściem prosto z ulicy. Ściany
w mocnych, ostrych kolorach. Zielonych, żółtych, niebieskich. Tynki popękane, pełne zacieków, zniszczonych
przez graffite. Dalej rozciąga się niewielki plac handlowy z niską zabudową. W głębi, miejskie blokowiskowo.
Szare, smutne, brudne, odrapane.
Na ścianach, w wielu miejscach napis
namazany czerwoną farbą – C.V. Oznacza Comando Vermelho, czyli Czerwone Komando. Gwar, ruch, hałas. Wrażenie, że ludzi jest trzy razy więcej, niż
w rzeczywistości. Dużo skromnych
sklepików. Uliczni handlarze przekrzykują jeden drugiego.
Agnieszka Bałut
- Dokończenie za miesiąc -
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Zimowisko harcerzy
Orchówek to wieś niedaleko Włodawy, nad stromym zboczem doliny
Bugu. Do zabytków należy barokowy
kościół parafialny św. Jana Jałmużnika. Do tej miejscowości wybraliśmy
się z harcerzami z Białej Podlaskiej
oraz Międzyrzeca Podlaskiego, należącymi do Duszpasterstwa Harcerzy
i Harcerek z ks. Marianem Danilukiem. Bialska drużyna nosi im. Bohaterów „Kamieni na szaniec”.
Pobyt trwał sześć dni. Każdy dzień
zaczynaliśmy o godz. 7 budzeni przez
oboźnego Jakuba Chwesiuka. Po pobudce wspólna modlitwa poranna.
Stałymi punktami w planie dnia były harce (gry i zabawy) oraz pogadanka z ks. Marianem Danilukiem
(komendant), bądź z ks. Tomaszem
Kosteckim (kapelan). Dzień kończyliśmy tzw. świeczowiskiem, które
zastępowało ognisko. Dodatkowymi
punktami w planie były gry terenowe,
przedstawianie scenek i zwiedzanie
Włodawy.

Było nas tak wielu, że utworzyło się
osiem zastępów (w tym trzy zastępy
zuchów). Każdy miał swojego zastępowego, własny okrzyk, herb i nazwę.
Na obozie nauczyliśmy się dyscypliny, musztry, samarytanki, szyfrowania i poszerzyliśmy wiedzę religijną. Mimo licznych obowiązków, byliśmy zadowoleni z pobytu. Najbardziej wspominamy gry terenowe, które polegały
na dotarciu do celu. Przykładowymi
przeszkodami były: umiejętność szyfrowania, pierwszej pomocy, sprawności fizycznych, skradania się i wytrwałości zastępu. Przeżyliśmy wiele
ciekawych, a zarazem zabawnych przygód. Nauczyliśmy się wytrwałości, szacunku, miłości do drugiego człowieka.
Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnego wyjazdu na obóz harcerski, który
tak wiele nas nauczył.
Mirosław Czernik, Tomasz Kałowski
(zastęp Rudy)
Sławomir Kałowski, Sebastian Wojtyła
(zastęp Pięść)

Nowa książka Podlasianki

SŁONECZNY
PORTRET
„Słoneczna dziewczyna” to książka o kobiecie niezwykłej. Subtelnej,
promiennej, wrażliwej, mądrej, pełnej
wdzięku i uczuciowości. O Klementynie
Solonowicz – Olbrychskiej, pedagogu,
kreatorce teatru szkolnego, autorce powieści dla młodzieży, patronce biblioteki w Drohiczynie, matce jednego z najsłynniejszych aktorów polskich Daniela
Olbrychskiego. Opowieść o jej losach
wiedzie nas tropem życia bogatego,
trudnego poprzez radosną młodość
w Mickiewiczowskim Wilnie, mroczny
czas okupacji w Warszawie, lata twórczej pracy nauczycielki w przepięknym
Drohiczynie nad Bugiem.
Relacje bliskich, ze sławnym synem na czele, wychowanków i przyjaciół tworzą ów słoneczny portret osoby
emanującej miłością do ludzi, pejzażu
ojczystego, tradycji. Ewa dotarła do wielu nieznanych źródeł, odtwarzając losy
autorki „Słonecznej dziewczyny”.
Optymistyczna lektura, pozwalająca nam powtórzyć słowa bohaterki:
„Dookoła jest pełno nadziei!”
Ewa Bagłaj, Podlasianka, z zamiłowania amazonka. Absolwentka polonistyki i dziennikarstwa. Autorka powieści
dla młodzieży „Broszka” i „Dublerka”,
wprowadzających w świat pasjonujących przygód miłośników koni. Pozostaje wierna urzeczeniu urodą rodzinnego
Podlasia, które podsunęło jej ten piękny,
cenny temat: biografię Klementyny Sołonowicz – Olbrychskiej, węzłami życia
związanej z ziemią nadbużańską.
Barbara Wachowicz
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Udane pokłosie konferencji
w powiecie bialskim przez UMCS
w porozumieniu z innymi uniwersytetami. Niewątpliwym ich walorem jest
tematyka regionalna, związana z tymi
ziemiami oraz fakt, że zamieszczone
w nich publikacje pochodzą od najwybitniejszych profesorów zainteresowanych poruszaną tematyką.
– Przygotowania edytorskie trwały
dosyć długo, ale warto było poczekać.
Oba tomy zawierają bogate treści i zostały okraszone ciekawymi ilustracjami – zapewniał K. Stępnik.

Roma Grabowska
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W styczniu Księgarnia Podlaska była miejscem promocji dwóch tomów
regionalnych Wydawnictwa UMCS,
przygotowanych z serii „Obrazy kultury polskiej”. Tym razem inicjator wydania prof. Krzysztof Stępnik i redaktorzy uczestniczący w ich opracowaniu przedstawili książki: „Sienkiewicz
w kulturze polskiej” i „Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna”. Można je było
zakupić po promocyjnej cenie.
Oba wydawnictwa są pokłosiem
sesji naukowych, organizowanych

Obecny na spotkaniu prof. Henryk Mierzwiński z Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego AWF porównał wydawane przez
UMCS książki do pomników, których
nie są w stanie zburzyć żadne zawirowania dziejowe. Pozostaną na długo
w świadomości czytelników jako ślady bogatej przeszłości regionu. Do tej
pory ukazało się czternaście takich
pomników, a są nadzieje na następne.
W tym roku UMCS zapowiada przygotowanie dwóch sesji naukowo-literackich, które wzorem lat poprzednich
odbędą się w Roskoszy.

Kampania profilaktyczna

Ochrona przed rakiem
Starostwo Powiatowe aktywnie
włączyło się w ogólnopolską kampanię „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”, inspirując i zachęcając
do podjęcia działań profilaktycznych
gminy oraz szkoły z terenu powiatu
bialskiego. Celem kampanii jest uświadomienie kobietom, że rak szyjki macicy, będąc drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym
u kobiet, stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Kampania
ma jednak także pozytywny przekaz:
rakowi szyjki macicy można zapobiec
poprzez odpowiednią profilaktykę.
Prz ycz yną raka sz yjki macicy
są określone typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). To bardzo rozpowszechniony wirus. Szacuje się, że ponad połowa dorosłych osób w pewnym momencie swego życia ulega
zakażeniu wirusem HPV. Od chwili
zakażenia do rozwoju raka inwazyjnego mija 5-10 lat. To dużo czasu, aby

wykryć chorobę w stadium, w którym
jest ona w pełni uleczalna. A jednak
w Polsce spośród prawie 4 tysięcy
kobiet, które zapadają na raka szyjki
macicy co roku, połowa umiera, ponieważ choroba jest zdiagnozowana
zbyt późno. To oznacza, że każdego
dnia na raka szyjki macicy umiera
w Polsce 5 kobiet!.
Ze względu na poważne następstwa społeczne przewlekłych zakażeń HPV pod postacią rak szyjki macicy oraz innych nowotworów okolicy
anogenitalnej, ważnym byłoby wprowadzenie szczepień czterowalentną
szczepionką przeciw HPV oraz edukacji społecznej do lokalnego programu
zdrowia gmin. Natomiast szkoły mogłyby podjąć tę tematykę na lekcjach
wychowawczych lub poprzez szkolne
programy profilaktyczne.
Uzyskane wyniki badań sugerują,
że powszechne zastosowanie szczepień profilaktycznych u nastolatek
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i młodych kobiet może spowodować
zmniejszenie występowania zmian
dysplastycznych dużego stopnia spowodowanych przez zakażenie wirusem HPV typu 16 i 18 już w ciągu kilku
lat, a nie dekad.
Charakter udziału gmin i szkół
powiatu bialskiego w programie
pozostaje oczywiście kwestią elastyczną, niemniej jednak zachęcamy
do zapoznania się szerzej z tą tematyką na stronie internetowej www.hpv.
pl, opracowania programu profilaktycznego, edukację i nagłośnienie tego problemu.
Na terenie powiatu bialskiego
ogólnopolskim programem profilaktyki „Chronię życie przed rakiem
szyjki macicy” oraz rozpowszechnianiem szczepionek przeciwko HPV
zajmuje się Maciej Chudy – przedstawiciel medyczny firmy MDS, tel.
696-031-227, e-mail: maciej _chudy@merck.com.
Każda kobieta może zachorować
na raka szyjki macicy, ale żadna nie
powinna z tego powodu umierać.
Anna Jureczek
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19 stycznia, dzięki uprzejmości
i zaangażowaniu starosty bialskiego
Tadeusza Łazowskiego oraz konsula RP w Brześciu Jarosława Książka,
do bialskiego kina Merkury na seans
filmu Katyń Andrzeja Wajdy mogło
przybyć ponad 250 rodaków z Brześcia
i obwodu brzeskiego. Cztery autokary
podjechały na parking przy ulicy Narutowicza.
– W głowie przywoływałem wspomnienia tamtego okresu, starałem się
przypomnieć sobie to, co przez tyle lat
wpajano mi, że jest nieprawdą. Chciałem porównać zapamiętane z tym,
co zobaczę – opowiada jeden z uczestników proszący o anonimowość.
Kiedy 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na ziemie
polskie, władze RP nie wypowiedziały
wojny ZSRR. Brak międzynarodowego uznania stanu wojny między Polską
a ZSRR odebrał jeńcom polskim w Rosji tytuł jeńców wojennych, zmieniając
ich – w pojęciu władz ZSRR – w elementy kontrrewolucyjne. Według radzieckich źródeł, we wrześniu 1939 roku w ręce Armii Czerwonej dostało się
230 670 żołnierzy i oficerów Polskich
Sił Zbrojnych. Liczba ta wzrosła w ciągu następnych kilku miesięcy wskutek masowych aresztowań na terenie
okupacji radzieckiej do ogólnej liczby
250 tysięcy w tym 10 tysięcy oficerów.
Żołnierze i podoficerowie służb liniowych mniej interesowali NKWD. Około 46 tysięcy zwolniono, ponad 180
tysięcy wywieziono w głąb Rosji. Organa NKWD miały zwrócić szczególną uwagę na polski korpus oficerski.
Początkowo oficerów polskich rozlokowano w małych obozach przejściowych, których doliczono się potem
aż 138. W listopadzie 1939 roku zor-
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ganizowane zostały 3 wielkie obozy
jenieckie. Zasadniczy obóz oficerski
zorganizowano w Kozielsku, około 250
km na południowy wschód od Smoleńska. Obóz mieścił się na terenie
dawnego klasztoru, w dużej cerkwi
i pobliskich budynkach.
Drugi obóz oficerski założono w Starobielsku, położonym
we wschodniej Ukrainie, na południowy wschód od Charkowa. Trafili tutaj niemal wszyscy oficerowie
z rejonu obrony Lwowa, uwięziono
ponadto 20 profesorów, około 400
lekarzy, kilkuset prawników, inżynierów, stu nauczycieli, około 600 lotników, wielu literatów i dziennikarzy.

Bor, skąd wkrótce wszystkich przeniesiono do Griazowca. W Katyniu
znalazło śmierć około 14 tysięcy jeńców polskich, w tym 8 tyś. oficerów.
22 czerwca 1941 roku Hitler uderzył
na ZSRR. Dało to możliwość nawiązania stosunków polsko-radzieckich
i wydobycie choćby części Polaków
z obozów jenieckich.
4 sierpnia gen. Władysław Anders
uwolniony został z więzienia na Łubiance i rozpoczął prace zmierzające
do skupienia w ośrodkach armii polskiej uwięzionych w ZSRR oficerów
i żołnierzy. Bardzo szybko stała się
problemem sprawa 14 tysięcy jeńców polskich z obozów w Kozielsku,

Poznali pra
Największy liczebnie, bowiem około 6500 tysiąca uwięzionych, był
obóz w Ostaszkowie. Trafiło tutaj
około 400 oficerów WP, żołnierze
żandarmerii, członkowie wojskowej
służby sądowniczej, kilkudziesięciu księży i kilka tysięcy policjantów.
Trzy obozy w sumie liczyły około 14
800 jeńców. Z tej liczby ocalało dokładnie 449 osób. Mordowanie jeńców polskich zaczęło się w końcu
grudnia 1939. Likwidacja trzech obozów zakończyła w tym samym okresie.
Z Kozielska pierwszy transport jeńców
odszedł 3 kwietnia 1940, z Ostaszkowa 4 kwietnia, ze Starobielska 5
kwietnia. Siedem transportów, spośród ogółem 90, zostało skierowanych
nie na miejsce kaźni, ale do małego
obozu w miejscowości Pawliszcze

Starobielsku i Ostaszkowie. Sporządzono listę jeńców, którzy nie przybyli i przekazano ją władzom radzieckim. Przez dłuższy czas odpowiedzi
nie było. W końcu Rosjanie stwierdzili, że wszystkich jeńców polskich już
zwolniono. Na terenach zajmowanych
przez Niemcy pojawiali się Polacy zatrudnieni w niemieckich oddziałach
robotniczych. Od miejscowej ludności dowiedzieli się, że w lasach Katynia przed kilku laty mordowano Polaków. Teren porośnięty był młodymi
sosenkami, rozgrzebali jakiś pagórek
i znaleźli zwłoki w polskim mundurze.
Władze niemieckie w Smoleńsku powiadomione o znalezieniu w lasach
Katynia jakiś grobów początkowo nie
okazywały tą sprawą zainteresowania.
Dopiero na przełomie marca i kwietnia
1943 roku rozpoczęto poważniejsze
przeszukiwania lasu. Niemiecka grupa ekshumacyjna, na czele której stał
profesor Gerhard Buhtz, rozpoczęła
pracę w pierwszych dniach kwietnia.
Niemcy doskonale wiedzieli o poszukiwaniu przez Polaków w Rosji kilkunastu tysięcy jeńców. W masowych grobach odnajdywano zwłoki oficerów
polskich pomordowanych strzałami
w tył czaszki, często okrutnie spętane,
niekiedy poprzebijane czworokątnymi
bagnetami radzieckimi. Niemcy zdali
sobie sprawę z propagandowego znaczenia odkrycia. 10 kwietnia 1943 roku
zebrano w Warszawie i Krakowie kilkunastoosobową grupę działaczy społecznych i intelektualistów polskich,
zmuszając ich do udania się do Katynia. 13 kwietnia 1943 roku radio Berlin nadało na cały świat o odkryciu
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zwłok ponad 10 tysięcy oficerów polskich na terenie Katynia. 15 kwietnia
radio Moskwa odpowiedziało na powyższy komunikat swoją wersję, odwracając oskarżenia w stronę Berlina.
Rząd RP w Londynie postanowił 15
kwietnia zwrócić się z prośbą o zbadanie całej sprawy do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie. Jednak już 16 kwietnia Niemcy
sami zaprosili MCK do wysłania komisji na teren zbrodni. 20 kwietnia rząd
RP wystosował notę do rządu ZSRR,
prosząc o zajęcie stanowiska w tej tragicznej sprawie. Na notę tę Moskwa
nie udzieliła odpowiedzi, a 21 kwietnia rząd radziecki oskarżył polskie

kiej Brytanii i USA. W Londynie i Waszyngtonie nikt nie miał najmniejszych
wątpliwości, że komunikat niemiecki
w pełni odpowiada prawdzie. Rządy
tych państw robiły wiele, aby cała
sprawa nie nabrała rozgłosu. Administracja waszyngtońska z premedytacją usiłowała wprowadzić w błąd
amerykańską opinię publiczną. 4 maja
1943 roku Anthony Eden w Izbie Gmin
wygłosił cyniczne przemówienie, lekceważąc sprawę wymordowanych
Polaków, a kładąc nacisk na znaczenie
utrzymania jedności sprzymierzonych.
W grudniu 1943 teren Katynia dostał
się pod kontrolę radziecką. Rząd ZSRR
powołał natychmiast specjalną komi-

wdę Katynia
sję, której zadaniem było sporządzenie dokumentu, mającego przekonać
świat, że zbrodni dopuścili się Niemcy. W komisji znaleźli się tylko Rosjanie. 24 stycznia 1944 komunikat rosyjski stwierdzał, że na terenie Katynia

Foto. P. Grzeszyk

władze emigracyjne o współpracę
z Hitlerem. 25 kwietnia MCK odrzucił prośbę polska o wysłanie do Katynia komisji stwierdzając, że mimo
identycznego żądania przedstawicieli Polski i Niemiec nie jest to możliwe
wobec sprzeciwu ZSRR. 26 kwietnia
rząd ZSRR zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem RP w Londynie.
27 kwietnia 1943 roku PCK skierował
do Katynia specjalistę w zakresie medycyny wojskowej doktora Mariana
Wodzińskiego, dodając mu paru pracowników prosektorów. Współpracowali oni z komisją prof. Buhtza. 10
czerwca 1943 roku Niemcy ogłosili
komunikat urzędowy, którego treść
pokrywała się z wnioskami komisji
PCK. Ujawniono, że jeńcy byli mordowani amunicją produkcji niemieckiej, która była masowo eksportowana do ZSRR. Wobec odmowy MCK,
Niemcy postarali się o zaproszenie
do Katynia komisji specjalistów medycyny sądowej z krajów neutralnych,
bądź sprzymierzonych z Niemcami.
W skład komisji weszli między innymi:
dr Speleers z Belgii, dr Tramsen z Danii, prof. Saxen z Finlandii, prof. Nawille ze Szwajcarii. Zaproszono także
delegata polskiego rządu z Londynu,
ale nie przyjął zaproszenia. Komisja pracowała w dniach 28-30 kwietnia 1943 roku. Stwierdzili, że zwłoki leżał y w mogiłach około 3 lat,
co jawnie wskazywało na winę NKWD.
W sumie groby ujawniły 4400 ofiar.
Wiadomość o znalezieniu grobów
w Katyniu wywołała wstrząs nie tylko w środowiskach polskich, ale poważnie zaniepokoiła także rządy Wiel-

ty, wysłane raporty do Anglii i USA
przechodziły przez radziecką cenzurę,
która wykreślała zwroty odbiegające
od wersji radzieckiej. Jedną z obserwatorek zagranicznych była córka ambasadora USA Kathleen Harriman, która
dała się przekonać, że sprawcami byli
Niemcy. Raport 25-letniej dziewczyny
władze w Waszyngtonie uznały za najbardziej miarodajny. Na cmentarzu
katyńskim władze radzieckie wzniosły później niewielki pomnik napisem
w języku rosyjskim i polskim, który
dosłownie brzmiał: „Tu są pogrzebani niewolnicy, oficerowie wojska polskiego w strasznych męczarniach zamordowani przez niemiecko-faszystowskich okupantów jesienią 1941.”
Rząd radziecki wykorzystał nawet
do sfałszowania prawdy proces norymberski. Sędziowie amerykański,
angielski i francuski oparli się naciskowi radzieckiemu i w akcie oskarżenia,
odczytanym 18 października 1945 roku
zarzucono hitlerowcom m. in. wymordowanie 11 tys. oficerów polskich w lesie katyńskim we wrześniu 1941 roku.
Jednak wyrok norymberski ogłoszony
30 września i 1 października 1946 roku
o zbrodni katyńskiej w ogóle nie wspo-

spoczywa około 11 tys. pomordowanych Polaków, którzy w czasie armii
radzieckiej wpadli w ręce Niemców,
a ci natychmiast ich wymordowali.
Rosjanie zaprosili na miejsce badań
dziennikarzy angielskich i amerykańskich w celu udowodnienia, że zwłoki
tu leżą dopiero od dwóch lat. Obserwatorzy zagraniczni zauważali, że zwłoki
były w mundurach polskich, ale nie
były to mundury oficerskie. Nieste-
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mniał, tym samym zbrodniarze hitlerowscy zostali uniewinnieni z zarzutów
wymordowania polskich oficerów.
Po projekcji filmu wiele osób nie
kryło wzruszenia. To piękny wzruszający film, ukazujący okrutną prawdę
o Katyniu - podsumowuje projekcję
jedna z uczestniczek. Po filmie pracownicy Starostwa zaprosili gości
na poczęstunek.
Piotr Grzeszyk
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iała Podlaska, zwana niegdyś Rani strawionej przez ogień. Powstanie
pozycja w arkadzie wejściowej, przeddziwiłłowską, doczekała się kilku
zawdzięcza Mikołajowi Krzysztofostawiająca „Sierotkę’ jako dziecko,
wydawnictw o charakterze histowi zwanym Sierotką. Założyciel i jektórym opiekuje się archanioł Michał.
rycznym. Żadne jednak nie było przygogo następcy wyraźnie gloryfikowali
Osłania go tarcza z herbem Radziwiłtowane równie starannie, co książka Jaswój ród. Przywoływali w kościele
łów, a głowę zdobi mitra książęca.
na Maraśkiewicza. Autor, z zawodu konszacownych przodków, owianych miKompozycje w polach kartuszowych
serwator zabytków, poświęcił ją kościotem bohaterstwa lub świętości. Wipodniebienia łuku arkady dotyczą
łowi farnemu (miejskiemu) pw. św. Anny,
dać to na licznych malowidłach i deprzodków rodu. Orły karmią pisklęta
ale zawiera ona też obszerną wiedzę dotalach architektonicznych, zwłaszcza
umieszczone po cztery w gniazdach.
tyczącą przeszłości miasta, od piętnastewe wnętrzu kaplicy radziwiłłowskiej.
Czarny orzeł książęcy unosi się nad
go wieku do 1945 roku.
Autor omawia szczegóły ołtarzy z kadołem pełnym czaszek, przypominaPraca Maraśkiewicza w ydana
plic Matki Boskiej Różańcowej i św.
jąc o śmierci. Scenie tej odpowiada
przez spółkę Donatach, adresowana
Jana Kantego, a budzące podziw czyAdoracja Najświętszego Sakramenjest do osób zainteresowanych dzietelnika opisy, poparte wiedzą histotu, w której dorośli prowadzą dzieci
dzictwem kulturowym. Zawiera poryczną, ilustruje ciekawymi zdjęciado Jezusa. Układ zamyka wizja czyśćgłębioną wiedzę o Białej od czasów
mi. Pokazują one detale architektoca z ogniem piekielnym otaczającym
pierwszego jej właściciela Mikołaja
niczne i malarskie zwykle umykające
sylwetki ludzkie. Główne pole zachodNasuty, posiadacza zespołu dóbr skuwzrokowi wiernych odwiedzających
niej kwatery kopuły wypełnia malopionych wokół Międzyrzeca, Jabłeczświątynię.
widło Daniela w jaskini lwów. W kwanej, Wisznic i Woźnik. W owym
terze wschodniej książę Mikołaj
czasie Biała stanowiła niewielką
Nowa książka o dziejach Białej Podlaskiej Krzysztof w paradnych szatach
i mało znaczącą ich część. Prawklęczy przed Chrystusem. Indziwy rozkwit nastąpił dopiero
ne malowidło na czaszy kopuza panowania Radziwiłłów z linii
ły przedstawia gromadę bianieświeskiej.
łych gołębi, nad którymi unosi
Autor podkreśla zasługi
się czarny orzeł w książęcej miAleksandra Ludwika, marszałtrze i herbem „trąby” na piersi.
ka wielkiego litewskiego. Był
W szponach trzyma falista wstęon twórcą miasta, zamku, Akagę z napisem „Przez tego wskaż
demii Bialskiej i kaplicy Wołłonam drogę do gwiazd”. W obrzęwiczów przy kościele farnym.
dach pogrzebowych gołąb proWiele dobrego zrobiła też Katawadził dusze ludzkie w zaświarzyna z Sobieskich, która ozdoty. Obecność orła przewodnika
biła wnętrza pałacu bialskiego
ma symbolizować zmartwychi kościoła, odbudowała szpital
wstanie i wniebowstąpienie Jedla poddanych oraz osadziła
zusa, a poprzez wstawiennictwo
tutaj zakony Bazylianów, ReRadziwiłła drogę do wiecznej
formatów i Szarytek, fundując
szczęśliwości.
im kościoły. Poczyniła też wiele
Podobnych interpretacji mafundacji religijnych i dobroczynlowideł i rzeźb z kościoła pw.
nych. W parku zamkowym wyśw. Anny zawarł autor więcej.
budowała pałacyk zwany grotą,
Świadczą one o erudycji i głęa w Roskoszy pałacyk, bażanbokiej znajomości sztuki saciarnię i zwierzyniec.
kralnej. Zainteresowani historią
Opisując dokonania zmiebialskich zabytków znajdą w tej
niających się właścicieli Białej,
książce sporo intrygujących,
Maraśkiewicz zamieszcza wiele
nieznanych dotąd informacji.
szczegółów ikonograficznych:
Uzupełnienie historii stanowią
projekty architektoniczne, ryzdjęcia przybliżające kościół
sunki, reprodukcje malowideł
i miasto z innej, mniej znanej
i szat liturgicznych oraz fotograperspektywy. Pokazują one niefie nieobecne dotąd w innych
zwykłą urodę artystyczną kowydawnictwach poświęconych
ścioła farnego. Ołtarze i malomiastu. Dzięki nim czytelnik ma klaSzczególną ciekawość wzbudza
widła wykonane zostały szczególnie
rowną wizję przemian zachodzących
bogaty program artystyczny kaplicy
starannie, bo też ich fundatorzy nie
na przestrzeni dziejów. Sporo miejpw. św. Jana Kantego, stanowiącej
szczędzili pieniędzy.
sca poświęca autor rozwojowi układu
mauzoleum Mikołaja Krzysztofa „SiePrzygotowania do druku albumu
przestrzennego od roku 1524, kiedy
rotki”. Bogaty program treściowy popoprzedziły drobiazgowe badania poBiała otrzymała od Illiniczów prawo
wstał z zamiarem gloryfikacji jego czyparte analizą i wskazówkami historymagdeburskie. Zamieszczone mapy
nów i zasług. Mikołajowi poświęcono
ków. Trud opłacił się. Wydawnictwo
i plany uzmysławiają etapy zmian.
cztery główne malowidła na czaszy
zadowoli bialczan poszukujących fraKsiążka stanowi wyczerpującą wiekopuły. Przedstawia się go jako popujących szczegółów z przeszłości
dzę o kościele farnym pw. św. Anny,
średnika pomiędzy Bogiem a poddai turystów, którzy chcieliby wiedzieć
wzniesionym pod koniec szesnastego
nymi, niejako osobę świętą. Program
coś więcej o odwiedzanym mieście.
wieku na miejscu drewnianej świątyrozpoczyna najlepiej zachowana komIstvan Grabowski

BIAŁA
ODKRYWANA
NA NOWO
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Przysmaki

Podlaskie

Potrawy z zimowego jadłospisu
Okres zimowy jest specyficzny
w zakresie żywienia. Organizm wymaga zabezpieczenia przed chłodem,
co czynimy ubierając się ciepło. Odczuwamy również zwiększony apetyt,
który wynika z większego zapotrzebowania na składniki energetyczne. Zimą
jesteśmy bardziej podatni na przeziębienia i infekcje.
Przygotowywane posiłki muszą
być bardziej kaloryczne, w jadłospisie należy uwzględnić więcej potraw
z mąki, kasz i suchych roślin strączkowych. Nie należy jednak uzupełniać
kalorii poprzez zwiększenie spożycia
tłuszczów zwierzęcych, bo są ciężkostrawne i zawierają cholesterol. Nie
przesadzajmy też z nadmiarem potraw
energetycznych, by nie doprowadzić
do wzrostu wagi ciała.
Ważne jest dostarczenie produktów zawierających pełnowartościowe białko. Brak tego składnika powoduje obniżenie odporności organizmu na infekcje dróg oddechowych.
Produktami dostarczającymi pełnowartościowe białko są: mleko i jego
przetwory, jaja, mięso, wędliny, drób
i ryby. Pamiętać należy o spożywaniu
dużej ilości warzyw i owoców. Są one
źródłem witamin i składników mineralnych. Warzywa i owoce są produktami
sezonowymi, szczególnie odczuwamy
brak warzyw zielonych i owoców jagodowych, inne warzywa i owoce w trakcie przechowywania tracą duże ilości
witamin. Starajmy się więc wykorzystywać przetwory i mrożonki.
Również ważne jest spożywanie
czosnku i cebuli, zawierają one składniki
bakteriobójcze, ze względu na ich specyficzny zapach nie unikajmy spożycia,
ale starajmy się jeść je wieczorem.
Spożywajmy regularnie około 4-5
posiłków dziennie, dobrze jest gdy większość z nich podawana jest na gorąco.
Szczególną uwagę zwracajmy na pierwsze śniadanie, bo właśnie po nim wychodzimy bezpośrednio do pracy i szkoły. Wskazane jest też w zimie podawanie
śniadań na gorąco.
Risotto z kaszy
jęczmiennej z warzywami i mięsem
Składniki – 35 dag kaszy jęczmiennej, 20 dag mięsa wołowego lub drobiowego, 2 marchewki, 2 pietruszki,
1 seler, 1 por, 3 łyżki smalcu, 1 łyżka
tartej bułki, sól, pieprz.
Wykonanie – mięso opłukać, zalać

niewielką ilością gorącej wody, posolić i gotować. Warzywa umyć, obrać
i opłukać, pokroić, dodać do podgotowanego mięsa, ugotować. Mięso
i warzywa wyjąć z wywaru, drobno
pokroić mięso, zaś warzywa w paski..
Kaszę ugotować z dodatkiem tłuszczu
w podwójnej ilości wody (w stosunku
do objętości kaszy), dodać mięso i warzywa, sól, pieprz i ostrożnie wymieszać. Wysmarować tłuszczem naczynie do zapiekania, wysypać bułką tartą, wyłożyć kaszę z warzywami i mięsem, przykryć, wstawić do piekarnika
i zapiekać około 30 minut.
Fasola z parówkami
Składniki – 0, 50 kg fasoli, 20 dag
parówek, 3 łyżki oleju, 1 cebula, pół
szklanki koncentratu pomidorowego,
sól, pieprz, ząbek czosnku.
Wykonanie – fasolę namoczyć
dzień wcześniej i ugotować, cebulę obrać, opłukać pokroić w plastry
i sparzyć wrzącą wodą. Parówki obrać
z osłonek i pokroić w plasterki. Do ugotowanej fasoli dodać cebulę, parówki,
olej, następnie koncentrat pomidorowy, roztarty z solę ząbek czosnku,
pieprz i jeszcze podgotować.
Groch z wieprzowiną
i ziemniakami
Składniki – 30 dag grochu, 0, 50
wieprzowiny, 1 cebula, 0, 50 kg ziemniaków, 3 łyżki oleju, sól, pieprz, kminek, majeranek.
Wykonanie – groch namoczyć
w letniej przegotowanej wodzie i ugotować. Mięso umyć pokroić na kawałki i podsmażyć razem z cebulą,
przełożyć do rondla i dusić pod przykryciem do miękkości z dodatkiem
kminku i majeranku. Ziemniaki umyć,
obrać, opłukać, pokroić w plastry
i podsmażyć na tłuszczu do miękkości. Uduszone mięso pokroić w kostkę, dodać groch, ziemniaki, doprawić
do smaku solą i pieprzem, jeszcze
podgotować.
Ryż zapiekany
z groszkiem
i kiełbasą
Składniki – 1, 50 szklanki ryżu,
puszka groszku konserwowego, 15
dag kiełbasy lub boczku, cebula, łyżka
oleju, zielona pietruszka, sól, pieprz,
tłuszcz do wysmarowania naczynia.
Wykonanie – ryż ugotować w dużej ilości wody, odcedzić. Pokrojoną
w kostkę kiełbasę i cebule usmażyć
na oleju, wymieszać z ryżem, dopra-
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wić do smaku solą i pieprzem. Przełożyć do naczynia do zapiekania, zapiec. Przed podaniem posypać zieloną pietruszką.
Placki ziemniaczane
z białym serem
Składniki – 1 kg ziemniaków, 1
opakowanie serka homogenizowanego, cebula, jajo, 4 łyżki mąki, sól, olej
do smażenia.
Wykonanie – obrane ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce. Do ziemniaków
dodać serek, jajko, mąkę, sól i dobrze
wymieszać. Smażyć placki na rozgrzanym tłuszczu.
Surówka z buraków,
jabłek i cebuli
Składniki – 5 średniej wielkości buraków, 2 jabłka, cebula, 2 łyżki startego chrzanu, 1/2 szklanki śmietany,
sól, cukier.
Wykonanie – buraki ugotować
w łupinach, obrać i zetrzeć na tarce
o dużych otworach. Jabłka i cebulę obrać i pokroić w kostkę. Składniki wymieszać z chrzanem, śmietaną
i przyprawami.
Przepisy wybrała: Bożena Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Grabanowie
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Szansa na zdobycie funduszy

NOWY NABÓR WNIOSKÓW
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ogłosiło nabór wniosków o środki na zadania z zakresu
kultury, realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje
pozarządowe, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
artystycznych oraz podmioty gospodarcze.
Mogą być one składane na następujące programy:
1. Promocja twórczości
2. Roz wój infrastruk tur y kultur y
i szkolnictwa artystycznego
3. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
4. Fryderyk Chopin
5. Rozwój inicjatyw lokalnych
6. Promocja kultury polskiej za granicą
7. Promocja czytelnictwa
8. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9. Patriotyzm jutra
10. Znaki czasu
Termin naboru wniosków w 2008 r.
do dnia 31 maja.

PROGRAM

„DZIEDZICTWO KULTUROWE”
Realizowany jest w ramach 6 priory tetów: rewaloryzacja zaby tków
nieruchomych i ruchomych, rozwój
instytucji muzealnych, obrona dziedzictwa narodowego poza granicami
kraju, ochrona zabytków archeologicznych, tworzenie zasobów cyfrowych
dziedzictwa kulturowego, ochrona
zabytkowych cmentarzy. Jego celem
jest ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa
stanu zachowania zabytków, wsparcie
działalności muzeów oraz rozwój kolekcji muzealnych. Program dotyczy
również zabytków polskich i z Polską
związanych, znajdujących się poza
granicami kraju. Cele cząstkowe programu to m.in.: wyrównanie dostępu
do dóbr i usług kultury poprzez udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego i naukowego, zwiększenie roli
zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości oporze tworzenie zintegrowanych narodowych
produktów turystycznych, zabezpieczanie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wy-
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wozem za granicę. Budżet programu
na rok 2008 wynosi 144,57mln zł.
PRIORYTET 1.
Rewaloryzacja zabytków
nieruchomych
i ruchomych
Wnioski należy przesyłać pocztą
na następujący adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Departament Ochrony Zabytków ul. Ksawerów 13 02656 Warszawa(koperta powinna być
opatrzona napisem „Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe-nabór
2008”) osoba do kontaktu: Małgorzata
Brzozowska (022)848 10 48 wew. 112
mbrzozowska@mkidn.gov.pl
PRIORYTET 2
Rozwój instytucji muzealnych
Wnioski należy składać na następujący adres: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Narodowego, ul.
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00071 Warszawa (koperta powinna byćopatrzona napisem „Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe- nabór
2008”), Paweł Wesołowski (022) 42
10 303 pwesolowski@mkidn.gov.pl
PRIORYTET 3
Ochrona dziedzictwa narodowego
poza granicami kraju
Wnioski należy przesyłać pocztą
na następujący adres: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą ul.
Krakowskie Przedmieście 156/17, 00071 Warszawa (koperta powinna być
opatrzona napisem: „Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe- nabór
2008”), Krystyna Sałańska (022) 42
10 569, ksalanska@mkidn.gov.pl
PRIORYTET 4
Ochrona zabytków
archeologicznych
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ul. Szwoleżerów
9, 00-464 Warszawa (koperta powinna być opatrzona napisem „Wniosek
do Programu Dziedzictwo kulturowe
nabór 2008”) Anna Wieczorek (022)
826 93 52;826 17 14
PRIORYTET 5
Tworzenie zasobów cyfrowych
dziedzictwa kulturowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie
Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

(koperta powinna być opatrzona napisem „Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe – nabór 2008”), Justyna
Staniszewska (022) 42 10 259, Staniszewska@mkidn.gov.pl
PRIORYTET 6
Ochrona zabytkowych cmentarzy
Wnioski należy wysyłać na następujący adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Departament Ochrony Zabytków, ul. Ksawerów 13, 02656 Warszawa (koperta powinna być
opatrzona napisem „Wniosek do Programu Dziedzictwo kulturowe – nabór 2008”)
Osoba do kontaktu: Małgorzata
Brzozowska (022) 848 10 48 wew. 112,
mbrzozowska@mkidn.gov.pl; Zbigniew Maj (022) 848 10 48 wew. 206,
zmaj@mkidn.gov.pl
W przypadku priorytetów:2,3,4,5
refundowane mogą być jedynie koszty poniesione w roku kalendarzowym,
na które został ogłoszony program.
Dotacje przeznaczone są na realizację
zadań o charakterze merytorycznym
i inwestycyjnym. O dotacje ubiegać
się mogą wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego na zadania wykonywane w ramach programów realizowanych przez instytucje filmowe
i instytucje kultury, które zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999r.
Kryteriami oceny wniosków będą:
- sytuacja finansowa JST oraz instytucji kultury;
- znaczenie programów dla polityki
kulturalnej państwa. W roku 2008
Minister kultury i Dziedzictwa Narodowego za priorytet uznał realizację programów służących rozwojowi instytucji oraz regionów
w jakich funkcjonują.
Wnioski należy przesyłać pocztą
Elektronicznego Systemu Rejestracji
Wniosków (system gwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa)- zapewnia ministerstwo.
System pozwala na: przygotowanie
i przesłanie wniosku w formie elektronicznej; podpisanie i szyfrowanie
przesyłki przy zastosowaniu podpisu
elektronicznego (od 1 maja 2008r.);
śledzenie toku postępowania sprawy; pobieranie wzorów dokumentów.
Otrzymanie każdego elektronicznego
formularza przez ministerstwo jest
potwierdzane wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru. Jednak
oprócz przesyłania wniosku drogą
elektroniczną, konieczne jest wysyłanie wniosku w formie papierowej.
Artykuł pochodzi z pisma „Gospodarz” nr 2/2008
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BIAŁA PODLASKA

TAK NIEDAWNO NA LOTNISKU
Dowództwo pułku zostało rozmieszczone w pierwszej od strony lotniska willi wybudowanej jeszcze za czasów Podlaskiej Wytwórni
Samolotów. W jednej z następnych
mieściła się izba chorych, a w kolejnej kasyno.
Piloci trafili do baraku pozostałego
po WPRD, wykonawcy lotniska. Stał
na przedłużeniu starego pasa, gdzie
teraz odbywają się masowe imprezy,
od strony ul. Łomaskiej.
Przymiarki do rozbudowy lotniska w Białej Podlaskiej zaczęły się
w roku 1973. Zrodziła się koncepcja,
by główny pas startowy przedłużyć,
a równolegle do niego wybudować
drugi, co usprawni szkolenie i obniży
jego koszty.
Machina lotnicza była tak rozkręcona, że corocznie szkoła w Dęblinie
musiała wypuszczać około setki absolwentów. Bialska jednostka była jej
niezwykle istotnym trybem. W pułku
liczącym w latach 70. i 80. po około 70
pilotów-instruktorów utworzono trzy
eskadry. To pozwoliło na pełne wykorzystanie czasu i przestrzeni. W powietrzu bywało na raz po dwadzieścia samolotów. Oprócz dwóch zmian dziennych, latano także w nocy. Pierwsza
zamiana rozpoczynała loty o godz.
6.00. Piloci musieli półtorej godziny
wcześniej być już na lotnisku. Mechanicy jeszcze wcześniej. Po południu
latała druga zmiana dzienna. A potem
były jeszcze loty nocne. Po lotach odbywało się co najmniej dwugodzinne
przygotowanie teoretyczne do kolejnych lotów. W najgorętszym okresie
pułk nalatywał w roku średnio po 9
tys. godzin. Służba inżynieryjna mia-

ła do obsługi prawie 100 samolotów,
podczas gdy etat dla pułku przewidywał ich 48. Powinno się nimi zajmować 262 mechaników zawodowych,
a było tylko 132.
Lotnicy zżyli się z Podlasiem. Stali się gospodarzami organizowanej
przez „Słowo Podlasia” wielkiej imprezy Pożegnanie Wakacji. Utworzone za czasów płk. pil. Ryszarda Brojka
AK-pólko było pierwszym w okolicy
miejscem do spotkań towarzyskich
i biesiadowania.
Chlubą pułku był zespół pilotażowy
„Romb”. Jego skład zmieniał się z latami, ale jako prowadzący pozostaje
najbardziej w pamięci ppłk pil. Władysław Kunicki. Po odejściu z wojska był
kierownikiem Aeroklubu Tatrzańskiego
w Nowym Sączu. W Białej w zespole
z Kunickim latali: Piotr Gruszeczka,
Marian Kokoszkiewicz i Światosław
Gołub. To był główny skład. Potem
niektórych z nich wymieniali Krzysztof
Janiak, Jan Palak „Dziadek”, czy Wojciech Władyka. Po odejściu Kunickiego
wszystko przepadło.
Dziś w Białej Podlaskiej tradycje
jednostki podtrzymuje tutejszy oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Jego celem
jest kultywowanie tradycji, gromadzenie pamiątek i archiwizowanie wspomnień z historii lotnictwa. Organizacja współpracuje ze Stowarzyszeniem
Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii
oraz innymi organizacjami kombatanckimi i żołnierskimi. Na czele stowarzyszenia stoi dziesiąty w historii
pułku jego dowódca, płk pil. rez. Jan
Smolarek.
Jerzy Trudzik

Foto. archiwum

5 lutego 2008 roku przypada 50.
rocznica powstania 61. Lotniczego
Pułku Szkolno-Bojowego. Zostało
po nim tylko opustoszałe lotnisko.
I pamięć. Większa część historii tej jednostki wojskowej ma związek z ziemią
bialską. Pułk utworzony został 5 lutego
1958 roku w Nowym Mieście n. Pilicą.
Powstał na bazie 4. eskadry lotniczej
wyposażonej w samoloty Jak-11 oraz
7. eskadry latającej na samolotach
MiG-15. Pierwszym dowódcą był mjr
pil. Józef Kowalski, późniejszy generał, komendant Szkoły Orląt.
Do Białej Podlaskiej pułk przebazował się nieco ponad 30 lat temu,
27 października 1977 roku. Operacja
trwała jeden dzień. Do przemieszczenia było sto samolotów, w tym 25
dwumiejscowych. By polecieć nimi
na raz nie starczało pilotów. Po pierwszym rzucie powietrznym samoloty
transportowe z Krakowa przewiozły
pilotów i ich spadochrony z powrotem do Nowego Miasta. Stąd czekał
ich kolejny lot. Niektórzy obrócili nawet trzeci raz. Sam przelot trwał przeciętnie 28 minut.
Pierwszy w Białej wylądował dowódca pułku ppłk pil. Aleksander Turczyniak. Przyprowadził klucz, w którym znalazł się także dowódca drugiej
eskadry ppłk pil. Władysław Klimczak.
Ten lądował na nowym pasie jako drugi. Jako ostatni na samolocie dwumiejscowym przylecieli mjr pil. Piotr Gruszeczka i por. pil. Jan Palak.
Bialskie lotnisko było idealne. Podczas rozbiegu i po przyziemieniu piloci
nie czuli drgań, jakich doznawały samoloty w Nowym Mieście, czy gdzie
indziej. Wtedy z lotniska było widać
hangar, dworzec kolejowy z wieżą ciśnień i w ogóle całe miasto. Dziś gęsty
las już na to nie pozwala.

Ważnym wydarzeniem było zorganizowane 10 sierpnia 2002 r. przez Bialskopodlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego
spotkanie lotniczych pokoleń 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego. Kilku lotników upamiętnionych na tym grupowym zdjęciu już nie żyje.
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Walentyna Trojanowska, pedagog, pisarka i publicystka, córka Józefata i Franciszki z Filipowiczów urodziła się 9 listopada 1817 roku w Sławatyczach. Na chrzcie nadano jej imiona Walentyna Karolina. W Sławatyczach ukończyła szkołę elementarną,
po czym w 1831 roku rodzice skierowali ją na pensję Plewińskiej do Warszawy. Tam uczył ją m.in. Stanisław
Jachowicz, znany pedagog i bajko-

29 lat, panna Walentyna przenosi się
do Lwowa. Podejmuje tam pracę mentorki tj. domowej nauczycielki córek
księżnej Jadwigi Zamoyskiej – Sapieżyny i księcia Leona Sapiehy.
Dla zabawy dziewczynek układała
wieczorki, na których zgromadzały się
rówieśniczki i panienki starsze z rodzicami. Obok gier towarzyskich wprowadzała wydawnictwo dzienniczka
pisanego pod swoją redakcją. Stały-

Literatka
ze Sławatycz
pisarz, uznany później za pierwszego
poetę piszącego dla dzieci. Kończąc
pensję pozostała tam w charakterze
nauczycielki. Uczennicą jej była Jadwiga Łuszczewska używająca później pseudonimu literackiego Deotyma. Trojanowska wyniosła z pensji
ugruntowane przygotowanie pisarskie. Będąc w szacunku dla klasycznej
literatury, podąża za swoim mistrzem
(Jachowiczem) ogłaszając w sposób
czytelny swoje utwory poetyckie, począwszy od 1831 roku w następujących czasopismach i wydawnictwach
zbiorowych: „Światowid” – czyli zbiór
najciekawszych powieści i artykułów
tak tłumaczonych jak i oryginalnych
nauce i zabawie poświęconych, „Kłosy”, „Nowiny”, „Ognisko Domowe”,
„Przegląd”, „Przyjaciel Ludu”, „Pierwiosnek”, „Jutrzenka”. W miesięczniku poświęconym filozofii, historii i literaturze pn. „Prace literackie wyjęte
z Pielgrzyma”, „Dla Głodnych” – pismo zbiorowe z utworów kobiecego
pisma wydane przez Stowarzyszenie
Towarzystwa Oszczędności Kobiet
we Lwowie.
W „Bardzie oswobodzonej Polski”, zawierającym utwory sygnowane i anonimowe z czasów powstania
listopadowego i lat późniejszych, tłumaczyła poezję obcą. W latach 184348 współredaguje „Zorzę” tzw. dziennik młodemu wiekowi poświęcony,
zasila ją opowiadaniami cyklicznymi
m.in. takimi jak „Wianki” i „Pamiętnik
Lalki”. Oprócz pisanych prozą ważną
pozycję stanowią jej wiersze. Mając
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mi współpracownikami byli: Wincenty Pol i ksiądz Antoniewicz (1807-52),
uczestnik powstania listopadowego,
wybitny kaznodzieja i działacz klerykalny. „Dzwonek” przeczytany na wieczorku przez tydzień kursował od domu do domu za opłatą od przeczytania, po krajcarze. Drobne to pisemko
miało powodzenie i niemałą przynosiło korzyść materialną na pożytek
biednych.
W domu dorastających córek Sapiehów urządza dla młodzieży wieczory literackie. Poddaje myśl urządzania
zbiorowych godzin literatury polskiej
z propozycją uproszenia do jej wykładów występuje do wspomnianego
Wincentego Pola, którego żona była jej przyjaciółką. W jednym tygodniu zbiera po kilkanaście słuchaczek
i rozpoczyna arcypożyteczne wykłady
Pola za opłatą 10 guldenów miesięcznie od osoby. Była to rzecz dla tych
osób bardzo interesująca i użyteczna,
bo wyższych szkół żeńskich wówczas
we Lwowie nie było, a w wychowaniu
domowym uczono najwyżej obcych
języków, muzyki i tańca.
Walentyna poznaje w domu swoich pracodawców Juliana Horoszkiewicza (ur. 1816, zm. 1900) pisarza,
pamiętnikarza, byłego więźnia politycznego, który od 1848 roku zaczął
pracować jako osobisty sekretarz Leona Sapiehy. W latach 1850-51 wydała cztery zeszyty wydawnictwa zbiorowego „Dzwonek”, gdzie prócz jej
utworów znajdują się m.in. wiersze
Juliana Horoszkiewicza. W 1851 roku

zawiera z nim związek małżeński, pozostając nadal do roku 1859 na posadzie u Sapiehów. Bliskich stosunków
z Sapiehami nigdy nie zerwała. Zakłada we Lwowie pensjonat dla panien
i prowadzi go nieprzerwanie przez 21
lat (1859-80). Była to wzorowo prowadzona pensja dla panien propagująca
zasady chrześcijańskie i patriotyczne
uznana za pierwszą świecką szkołę
dla dziewcząt we Lwowie. Pensjonarką Trojanowskiej – Horoszkiewiczowej
była m.in. Maria Gabriela Janowska,
późniejsza znana pisarka używająca
pseudonimu Gabriela Zapolska.
Celem pracy pedagogicznej i twórczości publicystycznej Walentyny Trojanowskiej – Horoszkiewicz było to,
co wydawało się najważniejsze na lata
powstańcze tj. wpajanie poczucia narodowego, szczególnie w najmłodsze
pokolenie.
Cenzura w okresie przed powstaniowym i w czasie samego powstania styczniowego nie dopuszczała
na łamy prasy jakichkolwiek informacji o wystąpieniach antyrosyjskich,
wybuchach walk, a następnie akcji
powstańczych.
Życie i twórczość sławatyckiej publicystki urozmaicił fakt obcowania
z wieszczem narodowym, Adamem
Mickiewiczem i jego rodziną w Paryżu.
Była np. obecna na obiedzie pożegnalnym, jaki wydali Czartoryscy (sąsiadujący majątkami z dobrami sławatyckimi) dla wyjeżdżającego w 1855 roku
w miesiącu wrześniu do Turcji (przybył
do Stambułu 22 września) – Adama
Mickiewicza. Pozostawiła trwały zapis z tegoż pożegnania w czasopiśmie
„Kłosy”. Miała czworo dzieci, z których syn Stanisław (1856-1905) był
inżynierem, konstruktorem budowy
maszyn parowych. Projektował i wykonywał liczne wodociągi i urządzenia
elektryczne m.in. w zakładzie kąpielowym w Rabce. Wykonał też projekt
racjonalnego pozyskiwania energii
wodnej potoku Bystry w Zakopanem
dla fabryki papieru hrabiego Zamoyskiego. Córka Zofia (zmarła w 1941
roku) prowadziła, idąc w ślady matki, pensjonat żeński we Lwowie, później założyła własną szkołę muzyczną.
Wnuczka tj. córka Stanisława nosząca
imię po babci Walentyna Horoszkiewiczówna (1890-1949) była doktorem filozofii na UJ w Krakowie i sekretarzem
Uniwersytetu Wileńskiego.
Walentyna Trojanowska – Horoszkiewicz zmarła po wieloletniej chorobie 25 września 1891 roku i spoczywa
we Lwowie. Pośmiertnie zostały wydane we Lwowie w roku 1893, nakła-
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dem księgarni Jakubowskiego i Zadurowicza „Deklamacje – zbiór poezji do użytku zakładów wychowawczych”, z którymi była związana przez
całe dorosłe życie. Również pośmiertnie wydano nakładem Michała Arcta
w 1899 roku „Wiersze i deklamacje dla
dzieci” oraz w przedziale „Kochajmy
się bracia” na stronie 234 odnalazłem

wiersze Walentyny Trojanowskiej
– Horoszkiewicz wśród tak znanych
pisarzy, jak Konopnicka, Jachowicz,
Lenartowicz, Fredro, Poll, Kraszewski,
Mickiewicz, Syrokomla.
Odnosząc się z należną estymą
do rozsławiającej sławatycki rodowód, Walentyny Trojanowskiej – Horoszkiewicz należy zwrócić uwagę

na znaczące dla kultury polskiej nazwiska z jakimi dane jej było obcować.
Znaczenie jej działalności dla kultury
polskiej w okresie zaborów nie jest dotychczas docenione. Trojanowska zasługuje na wdzięczną pamięć, choćby
przez nadanie jednej z ulic sławatyckich jej imienia, stąd pochodziła.
Krzysztof Gruszkowski

Gmina Terespol

Studniówka w Małaszewiczach

Towarowych i Przeładunku PKP CARGO S.A. Jan Antoniuk. Młodzież bawiła się wspaniale do białego rana.

12 stycznia w Zespole Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
pierwszy bal zwany studniówką miało
110 abiturientów uczących się w klasach:
III b1, IIIb2 straż graniczna
IIIg zarządzanie informacją
IIIu integracja europejska
IVct technik elektronik, technik teleinformatyk
W przepięknej scenerii „Paryża nocą” uroczystym polonezem kierownictwo szkoły w osobach: dyrektora
Mieczysława Romaniuka i zastępcy
Zuzanny Tarnowskiej oraz młodzież
rozpoczęli bal.
Blasku uroczystości przysporzyli
licznie przybyli goście i proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach ks. Jerzy Kasprzycki, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, radny
powiatu bialskiego Mariusz Kostka,
wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, burmistrz Terespola Jacek Danieluk, dyrektor Zakładu Przewozów
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Informator turystyczny
Z inicjatywy Starostwa Powiatowego ukazał się informator turystyczny powiatu bialskiego. Jest to poręczne wydawnictwo, przydatne w celach turystycznych. Wydawnictwo
jest skierowane przede wszystkim do turystów chcących odwiedzić południowe Podlasie.
Liczne atrakcje kulturowe, malownicze zakątki krajobrazowe oraz podlaska gościnność
i kuchnia kuszą nie tylko gości z Polski, ale także z zagranicy. Informacje są podzielone na
poszczególne gminy i miasta znajdujące się na terenie powiatu bialskiego oraz na temat
Białej Podlaskiej. Przy nich znajdują się adresy usługodawców przewozowych, przewodnickich, instytucji publicznych, kultury, sportu i turystyki, a także banków oraz baza noclegowa. Krótko opisane są także najważniejsze atrakcje turystyczne, a opisy miast i gmin są
opatrzone zdjęciami. Jest część poświęcona na Podlaski Przełom Bugu, szlaki turystyczne
oraz kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych i sportowych powiatu bialskiego. Informacje są przedstawione w sposób przejrzysty i z pewnością będą pomocą w zwiedzaniu powiatu. Wydawnictwo opatrzone jest zaproszeniem starosty bialskiego do przyjazdu
w celach wypoczynkowych i turystycznych wszystkich, którzy chcą zasmakować w pięknie
przyrody, przyjechać do powiatu bialskiego w celach rekreacyjnych oraz odpocząć także
w sposób czynny. Informator zawiera mapkę z obiektami godnymi odwiedzenia, szlakami
turystycznymi oraz miejscami noclegowymi.
AJ
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„Działo się w mieście Biała dnia
dwudziestego trzeciego lutego 1863 r.
o godz. 10 rano. Stawili się Mikołaj
Dzikowski, wójt gminy Biała lat sześćdziesiąt, i Albin Tomaszewski, urzędnik z biura Powiatu Bialskiego, lat dwadzieścia osiem mający, obydwaj w Białej zamieszkali i oświadczyli nam, iż
dnia dwudziestego pierwszego bieżącego miesiąca i roku o godzinie pierwszej po południu poległ w potyczce
bojowej pod wsią Sycyną, Aleksander Szaniawski, dziedzic dóbr krasowskich, lat czterdzieści trzy, mający syn
Jana i Anieli małżonków Szaniawskich
nie żyjących. Pozostawił po sobie żonę
Laurę z Grabowskich we wsi Krasówce zamieszkałą. Po przekonaniu się

rotmistrz Zjachtanow, a liczbę kawalerzystów określa się na ponad 200 ludzi. Atakiem na Łomazy w dniu wybuchu powstania miał dowodzić Gustaw
Nowakowski z mieszczanami z Łomaz
i częścią sił powstańczych z Huszczy
i Wisek. Na Rossosz miał uderzyć Leopold Czapiński, dowodząc mieszczanami z Rossosza oraz pozostałą
szlachtą z Huszczy i Wisek. Oddziały
te, po pomyślnie zakończonym ataku,
miały maszerować na Białą Podlaskę.
Ostatecznie napadem na Łomazy kierował Aleksander Szaniawski z własną
grupą powstańczą. Zastępcą Szaniawskiego był Leopold Czapiński. Do sztabu dowódczego należał też administrator kościoła rzymsko-katolickie-
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przybył naczelnik wojskowy powiatu
bialskiego Roman Rogiński. Na jego
polecenie Szaniawski ze swoim oddziałem udał się do Zalesia, niszcząc
po drodze most na Krznie (na drodze
Terespol-Biała Podlaska). Po krótkim
pobycie w rejonie Zalesia ponownie
udaje się do Łomaz. W Łomazach 26
lub 27 stycznia 1863 r. Szaniawski toczy drugą bitwę z Moskalami, tworząc
nowy oddział powstańczy w liczbie
100 żołnierzy. „27 stycznia w Łomazach na Podlasiu zaledwie sformułował się oddział 50 strzelców i kosynierów i stanął przed kościołem, oczekując błogosławieństwa kapłańskiego,
napadnięty został przez 60 ułanów
moskiewskich, dowodzonych przez

Powstanie Styczniowe na Podlasiu

BOHATER Z KRASÓWKI
naocznie zejścia Aleksandra akt ten
stawiającym świadkom przeczytany,
przez Nas i świadków podpisany został: ksiądz K. Kalinowski – administrator Parafii Bialskiej; Mikołaj Dzikowski,
Albin Tomaszewski” nr 12 – wypis z aktów zgonów parafii św. Anny w Białej
Podlaskiej, w piwnicach (pod kościołem) pochowany.
Aleksander Szaniawski był organizatorem grupy, a później oddziału powstańczego złożonego z pracowników
rolnych pracujących w jego rodzinnym
majątku ziemskim w Krasówce (gm.
Łomazy) Razem z nim w powstaniu
udział brała jego żona Laura (Aleksandra) Szaniawska. W miesiącach: marzec, kwiecień i maj 1863 r. była kurierem w oddziale powstańczym księdza
Stasiukiewicza z Janowa Podlaskiego.
Miała 40 lat. Oddział ks. Stasiukiewicza liczył ok. 250 powstańców. Został
rozbity przez wojska rosyjskie pod Mazanówką 25 maja 1863 r. Dalsze losy
żony Aleksandra Szaniawskiego nie
są do końca rozpoznane.
Według planu akcji powstańczej
1863r., jednocześnie miały zostać zaatakowane na terenie powiatu bialskiego: Kodeń, Łomazy, Rossosz i Biała Podlaska. W Łomazach w styczniu
1863 r. stacjonował drugi szwadron
smoleńskiego pułku ułanów. Sztab
tego pułku z trzecim szwadronem
ułanów stacjonował w Międzyrzecu Podlaskim. Dwa pozostałe szwadrony w Wisznicach i we Włodawie.
W Łomazach szwadronem dowodził
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go w Huszczy ks. Walenty Nawrocki,
który przyprowadził ze sobą szlachtę
z Wisek i Huszczy. Ze Studzianki przybyli z grupą Tatarów Maciej Tupalski i Okmiński. Funkcje zwiadowcze
sprawował ks. Nawrocki. Aleksander
Szaniawski, dowodząc całością wyżej
wymienionych grup powstańczych
w liczbie ponad 250 partyzantów, zaatakował garnizon wojsk rosyjskich
w Łomazach nocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. Żołnierze rosyjscy w Łomazach nie spodziewali się wybuchu
powstania i ataku na ich garnizon.
Byli całkowicie zaskoczeni i nie próbowali walczyć. W wielkim nieładzie
i pośpiechu opuścili Łomazy, kierując
się na Białą i Międzyrzec. „23 stycznia 1863 r. Aleksander Szaniawski
z ks. Nawrockim i Czapińskim wpadli
w nocy na 23 stycznia na czele oddziału z 250 powstańców złożonym do Łomaz. Ułani pułku smoleńskiego, którzy
stali w sile 200 koni w miasteczku, nie
przygotowani, zostali tak nagle wśród
ciemnej i dżdżystej nocy zaatakowani,
że nie zdążywszy osiodłać koni, zbiegli do rynku. Tu powstańcy uderzyli
na nich z kosami, co taki wśród jazdy
popłoch wywołało, że pędem w rozsypce wymknęła się z miasta i uciekła do Międzyrzeca. Szaniawski zabrał do niewoli wachmistrza i trzech
żołnierzy, wziął rzędy na 70 koni oraz
broń i amunicję”.
Oddział powstańczy Szaniawskiego po zdobyciu Łomaz wycofał się
do Huszczy. Tam 23 stycznia 1863 r.

Czerkiesa. Wytrzymawszy dwie salwy, sformowali się nasi poza ogrodzeniem cmentarnym i zaczęli stamtąd
prażyć Moskali tyralierskim ogniem.
Spostrzegłszy się najeźdźcy, że gorąco, a przystęp do cmentarza trudny,
rozpierzchli się w nieładzie, lżej ranni,
a mający jeszcze konie pod sobą, unieśli życie; trupów na placu 7, koni zabito
2, a 2 wzięto żywe, w domu zbornym
moskiewskim zabrano broń i amunicję. Moskale potem napadli na procesję, lecz odparci zostali” (Wiadomości z pola bitwy z 10.02.1863; także:
S. Zieliński, Boje i potyczki 1863-1864;
B. Górny, Monografia powiatu bialskiego woj. lubelskiego; S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864).
Według przekazywanych ustnie informacji przez najstarszych mieszkańców, w jednej z bitew pod Łomazami
zginął syn Aleksandra Szaniawskiego, dzisiaj w rejonie styku trzech wsi:
Łomazy II, Bielany i Krasówka, miejsce pochówku nieustalone. Pośrednio świadczyć o tym może akt zgonu,
w którym nie wymienia się jakichkolwiek dzieci pułkownika Szaniawskiego, jedynie żonę.
Jeszcze tego samego dnia Aleksander Szaniawski był już w Janowie
Podlaskim w zgrupowaniu Romana
Rogińskiego. Rogiński mianował go
pułkownikiem i powierzył dowodzenie oddziałem strzelców w sile dwóch
kompanii – ok. 300 żołnierzy. Razem
z Rogińskim Szaniawski walczył 1 lutego 1863 r. pod Białką k/Białej Pod-
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laskiej; 4 lutego 1863 r. pod Niemirowem i 7 lutego 1863 r. pod Siemiatyczami. Ta ostatnia bitwa zakończyła się
przegraną powstańców. Pododdziały
R. Rogińskiego wycofały się w kierunku Puszczy Białowieskiej. Tutaj 10
lutego 1863r. nastąpił podział na tle
rozbieżności co do terenów dalszych
działań operacyjnych powstańców.
Rogiński chciał iść dalej na Litwę
i tam wzniecać powstanie, natomiast
Walenty Lewandowski jako naczelnik wojskowy województwa podlaskiego uważał, że powinni walczyć na terenie swojego województwa. Rogiński razem
z ok. 150 powstańcami pozostał w Puszczy Białowieskiej, natomiast pułkownicy W. Lewandowsk i
i A. Szaniawski z oddziałem liczącym 12 jeźdźców i około 70 piechurów udali się w re jon Białej Podlaskiej;
13 lutego 1863 r. przekroczyli Bug w okolicy
wsi Zabuże. Tutaj Lewandowski powierzył
Szaniawskiemu do wództwo nad cał ym
oddziałem i mianował
go jednocześnie naczelnikiem wojskowym powiatu Biała Podlaska.
14 lutego pułkownik
Szaniawski zaatakował
drugą kompanię rewelskiego pułku piechoty pod
Woskrzenicami, gdzie Moskale bronili mostu na rzece
Krznie na trasie Terespol-Biała
Podlaska. Szaniawski zdobył most
i przed spodziewaną odsieczą z Białej ukrył się z oddziałem w okolicznych
lasach. W bitwie według źródeł rosyjskich zginęło dwóch powstańców,
a liczba rannych nie została ustalona,
gdyż powstańcy na placu boju pozostawili jedynie jednego b. ciężko rannego. Sami powstańcy zdobyli kilkadziesiąt karabinów.
Następnie Szaniawski razem z Lewandowskim udają się z oddziałem
do Łomaz i Rossosza, gdzie zaopatrują się w żywność, odzież i pieniądze.
20 lutego 1863 r. są w Witorożu, gdzie
łączą się z oddziałem kapitana Karola
Krysińskiego. W tym czasie dociera
do Witoroża wiadomość, że do Białej maszeruje wojsko rosyjskie w sile
około 500 żołnierzy. Szaniawski decyduje się zaatakować kolumnę Moskali, wybierając na miejsce zasadzki
szosę między Sycyną, a Worońcem

w pobliżu istniejącej podówczas stacji pocztowej.
Na kilka lat przed wybuchem II
wojny światowej ówczesna właścicielka majątku Woroniec Izabela Mirska
w miejscu bitwy przy szosie Biała Podlaska – Warszawa ufundowała skromny pomnik z krzyżem. Rozproszeni
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po bitwie pod Sycyną żołnierze zostali
zebrani przez pułkownika Lewandowskiego i oddani pod komendę kapitana
Karola Krysińskiego, który był jednocześnie adiutantem Lewandowskiego.
Szlak bojowy tych żołnierzy (w tym
pochodzących z gminy Łomazy) to powiat łukowski, następnie z Sosnowicy
przez Motwicę do Rossosza i przez Witoroż, Kąkolewnicę do wsi Grężówka
pod Łukowem. Tu 13 marca 1863 r.
oddział liczący około 250 powstańców
stoczył bitwę z liczącym 500 Moskali oddziałem. Następnego dnia drugą
bitwę pod Staninem; 15 marca w rejonie wsi Osicze. Dnia 22 marca 1863 r.
walczy w bitwie pod Garwolinem, a 24
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marca pod Różą, gdzie Lewandowski
dostaje się do niewoli.
Członkowie oddziału Szaniawskiego, którymi dowodził Krysiński, przedostają się w rejon powiatu bialskiego,
gdzie łączą się z oddziałem Aleksandra Czarnieckiego – Bończy. Razem
z nim toczą 15 kwietnia 1863 r. bitwę
pod Wólką Plebańską, 6 maja 1863 r.
atakują Międzyrzec Podlaski.
16 czerwca oddział Krysińskiego
toczy bitwę z Rosjanami na polach wsi
Burwin (w pobliżu Krasówki, tj. majątku Szaniawskich). Poległo około
40 powstańców. Do dziś pozostały po bitwie dwa zbiorowe groby. Mogiła powstańców była
przy polu Jana Koniuszuka
w kolonii Burwin przy drodze
do Białej Podlaskiej. Miejsce
to w przekazie miejscowej ludności jest nazywane „Mogiłki” i oznaczone
drewnianym, katolickim
krzyżem. W jej pobliżu,
po drugiej stronie rzeki
Rudka, już w gminie Drelów (ok. 200m od rzeki)
w lesie o nazwie „Byk”
pochowani zostali Moskale. W miejscu tym został usypany kopiec.
Ostatnia bit wa powst ania st yczniowego
w rejonie Łomaz rozegrała się 16-17 listopada 1863
r. Na marginesie warto dodać, że powstańcy, którzy
dostawali się do niewoli byli
poddawani nieludzkim karom,
np. wspomniany wcześniej ks.
Nawrocki najprawdopodobniej
aresztowany jeszcze w 1863r. został
wywieziony na Syberię, gdzie zmarł.
Według innego przekazu ks. Nawrocki został skazany na 200 pałek – zmarł
w czasie bicia, miał 86 lat.
Aleksandrze Szaniawskiej (z domu
Grabowskiej, pochodzącej ze szlachty
puszczańskiej, do dzisiaj część Huszczy oznaczona jest „Grabowszczyzna”przypisuje się ufundowanie przy wjeździe do Łomaz (droga Łomazy-Biała
Podlaska, ul. Spółdzielcza) w końcu
XIX w. tzw. Kapliczki „Lubatyńskiej”
– od nazwy części folwarku w Krasówce o nazwie „Lubatynek” (część
majątku Szaniawskich). Być może jest
to związane z chęcią upamiętnienia
śmierci syna i męża. Kapliczka została odrestaurowana w 2007r. staraniem
proboszcza parafii rzymsko-katolickiej ze środków wspólnoty parafialnej
w Łomazach.
Romuald Szudejko
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GRABANÓW, wieś w gminie Biała
Podlaska. Pierwsza pisana wzmianka
pochodzi z 1522 r., kiedy to Jerzy Iwanowicz Ilinicz ufundował w Białej kościół farny, któremu nadał wieś Grabanów i dziesięcinę z miasta. Od ok.
1527 r. własność Heleny (z Iliniczów)
i Piotra Kiszków, a potem do 1583 r.
Mikołaja Kiszki i jego żony Barbary
z Chodkiewiczów. Od 1594 r. w rękach Radziwiłłów, jako część majątku

dowany na. siedzibą Wojewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego. Obecnie zaadoptowany na hotel podległy
LODR w Końskowoli. Nie zachowały
się zabudowania gospodarcze z początku XX w.: stajnia i wozownia.
Wokół zabytkowego obiektu park
krajobrazowy z XIX wieku z długą
aleją dojazdową niegdyś na grobli pomiędzy stawami. W parku pomnik z II
wojny światowej. Około 200 m od par-

SŁOWNIK PODLASKICH
MIEJSCOWOŚCI
Roskosz wchodzącego w skład hrabstwa bialskiego. Anna z Sanguszków
Radziwiłłówa w 1714 r. rozbudowała
folwark i założyła bażantarnię. W 1822
r. majątek kupił Popławski i wkrótce
sprzedał go Grabowskim. W XIX w.
w skład dóbr wchodziła wieś i folwark
Grabanów, Kozula i awuls Julków.
Z zakładów produkcyjnych działały:
gorzelnia, młyn i cegielnia. Od końca
XIX w. należał do Szulców. Ostatnim
właścicielem w okresie II wojny światowej do reformy rolnej w 1944 r. był
Wacław Szulc.
W lipcu 1944 r. Grabanów został wyznaczony na miejsce koncentracji 30 DP AK operującej wcześniej za Bugiem, na Polesiu. Na dzień
10.08.1944 r. stan osobowy dywizji
wynosił ok. 1500 żołnierzy. W ramach
akcji „Burza” postanowiono ruszyć
na pomoc powstańcom w Warszawie.
Dotarto do Otwocka i tu żołnierze zostali aresztowani przez NKWD. Szeregowców przewieziono do obozu
na Majdanku, a rozbrojonych oficerów do obozu etapowego w Brześciu. W szkole, która nosi imię walecznej jednostki z Kresów, została
umieszczona tablica pamięci bohaterskich żołnierzy z 30 DP AK.
Klasycystyczny dwór murowany
został wzniesiony w latach 60. XIX w.
dla Grabowskich. Domniemanym architektem był Franciszek Jaszczołd,
autor kilku projektów realizowanych
w regionie-Neple, Roskosz, a po drugiej stronie Bugu w Mereczowszczyźnie oraz Wistyczach. W końcu XIX
w. dwór przechodzi w ręce Szulców.
Zniszczony w 1939 r., po wojnie upaństwowiony i odrestaurowany w latach
1974-75 i w latach 1986-88 przebu-
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ku pomnik przyrody – głaz narzutowy
o obwodzie 565 cm.
ŁOMAZY – siedziba urzędu gminy,
wieś nad Zielawą przy drodze Biała
Podlaska – Wisznice, licząca ok. 1500
mieszkańców. Król Kazimierz Jagiellończyk w 1447 r. odłączył Łomazy
od starostwa parczewskiego i przyłączył do Ziemi Brzeskiej w Wielkim
Księstwie Litewskim. Osada była dwukrotnie miejscem obrad sejmu Polski
i Litwy (w 1451 i 1464 r.). W 1568 r.
Zygmunt August przyznał Łomazom
prawo miejskie magdeburskie, herb,
przywilej na targi i dwa jarmarki w roku. Mieszczanie zostali zobowiązani
do utrzymania mostów na gościńcu
wileńskim oraz wybudowania własnym kosztem ratusza. W tym okresie było tu dobrze rozwinięte rzemiosło (6 kowali, 7 szewców, 4 cieśli,
5 kołodziei, 2 krawców, ślusarz, kuśnierz, młynarz, miodosytnik i piwowar). Mieszkało tu dużo Żydów, gdyż
w pobliskiej Białej Radziwiłłowie wydali zakaz osiedlania się ponad ściśle
określoną ilość.
Upadek znaczenia traktu handlowego wiodącego z Krakowa przez Lublin
i Parczew do Wilna, przy którym leżały Łomazy, spowodował w XVII w. zahamowanie rozwoju miasta. W 1769 r.
doszło pod Łomazami do bitwy konfederatów barskich z Rosjanami, w której zginął Franciszek Puławski – brat
Kazimierza. W nocy z 22 na 23.I.1863 r.
oddział powstańczy liczący 250 ochotników na czele z Aleksandrem Szaniawskim i ks. Nawrockim z Huszczy
skutecznie zaatakował ułanów pułku
smoleńskiego zmuszając 200 Rosjan
do ucieczki do Międzyrzeca Podlaskiego. Zdobyto rzędy na 70 koni oraz broń

i amunicje. Wojska carskie wróciły 26
stycznia i doszło do potyczki, w której
powstańcy ukrywszy się za ogrodzeniem cmentarza zmusili przeciwnika
do opuszczenia miasta.
Łomazy w drugiej połowie XIX w.
liczyły 3 tys. ludzi, po połowie katolicy i Żydzi. Była tu fabryka kapeluszy,
garbarnia, 2 młyny, mydlarnia, cegielnia, duże targi bydła i koni. Patriotyczna postawa ludności w powstaniu
styczniowym i opór unitów przed prawosławiem przyczyniły się do decyzji
władz carskich o zabraniu Łomazom
praw miejskich. Prześladowanie unitów rozpoczęło się już w 1867 r., kiedy
to sprzeciwili się wprowadzeniu prawosławnej obrzędowości. Druga fala prześladowań nastąpiła w 1874 r. Za opór
wszyscy parafianie byli bici nahajkami, 40 wywieziono potem do Rosji,
dobytek sprzedano, aby opłacić kontrybucję.
W czasie II wojny światowej Niemcy otworzyli dla Żydów getto i podczas jego likwidacji w 1942 r. wszystkich tj. 1700 osób rozstrzelali w lesie
„Chały”. Partyzanci ze Szkoły Podchorążych BCh pod dowództwem Stefana Skoczylasa „Konara” 31.V 1944 r.
zniszczyli akta urzędu gminnego oraz
uwolnili więźniów. Bojownikom ruchu
oporu wystawiano w Łomazach pomnik w centrum osady.
Parafia była erygowana w 1451 r.,
trzy kolejne fundacje kościołów kończyły się pożarami świątyni (1657 roku,
1783 roku i 1795 roku). Wybudowany
w 1852 rok kościół został zamieniony
na cerkiew w 1878 r. (rozebrana została
w 1938 r.). Kościół parafialny p.w. św.
Piotra i Pawła w stylu neogotyckim został wybudowany w latach 1907 – 1911
wg projektu arch. Władysława Wołłodko z Białej Podlaskiej Wewnątrz dwa
krucyfiksy drewniane z XVIII w., kolekcja ornatów z XVIII w. oraz obraz barokowy olejny na płótnie z II poł. XVIII w.
„Matki Boskiej z Dzieciątkiem”.
Kaplica cmentarna pw. św. Jana
Ewangelisty, drewniana o zrębowej
konstrukcji z 1795 r., na cmentarzu
wiele starych nagrobków, m.in. rodziny Barwińskich z Dubowa.
Kapliczka przydrożna, murowana
z początku XX w. ze współczesną rzeźbą św. Jana Nepomucena
Cmentarz żydowski, nie zachowały się macewy, pozostały tylko ślady
mogił. Pomnik Tadeusza Kościuszki
przed Szkołą Podstawową, która nosi imię naczelnika Insurekcji. W Łomazach tworzył wybitny rzeźbiarz ludowy
Franciszek Sadownik.
Szczepan Kalinowski
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edaktor Grzegorz Michałowski i wspomagające go grono
współpracowników mają powody do satysfakcji. W ubiegłym roku Podlaskiemu Kwartalnikowi Kulturalnemu stuknęło 20 lat. Pismu wciąż
przybywa nowych czytelników, zainteresowanych publikacjami, jakich
od pewnego czasu trudno szukać
na łamach bialskiej prasy. Kwartalnik wyspecjalizował się w obszernych wspomnieniach sprzed lat i póki co konkurencja mu nie rośnie. Tym
bardziej, że wspomnienia dotyczą ludzi mieszkających kiedyś po obu stronach Bugu. Nie bez powodu nazywa
się go pismem pogranicza. Co miesiąc
czytelnicy mogą liczyć na porcję starannie dobranych i co ważne unikatowych tekstów.
Początki były dużo skromniejsze.
Wydawanie periodyka, traktowanego
jako witryna kulturalna województwa
bialskopodlaskiego, zainicjowała nieżyjąca Danuta Bołtowicz, ówczesna dyrektor WDK. Szybko znalazła sojuszników i tak przy bardzo niskich nakładach finansowych narodziło się nowe pismo.
Z biegiem lat puchło i nabierało
rozmachu. Teraz liczy 120 stron
z kolorową okładką, a kolegium
redakcyjnemu nie brakuje tekstów na następne wydania. Autorzy zgłaszają się w różnych stron
Polski, kierowani nostalgią za małą ojczyzną, którą tu pozostawili.
Piszą też ludzie z Białorusi.
W grudniu ub. roku pojawił się
jubileuszowy numer PKK. Oprócz
resume Emilii Trandy-Androsiuk,
przypominającego niełatwe początki i kolejne etapy rozwoju,
znaleźć w nim można ciekawe
artykuły o charakterze przyczynkarskim.
Ernest Szum z Białej Podlaskiej pisze o udziale podlaskiej
szlachty w sejmikach ziemskich.
Stan szlachecki Podlasia był najliczniej reprezentowany przez
ubogą szlachtę zagrodową. Nie
posiadała ona wykształcenia, ale
osiągała znaczne wpływy polityczne
dzięki temu, że stawała się stronnikami ugrupowań magnackich. Do czasów Unii Lubelskiej część zagrodowej
szlachty poddańczej nie miała praw
publicznych i możliwości uczestnictwa w zjazdach i sejmikach. Potem
było lepiej, co niektórzy wykorzystali skwapliwie do lokalnych karier. Tak
naprawdę politykę prowadzili lokalni
dygnitarze z wielkich rodów magnackich i wysocy rangą duchowni, ale

Jubileuszowy Kwartalnik

Znaczące pismo pogranicza
do poparcia u braci szlacheckiej potrzebowali stronników. Zostawali nimi
przeważnie lokalni liderzy, dysponujący autorytetem i siłą perswazji. Prestiż
zapewniały im godności ziemskie, o jakie skutecznie zabiegali. W drugiej połowie XVI wieku i w XVII wieku urząd
sędziego grodzkiego był podstawą
udanej kariery politycznej. Wybrani
do sejmików liderzy szlacheccy wpływali na treść uchwał podejmowanych
na zjazdach i sejmikach, choć wyraźne
wskazówki otrzymywali od magnatów
i byli ich stałą „klientelą”.
Pogmatwane dzieje kilku pokoleń
rodziny Pieńkowskich spisał zmarły przed 17 laty Wacław Pieńkowski
z Białej Podlaskiej. Mają one charakter
poznawczy i uniwersalny zarazem. Po-

dobne sytuacje dotyczyły wielu podlaskich rodzin przed pierwszą wojną
światową i w okresie międzywojennym. Tekst opatrzony został zdjęciami
ze zbiorów domowych znanego plastyka Romana Pieńkowskiego.
Anna Kowalczuk z Gdyni (ale
z podlaskimi korzeniami) wybrała się
w podróż do Nepalu i tam uświadomiła sobie związki między znaną sobie doliną Bugu a Kotliną Katmandu.
Dwie odległe geograficznie krainy,
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choć na pozór różne, mają zdaniem
autorki sporo cech wspólnych. Łączy
je styk wielu kultur, religii i nacji. Taka
magiczna przestrzeń ma w sobie dużą
dawkę tolerancji i otwartości. W odległym od Polski Katmandu Kowalczuk
zrozumiała jak ważne jest dla niej Podlasie, traktowane niczym pierwotna
matryca, na którą nanoszone są potem późniejsze doznania.
Paweł Borek dotarł do biografii
bardzo energicznego Ewalda Lodwicha. Był on pastorem ewangelickim,
profesorem, publicysta i działaczem
społecznym. Urodził się w niedalekich Siedlcach i tam też umarł. Po studiach uniwersyteckich w Dorpacie
(obecnie Tartu w Estonii) pracował
w Petersburgu, Brał czynny udział
w rewolucji lutowej 1917 roku,
a następnie powrócił do kraju,
gdzie zapewniono mu stanowisko w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zamienił je na pracę w dyrekcji kolei radomskiej. W lutym
1920 roku Mazurski Komitet Plebiscytowy powołał Lodwicha
do prowadzenia akcji kulturalnooświatowych w Olsztynie i okolicach. Po plebiscycie zgłosił się
na ochotnika do wojska i służył
w nim jako kapelan. W latach
międzywojennych pełnił wiele
funkcji, udzielając się też jako
proboszcza parafii protestanckiej. Prowadził działalność społeczna i oświatową. Czternaście
lat po śmierci (w 1987 r.) odznaczono go pośmiertnie Medalem
Rodła za utrwalanie polskości
na ziemiach zachodnich i północnych.
Stałą częścią kwartalnika jest
witryna poetycka, publikująca
wiersze znanych i szanowanych
autorów, jak też debiutantów. Tak
naprawdę jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie mogą się pojawiać ludzie autentycznie uzdolnieni.
W jubileuszowym wydaniu znalazły
się strofy radzyńskiego autora Mariusza Bobera. Ponadto pismo przynosi ciekawe recenzje książek autorów
wywodzących się z Podlasia. Są one
gruntownie analizowane i omawiane.
Okładkę zdobi fotografia drewnianego kościółka z Ortela Królewskiego,
starannie odremontowanego ku uciesze parafian.
Istvan Grabowski
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gościniec

16 grudnia ubiegłego roku, turniejem w Białej Podlaskiej, zainaugurowano trzecią edycję Grand Prix
Powiatu Bialskiego w piłce siatkowej
o puchar starosty Tadeusza Łazowskiego. Zwyciężyła w nim Kadra AWF
Biała Podlaska, która w całych zawodach nie przegrała ani jednego seta,
kolejno pokonując po 2:0: OKK Eureka
II Biała Podlaska, Gimnazjum Publiczne-GKS Reymont Cicibór Duży, GM
Hanna i Hetman Sosnówka. W spotkaniu o trzecią pozycję Hetman uległ
FC Time Biała Podlaska. W imprezie
uczestniczyło 10 drużyn.
Taka sama ilość zgłosiła się do
drugiego turnieju, który przeprowadzono w połowie stycznia w hali w
Ciciborze Dużym. W gronie tym znalazł się nieobecny poprzednio Mirstal
Zaświatycze, zwycięzca poprzedniej
edycji Grand Prix. Najlepszymi okazali się jednak gospodarze, zwyciężając
Hetmana 2:0, GM Hanna 2:1, FC Time
2:1 oraz w finale Kadrę AWF 2:1, która
następnie uległa w spotkaniu o trzecie
miejsce Mirstalowi 1:2.
Liderem po dwóch edycjach są
pracownicy bialskiej AWF. Zgromadzili
oni 24 punkty i wyprzedzają: GM-GKS

Mistrzowie powiatu
W końcu ubiegłego roku w Rossoszu wyłoniono mistrzów naszego
powiatu w drużynowym tenisie stołowym. Do eliminacji rejonowych, które
odbędą się w połowie lutego w Borkach k. Radzynia Podlaskiego, pojadą uczennice z klas IV i młodszych ze
Szkoły Podstawowej w Sitniku oraz
ich rówieśnicy ze Szkoły Podstawowej w Wólce Dobryńskiej, czyli Wioleta Nurzyńska i Agnieszka Czemierowska, prowadzone przez Tadeusza Łukasika, a także Jakub Kurowski i Patryk
Łozak, przygotowywani przez Aleksandrę Dąbrowską.
Znamy też reprezentantów powiatu bialskiego w rywalizacji uczniów
z klas V-VI. Z tej kategorii awans uzyskały: Szkoła Podstawowa w Kijowcu, występująca w składzie: Natalia
Perzyna i Dominika Tymińska (opiekun
Marian Perzyna) oraz Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, czyli Hubert Woliński i Grzegorz Soliński (opiekun Witold Lipski). (mf)
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Foto. Adam Trochimiuk

Kadra AWF
pierwszym liderem

Medale i rekordy
Z jednym medalem srebrnym
i dwoma brązowymi powrócili z mistrzostw woj. lubelskiego 10-cio i 11latków w pływaniu reprezentanci Huraganu Międzyrzec Podlaski. Na dodatek wszyscy ustanowili nowe rekordy życiowe. Procentuje doskonała
praca szkoleniowa trenera Wojciecha
Lubańskiego.
Dwa tytuły wicemistrza województwa wywalczyła 10-letnia Magdalena
Suchota, druga na 100 m jak i na 200 m
st. grzbietowym. Na najniższym stopniu podium stanęli natomiast: Kornela
Celińska – trzecia na 100 m st. dowolnym oraz Jan Rybołowie – trzeci na
50 m st. dowolnym. Warto wyróżnić
także Remigiusza Puszkarskiego, który był czwarty na 100 m st. grzbietowym. (mf)

Awansowali
Wspaniale spisują się w rozgrywkach II ligi tenisiści stołowi Felixa Rossosz. Debiutująca na tym szczeblu
drużyna zdobyła w pierwszej rundzie
13 punktów, które zagwarantowały
jej dalszą grę w grupie awansowej.
W dotychczasowych spotkaniach zawodnicy prowadzeni przez Kazimierza
Weremkowicza odnieśli 6 zwycięstw,
jedno spotkanie zremisowali oraz
3 przegrali. Tak trzymać. (mf)

Tenisowe mistrzostwa gm. Zalesie

Emocje w Dobryniu
Dużym
Duże zainteresowanie ubiegłorocznym turniejem tenisa stołowego,
jaki zaproponował wówczas mieszkańcom gm. Zalesie sołtys Dobrynia
Dużego, spowodowało, że imprezę tą
postanowiono organizować cyklicznie. Decyzja okazała się słuszna – w tegorocznej edycji wzięło udział ponad
pięćdziesiąt zawodniczek i zawodników. Walczyli oni w pięciu kategoriach
wiekowych.
Na czołowych miejscach uplasowali się: wśród uczennic i uczniów
szkół podstawowych – Natalia Perzyna, Dominika Tymińska, Kamila Jankowska, a także Dawid Pietruczuk,
Mateusz Czemierowski i Aleksander Sacharuk; wśród gimnazjalistów
i uczniów szkół średnich – Aleksandra
Trukawka, Ewelina Adamiuk, Paulina
Czemierowska oraz Tomasz Andrzejuk, Sylwester Śmiechun i Jakub Juchimiuk. W kategorii seniorzy najlepszy był Tomasz Michaluk, wyprzedzając Grzegorza Pyndryka i Stanisława
Łukaszuka. (mf)
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Reymont (17), FC Time (17) oraz Mirstal, Hetman, Greg GOKiS Gimnazjum
Hanna i OKK Eureka I Silvestar Biała
Podlaska (po 12). (mf)

Grand Prix Powiatu Bialskiego

sportowy

Celne oko
międzyrzeczan
Reprezentanci Znicza Międzyrzec
Podlaski uczestniczyli w międzynarodowym turnieju strzeleckim w stolicy
Litwy – Wilnie. Spisali się w nim znakomicie. Jacek Kosior zajął wśród młodzików, w konkurencji karabinek pneumatyczny 40 strzałów, drugie miejsce,
gromadząc 372 punkty. W tej samej
konkurencji wśród młodziczek Kinga
Świderska była trzecia, uzyskując 368
punktów. W zawodach startował też
Jarosław Roszczewski. W strzelaniu
z pistoletu był piąty. (mf)
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Wsparcie przetwórstwa produktów rolnych
- Dokończenie z poprzedniego numeru Oznacza to, iż najniższy poziom pomocy, tj. do 25% kosztów kwalifikowanych obowiązywać będzie w odniesie
niu do grupy przedsiębiorstw zatrudniających od 250 do 750 pracowników
lub których obrót mieści się w przedziale od 50 do 200 mln euro.
Określoną zmianę w kryteriach
dostępu wprowadzoną w przypadku
Działania Zwiększanie wartości dodanej...” PROW stanowi również ograniczenie beneficjentom możliwości
korzystania ze wsparcia Działania 1.5
SPO w pierwszym okresie wdrażania
PROW 2007-2013. Będą bowiem oni
mogli składać wnioski o przyznanie
pomocy z PROW 2007-2013 nie wcześniej, niż w roku następującym po roku, w którym złożyli ostatni wniosek
o płatność dotyczący projektu dofinansowanego w ramach SPO.
Z ak res wsparcia w Dzia ł aniu
„ Zwiększanie war tości dodanej.”
PROW jest podobny, jak w przypadku
Działania 1.5 SPO. Dofinansowanie
obejmuje projekty dotyczące przetwórstwa i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych objętych załącznikiem nr l do Traktatu Wspólnot Europejskich, z wyłączeniem produktów
rybnych. W odróżnieniu natomiast
od Działania 1.5 zakres wsparcia będzie obejmować dodatkowo produkty leśne, oraz nie będzie ograniczeń
w stosunku do surowców z krajów
trzecich.
W odniesieniu do szczegółowego wykazu wspieranych działalności
w ramach Działania „Zwiększanie wartości dodanej...” PROW należy zwró-

cić uwagę na wyłączenie ze wsparcia
produkcji masła. Nie przewiduje się
również udzielania dofinansowania
w zakresie przetwórstwa chmielu na
ekstrakt i granulat, produkcji drożdży
piekarniczych i spożywczych oraz
pakowania jaj. Jednocześnie wykaz
wspieranych działalności ma być poszerzony o nowe, oznaczone poniższymi kodami PKD:
01.11.A - uprawa zbóż, wyłącznie
w zakresie przetwórstwa słomy na
cele energetyczne,
15.31.Z - przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków,
15.41.Z - produkcja nieczyszczonych olejów i tłuszczów,
15.42.Z - produkcja rafinowanych
olejów i tłuszczów,
15.72.Z - produkcja karmy dla
zwierząt domowych,
15.92.Z - produkcja alkoholu etylowego,
15.94.Z - produkcja jabłecznika
i win owocowych, z wyłączeniem produkcji napojów wino podobnych i winopochodnych,
51.33.Z - sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów
i tłuszczów jadalnych - dotyczy podmiotów prowadzących działalność
w zakresie sprzedaży hurtowej mleka
i wyrobów mleczarskich.
Należy podkreślić, iż wsparcie
przetwórstwa produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych będzie
mogło być realizowane w ramach
dwóch innych działań objętych PROW
2007-2013, tj.:
• Działania 311 Różnicowanie w kie-

runku działalności nierolniczej,
w którym w odróżnieniu od Działania 123 beneficjentem może być
tylko osoba fizyczna ubezpieczona
ma podstawie ustawy z 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik
• Działania 312 Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw w którym
beneficjentem będzie mogła być
osoba fizyczna lub prawna, lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
prowadząca działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót
nieprzekraczający równowartości
w zł 2 mln euro.
Skala wsparcia przetwórstwa produktów rolnych w ramach tych działań będzie ograniczona. Przetwórstwo
będzie bowiem stanowić jedną z wielu działalności objętych wsparciem
w ramach wyznaczonych limitów finansowych. Dodatkowo, maksymalna
kwota pomocy nie będzie mogła przekroczyć 100 tyś. zł na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu,
co będzie stanowić linię demarkacyjną z omawianym wyżej Działaniem
„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
PROW 2007-2013. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa AL
Jana Pawia n 70,00-175 Warszawa
www.arimr.gov.pl Bezpłatna infolinia:
0-800-38-00-84
Materiał pochodzi z „Zielonego Sztandaru” nr 50 z 16
grudnia 2007 r.

Wszystko o dzierżawie
- Dokończenie z poprzedniego numeru Uczestnikiem przetargu może być
osoba, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciła wadium
oraz złożyła ofertę. Przetarg ofert
składa się z części jawnej i niejawnej.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym
w ogłoszeniu (jako zasadę stosuje się,
iż składanie ofert następuje u wyznaczonego notariusza). Przetarg przepro

wadza się nawet wtedy, gdy wpłynęła
tylko jedna oferta spełniająca warunki
określone w ogłoszeniu.
Agencja organizuje również przetargi ograniczone (ustne i ofertowe),
w których uczestniczyć mogą:
1) osoby fizyczne spełniające warunki
określone w przepisach o kształtowaniu
ustroju rolnego, zamierzające utworzyć
lub powiększyć gospodarstwo rodzinne
(w rozumieniu tej ustawy), które są:

• rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana
do przetargu oraz zamierzającymi
powiększyć to gospodarstwo lub
• pracownikami zlikwidowanych
państwowych przedsiębiorstw
gospodarki rolnej zamierzającymi
utworzyć gospodarstwo, lub
• rolnikami, którzy po 31 grudnia
1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa
DOK. NA STR. 56
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nieruchomości na cele publiczne,
lub
• członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych
w stan likwidacji lub upadłości,
2) osoby spe łniające warunki
do objęcia programem osadnictwa
rolniczego,
3) repatrianci w rozumieniu przepisów o obywatelstwie polskim, którzy
przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej
nie wcześniej niż 6 lat przed dniem
przetargu,
4) spółki utworzone przez pracowników zlikwidowanych państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Przetarg na dzierżawę danej nieruchomości, ograniczony do tej samej
kategorii uczestników może być prze
prowadzony tylko raz.
Zdecydowanie dominują przetargi ograniczone do rolników zamierzających powiększyć prowadzone
gospodarstwo rolne. W przetargach
takich mogą uczestniczyć rolnicy
mieszkający w gminie, gdzie położona jest nieruchomość lub w gminie
sąsiedniej, o ile część gospodarstwa
położona jest na terenie gminy, gdzie
wydzierżawiana jest nieruchomość.
Zgodnie z ustawą z 11.04.2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę
fizyczną, która:
• jest właścicielem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych o łącznej
powierzchni użytków rolnych
nieprzekraczającej 300 ha,
• prowadzi osobiście gospodarstwo rolne, tj. podejmuje wszelkie
decyzje dotyczące prowadzenia
działalności rolniczej w tym gospodarstwie
• posiada kwalifikacje rolnicze, tj.
uzyskał wykształcenie rolnicze
co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie, lub wyższe
lub osobiście prowadziła gospodarst wo rolne, lub pracowała
na gospodarstwie rolnym co najmniej 5 lat,
• ma miejsce zamieszkania w gminie, na obszarze której położona
jest jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład powiększanego gospodarstwa,
2) za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego,
określonego w pkt. 1,
3) przez gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obsza
rze nie mniejszym, niż 1 ha użytków
rolnych,

4) przez nieruchomość rolną należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłą
czeniem nieruchomości położonych
na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzen
nego na cele inne, niż rolne,
5) przez prowadzenie działalności
rolniczej należy rozumieć prowadzenie
działalności wytwórczej w rolnictwie
zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej,
sadowniczej i rybnej,
6) użytkami rolnymi są grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe,
grunty rolne zabudowane, grunty pod
stawami i grunty pod rowami.
W przypadku ogłoszenia przetargu ograniczonego, skierowanego
do rolników zamierzających powiększyć posiadane gospodarstwo rolne w gminie, w której położona jest
nieruchomość wystawiana do przetargu – warunkiem zakwalifikowania
do przetargu jest przedłożenie przez
zainteresowanego rolnika następujących dokumentów:
• oświadczenia, poświadczonego
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
o określonej powierzchni użytków
rolnych,
• oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych własnych lub
dzierżawionych,
• oświadczenia, poświadczonego
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o łącznej powierzchni
użytków rolnych w gospodarstwie
rodzinnym, które zamierza on powiększyć,
• dowodu potwierdzającego kwalifikacje rolnicze, tj.: świadectwa
lub dyplomu ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplomu uzyskania
tytułu zawodowego lub dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w przypadku uzyskania
wykształcenia rolniczego co najmniej zasadniczego lub wykształ
cenia średniego lub wyższego oraz
oświadczenia poświadczonego
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub świadectwa pracy
– w wypadku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub
pracy w gospodarstwie rolnym
przez okres co najmniej 5 lat,
• dowodu potwierdzającego zamieszkanie, tj. dokumentu określającego zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności i dowodach

osobistych – zaświadczenie wydane przez urząd gminy.
Rolnicy, posiadający gospodarstwa rodzinne położone na terenie
więcej niż jednej gminy, zobowiązani
są do złożenia oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o określonej powierzchni użytków rolnych oraz oświadczeń o łącznej
powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym, które zamierzają powiększyć, poświadczonych
przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) każdej z gmin, na terenie której
położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa.
W sytuacji, gdy kilku rolników zamierza razem przystąpić do przetargu
ograniczonego i wspólnie wydzierżawić nieruchomość rolną, przy kwalifikowaniu ich do uczestnictwa, brana jest pod uwagę suma powierzchni użytków rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego każ
dego z nich, łącznie z powierzchnią
użytków rolnych nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Ta suma
nie może przekroczyć 300 ha.
S k ł a d a n e p r z e z k a n d yd a t ó w
na dzierżawców propozycje zabezpieczenia należności Agencji z tytułu
czynszu dzierżawnego nie stanowią
kryterium wyboru oferty. Agencja
przyjmuje następujące sposoby zabezpieczeń:
• gwarancje bankowe – ewentualnie
promesa udzielenia takiej gwarancji przez bank,
• poręczenie wekslowe – jeśli poręczycielem jest osoba fizyczna,
niezbędna jest też zgoda współmałżonka na poręczenie,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie łącznic z cesją z prawz polisy
ubezpieczenia rzeczy przewłaszczonych,
• zastaw rejestrowy,
• hipoteka na nieruchomości – wraz
z umową ubezpieczenia budynków
od ognia i innych zdarzeń losowych
oraz umową cesji praw z polisy
ubezpieczeniowej, odnawianej
każdego roku
• przelew wierzytelności,
• blokada środków pieniężnych
na rachunku bankowym, przystąpienie do długu.
Zabezpieczenie czynszu dzierżawnego obejmuje oprócz 15-miesięcznego czynszu również odsetki ustawowe
za 9 miesięcy od I raty czynszu oraz
za 3 miesiące od II raty czynszu (czyli
za 6 miesięcy od czynszu rocznego),
na wypadek braku zapłaty w okresie
3-miesięcznego wypowiedzenia.
DOK. NA STR. 57
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W celu uproszczenia trybu dochodzenia należności stosowana jest instytucja oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań względem
Agencji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 i 5
k.p.c. Oświadczenie woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji składa się
w formie aktu notarialnego. Jeśli dotyczy małżonków konieczna jest zgoda
drugiego małżonka.
Umowa dzierżawy nieruchomości
W celu zapewnienia dzierżawcy
stabilności gospodarowania, umowy
dzierżawy zawierane są na czas oznaczony, najczęściej na 10 lat, z możliwością ich przedłużenia do 30 lat. W przypadku umów dłuższych niż 10 lat wydzierżawiający (Agencja) zastrzega
sobie prawo, po upływie każdych 10
lat, podwyższenia czynszu dzierżawnego, nie więcej jednak niż o 25 proc.
Jeśli nieruchomości, są lub będą przeznaczone na cele inwestycyjne bądź
w niedługim czasie będą przeznaczone do sprzedaży – okres dzierżawy jest
krótszy, najczęściej do 3 lat.
Czynsz dzierżawny
Wylicytowany lub określony w najkorzystniejszej ofercie czynsz dzierżawny ustala się w umowie jako sumę pieniężną albo jako równowartość
pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy. Oferowany przeciętny czynsz
za nieruchomości wydzierżawione
w 2006 roku wynosił od 3,8 dt pszenicy za 1 ha, w II kwartale 2007 r. było to już 6,2 dt/ha. Czynsz jest płatny w dwóch ratach półrocznych, tj.
za pierwsze półrocze – 30 września
(lub 31 października) wg cen pszenicy
publikowanych przez GUS za I półrocze danego roku i 28 lutego następnego roku za II półrocze wg cen pszenicy publikowanych przez GUS za II
półrocze. Średnia cena skupu pszenicy za 1 półrocze 2007 roku wynosi
62,35 zł/dt.
Naliczanie czynszu rozpoczyna
się od dnia podpisania umowy, chyba że sama umowa stanowi inaczej.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy, możliwe jest zwolnienie z czynszu na warunkach określonych w umowie:
• w okresie pierwszych trzech lat
dzierżawy użytków rolnych, odłogowanych co najmniej przez okresu jednego roku, przed dniem zawarcia umowy dzierżawy,
• na okres nie dłuższy niż pięć lat,

w wypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.
W przypadku zwolnienia z czynszu
dzierżawnego, tytuł, okres i warunki
zwolnienia są podane w ogłoszeniu
przetargu oraz w projekcie umowy
dzierżawy.
Dzierżawcy przysługuje prawo
do żądania obniżenia czynszu na postawie artykułu 700 Kodeksu cywilne
go. „Jeżeli wskutek okoliczności,
za które dzierżawca odpowiedzialności
nie ponosi i które nie dotyczą jego
osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany
okres gospodarczy”.
Okoliczności uzasadniające roszczenie o obniżenie czynszu to przede
wsz ystkim zdarzenia w ynikające
z negatywnego działania sił przyrody,
na które dzierżawca przy dołożeniu
należytej staranności nie mógł mieć
wpływu, takie jak: huragan, gradobicie, pożar albo którym nie mógł w żaden sposób zapobiec, np.:
• zalanie wskutek powodzi, mimo
prawidłowego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego,
• utrata lub zmniejszenie plonów
wskutek obniżenia się wilgotności
gleby poniżej możliwej do przewidzenia w danym rejonie,
• wymarznięcia roślin, mimo że były
one odporne na normalne warunki
pogodowe w danym rejonie,
• przyducha, mimo że zarybianie
stawu albo jeziora o wodach stojących następowało gatunkami
ryb odpowiednimi dla tego typu
zbiornika wodnego,
• pomór, mimo że zwierzęta poddane były odpowiednim szczepieniom ochronnym.
Żądania obniżenia czynszu nie
uzasadniają, w świetle wymienionego przepisu oraz Wytycznych Wspólnoty Europejskiej w sprawie pomocy
państwa w sektorze rolnym i leśnym
na lata 2007-2013 (2006/C 319/01),
zdarzenia dotyczące dzierżawcy, takie
jak: utrata zdrowia, problemy z zatrudnieniem pracowników niezbędnych
do właściwego prowadzenia działalności gospodarczej, czy też ograniczenia produkcji lub wysokości ponoszonych na kładów.
Zgodnie z Wytycznymi WE, zawartymi w Rozdziale V B. zatytułowanym
„Pomoc z tytułu wyrównywania szkód
w produkcji rolnej lub w środkach produkcji rolnej” obniżenie przychodów

będzie miało miejsce, jeżeli straty
na powierzchni upraw objętych niekorzystnymi zjawiskami przyrodniczymi
wyrażaj;) się w spadku plonów większym niż 30% w porównaniu do średnich plonów z pięciu poprzednich
lat. Możliwe jest też przyjmowanie
średnich plonów z trzech lat z ostatniego pięcioletniego okresu, po wy
eliminowaniu plonów najwyższych
i najniższych.
Natomiast w odniesieniu do produkcji zwierzęcej, gdzie zmienność
produkcji w niewielkim stopniu zależy
od czynników zewnętrznych, za znaczne zmniejszenie zwykłego przychodu przyjmuje się sytuacje, gdy straty w inwentarzu produkcyjnym przekroczą 30% i zostały spowodowane
chorobami zwalczanymi w ramach
odpowiedniego programu na poziomie wspólnotowym, krajowym albo
regionalnym. Straty w inwentarzu stanowią podstawę do obniżenia ustalonego czynszu od budynków, w których one nastąpiły. Czynsz dzierżawny za budynki, budowle i urządzenia
może być również obniżony w związku
z czasowym zaprzestaniem wykorzystywania obiektu, z powodu zniszczeń
powstałych na skutek np. pożaru, trąby powietrznej, huraganu.
Przy ocenie, czy istotnie zwykły
przychód uległ znacznemu zmniejszeniu Agencja bierze pod uwagę również
okoliczności, które mogą mieć wpływ
na wyrównanie normalnych przychodów z dzierżawy, jak np. odszkodo
wania czy dotacje. Łączna suma pomocy jaką otrzyma dzierżawca w postaci odszkodowania i obniżenia czynszu dzierżawnego, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk
przyrodniczych, nie może przekroczyć
80% poniesionych strat.
Obniżenie czynszu za dany okres
gospodarczy z przyczyn niezależnych
od dzierżawcy może nastąpić jedynie
na wniosek złożony przez zainteresowanego do właściwego oddziału terenowego Agencji. Wnioski złożone
po upływie trzech lat od wystąpienia
niekorzystnych zjawisk przyrodniczych nie mogą być rozpatrywane.
Obciążenia publiczno-prawne
Oprócz czynszu dzierżawnego
dzierżawca obowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem
dzierżawy a obciążających, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości,
w tym podatku od nieruchomości, poDOK. NA STR. 58
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datku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
Wyłączenia z przedmiotu
dzierżawy
W większych obszarowo wydzierżawianych nieruchomościach Agencja zastrzega sobie prawo wyłączenia z umowy:
• (najczęściej) do 20 proc. gruntów
rolnych, licząc od powierzchni
pierwotnej,
• gruntów, od których nie jest pobierany czynsz dzierżawny,
• gruntów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego są albo zostaną przeznaczone na cele publiczne,
• gruntów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są albo zostaną przeznaczone na cele inne niż rolne.
Przedłużanie umów
Agencja może przedłużyć umowę dzierżawy na nowych warunkach
uzgodnionych z dzierżawcą, z tym
że czynsz nie może być niższy od dotychczasowego (art. 39 ust. 2 pkt. 1
ustawy). Oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości
dzierżawca powinien złożyć w terminie
3 miesięcy przed wygaśnięciem umo-

wy. Uzgodnienie nowych warunków
dzierżawy powinno nastąpić w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia.
Jeżeli Agencja nie przedstawi dotychczasowemu dzierżawcy stanowiska odnośnie warunków dalszego dzierżawienia, domniemywa się, że umowa została przedłużona na dotychczasowych
warunkach na 1 rok. W takim przypadku dzierżawcy przysługuje ponownie
prawo złożenia oświadczenia o przedłużenie umowy na podstawie art.
39 ust. 2 pkt. 1, w terminie 3 miesięcy
przed wygaśnięciem umowy.
Przygotował Zespół Gospodarowania
Zasobem ANR
Materiał pochodzi z gazety „Zielony Sztandar” nr 50 z
16 grudnia 2007 r.
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Alkohol rujnuje życie
Janina i Maria uważają się za kobiety po przejściach.. Zanim wstąpiły
do grupy Al-Anon, były wielokrotnie
poniżane przez mężów. Czuły się nieszczęśliwe i przytłoczone nadmiarem
zmartwień. Dzięki stosowaniu dwunastu stopni dostąpiły duchowego
przebudzenia. Odmieniły zasadniczo
własne życie. Odzyskały spokój i równowagę. Potrzebowały na to trochę
czasu.
BOLESNE WSPÓŁUZALEŻNIENIE
– Kiedy braliśmy ślub, mąż nie pił
więcej od innych – wspomina Maria. – Nie budziło to moich podejrzeń,
że przy okazji imienin czy uroczystości rodzinnych wypił parę głębszych.
Problemy zaczęły się po narodzinach
dzieci. Ja miałam cały dom na głowie, a on balował. Wracał w godzinach wieczornych, wszczynał kłótnie,
wyzywał mnie od najgorszych. Gdyby
wierzyć jego słowom, nie nadawałam
się do niczego. Wszystkie inne były
lepsze, tylko nie ja. Słowa bolały mnie
bardzo, a często towarzyszyły im także
szturchańce. Byłam coraz bardziej uległa. Koszmar trwał latami. Otrząsnęłam się z niego kiedy dzieci podrosły.
Postanowiłam zerwać z rolą domowej
niewolnicy.
Maria z poczuciem krzywdy, urazy i niechęci do męża-alkoholika odwiedziła bialską grupę Al-Anon „Nadzieja”. Wiele pomogła jej pani psy-
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cholog. Dzięki rozmowom i zajęciom
terapeutycznym stała się silniejsza.
Podjęła decyzję o rozwodzie. Dopiero teraz wie, że świat potrafi być piękny bez alkoholu. Sama go nie używa.
Od płynów z procentami stronią jej
dorosłe dzieci.
MIŁOŚĆ I WSPARCIE
Janina nie rozstała się z mężem,
choć była bliska tej decyzji. Mąż nadużywający alkoholu, wszczynający
przy byle okazji awantury i przynoszący wstyd rodzinie wymagał nieustannej troski i opieki. Kiedy trzeźwiał
starał się przepraszać za wszystko,
co zrobił i powiedział. Wytrzymywał
tydzień w postanowieniu o abstynencji i znowu wpadał w ciąg picia, który
przedłużał się niekiedy do dwóch tygodni. Prośby i groźby żony nie skutkowały.
– Kiedy wstąpiłam do grupy, zrozumiałam własne błędy – wspomina Janina. – Mąż chory fizycznie, uczuciowo
i duchowo wymagał innego postępowania. Rozmowy z terapeutą uświadomiły mi, że dręczenie, robienie wyrzutów i łzy przeszkadzają w wyleczeniu choroby.
Mąż wstąpił do grupy Anonimowych Alkoholików, rozpoczął kurację
odwykową i nie pije. Nie oczekiwałam
zbyt wiele w krótkim czasie. Postanowiłam wspomagać go w powrocie
do zdrowia. Grupa Al-Anon pomogła

mi dostosować się do istniejącej sytuacji, skoncentrować się na własnych
wadach i potrzebach oraz uczyć się jak
przeżyć jeszcze jeden dzień z wiarą,
że mąż chce wrócić do normalnego
życia.
NADZIEJA NA WYTRZEŹWIENIE
Do grupy Al-Anon przychodzi się
najczęściej po wykorzystaniu wszelkich środków na powstrzymanie nałogu. Wiele żon próbuje obwiniać siebie, że to one są przyczyną choroby
partnera. Wydaje im się też, że z poczucia wstydu nie warto wywlekać
domowych brudów przed innymi.
Boją się wszystkiego i wszystkich.
Dopiero w grupie wsparcia odkrywają, że osób z podobnymi problemami
jest znacznie więcej. Można im zaufać,
a przy okazji udoskonalić siebie. Realizacja programu dwunastu stopni oraz
uczestnictwo w mityngach i spotkaniach terapeutycznych przyczyniają
się do zmiany życiowej drogi. Wzmocnienie duchowe umożliwia dodawanie
otuchy pijącym mężom i krewnym.
Grupa Al-Anon pomaga kobietom
w przezwyciężeniu lęku duchowego,
usunięcia powodów do nieustannej
irytacji oraz tworzeniu normalnych
warunków życia dla ich dzieci.
– Z pomocą terapeutów nauczyłam
się odpowiedzialności za siebie i własną rodzinę – twierdzi Maria – Wiem
na pewno, że alkohol był przyczyną
moich nieszczęść. I choć nikt nie zabrania kobietom pić, w moim domu
nie będzie nigdy więcej podawana
wódka. Można bawić się bez używek.
To kwestia wyboru.
Roma Grabowska
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MIĘDZYRZEC PODLASKI w starej fotografii

Quiz gościńca

Ze zbiorów Marka Maleszyka

Quiz gościńca

Pierwszy konkurs w nowym roku chcemy poświęcić losom
tragicznego Powstania Styczniowego, kiedy to tylko na terenie
naszego powiatu stoczono 25 bitew i potyczek w walce o wolność z wielokrotnie silniejszymi wojskami carskiej Rosji.
Wiele miejsca w swojej publicystyce poświęcił Józef Piłsudski analizie przebiegu Powstania Styczniowego na Podlasiu. „Tu zmuszono przeciwnika -pisał Komendant-do zaciekłego, nieraz rozpaczliwego boju, tu wreszcie wniesiono największy zamęt do władzy i panowania nieprzyjaciela w kraju”.
W innym miejscu przyszły Marszałek ocenił patriotyzm Podlasiaków: „Czy dlatego, że energiczniej szła przygotowawcza
praca na Podlasiu, czy że silniejszymi okazały się charaktery,
właśnie w tej części kraju bój wypadł najkrwawszy”.

Quiz gościńca

1) Proszę podać tytuł książki J. Piłsudskiego poświęconej
Powstaniu Styczniowemu.
2) Gdzie został pochowany bohaterski kapelan ks. Stanisław
Brzóska?
3) W ilu bitwach i potyczkach brał udział Karol Krysiński
z Międzyrzeca Podlaskiego?
4) W jakich bitwach na terenie naszego powiatu brał udział
Aleksander Głowacki, znany potem jako Bolesław Prus?
5) Z czyjej inicjatywy wystawiono pomnik upamiętniający
bitwę oddziału Romana Rogińskiego w Białce koło Białej
Podlaskiej?
Odpowiedzi na adres redakcji prosimy przysyłać
do 15 marca br.
Szczepan Kalinowski

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska
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