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Urodziny poetki
6 września br. swoje 75. urodziny obchodziła Halina Steckiewicz,
od 12 lat mieszkanka Łomaz. Podczas
uroczystości, oprócz rodziny, obecni
byli przedstawiciele władz powiatowych (wicestarosta Jan Bajkowski)
i gminnych.
Halina Steckiewicz ukończ ył a
szkołę rolniczą. Przez długie lata pracowała w Spółdzielni Mleczarskiej
w Białej Podlaskiej, była też kurato-

200 wierszy. Bierze udział w konkursach poetyckich. Otrzymała nagrodę m.in. od prezydenta miasta Biała
Podlaska i wyróżnienie w konkursie
„Czterowiersz”.
H. Steckiewicz pisze wiersze o różnej tematyce, często nawiązują do religii i ziemi ojczystej. Należy do łomaskiego klubu poetyckiego „We mgle”.
Jej wiersze można przeczytać m.in.
w tomiku wydanym przez samorząd

Galeria

gościńca

dwa zespoły muzyczne. Wkład Haliny
Steckiewicz i jej rodziny w pielęgnowanie i rozwijanie kultury w Łomazach
jest znaczący.
(red.)

Serce Ci otworzę
Wiem, że się nawrócisz
pod krzyżem zapłaczesz
ciężar grzechów zrzucisz
a ja Ci przebaczę.
Patrz ja ciągle czekam
na twój żal serdeczny
na twój krok pokorny
na twój szept bolesny.
Serce Ci otworzę
płomieniem miłości,
wypełnię go sobą
ku twej radości.
Tylko wytrwaj przy mnie
krzyżem zaznaczony
a ja cię obejmę
jak kwiat przebudzony
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rem sądowym. Od wielu lat prowadzi
kronikę Batalionów Chłopskich jako
podopieczna po mężu kombatancie.
Bierze czynny udział w świętach państwowych. Mieszkając w Łomazach,
dała się poznać jako aktywna poetka ludowa, której wiersze uświetniają różne uroczystości, w tym ostatnie
dożynki gminne. Często wita wierszem zaproszonych gości Gminnego Ośrodka Kultury. Napisała łącznie



gminy Łomazy w 2008 r. „Bo prawdą
jesteśmy”. Jest również członkiem
Klubu Przyjaciół Katolickiego Radia
Podlasia.
Jak sama żartobliwie mówi o sobie, jest najbardziej dumna z siebie,
ze swoich dzieci i wnuków. A ta duma
jest uzasadniona. Córka Teresa Kulicka jest malarką, a dwaj wnukowie są
utalentowani muzycznie. Grzegorz
Kulicki prowadzi, działające przy GOK,

Mogiła Nieznanego Żołnierza
Tam w pustym polu, samotna mogiła
Jesion wzniósł nad nią swych
gałęzi kiście,
Krzyż litościwie ramiona rozchyla
I lecą z wolna żółte, chłodne liście.
W samotnym grobie w pustym,
szczerym polu,
Zamknięto może krzyk młodego życia.
Tam śpi serce pełne niepokoju,
A zwiędłe liście drżą od jego bieli.
I nikt z nas nie wie, kiedy,
w której stronie
Zapłakane oczy Matki
Biegły ku Niemu, spracowane dłonie
Latami sterane do chwil ostatnich.
A może ten tylko jesion wyniosły
W godzinę śmierci albo w jakieś rano
Usłyszał cichy jęk, a taki prosty
I tak żałosny „Mamo moja Mamo”
Żołnierz Nieznany,
a tak wielki czynem!
Świętą nam dzisiaj Jego mogiła,
On jest Wolnej Polski synem,
Co jego śmiercią przedwczesną ożyła.
Nie miał orderów, tylko wstęga krwi
Popłynęła Mu przez mundur szary.
Lecz ta nić duszę jego z Polską sprzęgła,
Życie zmierzyła według Bożej wiary.
Bracie daleki, Nieznany Żołnierzu,
Niech śpi spokojne Twe serce ofiarne
Słuchaj!
Wolności dzień w Polsce uderzył
Młode Twe życie nie poszło na marne
Halina Steckiewicz
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Wrzesień jest dla
wielu z nas czas intensywnych prac polowych. Po zakończonych żniwach przygotowujemy ziemię
pod kolejny zasiew.
Początek jesieni to również wiele ważnych dla naszej historii wydarzeń i rocznic. Początek września kojarzy się niestety głównie z rozpoczęciem II
wojny światowej oraz bohaterską obroną Ojczyzny. 17 września to data, o której wielu z nas Polaków również nie zapomni. Mimo upływu 69 lat
od tych tragicznych wydarzeń wielu z nas ciągle
pamięta o tych tragicznych wydarzeniach, kiedy
to Armia Czerwona zaatakowała Polskę, zadając
jej niespodziewany cios. Tego dnia w całym kraju obchodzony jest Dzień Sybiraka. Dzięki zaangażowaniu Związku również w Białej Podlaskiej
zbierają się Sybiracy, aby wspólnie modlić się za
tych, którzy zostali wymordowani w wyniku ataku Armii Czerwonej.
We wrześniu jubileusz 40-lecia świętowali strażacy z OSP Sitno, 60 lecie świętowali strażacy z Polubicz. Swój jubileusz 50-lecia świętowała również
Bialska Spółdzielnia Zgoda, natomiast energetycy
z Zakładu Energetycznego w Białej świętowali 60
lecie funkcjonowania. Wśród jubilatów najmłodszy był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
który świętował swoje 10-lecie. Bardzo cieszy fakt,
że są na terenie naszego powiatu firmy z tak imponującym stażem.
We wrześniowym numerze Gościńca zamieszczamy również wiele wydarzeń z życia naszych
samorządów, które działają aktywnie zarówno na
polu samorządowym, jak i kulturalnym. Zorganizowana przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek
Kultury barwna inscenizacja bitwy pod Terespolem to poglądowa lekcja historii, która przypomina czasy insurekcji kościuszkowskiej na ziemi bialskiej. Odbywający się w ostatnich dniach Jarmark
Świętego Michała w Białej Podlaskiej jest okazją
do prezentacji regionalnych produktów oraz twórców ludowych.
W pierwszej połowie września w Ortelu Książęcym odbyła się uroczystość odsłonięcia kolejnego na naszym terenie pomnika papieża Jana Pawła II, to ważne wydarzenie w życiu religijnym
naszego regionu.

Tadeusz Łazowski
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gościniec

XXIII Sesja
Rady Powiatu
Sesja odbyła się 29 sierpnia, a prowadził ja przewodniczący Przemysław
Litwiniuk. Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania w sprawie.
Radny Romuald Kulawiec:
- stanu sanitarnego obiektów nauczania i wychowania na terenie powiatu bialskiego,
- prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur,
- formalnych zasad korzystania ze
stołówki szkolnej,
- wymiany młodzieży pod hasłem:
„Moja mała ojczyzna – moja Europa”,
- działalności Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2007
– 2015,
- prac nad ustawą o uciążliwości
zapachowej,
- braku synchronizacji organizowania imprez w powiecie,
- możliwości szkolenia służb mundurowych za pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- projektu „Program 45/50 plus”
w ramach działania „Solidarność Pokoleń”, uruchomionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- rozporządzenia z 2 marca 2007 roku ministra pracy i polityki społecznej
i wprowadzenia jednolitych wzorców
usług rynku pracy,
- konkursu na projekty poprawiające zarządzanie w administracji samorządowej,
- przepisów regulujących gospodarkę odpadami,
- ubóstwa wśród dzieci na terenie
powiatu,
- likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich swobodne przemieszczanie się,
- programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
- zagrożenia, które stwarzają tiry
poruszające się po drogach powiatowych oraz gminnych,
- informacji na temat możliwości
sprzedaży zboża, w związku z licznymi pytaniami rolników,
Radny Ryszard Boś:
- remontu drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Bubel
Granna,
- ustawienia znaku „Uwaga piesi”
przy drodze wojewódzkiej Janów Pod-



laski - Konstantynów, ok. 250 m przed
chodnikiem (za rzeką),
- spotkania radnych powiatu z grupą radnych z niemieckiego powiatu
Oberhavel,
- uzupełnienia napisu na ścianie
straceń przy Placu Wolności,
Radny Krzysztof Łaski:
- czasu oczekiwania na uzyskanie
pozwolenia kierowania pojazdami mechanicznymi,
- zmiany marki pojazdów egzaminacyjnych,
- nie używania insygniów podczas
sesji przez przewodniczącego rady,
Radny Jerzy Panasiuk:
- zebrania nadmiaru ziemi na drogach powiatowych we wsiach Wysokie i Koszeliki,
- relacji lekarz-pacjent w SP ZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim,
Radny Marek Uściński:
- afery korupcyjnej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Radny Antoni Sacharuk:
- szkód wyrządzanych przez dzikie
zwierzęta w uprawach rolniczych,
- niedoinwestowania melioracji
rolnych,
- zaniedbanych, zniszczonych spółek wodnych,
- prak t yk monopolist ycznych
firm produkujących środki ochrony
roślin,
Radna Kazimiera Adamiec:
- zapchanych przepustów w rowach melioracyjnych,
- stanu nawierzchni na drodze
powiatowej, na odcinku Połoski gm.
Piszczac,
- przyspieszenie budowy mostu na
drodze do Piszczaca,
Radny Mariusz Sołoducha:
- umowy o ruchu przygranicznym,
- kopalni w parku krajobrazowym,
- pozyskiwania przez powiat funduszy z Unii Europejskiej,
- sposobu informowania radnych
przez skarbnika powiatu o sprawach
budżetowych,
Radny Marcin Duszek:
- ustalania terminów sesji w taki
sposób, aby nie pokrywały się z terminami sesji rady miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim,
- remontu odcinka mostu na ul.
3 Maja w Międzyrzecu Podlaskim.
Radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi problematyki oświatowej - podsumowaniem działalności
placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 i przygotowaniem do
nowego roku szkolnego. Rozpatrzyli
„Informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za
pierwsze półrocze br.”

samorz¹dowy

Podjęto uchwały w sprawach:
- wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty rocznej, ustalonej
dla Domu Dziecka w Komarnie,
- wyrażenia zgody na przyjęcie do
powiatowego zasobu nieruchomości
w drodze darowizny nieruchomości,
stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa,
- przyjęcia pomocy finansowej od
innych jednostek samorządu terytorialnego,
- ustalenia wynagrodzenia staroście bialskiemu,
- zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2008 rok,
- zmian w składach komisji: rolnictwa,
gospodarki i infrastruktury oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Rada Powiatu przyjęła stanowisko,
którego projekt przedłożyła komisja
edukacji, kultury, sportu i turystyki
w sprawie koniecznych zmian przepisów prawnych leżących u podstaw
działania bibliotek publicznych:
„W wyniku analizy działalności bibliotek publicznych powiatu bialskiego
za 2007 rok przedstawionej w sprawozdaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białej Podlaskiej, Rada Powiatu
uznaje za konieczne dokonanie następujących zmian w przepisach prawnych regulujących podstawy działania bibliotek:
1. W związku z informatyzacją bibliotek przy jednoczesnym rozszerzaniu usług w tym zakresie należy dostosować arkusze statystyczne GUS
oraz dzienniki biblioteczne o nowe pozycje, m.in.: „posiadanie strony internetowej przez bibliotekę”, „ilość wejść
na stronę”, „ilość odwiedzin w czytelniach internetowych”, „korzystanie
z katalogów on-line”.
2. Zakup książek do bibliotek należy wyłączyć z wymogu stosowania
ustawy o zamówieniach publicznych.
Procedury przetargowe stwarzają
utrudnienia m.in. w określaniu przedmiotu zamówienia, sporządzaniu odpowiednich specyfikacji, ponadto konieczność zakupu książek u jednego
dostawcy ogranicza ilość sprowadzanych tytułów.
3. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy
o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85,
poz. 539 ze zmianami) gmina ma obowiązek prowadzenia, oprócz gminnej
biblioteki publicznej, odpowiedniej
liczby punktów bibliotecznych. Jest
to dawna forma działalności bibliotecznej. Obecnie wymaga ona szczegółowego uregulowania prawnego,
między innymi w kwestiach odpłatności za tę usługę i wynagradzania osób
prowadzących punkty biblioteczne.
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Stanowisko niniejsze postanawia
się przedłożyć: Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego,
dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.”
Sławomir Maksymiuk

XXIV Sesja
Rady Powiatu
Sesja odbyła się 15 września br.,
a prowadził ją przewodniczący Rady
Powiatu Przemysław Litwiniuk.
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania w sprawie.
Radny Antoni Sacharuk:
- braku skutecznej kontroli zawartości substancji czynnych w środkach
ochrony roślin oraz w nawozach mineralnych,
Radny Ryszard Boś:
- konieczności naprawienia drogi
powiatowej do Bubla Granny (przy
skrzyżowaniu),
- obchodów XVI Europejskich
Dni Dziedzictwa, pod hasłem: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”.
Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w osadzie Janów
Podlaski.
Sławomir Maksymiuk

Zarząd Powiatu
postanowił
Od ukazania się podwójnego numeru Gościńca Bialskiego nr 7/8/2008
Zarząd Powiatu zaopiniował projekty
uchwał rady w sprawach:
- zmian w składach komisji rolnictwa, gospodarki i infrastruktury oraz
komisji bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
- zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu bialskiego, położonej w osadzie
Janów Podlaski,

- zmian wysokości stawek opłaty
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg
powiatowych,
- przyjęcia pomocy finansowej od
miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
- zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2008 r.,
- wyrażenia zgody na przystąpienia
powiatu bialskiego do projektu „Poprawa bezpieczeństwa chemicznoekologicznego na obszarze miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego”.
Zarząd podjął następujące ustalenia i decyzje:
* Wydał postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o warunkach
zabudowy inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego na
działce przyległej do pasa drogi Ortel
Królewski - Łomazy w miejscowości
Ortel Królewski II, na wniosek Urzędu
Gminy Piszczac.
* Wydał postanowienia o ustaleniu
lokalizacji budowy dróg gminnych, na
wnioski gminy Zalesie.
* Zapoznał się z prośbą burmistrza
Międzyrzeca Podlaskiego w sprawie
realizacji zadania „Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego w Międzyrzecu
Podlaskim” oraz uchwałą Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
powiatowi bialskiemu w zakresie tego remontu.
* Wyraził zgodę na przeniesienie
zadania „Budowa zintegrowanego
systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego” z zadań jednorocznych do
wieloletnich.
* W związku z prośbą Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego przeznaczył środki na wsparcie programu „Działaj lokalnie”.
* Zgodził się na przeznaczenie
środków finansowych w związku z meczami piłki nożnej organizowanymi
w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej „Euro 2012 – szukamy talentów”.
* Zatwierdził wykaz uczniów do
pobierania stypendium starosty bialskiego w roku szkolnym 2008/2009
i wyraził zgodę na przeznaczenie środków na ten cel.
* Zgodził się na dofinansowanie
Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie w związku z „Europejskimi dniami dziedzictwa”.
* Wyraził zgodę na udział w kosztach remontu siedziby PPP w Międzyrzecu Podlaskim.
* Zgodził się na zmianę przeznaczenia pomieszczeń kuchni i stołówki
ZSP w Międzyrzecu Podlaskim.
* Przyjął informację w sprawie
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podstawowych danych o rolnictwie
w powiecie bialskim.
* Wydał decyzję w sprawie przekazania trwałego zarządu między
jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bialskiego oraz decyzje w sprawie
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Janowie Podlaskim przy ul. Konopnickiej.
* Przyjął wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w dniu 15 września
2008 r.
* Wyraził zgodę na przeznaczenie
środków finansowych na dokumentację i studium wykonalności w związku
z modernizacją PPP w Terespolu.
* Zapoznał się z propozycją gm.
Leśna Podlaska o pomocy finansowej w 2009 r. w inwestycji na drodze
powiatowej.
* Zapoznał się z pismem sołtysa
wsi Władysławów w sprawie budowy
drogi powiatowej.
* Rozpatrywał wnioski w sprawie
odstąpienia od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
* Zapoznał się z pismem radnego
R. Bosia w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego w powiecie bialskim.
* Zapoznał się z informacją w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
gminy Terespol do „Poprawy bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Biała Podlaska
i powiatu bialskiego”.
* Zaakceptował wnioski w sprawie
zmian budżetowych w działach kultura
fizyczna i sport, oświata i wychowanie
oraz ochrona zdrowia.
* Zapoznał się z informacją na temat działalności poradni psychologiczno – pedagogicznych w powiecie
bialskim.
* Zapoznał się ze sprawą odpłatności za pobyt dziecka w DPS w Kozuli.
* Zapoznał się z sytuacją finansową DD w Komarnie i zdecydował
o przeznaczeniu środków finansowych na opał.
* Zapoznał się z propozycją prezydenta miasta Białej Podlaskiej związaną z dotacją powiatu bialskiego na
realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej na
rzecz mieszkańców powiatu bialskiego w 2009 r.
* Odłożył prośby PPP w Wisznicach i LO w Międzyrzecu Podlaskim
w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2008 r.
* Przyjął do realizacji wniosek LO
w Międzyrzecu Podlaskim o zmianie
planu wydatków 2008 r.
DOK. NA STR. 6



gościniec
Z żałobnej karty

DOK. ZE STR. 5

Odszedł wieloletni
ordynariusz diecezji
W wieku 88 lat, 26 września 2008
o godzinie 17.08, zmarł ksiądz biskup
senior Jan Mazur. Urodził się 5 czerwca 1920 w Płoskiem koło Zamościa.
Pochodził z rodziny rolniczej. W latach
1944-1949 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Lubelskiej w Krężnicy Jarej. Święcenia
kapłańskie przyjął 26 czerwca 1949
w Lublinie z rąk Zdzisława Golińskiego, biskupa pomocniczego lubelskiego. W latach 1949-1952 pracował jako wikariusz w Bychawie, następnie
w Lublinie – Zemborzycach. Uzupełniał studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1954 obronił
magisterium, a w 1956 doktorat. Wykładał metafizykę i teologię pastoralną
w Wyższym Seminarium Lubelskim,
był tam również lektorem łaciny. W kurii biskupiej w Lublinie pełnił funkcję
sekretarza Wydziału Duszpasterstwa.
W kwietniu 1961 został mianowany biskupem pomocniczym lubelskim, ze
stolicą tytularną Bladia. Sakrę otrzymał 6 sierpnia 1961 w Lublinie od biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Był
wikariuszem generalnym i diecezjalnym wizytatorem zakonów. Po śmierci

kunem krajowego duszpasterstwa
osób niewidomych oraz członkiem
Komisji Charytatywnej Episkopatu.
Od początku położył nacisk na rozwój duszpasterstwa w diecezji. Poza wizytacjami kanonicznymi często
wyjeżdżał do różnych parafii, gdzie
celebrował Msze św. i głosił kazania.
Podczas prawie 28-letniej posługi biskupa Jana Mazura odbyło się wiele
uroczystości, które przyczyniły się do
odnowy życia religijnego. m.in. 150lecie diecezji podlaskiej, 250-rocznica koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej w Kodniu, poświęcenie
nowego gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu,
koronacja Cudownego Obrazu Matki
Bożej w Orchówku, świątynie w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie
otrzymały tytuły bazylik mniejszych.
Dzięki staraniom biskupa Jana Mazura został zakończony proces beaty fikacyjny Męczenników Podlaskich w 1995 roku. Bulla Jana Pawła II w 1992 zmieniła nazwę diecezji na siedlecką i włączyła ją do nowo powstałej metropolii lubelskiej.
Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca

Ignacego Świrskiego został mianowany w październiku 1968 biskupem ordynariuszem siedleckim. Ingres do katedry w Siedlcach odbył 17 listopada
1968. Zasłużył się w diecezji szczególnie w budownictwie sakralnym. Z jego inicjatywy powstało nowe seminarium duchowne. W latach 1965-1988
przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości, był również opie-

1996 r. zwolnił biskupa Jana Mazura
z urzędu, a nowym ordynariuszem
diecezji siedleckiej mianował biskupa
Jana Nowaka.
W 1984 roku bp Jan Mazur jako biskup siedlecki, stał się znany z obrony
krzyża w Zespole Szkół Rolniczych
w Miętnem w powiecie garwolińskim.
Problem rozpoczął się, gdy ówczesny dyrektor, wbrew stanowisku na-



samorz¹dowy

* Na podstawie porozumienia powiatu bialskiego i UMCS w Lublinie
wyraził zgodę na przekazanie środków
finansowych w związku z konferencją
naukową w Roskoszy „Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu
międzywojennym”.
* Zapoznał się z propozycją zadań
do realizacji z gminami na drogach powiatowych w 2009 r.
* Wyraził zgodę na podwyżki wynagrodzeń pracowników Muzeum
J.I.Kraszewskiego w Romanowie.
Zarząd podjął uchwały
w sprawach:
1. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu bialskiego na 2009 r.,
2. wydania opinii o pozbawieniu
dróg powiatowych dotychczasowej
kategorii i zaliczeniu ich do kategorii
dróg gminnych (na wniosek Zarządu
Powiatu w Siedlcach),
3. przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków PFRON,
4. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu bialskiego na 2008 rok.
uczycieli i samorządu uczniowskiego, polecił usunąć krzyże. W odpowiedzi młodzież podjęła zdecydowany protest, żądając powrotu krzyży
do klas. Młodzież wspierali modlitwą
i słowem miejscowi kapłani. Ówczesny ordynariusz siedlecki bp Jan Mazur na znak solidarności z uczniami
podjął głodówkę o chlebie i wodzie.
Konflikt trwał blisko 5 miesięcy. Po
prz yjęt ych uzgodnieniach naukę
w ZSR wznowiono 9 kwietnia 1984 r.
Za duchowe wsparcie w trudnych
chw il a ch i ci ą g ł e u c ze s t ni c t wo
w życiu społeczności powiatu garwolińskiego bp Jan Mazur otrzymał w 2008 roku okolicznościową
statuetkę i honorowy tytuł „Zasłużony dla powiatu garwolińskiego”.
Będąc na emer y tur ze, ak t y wnie
uczestniczył w życiu diecezji. Uroczystości pogrzebowe księdza biskupa
odbyły się 30 września. Mszę świętą
pod przewodnictwem prymasa Polski
kardynała Józefa Glempa celebrowało kilkuset kapłanów. Do Siedlec przybyli przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych z kraju, w tym
delegacja z bialskiego Starostwa Powiatoweg. Ciało śp. bpa Jana Mazura
zostało złożone w krypcie katedralnej.
Obrzędu pochówku poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef
Kowalczyk.
Materiał pochodzi ze strony
Katolickiego Radia Podlasie
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Gość

gościńca

* We wrześniu „Zgoda” świętowała jubileusz 50-lecia istnienia.
Z czego ma Pan satysfakcję?
- Cieszy, że większość wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wzniesionych w Białej Podlaskiej w ostatnim
półwieczu, stanowią zasoby naszej
Spółdzielni. Powstała ona dzięki gronu mieszkańców zafascynowanych
ideą „szklanych” własnych domów.
Nikt z nich nie przypuszczał wtedy,
jak wielkie może być ich dzieło i jak
bardzo zmieni ono oblicze miasta. Dzisiejsza Biała jest miastem na wskroś
nowoczesnym. Faktem jest, że decydują o tym osiedla naszej Spółdzielni z kolorowymi blokami, mnóstwem
skwerów i terenów zielonych.
* Kiedy rozpoczął się budowlany
boom „Zgody”?
- W połowie lat siedemdziesiątych,
kiedy Biała Podlaska z miasta powiatowego stała się nagle wojewódzkim. Kadra do tworzących się urzędów została ściągnięta z ościennych powiatów
i trzeba jej było natychmiast zapewniać
mieszkania. W tym czasie nasza Spółdzielnia była jedynym inwestorem,
a Bialskie Przedsiębiorstwo Budowlane realizatorem budów. Musieliśmy
sprostać społecznym oczekiwaniom
tym bardziej, że 30 proc. wznoszonych mieszkań oddawaliśmy na potrzeby władzy. Po Radziwiłłach, którzy
na trwałe wpisali się w historię Białej,
„Zgoda” podjęła się budowy zrębów
nowoczesnego miasta. W końcówce
lat osiemdziesiątych oddawaliśmy do
użytku 300 mieszkań rocznie, a potrzeby były jeszcze większe. Do 2008 roku
nie było takiego okresu, abyśmy nie
przekazywali kluczy do nowych lokali.
Aktualnie mamy 177 budynków o 6555
lokalach mieszkalnych, 647 garaży oraz
128 lokali użytkowych. W domach spółdzielczych mieszka ok. 20 tys. osób,
czyli jedna trzecia obywateli Białej Podlaskiej. Warto uzupełnić, że przed rokiem 1990 problematyczne było ustalenie co jest własnością „Zgody”. W roku
1991 wieczyste użytkowanie gruntów
zostało poparte aktami notarialnymi.
Dwa lata temu wykupiliśmy od władz
miasta grunty pod budynkami i garażami z 99 proc. bonifikatą, zaś w tym roku
za pełną odpłatnością grunty pod budynkami administracyjnymi spółdzielni, pawilonami usługowymi i boiskami
sportowymi. Kosztowało nas to niemało, ale „Zgoda” jako jedna z nielicznych
spółdzielni w województwie ma w 100
procentach własne grunty.
* Historia BSM „Zgoda” obfitowała w wiele istotnych zwrotów i momentów. Który był zdaniem Pana
przełomowym?

- Sądzę, że rok 1988, kiedy decyzją zarządu postanowiliśmy wprowadzić wyraźne oszczędności zużywanego ciepła. W 1993 roku otrzymaliśmy za termomodernizację zasobów
nagrodę główną ministra budownictwa. Była to imponująca suma, którą jeszcze wspomogła dotacja wojewody bialskopodlaskiego. Za otrzymane fundusze mogliśmy kontynuo-

a zarazem satysfakcja, że znalazłem
się w gronie zacnych osób z takim tytułem. Pochodzę z Kazimierza Dolnego, ale od 43 lat mieszkam w Białej
Podlaskiej. Wyróżnienie było sygnałem, że Rada Miasta doceniła zasługi „Zgody” w kreowaniu oblicza miasta. Ciągle powtarzam, iż zasoby naszej spółdzielni stanowią piękniejszą
część miasta.

ZMIANA OBLICZA MIASTA
Rozmowa z Bolesławem Kuziołą, prezesem
Zarządu BSM „Zgoda”

wać rozpoczęte prace. Udało się nam
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną o ponad 40 proc. Chcemy
jeszcze zlikwidować wszystkie zbiorcze wymiennikownie ciepła należące
do PEC-u, aby każdy budynek miał
własną i tym samym spółdzielnia mogła mieć wpływ na ilość ciepła pobieranego przez mieszkańców.
* Jakie prace wykonaliście do tej
pory, aby ponad 20 tys. ludziom żyło
się wygodniej?
- Kiedyś po większych opadach lokale na najwyższych kondygnacjach
były zalewane przez nieszczelne dachy. Położyliśmy więc papę termozgrzewaną grubości 5 mm, która zapobiega takim niespodziankom. Ociepliliśmy też stropodachy. Zmieniły się na
korzyść kolorowe elewacje budynków.
Przybyło zatok i miejsc do parkowania, choć zdaniem mieszkańców jest
ich wciąż za mało do potrzeb. Nikt się
jednak nie spodziewał, że rodziny będą miały po dwa samochody. Dzięki
wprowadzeniu cyfrowych domofonów, poprawiło się bezpieczeństwo
mieszkańców. Nikt przypadkowy nie
wejdzie na klatkę schodową. Teraz myślimy o wprowadzeniu monitoringu na osiedlach, ale potrzeba nam do tego współdziałania policji i straży miejskiej.
Dbamy o to, aby opłaty za
mieszkania nie rosły w lawinowym tempie.
* W roku ubiegłym
decyzją radnych został Pan uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta
Biała Podlaska”.
Jakie uczucia towarzyszył y Panu
w trakcie tej uroczystości?
- To była dla mnie
miła niespodzianka,

9/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

* Jak widzi Pan przyszłość „Zgody”?
- Kilka lat temu mieliśmy zamiar budowania nowego osiedla im. Kraszewskiego wzdłuż obwodnicy za ul. Francuską. Niestety, zmieniły się przepisy,
które pokrzyżowały nam plany. Gdyby nastąpiła korzystna dla nas zmiana
tych przepisów, to chętnie szukalibyśmy terenu pod budowę niedużego
osiedla. Marzy mi się oddawanie do
użytku nadal ok. 60 mieszkań rocznie.
Z pewnością musimy skoncentrować
się na eksploatacji istniejących zasobów. Jest czysto, estetycznie, zielono.
Chcemy jeszcze, żeby było bezpieczniej, aby nie zdarzały się kradzieże samochodów na osiedlowych parkingach. Stąd pomysł na monitorowanie
osiedli w godzinach wieczornych oraz
w nocy.
Rozmawiał Istvan
Grabowski



KALENDARIUM
1 września
Księga Pamięci
Bolesław Ługowski przekazał staroście bialskiemu publikację z cyklu
„Księgi Pamięci”, związaną z działalnością Zarządu Głównego Niepodległościowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Publikacja jest hołdem złożonym Armii Krajowej, która bohatersko walczyła o niepodległość, a później o suwerenność Polski. Autorem
publikacji jest Bolesław Ługowski.
69. rocznica wybuchu
Na Placu Wolności w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości związane z 69. rocznicą wybuchu II wojny
światowej. O godzinie 12 w mieście
zawyły syreny alarmowe, a następnie
zgromadzeni przed Tablicą Straceń
odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Powiat bialski podczas uroczystości
reprezentowali: Jan Jańczuk, sekretarz powiatu oraz Henryk Marczuk,
dyrektor wydziału organizacyjno-administracyjnego.

POWIAT BIALSKI

SPOTKANIE ZE SPONSORAMI
X DOŻYNEK POWIATOWYCH
30 września na zaproszenie Tadeusza Łazowskiego do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przybyli prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele firm i instytucji które były
sponsorami X Dożynek Powiatowych
w Wisznicach. Na wstępie spotkania
głos zabrał starosta, który podziękował przybył gościom za życzliwość
i chęć wsparcia tak wyjątkowego
przedsięwzięcia, jakim jest organizacja

dożynek. – To dzięki Waszej i Waszych
firm życzliwości była możliwość zorganizowania tak ważnej uroczystości
– podkreślał starosta. Jak się szacuje
– kontynuował starosta – w Dożynkach
Powiatowych wzięło udział od 3 do 5
tysięcy ludzi. Wszyscy zebrani otrzymali souveniry oraz pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem. W spotkaniu uczestniczył Jan Bajkowski wicestarosta bialski.
(red.)

Rozpoczęcie roku szkolnego
w Leśnej
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół
Rolniczych im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej.
W intencji lotników
W prawosławnej parafii w Nosowie odbyło się nabożeństwo odprawione w intencji lotników 6. Lwowskiego Pułku Lotnictwa Bombowego.
W nabożeństwie uczestniczył również
starosta Tadeusz Łazowski.
3 września
Powiatowa inauguracja roku
szkolnego
W Liceum Ogólnokształcącym
w Wisznicach odbyła się Powiatowa
Inauguracja Roku Szkolnego. Na uroczystość do Wisznic przybył starosta
Tadeusz Łazowski, dyrektor wydziału spraw społecznych Marianna Tumiłowicz oraz dyrektorzy placówek,
których organem prowadzącym jest
Starostwo Powiatowe.
Spotkanie
w Brześciu
Starosta Tadeusz Łazowski spotkał
się z konsulem generalnym RP w Brześciu Jarosławem Książkiem. Głównym
tematem rozmów były sprawy związane ze współpracą trans graniczną. Tego samego dnia w również w Brześciu
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Terespol

DZIEŃ KOMBATANTA I WETERANA
7 września 2008 r. mieszkańcy
Terespola i okolic świętowali 69.
rocznicę w ybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy. Nabożeństwo
w intencji poległ ych za ojczyznę
odprawił ksiądz proboszcz Zdzisław Dudek. W kazaniu do wiernych
podkreślił patriotyzm, męstwo, odwagę i honor tych, którzy walczyli za wolną Polskę. Udział we mszy
wzięły poczty sztandarowe: Miejsko-Gminnego Koła Kombatantów
RP i byłych Więźniów Politycznych,
Straży Granicznej, uczniów ZSP nr
1 i uczniów ZSO w Terespolu, delegacje Urzędu Miasta, Urzędu Gminy
Terespol, powiatu bialskiego, Straży Granicznej z Chełma, Granicznej
Placówki Kontrolnej z Terespola, Komisariatu Policji z Terespola, ZSO
w Terespolu, ZSP w Terespolu oraz
licznie przybyli mieszkańcy miasta
i okolicznych wsi.

Po nabożeństwie wszyscy przemaszerowali na cmentarz prawosławny.
Tam, na grobie żołnierzy 9. Dywizjonu Samochodowego Zgrupowania
„Brześć” poległych w nocy z 16 na 17
września 1939 r., złożyli wieńce i uczcili pamięć poległych za ojczyznę. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
prezes Antoni Jaśkiewicz oraz burmistrz Jacek Danieluk. Nabożeństwo
na cmentarzu za poległych odprawił
proboszcz miejscowej parafii prawosławnej ksiądz Jarosław Łoś.
Zaproszeni uczestniczyli w uroczystości wręczenia medali Za zasługi dla
ZKRPiBWP. Otrzymali je w sali MOK: były wikariusz parafii rzymsko-katolickiej
w Terespolu ksiądz Dariusz Radzikowski, nauczyciel historii ZSO Justyna
Sowa oraz kombatanci Zygmunt Iwanczuk i Marian Jankowski. Zaszczytnym
medalem zasłużonych udekorowała
w imieniu starosty bialskiego radna powiatu Marzenna Andrzejuk.
(JS)

starosta spotkał się z konsulem Stanisławem Barańczakiem z Ukrainy.
5 września
50 lat spółdzielni Zgoda
5 września spółdzielnia Zgoda obchodziła jubileusz 50-lecia. W uroczystościach uczestniczył m. in. starosta
Tadeusz Łazowski.
Miejska inauguracja
roku szkolnego
Na zaproszenie burmistrza Artura
Grzyba i Henryka Wawryniuka, dyrektora Gimnazjum nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, wicestarosta Jan Bajkowski uczestniczył w uroczystości
miejskiej inauguracji roku szkolnego
2008/2009, która odbyła się w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.
7 września
Targi rolne
6-7 września w Łomazach odbyły
się targi rolne połączone z pokazem
zwierząt hodowlanych oraz z dożynkami gminnymi. Podczas pokazu zaprezentowano m.in. zwierzęta hodowlane (konie małopolskie, zimnokrwiste,
kuce, bydło, jaki, alpaki, osły, bażanty,
szynszyle, psy rasowe). Władze powiatowe podczas targów reprezentowali: starosta Tadeusz Łazowski oraz
wicestarosta Jan Bajkowski.
Poświęcenie pomnika Jana Pawła II
w Ortelu Książęcym
W Kościele Narodzenia NMP
w Ortelu Książęcym odbyły się uroczystości poświęcenia pomnika Sługi
Bożego Jana Pawła II. Uroczystościom
przewodniczył nuncjusz Stolicy Apostolskiej arcybiskup Marcin Widowicz
oraz ordynariusz diecezji witebskiej biskup Władysław Blin. Władze powiatowe podczas uroczystości reprezentował starosta Tadeusz Łazowski.
Dożynki w gminie Międzyrzec
W Tuliłowie niedaleko Międzyrzeca odbyło się gminne Święto Plonów.
Uroczystość poprzedziła Eucharystia
odprawiona w intencji rolników. Podczas uroczystości dożynkowych rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz wręczono nagrody
w gminnej edycji konkursu „Piękne, bo
Bialskie”. Za najpiękniejszy uznano wieniec z Berezy, który doceniło również
jury powiatowe, uznając go najpiękniejszym w powiecie bialskim. Powiat
bialski podczas uroczystości reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Litwiniuk oraz Mariusz
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Kostka, radny powiatowy. Również 7
września uroczystości dożynkowe odbyły się w Sławatyczach. Tam powiat
reprezentował Stefan Klimiuk, skarbnik powiatu.
9 września
Spotkanie samorządowe
W Kobylanach gmina Terespol odbyło się spotkanie samorządowców
powiatu bialskiego z Zygmuntem Królem, prezesem Bialskich Wodociągów
i Kanalizacji. Spotkanie było próbą
rozwiązania kwestii odpadów na terenie powiatu bialskiego. W spotkaniu uczestniczyli również starosta Tadeusz Łazowski oraz prezydent Białej
Andrzej Czapski.
10 września
Z myślą o Niepodległej
W sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej pod hasłem: „Z myślą o Niepodległej”. Z terenu naszego powiatu w konferencji udział wzięli starosta
Tadeusz Łazowski, druhowie z OSP
Stołpno oraz reprezentant OSP Drelów Tomasz Bieniek.

Biała Podlaska

S

zkoła podstawowa nr 2 z Białej Podlaskiej zajęła pierwsze
miejsce w konkursie selektywnej zbiórki odpadów w szkole „Chronię środowisko i przyrodę - segreguję
odpady” Konkurs organizowany był
przy okazji realizacji projektu „Program edukacyjny wprowadzania se-

timedialny Toshiba, pojemniki do segregacji odpadów) III miejsce: Szkoła
Podstawowa nr 1 z Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie) (nagrody:
aparat fotograficzny Kodak, pojemniki
do segregacji odpadów).
W ramach konkursu uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 2 z Białej Pod-

Selektywna zbiórka odpadów
gregacji i wiedzy o odpadach w regionie mazowiecko-lubelsko-podlaskim”,
prowadzonego przez Stowarzyszenie
Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich przy finansowym wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 12 prac.
Komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze prace. I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa nr 2 z Białej Podlaskiej
(nagrody: rzutnik multimedialny Toshiba, aprat fotograficzny Nikon D60,
pojemniki do segregacji odpadów), II
miejsce: Gimnazjum ze Sterdyni (woj.
mazowieckie) ( nagrody: rzutnik mul-

laskiej segregowali makulaturę, butelki plastikowe, puszki aluminiowe, złom
stalowy i zużyte baterie. Następnie posegregowane surowce przekazywali do punktów odbioru. W konkursie
udział wzięło 181 uczniów z 547 uczęszczających do szkoły Podstawowej nr 2
w Białej Podlaskiej. Zebrano: 17 670 kg
makulatury (w przeliczeniu na ucznia
32,3 kg), 26 m3 plastiku (w przeliczeniu
na ucznia 50 dm3), 176 kg aluminium
(w przeliczeniu na ucznia 32 dag), 1230
kg złomu stalowego (w przeliczeniu na
ucznia 2,25 kg), 180 kg baterii (w przeliczeniu na ucznia 33 dag).
Maciej Omelaniuk

12 września
Spotkanie z władzami Ludzy
Starosta bialski Tadeusz Łazowski, Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu oraz Artur
Grzyb, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego udali się na spotkanie z władzami samorządowymi Ludzy na Łotwie.
Spotkanie odbyło się z okazji otwarcia
nowych obiektów sportowych.
13 września
Zjazd wychowanków
i absolwentów szkół bialskich
Uroczystą mszą w kościele p.w. św.
Antoniego 13 września rozpoczął się VIII
zjazd absolwentów LO im. J.I. Kraszewskiego i E. Plater. Po uroczystej mszy św.
na Placu Wolności odbyło się uroczyste
odsłonięcie ławeczki Kraszewskiego. Pisarz w latach 1822- 1826 uczył się w bialskiej szkole wydziałowej dziś noszącej jego imię. W tegorocznym zjeździe udział
wzięło ponad tysiąc osób. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta podczas uroczystości otrzymali: Bogusław Kaczyński
i Roman Kłosowski. Władze powiatowe reprezentował wicestarosta Jan
Bajkowski.
14 września
Europejskie Dni Dziedzictwa
14 września w Lubence odbyły się
zorganizowane przez Gminny ośro-
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Gmina Zalesie

Nowe drogi w Kijowcu
24 września był znaczącym dniem
dla mieszkańców Kijowca Kolonii
w gminie Zalesie. Odbyło się bowiem
uroczyste otwarcie i przekazanie do
eksploatacji wybudowanych dwóch
odcinków dróg gminnych o łącznej długości 2,2 km. Wartość robót
budowlanych wyniosła łącznie 779
tys. 832 zł i była współfinansowana
przez gminę Zalesie w 88 proc. i FOGR
w Lublinie w 12 proc. Wykonawcami
dróg była firma P.P.H.U TRANSBET
Marian Wojtiuk z Białej Podlaskiej
oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A również z Białej Podlaskiej. Wybudowane drogi
gminne łączą się z dwiema drogami powiatowymi
Zalesie - Krzyczew i Zalesie - Olszyn.
Uroczystość zgromadziła mieszkańców Kijowiec
Kolonii, przedstawicieli
władz gminnych w osobach: Jana Sikory, wójta
gminy, Wiesława Daniluka, przewodniczącego Rady
Gminy, Władysława Romania, radnego i przedstawicieli wykonawców: Mariana Wojtiuka, właściciela
firmy P.P.H.U. TRANSBET w Białej Podlaskiej oraz prezesa Tadeusza Małaja
i dyrektora Zygmunta Szydłowskiego
z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
S.A z Białej Podlaskiej.
Spośród z apros zonych gości
w uroczystości uczestniczyli: starosta Tadeusz Łazowski, radni powiatowi: Marzenna Andrzejuk i Wojciech

Kołodyński, ks. Roman Sawczak,
proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Horbowie i ks. Kazimierz Momont, proboszcz parafii p.w.
Przemienienia Pańskiego w Malowej
Górze, Bohdan Sacewicz, autor projektu, sołtys wsi Kijowic Kolonia Genowefa Nowicka oraz Anna i Janusz
Miłoszowie.
Wójt Jan Sikora podkreślił znaczenie wybudowanych odcinków dróg dla
lokalnej społeczności. Symboliczne
przecięcie wstęgi zainicjował starosta Tadeusz Łazowski, a dokonali tego pozostali uczestnicy uroczystości.

Aby oddane do użytku drogi służyły
wszystkim użytkownikom, były bezpiecznym szlakiem komunikacyjnym
i wiodły szczęśliwie do celów podróży ks. Kazimierz Momont dokonał ich
poświęcenia.
Po części oficjalnej odbył się
wspólny poczęstunek.
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Barbara Babkiewicz

dek Kultury w Łomazach i Wiejski
Dom Kultury w Lubence Obchody
Europejskich Dni Dziedzictwa. Obchody rozpoczęto od prelekcji na temat historii parafii rzymskokatolickiej
w Łomazach. Następnie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć widowisko obrzędowe „Wereja”, oraz
pokaz wypieku chleba przaśnego.
Obchody zakończyły się przy ognisku i muzyce. Starostwo Powiatowe
reprezentował Jan Bajkowski, wicestarosta bialski.
Święto Plonów w Piszczacu
Wicestarosta Jan Bajkowski uczestniczył 14 września w dożynkach
gminno-parafialnych, zorganizowanych w gminie Piszczac. Uroczystości
rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na plac szkolny.
W programie uroczystości dożynkowych odbyło się również ogłoszenie
wyników na najpiękniejszą zagrodę,
najpiękniejszy ogród i gospodarza roku. Po południu odbył się blok imprez
artystycznych.
Festyn Kultury w Rossoszu
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu wicestarosta
Jan Bajkowski uczestniczył w III Międzynarodowym Festynie Kultury. Podczas festynu przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił: Ludowy
Narodowy Zespół Białorusi Radost,
Ludowy Narodowy Zespół Białorusi
Spadczyna oraz orkiestra dęta OSP
z Rossosza.
15 września
Sesja Rady Powiatu
W poniedziałek 15 września odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu.
Obradom przewodniczył Przemysław Lit winiuk, przewodniczący
Rady Powiatu. Na XXIV sesji radni podjęli uchwały w sprawach: a)
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego
Starostwa Powiatowego. Za zmianą
regulaminu głosowało 15 radnych,
4 wstrzymało się od głosu b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
położonej w osadzie Janów Podlaski. Za wyrażeniem zgody głosowało
18 radnych, 1 radny nie brał udziału
w głosowaniu.
Ponadto starosta Tadeusz Łazowski poinformował zebranych na sesji
radnych o tym, że złożony przez Starostwo Powiatowe wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowy
dróg powiatowych w miejscowoś-
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ciach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka
wraz z przebudową mostu przez rzekę
w miejscowości Kijowiec” po dokonaniu oceny merytorycznej uzyskał
99,90 punktów. Starostwo złożyło
również dwa inne wnioski, które znalazły się na liście rankingowej.
17 września
Dzień Sybiraka
Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny rozpoczęły się uroczystości
związane z 69. rocznicą napaści Armii Czerwonej na Polskę. Następnie
zebrani oddali hołd pomordowanym,
składając kwiaty pod pomnikiem Sybiraków. W sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego odbyło
się spotkanie, w którym uczestniczył
starosta Tadeusz Łazowski, Sybiracy
oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Białej Podlaskiej. Organizatorem uroczystości był Oddział Związku
Sybiraków w Białej Podlaskiej.
Spotkanie w Brześciu
Starosta Tadeusz Łazowski oraz
wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk uczestniczyli 17 września w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu unijnego dotyczącego bezpieczeństwa w strefie przygranicznej.
Projekt realizowany jest przez brzeski
oddział straży granicznej. W projekcie uczestniczą również straże z województwa podlaskiego i obwodu łuckiego na Ukrainie.

Powiat bialski

Rewizyta na Łotwie
1 września br. roku w Międzyrzecu
Podlaskim gościła delegacja samorządowców z Łotwy na czele z mer miasta
Ludzy Valentiną Lazovską. Delegacja z Łotwy przybyła do Polski w celu
podpisania porozumienia o współpracy z miastem Międzyrzecem Podlaskim. Podpisanie dokumentu odbyło
się w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu
w trakcie, którego byli obecni Tadeusz
Łazowski starosta bialski, Przemysław
Litwiniuk przewodniczący Rady Powiatu oraz międzyrzeccy radni. Głównymi celami współpracy z miastem
Ludza jest m.in.: systematyczna wymiana informacji dotyczących działań
samorządów oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego, rozwój partnerstwa pomiędzy instytucjami związanymi z edukacją i sportem, współpraca w sferze kulturalnej i edukacyjnej, promowanie tradycji oraz kultury
obu państw, ułatwienie nawiązania

współpracy stowarzyszeniom oraz
instytucjom kultury, a także wymiana uczniów i nauczycieli, współpraca
w sferze ochrony środowiska, koordynacja oraz wsparcie przedsięwzięć
w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska.
12 września na zaproszenie mer
Val en t iny L azovs k iej delegacja
władz powiatu w skład, której weszli: starosta Tadeusz Łazowski,
Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu oraz burmistrz
Międzyrzeca Artur Grzyb, udała się
z rewizytą na Łotwę. Delegacja naszych samorządowców brała udział
w uroczystości otwarcia nowoczesnych obiektów sportowych. Dzięki
zawiązanemu przez miasto Międzyrzec partnerstwu znacznie poszerzają się możliwości aplikowania o fundusze strukturalne.
Piotr Grzeszyk

19 września
Święto plonów w Kozuli
W Domu Pomocy Spo ł ecznej
w Kozuli odbyły się uroczystości dożynkowe. W uroczystościach wziął
udział starosta Tadeusz Łazowski.
20-22 września
Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
Na zaproszenie biskupa Władysława Blina i Tomasza Klimańskiego,
radcy ministra ambasady RP, starosta Tadeusz Łazowski oraz Wiesław
Panasiuk, wójt gminy Biała Podlaska
uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II na ziemi witebskiej.
21 września
Dożynki we Włodawie
Wicestarosta Jan Bajkowski oraz
skarbnik powiatu Stefan Klimiuk
uczestniczyli w dożynkach wojewódzkich we Włodawie. W konkursie na
najpiękniejszy wieniec powiat bialski
reprezentowały wieńce z gminy Międzyrzec Podlaski i Drelów. Wieniec
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Powiat bialski

Jeszcze słychać
śpiew i rżenie
koni
Po raz piąty w ostatni weekend
sierpnia miłośnicy koni, przyrody oraz
dobrej zabawy spotkali się w Stajni
Pod Dębiną u Jolanty i Andrzeja Nowaków w Zaściankach. Ze względu na
swój wyjątkowy charakter, rajd z roku
na rok przyciąga coraz więcej uczestników, zarówno jeźdźców jak i osób
zainteresowanych rozwojem turystyki konnej, zachowaniem lokalnej
tradycji i obyczajów. Grupy jeźdźców
przybyły do Stajni pod Dębiną w sobotnie przedpołudnie. Po rejestracji
grup i wspólnym obiedzie kawalkada
około 50 jeźdźców wraz z zaprzęgami udała się na przejażdżkę terenową
do Pościsz, gdzie nastąpiło spotkanie
z jeźdźcami z Łukowa i Trzebieszowa.
Jeźdźcy na koniach przybyli z oko-

rym dumnie powiewały flagi Polski
Gminy Międzyrzec Podlaski i Lasów
Państwowych, a na lancy proporzec
Konnej Straży Ochrony Przyrody
i Tradycji. Następnie rozpoczęły się zawody konne w następujących konkurencjach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody i konkurs kawaleryjski Militari
Zawody były prowadzone zgodnie z zasadami i według regulaminy
przyjętego dla zawodów międzynarodowych.
Zwycięzcami w jeżdżeniu zostali:
Danuta Natkańska z Warszawy, Aleksandra Chotnicka z Łosic, ex equo
Andrzej Nowak z Zaścianek i Łukasz
Wójcik z Zahajek
W skokach przez przeszkody o puchar wójta gminy Międzyrzec Podlaski
zwyciężyli: Danuta Zielińska z Warszawy, Marek Dachno z Leszczanki
i Andrzej Nowak z Zaścianek. W konkursie kawaleryjskim Militarii prym
wiedli: Aleksandra Chotnicka z Łosic,
Ryszard Szczęśniak i Maciej Szczęśniak z Międzyrzeca Podlaskiego
Po zakończeniu zawodów odbyło się uroczyste wręczenie pucharów

z Międzyrzeca zajął II miejsce, natomiast wieniec gminy Drelów otrzymał
wyróżnienie.
100 lat kościoła w Sworach
W uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Sworach z okazji
100 lecia budowy kościoła uczestniczyła Marianna Tumiłowicz, dyrektor
wydziału spraw społecznych.
23 września
Spotkanie w gabinecie starosty
Starosta Tadeusz Łazowski spotkał się ze Stanisławem Kędzierskim,
reprezentującym firmę Energopol
z Kobrynia. Tematy podejmowane
podczas spotkania dotyczyły w głównej mierze możliwości współpracy
firmy Energopol z firmami powiatu
bialskiego.
24 września
Oddanie drogi gminnej
24 września nastąpiło uroczyste
oddanie do użytku drogi gminnej
w kolonii Kijowiec. W uroczystościach
udział wzięli: starosta Tadeusz Łazowski, Marzenna Andrzejuk członek Zarządu Powiatu, Jan Sikora wójt gminy
Zalesie, radny powiatowy Wojciech
Kołodyński.
25 września
Święto plonów rejonu wileńskiego
W dniach 25 - 28 września delegacja powiatu bialskiego w składzie:
wicestarosta Jan Bajkowski, sekretarz
Jan Jańczuk oraz dyrektor wydziału geodezji, katastru i nieruchomości
Stanisław Bryndziuk uczestniczyła
w uroczystościach dożynkowych rejonu wileńskiego.

lic: Białej Podlaskiej, Serpelic, Łosic,
Trzebieszowa, Łukowa, Sarna, a także
z Warszawy. Po powrocie z przejażdżki
terenowej i nakarmieniu koni uczestnicy wspólnie zasiedli przy ognisku.
Wieczór upłynął na śpiewach i tańcu
przy dźwiękach zespołu Harmonijkowe Echo. Zespół ludowy Leśne Echo
z Zaścianek dał koncert pieśni ludowych, po którym otrzymał nagrodę
wicemarszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego za rozwój kultury ludowej
i podtrzymywanie tradycji i obyczajów
lokalnych.
W niedzielę po nakarmieniu koni odbyło się uroczyste pasowanie nowych członków KSOPiT szablą, pod masztem flagowym na któ-

i nagród zwycięzcom poszczególnych
konkurencji. Konie zostały udekorowane FLOTS, zaś wszyscy zawodnicy
dostali pamiątkowe dyplomy.
V Rajd Konny „Jeszcze słychać
śpiew i rżenie koni” został zorganizowany przez Jolantę i Andrzeja Nowaków wraz z Przyjaciółmi z Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, Stowarzyszeniem „Promni”, Zespołem ludowym Leśne Echo z Zaścianek, przy
wsparciu Gminy Międzyrzec Podlaski.
Impreza promowała Gminę Międzyrzec Podlaski, uwidaczniając doskonałe warunki do uprawiania turystyki
konnej oraz przyczyniła się do dalszego wzrostu aktywności lokalnej.
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Ratujemy i uczymy ratować
W SP nr 5 w Białej Podlaskiej Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy prowadziła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W szkoleniu udział brali nauczyciele
ze szkół powiatu bialskiego. Zebranych nauczycieli powitali: starosta
Tadeusz Łazowski oraz Marzenna
Andrzejuk, członek Zarządu. Inicjatorem szkolenia był radny powiatowy
Marcin Duszek.
Biegi Uliczne w Terespolu
W Terespolu odbyły się biegi uliczne XIII memoriał im. Wincentego Kozłowskiego. W ceremonii otwarcia
uczestniczyli: starosta bialski Tadeusz Łazowski, Marzenna Andrzejuk,
członek Zarządu, burmistrz Terespola
Jacek Danieluk oraz Marianna Tumi-
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łowicz dyrektor wydziału spraw społecznych.
26 września
Uroczystości rocznicowe
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej świętował swoje 10 lecie. Większym stażem
funkcjonowania może pochwalić się
Zakład Energetyczny, który tego dnia
świętował 60. rocznicę funkcjonowania połączoną z Dniem Energetyka.
Podczas uroczystości władze powiatowe reprezentował starosta Tadeusz
Łazowski.
Dni Służby Celnej
Starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w obchodach Dnia Służby Celnej. Świętu tradycyjnie już towarzyszyło wręczanie awansów i wyróżnień. Dzień Służby Celnej był też okazją do oficjalnego przyjęcia nowozatrudnionych funkcjonariuszy celnych,
którzy złożyli ślubowanie.

Gmina Piszczac

Gminno-parafialne uroczystości
14 września miały miejsce dożynki gminno- parafialne w Piszczacu.
Rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za plony. Po jej zakończeniu
uczestnicy udali się na boisko sportowe przy Zespole Placówek Oświatowych. Gości i mieszkańców powitał wójt Jan Kurowski, który odebrał
chleb od starostów Anity Zalewskiej i Sławomira Gregorczyk (oboje z Zahorowa). W części artystycznej publiczność miała możliwość
obejrzenia występów małych artystów. Z koncertami wystąpiły dwa
zespoły wokalne zza Buga: Feliczyna i Laguna z Brześcia. Ponadto grał

gie Kościeniewicze, trzecie Piszczac.
Należy podkreślić, że wszystkie wieńce prezentowały wysoki kunszt artystyczny, a ich wykonanie wymagało
sporo wysiłku. Jak co roku 11 wsi
przygotowało stoły z pysznymi wyrobami i smakołykami kulinarnymi.
Wójt wręczył nagrody zwycięzcom
konkursu: na najpiękniejszy ogród,
zagrodę i gospodarza roku. Tegoroczne dożynki można uznać za udane. Mimo to, iż pogoda nie rozpieściła ciepłem, uczestników rozgrzała
zabawa taneczna z zespołem Szafir.
Wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio byli zaangażowani w organi-

zespół Na swojską nutę z Zahorowa.
Do tradycji wpisał się konkurs na
najładniejszy wieniec dożynkowy.
W tym roku na 20 sołectw przygotowano 9 wieńców. Pierwsze miejsce
zajęło sołectwo Ortel Królewski I, dru-

zację, zarówno przy kościele, jak na
boisku oraz czuwali nad bezpieczeństwem a przede wszystkim sponsorom składamy w imieniu organizatorów serdeczne podziękowania.

27 września
65 rocznica pacyfikacji
Starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w uroczystościach związanych
z 65. rocznicą pacyfikacji wsi Solinki
kol. Witulin. Uroczystości poprzedzono mszą świętą odprawioną w intencji
pomordowanych.
W sprawie pomocy kościołowi
W Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej w Białej Podlaskiej odbyło się
posiedzenie Stowarzyszenia Pomocy
na rzecz kościoła na Białorusi. Wśród
włączających się w szczytną akcję jest
również starosta Tadeusz Łazowski.
28 września
Hołd pomordowanym
Na wisznickim cmentarzu odbyła
się uroczystość odsłonięcia tablicy
poświęconej pomordowanym oficerom WP. Hołd tragicznie zamordowanych podczas uroczystości złożył
m.in. starosta Tadeusz Łazowski.
85-lat OSP Sitnik
W Sitniku odbyły się uroczystości
rocznicowe związane z obchodami
85 lecia OSP Sitnik. Na uroczystość
przybyła m.in. wicewojewoda lubelski
Henryka Strojnowska oraz wójt gminy
Biała Podlaska Wiesław Panasiuk.
Święto Ziemniaka
Mieszkańcy Łobaczewa byli organizatorami gminnego święta ziemniaka, które odbyło się w Łobaczewie.
W uroczystościach wziął udział starosta Tadeusz Łazowski.
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c.d. KALENDARIUM

Gmina Międzyrzec Podlaski
7 września na boisku przy Szkole
Podstawowej i remizie OSP w Tuliłowie odbyły się trzecie dożynki gminy
Międzyrzec Podlaski. Mszę św. w intencji rolników odprawili: ks. dziekan
Józef Brzozowski i ks. Jarosław Wasilewski. Po mszy św. korowód dożynkowy przemaszerował na plac, gdzie
odbyły się dalsze uroczystości. Wójt

rektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim Małgorzata Hanas. Komisja oceniła 7 wieńców
zgłoszonych do konkursu z następujących wsi: Bereza, Przychody, Rogoźnica, Tłuściec, Tuliłów, Zaścianki, Żabce.
Wygrał wieniec ze wsi Bereza wykonany przez zespół Ale Baby i kapelę
ludową z Berezy, otrzymując w nagro-

Dożynki wieńczą trud rolników
Roman Michaluk powitał w pierwszej
kolejności rolników, następnie zaproszonych gości, delegacje z wieńcami,
poczty sztandarowe, zespoły ludowe
i pozostałych gości. Starostowie dożynek: Krystyna Kurenda i Tadeusz
Ilczuk (oboje z Tuliłowa) wręczyli wójtowi chleb wypieczony z tegorocznej
mąki z życzeniami, by chleba tego nie
zabrakło nikomu.
W swoim wystąpieniu wójt podziękował rolnikom za trud pracy na roli,
za zaangażowanie na rzecz rozwoju
rolnictwa i gminy. Następnie za wzorową postawę, działalności społeczną
i wkład w rozwój rolnictwa przewodniczący Rady Powiatu Przemysław
Litwiniuk i radny Mariusz Filipiuk
udekorowali medalem Zasłużony dla
rolnictwa Tadeusza Rosińskiego z Berezy. Uchwałą Rady Gminy aktywni
mieszkańcy gminy otrzymali odznaczenia Zasłużony dla gminy Międzyrzec. Byli to: Stanisław Oleksiuk , Tadeusz Ilczuk, Władysław Sidorczuk,
Marian Oleksiuk (wszyscy z Tuliłowa)
i Zbigniew Wasiluk z Pościsz. Odznaczenia wręczyli: przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Pietruk i wójt Roman
Michaluk.
Prezentacji wieńców dożynkowych
oraz ich wykonawców dokonała dy-

dę 2.000 złotych, II miejsce i nagrodę w kwocie 1.500 złotych otrzymał
wieniec wykonany przez gospodynie
z Tuliłowa, III miejsce i nagrodę 1.000
złotych otrzymał wieniec wykonany
przez zespól ludowy „Leśne Echo”
z Zaścianek. Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia po 200 zł.
Wręczono nagrody z gminnej edycji konkursu „Piękne, bo Bialskie”.
W kategorii najpiękniejszy ogród
I miejsce – Urszula Grzyb z Tuliłowa, II
miejsce – Andrzej Lesiuk z Zaścianek,
III miejsce – Barbara Fedoruk-Łosicak
z Pościsz. Wyróżnienie Anna Melaniuk
z Pościsz. W kategorii najpiękniejsza
zagroda: I miejsce Leszek Sokołowski
z Krzymoszyc, II miejsce Jan i Pelagia
Pawlikowscy z Przychód, III miejsce
Urszula Grzyb z Tuliłowa.
W części koncertowej wystąpiły dzieci z Zaścianek, zespół ludowy
Echo z Przychód, Jutrzenka, Leśne
Echo z Zaścianek, zespół Ale Baby
z kapelą ludową z Berezy . Gościnnie
natomiast wystąpiła kapela Harmonijkowe Echo z Drelowa. Występy nagrodzone były dużymi brawami. Dużym
powodzeniem cieszyły się potrawy
regionalne przygotowane i wydawane
przez gospodynie z Tuliłowa.
M.H.

29 września
25 lecie nadania szkole imienia
29 września 2008 roku w Liceum
Ogólnokształcącym w Międzyrzecu
Podlaskim odbyły się uroczyste obchody 25 – lecia nadania szkole imienia gen. Władysława Sikorskiego. Na
jubileusz, który został przygotowany
przez uczniów klas pierwszych i drugich przybyli: starosta bialski Tadeusz Łazowski, przewodniczący Rady
Powiatu Przemysław Litwiniuk (absolwent międzyrzeckiego liceum),
burmistrz Międzyrzeca Artur Grzyb
(absolwent i były dyrektor tegoż liceum), starszy wizytator Delegatury
Kuratorium Oświaty Oddział w Białej Podlaskiej Marta Cybulska-Demczuk, Eugeniusz Wiński, ówczesny kurator oświaty i wychowania
w Białej Podlaskiej, który uczestniczył w uroczystościach nadania
szkole imienia.
30 września
XXV sesja Rady Powiatu
Odbyła się XXV sesja Rady Powiatu. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na przystąpienie
powiatu bialskiego do projektu
pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego
na obszarze miasta Biała Podlaska
i powiatu bialskiego”,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
powiatowych,
- przyjęcia pomocy finansowej od
miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
- zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2008 rok.
Spotkanie ze sponsorami dożynek
W gabinecie starosty Tadeusza
Łazowskiego odbyło się spotkanie
ze sponsorami X Powiatowych Dożynek.
Zarząd Powiatu
Odbyło się posiedzenie Zarządu
Powiatu. Podczas posiedzenia Zarząd podjął uchwały w następujących
sprawach:
- ustalenia standardów zimowego
utrzymania dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2008/2009,
- zmian układu wykonawczego budżetu powiatu bialskiego na 2008 r.,
- przyznania nagrody jubileuszowej
dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.
Oprac. Piotr Grzeszyk
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Gmina Łomazy

Gminne święto plonów
7 września stadion gminny był
miejscem dożynek. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Mszą Św. za
plony w kościele pod wezwaniem Św.
Apostołów Piotra i Pawła. Pod koniec
mszy ks. proboszcz Adam Kamecki
poświęcił dożynkowy chleb i wieńce.
W uroczystej asyście orkiestry miejscowej OSP przedstawiciele 10 sołectw z wieńcami dożynkowymi, sołtysi, władze samorządowe gminy i powiatu, zaproszeni goście w barwnym
korowodzie udali się na stadion.
Wójt Waldemar Droździuk powitał
zebranych i otrzymał z rąk starostów
dożynkowych tradycyjny chleb z tegorocznej mąki. Chleb został podzielony
i rozdany wśród uczestników uroczystości. Starostami dożynek byli: Urszula Panasiuk z Lubenki, której gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej i Tadeusz Chwalewski
z Łomazy, hodowca bydła mlecznego.
Uroczystość zaszczycili obecnoscią
poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, senator Józef Berger, wicestarosta Jan
Bajkowski, kierownik oddziału Urzędu
Marszałkowskiego Andrzej Marciniuk,
kierownik bialskiego oddziału KRUS
Janusz Filipiuk, kierownik oddziału
ODR w Grabanowie Benedykt Lipiński, ks. proboszcz Adam Kamecki, ks.
kanonik Antoni Bubeła, prezes Banku
Spółdzielczego w Łomazach Krzysztof
Łojewski oraz przedstawiciele władz
samorządowych.
Dożynki czyli święto plonów urządza się z myślą o żniwiarzach w nagrodę za wykonaną przez nich pracę i za
zebrane plony. Symbolem dożynek są

wieńce dożynkowe, wykonane z kłosów, ziaren , owoców i kwiatów. Bardzo pomysłowo wykonane, z ogromną starannością i artyzmem, wieńce
oceniła komisja konkursowa. Tym razem pierwsze miejsce przyznano Woli
Dubowskiej. Drugie zajął wieniec wy-

konany przez mieszkańców Dubowa,
trzecie otrzymał wieniec pochodzący
z Korczówki. Pozostałe wieńce również zostały nagrodzone otrzymując
wyróżnienie.
Obok konkursu „Najpiękniejszy
wieniec doż ynkow y” przeprowadzono również konkurs „Ekspozycja
promująca miejscowość”. W tej kategorii oceniane były pawilony wy-

stawione przez poszczególne sołectwa. Zaangażowanie mieszkańców,
którzy prześcigali się pomysłowością
wzbudziło ogromny podziw zarówno
uczestników dożynek, jak też komisji.
Mieszkańcy przygotowali piękne ekspozycje z elementami sztuki ludowej,
kwiatami, owocami i przepysznymi
potrawami. Pierwsze miejsce przyznano mieszkańcom Studzianki, drugie

mieszkańcom Łomaz, a trzecie otrzymał pawilon reprezentowany przez
mieszkańców Krasówki, pozostałe pawilony również zostały wyróżnione.
Jedną z licznych atrakcji dożynkowych stanowiła wystaw zwierząt
hodowlanych. Mieszkańców gminy
i licznie przybyłych gości zachwyciły
obrzędowe występy teatru obrzędowego Czeladońka z Lubenki. Wśród
zespołów ludowych zaprezentowały
się zespoły: Zielawa z Rossosza, Bokinczanka, Harmonijkowe Echo, Śpiewam Bo Lubię.
Na święcie plonów nie mogło zabraknąć pokazu najnowocześniejszego sprzętu rolniczego. Stoiska te cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Każdy z uczestników festynu mógł
skorzystać z wesołego miasteczka, bo
tylko wbrew pozorom to atrakcja dla
dzieci. Zapewne niektórzy długą będą wspominać przejażdżkę na byku.
Gwiazdą wieczoru był zespół 4 Ever
z Białegostoku oraz Trio Dance, który
zabawiał gości do rana. Wspaniała pogoda, liczne atrakcje sprawiły, że dożynki można uznać za udane- to nasz
wspólny sukces. Wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację Święta Plonów wójt Waldemar Droździuk
składa serdeczne podziękowania.
(red.)
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Gmina Sławatycze

U

roczystości dożynkowe gminy Sławatycze odbywały się
w pierwszą niedzielę września w Krzywowólce. Miejscowości tej
przypadła rola gospodarza z racji przy-

Krzywowólka, Sajówką i Zańkowem,
drugą nagrodę zdobyła Liszna a trzecią Jabłeczna. W konkursie na najpiękniejszy wieniec komisja konkursowa
przyznała dwa pierwsze miejsca Sła-

Dożynki
gminno-parafialne
padającemu w br. jubileuszowi 20-lecia poświęcenia kaplicy pw. Matki Boskiej Siewnej. Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia i wprowadzenia
wieńców do kaplicy. Celebrze przewodniczył ks. prałat Jan Gogłoza. Po

watyczom i Lisznej. Dalsze miejsce
zdobyła Jabłeczna.
Święto plonów to jedyna okazja podziękowania za trud pracy rolnika. Z tej
okazji wójt wręczył 12 rolnikom dyplomy uznania. Nagrodził również laure-

mszy św. barwny korowód z orkiestrą
dętą z Rossosza i starostami dożynek
udał się na plac szkolny. Bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów
wręczali wójtowi Dariuszowi Trybuchowiczowi starostowie Anna i Waldemar Korzeniewscy z Zańkowa.
Po części oficjalnej wystąpił zespół śpiewaczy Jutrzenka z Dołhobród z obrzędem żniwnym. Po nim
prezentowały się: zespół śpiewaczy
Polesia Czar z Włodawy i Nadbużańska Kapela Janka z Jabłecznej. W trakcie występów odbył się konkurs na
najładniejszą ekspozycję promującą
miejscowość oraz na wieniec dożynkowy. W pierwszym bezkonkurencyjnym okazała się ekspozycja z Krzywowólki wspólnie przygotowywana z kol.

atów powiatowego konkursu „Piękne, bo Bialskie” z gminy Sławatycze.
W kategorii najpiękniejsza zagroda III
miejsce w powiecie zdobyła Dorota
Wojciechowska z Lisznej, natomiast
w kategorii najpiękniejszy ogród wyróżnienie powiatowe otrzymała Halina
Korzeniewska z Krzywowólki. Przy pawilonach poszczególnych miejscowości
odbywała się degustacja potraw regionalnych. Każdy mógł zasmakować grochówki oraz innych smakołyków przygotowywanych przez Stowarzyszenie
„Bużanie”. Można było podziwiać prace
twórców ludowych tutejszego regionu
z dziedzin. Ponad 1,5 tys. uczestników
imprezy nie mogło narzekać na brak
atrakcji. Do późnych godzin nocnych
występowały zespoły muzyczne Puls
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ze Sławatycz i Trio z Białej Podlaskiej,
prezentując różnorodny repertuar. Zabawa trwała do północy.
Organizatorami dożynek gminnoparafialnych byli: samorząd gminy
Sławatycze, parafia rzymskokatolicka
ze Sławatycz, parafia prawosławna
z Zabłocia, Gminny Ośrodek Kultury
ze Sławatycz, Rada Sołecka wsi Krzywowólka, kol. Krzywowólka, Sajówka
i Zańków.
Bolesław Szulej

Biała Podlaska

Podsumowanie
marszu

4 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste podsumowanie XIII Marszu
Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego po Podlasiu. Wzięli w nim
udział między innymi zaangażowani bezpośrednio w organizację dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych:
Tomasz Oleszczuk, Mieczysław Romaniuk, Jarosław Dubisz, Monika
Władyczuk-Pakuła oraz wspierający
finansowo to przedsięwzięcie wójtowie: Krzysztof Iwaniuk, Tadeusz Fedoruk, Romuald Murawski i Marian
Tomkowicz.
Z ramienia Ministerstwa Obrony
Narodowej i Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Lublinie uczestniczył
ppłk Jan Górniak, przedstawiciel
WKU w Białej Podlaskiej. Podczas
spotkania starosta Tadeusz Łazowski wręczył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tej edycji marszu. Docenione zostało także zaangażowanie
wydziału spraw społecznych Starostwa, który koordynował całość
przedsięwzięcia.
Elżbieta Głowińska
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Dożynki wojewódzkie
21 września na stadionie miejskim we Włodawie odbyły się doż ynki wojewódz t wa lubelskiego.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą dziękczynną w kościele. Po
jej zakończeniu rolnicy spotkali się
na płycie stadionu, gdzie nastąpiło
uroczyste przekazanie przez starostów dożynkowego chleba marszałkowi województwa oraz wojewodzie.
Nieodłącznym atrybutem dożynek są
wspaniałe wieńce. Splatanie wieńców jest jedną z najstarszych rolniczych tradycji. Wieniec to symbol
plonów i korona całorocznej pracy
rolnika. Dlatego jest ozdabiany owocami, jako plon sadów i orzechami,
jako plon lasów. Przez wiele wieków,
po żniwach, wieśniacy zanosili wieniec ziemianinowi do dworu. Zwykle był to wieniec w kształcie korony
i niosła go przodownica, najpracowitsza dziewczyna przy żęciu zboża.
Tradycyjnie już, co roku odbywa się
konkurs na najładniejszy wieniec.
Obok klasycznych wieńców pojawia-

ją się nowe formy odwołujące się do
wartości religijnych, historycznych
oraz obyczajowych. Przedstawiają

m.in. Obraz Matki Boskiej, monstrancję, godło państwowe, czy prace na
roli. Wieńce są bardzo dekoracyjne,
wykonane misternie, z wielką precyzją
i kunsztem. W tym roku powiat bialski

reprezentowały wieńce z gminy Międzyrzec i Drelów. Wieniec gminy Międzyrzec zajął II miejsce, zaś wieniec
gminy Drelów otrzymał wyróżnienie.
Jak co roku odbyła się wystawa płodów rolnych organizowana przez
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, potraw tradycyjnych przygotowanych przez powiaty z województwa lubelskiego
oraz stoiska promocyjno-handlowe powiatów i firm sponsorskich.
Stowar z ys zenie Twórców Ludo wych było organizatorem kiermaszu rękodzieła artystycznego, któr y przykuwał uwagę wielu osób.
Dożynki wojewódzkie to również bogaty program artystyczny. Rozpoczął
się on od prezentacji zespołów folklorystycznych z powiatów Lubelszczyzny. Wieczorem miłośnicy dobrej zabawy mogli posłuchać, a nawet włączyć się we wspólny śpiew z gwiazdą
wieczoru Krzysztofem Krawczykiem.
Władze powiatu bialskiego na uroczystościach dożynkowych reprezentowali: wicestarosta Jan Bajkowski
oraz skarbnik Stefan Klimiuk.
Piotr Grzeszyk

Gmina Biała Podlaska

Kościół
wzbogacony
pomnikiem
Papieża

boszcz Bogusław Michalak. Oprócz
obu dostojników Kościoła w nabożeństwie odpustowym i uroczystości otwarcia pomnika uczestniczyło
dwudziestu kilku księży, a wśród nich
sekretarz generalny Nuncjatury Apostolskiej ks. Kryspin Dubiel i dziekan
z Białej Podlaskiej ks. prałat Ryszard
Kardas. Przybyli również kierownik
wydziału konsularnego RP w Mińsku

radca Krzysztof Świderek, poseł Stanisław Żmijan i starosta bialski Tadeusz Łazowski.
Uroczystość uświetnił koncert
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ z Poznania. Parafianie z Ortela Książęcego,
Ogrodnik i Perkowic mieli powody do
satysfakcji.
Istvan Grabowski

Wiele pozytywnych dla niewielkich środowisk zdarzeń staje się możliwy za sprawą ludzi wielkiego serca. Tak właśnie było w Ortelu Książęcym. Odpust w parafii Narodzenia
NMP, przypadający w pierwszą niedzielę września, był okazją do odsłonięcie pomnika Jana Pawła II. Postać
Wielkiego Rodaka wykonana została
z trwałej żywicy epoksydowej i przedstawia Ojca Świętego z pastorałem
w lewej ręce. Pomnik podarowany
został parafii przez Izabelę i Tomasza
Klimańskich z pobliskiej Czosnówki.
Darczyńca, służbowo radcą ambasady RP w Mińsku na Białorusi, zadbał
o stosowną oprawę uroczystości.
Zaprosił na nią do Ortela nuncjusza
Stolicy Apostolskiej na Białorusi ks.
arcybiskupa Marcina Vidowicza oraz
ordynariusza diecezji witebskiej ks.
biskupa Władysława Blina. Witał ich
gorąco w imieniu parafian ks. pro-
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Powiat bialski
19 września świętowano w Kozuli uroczystości dożynkowe. Zgodnie
z tradycją święto plonów rozpoczęła msza święta. Szczególne znaczenie miał moment ofiarowania darów:
okazałego wieńca symbolizującego
obfitość plonów oraz wdzięczność za
owoce ziemi i trud pracy rąk wielu ludzi. Święto dożynkowe było w DPS
dniem radości. Delegacja przy śpiewie „niesiemy wian” złożyła dyrektor
Krystynie Czyżewskiej dożynkowy
chleb, wieniec z darów ziemi, który
splata wszelkie trudy w postaci kłosów zbóż i kwiatów. Dyrektor dziękując mieszkańcom za trud, wyróżniła drobnymi upominkami i dyplomami osoby pomagające w pracach
w ogrodzie, sadzie, przy koniach oraz na
warsztatach terapii zajęciowej. Nagrodzone zostały także najpiękniejsze balkony. Na uroczystość przybyli goście
z DPS „Kalina” z Lublina, Krasnobrodu i Kostomłot. Obecne były władze
powiatu i gminy, a wśród nich starosta Tadeusz Łazowski, wójt Wiesław
Panasiuk i dyrektor PCPR Halina Mincewicz. Wspólne świętowanie uatrakcyjnił w ystęp zespołu Kozulanka
w strojach ludowych.

Dożynki DPS z Kozuli
Uroczystość dożynkowa w Kozuli
organizowana jest dla wyrażenia szacunku tym, którzy w tym domu pracu-

ją, którzy pracami kierują, którzy czuwają nad zdrowiem tych osób.
Grażyna Kisiel

Powiat bialski

Otrzymali stypendia starosty
7 uczniom uczęszczającym do
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
bialskiego starosta wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu wręczyli
stypendia starosty bialskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.
3 września br. podczas powiatowej
inauguracji roku szkolnego 2007/2008
najlepsi uczniowie szkół prowadzonych przez powiat bialski otrzymali
stypendia starosty. Aby je otrzymać,
uczniowie musieli nie tylko mieć wysoką średnia ocen i co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania, ale także
spełnić przynajmniej cztery z wymienionych w regulaminie przyznawania
stypendium warunków. Wśród 11 warunków znalazły się m. in.: działa w organizacjach charytatywnych, uczestniczy w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju i promocji regionu, czy
też brał udział w konkursie na pracę
naukową i osiągnął znaczące wyniki.
Starosta Tadeusz Łazowski wraz
z wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu
Henrykiem Makarewiczem i Arkadiuszem Maksymiukiem wręczyli dyplomy
potwierdzające uzyskanie stypendium
następującym uczniom: Tomasz Pieńko

z Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Krzysztof Gregorowicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim, Klaudia Su-
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zonowicz z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Kamila Baran i Anna
Dubisz z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Alicja Nowak z Zespołu Szkół
w Małaszewiczach oraz Aleksandra
Wolczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu.
M.D.
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WITEBSK – BIAŁORUŚ
Z udziałem starosty bialskiego

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
Na zaproszenie ordynariusza diecezji witebskiej biskupa Władysława
Blina i Tomasza Klimańskiego, radcy
ministra ambasady RP na Białorusi
starosta Tadeusz Łazowski oraz wójt
gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II na

ziemi witebskiej. Pomnik stanął w centrum miasta dzięki staraniom ministra
Tomasza Klimańskiego, biskupa Władysława Blina oraz ofiarności bialskich
przedsiębiorców, którzy swą ofiarnością przyczynilli się do jego budowy.
W uroczystości odsłonięcia uczestniczył również nuncjusz stolicy apostol-

skiej Marcin Vidowicz. Oprawę muzyczną i artystyczną uroczystości zapewnił chór „Społem” z Mińska, który
na tą okazję przygotował wzruszający
polskie serca program. Program oparty na montażu słowno – muzycznym
na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II. Jak podsumowują uroczystość
mieszkańcy Witebska - „ten pomnik
najwybitniejszego Polaka oraz budujący się w jego tle kościół są zwiastunami odradzającego się kościoła”.
Piotr Grzeszyk

Gmina Terespol

Spotkanie samorządowe
o puchar starosty odbyło się z broni
długiej. Najlepszym strzelcem okazał
się Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol, zaraz za nim uplasował się Ja-

cek Hura, wójt gminy Janów Podlaski.
Trzecie miejsce uzyskał Tadeusz Fedoruk, wójt gminy Rokitno.
Piotr Grzeszyk

W Kobylanach gmina Terespolu
odbyło się 9 września br. spotkanie
robocze samorządowców powiatu
bialskiego z Zygmuntem Królem, prezesem Bialskich Wodociągów i Kanalizacji. Tematem przewodnim spotkania
była próba rozwiązania kwestii odpadów na terenie powiatu bialskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: starosta
bialski Tadeusz Łazowski i prezydent
Białej Podlaskiej Andrzej Czapski. Po
naradzie samorządowcy spróbowali
sił na strzelnicy sportowej. Strzelanie
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Międzyrzec Podlaski
Taką chwilą był z pewnością dzień
29 września 2008 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim, kiedy to odbyły się uroczyste
obchody 25-lecia nadania szkole imienia gen. Władysława Sikorskiego.
W 1983 roku, w czasie kształtowania się młodej demokracji Rzeczpospolitej, młodzież wybrała na patrona
szkoły postać godną naśladowania,
wzór Polaka patrioty, człowieka czynu

gmina Konstantynów
danie publikacji prof. Józefa Geresza
„Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim 1944
– 2008”.
Podczas uroczystości nagrodzono prace uczniów biorących udział
w szkolnych konkursach poświęconych patronowi:
Plakat „Mój Patron”
I miejsce – Aleksandra Turska, II miej-

25-lecie nadania imienia

„Jedna przeżyta chwila czasami uczy nas więcej, aniżeli całe życie”
Generał Władysław Sikorski

i honoru. Może dzięki temu, jak podkreślali wypowiadający się uczestnicy
w uroczystościach przedstawiciele
władz, szkoła może poszczycić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym
zachowaniem uczniów.
Na jubileusz, który został przygotowany przez uczniów klas pierwszych
i drugich pod kierunkiem Bożeny Lesiuk, Barbary Kalinowskiej i Małgorzaty Grudniewskiej przybyli: przewodniczący rady powiatu, Przemysław Litwiniuk (absolwent międzyrzeckiego liceum), starosta bialski,
Tadeusz Łazowski, burmistrz miasta
Międzyrzec Podlaski, Artur Grzyb (absolwent i były dyrektor tegoż liceum),
starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty Oddział w Białej Podlaskiej, Marta Cybulska-Demczuk,
Eugeniusz Wiński, ówczesny kurator
Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej, który uczestniczył w uroczystościach nadania szkole imienia. Ponadto
obecni byli także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu Powiatu Bialskiego.
Uroczystość swoją obecnością
uświetnili także emerytowani nauczyciele, którzy z rąk dyrektora Krzysztofa Adamowicza otrzymali medale
okolicznościowe i dyplomy z jakże
wymowną dedykacją:
„Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie człowieka, a więc także jego
serce i charakter.
Wychowywać to znaczy również
– z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają sens życiu
i wypełniają je treścią.
Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem
własnego życia.”
Seniorzy, jak i zaproszeni goście
otrzymali również pamiątkowe wy-

sce – Jarosław Dziwota, III miejsce
– Katarzyna Czemierska.
Esej „Generał Władysław Sikorski – premier rządu RP na uchodźstwie i Wódz Naczelny w latach
1939 – 1943 wierny przesłaniu Pana
Cogito?”
I miejsce – Łukasz Chomiuk kl. III e,
II miejsce – Karolina Krup kl. III b, III
miejsce – Aneta Łosicka kl. I b
3. Prezentacja multimedialna:
I miejsce – Anita Struk
II miejsce – zespół w składzie: Sylwia
Rogal, Marta Kłosowska
III miejsce – zespół w składzie: Gabriela Sobota, Adrianna Pińczuk, Anna Herda
Po zakończeniu części oficjalnej
młodzież z klas II a, II b i I d zaprezentowała program artystyczny, którego

treści eksponowały wartości i ideały,
jakim był wierny do końca gen. Władysława Sikorski. Człowiek, który gardził konformizmem, nie lękał się przeciwności, a patriotyzm wyrażał pracą
dla ojczyzny, walką o jej wolność i niepodległość.
Uroczystość zakończyła się piękną
melodią „Cisza” wykonaną na trąbce
przez Sebastiana Czumera.
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Wioletta Kot
Bożena Lesiuk

65 ROCZNICA
WRZEŚNIOWYCH
WYDARZEŃ
Tradycyjnie, jak co roku w gminie
Konstantynów, 27 września 2008 roku
obchodzono 65 rocznicę tragicznych
wydarzeń, które miały miejsce w miejscowości Solinki, Komarno i Kolonia
Witulin 27 września 1943 roku. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10,
gdzie przy pomniku poległych w miejscowości Solinki, kombatanci, władze
samorządowe szczebla powiatowego
i gminnego, mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów. Gośćmi uroczystości
byli: kombatanci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Konstantynów i Serpelice, mjr Sobieszczuk ps. „Dudek” żołnierz „Oddziału
Zenona”, starosta bialski Tadeusz Łazowski, była wójt gminy Konstantynów Stanisława Celińska, obecny
wójt Romuald Murawski, dyrektorzy
szkół z terenu gminy Konstantynów
z delegacjami młodzieży i pocztami
sztandarowymi.
Następnie w kościele parafialnym
pw. św. Stanisława w Komarnie została odprawiona Msza Św, koncelebrowana przez księdza proboszcza tej parafii Stanisława Smolińskiego, oraz kapelana ŚZŻAK koła
w Konstantynowie księdza Mieczysława Milczarczyka, proboszcza parafii Konstantynów, który wygłosił
homilię.
Na początku mszy por. Henryk
Płaczaszek (jednocześnie dowódca
uroczystości) odczytał historię tych
zdarzeń, podczas których zginęły 32
osoby, gestapo skonfiskowało część
majątku, a nawet spaliło niektóre zabudowania.
Modlitwę wiernych oraz podziękowanie za obecność i wspólną modlitwę przedstawił Adam Celiński, prezes ŚZŻAK Koła w Konstantynowie,
który był głównym organizatorem
i inicjatorem wszelkich imprez upamiętniających 27 września 1943 roku
– tragizm tej daty dotyczył również
jego najbliższej rodziny. Był również
pomysłodawcą budowy w Solinkach
pomnika poświęconego pomordowanym i poległym za co, był szykanowany. Po zakończonej uroczystości
odbyło się spotkanie przy herbatce
w remizie OSP.
Romuald Murawski
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Gmina Sławatycze

WARSZAWA

Złote i diamentowe gody
Niecodzienna uroczystość miała miejsce 25 września br. w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Sławatyczach. 6 par małżeńskich obchodziło jubileusz złotych godów oraz 5 par diamentowych. Uroczystość rozpoczął wójt Dariusz Trybuchowicz, który skierował do jubilatów wiele ciepłych słów i życzeń. Osobne
życzenia złożył także przewodniczący Rady Gminy Józef Chomiczewski, który wspólnie z wójtem udekorował 6 par medalami nadanymi przez prezydenta
RP. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie odebrali : Łucja i Kazimierz Milart, Feuronia i Aleksander Tetiurko, Nadzieja i Sergiusz Kiryluk, Nina i Jan
Woszkiel, Zofia i Feliks Woźny, Katarzyna i Kazimierz Łuciuk. 5 par obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Janina i Antonii Łuciuk, Genowefa i Jan Hasiuk, Nadzieja i Grzegorz Hasiuk, Franciszka i Seweryn Mulart,
Genowefa i Franciszek Szmidko otrzymali od wójta i przewodniczącego listy
gratulacyjne.
Wszystkie pary otrzymały kwiaty, prezenty (ciepłe koce) i dyplomy z życzeniami doczekania kolejnych rocznic. Kameralną uroczystość przy lampce szampana została uświetniona koncertem życzeń dedykowanym każdej parze przygotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i zespół muzyczny Bracia P.
Bolesław Szulej

Konferencja naukowa strażaków

Z myślą
o Niepodległej
10 września br. w Sejmie odbyła się konferencja naukowa „Z myślą
o Niepodległej”, zorganizowana przez
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Organizatorzy zaprosili na
nią m.in. starostę Tadeusza Łazowskiego (prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej), druha Tomasza Bieńka (prezesa OSP Żerocin), druha Krzysztofa
Szczepaniuka (członka komisji prawno-organizacyjnej i komisji ds. młodzieży Zarządu Głównego ZOSP RP,
a także wiceprezesa OSP „Stołpno”
w Międzyrzecu Podlaskim) wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą OSP
„Stołpno” (jedną z najlepszych drużyn
w naszym kraju).
W konferencji wzięli także udział
wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy muzeów pożarnictwa oraz członkowie ZG ZOSP RP, dyrektorzy Zarządu
Wykonawczego ZOSP RP i dyrektorzy
biur ZOW ZOSP RP, komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół PSP.
Tematyka spotkania dotyczyła
roli ochotniczych straży pożarnych
w dążeniach niepodległościowych

Polaków, podtrzymywaniu tradycji
narodowych i krzewieniu kultury na
wsiach. Uwagę zebranych skupiano
zarówno na sprawach historycznych,
m.in. na postaci Bolesława Chomicza
jako budowniczego polskiego ruchu
pożarniczego, jak również współczesnych, roli młodzieży i kobiet w strażach, czy roli strażaków ochotników
w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym.
Goście mogli także usłyszeć występ Kameralnego Chóru Mieszanego
Cantus z Połczyna Zdroju i orkiestry
dętej OSP z Mykanowa.
(red.)
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Biała Podlaska
21 wr ześnia obchodzony jest
Dzień Służby Celnej. Centralne uroczystości z tej okazji odbyły się w Ministerstwie Finansów 19 września.
W Izbie Celnej w Białej Podlaskiej uroczyste obchody Dnia Służby Celnej
zorganizowano 26 września. Świętu,
tradycyjnie już, towarzyszyły awanse
i wyróżnienia.
W tym roku Dzień Służby Celnej
miał szczególny wymiar. Jego obchody zbiegły się bowiem z okrągłą

40. rocznicą powołania Europejskiej
Unii Celnej, której członkiem jesteśmy od maja 2004 r. Przy tej okazji
dyrektor Izby Celnej z Białej Podlaskiej awansował 643 funkcjonariuszy celnych oraz 9 pracowników cywilnych. Kolejnych 88 funkcjonariuszy i pracowników szef Służby Celnej Jacek Kapica oraz dyrektor Izby
Celnej Jerzy Siedlanowski wyróżnili dyplomami okolicznościowymi
za zaangażowanie i profesjonalizm
w trakcie w ykony wania obowiązków służbowych. Część funkcjonariuszy i pracowników bialskiej izby
odebrała awanse i wyróżnienia podczas uroczystości zorganizowanych
26 września br. w sali konferencyjnej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - delegatura w Białej Podlaskiej.
Tradycyjnie Dzień Służby Celnej był
też okazją do oficjalnego przyjęcia
w nasze szeregi nowozatrudnionych
funkcjonariuszy celnych, którzy złożyli ślubowanie. Jak podkreślił dyrektor Jerzy Siedlanowski, święto
ma w tym roku szczególny wymiar.
Stoimy bowiem w przededniu kolejnych ważnych dla polskiego cła
zmian – modernizacji, która dotyczyć
będzie całego środowiska funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.
Zmiany te mają na celu dostosowa-

Dzień Służby Celnej
nie sposobu funkcjonowania Służby
Celnej do zmieniających się potrzeb
państwa, gospodarki i obywateli.
Uroczystość z okazji Dnia Służby Celnej była też okazją do złożenia podziękowań licznie przybyłym
przedstawicielom służb i instytucji,
z którymi na co dzień współpracują

funkcjonariusze bialskiej izby celnej.
Wśród gości przybyłych na uroczystości w Białej Podlaskiej byli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele służb
dyplomatycznych, przedstawiciele
Wojewody Lubelskiego, Ministerstwa

Finansów, kościoła, przedstawiciele
administracji celnych Białorusi i Ukrainy, przedstawiciele władz lokalnych,
służb mundurowych: Straży Granicz-
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nej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Zakładu Karnego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, a także innych instytucji współpracujących z Izbą Celną
z Białej Podlaskiej. W trakcie okolicznościowych przemówień goście podkreślali rolę polskiej Służby Celnej dla
bezpieczeństwa Polski i całej Wspólnoty Europejskiej.
Tydzień wcześniej, 19 września,
w Ministerstwie Finansów odbyły się
centralne uroczystości z okazji Dnia
Służby Celnej. Były one okazją do
podziękowania celnikom za ich pracę oraz wręczenia awansów i wyróżnień. Wśród wyróżnionych i awansowanych w tym dniu znaleźli się także
funkcjonariusze Izby Celnej w Białej
Podlaskiej. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby
Celnej, Jacek Kapica awansował na
wyższy stopień służbowy Andrzeja
Halickiego, naczelnika Urzędu Celnego z Białej Podlaskiej, Janusza Wasiluka, naczelnika Urzędu Celnego
z Lublina oraz Jarosława Burakiewicza, zastępcę naczelnika Urzędu Celnego z Zamościa. Pięciu funkcjonariuszy bialskiej Izby Celnej wyróżnionych
zostało odznaką resortową „Zasłużony dla Służby Celnej”, a dwóch otrzymało prezydencki medal Za długoletnią służbę. Odznaczenia wręczył minister finansów Jan Vincent Rostowski.
Wyróżnieni to funkcjonariusze z wielo-

letnim stażem służby. Uroczystościom
tradycyjnie towarzyszyły Msze Święte
odprawiane w intencji celników.
Marzena Siemieniuk
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Międzyrzec Podlaski

Starosta z wizytą w mieście nad Krzną
Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu i burmistrz Artur Grzyb zaprosili starostę Tadeusza
Łazowskiego do odwiedzenia Międzyrzeca Podlaskiego. Chcieli przekonać go do poparcia projektów najważniejszych międzyrzeckich inwestycji.
Mimo złej pogody, przemierzyli całe
miasto. Przedstawiciele władz powiatu
i miasta udali się na ulicę Piłsudskiego,
gdzie niebawem zostanie dokończony
remont dywanika asfaltowego. Uzgodniono, że w ramach zaplanowanych na
ten cel środków, będzie także budowany i remontowany chodnik w końcowej
części ulicy. Stosowną uchwałę w tej
sprawie podjęła już Rada Miasta. Burmistrz Artur Grzyb liczy, że Rada Powiatu zaakceptuje tę koncepcję.
Starosta, przewodniczący Rady Powiatu i burmistrz Międzyrzeca przeszli
też ulicą Drohicką do trasy E30. Zgodzili się, że droga wymaga pilnego remontu. Przemysław Litwiniuk przekonywał, aby kosztowne przedsięwzięcie realizować już od przyszłego roku
razem z miastem, w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego. Zwrócił
uwagę, że Drohicka jest częścią trasy
dojazdowej do miasta dla wielu mieszkańców gminy Międzyrzec.
Podobnie, na kompleksowy remont czeka ulica Kościuszki. Jeszcze
w tym roku ma zostać opracowany
projekt tej inwestycji. Podczas samorządowej wizytacji oceniono też stan
ulicy Łukowskiej. Postanowiono, że

sta części kompleksu, która pozostaje
w dyspozycji powiatu. Zwiększyłoby
to szanse na pozyskanie przez miasto
położonych w parku gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz uzyskanie wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację zabytkowego terenu. W ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy
Międzyrzecem, a powiatem bialskim
mogłyby zostać sfinansowane głów-

Zarząd Dróg Powiatowych oceni możliwości rozwiązania problemu z odpływem wody z tej ulicy.
Za pilną sprawę uznano kwestię
uregulowania stosunków własnościowych z zespole pałacowo – parkowym. Burmistrz A. Grzyb wyraził zainteresowanie przejęciem na rzecz mia-

mont hali gimnastycznej w LO i budynków internatów ZSE), samorządowcy zgodzili się, że przed nimi kolejne
wyzwania. Podczas wizyty w Liceum
Ogólnokształcącym potwierdzono,
że już w październiku rozpocznie się
remont wnętrza hali gimnastycznej.
Zgodnie z oczekiwaniami dyrektora
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ne remonty w szkołach średnich oraz
utworzone boiska przy Liceum Ogólnokształcącym.
Potrzeba remontowania szkół nie
budzi wątpliwości. Wprawdzie w ubiegłym roku powiat sfinansował w międzyrzeckich szkołach prace o wartości
blisko miliona złotych (zewnętrzny re-

Krzysztofa Adamowicza, powiat zabezpieczył też pieniądze na opracowanie dokumentacji niezbędnej do
ubiegania się o wsparcie ze środków
europejskich renowacji dachu i poddasza w tej szkole. Realizacja tego
przedsięwzięcia pozwoliłaby na stworzenie nowoczesnej biblioteki oraz dodatkowych sal lekcyjnych.
Jeszcze większych nakładów wymagają budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Warszawskiej.
Dyrektor Mirosław Kot opracował
dla Zarządu Powiatu wykaz najpilniejszych do zrealizowania inwestycji.

P. Litwiniuk ocenił, że główne postulaty dyrekcji można będzie zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat.
– Konieczna jest jednak determinacja
w zacieśnianiu współpracy z władzami miasta w tym zakresie - dodał przewodniczący Rady Powiatu.
Burmistrz A. Grzyb, korzystając
z okazji, pochwalił się władzom powiatu nowymi inwestycjami prowadzonymi przez samorząd miasta. Pokazał
remontowaną ulicę Eichlera, która
poprawi warunki komunikacyjne dla
ponad 5 tysięcy mieszkańców Międzyrzeca, zaprezentował sukcesywnie
odtwarzane alejki w parku przy pałacu
Potockich, budowaną efektowną promenadę nad Krzną, powstające przy
ul. Partyzantów nowoczesne boisko ze
sztuczną murawą, a także – priorytet
włodarza – stanicę żeglarską na międzyrzeckiej żwirowni.
Uczestnicy „roboczej wizyty” podkreślali, że współpraca pomiędzy samorządami układa się bardzo dobrze,
co dobrze wróży realizacji ambitnych
planów inwestycyjnych. Zakres przyjętych zadań i sposób ich wykonania mają być przedmiotem konsultacji międzyklubowych w samorządzie
powiatowym oraz obrad komisji Rady
Powiatu i Rady Miasta.
A. Szyszko
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Biała Podlaska

D

okładnie 50 lat temu w Sądzie
Powiatowym w Białej Podlaskiej, zarejestrowano statut
Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zgoda”. Dzień ten to oficjalna data
powołania do życia spółdzielni. Poprzedziły go jednak niemal dwa lata
przygotowań organizacyjnych, czas
uniesień i dramatycznych załamań.
Dwa lata walki garstki zapaleńców
o budowę spółdzielczych „szklanych”
domów w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy sobie Białą Podlaską z połowy
lat 50-tych ubiegłego wieku. Małe miasteczko, które jeszcze nie otrząsnęło
się z szoku okupacyjnego, miasteczko
drewnianych domków i brukowanych
ulic, bez kanalizacji, wodociągów. Na
swój sposób urokliwe, dzięki przydomowym ogródkom, ale nie zapewniające swoim mieszkańcom podstawowych udogodnień cywilizacyjnych.
Miasteczko niewielkie, kończące się
w kierunku Sidorek na Vinecie, w kie-

je gorliwego zwolennika i pomocnika w osobie Mariana Sobieszczuka,
znanego w mieście zegarmistrza. Nie
łatwo im było znaleźć pierwszych

runku Janowa – na cmentarzu, z „dziurą” między Krzną a stacją kolejową (nie
było wówczas Al. Tysiąclecia). Przez
pierwszych 10 powojennych lat „władza ludowa” zbudowała w Białej Podlaskiej tylko kilka bloków dla kolejarzy
z Małaszewicz oraz jeden dla ówczesnych działaczy powiatowych i miejskich (zwany akwarium) w rejonie stacji PKP. I oto w tym sennym kresowym
miasteczku, ujawnia się niesamowity
talent społecznikowski i organizacyjny, noszący nazwisko Witold Perczyński. Porywa go idea budowy w Polsce mieszkań spółdzielczych. Idea
nie nowa, realizowana już przed wojną w Warszawie, Poznaniu oraz Chorzowie, zduszona w okresie stalinowskim, a teraz na fali popaździernikowej
odwilży 1956 roku, odżywa i wybucha
społecznym entuzjazmem. W Białej
Podlaskiej Witold Perczyński znajdu-

miasta do „Zgody”. Do szczęśliwych
posiadaczy własnego M przychodziły
wycieczki, każdy chciał zobaczyć, niemal dotknąć własną ręką cywilizacyjnych, jak na Białą, luksusów: mieszkań
z centralnym ogrzewaniem, z parkietami w pokojach, z łazienkami z wanną
i ciepłą wodą.
Tak było 50 lat temu. Wspominano
tamte lata na uroczystych obchodach
tej rocznicy, odbywających się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 5 września br. Podsumowano też dorobek półwiecza działalności
”Zgody”. Zarówno w wystąpieniu prezesa Bolesława Kuzioły, jak też prezydenta Andrzeja Czapskiego i starosty
Tadeusza Łazowskiego, podkreślano ogromny, cywilizacyjny i miastotwórczy dorobek spółdzielni. „Zgoda” przyniosła do Białej Podlaskiej
europejską cywilizację: zbudowano 6

osiedli mieszkaniowych – całkiem nowe miasto, zbudowano infrastrukturę komunalną której miasto nie miało
– oczyszczalnie ścieków, sieci wodo-

50 lat BSM „Zgoda”
członków. Wizja własnego mieszkania
w spółdzielczym bloku była tak atrakcyjna, że dla wielu aż nierealna.
Helena Rozporska, jedyna dziś
żyjąca członkini pierwszego zarządu
„Zgody” wspomina, że mieszkańców
Białej wręcz odrzucała sama nazwa
„spółdzielnia”. – To będzie kołchoz –
tak mówili. Jednego dnia zapisywali
się do spółdzielni, drugiego dnia rezygnowali. Dopiero oddanie do użytku w styczniu 1962 roku pierwszego
bloku spółdzielni przy ul. Chrobrego
2, zmieniło nastawienia mieszkańców
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ciągowe, kanalizacyjne i gazowe. Na
tym tle podkreślano zasługi prezesa
B. Kuzioły, których efektem są kolorowe domy w spółdzielczych osiedlach
z wiatrołapami, nowymi chodnikami,
parkingami, z kompleksowym zagospodarowaniem terenów zielonych
oraz nowymi ogródkami zabaw dla
dzieci, tak korzystnie wyróżniające
bialskie osiedla w porównaniu z innymi miastami województwa. Dokonania Spółdzielni zostały dostrzeżone
i uhonorowane m.in. tytułem „Wawrzyn Podlasia” oraz „Kryształową Cegłą” za modernizację budynków i terenów osiedlowych. Padło stwierdzenie,
że w ciągu blisko 500 lat istnienia miasta Biała Podlaska półwiecze działania
„Zgody” było jednym z trzech najbardziej korzystnych dla miasta okresów
rozwoju.
„Zgoda” ma też swój udział w rozwoju powiatu bialskiego. Spółdzielcze
budynki są ozdobą ośrodków gminnych: Janowa Podlaskiego i Piszczaca oraz miasta Terespol. W trakcie
uroczystości najbardziej zasłużonych
działaczy Spółdzielni uhonorowano
odznaczeniami państwowymi i spółdzielczymi, m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski udekorował prezesa BSM „Zgoda” Bolesława Kuziołę
i przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Zygmunta Czeczelewskiego odznaką „Za zasługi dla powiatu bialskiego”.
Stanisław Jadczak

BSM „Zgoda” ma 6 osiedli w Białej
Podlaskiej („Piastowskie”, „Kopernika”,
„Centrum”, „1000-lecia Państwa Polskiego”, „Młodych” i „Jagiellońskie”) oraz
osiedla w Terespolu, Janowie Podlaskim
i Piszczacu. Ma łącznie 177 budynków
z 6555 lokalami mieszkalnymi. Spółdzielnia eksploatuje 647 garaży i 128 lokali
użytkowych. Realizacją zadań statutowych
zajmuje się 92 pracowników spółdzielni,
w tym 32 pracowników biurowych. Aktywnie działają Rady Osiedlowe. Spółdzielnia
wspiera funkcjonowanie 3 klubów kultury:
„Piast” w Osiedlu „Piastowskim”, „Eureka”
w Osiedlu „Młodych” i Osiedlowego Domu
Kultury w Osiedlu „Jagiellońskim”.
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W

dobie ot war t ych granic
i s wo b o d n e g o d o s t ę p u
do nauki warto korzystać
z szansy, jaką daje nam współczesny
świat. Taką szansa był dla nas wyjazd

tów ze studentami nie tylko z Bułgarii, ale Włoch, Ukrainy, Grecji. W Błagoevgrad nie brakowało też Polaków.
Poznałyśmy Polkę, która pracuje wraz
z mężem od ponad 30 lat w Bułgarii ja-

Podróże kształcą, czyli
przyjemne z pożytecznym
na stypendium do Bułgarii w ramach
programu Socrates Erasmus. Jesteśmy studentkami slawistyki. Wyjazd
zorganizowało nam Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z Białej Podlaskiej, które ściśle współpracuje z uczelniami zagranicznymi. Przez cztery miesiące uczyłyśmy się na południowo- zachodnim
Uniwersytecie im. Neofita Rylskiego
w Błagoevgrad w Bułgarii.
Bułgaria to miejsce, które od stuleci jest świadkiem przenikania się kultur
Zachodu i Wschodu. Przeżywa teraz
swoje turystyczne odrodzenie i szybko pnie się do góry w rankingach najmodniejszych urlopowych miejsc.
Każdy znajdzie w niej coś dla siebie.
Zarówno wielbiciele morskich kąpieli, jak i amatorzy górskich wspinaczek.
W lecie czeka nas gorące słońce, ciepłe morze, złoty piasek, natomiast zimą
górskie kurorty które są wymarzonym
miejsce dla miłośników nart. Ludzie są
tu sympatyczni, gościnni i uprzejmi.
Nie widać wśród nich wielkomiejskiego pędu. Mają czas by porozmawiać
ze znajomymi, wspólnie napić się kawy. W południe większość z nich robi
sobie przerwę na obiad i w tym czasie idzie do stołówki bądź restauracji.
Bułgarska kuchnia obfituje w warzywa, owoce i sery. Naszymi ulubionymi potrawami w Bułgarii były: sarmi
(malutkie gołąbki zawijane w liście winogron), tarator (chłodnik z dodatkiem
orzechów włoskich) oraz bakława (rodzaj bardzo słodkiego ciasta). Podczas
naszego pobytu zwiedziłyśmy wiele
ciekawych miejsc: Bansko - kurort narciarski leżące w górach Riła na wysokości 950 m., Rylski Monaster , który
wpisany jest na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Byłyśmy również w stolicy państwa – Sofi
w której odwiedziłyśmy m.in. Katedre
Aleksandra Newskiego, Teatr Narodowy im. Iwana Wazowa, Muzeum Archeologiczne, Meczet Banja Baszi Dżamija, Pałac kultury (Naroden Dworec Na
Kulturata - NDK). Podczas pobytu nawiązałyśmy wiele ciekawych kontak-
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ko archeolog. Pobyt w Bułgarii umożliwił nam zapoznanie się z kulturą, zwyczajami oraz doskonaleniem warsztatu
językowego, co dla nas slawistów jest
niezwykle ważne. Uważamy, że każdy z filologów powinien przynajmniej
na jakiś czas wyjechać, gdyż nie jest
możliwe uczyć się języka bez obcowania z kultura danego państwa. Dlatego też gorąco zachęcamy wszystkich
studentów do skorzystania z tego typu
szansy. Pytajcie o możliwość wyjazdu
swoich profesorów, szukajcie informacji w Internecie. Kolegium Licencjackie
w Białej Podlaskiej proponuje swoim studentom wyjazdy na semestralne stypendium na wiele bułgarskich
uczelni np. Uniwersytet im. Św. Klemensa Ochrydzkiego; Uniwersytet im.
Św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo; Uniwersytet im. Św. Paisija Hilendarskiego, Plovdiv, Filia w Smoljan ale
ma również w swojej ofercie wyjazdy
do Czech. W ciągu roku akademickiego, studenci mają możliwość uczestniczyć w letnich seminariach języków
słowiańskich w Bułgarii, Czechach, na
Ukrainie i Białorusi. Zależy to od wyboru studenta gdyż w Kolegium proponuje się swoim studentom naukę na

profilu bułgarystyczno – rusycystyczno
- ukrainistycznym lub białorutenistyczno – rusycystyczno – bohemistycznym.
Jesteśmy bardzo zadowolone z wyboru kierunków studiów i z wyjazdu na
stypendium do Bułgarii. Po skończeniu studiów swoje plany zawodowe
wiążemy z językami słowiańskimi. Mamy dobre perspektywy na przyszłość.
Absolwenci studiów slawistycznych
można spotkać w służbach dyplomatycznych, w urzędach celnych, placówkach kulturalnych. Szczególnie poszukiwani są tłumacze języka bułgarskiego, czeskiego lub ukraińskiego. Przez
ostatnie dwa lata niesłychanie wzrosło
zainteresowanie turystów Bułgarią co
sprawiło, że polskie biura podróży poszukują przewodników posługujących
się językiem bułgarskim.
Magdalena Demianiuk
i Katarzyna Dacewicz
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Gmina Biała Podlaska

Jubileusz 85-lecia OSP
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związku medal honorowy im. Bolesława Chomicza wręczono prezesowi
jednostki Romanowi Golawskiemu.
Złote medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzymało pięć osób: Artur Goławski, Tadeusz Łukasik, Mariusz Sidoruk, Tadeusz Szupiluk i Arkadiusz
Pawłowicz. Wręczali je wójt Wiesław
Panasiuk i komendant miejski PSP Jarosław Kuszneruk. Srebrnymi medalami uhonorowano trzynastu druhów,
a medale brązowe otrzymało pięć kobiet. Trzech druhów wyróżniono odznaką Strażak wzorowy, czterech odznaką Zasłużony strażak powiatu bialskiego, zaś trzech honorową odznaką
za zasługi dla gminy Biała Podlaska.
Z okolicznościowym programem dedykowanym jubilatom wystąpił zespół
śpiewaczy Sitniczanki.
Istvan Grabowski

Fot. I. Grabowski

z nich zdobi 50 pamiątkowych gwoździ
wbitych w drzewce z okazji jubileuszu
25-lecia istnienia, zaś drugi złoty medal Za zasługi dla pożarnictwa, przyznanego na 60-lecie jednostki.
Strażacy z Sitnika zdobyli wiele
pucharów i nagród rzeczowych na
zawodach sportowo-pożarniczych.
Największy wyczyn odnotowali 20 lat
temu, zdobywając pierwsze miejsce
podczas zawodów województwa bialskopodlaskiego i trzynaste miejsce na
zawodach krajowych.
Z okazji pięknego jubileuszu wicewojewoda lubelska Henryka Strojnowska odznaczyła krzyżami czterech druhów. Srebrne Krzyże Zasługi
otrzymali: Jerzy Goławski i Stanisław
Waszczuk, zaś brązowe: Bogdan Liniewicz i Stanisław Sidoruk. W uznaniu zasług dla rozwoju i umacniania

Fot. I. Grabowski

O

statnia niedziela września była
wyjątkowym dniem dla społeczności Sitnika gm. Biała
Podlaska. Druhowie świętowali właśnie jubileusz 85-lecia istnienia jednostki OSP, która od 13 lat funkcjonuje
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i często uczestniczy w akcjach
bojowych. Z tej okazji po nabożeństwie w intencji strażaków, poświęcono i odsłonięto obok remizy figurę św.
Floriana, patrona druhów. Ufundował
ja Mirosław Litwiniuk, a fundament
pod nią wykonał Zbigniew Adamiuk.
Podczas jubileuszowych uroczystości
władze powiatu bialskiego reprezentował wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Makarewicz.
Jednostka zapisała się w pamięci
mieszkańców wyjątkową aktywnością
społeczną. Druhowie nie tylko ratowali
od ognia życie i mienie. Byli inicjatorami licznych przedsięwzięć kulturalnych. Tradycje strażackie przekazywano z ojca na syna i obecni druhowie
są już czwartym pokoleniem w historii jednostki.
Pierwszą remizę zbudowano czynem w 1923 roku. Druga została
wzniesiona społecznie w 1972 roku
i kilkakrotnie ją potem modernizowano, dobudowując zaplecze techniczne,
magazyn paliw, świetlicę, zaplecze kuchenne, sanitariaty i izbę tradycji. Od
ćwierćwiecza w budynku remizy istnieje wiejski klub kultury.
Jednostka skupiająca 40 strażaków
z Sitnika, Łukowców i Worgul, powstała z inicjatywy proboszcza parafii Łukowce ks. Juliana Roszkiewicza. Był
on jej pierwszym prezesem. W latach
międzywojennych jednostka dysponująca skromnym sprzętem zajmowała czołowe lokaty na zawodach pożarniczych w gminie i powiecie.
W czasie wojny remiza zamieniona
została na kuźnię i warsztat naprawczy
sprzętu dla niemieckiej armii, a strażacy zmuszeni byli pełnić całodobowe
warty przeciwpożarowe. Wznowienie
działalności OSP nastąpiło w czerwcu
1944 roku. Jednostkę zasilili młodzi
mieszkańcy Sitnika i Łukowców. I choć
bardzo często wyjeżdżali do akcji gaśniczych, na pierwszy samochód musieli czekać dość długo. W 1955 otrzymali z demobilu wysłużonego bedforda. Siedem lat później zastąpił go star
25, zaś w 1980 jednostka wzbogaciła
się o doskonale wyposażony samochód bojowy star 26. Aktualnie 53
aktywnych druhów korzysta z dwóch
samochodów bojowych oraz samochodu dostawczego lublin 3 ze sprzętem do ratownictwa drogowego. Jednostka posiada dwa sztandary. Jeden
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Gmina Sosnówka
13 i 20 września, trwały w romanowskim Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego obchody Europejskich
Dni Dziedzictwa. Zrodzone z francuskiego pomysłu Dni Otwartych Zabytków jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w 1991 zostały

teratury i kultury Polskiej, a dzięki temu, że był też wielką postacią kultury europejskiej – pisarzem tłumaczonym na większość europejskich języków – przekazywał także do Europy.
W pierwszym dniu , w części zatytułowanej: „W maleńkim Dołhem i w Ro-

jańskie zasady, z których jedna utkwiła mu w pamięci szczególnie. Było to
owe, przez prababcię Konstancję Nowomiejską w Romanowie wygłoszone zdanie: „Pamiętaj Józiu, że za zło
trzeba dobrem płacić”. Z romanowskiego parku i ze smętnych poleskich

Europejskie Dni Dziedzictwa w Romanowie
ustanowione przez Radę Europy jako
wielkie święto europejskiej kultury. Ma
ono uświadamiać wielką wagę kultury
w życiu zarówno każdego człowieka,
jak i ludzkich zbiorowości. Ma uświadamiać wielką potrzebę ochrony zabytków. Przede wszystkim zaś podkreślać, że kultura Europy jest pewną
jednością, ale każdy naród, każde państwo wnosi do niej wartości własne,
niepowtarzalne. Dlatego jest ona tak
bogata i różnorodna.
Od 1993 roku w tej wielkiej akcji
uczestniczy także Polska. W 2008 roku
ma ona u nas hasło „Korzenie tradycji”,
uzupełnione o wzięte z dzieł Pawła Jasienicy piękne zdanie: „Od ojcowizny
do Ojczyzny”. Taką bowiem drogą wędruje tradycja – kulturowa, patriotyczna, obyczajowa, religijna. Każdy region
i kraina wnosi do narodowej skarbnicy kultury własne klejnoty pogłębiając
paletę jej barw. To jest prawda, którą
w imię poczucia wartości własnej oraz
w imię szacunku dla wielkości innych
warto przypominać i wpajać, szczególnie młodym ludziom. Europejskie Dni
Dziedzictwa mają postać akcji edukacyjnej, wychowującej naszą wielką
społeczność europejską w duchu poczucia jednocześnie wspólnoty i wielkiej różnorodności.
Muzeum, przygotowując imprezę,
sięgnęło po niezawodną pomoc młodzież szkolnej, zapraszając do współpracy szkoły noszące imię Józefa Ignacego Kraszewskiego: I LO z Białej
Podlaskiej, Szkołę Podstawową nr 47
z Lublina i Szkołę Podstawową z Wisznic oraz Publiczne Gimnazjum w Sosnówce i w Sławatyczach. Gościnnie
20 września przybyli także uczniowie
z gimnazjum w Milanowie.
Przez dwa dni goście Romanowa,
którzy nie zawiedli, mimo deszczowej pogody, wędrowali szlakami życia
wielkiego Kraszewskiego, śledząc, jak
wartości, w które wyposażył go podlaski Romanów dziadków Malskich i ojcowskie Dołhe z Polesia za Kobryniem
oraz szkoły w Białej Radziwiłłowskiej
i w Lublinie, czyli „ojcowizna”, przenosił pisarz w swych dziełach do li-
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manowie kochanym”, wędrowano po
„ojcowiźnie”, odkrywając niezwykłą
atmosferę i intelektualne życie domu
rodziców i dziadków, wspaniałość
Akademii Bialskiej i doświadczenia
z Lublina. Rody Malskich i Kraszewskich reprezentowały typ „oświeconego sarmatyzmu”, łącząc w spójną
całość szacunek i umiłowanie tradycji
narodowej i dziejów ojczystych, przeświadczenie o potrzebie i patriotycznym nakazie czynnego uczestnictwa
w życiu i kulturze własnego narodu
z wielką oświeceniową otwartością
na osiągnięcia innych. To tutaj, w domu dziadków i rodziców przyszły pisarz przesiąkł przeświadczeniem, jak

rozlewisk i błot wokół Dołhego wyniósł też Kraszewski niezwykłą wrażliwość na przyrodę, co potem odnaleźć można w całej jego twórczości
– literata, podróżopisarza, malarza.
Zebrani zwiedzili też wystawę czasową „Romanów kochany zachowaliśmy
dla Ciebie. Muzeum J. I. Kraszewskiego
w latach 1962- 2007. Wspomnienia...
wspomnienia” i wyjeżdżali do Wisznic, gdzie złożono kwiaty na grobach
matki i dziadków pisarza oraz rodziny
jego brata Kajetana. Dzień ten zaszczycił swą obecnością dr Jan Niedźwiedź,
dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków. Przewodnikiem w owym wędrowaniu był sam

ważna jest znajomość dziejów ojczystych, nabył pewności, że patriotyzm
objawiać się musi czynną obecnością
w życiu wspólnoty i że patriotyzm to
także znajomość ojczystej literatury
i kultury. I również tutaj poznawał już
w dzieciństwie języki obce, literaturę
angielską i francuską oraz słuchał włoskich opowieści wuja Wiktora. W tym
domu wpojono mu surowe chrześci-

pisarz. Młodzież czytała i recytowała
fragmenty jego wspomnień, pamiętników i powieści, w których atmosfera
i uroda „ojcowizny” zostały zapisane.
Uczniowie z gimnazjum w Sosnówce
przygotowali pod kierunkiem nauczycielki Hanny Bruczuk wzruszającą inscenizację „Wspomnienia z lat dzieciństwa”, w czasie której mogliśmy
poznać tę niezwykłą, pełną rodzinne

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2008

Gmina Sosnówka
ciepła i intelektualnych rozmów atmosferę romanowskiego domu.
Dzień drugi poświęcony był wędrówce po ojczyźnie pisarza i nosił tytuł „Ziemio lechicka...ziemio ukochana”. Śledziliśmy rolę autora 100 powieści historycznych w podtrzymywaniu
i utrwalaniu świadomości narodowej,
jego tytaniczne wysiłki zmierzające do
budzenia w rodakach przygniatanych
co jakiś czas powstańczymi wysiłkami i klęskami niezłomną wolę trwania
i budowania intelektualnych i materialnych podstaw na rodowego bytu.
Tu również przewodnikiem był pisarz
– wysłuchano bowiem między innymi
jubileuszowego przemówienia pisarza,
wygłoszonego w 1879 roku w Krakowie, podczas obchodów pięćdziesięciolecia jego literackiej działalności.
Obecni obejrzeli również przygotowaną na te okoliczność wystawę czasową
pod tytułem „Krajobraz rodzimy i europejski w dziełach J. I. Kraszewskiego”, prezentująca między innymi kolek-

P

o raz szesnasty odbywają się
w Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej masowych akcji
promujących zabytki, a także folklor
i lokalne obyczaje. „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny” - to
temat przewodni tegorocznej edycji
EDD w Polsce. 14 września w gminie
Łomazy obchodzone były po raz drugi. Temat obchodów, nawiązujący do
początków kultury polskiej, zachęcał
do zaprezentowania pierwiastków

cję rysunków pisarza z romanowskich
zbiorów. Wystawa ta wprowadzała widzów w temat obecności pisarza w kulturze europejskiej. Pogłębieniem tego
tematu był wykład profesora Józefa
Bachórza z Uniwersytetu Gdańskiego
na temat: „Miejsce Polski w cywilizacji
europejskiej według Józefa Ignacego
Kraszewskiego”.
Goście dodatkowo mogli zwiedzić
wystawę przepięknej fotografii Andrzeja Jaroszewicza „Uroki Południowego
Podlasia” i na koniec wysłuchać koncertu na fortepian i altówkę w wykonaniu
Joanny Błażej-Łukasik i Pawła Łukasika
„Muzyka salonów Polski i Europy”, podczas którego wykonane zostały utwory
samego Józefa Ignacego Kraszewskiego a także Wieniawskiego i muzyków
z innych krajów Europy - między innymi
francuskich, czeskich, węgierskich.
Na koniec każdego dnia, dzięki
hojności sponsorów: Starostwa Bialskiego, PPH „Feliks” F. Ossowskiego
z Rossosza, PHU „Omega” W. Ko-

walczyka z Sosnówki, PP HU „Soter”
T. Sokołowskiej z Dubicy Górnej były
jeszcze ożywione rozmowy i dyskusje
o patriotyźmie i poczuciu europejskiej
wspólnoty - przy kiełbaskach „węgierskich” i polskich pączkach i bułkach
z serem.
Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie po raz pierwszy wzięło udział
w tym wydarzeniu, jednym z najważniejszych i największych wydarzeń
kulturalnych w Europie. Patronat honorowy nad polskimi imprezami sprawował Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a koordynatorem całej
akcji jest, od wielu już lat, Krajowy
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Muzeum deklaruje jednak stałe
uczestnictwo w tym niezwykle ciekawym przedsięwzięciu i już zaprasza
wszystkich zainteresowanych do Romanowa na XVII Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się one zawsze jako
„dni otwarte”.
Anna Czobodzińska-Przybysławska

Gmina Łomazy
z najbliższej lokalnej tradycji na trwale wpisanej w obraz kultury.

14.30 został udostępniony do zwiedzania kościół parafialny, po którym

Europejskie
Dni Dziedzictwa
Impreza rozpoczęła się w ośrodku
kultury prelekcją dr Romualda Szudejko na temat historii parafii rzymskokatolickiej w Łomazach. Od godz.

oprowadzał i przekazywał informacje
związane z religią i kościołem ks. Piotr
Woźniak. Od godziny 17 ciąg dalszy
wydarzenia w Lubence. Teatr obrzędowy Czeladońka zaprezentował widowisko związane z dożynkami „Wereja”. W dalszej części prezentowany
był pokaz z dziedziny archeologii doświadczalnej „Nasz chleb powszedni”,
związany z najbardziej popularnym
rodzajem pożywienia słowiańskiego,
symbolem płodów ziemi – chlebem.
Chleb przaśny i podpłomyki wypiekane był y w ogniskach. Wszyscy
mogli go spróbować. Podawany był
z kaszą jęczmienną i soczewicą, także
ugotowaną w ognisku w glinianych
garnkach. Prezentacja zrealizowana
została przez Ośrodek Archeologiczny Choina – Horodyszcze. Na zakończenie w zupełnych już ciemnościach
wystąpił uliczny teatr ognia. W imprezie uczestniczyli; senator Józef
Bergier, wicestarosta Jan Bajkowski,
przedstawiciele władz gminnych, radni oraz mieszkańcy. Przedsięwzięcie
wykonane przy wsparciu Starostwa
Powiatowego.
Ryszard Bielecki
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Gmina Wisznice

M

szą Świętą celebrowaną
przez ks. kanonika Krzysztofa Czyrkę i ks. Daniela
Sałasińskiego w kościele parafialnym w Wisznicach rozpoczęła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2008/2009. 5 września w Liceum
Ogólnokształcącym im. Władysława
Zawadzkiego spotkały się władze powiatowe i oświatowe oraz delegacje
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
z pocztami sztandarowymi, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor liceum
Monika Władyczuk - Pakuła i przekazała głos gospodarzowi uroczystości
staroście Tadeuszowi Łazowskiemu.
Starosta powitał zebranych: księży,
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i kuratorium oświaty, radnych
powiatu z wiceprzewodniczącymi rady na czele, władze gminne, przedstawicieli ZNP, dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
W wystąpieniu starosta zaznaczył, że
rozwój oświaty i podniesienie jakości usług edukacyjnych jest jednym

Podczas inauguracji starosta bialski wręczył akty powierzenia obowiązków dyrektora szkoły: Jarosławowi
Dubiszowi z ZS im. Adama Naruszewi-

z ZS w Janowie Podlaskim, Robertowi
Matejkowi z LO w Międzyrzecu Podlaskim oraz Markowi Czeczelewskiemu
z ZS w Małaszewiczach.

cza w Janowie Podlaskim, Mirosławie
Grabek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wisznicach, Zofii Polaczuk z Poradni Psychologiczno-Peda-

W dalszej kolejności wręczone zostały akty nadania na stopień nauczyciela dyplomowanego pedagogom:
z ZS w Janowie Podlaskim Wiesławowi Melaniukowi, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim Beacie Szczygielskiej, z LO w Międzyrzecu Podlaskim Krzysztofowi Adamowiczowi,
z ZSO 1 w Terespolu Joannie Moździerz, z ZS w Janowie Podlaskim Agnieszce Daniluk i Elżbiecie Kozaczuk.
Przyznane zostały również nagrody
jubileuszowe Mirosławie Grabek
za 30 lat pracy zawodowej oraz Mirosławowi Kotowi za 20 lat pracy
w zawodzie nauczyciela. W imieniu
nauczycieli głos zabrał ks. Jarosław
Łoś. Tego dnia świętowała również
młodzież, w szczególności nagrodzona stypendium ufundowanym
przez starostę bialskiego za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendia
przyznano na okres 10-miesięcy następującym uczniom: Kamili Baran
i Annie Dubisz z ZS w Janowie Podlaskim, Krzysztofowi Gregorowiczowi z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim,
Alicji Nowak z ZS w Małaszewiczach,
Tomaszowi Pieńko z LO w Międzyrzecu Podlaskim, Klaudii Suzonowicz
z LO w Wisznicach oraz Aleksandrze
Wolczyk z ZSO nr 1 w Terespolu.
Następnie 96 uczniów klas pierwszych
wisznickiego liceum złożyło ślubowanie. Uroczystości uświetnił również
występ zespołu tańca prowadzonego
przez państwo Bożenę i Bogusława
Szczęśniaków oraz zespół wokalny
Szafir pod kierownictwem Dariusza
Ułanowicza.

Powiatowa inauguracja nauki
z priorytetów powiatu bialskiego. Liczne inwestycje są możliwe dzięki doskonałej współpracy między dyrektorami szkół, władzami samorządowymi
na każdym szczeblu i rodzicami.
Następnie zabra ł a gł os Anna
Wrzosek, dyrektor delegatury Kurato-

gogicznej w Terespolu, Michałowi Kirylukowi z ZSE im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim. Następnie
starosta w obecności wiceprzewodniczących rady powiatu Arkadiusza
Maksymiuka i Henryka Makarewicza
wręczył akty nadania nauczyciela mia-

rium Oświaty z Białej Podlaskiej, która
złożyła życzenia wszystkim obecnym
w imieniu lubelskiego kuratora oświaty oraz własnym.

nowanego: Annie Kutczyńskiej z ZSP
w Międzyrzecu Podlaskim, ks. Jarosławowi Łosiowi z ZSO nr 1 w Terespolu, ks. Danielowi Sałasińskiemu
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Edyta Wegiera
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Biała Podlaska

Z

jazdy Wychowanków i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego
i II Liceum Ogólnokształcącego im. E.
Plater, organizowane od 1922 roku, na
trwałe wpisały się w historię naszego
miasta. Podczas VIII Zjazdu najstarsze
bialskie szkoły witały zacnych gości
w biurach zjazdowych już w piątek 12
września.
Mury Akademii Bialskiej ożył y
wspomnieniami z dawnych szkolnych
lat. Jednak dopiero spotkanie integracyjne w Zespole Pałacowym w Roskoszy pozwoliło przywrócić miniony czas i odnowić więzi z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i rodzinnymi
stronami. Niepowtarzalną atmosferę
spotkania po latach tworzyły rozmowy z koleżankami i kolegami z klasy,
nauczycielami, dyrektorami i wszystkimi pracownikami szkół. Dodatkową
atrakcją były występy zespołów muzycznych i tanecznych związanych
z miastem i regionem.
Wyjątkowy charakter miały wydarzenia w drugim dniu Zjazdu. O godzinie 10 rozpoczęła się uroczysta Msza
Święta w kościele p.w. św. Antoniego
celebrowana przez Antoniego Pacyfika Dydycza, biskupa drohiczyńskiego.
Liturgię uświetnił występ chóru męskiego Echo Podlasia. Po odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci ks.
Edmunda Barbasiewicza i odebraniu
przez biskupa A. Dydycza przyznanego przez Radę Miasta tytułu Honorowego Obywatela Miasta Biała Podlaska, wychowankowie złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi obu
szkół. Równie podniosły charakter
miał przemarsz uczestników Zjazdu
przy akompaniamencie młodzieżowej
orkiestry na Plac Wolności. To właśnie
tutaj miało miejsce doniosłe w historii

Sentymentalne spotkanie po latach
naszego miasta wydarzenie – odsłonięcie przez prezydenta Białej Podlaskiej Andrzeja Czapskiego, prezesa
Koła Bialczan Marka Światłowskiego,
członka Koła Bialczan Lecha Kowalczuka oraz reprezentanta młodzieży
I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I.
Kraszewskiego Mateusza Barandziaka pomnika „Ławeczka Kraszewskiego”. O godzinie 12 na dziedzińcu I Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęła
się część oficjalna Zjazdu. Uroczystego otwarcia dokonał przewodniczący
komitetu zjazdowego Waldemar Malesa, który powitał dostojnych gości:
biskupa drohiczyńskiego Antoniego
Pacyfika Dydycza, senatora i rektora
PWSZ Józefa Bergiera, posłów Ziemi
Podlaskiej: Stanisława Żmijana, Jerzego Stefaniuka, Adama Abramowicza, wicekuratora oświaty Annę Dudek-Janiszewską z przedstawicielami
bialskiej delegatury, prezydenta miasta Andrzeja Czapskiego, wiceprezydenta Waldemara Godlewskiego,
współpracowników z Urzędu Miasta,
starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego, dziekana ZWWF prof. Jerzego
Sadowskiego, proboszczów bialskich
parafii i ojca gwardiana Dariusza Miastowskiego, przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej,
dyrektorów bialskich szkół średnich,
przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz wszystkich uczestników
Zjazdu.
Mocno akcentowane w przemówieniach dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego
Przemysława Olesiejuka, dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. E.
Plater Ryszarda Gałązki oraz zapro-
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szonych gości niepomierne znaczenie
zjazdów koleżeńskich zapoczątkowało
sentymentalne klasowe spotkania. Budzeniu niezatartych wspomnień sprzyjały znane z lat szkolnych sale lekcyjne
i klasowe kroniki.
Z okazji zjazdu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której
zasłużeni absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego: Bogusław Kaczyński i Roman Kłosowski odebrali tytuły Honorowych
Obywateli Miasta Biała Podlaska.
Kulminacyjnym momentem rozrzewniających wspomnień integrujących wszystkich absolwentów i wychowanków obu szkół był bal absolwentów w obiektach ZWWF. Wyjątkowa zabawa, w której uczestniczyło
ponad 1000 osób trwała do rana i za-

chęciła do ostatnich wspólnych wspomnień w czasie wycieczek po regionie, w niedzielę 14 września. Wszyscy
absolwenci jednogłośnie podkreślali
nieocenioną wartość zjazdów koleżeńskich, deklarując spotkanie na IX
Zjeździe.
Przemysław Olesiejuk
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Terespol

WIDOWISKOWE SPOTKANIE Z HISTORIĄ
14 września odbyła się wielka impreza z cyklu „Spotkanie z historią – bitwa pod Terespolem”. Zorganizowano
ją w celu upamiętnienia 214. rocznicy
jednej z najważniejszych bitew schyłku Powstania Kościuszkowskiego.
Pomysł odtworzenia bitwy wysunęli członkowie Kresowego Bractwa
Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, ludzie, którym szczególnie bliskie
są tradycje kościuszkowskie.
Imprezę przygotował Urząd Miasta
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury, Kresowym Bractwem Strzelców Kurkowych im. Orła Białego i Polską Fundacją Kościuszkowską. Organizatorzy uzyskali dofinansowanie

warzyszeń i bractw kurkowych, delegacje ZSO, ZSP oraz licznie zgromadzeni wierni.
Po nabożeństwie, staraniem Lecha Orlińskiego, członka Bractwa
Kurkowego, który zgromadził ziemię
z pól bitewnych spod Racławic, Maciejowic, Terespola, Wilna i ze Stanów
Zjednoczonych, nastąpiło wmurowanie urny. Upamiętniać będzie ona po
wszystkie czasy bohaterstwo żołnierzy kościuszkowskich.
Potem uczestnicy obchodów rocznicy bitwy przemaszerowali ul. Wojska
Polskiego i Kodeńską na miejsce inscenizacji pod Młody Lasek. Imprezę
otworzył burmistrz Jacek Danieluk.

z Narodowego Centrum Kultury. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
w kościele pod wezwaniem Świętej
Trójcy. Homilię do zgromadzonych
wygłosił ksiądz proboszcz Zdzisław
Dudek.
W nabożeństwie uczestniczył y
poczty sztandarowe szkół noszących
imię Tadeusza Kościuszki oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkól Publicznych, Kresowego
Bractwa Strzelców Kurkowych im.
Orła Białego, delegacje władz Urzędu
Miasta, Urzędu Gminy, starostwa powiatowego, województwa lubelskiego, przedstawiciele placówek zagranicznych, przedstawiciele organizacji
polonijnych na wschodzie, przedstawiciele miasta Brześcia, duchowieństwo miejscowych kościołów, delegacje służb mundurowych, delegacje
zakładów pracy, przedstawiciele sto-

Powitał przybyłych gości zaproszonych, a szczególnie Pamelę Quanrud, zastępcę szefa misji w randze
ministra w ambasadzie USA w Polsce.
Do czasu rozpoczęcia rekonstrukcji
bitwy licznie przybyli
mieszkańcy Terespola
i okolicznych miejscowości mogli podziwiać
pamiątki i eksponaty
historyczne, dzieła artystów i twórców ludowych z regionu m.in.
krzyże Jana Buczyły,
kompozycje florystyczne Bogusławy Hawryluk, obrazy Augustyna
Kuszneruka i jeszcze
innych zaproszonych
twórców.
O godz. 15.30 wszyscy z ogromnym zainte-
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resowaniem przypatrywali się odtwarzanej jednej z ostatnich bitew Insurekcji Kościuszkowskiej. Do walki stanęło
5 grup rekonstrukcyjnych. Stronę polską stanowiła piechota z Warszawy,
kosynierzy ze Stalowej Woli i konnica
z Warszawy, wspomagani przez moździerze. Po stronie rosyjskiej stanęli
Białorusini z 50. Roty Artyleryjskiej
oraz Witebskiego Pułku Piechoty. Publiczność mogła zobaczyć, jak wyglądała musztra w XVIII-wiecznym wojsku,
jak walczyła piechota a jak jazdy. Usłyszała również prawdziwe wystrzały armatnie czy muszkietów.
Inscenizację prowadził Leszek
Marek Krześniak z Polskiej Fundacji
Kościuszkowskiej. Omawiał działania
żołnierzy biorących udział w przedstawieniu, ubarwiając narrację ciekawostkami historycznymi z czasów
Insurekcji Kościuszkowskiej. Zebrani
dowiedzieli się wielu wiadomości na
temat życia obozowego i obyczajów
panujących na przełomie XIX i XX
w. Szczególnie zainteresowani historią wojskowości mogli zapoznać się
z dokładnym przebiegiem bitwy zamieszczonym w folderze wydanym
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Miejskiej Terespol oraz na tablicach
prezentujących ruchy wojsk wykonanych przez MOK.
Potem wystąpili soliści z chóru
Corda Vox prowadzonego przez Tomasza Jezuita i zespół Trio Dance.
Lider Tomasz Oleszczuk czuwał nad
sprzętem nagłaśniającym.
Wieczorem wystąpiła gwiazda
programu folk-rockowy zespół Horpyna z Olsztyna. Zaprezentował on
ukraiński folk-rock okraszony własnymi kompozycjami. Po koncercie odbył
się pokaz tańców z ogniem w wykonaniu bialskiej grupy Excalibur. Imprezę
„Spotkanie z historią – Bitwa pod Terespolem” zakończyła zabawa, na której przygrywał zespół „Trio Dance”.
Justyna Sowa
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Terespol

T

radycyjnie, jak co roku, uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Publicznych nr 1 z Terespola z dużym entuzjazmem przystąpili do międzynarodowej akcji Sprzątanie świata.
Od 1 do 19 września odbywały
się w szkole różne akcje ekologiczne.
Z inicjatywy Urzędu Miasta, a także
przy współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ogłoszona została akcja zbiórki plastiku, pod wymownym hasłem „Segregujesz – zyskujesz”. Konkurs, adresowany do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu miasta Terespol,
miał na celu kształcenie i promowanie
właściwej postawy sprzyjającej trosce
o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji odpadów komunalnych.
Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz najefektywniejsza klasa.
W akcji udział wzięło 315. terespolskiej jedynki. Przez ponad dwa tygodnie uczniowie gromadzili wszelkiego
rodzaju opakowania plastikowe, które
18. września złożyli na placu szkoły.
W zbiórkę, a następnie dostarczenie
plastiku niejednokrotnie włączane

kg, Dawid Osipowicz – 30,5 kg. Najbardziej efektywną okazała się klasa
II „c” gimnazjum, która zebrała łącznie 230,5 kg.

Podczas akademii ogłoszone zostały wyniki akcji „Segregujesz-zyskujesz”, a zwycięzcom wręczone zostały
dyplomy oraz nagrody. Przedstawicie-

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Z JEDYNKĄ
Indywidualni zwycięzcy konkursu
otrzymali cenne nagrody rzeczowe,
natomiast klasa II „c” wygrała dofinansowanie do wycieczki szkolnej z zakresu edukacji ekologicznej.
Ponadto w ramach akcji Sprzątania świata 17 i 18 września dwie grupy
zwiadowcze wyruszyły w poszukiwaniu dzikich wysypisk, znajdujących się
na terenie Terespola. Reprezentanci
gazetki szkolnej szkoły podstawowej
„Na wariackich papierach”, a także gazetki gimnazjalnej CIA odnaleźli wiele
miejsc, w których nielegalnie składowane są najróżniejsze śmieci i odpady.
Dzikie wysypiska zostały oznaczone
na mapie, a informacje o nich przekazano do Urzędu Miasta.

le gazetek szkolnych przygotowali prezentacje multimedialne na temat efektów poszukiwań dzikich wysypisk.
Dyrektor szkoły Zenon Iwanowski pogratulował zwycięzcom konkursu, a także serdecznie podziękował
wszystkim uczniom za liczny udział
w akcji i zachęcił do porządkowania
oraz ochrony Ziemi przez cały rok.
W apelu, przygotowanym specjalnie
dla uczniów najmłodszych klas szkoły
podstawowej, uczestniczyła przedstawicielka nadleśnictwa w Chotyłowie
Elżbieta Lach, która mówiła na temat
ochrony środowiska. Przede wszystkim jednak p. Lach namawiała dzieci
do dbania i porządkowania lasów. Akcja
Sprzątania Świata to doskonała okazja
do przypomnienia uczniom, jak ważna
jest codzienna troska o naszą planetę.
Kamila Korneluk

Powiat bialski

Sukces
rodzi sukces

były całe rodziny, więc ilość worków
zgromadzonych przed szkołą zaskoczyła samych organizatorów akcji.
Uczniowie ZSP nr 1 zebrali łącznie
2429 kg plastiku.
Najlepsi okazali się uczniowie szkoły podstawowej:
Paweł Bielecki – 62 kg, Klaudia
Peszuk – 53 kg, Jan Kupryś – 49,5 kg,
Mateusz Skulimowski – 39 kg, Damian Dekiert – 36,5 kg, Filip Zajko –
34 kg, Mateusz Sadowniczek – 32,5

Podsumowanie wszystkich akcji
odbyło się na uroczystym apelu, na
który przybyli burmistrz miasta Terespol Jacek Daniluk oraz prezes PGKiM
Jacek Szczypiński.
Apel rozpoczął się występem uczniów klas czwartych i piątych, którzy
poprzez ciekawe i zabawne scenki,
przeplatane piosenką pokazali, jak
ważna jest troska o środowisko oraz
w jaki sposób możemy dbać o naszą
planetę.
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W związku z sugestiami funkcjonujących rodzin zastępczych na temat potrzeby przeprowadzenia dodatkowych szkoleń poruszających
problemy opiekuńczo-wychowawcze,
z jakimi spotykają się w codziennej
pracy wychowawczej z dziećmi, Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 2
września do 28 października zaplanowało przeprowadzenie cyklu spotkań
szkoleniowych o charakterze grupy
wsparcia pod hasłem „Sukces rodzi
sukces”. Na szkolenie zostały zaproszone rodziny zastępcze nie spokrewnione z dziećmi. W ramach szkolenia
rodziny maja możliwość nieodpłatnego skorzystania z porady specjalistów
tj.: psychologa , psychiatry i logopedy, którzy pełnią dyżury w wyznaczone dni tygodnia. Zarówno spotkania
szkoleniowe jak i specjalistyczne konsultacje odbywają się w Międzyrzecu
Podlaskim, w Powiatowym Ośrodku
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi, ul. Wiejska 5
Halina Mincewicz
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Spełniali marzenia
6 września br. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie z Białej Podlaskiej
zorganizowało Dzień Integracji- Festyn
Rodzinny, promujący ideę rodzicielstwa zastępczego, którego celem było
przybliżenie społeczeństwu problemu
dzieci pozbawionych właściwej opieki
rodziców biologicznych, podniesienie
wrażliwości społecznej na pogłębiający się problem sieroctwa społecznego
oraz pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych. Tym razem festyn

opieki, jak również do istniejących już
rodzin zastępczych.. Patronat medialny objęli: Echo Katolickie, Katolickie Radio Podlasia, Tygodnik Podlaski, Wspólnota Międzyrzecka. Dzięki
sponsorom czyli: Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ciciborze, piekarni
„Bagietka” z Międzyrzeca Podlaskiego, Zakładom Cukierniczym Zenony Uzłowskiej z Międzyrzeca Podlaskiego, Zakładom Mięsnym ,, Feliks”
z Rossosza, Zakładom Mięsnym Łme-

został zorganizowany w Międzyrzecu
Podlaskim, na boisku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich ul. Warszawska 30.
Akcję kierowano do osób gotowych podjęcia się trudu wychowania
dzieci osamotnionych i pozbawionych

at Łuków, firmie Millenium – Serwice
podnieśliśmy poziom atrakcji podczas
organizacji festynu, a tym samym
sprawiliśmy naszym dzieciom wiele
radości. W tym uroczystym dniu dzieci
chociaż na chwilę zapomniały o swoich problemach.

Powiat bialski

wychowawczych, będących w procesie usamodzielnienia, korzystających
z pomocy społecznej, nie pracujących i będących w wieku aktywności zawodowej, którzy chcą z własnej
woli nabyć, uzupełnić lub podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe. Celem
projektu jest rozwijanie aktywnych
form integracji edukacyjnej, zawodowej i społecznej poprzez realizowanie indywidualnych programów
usamodzielnienia, czyli wspieranie
zdolności do podjęcia zatrudnienia,
oraz prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie.

Uwierz
w siebie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Białej Podlaskiej realizuje projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu społecznego „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy!”. Skierowany jest on do
pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-
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Halina Mincewicz

W czasie trwającego festynu zapewniliśmy dzieciom opiekę, gorący
posiłek (bigos, grochówka, kaszanka
i kiełbasa z grilla), napoje i słodycze.
Zorganizowaliśmy wiele ciekawych zabaw, gier sportowych oraz konkursów.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i dorosłych cieszył się makijaż twarzy
i włosów. Najmłodsze dzieci brały aktywny udział w organizowanym konkursie plastycznym, który zakończył
się wystawą wykonanych prac.
Festyn uatrakcyjniły pokazy przygotowane przez Policję i Straż Pożarną.
Strażacy udostępnili dzieciom samochód wraz z wyposażeniem, dokonali
prezentacji swoich umiejętności. Odbywał się pokaz tresury psa tropiącego.
Policja udostępniła samochód policyjny wraz z wyposażeniem to jest : radar,
kajdanki, pałka policyjna itp. Uczniowie
Medycznego Studium z Białej Podlaskiej zaprezentowali pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Grupa młodzieży
współpracującej z Centrum przygotowała pokaz tańca breakdance.
Każde dziecko uczestniczące w festynie otrzymało dyplom oraz nagrodę za aktywny udział w grach, zabawach i konkursach. Szczególne wyróżnienie i nagrodę otrzymali wychowankowie Domu Dziecka z Komarna za
przygotowanie występów oraz aktywny udział w festynie oraz uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Unitów Podlaskich z Międzyrzeca
Podlaskiego za zaangażowanie i pomoc w organizacji festynu.
Wszystkim, tym którzy włączyli się
w organizację festynu, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z Białej Podlaskiej składają serdeczne
podziękowania. Wspólne działania
sprawiły, że w tym dniu dla naszych
dzieci świeciło słońce, a na ich twarzy
pojawił się uśmiech. W festynie udział
wzięły dzieci i osoby dorosłe, łącznie
ok. 250 uczestników.
Halina Mincewicz

Og łosz en ie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Białej Podlaskiej poszukuje
kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Bohukałach. W tym celu zostało zamieszczone ogłoszenie w lokalnej prasie. Osoby chętne do podjęcia tego zadania
zostaną poddane procedurze kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje na
temat wymagań jakie musi spełnić
osoba prowadząca placówkę rodzinną będą udzielane w siedzibie PCPR
(Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 , III piętro pok. 338).

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2008

Terespol
21 września br.w Terespolu w parafii rzymsko-katolickiej odbyl się V
Dzień Wspólnoty Koła Katolickiego
Radia Podlasie. Takie spotkania stały się tradycją i odbywają się co roku. Przyjeżdżają na nie przedstawiciele parafialnych oddziałów Koła
Przyjaciół KRP z diecezji siedleckiej.
W tym roku w sumie przybyło ok.
250 osób. W samo południe rozpoczęła się uroczysta eucharystia, której przewodniczył ksiądz prałat Mieczysław Lipniacki wraz z księżmi Piotrem Wojdatem, Grzegorzem Gładyszem i Dariuszem Denisiukiem.
Podczas mszy św. i po jej zakończeniu śpiewał chór szkolny Corda Vox.
Po eucharystii odbyła się konferencja.
Prelegent o. Stanisław Wódz, proboszcz z Kodnia wygłosił wyklad na
temat „Słowo Boże w moim życiu”.
Po wykładzie delegacja członków koła z Terespola Halina Barmosz oraz
Irena i Józef Ferensowie wręczyli
kwiaty i podziękowali księdzu prałatowi Mieczysławowi Lipnickiemu, o.
Stanisławowi Wodzowi oraz proboszczowi parafii w Terespolu ks. Zdzisławowi Dudkowi za przygotowanie
i udział w uroczystości. Następnie
wszyscy udali się na plac przy kościele na agapę. Rano było pochmurno, deszczowo i zimno. W momencie,
kiedy wszyscy wyszli z kościoła, było już ciepło, przestał padać deszcz
i wyjrzało słońce. Kiedy wszyscy zabrali się do konsumpcji (zaserwowano bigos, kiełbaski węgierskie leczo,
pierogi i gołąbki), zrobiło się gwarno i wesoło. Zaczęto śpiewać pieśni religijne i ludowe. do tańca ruszył

Dzień Wspólnoty
Koła Przyjaciół KRP
zespół „Obertas”, który działa pod
opieką Eugenii Zięby z Łobaczewa.
Początek dało Kolo Przyjaciół z Terespola pod dyrekcją Ryszarda Ferensa.
Na zakończenie agapy, gospodarz uroczystości Józef Ferens podziękował
gościom i uczestnikom za przybycie,
natomiast redaktor KRP Jan Jaroszyński (główny organizator z ramienia radia) podziękował wszystkim, którzy materialnie, modlitwą bądź w inny sposób
pomagali w zorganizowaniu tej uroczystości. Na koniec uczestnicy udali się

do kościoła, aby odmówić koronkę Do
Miłosierdzia Bożego, która kończyła
niedzielne spotkanie. Uczestników pobłogosławił ks. Dariusz Denisiuk, aby
szczęśliwie wrócili do swoich domów.
Chciałbym jeszcze dodać, że w takiej
uroczystości brałem udział po raz
pierwszy i bardzo mi się podobała.
Łączy ona ludzi ze sobą , którzy tu mają jedyną okazję się poznać,wspólnie
modlą się i bawią, a wszystko w duchu
religijnym.                      
Marek Ferens

Gmina Sławatycze

WĘDKARSKI MEMORIAŁ
14 września 2008 roku na rzece
Bug w Sławatyczach odbyły się zawo-

dy wędkarskie II Memoriału im. Bogdana Wasilewskiego „Na drapieżnika”.

W zawodach uczestniczyło 19 wędkarzy z gmin nadbużańskich. Chłodne
popołudnie to warunki wymarzone
na połów drapieżnika. Nie sprzyjały
jednak w złowieniu dużych okazów.
Po trzech godzinach połowu na żywca i spinning wyłoniono zwycięzców.
Pierwsze miejsce zdobył Damian Basiak z koła PZW Sławatycze i otrzymał
puchar ze statuetką wędkarza ufundowany przez Ryszarda Kuryluka. Drugie miejsce zajął Zenon Witkowicz
z koła PZW Kodeń, a trzecia nagroda
przypadła Leszkowi Jaroszewiczowi
z miejscowego koła. Ufundowane nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali przedstawiciele Zarządu Koła PZW
z prezesem Jackiem Mazaniukiem na
czele. Na zakończenie imprezy przy
wieczornym chłodzie smakowano pieczonej kiełbaski z ogniska.
Bolesław Szulej
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Gmina Rossosz

Międzynarodowy Festyn Kultury
14 września w gminie Rossosz odbył się III Międzynarodowy Festyn Kultury. Zgromadził on wielu mieszkańców gminy, ale również gości z gmin
sąsiednich. Ważnym argumentem
obecności na imprezie był dla wielu
osób występ białoruskiego zespołu
tanecznego Radost. Narodowy zespół z Brześcia, występujący na scenach całego świata, zagościł już po raz
trzeci w Rossoszu, prezentując kulturę
ludową, bogactwo strojów oraz umiejętności taneczne. Towarzyszył mu zespół Spadczyna, który swoją muzyką
i repertuarem także zachwycił zgromadzoną publiczność. Festyn uświetniła
również orkiestra dęta OSP z Rossosza. Zaproszenia i występy orkiestry
w innych miejscowościach świadczą
o jej popularności i profesjonalizmie.
Objazdowe wesołe miasteczko cieszyło się zainteresowaniem dzieci,
a młodzież czekała z niecierpliwością do wieczora, kiedy to mogła bawić się przy muzyce zespołu tanecznego Gryf.

Pozytywna opinia mieszkańców
świadczy o dobrej organizacji festynu.
Zorganizował go Gminny Ośrodek Kul-

tury przy udziale licznych osób niosących pomoc. Część środków finansowych pochodziła z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
w którym uczestniczy gmina Rossosz.
D.Głowacka

Terespol

Międzynarodowy Bieg Przyjaźni
20 września na trasie Brześć-Terespol odbył się III Międzynarodowy
Bieg Przyjaźni. Otwarcia biegu na
terenie ośrodka przygotowań olimpijskich w Brześciu dokonał Aleksander
Biespałow, naczelnik wydziału kultury fizycznej, spotu i turystyki Urzędu
Miasta Brześć.
Trasa wynosiła 14 km. Pomimo
niesprzyjających warunków atmosferycznych, wszyscy sportowcy ukończyli bieg. W zawodach udział wzięło
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8 zawodników z Polski i 49 z Białorusi. Organizatorem imprezy był: MOK
z Terespola i wydział kultury fizycznej,
sportu i turystyki z Brześcia. Sponsorami nagród byli: Urząd Marszałkowski
z Lublina, Starostwo Powiatowe z Białej
Podlaskiej i Urząd Miasta Terespol.
W uroczystości uczestniczyli również wicemer Brześcia, burmistrz Terespola Jacek Danieluk i Marzenna
Andrzejuk, członek Zarządu Powiatu
Bialskiego.

Wśród polskich zawodników poszczególne lokaty zajęli: Kategoria
kobiety 19-34 lata –
1 miejsce
Izabela Trzaskalska. Kategoria kobiety 35-49 lat – 2 miejsce Ewa Fabian. Kategoria mężczyźni 35-49 lat
– 3 miejsce Tomasz Chwedyna, 4
miejsce Artur Brela. Kategoria mężczyźni 12-15 lat – 4 miejsce Mateusz
Makarewicz.
Organizatorzy dziękują za przychylność i pomoc w sprawnej organizacji Straży Granicznej, Służbie
Celnej i Policji ze strony polskiej i białoruskiej.
Marzenna Andrzejuk
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Biała Podlaska

III JARMARK
ŚW. MICHAŁA
W nawiązaniu do XVII- wiecznej tradycji organizowania corocznych jarmarków w dniu św. Michała Archanioła, patrona Białej Podlaskiej w dniach 25-29
września w centrum miasta rozstawiane
były stragany z przeróżnymi produktami, wykonywanymi ręcznie przez okolicznych rzemieślników. Impreza była
okazją do zabawy mieszkańców Białej
Podlaskiej poprzez uczestnictwo w konkursach, koncertach oraz innych widowiskach. Św. Michał jest Archaniołem,
którego przyzywamy w naszej walce
przeciw negatywnym emocjom i złym
sytuacjom w życiu, pomaga odnaleźć
wewnętrzne światło. Jest patronem
policjantów, żołnierzy i małych dzieci,
a także opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Daje wsparcie wszystkim,
którzy znajdują się w strasznym ucisku. Michał jest też dawcą cierpliwości
i szczęścia.
Po raz pierwszy Ośrodek „Misericordia” Caritas otrzymał zaproszenie
do uczestnictwa w jarmarku. 27 września w sobotę, biały namiot Caritas sta-

nął na bialskim Placu Wolności. Od godziny 10 można było obejrzeć i kupić
prace wykonane przez uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem
kupujących – anioły, haftowane i malowane obrazy, figurki z gliny, batique,
kwiaty własnoręcznie wykonywane
z bibuły, przez uczestników były atrak-

cją stoiska. Jednym z odwiedzających
i kupujących był starosta Tadeusz Łazowski. Każdy zakupiony aniołek stał
się ogromnym wsparciem dla działalności WTZ. Pieniądze uzyskane ze
sprzedaży przeznaczone zostaną na
koedukacyjno - integracyjny wyjazd
podopiecznych ośrodka, za co serdecznie dziękujemy.
(red.)

Powiat bialski

Ratujemy i uczymy ratować
25 września na terenie szkoły podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej obyło się szkolenie w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy. Szkoleniem
zostało objętych 60 nauczycieli szkół
podstawowych z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego z 30 szkół.
Był to pierwszy etap akcji. Organizator szkoleń, radny powiatowy Marcin
Duszek zaprasza i zachęca serdecznie
wszystkich nauczycieli z innych szkół,
którzy nie wzięli do tej pory udziału
w szkoleniach do włączenia się do
akcji. Nauczyciele po zakończeniu
kursu otrzymują fantomy, materiały
szkoleniowe dla dzieci oraz specjalny
certyfikat uprawniający do dalszego
prowadzenia szkoleń w swoich szkołach. Na otwarciu szkolenia pojawili
się również: Tadeusz Łazowski, starosta bialski oraz Marzenna Andrzejuk, członek Zarządu, którzy wyrazili
swoje uznanie dla tak licznie przybyłych nauczycieli. Podkreślili jak ważna
jest tego typu edukacja wśród naszej
społeczności.
Marcin Duszek
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ŁOTWA sąsiad warty poznania…
Republika parlamentarna ze stolicą w
Rydze, zamieszkała przez prawie 2,3
mln osób, położona na brzegiem Bałtyku - to jedynie bardzo krótki wstęp
do ogólnej charakterystyki wschodniego sąsiada Polski. Łotwa to kraj
zróżnicowany zarówno etnicznie jak i
religijnie. Łotysze stanowią niespełna
60 proc. populacji. Drugą co wielkości grupą narodowością są Rosjanie.
Pod względem religijnym jakże odmienna jest Łotwa od Polski, bowiem
ponad jedna trzecia mieszkańców deklaruje, że są niewierzący. Dominującą religią jest zaś luteranizm, który
wyznaje 24 proc. Łotyszy. Katolicy to
jedynie 18 proc. mieszkańców kraju
nad Dźwiną.
Sytuacja gospodarcza
Gospodarka łotewska należy
do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Europie – średnioroczne tempo wzrostu PKB wynosi bowiem ponad
8% (dane za lata 2004-2007). To
wysokie tempo jest nadal utrzymane. Na koniec drugiego kwartału br. PKB Łotwy wyniósł 3,7
mld łatów, co stanowiło ponad
12-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, zaś wartość łotewskiego PKB na koniec pierwszego kwartału br. był lepszy aż
o 19% od analogicznego okresu 2007
roku. Istnieje wiele czynników napędzających gospodarkę sąsiadów znad
Dźwiny. Wśród nich należy wymienić
przede wszystkim szybko rosnący eksport, którego wartość w lipcu 2008 r.
przekroczyła 370 mld łatów i był większy od wartości wywiezionych w lipcu
ubiegłego roku towarów o 31 mld łatów. W pierwszym półroczu bieżącego
roku eksport Łotwy wzrósł o prawie 15
proc. w stosunku do analogicznego
okresu 2007 roku. Zwiększającej się
wartości eksportu towarzyszy malejąca wartość importu. W lipcu wielkość
importu uplasowała się na poziomie
ponad 640 mld łatów i była mniejsza
o 87 mld łatów od wartości odnotowanej w lipcu roku ubiegłego. W całym
I półroczu br. wartość łotewskiego importu minimalnie spadła w stosunku
do I półrocza 2007 roku. A zatem gospodarka łotewska w pierwszym półroczu 2008 r. odnotowała nadwyżkę
na rachunku obrotów bieżących. Warta uwagi jest także struktura wymiany
handlowej Łotwy, bowiem około 75
proc. zarówno importu jak i eksportu
dokonuje się z krajami Unii Europej-
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skiej, kolejne 15% przypada na kraje
Wspólnoty Niepodległych Państwa
oraz 10 proc. na pozostałe kraje. Kraje
Unii Europejskiej są zatem głównym
partnerem handlowym Łotwy. Główni partnerzy handlowi Łotwy to Litwa,
Estonia, Rosja oraz Niemcy.
Kolejnym motorem łotewskiej gospodarki jest prywatna konsumpcja.
Wydatki Łotyszy w ciągu I półrocza na
zakup dóbr konsumpcyjnych wzrosły
o 13 proc. do poziomu 4,7 tys. łatów
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten pozytywny trend spowodowany jest w głównej mierze wzrostem poziomu płacy
przeciętnej. W okresie od stycznia do
czerwca 2008 r. płace mieszkańców

Łotwy wzrosły średnio o 25 proc.
w stosunku do I półrocza 2007 roku. Godnym odnotowania jest fakt, iż
średnia płaca w sektorze publicznym
jest przeciętnie o jedną czwartą wyższa niż w sektorze prywatnym. Należy także zauważyć, iż tempo wzrostu
wydatków konsumpcyjnych jest prawie dwa razy niższe niż tempo wzrostu
płac. Z tego stanu rzeczy mogą płynąć
dwojakiego rodzaju wnioski, a mianowicie płace realne rosną znacznie
wolniej niż płace nominalne lub coraz
większą cześć zarobków Łotysze przeznaczają na oszczędności lub zakup
dóbr inwestycyjnych. Poziom inflacji, z jakim borykają się władze w Rydze powoduje, iż pierwsze założenie
nabiera znacznie większej wiarygodności w stosunku do przypuszczenia
drugiego.
W 2007 roku poziom wzrostu cen
na Łotwie wyniósł 10,1 proc.. Tak wysoka inflacja jest skutkiem przede
wszystkim znacznie wolniejszego tempa wzrostu wydajności pracy niż wzrostu płac. Wysoka inflacja zgodnie z teorią ekonomii współwystępuje z malejącą stopą bezrobocia. Rzeczywistość
gospodarki łotewskiej potwierdza tą

teorię, bowiem od 2004 do 2007 roku
stopa bezrobocia spadła z ponad 10
proc. do 6 proc. w ostatnim roku.
O dobr ym s t anie gospodarki
świadczą także dane Łotewskiego
Banku Centralnego, według których
bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły w pierwszym kwartale
br. 5,3 mld łatów, podczas gdy w tym
samym czasie łotewscy przedsiębiorcy zainwestowali za granicą 432 mln
łatów. Po pierwszym kwartale 2007
roku te dane wyglądały analogicznie:
236 mln łatów oraz 9,4 mln łatów, a zatem w kraju nad Dźwiną odnotowano
potężny wzrost inwestycji zagranicznych – które stanowią trzeci filar dynamicznego wzrostu gospodarczego
Łotwy. Dobry stan łotewskiej gospodarki potwierdza także stan budżetu.
Od 2005 do 2007 roku deficyt budżetowy zmniejszył się z 32 do 5
mln łatów, co tym samym oznacza, że nadwyżka wydatków na
przychodami w całkowitym PKB
Łotwy zmalała we wskazanym
okresie z 36 proc. do 4 proc.
Narodowy Bank Łotwy przeprowadził specjalne badania
nad gospodarkami krajów bałtyckich, tzn. oprócz Łotwy także
Litwy i Estonii, w których dowiedziono, iż istnieje bardzo silna
korelacja pomiędzy tymi gospodarkami w cyklu koniunkturalnym. W badaniach tych wzięto
pod uwagę dane dotyczące wielkości
konsumpcji, inwestycji oraz eksportu
w latach 1996-2006. Wywiedziony dowód pozwala założyć, iż zarówno władze w Rydze, jak i w Wilnie oraz Tallinnie mogą się cieszyć bardzo szybkim
rozwojem gospodarki.
Rozporządzenie Rady Ministrów
Republiki Łotwy z 14 października
2004 r. zatwierdziło Program Rozwoju
i Promocji łotewskiego exportu na lata
2005-2009. Cele przyjętego planu zostały wyrażone lakonicznie w 4 punktach, których sedno oddaje stwierdzenie, iż łotewskie produkty staną się
konkurencyjne na rynkach zagranicznych dzięki wsparciu finansowemu,
marketingowi dóbr eksportowanych
oraz solidnej bazy prawnej.
Środkiem do realizacji postawionego celu jest powołanie do życia
10 Zewnętrznych Reprezentacji Gospodarczych Łotwy, które pomagają
biznesmenom znad Dźwiny prowadzenie działalności gospodarczej za
granicą oraz promują rodzimą gospodarkę. Takie reprezentacje działają już
w 10 krajach, w tym między innymi we
Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
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Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych.
W najbliższym czasie takie Reprezentacje powstaną także w Japonii oraz
Polsce.
Łotewscy przedsiębiorcy sprzedający swoje wyroby zagranicą mogą liczyć na gwarancje rządowe kredytów eksportowych. Na lata 20072013 przyjęto także program „Zdobycie rynków zewnętrznych”, na który
w ramach działań promocyjnych, badawczych oraz strategicznego rozwoju biznesu przeznaczono ponad 7 mln
łatów (stanowi to równowartość około 33 mln zł).
Współpraca zagraniczna Łotwy
odbywa się w ramach wielu organizacji międzynarodowych, między innymi: Rady Nordyckiej, Nordyckiej
Rady Ministrów, Rady Krajów Bałtyckich, Bałtyckiego Forum Rozwoju,
Bałtyckiego Stowarzyszenia, Bałtyckiej Rady Ministrów i przede wszystkim Unii Europejskiej, w ramach której
powołano do życia zespół zasad oraz
reguł rozwoju gospodarczego krajów
bałtyckich i skandynawskich zwany
Wymiarem Północnym.
Do końca 2010 roku Łotwa założyła sobie 6 głównych celów, jakie
będą przyświecały współpracy z pozostałymi krajami bałtyckimi, tzn. Litwą i Estonią. Istotą tych założeń jest
aktywne wykorzystanie prezydencji
Łotwy w Stowarzyszeniu Bałtyckim
w 2010 roku, identyfikacja nowych
wspólnych projektów w ramach Nordyckiej Rady Ministrów, wsparcie wymiaru Północnego Unii Europejskiej
oraz promocja zaangażowania Rosji
i Stanów Zjednoczonych w różnego
rodzaju przedsięwzięcia w krajach Bałtyckich. W ramach współpracy w obrębie Unii Europejskiej Łotwa stawia
sobie do końca 2010 roku 10 strategicznych celów, z których główne to:
 wprowadzenie wspólnej waluty
europejskiej na Łotwie w najbliższym czasie,
 promocja mobilności zawodowej
oraz liberalizacja rynku pracy,
 wsparcie reformy budżetu Unii Europejskiej,
 kontynuacja rozwoju i wprowadzania w życie europejskiej polityki
sąsiedzkiej.
Władze Łotwy realizują współpracę z Unią Europejską wypełniając przyjęty w 2005 roku Narodowy
Program Lizboński. Program ma na
celu wzrost konkurencyjności łotewskiej gospodarki oraz obniżenie poziomu bezrobocia. Realizowany przez
wszystkie łotewskie resorty Program
oparty jest na następujących czte-

rech filarach: wypełnienie warunków
z Maastricht oraz ograniczenie deficytu budżetowego, średnioterminowe
(3-5 letnie) strategiczne planowanie
budżetu, wprowadzenie euro w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost
wydajności pracy i tym samym płac.
Współpraca z Polską
Wł adze w Rydze i Warszawie
rozpoczęły oficjalną współpracę 27
września 1991 roku podpisując umowę o handlu i współpracy. Od tamtej
daty do końca 2006 roku obydwa państwa podpisały 22 dokumenty w formie umowy lub porozumienia. Wśród
najważniejszych z nich wymienić należy umowę o międzynarodowym transporcie drogowym, umowę o współpracy między regionami i władzami lokalnymi, umowę o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i nauki, umowę

usługi, których przepływ stał się jeszcze łatwiejszy od 1 maja 2006 roku kiedy to władze łotewskie otworzyły swój
rynek pracy dla Polaków.
Obroty handlowe z Łotwą stanowiły niespełna 0,5% całkowitych obrotów handlowych Polski z zagranicą
w 2007 roku (0,8 proc. udziału w eksporcie; 0,1% udziału w imporcie).
W ubiegłym roku import z Łotwy do
Polski wzrósł aż o 47 proc. do poziomu
694 mln zł, zaś eksport polskich towarów na Łotwę zwiększył się o 22 proc.
do poziomu 3 mld zł. Zatem Polska odnotowuje znaczną nadwyżkę w obrotach handlowych z Łotwą.
W strukturze polskiego eksportu
znajdują się maszyny i urządzenia mechaniczne, produkty spożywcze, wyroby metalurgiczne, produkty przemysłu chemicznego oraz pojazdy. W im-

o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowę w sprawie ochrony i promocji inwestycji oraz umowę o wolnym handlu podpisaną 28 kwietnia
1997 roku. Od 1 maja 2004 roku stosunki gospodarcze pomiędzy Polską
i Łotwą regulują postanowienia podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach
i obowiązującego od 1 maja 2004 roku
Traktatu dotyczącego przystąpienia
Polski oraz innych krajów do Unii Europejskiej. Na szerokiej bazie prawnej
rozwija się współpraca gospodarcza,
choć przyznać trzeba, że nie ma ona
takich rozmiarów, jakich życzyłyby
sobie zapewne obydwie strony. Przewaga leży jednak po stronie polskiej.
Krajowe inwestycje na Łotwie w ubiegłym roku wyniosły prawie 9 mln euro, podczas gdy w tym samym czasie
Łotysze zainwestowali u nas jedynie
około 1,5 mln euro, a zatem sześć razy mniej. Pomimo niewielkich rozmiarów współpraca pomiędzy krajami
nabiera coraz lepszej jakości. Wymianie bowiem podlegają coraz częściej
produkty wysoko przetworzone oraz

porcie z Łotwy dominują produkty
metalurgiczne, drewno oraz wyroby
przemysłu maszynowego.
Wspó ł praca pomiędz y Polską
i Łotwą ma oprócz znamion stricte
gospodarczych także cechy polityczne. Przykładem właśnie takich stosunków (gospodarczo-politycznych)
jest planowana od lat budowa elektrowni atomowej w Ignalinie. W projekcie tym mają uczestniczyć 4 kraje,
w tym oprócz charakteryzowanych tu
państw także Litwa i Estonia.
Największy udział w planowanej inwestycji ma mieć Litwa bo aż 34 proc.,
pozostałe zaś kraje równo po 22%. Już
teraz jednak twierdzi się, iż dla Polski
ten udział jest niewystarczający aby
mogła uczestniczyć w tym projekcie.
Eksperci ds. energetyki przewidują bowiem, iż Polska jako jedyny kraj tranzytowy w stosunku do Europy Zachodniej we wspomnianej grupie państw
będzie odpowiedzialna za budowę kanału energetycznego. Jest to bardzo
kosztowne przedsięwzięcie możliwie
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do realizacji dopiero wtedy gdy udział
Polski w zyskach nowej elektrowni będzie odpowiednio duży. Początkowo
planowano oddanie gotowego obiektu na koniec 2015 roku już teraz jednak
wiadomo, iż jest to termin mało realny
głownie z powodu braku wiążących decyzji krajów zaangażowanych.
Współpraca Polski z Łotwą ma
wymiar także wojskowy, szczególnie
w ramach NATO. W ciągu trzech ostatnich lat Polski Kontyngent Wojskowy
„Orlik 2” dwukrotnie pełnił misję patrolowania przestrzeni powietrznej Łotwy, Litwy i Estonii. Powodem takiej
współpracy jest brak własnego lotnictwa bojowego w wymienionych krajach. Po raz pierwszy z trzymiesięczna misją polskie samoloty wyruszyły
na łotewskie niebo wiosną 2006 roku.
Ostatnia misja „Orlika 2” zakończyła
się w czerwcu br. Zarówno trzy lata
temu jak i teraz polska misja została
oceniona bardzo wysoko w krajach
bałtyckich głównie z powodów strategicznych i militarnych, mówi się jed-

nak także o znaczącej roli polskiego
kontyngentu we wspieraniu lokalnych
społeczności.
Dopełniając szerokie spectrum
relacji gospodarczo –polityczno - militarnych należy wspomnieć o inicjatywach mających na celu aktywizację
i wsparcie polonii na Łotwie. Kluczowe porozumienia w tej sprawie zostały
zawarte w Karcie Polaka. Warunkiem
uzyskania takiej karty jest spełnienie 3
następujących wymagań: wykazanie
związku z polskością lub podstawowa
znajomość języka polskiego; złożenie
w obecności konsula podpisu pod
deklaracją przynależności do Narodu
Polskiego oraz wykazanie, iż przynajmniej jedno z rodziców lub dziadków
albo dwoje pradziadków posiadało
obywatelstwo polskie. Istotne jest, iż
Karta Polaka może być wydana tylko
osobie nie posiadającej obywatelstwa
polskiego. Taki dokument potwierdza
jednak przynależność do Narodu Polskiego i daje jego posiadaczom między innymi zwolnienie z obowiązku
posiadania zezwolenia na pracę; pra-

wo do podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej na takich
samych zasadach jak obywatele polscy; korzystania z bezpłatnego systemu oświaty oraz korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.
Interesów łotewskich w Polsce
strzeże Ambasada Łotwy w Warszawie, Wydział Konsularny Ambasady
oraz trzech konsulów honorowych
w Gdańsku, Łodzi oraz Katowicach.
Polskę zaś reprezentuje na Łotwie Ambasador RP oraz Wydział Konsularny
Ambasady.
Współpraca regionów
Na początku września br. oficjalną współpracę podjęły dwa miasta:
Międzyrzec Podlaski po stronie polskiej oraz Ludza po stronie łotewskiej.
Podpisane przez władze miast porozumienie przewiduje wspólne inicjatywy
oraz projekty w zakresie współpracy
gospodarczej oraz kulturalnej. Wrześniowe porozumienie stanowi także solidną bazę do kooperacji działających
w obydwu krajach stowarzyszeń.
Grzegorz Kaliszuk

Gmina Biała podlaska

Ambitny producent zbóż
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ne plony zapowiadają się udane. Ze
zbytem zbóż na pasze nie będzie miał
najmniejszych kłopotów. Tomek jest,
bowiem członkiem 12-osobowej grupy producentów, która zawiązała się z
myślą o lepszych zyskach. Grupa ma
możliwość negocjowania cen przy
zakupie nawozów a także przy zbywaniu zboża.
Rolnik z Wilczna często bywa na
Zachodzie i uważa, że polskie gospodarstwa nie ustępują kulturą upraw
i wykorzystywanymi maszynami od

Istvan Grabowski

Foto. I. Grabowski

Tomasz Wołowik z Wilczyna ma
zaledwie 31 lat, a zaradnością i sposobem na pomnażanie dochodów mógłby zadziwić niejednego, doświadczonego rolnika. Być może dlatego, ze nie
boi się śmiałych wyzwań i konsekwentnie realizuje cele. Zaledwie 4 lata temu przejął od rodziców 15-hektarowe
gospodarstwo. Postanowił go unowocześnić, wzbogacić w sprzęt i zorientować na produkcję roślinną. Nie
obawiał się kredytów, za które mógł
dokupić 50 ha ziemi. Była ona marnej
jakości, w dodatku porośnięta brzozami. Tomek zrobił jednak wszystko,
aby doprowadzić ja do lepszej kultury.
Stosował kredę i wapno, dzięki którym
z nieużytków grunty zamieniły się w
sprzyjające uprawie zbóż.
Wołowik wykazał skuteczność w
staraniach o dotacje unijne i uzyskał
w ostatnich latach aż 400 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu. Teraz
posiada własny kombajn, nowoczesny ciągnik, dużą przyczepę, agregat
i pługi. Sprzęt może wykorzystywać
do świadczenia usług innym rolnikom.
Ponieważ zdecydował się na uprawę
zbóż (głównie pszenżyto i żyto hybrydowe), postawił na swej posesji
trzy silosy zdolne zmieścić 300 ton
ziarna. Rozważą możliwość budowy
dwóch dodatkowych, gdyż tegorocz-

zachodnich. Różnią się tylko areałem
upraw. Francuscy rolnicy dzierżawią
od państwa od 1 do 2 tys. ha i mogą
zaciągać w bankach kredyty preferencyjne pod posiadane dzierżawy.
Nasi producenci muszą, niestety, bazować na własnych ziemiach, a powiększenie gospodarstwa o następne
hektary nie należy wcale do łatwych.
Tomek chętnie kupiłby dodatkowe
grunty, choć interesują go wyłącznie
większe kawałki. W niedalekiej przyszłości widzi siebie w roli znaczącego
producenta zbóż, świadczącego usługi sąsiadom.
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Międzyrzec Podlaski
31 sierpnia zakończyły się w Giżycku Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżow ych
o nagrodę ministra obrony narodowej. Startowały w nich trzy drużyny
z Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP
„Stołpno” zdobyła dwa mistrzowskie
tytuły. Pierwszym wicemistrzem została drużyna żeńska (II m. w klasyfikacji zespołów żeńskich), drugim wicemistrzem druga drużyna męska (III
m. w klasyfikacji generalnej).
OSP „Stołpno” na mistrzostwach
reprezentowali: Łukasz Paluszkiewicz
- kapitan, Arkadiusz Kusznieruk, Marcin Maksymiec, Tomasz Syryczyk,
Wojciech Zygmunt (I zespół męski),

Grzegorz Dymitruk - kapitan, Paweł
Mikołajczuk, Wojciech Paluszkiewicz, Karol Szmytko, Sylwester Wilczyński (II zespół męski), Agnieszka
Paluszkiewicz - kapitan, Agnieszka
Kusznieruk, Monika Kusznieruk, Marzena Paluszkiewicz, Izabela Puszkarska (zespół żeński).
Pierwszy etap mistrzostw polegał na pokonaniu przez zespół trasy
o długości niespełna 10 km w możliwie najkrótszym czasie oraz zdobyciu
maksymalnej ilości punktów za odnalezienie 7 punktów kontrolnych oraz
wykonanie zadań sprawnościowotechnicznych na 6 punktach technicznych (rzut granatem na celność, pokonanie przeszkody terenowej - rowu

Deszcz nagród dla Stołpna
z wykorzystaniem liny rozwieszonej
pomiędzy dwoma brzegami, strzelanie z kbk ak - LSS Czantoria, pokonanie
naziemnego toru przeszkód, ratownictwo wodne - udzielenie pomocy tonącemu poprzez rzut kołem ratunkowym z linką i rzut rzutką ratunkową,
pływanie szalupami DZ.
Etap drugi sprowadzał się do pokonania przez zespół trasy o długości
ponad 2 km wyznaczonej w giżyckiej
twierdzy Boyen oraz zaliczeniu kilku
punktów technicznych.
Młodzież OSP „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim od 5 lat zajmuje czołowe miejsca na zawodach tego typu.

Przygodę ze sportami obronnymi młodzi stołpnianie rozpoczęli w roku 2003
podczas III Ogólnopolskiej Spartakiady
MDP w sportach obronnych w Złocieńcu (woj. zachodniopomorskie), zajęli
wtedy VII m. w klasyfikacji generalnej
oraz I m. w strzelaniu z kbks. Rok później na IV Spartakiadzie MDP w Bielsku
Białej wynik był zadowalający - I m.
w klasyfikacji generalnej zespołów męskich oraz II m. w klasyfikacji generalnej
zespołów żeńskich.
W tym samym roku reprezentowali
Związek OSP RP na X Ogólnopolskich
Zawodach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę ministra obrony narodowej i szefa
Sztabu Generalnego WP we Wroc-

9/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

ławiu. Zajęli VII miejsce. 2005 rok to
udział już trzech drużyn (dwóch męskich i żeńskiej). Podczas V Ogólnopolskiej Spartakiady MDP w sportach
obronnych w Suwałkach młodzież
zdobyła 11 z 14 pucharów, stołpnianie zajęli wówczas I m. w klasyfikacji
generalnej zespołów męskich, II m.
w klasyfikacji generalnej zespołów
męskich oraz I m. w klasyfikacji generalnej zespołów żeńskich.
Na XI Ogólnopolskich Zawodach
Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń
Młodzieżowych we Wrocławiu Związek OSP RP reprezentowały trzy drużyny. Zajęły tam: I m. w klasyfikacji generalnej (I zespół męski), III m. w klasyfikacji zespołów żeńskich. Kłodzko
przyjmowało uczestników zawodów
w roku 2006. OSP „Stołpno” wzbogaciła się tam o dwa I miejsca: w klasyfikacji generalnej zespołów męskich
(I zespół męski) oraz w klasyfikacji generalnej zespołów żeńskich.
XII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych odbyły się w Zamościu. Mężczyźni z OSP „Stołpno” zajęli I miejsce
w klasyfikacji generalnej, natomiast
stołpnieńskie dziewczęta zajęły I miejsce w klasyfikacji dziewcząt.
Rok później Stołpno było również
bezkonkurencyjne. VII Ogólnopolskie
Zawody MDP w sportach obronnych
w Warszawie-Wesołej przyniosły I zespołowi męskiemu i zespołowi żeńskiemu I m. w klasyfikacji generalnej
zawodów w swoich kategoriach, II zespół męski zajął VIII m. Zawodnicy zasilili zbiory OSP o 6 pucharów.
Sierpniowy start w Zamościu podczas Mistrzostw Sportowo-Obronnych
Stowarzyszeń Młodzieżowych przyniósł
I zespołowi męskiemu mistrzostwo (I m.
w klasyfikacji generalnej), dziewczęta
także zostały mistrzyniami (I m. w klasyfikacji zespołów żeńskich).
W roku 2008 składy drużyn zostały
znacznie odmłodzone, jednak na VIII
Ogólnopolskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w sportach
obronnych w Suwałkach nie było to
przeszkodą, by po dwóch dniach ciężkich zmagań zespół żeński zajął II m.
w klasyfikacji generalnej (pierwsze wicemistrzostwo), a I zespół męski zajął
III m. w klasyfikacji generalnej (drugie
wicemistrzostwo), II zespół męski zajął w klasyfikacji generalnej miejsce V.
Trzy zespoły startujące w Suwałkach
reprezentowały Związek OSP RP na
mistrzostwach w Giżycku.
Krzysztof Szczepaniuk
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Gmina Sławatycze

Historia kaplicy z Krzywowólki
Do czasu wybudowania kaplicy
w Krzywowólce msze święte odprawiane były przez długie lata tylko w miesiącach letnich obok przydrożnej kapliczki
zbudowanej w 1948 r. Stała ona tuż przy
szosie na skraju wioski. Gromadzenie się
ludzi w coraz bardziej ruchliwym miejscu stanowiło zagrożenie dla wiernych
i użytkowników drogi. Dlatego ks. Jan
Ogłoza, proboszcz parafii Sławatycze
zainicjował budowę kaplicy mszalnej, co
zostało przyjęte z entuzjazmem. Wkrótce
ukonstytuował się społeczny komitet budowy w osobach: Walery Onieszczuk,
Paweł Korneluk, Stanisław Nieścioruk,
Henryk Kwietniewski, Józef Jaszczuk.
Proboszcz Ogłoza uzyskał pozwolenie
na budowę, co w tym czasie było sprawą nadzwyczaj trudną. Działkę pod budowę ofiarowało rodzeństwo Eugenia
i Aleksander Suzonowicz. Projekt kaplicy wykonał Antoni Kuryluk ze Sławatycz. Ze względu na szczupłość środków
nie wykonano przewidzianej projektem
wieży. Prace przy budowie rozpoczęto 8
września 1984 r. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego odbyła się 22 lipca
1985 r. Aktu wmurowania dokonał ordynariusz diecezji podlaskiej ks. biskup
Jan Mazur. Od tego czasu na tym miejscu sprawowana jest w każdą niedzielę
i święto msza święta Stan surowy kaplicy ukończono w 1987 r. i 25 grudnia
odprawiona została pierwsza pasterka
przez nowo mianowanego proboszcza
Sławatycz ks. Wiesława Wyrzykowskiego. Projekt wystroju ołtarza powierzony
został artyście Stanisławowi Chomiczewskiemu, pochodzącemu ze Sławatycz. Namalował on również Obraz Matki
Boskie Siewnej, patronki kaplicy. Rzeźbę
Pana Jezusa Ukrzyżowanego wykonał
artysta Tadeusz Niewiadomski z Białej
Podlaskiej. Wykonanie ściany ołtarzowej powierzono stolarzowi Konstante-

mu Matysiukowi z Matiaszówki. Stacje
Drogi Krzyżowej i kropielnica pochodzą
z kościoła w Domaczewie na Białorusi, które od czasów II wojny światowej
przechowywane były w kościele parafialnym w Sławatyczach. Parkan wokół
kaplicy wykonał Stanisław Nieścioruk,
członek komitetu budowy. Wszystkie
prace związane z wykończeniem i wy-

strojem wnętrza kaplicy prowadzone
były pod kierownictwem ks. Wiesława
Wyrzykowskiego.
Uroczystości poświęcenia kaplicy pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Matki Boskiej
Siewnej) odbyły się w dniu 10 kwietnia 1988 r pod przewodnictwem ks.
biskupa Wacława Skomoruchy.

Kaplica powstała dzięki ofiarnemu zaangażowaniu księży proboszczów, komitetu budowy oraz mieszkańców wsi i kolonii Krzywowólka,
Sajówki i Zańkowa pod względem
finansowym i udziału w pracach na
rzecz budowy. Z okazji roku jubileuszowego 2000-lecia chrześcijaństwa
parafianie, którzy pielgrzymowali do
Stolicy Apostolskiej przywieźli akt
błogosławieństwa Ojca Świętego Jana Pawła II naszego rodaka dla mod-

lących się w tej kaplicy. Na jubileusz
20-lecia poświęcenia kaplicy zakupiono monstrancję, kustorię i welon.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się
7 września br. z udziałem księży budowniczych, władz gminy Sławatycze
oraz zaproszonych duchownych prawosławnych.
Bolesław Szulej

województwo lubelskie

Dydaktyczna Ekotrasa
28 czerwca br w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli dokonano uroczystej inauguracji ścieżki dydaktycznej Ekotrasa.
Ścieżka dydaktyczna promuje ochronę środowiska oraz zawiera wybrane
elementy problematyki ekologicznej
i proekologicznej. Podstawowym jej
celem jest rozszerzenie oferty szkoleniowej ośrodka poprzez połączenie wiedzy teoretycznej z zajęciami
praktycznymi.
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LODR kontynuuje bogate tradycje rolnicze, ogrodnicze i hodowlane
sięgające przełomu XVIII i XIX wieku.
Na powierzchni 59,65 ha, jaką zajmuje ośrodek, znajdują się obiekty doświadczalno-wdrożeniowe: sad, pola
doświadczalne i pasieka. Na ich bazie
utworzono Ekotrasę. Ścieżka dydaktyczna prowadzi poprzez wszystkie
obiekty dydaktyczne ośrodka.
Na terenie otaczającym budynek
dyrekcji LODR w Końskowoli znajdu-

je się pierwsza część ścieżki dydaktycznej z ogrodem biosurowcowym
i ogrodem ozdobno-rekreacyjnym.
Obejmuje odnawialne źródła energii
w postaci ekologicznej suszarni do
suszenia ziół i kolektory słoneczne.
Dalszy odcinek Ekotrasy przebiega
przez sad doświadczalno-wdrożeniowy z kolekcjami drzew owocowych,
porzeczek, mało znanych roślin sadowniczych. Tam znajduje się także
biologiczna oczyszczalnia ścieków.
Kolejnym obiektem jest pole doświadczalno-wdrożeniowe Pożóg II
DOK. NA STR. 43
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woj. lubelskie
DOK. ZE STR. 42

z uprawami roślin okopowych, zbóż,
roślin strączkowych, rzepaku, użytki
zielone, gdzie stosuje się elementy
produkcji integrowanej. Ostatnim elementem ścieżki dydaktycznej LODR
w Końskowoli jest pasieka hodowlana „Pożóg”.
Oferta edukacyjna LODR skierowana jest do producentów rolnych,
mieszkańców terenów wiejskich
i wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony środowiska. Ścieżka dydaktyczna wychodzi naprzeciw
dużym potrzebom edukacyjnym w zakresie ekologii, ochrony środowiska
i zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Atrakcyjne położenie ośrodka
na szlaku turystycznym Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów stwarza możliwość organizowania dla młodzieży
zajęć edukacyjnych połączonych z wypoczynkiem w formie tzw „zielonej
szkoły”. Ekotrasa jest popularyzacją
rolnictwa ekologicznego i elementów
produkcji integrowanej w uprawach
różnych gatunków roślin wśród producentów rolnych i gospodarstw agroeko-turystycznych regionu.
Krystyna Laskowska

Terespol

Lekcja
historii

Historia państwa jest niezwykle
ważna i bez wątpienia należy ciągle mówić dzieciom oraz młodzieży
o wydarzeniach, które miały znaczący wpływ na dzieje Polski. W tym też
celu, w Zespole Szkół Publicznych nr 1
w Terespolu 17. września, czyli w rocznicę ataku Związku Radzieckiego na
Polskę, zorganizowano spotkanie
z miejscowym rzeźbiarzem oraz gawędziarzem Janem Buczyło. Uczniowie
oraz nauczyciele mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania relacji naocznego świadka wydarzeń 1939 roku,
który niezwykle ciekawie dzielił się
swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami z tamtych dni. Młodzież z ogromnym zaciekawieniem wysłuchała tej
lekcji historii, zwłaszcza dlatego, że J.
Buczyło szczegółowo opowiadał, jak
wyglądał Terespol podczas II wojny
światowej, a także jak zachowywali się i żyli mieszkańcy miasta w tych
trudnych czasach.

Powiat bialski

Przestań być
wrogiem,
a zostań
przyjacielem
Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Białej Podlaskiej realizuje w bieżącym roku kolejne edycje programu mającego na
celu edukację sprawców przemocy
w rodzinie. Dotychczas podejmowane
były jedynie działania zmierzające do
udzielania wsparcia ofiarom przemocy. Istotna jest jednak również praca
ze sprawcami przemocy, ukazanie tym
osobom mechanizmów powstawania
zachowań przemocowych i wskazanie
sposobów radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami. Zajęcia
prowadzone są w Zakładzie Karnym
w Białej Podlaskiej. Centrum nawiązało współpracę z ZK i uzyskało informacje o istniejących dużych potrzebach w tym zakresie. Warsztaty
dla pierwszej grupy uczestników zostały przeprowadzone w okresie od
04.03.2008r. do 24.04.2008r.. Udział
w spotkaniach wzięło 13 osób. Kolejna edycja rozpoczęła się w dniu 17
września i będzie trwała do 27 października. Do udziału zostało wytypowanych 12 osadzonych. W listopadzie br. i grudniu br. planowane jest
przeprowadzenie jeszcze jednej edycji

programu, którego adresatami będą
również osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Edukacja sprawców przemocy
przebiega wg opracowanego programu korekcyjno - edukacyjnego, składającego się z trzech etapów. Program
kierowany był do osób pełnoletnich
stosujących przemoc w rodzinie, osób
skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy, do osób stosujących przemoc w rodzinie, które
uczestniczą w terapii od uzależnień.
Pierwszy etap (sesja indywidualna)
dotyczy zebrania grupy, następnie
spotkania z uczestnikami i wypełnienia dokumentów stanowiących załącznik do opracowanego programu.
Drugi etap (10 sesji grupowych) jest
realizowany w formie warsztatowej.
Uczestnicy poznają metody rozwiązywania konfliktów, sposoby okazywania uczuć, zdobywają wiedzę na temat
agresji i przemocy oraz skutków tych
zachowań. Ponadto zdobywają informacje na temat zachowań alternatywnych do zachowań przemocowych,
kształtowania postaw szacunku i zrozumienia dla całej rodziny. Etap trzeci
(sesja indywidualna) polega na dokonaniu oceny sesji warsztatowych oraz
wypełnieniu końcowej ankiety.
Po dokonaniu analiz zebranych dokumentów stwierdzono, że edukacja sprawców wpłynie pozytywnie na poprawę
relacji rodzinnych, małżeńskich przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz
nabycia umiejętności konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów.
Halina Mincewicz

Kamila Korneluk
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gościniec

Jubileusz stulecia świątyni w Sworach
Mija 100 lat od momentu, kiedy
w rezultacie entuzjazmu, po długim
i mrocznym okresie prześladowań,
martyrologii i carskiej niewoli, została wzniesiona w stylu zakopiańskim,
przez wiernych ze Swór i okolic, rzymskokatolicka świątynia pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Swory to piękna wiekowa wieś,
zanurzona niegdyś w ostępach leśnych z dala od głównych traktów, jak
i w mrokach historii. Pewne źródła podają, że w średniowieczu należała do
trzęsącego całą Litwą i Koroną potężnego rodu Radziwiłłów, którzy w II połowie XVI w. wybudowali tu cerkiew.
Jednakże w 1603 r. strawił ją pożar,
ale w tym samym roku Radziwiłłowie
zbudowali nową, również drewnianą
świątynię, którą przekazano wiernym
obrządku greko-unickiego. Od tego
czasu datuje się istnienie w Sworach
parafii działającej pod patronatem
Ojca Świętego w Rzymie. Z tego też
powodu pięć lat temu, tj. w 2003 roku
obchodzony był w Sworach uroczysty
jubileusz 400-lecia istnienia i działal-

Na rubieżach wschodnich ówczesnej Rzeczypospolitej, trwały ostre
walki o hegemonię między wyznaniami uznającymi zwierzchność Ojca
Świętego, a cerkwią prawosławną. Na
Podlasiu w latach od zawiązania Unii
w 1596 r. do momentu rozbiorów Polski, wyznanie to rozwijało się spokojnie z pożytkiem dla wiernych.
W okresie porozbiorowym, na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej położonych na wschód od Bugu, gwałtem
przyłączonych do carskiego imperium, szybko rozprawiono się z wyznaniem greko-unickim. Do końca roku
1839 wszystkie cerkwie unickie przemianowano na prawosławne. W tym
czasie diecezje unickie znajdujące się
na terenie Królestwa Polskiego były przez nasłanych w celu likwidacji
Unii dygnitarzy carskich przejściowo
kokietowane, a carat próbował wejść
w rolę obrońcy Unii. Jednakże od roku
1874 już jawnie na obrządek ten wydano wyrok śmierci. W żadnym miejscu
na ziemi nie można znaleźć przykładów takiego bestialstwa sprzężonego

ności parafii. Ze źródeł historycznych
wynika również fakt, że w październiku
1648r. na Swory napadły hordy Kozaków Bohdana Chmielnickiego.
Przez wiele wieków trwania Unii,
w rejonie po ł udniowego nadbuż ańsk iego Podlasia z wiązany ze
zwierzchnictwem Papieża obrządek
greko-unicki spokojnie pełnił swoją
służbę, chroniony przynależnością
tego obszaru do najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

z obłudą i okrucieństwem oraz takiego
bohaterstwa potulnych i prostych, ale
jakże bohaterskich włościan, którzy
przez blisko 40 lat ginęli w rezultacie
katowania, nędzy i głodu, pozbawieni
posług religijnych, ale przetrwali tę gehennę. W połowie pozostałych jeszcze
na tym terenie parafii unickich (w 53
na 102 istniejących w rejonie od Sokołowa Podlaskiego po Włodawę) rozmieszczone było wojsko, które zostało
rozlokowane w ciasnych izbach włoś-
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ciańskich razem z rodzinami gospodarzy i na ich wyłącznym utrzymaniu.
Żołdacy dopuszczali się w tym czasie
wobec wieśniaków i ich rodzin różnych wybryków, okrucieństw i gwałtów, a między innymi znęcali się nad
ludnością, wymierzali kary chłosty,
trzymali opornych na mrozie, zamykali
w więzieniach (w których więźniowie
z racji przepełnienia, w zimie koczowali na placach więziennych, gdzie ginęli
jak muchy), zabierali dzieci do chrztu
i urządzali powtórne pogrzeby prawosławne, wysiedlali w głąb Rosji, tj.
na Sybir, znęcali się nad zwierzętami,
aby wywrzeć presje na ich właścicielach. Wiosną na przednówku, gdy nie
było paszy, nie pozwalali tygodniami
wyganiać dobytku na pastwiska, ani
zbierać płodów z pól w czasie żniw,
konfiskowali mienie, nakładali i egzekwowali kontrybucje, doprowadzali
gospodarstwa do ruiny.
Statystyki podają, że zginęło wówczas ok. 150 osób, a na Sybir zesłano
okło 600 osób. Wiele rodzin nie wytrzymujących presji i doprowadzonych gwałtem do kresu sił spłonęło
żywcem w swoich zabudowaniach.
Podobnie było w Sworach, których
mieszkańców za opór w wierze ojców
siepacze carscy postanowili złamać
w sposób szczególny. W niewielkiej
wsi zakwaterowało aż dwie roty żołdaków. Doprowadzili do tego, że nie
było w tej wsi ani ziarna, ani kartofli,
ani żadnego dobytku. Sprzęty, strzechy, płoty i komórki zużyto na opał.
Wielu mieszkańców zmarło z głodu
i pobicia. Klęski głodu nie przetrzymało wiele dzieci. Wielu najbardziej
opornych trzymano po 5 lat w więzieniach, a potem zesłano na Sybir. Ale
lud sworski i to przetrzymał. Opatrzność kierowała na Podlasie kapłanów
emisariuszy z poznańskiego i z Galicji,
którzy w nocy, w lasach i strzeżonych
chatach udzielali sakramentów św.,
odprawiali msze św., głosili kazania.
Dodali otuchy tysiącom, a oczekiwały
ich setki tysięcy. Ale wieść zbawienna
wraz z otuchą docierała do większości
tamtejszych udręczonych ludzi. Wierni Unii otrzymywali też pocieszenie
w postaci objawień Matki Bożej, które były również udziałem mieszkańców Swór.
Wreszcie nadeszło najbardziej
oczekiwane i wytęsknione objawienie
w postaci Ukazu tolerancyjnego, ogłoszonego 30 kwietnia 1905 r. w Carskim
Siole, będącego efektem złamania
buty dumnego samodzierżcy – cara
Mikołaja II. Przestraszył się słabości
kolosa, którym władał, a który padł
DOK. NA STR. 45
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DOK. ZE STR. 44

na kolana na lądzie i morzu pokonany
przez małą Japonię. Zląkł się też rozruchów rozsadzających imperium od
wewnątrz, rodzących się z buntu ciemiężonego własnego narodu. Wówczas powstały warunki do demonstrowania wolności, powołania sworskiej
parafii oraz budowy nowego kościoła.
W tej kwestii mieszkańcy Swór przyjęli mocne i nieodwołalne postanowienie. Wspomagali ich wydatnie, organizacyjnie i finansowo – właściciel
majątku w pobliskim Worońcu, książę
Czesław Światopełk-Mirski oraz organizacyjnie i duchowo dziekan i proboszcz bialski ksiądz Stanisław Nojszewski. Cały przebieg tej budowy,
ogromne wyrazy entuzjazmu i euforii
w sposób kwiecisty i barwny ilustrują
raporty księdza Nojszewskiego do biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego, z okresu od 10 listopada 1907
r. do 28 sierpnia 1908 r. Jest to temat
na dłuższą opowieść. Warto jednak
dodać, że ksiądz Nojszewski wmurował i poświęcił kamień węgielny
w dniu 21 kwietnia 1908 r., zaś kościół był już gotowy (z wyjątkiem urządzenia i montażu zgromadzonych już
przedmiotów wyposażenia) po czte-

rech miesiącach, tj. w dniu 28 sierpnia tegoż roku.
Ksiądz Nojszewski opisuje również
ogromną radość mieszkańców Swór,
gdy dnia 10 listopada 1907 r. ogłosił
im po sumie, że ministerium w Petersburgu zatwierdziło wreszcie plany
budowy świątyni. Natychmiast pojechali podpisać kontrakt z majstrami.
Przedtem naciskali, aby rozpoczynać
budowę bez uzyskania zezwolenia ze
stolicy imperium, ale ksiądz i książę do
tego nie dopuścili, bo mogłoby to zaprzepaścić całe przedsięwzięcie. W tej
sprawie dziwi nastawienie zaborcy,
powodujące, że na budowę niewielkiej
świątyni, w mało znanej wiosce, musi
być zgoda stolicy imperium władającego blisko połową świata.
War to wspomnieć o postawie
i działalności biskupa lubelskiego
Franciszka Jaczewskiego. Po ogłoszeniu ukazu już 7 maja 1905 r. wysłał
drogą telegraficzną podziękowanie
do cara i jednocześnie pismo do dziekanów z nakazem dla proboszczów,
aby natychmiast przystąpili do wpisywania wszystkich Unitów (a także
chętnych figurujących formalnie, jako prawosławni) do rejestrów katolickich według podanych przez siebie

uproszczonych procedur, bez żadnych
opłat. Zanim skorumpowana miejscowa machina biurokratyczna obudziła
się, wszyscy Unici i inni chętni byli ujęci w rejestrach katolickich. Biskup jeszcze przez kilkanaście lat odpierał ataki
gubernatorów oraz ministrów i władz
żandarmsko-policyjnych, ale lawiny
dziejów to już nie zatrzymało, zwłaszcza, że za Jaczewskim stanęli murem
wszyscy polscy biskupi.
Kościół powstał i służy wiernym
na chwałę Opatrzności już 100 lat.
Przez pierwsze trzy lata proboszczem
był od 5.09.1908 r. ksiądz Antoni Kotyłło. Aktualnie proboszczem jest już
od blisko ośmiu lat (od 1.05.2001r.)
ksiądz Stanisław Chodźko. W międzyczasie funkcję tę pełniło 11 kapłanów,
a w tym najdłużej, tj. po 18 lat, ksiądz
Franciszek Pruchniewicz oraz ksiądz
Jan Kurowski.
Parafia się rozwija, prowadzi wiele
grup i stowarzyszeń, w tym najwięcej
kółek różańcowych oraz organizacji
pracy z młodzieżą. Świątynia i okolica
pięknieją. Przybywa w krajobrazie coraz więcej różnych kapliczek i innych
religijnych znaków. Parafianie na jubileusz 100-lecia kościoła udekorowali proporczykami drogę powiatową przechodzącą przez parafię oraz przygotowali
dwie bramy powitalne z transparentami. Udekorowali też domy oraz krzyże
i kapliczki przydrożne.
Uroczystość jubileuszowa 100-lecia kościoła w Sworach poprzedzona
została misjami św., których mottem
były słowa: „Jesteśmy świątynią Bożą”,
prowadzonymi przez ks. Henryka Jakubowicza, proboszcza par. św. Michała
w Białej Podlaskiej. Natomiast Mszy św.
jubileuszowej 21 września przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Obecnych
było ok. 2000 osób - parafian i gości.
W tym gronie byli też przedstawiciele
Starostwa Powiatowego.
Ks. biskup nawiązał w homilii do postawy sworskich unitów, którzy głównie
poprzez pielęgnowanie wiary w rodzinach zachowali swoją tożsamość. Podobnie jest i dzisiaj, rodzina jest ostają
wiary. Dlatego trzeba robić wszystko,
by ocalić godność małżeństwa i rodziny, tak bardzo dziś zagrożoną.
Po jubileuszu pozostaną w Sworach cztery główne pamiątki: kapliczka przy kościele wybudowana przez
Zbigniewa Maleńczyka dedykowana
„bohaterskim unitom sworskim”, nowe ławki w kościele, relikwie bł. Męczenników z Pratulina i książka „Z dziejów wsi i parafii Swory” autorstwa Józefa Geresza, historyka z Międzyrzeca
Podlaskiego
Tadeusz Naumiuk i Sławomir Naumiuk
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Rocznica napaści na Polskę
Przygotowania do inwazji rozpoczęto pod koniec sierpnia 1939 r. 6
września rząd ZSRR zarządził mobilizację, a Woroszyłow nakazał rozpoczęcie wielkich ćwiczeń oddziałów ze
zmobilizowanych 6 okręgów oraz Orłowskiego Okręgu Wojskowego.
17 września 1939 roku o 6 rano
Armia Czerwona bez wypowiedzenia
wojny przekroczyła granicę Polski.
Akt agresji był wynikiem porozumienia radziecko – niemieckiego, zawartego w tajnym protokole paktu
Ribbentrop - Mołotow.
Akt agresji tłumaczono koniecznością ochrony mienia mniejszości
ukraińskiej i białoruskiej, a także uwolnieniem ludu polskiego od toczącej się
na terenach Rzeczypospolitej wojny.
Armia Czerwona posuwała się na zachód, dokonując zbrodni wojennych,
mordując wojskowych i cywilów.
W ślad za oddziałami wojska posuwały się specjalne grupy operacyjnoczekistowskie mające na celu rozbicie
struktur polskiej administracji. W ich
miejsce enkawudziści tworzyli nowe
organy władzy- rządy tymczasowe.
Polska była całkowicie zaskoczoną agresją na wschodzie. Prowadzone
działania wojenne z III Rzeszą Niemiecką nie pozwoliły postawić skutecznego oporu Armii Czerwonej. Poza
tym polskie jednostki obowiązywała
dyrektywa ogólna wodza naczelnego, marszałka Rydza-Śmigłego, aby
nie atakować Sowietów. .
Od momentu uderzenia na Polskę
Armia Czerwona dokonywała wielu
zbrodni wojennych, mordując jeńców
i masakrując ludność cywilną.
Przedstawiciele Armii Czerwonej
łamali postanowienia umów dotyczących złożenia broni, 22 września 1939
dowódca obrony Lwowa gen. Władysław Langner podpisał z dowództwem
radzieckim kapitulację, przewidującą
m.in. bezpieczny wymarsz wojska, policji i oficerów w kierunku granicy z Rumunią, po uprzednim złożeniu broni.
Umowę złamano, wywożąc wszystkich w głąb ZSRR. Podobnie postąpiono z obrońcami Brześcia i zgrupowaniem KOP (po rozbiciu w dniu 1 października 1939 w bitwie pod Wólką Wytycką), natomiast wszystkich pojmanych żołnierzy 135. pułku KOP Armia
Czerwona rozstrzelała na miejscu. Armia Czerwona wymordowała ogniem
z karabinów maszynowych nieuzbrojonych kadetów ze Szkoły Oficerów Policji w Mostach Wielkich po zgromadzeniu kadetów na placu apelowym i ode-
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braniu raportu od komendanta szkoły.
22 września do Moskwy przybył Joachim Ribbentrop. Doszło wtedy do
podpisania traktatu między ZSRR
a Rzeszą. Na jego mocy dokonała się
korekta granic. Granicę między ZSRR,
a III Rzeszą wytyczono wzdłuż PisyNarwi- Bugu- Sanu. Na przejętych ziemiach Związek Radzicki rozpoczął politykę czystek. Polskę przedstawiając
jako państwo kapitalistów i obszarników eksploatujące mniejszości narodowe. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się aresztowania i wywózki. Szacuje się, że
w ich wyniku ok. 1,5 miliona osób trafiło do niezliczonych więzień, obozów
i miejsc przymusowego osiedlenia.
Jak się szacuje, około 20 tysięcy polskich jeńców, głównie oficerów wię-
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zionych w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie, funkcjonariusze NKWD
wymordowali wiosną 1940 roku w Katyniu, Miednoje i innych miejscach
kaźni.
Działający w Białej Podlaskiej
Odział Związku Sybiraków jest, co roku organizatorem uroczystości upamiętniające te tragiczne dla Polski
wydarzenia, jakie miały miejsce 17
września. Tegoroczne uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Białej Podlaskiej. Następnie
zebrani oddali hołd pomordowanym
składając kwiaty pod pomnikiem Sybiraków. W sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego odbyło
się spotkanie, w którym uczestniczyli:
starosta Tadeusz Łazowski, Sybiracy
oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Białej Podlaskiej.
Oprac. Piotr Grzeszyk
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Po okresie letnim wchodzimy
w okres chłodniejszych i krótszych,
często pochmurnych dni. Zanim organizm przyzwyczai się do zmieniających
warunków atmosferycznych, czujemy
się zmęczeni, mniej sprawni fizycznie,
bardziej skłonni do przeziębień. Na
ogół pojawia się zwiększony apetyt, bo
organizm potrzebuje więcej kalorii. Planując jadłospis na te niezbyt korzystne
dni zwróćmy uwagę na - uwzględnienie
warzyw i owoców sezonowych,
W okresie jesiennym zmniejsza się
już asortyment dostępnych świeżych
warzyw i owoców sezonowych, ale
mamy jeszcze wiele dostępnych, jak:
kapusta biała i czerwona, brokuł, kalafior, pory, selery, marchew, pietruszka, suche warzywa strączkowe, dynia,
kabaczek, cukinia, a z owoców jabłka
i gruszki - uwzględnienie produktów
bardziej kalorycznych, ziemniaki, kasze, mąka, pieczywo. Nie należy jednak przesadzać z nadmierną ilością
tłuszczów i tłustych mięs.
Wybrane przepisy potraw:
Zapiekanka z ryżu,
kalafiora i drobiu
w sosie beszamelowym
Składniki – 30 dag ryżu, 25 dag
mięsa z drobiu, 1 kalafior, 5 dag masła lub margaryny, cukier, sól, pieprz,
bułka tarta, 5 dag żółtego startego na
tarce sera.
Składniki na sos beszamelowy – 1
łyżka masła lub margaryny, 1 łyżka mąki, 1,5 szklanki mleka, 1 żółtko, sól.
Wykonanie – Ryż ugotować, kalafior włożyć do wrzącej wody z dodatkiem soli i cukru, ugotować, odcedzić
i podzielić na cząstki. Ugotowane lub
upieczone mięso drobno pokroić. Połowę ugotowanego ryżu ułożyć w formie
wysmarowanej tłuszczem i bułką tartą,
następnie wyłożyć kalafior, mięso, posypać solą i pieprzem, a następnie wyłożyć
pozostały ryż. Wyrównać, polać sosem
beszamelowym, stopionym masłem,
posypać startym serem i wstawić do nagrzanego piekarnika na około 40 minut.
Zapiekankę podawać z surówką.
Wykonanie sosu beszamelowego
– z mąki i masła przygotować białą
zasmażkę, rozprowadzić zimnym mlekiem, zagotować, mieszając dodać
roztrzepane żółtko i sól.
Babka ziemniaczana
Składniki – 2 kg ziemniaków, 2 cebule, 10 dag wędzonego boczku, łyżka
oleju, 2 jajka, łyżka mąki, 4 łyżki tartej
bułki, łyżka smalcu, 8 dag słoniny, sól,
pieprz, ziele angielskie.
Wykonanie – ziemniaki obrać, umyć
i zetrzeć na tarce o najmniejszych oczkach, odsączyć nadmiar soku. Gęstą masę włożyć do miski, dodać starte na tarce

Potrawy na jesienny stół
2 cebule, Boczek pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na oleju i razem z tłuszczem dodać do ziemniaków. Dodać sól,
pieprz, zmielone ziele angielskie. Wbić
surowe jajka i bardzo dokładnie wymieszać, dodając mąkę i 2 łyżki bułki tartej.
Naczynie do pieczenia wysmarować
tłuszczem, wysypać bułką tartą i wyłożyć dno kilkoma cienkimi plasterkami
słoniny. Wyłożyć przygotowana masę,
wyrównać powierzchnię i rozłożyć kilka
cienkich plasterków słoniny. Piec około
1 godziny w piecu lub piekarniku.
Kotlety z kaszy
gryczanej
Składniki – 2 szklanki kaszy gryczanej, 4 szklanki wody, 3 dag masła lub
margaryny, bułka kajzerka, pół szklanki mleka, 2 jajka, sól, pieprz, zielenina, 2 łyżki tartej bułki, 4 łyżki oleju do
smażenia, 8 dag żółtego sera, papryka mielona.
Wykonanie – zagotować wodę
z masłem, dodać kaszę, osolić i gotować do chwili, gdy woda wsiąknie
w kaszę. Wtedy naczynie przykryć,
owinąć w papier i koc, odstawić by
kasza się dogotowała. Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, rozdrobnić
widelcem na talerzyku. Jajka rozmieszać, dodać wraz z bułką do kaszy,
wsypać pieprz i zieleninę, dokładnie
wymieszać. Formować okrągłe kotleciki, obtaczać w bułce tartej i usmażyć z obu stron. Na każdy kotlet położyć plasterek żółtego sera i wstawić
do piekarnika na krótko, by ser zaczął
się topić. Posypać papryką. Podawać
z surówką.
Maślaki duszone
w maśle
Składniki – 50 dag maślaków, 6 dag
masła, cebula, sól, pieprz, zielona pietruszka, 2 pomidory.
Wykonanie – młode kapelusze
grzybów starannie umyć i osączyć
z wody. Około 4 dag masła stopić
w naczyniu, dodać drobno pokrojoną
cebulę i kapelusze grzybów, osolić
do smaku, przykryć i potrząsając od
czasu do czasu naczyniem dusić do
prawie całkowitego wyparowania sosu. Oprószyć maślaki pieprzem i posypać posiekaną natką pietruszki. Na
pozostałym maśle podsmażyć obrane
ze skórki i pokrojone na cząstki pomidory. Gorące pomidory ułożyć w wianuszek obok wyłożonych grzybów,
lekko osolić i także posypać zieloną
pietruszką.
Omlet z pieczarkami
Składniki – 4 dag tłuszczu, 10
dag pieczarek,4 jajka, 2 ł yżki mle-
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ka, sól, odrobina pieprzu, natka
pietruszki.
Wykonanie – umyte pieczarki pokroić w paski, włożyć na stopiony
tłuszcz i podsmażyć. Jajka rozmieszać z mlekiem, osolić, dodać zieleninę Na ułożone pieczarki wylać jajka
i ogrzewając powoli zsuwać widelcem
ściętą masę do środka, przechylając
jednocześnie patelnię, aby spłynęła
z wierzchu jeszcze płynna masa. Podawać zwinięty lub złożony na połowę
z dodatkiem ziemniaków i np. fasolki
szparagowej.
Papryka nadziewana
mięsem i ryżem
Składniki – 8 owoców papryki, 25
dag mielonego mięsa, 4 łyżki ryżu,
cebula, 4 dag tłuszczu, sól, pieprz,
zielony koperek lub pietruszka, jajko, łyżka mąki, pół szklanki śmietany,
2 pomidory.
Wykonanie – umyty ryż wsypać
do sporej ilości wody, gotować około
8 minut, odcedzić na sicie, przykryć
i pozostawić do ostudzenia. Drobno pokrajaną cebulę podsmażyć na
części tłuszczu. Do mielonego mięsa dodać ryż, cebulę, jajko, przyprawy, wyrobić masę, dodać zieleninę. Owoce papryki okroić nożem
u nasady ogonka, oczyścić z nasion,
umyć. Napełnić paprykę przygotowanym nadzieniem, ustawić w naczyniu opierając jedną o drugą, dodać tłuszcz, kilka łyżek wody, przykryć i dusić około 25 minut. Dodać
obrane ze skórki drobno pokrajane
pomidory, jeszcze 2-3 minuty poddusić, a następnie zalać śmietaną
wymieszaną z mąką, zagotować. Podawać z dodatkiem ziemniaków, obficie posypaną zieleniną.
Sałatka z fasoli
Składniki – 20 dag drobnej fasoli, cebula, kwaszony ogórek, jabłko, śledź solony, 3 łyżki oleju, łyżka musztardy, sól,
pieprz, cukier do smaku, 5 dag żółtego sera, zielona pietruszka lub szczypiorek.
Wykonanie – namoczoną fasolę
ugotować i odcedzić. Dodać drobno
pokrajany ogórek, drobno pokrajaną cebulę, obrane ze skórki i drobno
pokrojone jabłko. Wymoczonego śledzia oczyścić ze skórki i ości, pokroić w cienkie słupki i dodać do sałatki.
Sałatkę polać sosem z oleju i musztardy, przyprawić do smaku sokiem
z cytryny, solą i cukrem. Przed podaniem posypać startym żółtym serem
i posiekaną natką pietruszki.
Przepisy wybrała Bożena Warda
LODR Oddział w Grabanowie

51

gościniec
W pierwzym meczu podlasko-lubelskiej II ligi tenisa stołowego mężczyzn Felix Rossosz przegrał z Ruchem Lublin 6:10. Nie pomogła bardzo
dobra gra Marcina Litwiniuka – aktualnego mistrza woj. lubelskiego seniorów i juniorów, a także Marcina Grzyba – mistrza woj. lubelskiego LZS. Mimo że p[ierwszy zdobył 3,5 punktów,
a drugi o jeden mniej, beniaminek okazał się lepszy. A wszystko wskutek odnowienia na początku meczu kontuzji
u Mariana Wardzyńskiego. Stąd zarówno on, jak i prezentujący się słabiej
niż zwykle Łukasz Aleksandrowicz,
przegrali wszystkie gry.
Przed sezonem zdecydowano, że do
rozgrywek nie zostaną zgłoszone rezerwy. Dlatego pierwszy zespół uzupełniać
będą rezerwowi: Marcin Kroszczyński,
Mariusz Ochnik, Tomasz Czuryłowicz,
Andrzej Sikora, Eugeniusz Tomaszewski, a także trener Kazimierz Weremkowicz. – Naszym celem będzie zakwalifikowanie się po pierwszej rundzie do
czołowej szóstki, a następnie walka
o miejsce w pierwszej trójce – mówi
M. Wardzyński.
(mf)

65. Tour de Pologne

PRZEJECHALI
I ZASTRAJKOWALI

17 września przez nasz region przejechali kolarze uczestniczący w 65.
edycji Tour de Pologne, zaliczanego
do cyklu UCI Pro Tour. Ze względu na
fatalną pogodę trasę podlasko-lubelskiego etapu skrócono o 40 km. Zawodnicy ruszyli sprzed Siemiatycz,
by przejeżdżając następnie przez m.in.
Konstantynów, Biała Podlaską, Łomazy, Rossosz i Wisznice dojechać do
Lublina. Tam niespodziewanie przestali się ścigać i etap anulowano.
W peletonie nie zabrakło światowej sławy kolarzy. Do takich należy
zaliczyć dwóch mistrzów olimpijskich
z Pekinu: Szwajcara Fabien Cancellara (CSC Saxo Bank), który zdobył złoty medal w jeździe na czas i brązowy
wyścigu ze startu wspólnego, oraz Hiszpana Samuela Sancheza (Euskaltel),
mistrza w wyścigu ze startu wspólnego. Przez Podlasie przejechali też
m.in.: Cadel Evans (Silence-Lotto),
drugi w tegorocznym Tour de France, Włoch Franco Pellizotti (Liqugas)
i najlepszy polski kolarz etapowy.Sylwester Szmyd.
Jedną z lotnych premii usytuowano na Placu Wolności w Białej Pod-
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laskiej. Wygrał ją Francuz Alexandre
Blain (Cofidis) przed Polakiem Marcinem Sapą (Polska BGŻ) oraz Hiszpanem Raulem Alarconem (Scott American Beef). Czesław Lang, dyrektor
Tour de Pologne, powiedział po zaskakującym zakończeniu etapu, że postara się, by kolarze również w przyszłym
roku przejechali przez nasz region
i w ten sposób zrekompensowali licznie zgromadzonym na trasie kibicom
brak emocji na mecie w Lublinie.
Michał Fedoruk

TYTAN DRUGI

W Białej Podlaskiej odbył się I Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt „Europokolenie 2012”. Pierwsze miejsce zajął Dystans Niedźwiada, który pokonał Rosiczkę Urszulin
3:0, miejscowy AZS PWSZ 1:0, ZPPO
Stara Kornica 2:1 oraz bezbramkowo
zremisował z GLKS Tytan Wisznice.
Dzięki temu zespół z naszego powiatu wywalczył drugie miejsce. Ponadto
najlepszą strzelczynią została Justyna
Najdyhor, która zdobyła 5 goli. (mf)

PIERWSZE PRZEŁAJE

Inaugurującą nowy rok szkolny
sportową imprezą dla uczniów były mistrzostwa ziemskiego powiatu
bialskiego w sztafetowych biegach
przełajowych. W Woskrzenicach Dużych czołowe lokaty, uprawniające do
startu w eliminacjach regionalnych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady, zajęły: dziewczęta
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu i Szkoły Podstawowej w Piszczacu, chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Międzyrzecu Podlaskim i Szkoły
Podstawowej w Kobylanach; uczennice Gimnazjum w Janowie Podlaskim
i Gimnazjum nr 2 w Terespolu oraz
uczniowie Gimnazjum w Piszczacu
i Krzewicy; obie drużyny Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu i kobieca
ekipa Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim oraz męska ZSE Międzyrzec
Podlaski.
(mf)

MULKS TERESPOL PRZED
SZANSĄ POWROTU DO
I LIGI

cydują zawody czwartego rzutu, które
zaplanowano na 18 października.
Zawodnicy z Terespola szansę
awansu zwiększyli w siłowni bialskiego Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego, gdzie we wrześniu
rozegrano zawody trzeciego rzutu.
Niespodziewanie pierwsze miejsce
zajęli właśnie oni, o 10,7 punktów wyprzedzając I-ligowy AZS-AWF Biała
Podlaska oraz o 115,4 punktów broniącą się przed spadkiem z I ligi Wisłę
Puławy. Dla MULKS punktowali: Daniel Masiuk, którego wynik w dwuboju wyniósł 317 kg, z czego 140 kg
w rwaniu i 177 kg w podrzucie; Łukasz
Seroczyński (339,4) – 210 kg (95+115);
Damian Seroczyński (338,1) – 223 kg
(98+125); Grzegorz Darczuk (332,4)
– 233 kg (100+133) i Piotr Leonienko
(332,3) – 275 kg (135+140).
(mf)

MEMORIAŁ WINCENTEGO
KOZŁOWSKIEGO

515 młodych osób w wieku od
siedmiu do osiemnastu lat wzięło
udział w XVIII Powiatowych Biegach
Ulicznych w Terespolu, organizowanych po raz trzynasty jako Memoriał
Wincentego Kozłowskiego. Stąd delegacja biegaczy złożyła na jego grobie kwiaty i zapaliła znicze. Starterem
był m.in. starosta Tadeusz Łazowski,
a jednym z gości olimpijczyk z Montrealu Kazimierz Czarnecki.
Biegi zorganizowały: Klub Olimpijczyka przy miejscowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1, UKS Młodzi i LUKS Granica. Pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach zajęli:
Julia Kobylińska (Huszcza), Kacper Roślik (SP 1 Terespol), Wioletta Stępień
(SP 2 Terespol), Patryk Roślik (SP 1 Terespol), Weronika Zielińska (SP 5 Biała
Podl.), Jakub Ferens (SP 5 Biała Podl.),
Aleksandra Zdanowska (Rogoźnica),
Michał Sobolewski (SP 1 Terespol),
Magdalena Mirończuk (PG Rokitno),
Damian Kowalczuk (PG 6 Biała Podl.),
Natalia Brzozowska (PG 4 Biała Podl.),
Mateusz Szucki (PG 4 Biała Podl.), Justyna Trzaskalska (LO Terespol), Kamil
Matczuk (LO Wisznice), Kacper Piech
(I LO Biała Podl.).
(mf)

Po trzech rzutach II ligi podnoszenia ciężarów drugie miejsce premiowane awansem do elity polskich
drużyn, z 4984,1 punktami, zajmuje
MULKS Terespol. O tym, czy sztangiści trenowani przez Stefana Polaczuka i Adama Zaorskiego po kilku latach
nieobecności powrócą do I ligi, zadeczasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2008

Foto Adam Trochimiuk

FELIX ZACZĄŁ
NOWY SEZON

sportowy

Biała Podlaska

Pomysłowy konstruktor rowerów
wystrugane z drewna bez użycia choćby jednej metalowej śrubki.
Pomysł zbudowania olbrzymiego
wehikułu narodził się przed czterema
laty, a urzeczywistnienie planów trwało w domowej pracowni dwa lata.
- W przeszłości nie zajmowałem się
obróbką drewna – wyjaśnia pan Sławomir. – Nie bawiłem się też w konstruowanie mechanizmów poruszanych siłą mięśni. Miałem jednak sporo pomysłów, które z braku czasu były
odkładane na później. Kiedy przeszedłem na emeryturę, powiedziałem sobie, że nadszedł czas realizacji wcześniejszych planów. Przez prawie rok nikogo nie wpuszczałem do warsztatu.
Dopiero, gdy połączyłem wszystkie
elementy i model ekologicznego roweru był gotowy do prób, pokazałem
go siostrze, a później sąsiadom.
Rowery pasjonowały go od dziecka. Chętnie przy nich majstrował, rozbierał na części, potem składał. Były
to jednak rowery zwyczajne, produkowane masowo, z metalową ramą,
zębatką i metalowymi mechanizmami. Na pomysł zbudowania odmiennego wpadł po rozstaniu się z ZPW
„Biawena”, gdzie obsługiwał wózki
mechaniczne. Postanowił wypełnić
nadmiar czasu czymś pożytecznym.
Wtedy zajął się majsterkowaniem
i kreśleniem planów.
Najpierw gromadził potrzebne
drewno. Potem mozolnie je obrabiał
na domowej tokarce, a trudniejsze elementy cyzelował dłutem. Efektem ponad rocznej dłubaniny był dość wysoki
rower wykonany w całości z drewna,
a nazwany Wehikułem Czasu.

Długodystansowe gołębie
Leszek Jucyk z Terebeli znany jest
jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego, odwiedzanego chętnie przez cały rok przez młodych i
starszych amatorów rekreacji. Niedawno zdecydował się powrócić do
hodowli, która kiedyś nakręcała go
w młodości, a jaką zarzucił z braku
czasu. Nową pasją Jucyka są gołębie
pocztowe. Potrafi o nich opowiadać
całymi godzinami. Wie dokładnie jak
krzyżować pary, aby z jaj wykluwały
się rasowe pisklęta, jak je karmić i
chronić przed drapieżnikami. Dla laika każdy gołąb jest taki sam. Fachowiec na pierwszy rzut oka wie, jakie

zalety drzemią w tym szaro upierzonym ptaku. Gołębie pocztowe mają
wyjątkowy zmysł nawigacji, umożliwiający im powrót do rodzinnego
gniazda nawet z odległości kilku tysięcy kilometrów. Trzeba je do tego
powoli przystosowywać, umożliwiając oblatanie na nieco krótszych dystansach. Hodowcy pocztowych wypuszczają podopiecznych z dystansu
100 kilometrów, jaki ptaki pokonują
bez większych trudności.
Z 14 wypuszczonych daleko ptaków 12 bezbłędnie trafiło do domu
– chwali się Jucyk. Po pierwszym
dystansie hodowcy zwiększają odle-
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Rower Sławomira, na który można wsiąść z pomocą dwóch osób, był
po trosze dziełem sztuki. Kierownicę
uformowaną na kształt poroża jelenia
zdobiła oryginalna gwizdawka. Z tyłu konstruktor umieścił sygnalizator
w kształcie dzwonu. Zamiast błotników wokół kół zwisały sopelki. Ciekawostką był fakt, że wehikułem dało
się jeździć po ulicy, choć wymagało to
nieco wprawy i siły mięśni kierowcy.
Weremkowicz kilkakrotnie udowadniał, że chcieć znaczy móc. Zrobił coś,
o czym marzył od lat.
Istvan Grabowski

Fot. Adam Trochimiuk

Zdolności Sławomira Weremkowicza, mieszkańca Białej Podlaskiej
zna prawie cała Polska. Najpierw
podziwiano go na Podlasiu, potem
za sprawą programu telewizyjnego
„MdM” uznano go za człowieka pozytywnie zakręconego. Wcześniej
w ystawiał dzieła w warszawskim
Muzeum Etnograficznym, a 4 sierpnia br. zorganizowano mu wystawę
jego nietypowych prac w Muzeum
Techniki, mieszczącym się w Pałacu
Kultury i Nauki. O zdolnościach bialskiego konstruktora dowiedziało się
mnóstwo ludzi. Weremkowicz ciągle
coś projektuje, udoskonala, wyznacza
happeningi. Takimi przecież są pokazy
jego niecodziennych produkcji.
Bialski konstruktor od 10 lat tworzy nietypowe pojazdy z drewna. Poświęca temu zajęciu moc czasu, ale
efekty są imponujące. Wehikuł Czasu, Tyranozaur, Tryceratops i Stregosaurus zaskakiwały obserwatorów
drobiazgowym doborem elementów.
Żaden z dotychczasowych modeli nie
może się równać z ostatnim dziełem
Weremkowicza.
Słoneczny duet to trójkołowiec
wykonany z różnych gatunków drewna (buk, jesion i dąb). Przypomina
uskrzydlonego dinozaura, bo szalonemu konstruktorowi (jak sam siebie
nazywa) zawsze imponowały kopalne
gady, a film Stevena Spielberga dodatkowi pobudził wyobraźnię. Słoneczny
duet łączy w sobie trzy pojazdy: rower,
samochód i helikopter. Stąd też zaskakujące widza detale- obracające się
śmigło, centralny zegar Patek, tablica
rejestracyjna BPA, dwa serca dzwonu
z imionami dzieci Marin i Marta, bidon,
gwizdawka oraz rogi muflona imitujące kierownicę. Wszystko zaś starannie

Gmina biała podlaska
głość o następne setki kilometrów.
Doświadczone latają nawet 1,5 tys.
i więcej.
Moje gołębie nigdy nie były zamknięte. Wychodzą kiedy chcą i zawsze wracają. Dbam o ich karmę
i bezpieczeństwo. Strzegę też, aby
do gołębnika nie zakradł się aby kot.
Narobiłby spustoszenia, zwłaszcza
wśród młodych ptaków – opowiada
hodowca. Żona traktuje zainteresowanie męża z pobłażaniem. Gołębie
owszem wracają, ale są dość uciążliwe, bo pozostawiają po sobie zbyt
dużo odchodów zostawianych w różnych miejscach.
– Nie wie o tym tylko ten, kto ich
nigdy nie trzymał – twierdzi Dorota
Jucyk.
(g)
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Nawigator z Podlasia
Bialczanin Jacek Panasiuk odbył
tego lata dwumiesięczną praktykę
na szkolnej fregacie Dar Młodzieży.
O wrażeniach może opowiadać godzinami. Do gdyńskiej Akademii Morskiej
trafił za namową studiującego tam kolegi. Nigdy wcześnie nie pływał nawet po jeziorach, żagle oglądał tylko
na zdjęciach, a jednak dał się namówić na wyjazd do Gdyni. Po powrocie
zrezygnował z informatyki w bialskiej
PWSZ i postanowił zostać studentem
wydziału nawigacji AM.
Pierwszy łyk adrenaliny zapewnił
mu miesięczny rejs Darem Młodzieży
w ubiegłoroczne wakacje. To była jednak skromna przymiarka do tegorocznej praktyki. Odwiedził w niej 6 portów i zaliczył tysiące mil morskich.
- W początkach lipca wybrałem się
z 90 słuchaczami Akademii Morskiej
na autokarową wyprawę do Francji.
Tam w porcie Rouen czekał na nas
odświętnie wysprzątany żaglowiec.
Zaraz po zaokrętowaniu przyjęliśmy
kierunek na Liverpool – opowiada
podlaski kadet.
Okazja była wyjątkowa. Liverpool
był w tym roku miejscem spotkania
30 załóg szkolnych z całego świata,
uczestniczących w organizowanych
od wielu lat regatach Tall Ship Races.
Wyścigi żaglowców zależnych wyłącznie na siły natury i sprawności marynarzy pasjonują wielu obserwatorów.
Dlatego w każdym porcie, do którego
przychodziło im zawijać na żeglarzy

czekały tłumy miłośników żeglarstwa
i orkiestry dęte, grające na powitanie
gości spod różnych bander.
Przybycie do portu kojarzy się
z zejściem na ląd. Po trapie łączącym
żaglowiec z portem mogą zejść jednak tylko ci, którzy podczas wacht
nie narazili się bosmanowi i nie zarobili punktów karnych. Dodatkowym
warunkiem uczestnictwa w paradach
po nabrzeżu, podziwiania zabytków
i uczestnictwa w licznych zabawach
i turniejach jest zaliczony egzamin ze
znajomości lin i węzłów marynarskich.
Niektóre śnią się kadetom po nocach.
Trudno się dziwić, skoro na żaglowcu
jest 150 różnych lin i na hasło wywoławcze bosmana student musi wskazać, gdzie jest ona przymocowana.
Dokładna znajomość lin przydaje się
bardzo podczas stawiania żagli.
Przynajmniej kilka razy w ciągu doby przyszły wilk morski musi wspinać
się po wantach na reje masztu. Początkowo linowe drabinki są sztywne i jest
ich sporo. Przy wspinaniu się na 50metrowy maszt trzeba zapomnieć o lęku wysokości (o ile ktoś z kadetów sobie go uświadomi), przechyle żaglowca i wiejącym z dużą prędkością wietrze. Prawdziwe kołysanie zaczyna się
na wysokości drugiej rei, gdzie wanty
są znacznie rzadsze i cieńsze.
Podczas studiów w Akademii Morskiej przyszły oficer wachtowy musi
nie tylko poznać sekrety bezpiecznej
nawigacji przy pomocy cennych urzą-

dzeń, ale też zaliczyć 12 miesięcy praktyki na morzu. Przez dwa lata na szkolnej fregacie, a potem na Horyzoncie
II, okręcie wyposażonym na najnowocześniejszy sprzęt. Tutaj kadeci doskonalą umiejętności, wytyczają i kreślą
mapy różnych rejsów, a także uczą się
samodzielnego prowadzenia steru.
– W tym zawodzie liczy się dobre
zdrowie, sprawność fizyczna i posiadane umiejętności, ale na morzu nie
wszystko można przewidzieć – wyjaśnia Jacek Panasiuk.
Nie da się uciec od choroby morskiej, która dopada marynarzy z kilkudziesięcioletnim stażem. W takim

przypadku najlepiej wstrzymać się
pierwszego dnia od przyjmowania
posiłków, a potem organizm się już
przyzwyczaja i można spokojnie płynąć choćby dwa tygodnie.
– Dwa miesiące minęło wyjątkowo
szybko i dopiero w Gdyni uświadomiłem sobie, że to moje ostatnie chwile
na żaglowcu. W przyszłym roku będę
mógł wejść na pokład Daru tylko jako
turysta, albo instruktor szkolący młodsze roczniki – mówi Jacek.
Pływająca praktykę zaliczyli z dobrymi i bardzo dobrymi ocenami
wszyscy kadeci. To znak, że dwa lata
spędzone w salach wykładowych nie
poszły na marne. W przyszłe wakacje przyjdzie im pływać na znacznie
większym okręcie zbliżonym parametrami do nowoczesnych tankowców, masowców czy kontenerowców, jakimi po ukończeniu akademii
będą mogli sami kierować. O miejsce pracy nie muszą szczególnie zabiegać.
Istvan Grabowski
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STARA FOTOGRAFIA

Kurs im. Tadeusza Kościuszki w Leśnej Podlaskiej. Absolwenci z 1928 roku. Dyplomy nauczycielskie otrzymało 25 osób, w tym 1 kobieta

Quiz gościńca

Czy znasz zasady prawidłowego żywienia ?
1. Pieczywo ciemne jest źródłem:
A/ błonnika,
B/ cholesterolu,
C/cukrów,
D/witaminy C,
2. W którym z wymienionych produktów jest
najwięcej wapnia:
A/ w mleku,
B/ w warzywach,
C/ w tłuszczach,
D/ w pieczywie,
3. Który z wymienionych produktów zawiera
najmniej kalorii?
A/ boczek,
B/ fasola,
C/ jabłko,
D/ bigos
4. Witamina C ma wpływ na:
A/ zmianę barwy skóry,
B/ szybki wzrost
C/ zwiększenie odporności organizmu,
D/ pomaga przy odchudzaniu
Bożena Warda

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 15 listopada
br. na adres redakcji gościńca

Feliks Krzymowski, szkoła podstawowa, Kołczyn 1936 rok

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