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Urodził się w 1958 roku w Choty-
łowie. Tu się wychował  i mieszka do 
dziś. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej kontynuował naukę w szkole 
zasadniczej w Lublinie. Wtedy odkry-
to jego talent. Zdolności plastyczne 
wraz z ogromną pasją odziedziczył 
po ojcu. Projektuje i tworzy wyroby 
z metalu takie, jak: balustrady, bra-
my, płoty, kraty do okien, świeczniki, 
okucia kominkowe. Oprócz tego malu-
je obrazy techniką olejną. Najczęściej 
są to: portrety, sceny męki pańskiej, 
pejzaże. Jego dziełem jest również 
portret Tadeusza Kościuszki uwiecz-
niony na sztandarze Szkoły Podsta-
wowej w Chotyłowie. Próbował także 
sił w rzeźbiarstwie.  Umiejętności oraz 
pasję przekazał synowi Grzegorzo-
wi (ur. 1985 roku). Grzegorz Jędrych 
ukończył liceum ogólnokształcące. 
Obecnie studiuje filologię rosyjską. 
Pierwszymi jego wyrobami były figur-
ki ludzi i zwierząt, a także różnego ty-
pu abstrakcje. Obecnie wraz z ojcem 
zajmuje się projektowaniem i tworze-
niem wyrobów z metalu, takich jak: 
balustrady, bramy, płoty, kraty, meb-
le itp. W ramach szkoleń Bialskopod-
laskiej Lokalnej Grupy Działania prze-
prowadzili szkolenie kowalstwa.

Krzysztof Jędrych



�10/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 

W NUMERZE M. IN.:

	
																																
														

	
																																
														

Tadeusz Łazowski
                           

Starosta Bialski

Szanowni
Pañstwo

Październik jest 
miesiącem, który nam 
wszystkim kojarzy 
się ze Złotą Jesienią. 
W tym roku mogli-
śmy podziwiać jak-
że piękne, na złoto 

wykolorowane drzewa. Ładna słoneczna pogoda 
sprzyjała wielu spacerom. Szczęśliwi ci, co zna-
leźli choć chwilkę czasu, by wybrać się na grzyby. 
Nieraz widziałem wracających z pełnymi kosza-
mi grzybiarzy. Cieszy fakt, że nasze lasy są pełne 
naturalnego bogactwa. Niestety nie każdy powiat 
w Polsce może się tym poszczycić.

 Piękna jesień kojarzy się nie tylko ze space-
rami, ale dla wielu z nas jest to czas związany ze 
zbieraniem płodów rolnych z pól oraz z przygoto-
wywaniem pól pod nowy zasiew. W tym miesią-
cu obchodziliśmy wiele uroczystości związanych 
z pożyciem małżeńskim oraz uroczystości rocz-
nicowe ochotniczych straży pożarnych z terenu 
naszego powiatu. 14 października jest tym dniem 
w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad ro-
lą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młode-
go pokolenia. Wszyscy zgodnie dochodzimy do 
wniosku, że jest to nie lada wysiłek. Uczniowie 
bowiem bardziej pamiętają o swoich prawach niż 
obowiązkach. A właściwą równowagę między nimi 
należy zachować. I rolą nauczyciela jest trzymanie 
nad tym pieczy. 

Październik to również miesiąc, w którym 
szczególnie pamiętamy o emerytach i rencistach 
w dniu ich święta 25 października. Również dla 
wielu samorządowców październik jest okresem 
intensywnej pracy. W pierwszej połowie grupa na-
szych wójtów na czele z wicestarostą odbyła robo-
czy wyjazd do Sambora, który mam nadzieję za-
owocuje wspólnymi projektami. W drugiej połowie 
miesiąca natomiast nasza delegacja wyjeżdżała do 
zaprzyjaźnionego Oberhavel. Tam mogliśmy pod-
patrzeć jak działają służby niemieckie w terenie. 
Październik to czas inauguracji roku studentów. 
Bardzo cieszy fakt, że na terenie naszego powiatu 
są uczelnie wyższe, które tak prężnie się rozwijają.  
Mam nadzieję, że nadchodzący listopad będzie 
miesiącem równie ciepłym i słonecznym, jak mija-
jący październik. Tego Państwu i sobie życzę.
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XXV Sesja
Rady Powiatu

XXV sesję Rady Powiatu Bialskiego, 
która odbyła się 30 września 2008 r.  Pro-
wadził przewodniczący Rady Powiatu 
Przemysław Litwiniuk. 

Radni zgłosili następujące interpe-
lacje i zapytania. 

Radny Romuald Kulawiec:
- programu wczesnego wykrywa-

nia raka piersi,
- przekazania lubelskiemu PCK  

1 mln 200 tys. euro, przez Duński Czer-
wony Krzyż z przeznaczeniem na pro-
wadzenie świetlic dla biednych dzieci, 
ze szczególnym wskazaniem na dzieci 
z rodzin popegeerowskich,

- próchnicy zębów u dzieci uczęsz-
czających do szkół powiatu,

- zbyt małego metrażu pomiesz-
czeń lekarskich oddziału kardiologii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Białej Podlaskiej,

- deficycie lekarzy, pielęgniarek i me-
dycznego personelu technicznego,

- przeznaczenia na melioracje 440 
mln euro z Funduszu na Różnicowanie 
Działalności Nierolniczej,

- powodu nie otrzymywania przez 
rolnika dwuzawodowca zasiłku dla 
bezrobotnych po utracie pracy,

- procedury rejestracji pojazdów 
rolniczych,

- procedury kontroli firm, urzędów, 
instytucji oraz gospodarstw,

-doniesień o zawieszeniu wypła-
ty premii zalesieniowych i pielęgna-
cyjnych,

- problemu odprowadzania i oczy-
szczania wody opadowej,

- ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym, na mocy której miały powstać 
krajowe, wojewódzkie, powiatowe  
i gminne plany reagowania kryzyso-
wego, zawierające charakterystykę za-
grożeń i ryzyko ich wystąpienia,

- zwiększenia nakładu „Gościńca 
Bialskiego” w związku z licznymi ape-
lami mieszkańców powiatu,

- braku doradców metodycznych 
w szkołach powiatu,

Radny Antoni Sacharuk:
- procedury uznawania działek za 

użytkowane rolniczo,
- niewłaściwego wyprofilowania 

łuku na drodze w Dereczance,
- problemu głębokiej wyrwy przy 

ul. Wojska Polskiego w Terespolu,
Radna Kazimiera Adamiec: 
- artykułu w „Słowie Podlasia” 

dotyczącego zatrudnienia radnej Ma-
rzenny Andrzejuk,

- rozpoczęcia budowy mostu na 
drodze Kodeń – Piszczac,

Radny Jan Stasiuk, w imieniu 
radnych i mieszkańców gminy Leśna 
Podlaska złożył na ręce przewodniczą-
cego Rady Powiatu pisemne wnioski 
zgłoszone na sesji Rady Gminy Leśna 
Podlaska w sprawie wykonania pod-
budowy drogi powiatowej Zaberbecze 
- Jagodnica. 

Radny Krzysztof Łaski:
- uszkodzeń drogi we wsi Matia-

szówka,
- zarośniętych poboczy we wsiach 

Bokinka Królewska i Choroszczynka,
- niebezpiecznych garbów na dro-

dze w miejscowości Wiski, 
- odszkodowań za szkody łowieckie,
Radny Ryszard Boś:  
- konieczności wyremontowania 

drogi w miejscowości Granna,
Radny Jerzy Panasiuk: 
- zagrożenia dla pojazdów we wsi 

Wysokie, które powodują rosnące, 
stare lipy,

Radny Mariusz Sołoducha: 
- poparcia wniosku radnego Anto-

niego Sacharuka o odwodnienie ul. 
Wojska Polskiego w Terespolu,

- istniejącego niebezpieczeństwa 
dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 3 Maja 
z ul. Wojska Polskiego w Terespolu,

2 października do rejonu sambor-
skiego udała się delegacja samorzą-
dowców powiatu bialskiego w skła-
dzie: Jan Bajkowski, wicestarosta 
bialski,  Stefan Klimiuk, skarbnik po-
wiatu, Romuald Murawski, wójt gmi-
ny Konstantynów, Krzysztof Iwaniuk, 
wójt gminy Terespol, Dariusz Trybu-

- frekwencji na posiedzeniach ko-
misji i sesjach, 

- zasad według których dokonuje się 
weryfikacji stopnia zagrożenia dróg,

Radny Ryszard Boś: 
-dokładniejszego informowania 

przez redakcję „Gościńca Bialskiego” 
o wyjazdach radnych,

Radny Marcin Duszek: 
- przyczyny braku w szpitalach le-

ku o nazwie Dantorlen, stosowanego 
przy zabiegach operacyjnych wyko-
nywanych pod narkozą, zapobiegają-
cego komplikacjom przy wybudzaniu 
pacjentów,

Radny Przemysław Litwiniuk:
- zadbania o stan ulicy Tuliłowskiej 

w Międzyrzecu Podlaskim,
Podjęto uchwały w sprawach: 
- wyrażenia zgody na przystąpie-

nie powiatu bialskiego do projektu 
pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa 
chemiczno – ekologicznego na obsza-
rze miasta Biała Podlaska i powiatu 
bialskiego”,  

- zmiany uchwały w sprawie usta-
lenia wysokości stawek opłaty za za-
jęcie 1 m2 pasa drogowego dróg po-
wiatowych,  

- przyjęcia pomocy finansowej od 
Miasta Międzyrzeca Podlaskiego,  

- zmian w budżecie powiatu bial-
skiego na 2008 rok.  

Sławomir Maksymiuk

	 	
	

chowicz, wójt gminy Sławatycze, Zyg-
munt Litwiniuk, wójt gminy Tuczna 
oraz Krzysztof Bruczuk, wójt gminy 
Sosnówka. Samorządowcy spotkali 
się w Starostwie Sambora z władzami 
ukraińskimi. Spotkanie miało na celu 
zapoznanie naszej delegacji z funkcjo-
nowaniem samorządu ukraińskiego. 
Podczas kolejnego dnia pobytu pol-
ska delegacja odbyła szereg spotkań 
w gminach rejonu samborskiego, spo-
tykając się z wójtami i radnymi. Spot-
kania służyły wymianie doświadczeń, 
nawiązywaniu partnerskich kontak-
tów, które są szczególnie cenne przy 
pisaniu projektów unijnych. 

(pg)

Bialscy 
samorządowcy  
w Samborze
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Zarząd Powiatu 
postanowił

Od ukazania się nr 9/2008 Gościń-
ca Bialskiego Zarząd Powiatu zaopi-
niował projekt uchwały Rady Powiatu 
w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2008 r.

Zarząd podjął następujące ustale-
nia i decyzje:

1. Na wnioski gm. Biała Podlaska 
i Międzyrzec Podlaski wydał postano-
wienia o uzgodnieniu projektów decy-
zji o warunkach zabudowy inwestycji 
w miejscowościach Cicibór Mały oraz 
Rzeczyca.

2. Podjął decyzję w sprawie należ-
ności z tytułu odpłatności za pobyt 
dziecka w DPS.

3. Po analizie finansowej rozpatrzył 
pozytywnie wnioski PUP w Białej Pod-
laskiej w sprawach zwiększenia planu 
finansowego w 2008 r.

4. Zapoznał się z pismami wójta 
gm. Tuczna w sprawie potrzeb doty-
czących dróg powiatowych.

5. Zapoznał się z pismem miesz-
kańców Sławacinka Starego dot. dro-
gi powiatowej przebiegającej przez tę 
miejscowość.

6. Przeznaczył środki finansowe 
Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Mię-
dzyrzecu Podlaskim  w związku z ob-
chodami Roku Karola Krysińskiego.

7. Wystąpił z wnioskiem o przeka-
zanie na rzecz powiatu mienia Skar-
bu Państwa, obejmującego nierucho-
mość położoną w gm. Terespol.

8. Wyraził zgodę na przeznacze-
nie środków finansowych na pokry-
cie kosztów obchodów Powiatowego 
Dnia Edukacji Narodowej.

9. Wyraził zgodę na przystąpie-
nie Powiatu Bialskiego do projektu 
„Edukacja ekologiczna prowadzona 
w formie zajęć pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów i liceów ogólno-
kształcących”.

10. Zaakceptował do realizacji 
wniosek ZS w Janowie Podlaskim 
w sprawie przesunięcia środków fi-
nansowych przeznaczonych na re-
mont dachu.

11. Wyraził zgodę na dofinansowa-
nie wyjazdu zawodników na Mistrzo-
stwa Świata w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc do Wiednia na prośbę ULPKS 
„Gaj” w Zalesiu.

12. Zapoznał się z koncepcją roz-
budowy PPP w Terespolu.

13. Wyraził zgodę na zakup kom-
puterów i drukarki na potrzeby Staro-
stwa Powiatowego.

14. Zaakceptował propozycję 
ubezpieczenia majątku Powiatu Bial-
skiego wraz z jednostkami organiza-
cyjnymi.

15. Zdecydował o udzieleniu odpo-
wiedzi odmownej w związku z uchwa-
łą Rady Miasta Międzyrzeca Podla-
skim o pomocy finansowej powiato-
wi bialskiemu w zakresie opracowania 
projektu budowlanego przebudowy 
ul. T. Kościuszki w Międzyrzecu Pod-
laskim.

16. Zapoznał się z informacją Sta-
rosty Lubelskiego o realizacji projektu 
współfinansowanego przez UE w ra-
mach EFS.

17. Nie wyraził zgody na sprzedaż 
działki położonej w Obwodzie Drogo-
wym w Terespolu.

18. Zatwierdził wykaz osób otrzy-
mujących Nagrody Starosty Bialskie-
go oraz wyraził zgodę na przekazanie 
środków do szkół i poradni w celu ich 
wypłaty.

19. Nie wyraził zgody na zmianę 
uchwały Rady Powiatu określającej te-
ren działania poradni psychologiczno 
pedagogicznych, o co wystąpił wójt 
gm. Zalesie.

20. Wyraził zgodę na dofinanso-
wanie konferencji tematycznej współ-
organizowanej przez Intergrupę Ano-
nimowych Alkoholików Podlasie ze 
środków promocji zdrowia budżetu 
powiatu.

21. Wyraził zgodę na wypłatę na-
gród starosty bialskiego Bialskie Ta-
lenty za 2008 r.

22. Zdecydował o ufundowaniu na-
grody rzeczowej za propagowanie dań 
regionalnych przez Z. Zacharczuk.

23. Zapoznał się z problematyką 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi w odniesieniu do unormowań 
zawartych w Programie współpra-
cy powiatu bialskiego z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

24. Przyjął informację o działalno-
ści w 2008 r. szkolnych schronisk mło-
dzieżowych, dla których powiat bialski 
jest organem prowadzącym.

25. Przyjął informację o zgło-
szonych i realizowanych wnioskach 
z udziałem środków UE.

26. Zapoznał się z wnioskami rad-
nych, burmistrza Terespola i ZS w Ma-
łaszewiczach dotyczącego projektu 
budżetu powiatu na 2009 r.

27. Nie wyraził zgody na przyzna-
nie godzin pozalekcyjnych ZSE w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.

28. Wyraził zgodę na uruchomienie 
dodatkowych punktów przyjęć powia-
towych poradni psychologiczno – pe-
dagogicznych w powiecie bialskim.

29. Wyraził zgodę na przyzna-
nie środków finansowych w związku 
z jubileuszem pracy twórczej zespołu 
folklorystycznego z Zakalinek.

30. Zaakceptował wniosek Muze-
um J. I. Kraszewskiego z Romanowa 
w sprawie zwiększenia dotacji na za-
kup oleju opałowego i komputera.

31. Zatwierdził wniosek o wszczę-
cie postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego na ubezpie-
czenie majątku i interesów powiatu 
bialskiego wraz z jednostkami orga-
nizacyjnymi oraz ZS RCKU w Leśnej 
Podlaskiej.

32. Przekazał do Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich pismo radnego R. Bosia 
w sprawie dokończenia budowy chod-
nika przy drodze wojewódzkiej.

33. Zapoznał się z informacjami 
Urzędu Marszałkowskiego na temat 
dofinansowania zadań drogowych.

34. Podjął decyzję o umorzeniu na-
leżności z tytułu opłat melioracyjnych 
za lata 2001 - 2003.

35. Zapoznał się z informacją 
w sprawie programu „Moje boisko-
Orlik 2012”.

Zarząd podjął uchwały 
w sprawach:

1. ustalenia standardów zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w se-
zonie zimowym 2008/2009,

2. zmian układu wykonawczego bu-
dżetu powiatu bialskiego na 2008 r.,

3. zmian składu osobowego Rady 
Sportu Powiatu Bialskiego,

4. zaopiniowania projektu progra-
mu ochrony środowiska gminy Te-
respol,

5. wyrażenia zgody na zakup sprzę-
tu medycznego przez SP ZOZ w Mię-
dzyrzecu Podlaskim,

6. przyznania nagrody rocznej za 
rok 2007 dyrektorowi SP ZOZ w Mię-
dzyrzecu Podlaskim,

7. zamówienia publicznego na 
ubezpieczenie majątku i interesów po-
wiatu bialskiego wraz  z jednostkami 
organizacyjnymi oraz ZS RCKU w Leś-
nej Podlaskiej,

8. zmian układu wykonawczego bu-
dżetu powiatu bialskiego na 2008 r.,

9. przekazania kierownikom po-
wiatowych jednostek organizacyj-
nych uprawnień do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania i termin zapłaty upływa 
w roku 2009.
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DOK. NA STR. 7

Mówi się, że współczesna mło-
dzież nie jest dobra, niczym porząd-
nym się nie interesuje, tylko grami 
komputerowymi, wirtualnym życiem, 
dyskotekami czy piciem na ulicach. 
Na szczęście jest wielu młodych lu-
dzi, którzy łamią te stereotypy. Są 
zdolni, pracowici, ambitni, rozwijają 
swoje pasje i mimo młodego wieku 
osiągają spore sukcesy. Takimi ludźmi 
z pewnością są nagrodzeni i wyróż-
nieni w konkursie dla najzdolniejszej 
młodzieży powiatu bialskiego Bial-
skie Talenty za rok 2007. Podsumo-
wanie konkursu odbyło się w ramach 
Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół 
im. Władysława Stanisława Reymon-
ta w Małaszewiczach 7 października 
br. Organizatorem był wydział spraw 
społecznych Starostwa Powiatowe-
go oraz Zespół Szkół z Małaszewicz. 
Wśród zaproszonych gości byli: Ma-
rek Żelisko, starszy wizytator bial-
skiej delegatury Kuratorium Oświa-
ty, Jadwiga Romaniuk, dyrektor Lu-
belskiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Oddział 
w Białej Podlaskiej, Stanisław Ole-
siejuk, komendant komisariatu Poli-

cji z Terespola, Jan Antoniuk, dyrek-
tor Zakładu Przewozów Towarowych 
i Przeładunku PKP CARGO S. A. z Ma-
łaszewicz, Bogdan Daniluk, sekretarz 
gminy Terespol, dyrektorzy szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzonych 
przez powiat bialski, szkół i instytucji 
prowadzonych przez gminę Teres-
pol, a zaprzyjaźnionych z społecznoś-
cią szkolną z ZS w Małaszewiczach, 
a przede wszystkim nagrodzeni, wy-

POWIAT BIALSKI

Bialskie Talenty przyznane
różnieni i osoby, które przyczyniły się 
do sukcesu młodych talentów.

W tym roku starosta bialski wy-
typował do tej nagrody 5 laureatów, 
spośród  kandydatur zaproponowa-
nych przez szkoły, instytucje kultury, 
samorządy miast i gmin, organizacje 
pozarządowe. W trzech kategoriach: 
kultura, sport i nauka wybrano laure-
atów, którzy mają szczególne osiąg-
nięcia, a dodatkowo służą swoim 
talentem, promując powiat bialski 
w województwie lubelskim, w na-
szym kraju i poza jego granicami. 
Zostali nimi: w kategorii kultura – Ad-
rian Własiuk z Terespola oraz Chór 
szkolny Zespołu Szkół im. Władysła-
wa Stanisława Reymonta w Mała-
szewiczach, w sporcie - Łukasz Se-
roczyński z Terespola i Michał Gry-
glas z Komarna, zaś w nauce Konrad 
Szaruga z Zaścianek. Nagrodzeni 
z rąk Tadeusza Łazowskiego, staro-
sty bialskiego, Marzenny Andrzejuk, 
urzędującego członka Zarządu Po-
wiatu  oraz Marianny Tumiłowicz, 
dyrektora wydziału spraw społecz-
nych otrzymali okolicznościowe sta-
tuetki, dyplomy oraz nagrody pie-

niężne. Dodatkowo przyznano wy-
różnienia: Katarzynie Bandarzew-
skiej z Piszczaca, grupie tanecznej 
„Flesz” z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Terespolu, Pauli Hackiewicz z Mię-
dzyrzeca Podlaskiego, Marcinowi 
Litwiniukowi z Woskrzenic Dużych, 
Karolinie Okrasie z Międzyrzeca 
Podlaskiego. Wyróżnienia otrzymali 
również okolicznościowe dyplomy, 
a także nagrody książkowe. 

Przyznawane corocznie Bialskie 
Talenty to docenienie także osób, któ-
re przyczyniają się do rozwoju mło-
dych laureatów, a więc rodziców, na-
uczycieli, opiekunów artystycznych 
i trenerów, dyrektorów szkół i insty-
tucji kultury, a także klubów sporto-
wych, w których nagrodzeni działają. 
Oni również zostali zaproszeni na uro-
czystość i otrzymali podziękowania 
starosty bialskiego. 

Społeczność szkolna, jak również 
zaproszeni goście w ramach Dnia Pa-
trona Władysława Stanisława Rey-
monta mogli obejrzeć krótką insce-
nizację teatralną oraz prezentację 
multimedialną przygotowaną przez 
uczniów ZS w Małaszewiczach. Do-
datkowo były przyznawane statuetki 
z popiersiem patrona tzw. Reymoncia-
ki dla najzdolniejszych absolwentów 
i uczniów, a także przyjaciół szkoły.

Na koniec zebrani podziwiali wystę-
py wokalne laureatów Bialskich Talen-
tów w dziedzinie kultury Adriana Wła-
siuk, chóru szkolnego Zespołu Szkół 
im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Małaszewiczach, a także układy ta-
neczne wyróżnionej grupy tanecznej 
„Flesz” z MOK w Terespolu.
Osoby nagrodzone w dziale kultura: 

Adrian Własiuk. Działa przy Miej-
skim Ośrodku Kultury w Terespo-
lu. Jego osiągnięcia to: I miejsce na 
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewa-
jący słownik” Ryki 2008 r.,  I miej-
sce w IV Powiatowych Prezenta-
cjach Wokalnych – Łomazy 2008,  
I miejsce w Przeglądzie „Już gwiaz-
deczka się kolebie” 2006 r., II miejsce 
w Powiatowych Prezentacjach Wokal-
nych pod patronem starosty bialskie-
go 2007 r., Laureat Eliminacji Powiato-
wych w Białej Podlaskiej do festiwalu 
„Nałęczowski Słowik” 2007 r., Lau-
reat Eliminacji Powiatowych w Białej 
Podlaskiej do festiwalu „Nałęczowski 
Słowik” 2008 r., II miejsce na „Dzie-
cięcym Festiwalu Piosenki ” Teres-
pol 2008, II miejsce na „Dziecięcym 
Festiwalu Piosenki ” Terespol 2007, 
III miejsce na „Dziecięcym Festiwalu 
Piosenki ” Terespol 2003, 3x nagro-
da dyrektora szkoły na w/w festiwalu 
w 2002/2006/2008 r. 

Koncerty solowe na wielu impre-
zach powiatowych ( Dożynki Powia-
towe 2008 Wisznice, Zaduszki Kultu-
ralne 2006 Konstantynów, Dni Sława-
tycz, Dni Zalesia), Jeziorzany, Ostrów 
Lubelski. Solista chóru „Corda Vox” 
z Terespola. Rodzice: Wiesława i Je-
rzy Własiuk, opiekun artystyczny: mgr 
Tomasz Jezuit  
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26 października w Gminnym Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki spot-
kali się recytatorzy z powiatu bialskie-
go u boku Królowej Podlasia, gdzie 
prozą i poezją oddawali jej cześć i czcili 
wyjątkowy czas pontyfikatu naszego 
papieża. Recytatorzy przedstawiali 
utwory, które dają wyraz uczuciom, 
czci, podziwu, żalu, smutku oraz za-
dumy która towarzyszyła i nadal to-
warzyszy autorom pięknych słów, ja-
kie były prezentowane.

Jan Paweł II mówił o Matce Bożej 
niemalże w każdym swoim wystąpie-
niu. Oddał pod opiekę swoją misje 
umieszczając w swoim herbie „M”- 
a jego dewiza brzmiała: „Totus Tuus” 
- „Jestem cały Twój i wszystko co po-
siadam, należy do Ciebie, Ciebie przyj-
muję we wszystkim, co moje!”. 

POWIAT BIALSKI

Chór szkolny Zespołu Szkół im. 
Władysława Stanisława Reymon-
ta w Małaszewiczach powstał przed 
trzynastu laty i przez jedenaście lat 
funkcjonował w formie żeńskiej, 
a od dwóch lat jako zespół mieszany. 
Przez te wszystkie lata przewinęło się 
w chórze ponad dwieście osób, a ich 
niewątpliwym dorobkiem jest ponad 
dwieście trzydzieści pozycji repertua-
rowych oraz ponad dwieście koncer-
tów w środowisku lokalnym, w rejo-
nie, w różnych zakątkach kraju, a także 
poza jego granicami.

W repertuarze zespołu są utwory 
popularne – często o zabawieniu reli-
gijnym, tak bardzo charakterystycz-
nym dla terenów pogranicza, pieśni 
ludowe, sakralne i utwory klasyczne.

Kierownictwo chóru z najwięk-
szą troską traktuje sprawy warszta-
towe, dbając o systematyczny roz-
wój poziomu artystycznego oraz 
repertuar, który prezentowany jest 
przy różnych okazjach szerokim 
rzeszom społecznym. Chór niejed-
nokrotnie uświetniał uroczystości 
szkolne, kościelne, gminne, powia-
towe. Występował poza granicami 
kraju w Brześciu, na Białorusi i Ber-
linie. Celem chóru jest rozbudza-
nie śpiewaczej wrażliwości wśród 
młodzieży i niesienie słuchaczom 
radości oraz obcowania ze sztuką 
śpiewu chóralnego. Opiekunowie 
artystyczni: Janusz Rogalski, Ma-
riusz Polak.  

Sport - Łukasz Seroczyński uczy 
się Liceum Ogólnokształcące w Te-
respolu. Jest zawodnikiem Miejskie-
go Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go w Terespolu od najmłodszych 
lat. W roku 2007 r. jego największym 
osiągnięciem było zajęcie VI miejsca 
na Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Ciechanowie na Mistrzostwach 
Polski do lat 17 Mrocza 2007 zajął 
II miejsce. Na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży Łukasz zajął III 
miejsce.

Jest członkiem Kadry Polski do 
lat dwudziestu. Rodzice: Edyta i Wie-
sław Seroczyńscy, trener: Stefan 
Polaczuk. 

Michał Gryglas uczy się w Zespo-
le Szkół im. A. Naruszewicza w Jano-
wie Podlaskim. Jego osiągnięcia to: 
Sportowe Mistrzostwa Europy Koni 
Arabskich Stadl Paura - Austria 2007, 
I miejsce Traditional Arabian Ridi-
no, IV miejsce  Classic Pleacure na 
II jesiennym pokazie koni arabskich 
– Janów Podlaski 2007, I – miejsce 
Classic Pleacure, I – miejsce klasa 
kostiumowa w stroju arabskim.

Gmina Kodeń

Spotkania 
z poezją 
maryjną

W 2007 roku przygotował 3 ko-
nie do wyścigów na torach Partynice 
i Służewiec, które uzyskały czołowe 
miejsca.

W 2006 roku przebywał w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, gdzie 
uczestniczył w treningach koni arab-
skich do rajdów długodystansowych 
wyścigów.

W 2008 roku na III Jesiennym Po-
kazie Konia Arabskiego zajął I miejsce 
w klasie kostiumowy w stroju klasycz-
nym. Rodzice: Marian i Teresa Gry-
glas, trener: Tadeusz Dębowski.

Nauka - Konrad Szaruga uczy się 
w Gimnazjum Sportowym nr 3 w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Osiągnięcia: 
I – miejsce Ogólnopolski Konkurs Po-
lonistyczny „Orły Stypendiada”, I - 
miejsce Ogólnopolski Konkurs Geo-
graficzny „ Orły Stypendriada”, Bar-
dzo dobry wynik w konkursie „ Kangur 
Matematyczny” na szczeblu rejonu,  
I – miejsce w szkolnym konkursie or-
tograficznym, I – miejsce w szkolnym 
konkursie języka ortograficznego,  
I – miejsce w województwie lubelskim 
w piłce siatkowej chłopców „Gimna-
zjada”. Rodzice: Adam Szaruga i Beata 
Domańska-Szaruga, opiekunowie na-
ukowi: mgr Iwona Szczęch i mgr Te-
resa Półtorak

(AJ)

W  scenerii przydrożnej kapliczki 
recytatorzy wypowiadali  wiele pięk-
nych słów, stanowiących przedmiot 
pragnień, tęsknot i myśli, a kierowane 
dla oddania czci Maryi. Najpiękniej-
szym wyrazem pamięci i hołdem, ja-
ki możemy złożyć naszemu papieżowi  
jest rozważanie Jego słów. Jego twór-
czość stała się inspiracją do sięgnięcia 
do źródeł, do tekstów, które pozosta-
ły po wielkim rodaku. Naszym spot-
kaniom towarzyszy przesłanie, aby 
piękne słowa na chwałę Maryi w hoł-
dzie ojcu świętemu Janowi Pawłowi 
II były dla wszystkich uczestników 
„Dobrymi aniołami” na każdy dzień. 
Na spotkaniu gościliśmy starostę Ta-
deusza Łazowskiego i wójta Ryszar-
da Zania,  którzy wręczyli uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy, okolicznościo-
we znaczki oraz wydawnictwo „Uroki 
ziemi bialskiej”.

Organizatorzy spotkań  nagrodzi-
li  najlepszych recytatorów  nagrodą 
„Dobrego anioła”.

Nagrody wręczała radna powiatu 
Kazimiera Adamiec.

Oto laureaci: Monika Ognik, Nata-
lia Bielecka, Karol Karczewski, Kata-
rzyna Szafrańska, Julia Harasimiuk, 
Maria Babkiewicz, Anna Filipek, Da-
riusz Semeniuk, Kaja Szynkaruk, 
Agata Jastrzębska, Paulina Warpas, 
Dominika Miciuk, Paula wróblewska, 
Barbara Sacharczuk, Halina Kornaś 
i Klaudia Lipka.

Agnieszka Nowacka																																			
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* Pomówmy o ostatnim zadaniu. 
Jak wygląda bezpośrednia obsługa 
waszych klientów?

- Zaspokojenie potrzeb klientów 
oraz coraz lepszy poziom ich obsługi 
jest wyznacznikiem naszego działa-
nia. Klienci Zakładu Energetycznego 
Biała Podlaska obsługiwani są z wy-
korzystaniem trzech form kontaktu: 
telefonicznie, bezpośrednio i poprzez 
Internet. Najczęściej wybieraną przez 
klientów formą obsługi jest kontakt 
telefoniczny realizowany za pomocą 
ogólnopolskiego bezpłatnego numeru 
991 lub numeru 083-344-55-00. Drugą 
jest forma bezpośrednia realizowana 
w siedzibie ZE. W celu jeszcze lepszej 
obsługi bezpośredniej klientów od 
października 2003 roku, działa Biu-
ro Obsługi Klienta, w którym klienci 
są kompleksowo obsługiwani przez 
kompetentnych i doświadczonych 
pracowników. Dbamy o podnoszenie 
kwalifikacji pracowników. Uczestniczą 
oni w szkoleniach, kursach kompute-
rowych, rozpoczynają studia, uczą się 
języków obcych. 

* Każdy odbiorca ma dziś prawo 
do wyboru sprzedawcy energii. W ja-
ki sposób staracie się go przekonać, 
aby korzystał z waszych usług?

- W wyniku przyjętego przed 
dwoma laty przez rząd „Programu 

dla elektroenergetyki”, 9 maja 2007 
roku utworzona została PGE Polska 
Grupa Energetyczna SA. W jej skład 
włączono 11 spółek elektroenerge-
tycznych, w tym Lubelskie Zakłady 
Elektroenergetyczne SA. Tym samym 
powstała największa firma energe-
tyczna w Polsce zajmująca się pro-

Gość gościńca
* Niedawno świętowaliście pięk-

ny jubileusz 60-lecia istnienia za-
kładu. Bez energetyki trudno dziś 
wyobrazić sobie funkcjonowanie 
gospodarki, ale nie zawsze tak by-
ło. Czy może pan przypomnieć pio-
nierskie lata podlaskiej energetyki? 
- Początki energetyki zawodowej na 

terenie Podlasia sięgają roku 1948. 
Powołane zostało wówczas Zjedno-
czenie Energetyczne Okręgu Lubel-
skiego, w którego strukturach powstał 
III Podokręg Energetyczny Biała Pod-
laska. W roku 1951 powstaje Zakład 
Sieci Elektrycznych, który zajmuje się 
przesyłem i dystrybucją energii elek-
trycznej. Natomiast od 1 stycznia 1960 
roku w ramach utworzonego Zakładu 
Energetycznego Lublin powstaje Re-
jon Energetyczny Biała Podlaska z sie-
dzibą przy ul. H. Sawickiej 4.

* Od dziesięciu lat obowiązywała 
już ustawa o powszechnej elektryfi-
kacji. W jakich warunkach próbowa-
liście ja realizować?

- Początki były bardzo trudne. Sieć 
elektroenergetyczna na terenie miasta 
początkowo zasilana jednym genera-
torem, zlokalizowanym w budynku 
elektrowni przy ul. Mickiewicza, znaj-
dowała się w złym stanie technicznym 
i wymagała przebudowy. W tym okre-
sie posiadaliśmy jeden samochód cię-
żarowy otrzymany z „demobilu” woj-
skowego, natomiast monterzy obsłu-
gujący odbiorców poruszali się pieszo 
lub rowerami. 

* Co zmieniło się najbardziej?
- Elektroenergetyka jest jedną 

z najdynamiczniej rozwijających się 
gałęzi techniki. W okresie 60 lat roz-
woju energetyki na Podlasiu trudno 
nie zauważyć zmian, jakie zaszły w tej 
dziedzinie. Teraz naszym głównym 
zadaniem jest utrzymanie wysokich 
parametrów jakościowych dostarcza-
nej energii elektrycznej oraz ciągłość 
zasilania. 

* Każdy odbiorca energii marzy, 
aby docierała ona bez zakłóceń. Co 
robicie, by spełnić te oczekiwania?

- Potrzebne są nie tylko urządzenia 
służące do przesyłu i rozdziału ener-
gii, lecz także cała infrastruktura po-
mocnicza. Jednym z najważniejszych 
jej elementów jest nowoczesna łącz-
ność, oparta na technice cyfrowej, 

umożliwiająca zdalne sterowanie urzą-
dzeniami oraz sygnalizację zakłóceń 
w obiektach energetycznych. Bez-
pieczną pracę systemu elektroener-
getycznego zapewniają nowoczesne 
układy zabezpieczeniowe wyposażo-
ne w urządzenia mikroprocesorowe.  
Zmianie uległy sposoby wykonywania 

prac na urządzeniach elektroenerge-
tycznych. Z uwagi na minimalizację 
wyłączeń energii elektrycznej coraz 
częściej wykonujemy prace w techno-
logii „pod napięciem”. Posiadamy od-
powiedni sprzęt oraz przeszkolonych 
pracowników. Nowoczesne środki 
transportu oraz bardzo dobrze wypo-
sażony warsztat samochodowy zabez-
pieczają w pełni nasze potrzeby w tym 
zakresie. Radykalnej poprawie uległy 
warunki pracy. W 1988 roku przenie-
śliśmy się ze starej siedziby przy ul. H. 
Sawickiej do nowego kompleksu bu-
dynków przy ul. Brzeskiej. Zmoderni-
zowaliśmy i wyremontowaliśmy sie-

dziby posterunków energetycznych. 
1 stycznia 1999 r. w wyniku przepro-
wadzonych zmian Rejon Energetyczny 
zmienił nazwę na Zakład Energetycz-
ny Biała Podlaska. Zmienia się więc 
prawie wszystko. Tylko zadania po-
zostaną takie same: dostawa energii 
elektrycznej, techniczna i handlowa 
obsługa odbiorców.

Dynamiczna gałąź techniki
Rozmowa ze Sławomirem Kociubińskim, dyrektorem  

Zakładu Energetycznego z Białej Podlaskiej

DOK. NA STR. 9
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Gość gościńca

Na początku października w Cen-
trum Dydaktyczno-Szkoleniowym 
w Gołdapi zorganizowano spotkanie 
starostów powiatów, które stanowią 
zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. 
Władze powiatu bialskiego reprezen-
tował Tadeusz Łazowski. Oprócz sa-
morządowców w spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele służb odpowie-
dzialnych za ochronę granicy m.in. 
komendant główny Straży Granicznej 
ppłk SG Leszek Elas, zastępca komen-
danta głównego ppłk SG Tomasz Pest, 
przedstawiciele Służby Celnej i Policji.  
Tematem narady były problemy do-
tyczące terenów przygranicznych, 
realizacja programów mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa pub-
licznego oraz zagadnienia dotyczą-
ce przejść granicznych. Natomiast 
głównym tematem rozmów uczest-
ników spotkania był przede wszyst-
kim stan prac nad wprowadzeniem 

dukcją, dystrybucją oraz sprzedażą 
energii elektrycznej. Równocześnie  
1 lipca ub.r. nastąpiło uwolnienie ryn-
ku energii elektrycznej dla odbiorców 
indywidualnych. Warunkiem zaistnie-
nia wymienionych zmian był wymóg 
wydzielenia z Lubelskich Zakładów 
Energetycznych SA działalności dys-
trybucyjnej, którą wykonuje obec-
nie Lubzel Dystrybucja Spółka z o.o., 
pełniąca funkcję operatora systemu 
dystrybucyjnego (OSD). Będąc ope-
ratorem systemu dystrybucji (OSD) 
zapewniamy kompleksową obsłu-
gę w zakresie przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, budowę i moder-
nizację sieci elektroenergetycznych 
oraz szereg innych usług pomocni-
czych w zakresie opieki zdrowotnej, 
wypoczynku i rekreacji, bazy szko-
leniowej, serwisu samochodowego. 
Od tego momentu Lubelskie Zakłady 
Energetyczne SA są partnerem klienta 
w zakresie sprzedaży energii elektrycz-
nej. Naszą misją jest zapewnienie wy-
sokiego poziomu obsługi odbiorców.

Liberalizacja i otwarcie rynku ener-
gii elektrycznej skłania nas do szuka-
nia rozwiązań, umożliwiających spro-
stanie wymaganiom konkurencji oraz 
zapewnienie wysokiego poziomu ob-
sługi klienta. Mogę zapewnić, że w dal-
szym ciągu będziemy doskonalili me-
tody pracy, modernizowali urządze-
nia oraz intensywnie działali na rzecz 

klientów, ponieważ to, co jest dobre na 
dzisiaj można zawsze zastąpić jeszcze 
lepszym jutro.

* Warto powiedzieć czytelnikom, 
na jakim obszarze przychodzi wam 
pracować i ilu klientów korzysta 
z z usług bialskiego ZE.

- Zakład Energetyczny Biała Pod-
laska jest obszarowo największym 
w LUBZELU. Działamy na obszarze 3311 
km2. W naszej eksploatacji znajduje 
się 7 stacji 110/SN, 282 km linii 110kV, 
2633 km linii SN, ponad 3300 km linii 
nn i 1744 stacji transformatorowych 
SN/nN. Ponadto eksploatujemy w for-
mie usługi, 63 km wydzielonych linii 
oświetlenia ulicznego oraz ponad 14 
tysięcy opraw oświetlenia drogowego. 
Bezpośrednią obsługą urządzeń oraz 
odbiorców zajmuje się 8 posterunków 
energetycznych: w Białej Podlaskiej, Ło-
sicach, Sarnakach, Piszczacu, Janowie 
Podlaskim, Sławatyczach, Wisznicach 
i Terespolu. Obecnie zakład obsługuje 
ponad 68 tysięcy odbiorców. Do obsłu-
gi stosunkowo dużego terenu, wymie-
nionej ilości odbiorców i urządzeń za-
kład zatrudnia 180 pracowników. 

* Od czterech lat obszar południo-
wego Podlasia jest wschodnia grani-
cą Unii Europejskiej. Jakie szanse ry-
sują się z tego tytułu przed waszym 
zakładem?

- ZE Biała Podlaska na którego te-
renie znajdują się trzy przejścia gra-
niczne z Białorusią, w tym nowoczes-

ny Terminal w Koroszczynie, Tłocznia 
Gazu w Hołowczycach, szlaki komu-
nikacyjne, drogowe i kolejowe rela-
cji Berlin - Moskwa, lotnisko w Białej 
Podlaskiej, port przeładunkowy w Ma-
łaszewiczach oraz Strefa Wolnocłowa 
w Małaszewiczach, jest dość atrak-
cyjnym obszarem dla potencjalnych 
inwestorów. Ponadto od siedmiu lat 
istnieje połączenie linią dwutorową 
100 kV pomiędzy Białorusią i Polską, 
którymi to liniami następuje przesył 
energii z elektrowni „Bieriezowska” 
poprzez Brześć do Wólki Dobryńskiej 
i dalej istniejącymi liniami 100 kV, sie-
cią średnich i niskich napięć do od-
biorców Lubzelu. To rokuje dobre na-
dzieje na przyszłość.

* Nasz region nie należy do szcze-
gólnie uprzemysłowionych, ale mo-
że się to zmienić z chwilą wejścia 
inwestorów. Jakie są oczekiwania 
energetyków?

- Myślę, że dzięki śmiałym i da-
lekowzrocznym decyzjom jesteśmy 
dobrze przygotowani do znalezienia 
swojego miejsca na rynku, aby w peł-
ni zaspokoić ewentualny wzrost zapo-
trzebowania na energię elektryczną 
spowodowany rozwojem strefy przy-
granicznej. Życzmy sobie większej 
liczby inwestycji w naszym regionie, 
szybszego i trwałego wzrostu, który 
przełożyłby się na poprawę sytuacji 
gospodarczej. 

Rozmawiał Tomasz Węgrzyn

POWIAT BIALSKI

DOK. ZE STR. 8

Granice szansą rozwoju
małego ruchu granicznego oraz per-
spektywa powstania nowych przejść 
granicznych. Tereny przygraniczne to 
nie tylko szansa rozwoju dla ich miesz-
kańców, ale jednocześnie nieustające 

zagrożenie patologiami granicznymi.  
Starostowie powiatów przygranicz-
nych podkreślają, że utrzymanie dobrej 
współpracy regionów po obu stronach 
granicy leży we wspólnym interesie. 
Wyrazili nadzieję, że w przyszłych spot-
kaniach będą uczestniczyć również 
przedstawiciele MSZ i MSW.

Piotr Grzeszyk 
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16 października w malowniczej 
scenerii Uroczyska Zaborek odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród sta-
rosty bialskiego nauczycielom szkół, 
dla których organem prowadzącym 
jest Starostwo Powiatowe.  Na uro-
czystość wręczenia nagród przybyli: 
Stanisław Romanowski, kierownik 
Delegatury Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, dyrektorzy placówek 
oświatowych wyróżnieni nauczyciele 
oraz zaproszeni goście. 

Nagrody starosty otrzymują każ-
dego roku nauczyciele za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej i opiekuńczej m.in. za dba-
nie o wysoką jakość zajęć dydaktycz-
nych poprzez stałe podnoszenie po-
ziomu wiedzy merytorycznej i meto-
dycznej, osiąganie wysokich efektów 
pracy dydaktycznej, podejmowanie 
działań na rzecz urządzania  i wyposa-
żenia warsztatu pracy, stosowanie no-
watorskich, ciekawych metod i środ-
ków aktywizujących uczniów w pro-
cesie nauczania. Nagrody wręczał 
starosta Tadeusz Łazowski wspólnie  
z wicestarostą Janem Bajkowskim. 

Powiatowy Dzień Edukacji
Osoby wyróżnione nagrodą staro-

sty: Dorota Lech, nauczyciel Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu 
Podlaskim, Arkadiusz Stefaniuk, wi-
cedyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, 
Mariusz Demianiuk, nauczyciel Zespo-
łu Szkół w Janowie Podlaskim, Urszula 
Burdzicka, wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Janowie Podlaskim, Tomasz Kuć, 
nauczyciel Zespołu Szkół w Małasze-
wiczach, Tomasz Oleszczuk, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
1 w Terespolu, Monika Władyczuk-Pa-
kuła, dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
ce w Wisznicach, Krzysztof Adamo-
wicz, dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cące w Międzyrzecu Podlaskim, Maria 
Głuszczyk, psycholog Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Wisznicach, 
Barbara Kukieła, dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Między-
rzecu Podlaskim.

Na zakończenie uroczystości z pro-
gramem przygotowanym specjalnie 
na tą okazję wystąpiła młodzież z Ze-
społu Szkół w Janowie Podlaskim. 

Piotr Grzeszyk

2 października

Wizyta na Ukrainie

Do rejonu samborskiego na Ukra-
inie udała się delegacja samorządow-
ców na czele z wicestarostą Janem 
Bajkowski i skarbnikiem Stefanem 
Klimiukiem. Celem wyjazdu było na-
wiązanie przez wójtów powiatu bial-
skiego partnerskich kontaktów z wła-
dzami rejonu samborskiego. Dzięki 
kontaktom partnerskim gminy i miasta 
mają większą możliwość aplikowania 
o unijne fundusze.

3 października

Forum starostów

Starosta Tadeusz Łazowski uczest-
niczył w forum starostów powia-
tów graniczących z Rosją, Białorusią  
i Ukrainą z przedstawicielami Straży 
Granicznej i Służby Celnej. Głównym 
celem spotkania była dyskusja nad 
poprawą funkcjonowania przejść gra-
nicznych mająca na celu przekazanie 
spostrzeżeń służbom odpowiedzial-
nym za ruch graniczny.

4 października

40 lat OSP Sitno

Przemysław Litwiniuk, przewod-
niczący Rady Powiatu uczestniczył  
w uroczystościach związanych  40-le-
ciem OSP Sitno gm. Międzyrzec. 

5 października

60 lat straży

W uroczystościach związanych  
z jubileuszem 60- lecia OSP w Polubi-
czach 5 października uczestniczył sta-
rosta Tadeusz Łazowski.

6 października

Konsultacje samorządowe

Blisko trzystu działaczy samorządu 
związanych z PSL przybyło do War-
szawy na spotkanie z władzami, oraz 
ministrami i wiceministrami repre-
zentującymi Stronnictwo w rządzie. 
Celem narady były m.in. konsultacje  
w sprawie miejsca i roli samorządu te-
rytorialnego w Polsce oraz w sprawie 
działań rządu koalicyjnego. Na spotka-
nie z działaczami samorządu przybyli: 
wicepremier, prezes PSL Waldemar 
Pawlak, minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Marek Sawicki, sekretarz NKW 
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22 października br. w sali konfe-
rencyjnej bialskiego Urzędu Miasta 
odbyło się szkolenie dotyczące pro-
gramu edukacyjnego adresowanego 
do uczniów szkół gimnazjalnych i ich 
rodziców „Trzymaj formę!”- podsumo-
wanie II edycji programu na szczeb-
lu krajowym, wojewódzkim i powia-
towym oraz wdrożenie jego trzeciej 
edycji 2008/2009.  Szkolenie zorgani-

zowane zostało przez sekcję oświaty 
zdrowotnej i promocji zdrowia Powia-
towej Stacji Sanitarno–Epidemiolo-
gicznej z Białej Podlaskiej. Starostwo 
Powiatowe reprezentowała Anna Ju-
reczek, inspektor ds. promocji i ochro-
ny zdrowia.  

Referaty wygłosili: mgr Marek Toś, 
konsultant ds. kultury fizycznej Lu-
belskiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, oddział z  
Białej Podlaskiej „Aktywność fizycz-
na dzieci i młodzieży”, mgr Bogumiła 
Fedoruk, psycholog z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej z Białej Podla-
skiej „Psychologiczne uwarunkowania 
zaburzeń odżywiania” oraz mgr inż. 
Angelika Stefaniak z Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej z Bia-
łe Podlaskiej „Zdrowe odżywianie i je-
go sekrety -problematyka zagadnień 
związanych z prowadzeniem stołówek 
i sklepików szkolnych”. 

Prezentacji swoich działań i rea-
lizowanych zadań w ramach progra-
mu „Trzymaj formę” dokonały Pub-
liczne Gimnazjum nr 2 z Białej Podla-
skiej oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 
z Piszczaca. 

Celem programu „Trzymaj for-
mę!” jest edukacja w zakresie trwa-
łego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieży szkolnej, 

poprzez promocję zasad aktywne-
go stylu życia i zbilansowanej diety, 
w oparciu o odpowiedzialność indy-
widualną i wolny wybór jednostki. 
Program ten jest jednym z elementów 
ogólnopolskiego programu edukacyj-
nego dotyczącego promocji zasad zbi-
lansowanej diety i aktywności fizycz-
nej opracowanego na lata 2006-2016 
przez Głównego Inspektora Sanitar-

nego i Stowarzyszenie „Polska Fede-
racja Producentów Żywności”, współ-
realizowanego wraz z  Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, Ministerstwem 
Sportu oraz Instytutem Żywności i Ży-
wienia. Program pomaga rozwijać za-
interesowania uczniów i poszerza ich 
wiedzę o świecie. Realizowany jest 
metodą projektu, dzięki czemu wykra-
cza poza podstawę programową i pro-
gramy nauczania szkoły. Projekty win-
ny służyć promocji aktywności fizycz-
nej, uczyć prawidłowego, czyli zróżni-
cowanego i zbilansowanego sposobu 
odżywiania się dzieci i młodzieży, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpo-
wiedzialności indywidualnej za zdro-
wie i zasady wolnego wyboru. 

Do programu w powiecie bialskim 
przystąpiły: 32 gimnazja i 2 szko-
ły podstawowe, będące w Zespole 
Szkół, a realizuje go 29 gimnazjów 
i 9 szkół podstawowych. W powiecie 
bialskim programem objętych zosta-
ło dotąd 6068 uczniów, 2122 rodziców 
i 233 nauczycieli. 

Cel programu osiągnięty zosta-
nie tylko wtedy, gdy w jego realiza-
cję zostaną zaangażowane wszystkie 
środowiska o wysokim prestiżu i sil-
nym oddziaływaniu na resztę społe-
czeństwa.  

Anna Jureczek

P r o g r am  e d u k a c y j n y 
„Tr z y m a j  f o r m ę”

PSL oraz Klubu Poselskiego PSL Ewa 
Kierzkowska, wiceminister w KPRM 
Eugeniusz Grzeszczak, wiceminister 
rolnictwa i rozwoju wsi Marian Zalew-
ski, wiceminister edukacji narodowej 
Zbigniew Włodkowski. Władze powia-
tu bialskiego podczas spotkania repre-
zentował starosta Tadeusz Łazowski, 
Przemysław Litwiniuk przewodniczą-
cy Rady Powiatu, oraz Ireneusz Stolar-
czyk, dyrektor Szpitala Powiatowego  
w Międzyrzecu.

Posiedzenie Rady Powiatowej LIR

Na zaproszenie Lubelskiej Izby 
Rolniczej wicestarosta Jan Bajkow-
ski uczestniczył w posiedzeniu Rady 
Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, 
które odbyło się w Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego w Grabanowie.

7 października

Bialskie talenty

7 października w Zespole Szkół im. 
Władysława Stanisława Reymonta   
w Małaszewiczach, w ramach obcho-
dów Dnia Patrona Szkoły odbyło się 
uroczyste przyznanie nagród starosty 
bialskiego w konkursie dla najzdolniej-
szej młodzieży powiatu bialskiego. 
„Bialskie Talenty” za rok 2007. W tym 
roku starosta bialski wytypował do tej 
nagrody 5 laureatów, spośród  kandy-
datur zaproponowanych przez szkoły, 
instytucje kultury, samorządy lokalne, 
organizacje pozarządowe. 

Otwarcie wystawy

Na zaproszenie Konsulatu General-
nego RP w Brześciu Tadeusz Łazow-
ski, starosta bialski uczestniczył w uro-
czystości otwarcia wystawy  zatytuło-
wanej „Z największą brutalnością…” 
Wystawa poświęcona został wydarze-
niom września 1939 roku.

Kompetencje i zadania 
samorządów

Na temat kompetencji i zadań 
samorządów w zakresie działalno-
ści oświatowej rozmawiali samorzą-
dowcy podczas konferencji zorgani-
zowanej przez lubelskiego kuratora 
oświaty w Lublinie. Kierunki oświa-
towe państwa zebranym na konfe-
rencji przedstawił Krzysztof Sta-
nowski, wiceminister edukacji naro-
dowej. Samorządy powiatu bialskie-
go reprezentował wicestarosta Jan 
Bajkowski. 
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W pierwszym tygodniu paź-
dziernika województwo lu-
belskie uczestniczyło w Mię-

dzynarodowych Targach Hodowli, 
Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Farma’ 2008. Jak co roku, nasze 
województwo promowało się w Pa-

wilonie Regionów, który był „niezwy-
kłym połączeniem dorobku kulturo-
wego oraz kulinarnego niemal wszyst-
kich zakątków naszego kraju”. Stoisko 
Lubelszczyzny, zorganizowane przez 
departament rolnictwa i środowiska, 
przyciągało zapachem kodeńskiego 
chleba razowego żytniego Zofii Sa-
charczuk z Kodnia. Wraz z kodeńskim 
chlebem na Farmie można było skosz-
tować nektary kwiatowe przygotowa-
ne przez misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej z Kodnia. Furorę  zrobiły 
tegoroczne perełki, czyli laureaci na-
grody „Perły 2008” w konkursie „Na-
sze kulinarne dziedzictwo. Smak re-
gionów”: zupa „solianka” i „pielmieni” 
- wschodnie pierożki nadziewane bara-
niną, serwowane przez karczmę Kalina 
z Woskrzenic Dużych.  Na poznańskiej 
Farmie zaprezentował się również sę-

kacz podlaski z cukierni W. Zaniewicza 
z Międzyrzeca Podlaskiego. 

Gospodarstwo Zofii i Wiesława Sa-
charczuków położone jest w centrum 
Kodnia, miejscowości posiadającej 
bogatą historię, tradycje oraz wiele 
interesujących zabytków. Warto rów-

nież zwrócić uwagę na położenie w są-
siedztwie z Białorusią. Wzdłuż rzeki 
Bug biegnie granica państwa,  będąca 
granicą Unii Europejskiej.

Czysta, nieskażona  przyroda, bo-
gactwo flory i fauny  stanowi dosko-
nałą bazę do rozwoju agroturystyki 

na tym terenie. Pomysł świadcze-
nia usług turystycznych zrodził się 
w związku z rosnącym zainteresowa-
niem odwiedzających okolicę tury-
stów historią tej okolicy jak również 
pięknym dziewiczym jeszcze w nie-
których okolicach krajobrazem. Pas 
chronionego krajobrazu ciągnie się 
od Bugu na zachód z malowniczymi, 
bardzo zróżnicowanymi fragmentami 
nadbużańskiego krajobrazu.

Obecnie gospodarstwo do dyspo-
zycji turystów może oddać tylko dwa 
pokoje, ale w przyszłości zamierza  wy-
gospodarować więcej pomieszczeń. 

Pasją gospodyni stały się produk-
ty regionalne i tradycyjne wschodnich 
regionów Polski. Zofia Sacharczuk na 
swoim koncie ma już kilka osiągnięć. 
Jej produkt „Kodeński chleb razowy 
żytni” trafił na Listę Produktów Tra-

dycyjnych w lutym 2007 roku. Pani 
Zofia chętnie bierze udział w wysta-
wach lokalnych i wojewódzkich, ofe-
rując z pogodnym uśmiechem nie tyl-
ko świeże, pachnące pieczywo, ale też 
aromatyczny smalec.

Walczymy o „Perły”
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8 października

Ambasador z wizytą 
w Starostwie

W gabinecie starosty odbyło się 
spotkanie starosty Tadeusza Łazow-
skiego z ambasadorem Białorusi  
w Polsce Pawłem Łatuszką oraz kon-
sulem Władimirem Ananiczem. Koń-
czący swoją misję ambasador Paweł 
Łatuszka przybył do starosty, aby 
podziękować za współpracę z samo-
rządem powiatu.  Składam serdeczne 
wyrazy podziękowania za wspieranie 
współpracy między naszymi naroda-
mi ze szczególnym uwzględnieniem 
relacji na granicy. Dał się Pan poznać, 
jako przyjaciel Polski aktywnie działa-
jący na rzecz dobrosąsiedzkiej współ-
pracy – podsumował starosta.

9 października

Prezydium Zarządu OSP 

W gabinecie starosty Tadeusza 
Łazowskiego odbyło się posiedze-
nie zarządu OSP RP. Głównym tema-
tem spotkania były sprawy związane 
z bezpieczeństwem przeciwpożaro-
wym powiatu. Zarząd dyskutował 
również nad możliwością zakupu no-
wego sprzętu pożarniczego dla jed-
nostek OSP.

11 października

II Edycja Centrum Dialogu

Wicestarosta Jan Bajkowski 
uczestniczył w II konferencji „Cen-
trum Dialogu”, zorganizowanej przez 
Klub Rotary z Białej Podlaskiej. Idea 
Centrum pomyślana jest jako cykl 
spotkań i konferencji na temat szero-
ko pojętego dialogu.

13 października

Inauguracja roku

Na zaproszenie senatu uczelni 
oraz rektora Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego sta-
rosta Tadeusz Łazowski oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu Przemy-
sław Litwiniuk uczestniczyli w uro-
czystości inauguracji roku akademi-
ckiego 2008/2009.

14 października

Spotkanie w Leśnej
Starosta bialski spotkał się z gro-

nem pedagogicznym i dyrekcją Ze-
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28 września 2008 r. miało miejsce 
uroczyste przekazanie społeczności 
sołectwa Stary Bubel wyremontowa-
nej świetlicy wiejskiej wraz z odnowio-
ną remizą strażacką. Wydatki na ten 
cel, pokryte w całości z budżetu gminy, 
wyniosły 212 tys. złotych. Odnowiono 
elewację. Wymiany doczekały się dach 
oraz stolarka okienna. Wnętrze również 
zmieniło swoje oblicze. Cieszą oko no-
wa posadzka oraz kominek. 

Uroczystość została poprzedzona 
mszą świętą w pobliskiej cerkwi uni-
ckiej. Nie zabrakło zaproszonych gości: 
wicemarszałka województwa lubel-
skiego Sławomira Sosnowskiego oraz 
posła Franciszka Jerzego Stefaniuka. 
Obecne były również władze gminy Ja-
nów Podlaski. Marszałek złożył gratula-
cje na ręce wójta Jacka Hury za konse-
kwentne realizowanie zaplanowanych 
inwestycji, niezależnie od rezultatów 
w pozyskiwaniu środków z Unii Eu-
ropejskiej. Poseł Stefaniuk wyznał, że 
miał okazję być w przeszłości w świet-
licy, gdy spotykał się z mieszkańcami 
Starego Bubla. Wyraził głęboką na-

GMINA JANÓW PODLASKI

Nowa świetlica w Bublu

 W czerwcu na podsumowaniu wo-
jewódzkim w Lublinie siódmej edycji 
konkursu „Nasze kulinarne dziedzi-
ctwo chleb dostał nominację do „Perły 
2007” i uczestniczył w wystawie ogól-
nokrajowej podczas trwania Między-
narodowych Targów Farma, odbywa-
jących się od 28 do 30 września 2007 
w Poznaniu, reprezentując  wojewódz-
two lubelskie. Uczestnictwo w tak re-
nomowanej imprezie pozwoliło zdo-
być kolejne doświadczenia i stać się 
inspiracją do dalszych poszukiwań w 
dziedzinie produktów regionalnych. 
Gospodyni nie spoczęła na laurach. 
Pracuje nad odtworzeniem oryginal-

Walczymy o „Perły”

nych receptur innych produktów tra-
dycyjnych, pieczywa w postaci pod-
płomyków. 

Uczestnictwo 6 lipca br. w podsu-
mowaniu wojewódzkim ósmej edycji 
konkursu „Nasze kulinarne dziedzi-
ctwo” przynosi Zofii Sacharczuk kolej-
ny sukces nominację do nagrody „Per-
ła 2008” z ponad 120 produktów regio-
nalnych biorących udział w wystawie. 
Jest to pierwsza osoba z gminy Kodeń 
mająca na swoim koncie dwie nomina-
cje do nagrody „Perła”. Będziemy nadal 
o nią walczyć zgodnie z ludowym przy-
słowiem „Do trzech razy sztuka”.

Zofia Sztokalinska

dzieję, że tego rodzaju projekty zinte-
grują lokalną społeczność i zahamują 
odpływ młodych ludzi do miast. Po po-
święceniu budynku przez księdza kano-
nika Stanisława Grabowieckiego, pro-
boszcza parafii Św. Trójcy w Janowie 
Podlaskim, przystąpiono do uroczyste-
go przecięcia wstęgi. Po otrzymaniu 
kluczy do świetlicy, sołtys serdecznie 
podziękował władzom samorządowym 
za zrealizowane przedsięwzięcie. Pod-
kreślił, że obiekt ten z powodzeniem 
sprawdzi się jako miejsce spotkań ludzi 
młodych oraz starszej społeczności. Po 
części oficjalnej  wystąpił zespół śpie-
waczy „Pawłowianki”. 

Modernizacja świetlicy w Starym 
Bublu jest drugą z czterech zaplano-
wanych w trakcie obecnej kadencji. 
Inicjatywy o takim charakterze pozwo-
lą mieć nadzieje nie tylko na działania 
integracyjne, ale również na liczniejszy 
kontakt lokalnych społeczności z wła-
dzami samorządowymi oraz większe 
zaangażowanie mieszkańców w spra-
wy lokalne.

Adam Byszko

społu Szkół w Leśnej Podlaskiej. 
Spotkanie odbyło się z okazji Dnia 
Edukacji.

16 października

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Pod przewodnictwem starosty Ta-
deusza Łazowskiego obradował Za-
rząd Powiatu. Podczas posiedzenia 
Zarząd zaopiniował projekt uchwa-
ły Rady Powiatu w sprawie zmian w 
budżecie powiatu bialskiego na 2008 
rok. Podczas posiedzenia poruszono 
również problematykę współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w od-
niesieniu do unormowań zawartych 
w programie współpracy powiatu 
bialskiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

Członkowie Zarządu zapoznali się 
również z informacją o działalności  
w 2008 r.  s zkolnych schronisk 
młodzieżowych, dla k tórych po-
wiat bialski jest organem prowa-
dzącym.

Dyrektor wydziału rozwoju i pro-
mocji Bożenna Kaliszuk poinformo-
wała członków Zarządu o zgłoszonych 
i realizowanych wnioskach z udziałem 
środków Unii Europejskiej.

Ponadto Zarząd Powiatu podjął 
uchwały w następujących sprawach:

- zaopiniowania projektu programu 
ochrony środowiska gminy Terespol,

- wyrażenia zgody na zakup sprzę-
tu medycznego przez SP ZOZ w Mię-
dzyrzecu Podlaskim,

- przyznania nagrody rocznej za rok 
2007 Ireneuszowi Stolarczykowi, dy-
rektorowi Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mię-
dzyrzecu Podlaskim.

Powiatowy Dzień Edukacji

16 października w malowniczej 
scenerii Uroczyska Zaborek odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród 
starosty bialskiego nauczycielom 
szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Starostwo Powiatowe.  
Na uroczystość wręczenia nagród 
przybyli: Stanisław Romanowski 
kierownik Delegatury Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, dyrektorzy 
placówek oświatowych wyróżnieni 
nauczyciele oraz zaproszeni goście. 
Nagrody starosty otrzymują każde-
go roku nauczyciele za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno 
– wychowawczej i opiekuńczej. Na 
zakończenie uroczystości z progra-
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głoszony  na sesji Rady Miejskiej i Ra-
dy Gminy Międzyrzec Podlaski, otwie-
rającej Rok Karola Krysińskiego oraz 
referat wygłoszony na sesji popular-
no- naukowej  w szkole im. K. Krysiń-
skiego w Rudnikach 30 maja br. 

Referaty uzupełniają wiadomo-
ści zawarte w artykule oraz ukazują 
odzwierciedlenie losów powstańca 
w literaturze polskiej. Z kolei Ryszard 
Turyk w referacie „Karol Krysiński ja-
ko bohater powstania styczniowego” 

nie pozostawia 
nam wątpliwości 
co do tej czasami 
kontrowersyjnej 
postaci. Potwier-
dzenie tej tezy jest 
też „List do Dzien-
n i k a  Ws c h o d -
niego” napisa-
ny przez prezesa 
TPN po ukazaniu 
się artykułu w nie-
zbyt przychylnym 
świetle stawiają-
cym powstańca 
z Międzyrzeca. 
Sławomir Litwi-
niuk prezentuje 
„Miejsca pamięci 
powstania stycz-
niowego w po-
wiecie bialskim”, 
zaś Szczepan Ka-
linowski przed-
stawia czytelni-
kom tekst „Józef 
Piłsudski i jego 
stosunek do po-
wstania”. Całość  
zamyka referat 

Andrzeja Kurendy, dyrektora szkoły 
w Rudnikach „Funkcjonowanie postaci 
Karola Krysińskiego w działalności SP 
w Rudnikach”.

Dzięki inicjatywie Towarzystwa 
Przyjaciół  Nauk w Międzyrzecu Pod-
laskim książka może stać się cenną po-
zycją dydaktyczną dla szkół głównie 
z terenu powiatu  bialskiego. Wydanie 
„Podlaskiego powstańca” zbiega się 
także z obchodzonym w 2008 r. 40-le-
ciem działalności Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim. 
Opracowanie będzie kolejnym wkła-
dem w regionalną działalność  towa-
rzystwa i przyczyni się do popularyzacji 
postaci, którą ocalamy od zapomnienia 
i pragniemy przybliżyć czytelnikowi, 
bowiem zasługuje na pamięć i cześć.

(AK)

MIęDZyRZEc PODLASKIKALENDARIUM c.d.

16 października br. ukazała się 
wydana przez Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk z Międzyrzeca Podlaskiego 
książka „ Podlaski powstaniec. Rzecz 
o Karolu Krysińskim”. Opracowanie 
dotyczy jednego z dowódców powsta-
nia styczniowego rodem z Międzyrze-
ca Podlaskiego.

Postać Krysińskiego, jakkolwiek 
znana z czasów trwania powstania, 
została potem zapomniana. On sam 
zresztą, wieloletni tułacz po Europie  
i  wschodnich sy-
beryjskich rubie-
żach Rosji, gdzie 
został przez wła-
dze carskie zesła-
ny po upadku po-
wstania stycznio-
wego, nie docze-
kał się powrotu 
do kraju, choć pod 
koniec swojego 
katorżniczego ży-
cia pragnął spo-
cząć w ukochanej 
ojczyźnie.

Jest to praca 
zbiorowa, napisa-
na z okazji ogło-
szonego z inicja-
t y w y Towarzy-
stwa Przyjació ł 
Nauk „Roku Karo-
la Krysińskiego” 
w 145. rocznicę 
wybuchu powsta-
nia styczniowego. 
Rok 2008 ogłoszo-
ny uchwałami rad 
gmin: Międzyrze-
ca Podlaskiego, 
a potem dodatkowo rozszerzony na 
teren powiatu bialskiego przez samo-
rząd powiatowy i Starostwo Bialskie. 

30 maja w Szkole Podstawowej 
im. Karola Krysińskiego w Rudnikach 
odbyła się sesja popularno-naukowa, 
podczas której przedstawiono postać 
Karola Krysińskiego jako wybitnego 
dowódcy powstania styczniowego. 
Charakterystykę postaci wkompono-
wano w przebieg powstania na tere-
nie dwóch województw: lubelskiego 
i podlaskiego. Książka jest pokłosiem 
i efektem tej sesji. Zamieszczono 
w niej referaty wygłoszone na sesji 
oraz artykuły dotyczące postaci Karo-
la Krysińskiego. Po słowie wstępnym 
czytelnicy znajdą tam artykuł dr Józe-
fa Geresza „Szkic do portretu Karola 
Krysińskiego”, a następnie referat wy-

KsiążKa o powstańcumem przygotowanym specjalnie 
na tą okazję wystąpiła młodzież 
z Zespołu Szkół w Janowie Pod-
laskim. 

17 października

Bialska delegacja w Oberhavel
17 października delegacja w skła-

dzie: starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski, Jarosław Kuszneruk, komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Mirosław Byra, inspektor 
Referatu Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności w Starostwie Po-
wiatowym wyjechała do niemieckiego 
powiatu Oberhavel. Samorządowcy 
oraz strażacy wzięli udział w spotka-
niu z miejscowymi służbami odpo-
wiedzialnymi za gaszenie pożarów. 
Niemieccy strażacy przygotowali sy-
mulowaną akcję gaszenia lasu w któ-
rej udział wzięła również nasza dele-
gacja. Wyjazd jest kolejnym z przykła-
dów współpracy strażaków z naszego 
regionu i Oberhavel. Dzięki kontaktom 
strażacy ochotnicy z powiatu bialskie-
go do tej pory otrzymali od zaprzyjaź-
nionego Oberhavel trzy samochody 
mercedes. 

18 października

Jazz Festiwal po raz siódmy
Na zaproszenie Bialskopodlaskie-

go Stowarzyszenia Jazzowego wice-
starosta Jan Bajkowski uczestniczył 
w organizowanym już po raz VII Pod-
lasie Jazz Festiwal. Festiwal od lat jest 
znany w Polsce, jak i za granicą. Uwa-
żany jest za największe wydarzenie 
artystyczne południowego Podlasia. 
Stanowi jedną z najlepszych wizytó-
wek kulturalnych Białej Podlaskiej.

19 października

80 lat OSP w Lisznej
Wicestarosta Jan Bajkowski 

uczestniczył  uroczystych obcho-
dach 80- lecia OSP w Lisznej. Uro-
czystości rozpoczęły się mszą św.  
w kościele p.w. M.B. Różańcowej  
w Sławatyczach. Następnie pod bu-
dynkiem OSP w Lisznej odbyło się po-
święcenie samochodu pożarniczego. 
W programie uroczystości nie zabra-
kło również wręczania odznaczeń re-
sortowych zasłużonym druhom.

21 października 
Konwent powiatów

21 października w Białce k. Par-
czewa odbył się  Konwent powiatów 
województwa lubelskiego. Podczas 
posiedzenia starostowie poruszali 
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25 października w Piszczacu mia-
ło miejsce otwarcie nowego ośrod-
ka zdrowi.  Na  uroczystość przybyli: 
wójt Jan Kurowski,  przewodniczący 
Rady Gminy Kamil Kożuchowski, dy-
rektor Lubelskiego Oddziału NFZ An-

drzej Kowalik, dyrektor Wojewódzkie-
go Ośrodka Medycyny Pracy Danuta 
Zawistowska, prezes Lubelskiego 
Związku Lekarzy Rodzinnych Praco-
dawców Teresa Dobrzańska- Pieli-
chowska oraz członkowie  Zarządu 
Związku, ksiądz proboszcz parafii 
Piszczac Michał Śliwowski, ksiądz 
proboszcz parafii prawosławnej w Za-
horowie Jan Kulik, prezydent Rotary 
Club Biała Podlaska Janusz Denisiuk, 
a także radni gminni, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych z terenu gminy 
oraz pracownicy zatrudnieni w Me-
dyku. Na zaproszenie odpowiedział 
również wiceminister zdrowia Marek 
Twardowski, który wystosował list 
z gratulacjami i życzeniami.

- pomysł budowy zrodził się przed 
8 laty - mówi Janusz Matusiak, kie-
rownik poradni. po prostu zaczął nam 
dokuczać brak miejsca w starym bu-
dynku, a zwłaszcza brak pomieszcze-
nia na gabinet rehabilitacyjny. dzięki 
przychylności rady Gminy, po podję-
ciu przez nią stosownej uchwały, mo-
gliśmy zakupić działkę od gminy pod 
budowę tego obiektu. Chcę również 
podkreślić, że dążyliśmy do tego, aby 
w powstającym budynku zlikwidować 
lub znacznie ograniczyć wszystkie ba-

riery architektoniczne mogące być 
utrudnieniem dla ludzi chorych i w po-
deszłym wieku - dodaje Matusiak.

Projekt budynku, pięknie wpisu-
jący się swą bryłą w tradycję dworku 
wiejskiego, wykonał architekt Wie-

sław Bąk z Białej Podlaskiej. Realizację 
projektu powierzono firmie budowla-
nej Jerzego Bieleckiego z Ortela Kró-
lewskiego.

Prace zostały rozpoczęte w lutym 
2007 roku, a całkowicie zakończone 
(wraz z niezbędnymi odbiorami i wpi-
sami do odpowiednich rejestrów) 
w końcu sierpnia br.

Nowy ośrodek zdrowia mieści na  
parterze o powierzchni 220m kwadra-
towych cztery gabinety lekarskie oraz 
gabinet zabiegowy. W drugim etapie 
przewidziane jest do wykończenia użyt-
kowe poddasze z częścią administracyj-
ną i socjalną, a także mieszkalną (na wy-
padek konieczności pełnienia zleconych 
przez NFZ dyżurów nocnych).

Uroczystego otwarcia ośrodka 
zdrowia poprzez przecięcie wstęgi do-
konali: dyrektor Lubelskiego Oddziału 
NFZ Andrzej Kowalik, wójt Jan Kurow-
ski oraz wspólnik spółki Medyk Marek 
Sobolewski.

W dalszej części programu budy-
nek został poświęcony przez księdza 
Michała Śliwowskiego, a zebrani go-
ście zostali zaproszeni do zwiedze-
nia placówki. Uroczystość zakończył 
wspólny obiad.

Barbara Brodacka

Medyk w nowej siedzibie

kwestie rozdzielania środków RPO na 
lata 2008 - 2009. Ludwik Węgrzyn, 
ekspert Związku Powiatów Polskich 
zapoznał zebranych ze stanem prac 
nad nowelizacją ustawy o finansach 
publicznych. Podczas konwentu po-
wiat bialski reprezentował starosta 
Tadeusz Łazowski. 

22 października

Trzymaj Formę
22 października 2008 r. w sa-

li konferencyjnej Urzędu Miasta  
w Białej Podlaskiej odbyło się szko-
lenie dotyczące programu eduka-
cyjnego adresowanego do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ich rodziców 
„Trzymaj Formę”- podsumowanie 
II edycji programu na szczeblu kra-
jowym, wojewódzkim i powiato-
wym oraz wdrożenie jego III edycji 
2008/2009.  Szkolenie zorganizo-
wane zostało przez sekcję oświaty 
zdrowotnej i promocji zdrowia Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej z Białej Podlaskiej. Staro-
stwo Powiatowe reprezentowała An-
na Jureczek, inspektor ds. promocji  
i ochrony zdrowia.

23 października 

Inauguracja UTW
W Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Białej Podlaskiej odby-
ła się uroczysta inauguracja czwar-
tego roku akademickiego 2008/2009 
Uniwersy tetu Trzeciego Wieku. 
Uroczystej immatrykulacji słucha-
czy pierwszego roku dokonał rektor 
uczelni dr hab. prof. Józef Bergier.  
Bardzo ciekawy wykład inaugura-
cyjny na temat „Ajuta jako dzieło 
prof. Pierre’a Vellasa” wygłosił An-
drzej Krygier. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło również władz 
samorządowych, które reprezen-
towali: starosta Tadeusz Łazowski   
i Andrzej Czapski, prezydent miasta 
Biała Podlaska. 

24 października

Przeżyli z sobą tyle lat
24 października  w Domu Stra-

żaka w Tucznej odbyła się wyjątko-
wa uroczystość – jubileusz 50-le-
cia pożycia,małżeńskiego.  Uroczy-
stość  uświetnili obecnością: Tade-
usz Łazowski, starosta bialski, ksiądz 
Dariusz Cabaj, proboszcz parafii  
z Tucznej, ksiądz dziekan Jan Dmi-
truk, proboszcz parafii prawosławnej 
z Międzylesia,  Zygmunt Litwiniuk, 
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DOK. NA STR. 9

19 października odbyła się jubile-
uszowa uroczystość 80-lecia istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Lisz-
nej. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele p.w. M.B. Różańco-
wej w Sławatyczach. Mszę celebrowali 
kapelan diecezjalny strażaków ks. Ro-
man Sawczuk i ks. Marek Chomiuk.                                                                                
Założycielami OSP w Lisznej byli: 
Adolf Kroluk, pierwszy prezes i Sta-
nisław Sielski, pierwszy naczelnik. 
Kolejno funkcję prezesa sprawowali: 
Adolf Kroluk, Kazimierz Niciporuk, 
Czesław Sołoduszkiewicz  i Jan Ha-
siuk (do chwili obecnej). Natomiast 
naczelnikami OSP byli: Stanisław 
Sielski, Wacław Kroluk, Seweryn 
Szczepański, Eugeniusz Buczyński, 
Wacław Szkodziński, Józef Ciodyk, 
Czesław Sołoduszkiewicz, Jan Ha-
siuk, Wiesław Szczepański ( do chwi-
li obecnej).

W 1948 roku powstaje pierwsza 
drewniana remizo-świetlica, w 1963 
roku wybudowano murowaną strażni-
cę, a od 1975 roku funkcjonuje świetli-
ca OSP. W 1985 roku jednostka otrzy-
mała od Komendy Rejonowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Białej Pod-
laskiej używany samochód pożarniczy  

Żuk A-15, który służył do roku bieżą-
cego. W 2005 roku dokonano kapital-
nego remontu świetlicy OSP poprzez 
wydłużenie świetlicy, w 2006 roku wy-
konano instalację sanitarną w świetli-
cy OSP.  Remonty świetlicy były prze-

Gaszą od 80 lat
prowadzane z udziałem finansowym  
Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiej-
skich. W roku 2007 dokonano wymia-
ny pokrycia dachowego na strażnicy 
OSP, a roku bieżącym wykonano no-
we drzwi garażowe i kapitalny remont 
strażnicy OSP. Prace te wykonano przy 
wsparciu finansowym Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Lublinie 
i gminy Sławatycze. W roku bieżącym 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy zaku-
piono  samochód Mercedes (poświę-
cony na uroczystości) oraz zakupiono 
ze środków własnych chłodnię samo-
chodową do świetlicy OSP. Jednostkę 
tworzy 35 druhów, w tym 29 czynnych 
i 6 wspierających.

W okresie ostatnich 10 lat jednost-
ka  brała udział 43 razy w akcjach ra-
towniczo-gaśniczych, głównie na te-
renie gminy.

W ostatnich latach jednostka  zaj-
mowała czołowe miejsca w Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych, 
a w latach 2006 i 2007 startowała 
w Powiatowych Zawodach Sportowo 
- Pożarniczych. W uroczystości jubi-
leuszowej uczestniczyli: Jan Bajkow-
ski, wicestarosta bialski, Krzysztof 

Protaś, zastępca komendanta miej-
skiego PSP,  ks. kapelan Roman Saw-
czuk, ks. Marek Chomiuk,  ks. Michał 
Wasilczyk proboszcz parafii prawo-
sławnej w Sławatyczach, Józef Cho-

wójt gminy Tuczna. Podczas jubileu-
szu medalami „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” wyróżniono 20 par.

Spotkanie z młodzieżą
W dniach 24-27 października na 

zaproszenie władz powiatu bial-
skiego gościliśmy delegację pol-
skich dzieci i młodzieży działających 
przy parafii katolickiej w Samborze 
na Ukrainie. 24 młodych Polaków  
w wieku od 10 do 18 lat wraz z opie-
kunami i księdzem Andrzejem Kur-
kiem mogło zwiedzać urokliwe miej-
sca powiatu bialskiego, jego zabytki 
i  atrakcje turystyczne.

25 października

Spotkanie ze strażakami
W dniach 25-26 października na 

terenie powiatu bialskiego przeby-
wała delegacja strażaków z powiatu 
Oberhavel. Niemieccy strażacy zwie-
dzili komendę PSP w Białej Podla-
skiej oraz komendy OSP w Janowie 
i Neplach.

26 października

Oddanie drogi
Starosta bialski Tadeusz Łazow-

ski uczestniczył w uroczystym od-
daniu drogi w gminie Janów Pod-
laski.

Kodeńskie spotkania
W Kodniu odbyły się czwarte 

spotkania z poezją maryjną. Wziął 
w nich udział starosta Tadeusz Ła-
zowski.

27 października

Sesja Rady Powiatu
Podczas obrad XXVI sesji Rady Po-

wiatu radni zapoznali się z informacją 
o zgłoszonych i realizowanych przez 
Starostwo Powiatowe wnioskach  
z udziałem środków Unii Europejskiej. 
Zapoznali  się również z problematyką 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi w odniesieniu do unormowań 
zawartych w „Programie współpra-
cy powiatu bialskiego z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego”. Ponadto radni podjęli 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
powiatu bialskiego na 2008 r.

Zarząd Powiatu
Obradujący 27 października Zarząd 

podjął uchwały w następujących spra-
wach: zmiany układu wykonawczego 
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Tradycją stało się, że w pierwszych 
miesiącach nowego roku szkolnego 
odbywa się w Rudnikach finał gminne-
go konkursu „ Gmina Międzyrzec Pod-
laski – wczoraj – dzisiaj – jutro”. Pomy-
słodawcą i organizatorem jest dyrektor 
szkoły Andrzej Kurenda. 16 paździer-
nika rozstrzygnięty został finał szó-
stej edycji konkursu. Aby wziąć w nim 
udział, uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą w eliminacjach szkolnych.. Do 
finału kwalifikuje się po pięciu najlep-
szych uczniów z każdej szkoły. Tym ra-
zem do finału dotarło 29 uczniów z 7 
szkół podstawowych z gminy Między-
rzec Podlaski. Rok 2008  jest „Rokiem 
Karola Krysińskiego”  w powiecie bial-
skim, toteż w testach zawarte zostały 
pytania związane z dowódcą powsta-
nia styczniowego z Ziemi Międzyrze-
ckiej. Zorganizowana  została też wy-
stawka tematyczna w związku ze 145 
rocznicą powstania styczniowego

Komisja pod przewodnictwem Ry-
szarda Kornackiego wyłoniła  zwy-
cięzców. I  miejsce zdobyła Paulina 
Chmielewska z Tuliłowa, II  miejsce 
Aleksandra Hanas z  Halas,  III miej-
sce Rafał Kondraciuk z Rudnik i Hu-
bert Ziarek z Rzeczycy. 

Rozstrzygnięty został też konkurs 
na najciekawszą pracę plastyczną,  
przedstawiają miejsce pamięci na-
rodowej zna Ziemi Międzyrzeckiej. 
Wpłynęło 11 prac. Wszystkie były 
bardzo ciekawe i wykonane z dużym 
zaangażowaniem . Komisja przyznała 
następujące nagrody: I miejsce Kinga 
Chmiel z Rogoźnicy, II miejsce Nor-
bert Litwiniuk z Rudnik i III miejsce 
Natalia Muszynska  z Rzeczycy.

Atrakcyjne nagrody  i dyplomy 
wręczył  zwycięzcom  dyrektor szko-

Gminny konkurs historyczny

Gaszą od 80 lat

ły Andrzej Kurenda w asyście Marii 
Szmytko i dyrektora GOK Małgorza-
ty Hanas. Zwycięzcy otrzymali odtwa-
rzacze MP3, sprzęt turystyczny i spor-
towy, a wszyscy uczestnicy numery 
„Rocznika Międzyrzeckiego” przeka-
zane przez Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk z Międzyrzeca Podlaskiego. Na-
uczyciele przygotowujący uczniów do 
konkursu otrzymali od organizatora 
książkę wydaną przez Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk „Podlaski Powstaniec. 
Rzecz o Karolu Krysińskim”. 

Członkowie komisji gratulowali ucz-
niom ogromnej wiedzy o Małej Ojczyź-
nie, nauczycielom trudu przygotowania, 
zaś organizatorowi Andrzejowi Kuren-
dzie pomysłu i wytrwałości w organiza-
cji tak ciekawego przedsięwzięcia. 

Dodatkową atrakcją dla uczest-
ników konkursu oraz ich opiekunów 
była wycieczka po Podlasiu , która od-
była się 18 października.  Zwiedzono 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Romanowie, prawosławny 
monastyr w Jabłecznej, sanktuarium 
Maryjne w Kodniu, zabytkowy koś-
ciół modrzewiowy w Ortelu Królew-
skim oraz cmentarz mahometański 
w Studziance.

W dobie postępującej globaliza-
cji ważne jest, aby młode pokolenie 
identyfikowało się z miejscem, regio-
nem w którym żyje, uczy się i rozwija. 
O tym pamiętają nauczyciele z terenu 
gminy Międzyrzec  Podlaski.

Organizatorzy dziękują wójtowi 
Romanowi Michalukowi, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury z Międzyrzeca Mi-
rosławowi Zalewskiemu – MONT SAN 
Rogoźnica,  Ryszardowi Kornackiemu 
z Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

(AK)																												

miczewski, przewodniczący Rady 
Gminy, Dariusz Trybuchowicz, wójt 
gminy, przedstawiciele zakładów pra-
cy z tereny gminy Sławatycze, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Lisznej, Ra-
da Sołecka wsi Liszna, przedstawi-
ciele Zarządów OSP z terenu gminy 
Sławatycze. W trakcie uroczystości 
księża dokonali poświęcenia nowo 
zakupionego samochodu pożarni-
czego mercedes.

Jubileusz jednostki był okazją do 
odznaczenia zasłużonych druhów. 
Srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” uhonorowano Wiesła-
wa Szczepańskiego i Zenona Trybu-
chowicza.

Brązowe medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali: Marek We-
remczuk, Marek Hasiuk, Grzegorz 
Szczur, Krystian Struk  i Piotr Onu-
frijuk.

Odznaką „Zasłużony Strażak Po-
wiatu Bialskiego” wyróżniono: Jana 
Hasiuka i Kazimierza Niczyporuka.

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzy-
mali: Krystian Boguszewski, Patryk 
Boguszewski, Radosław Rudzki,  
Marcin Pawlik  i Marcin Jarocki . Od-
znaczenia i wyróżnienia wręczali Jan 
Bajkowski i Krzysztof Protaś.

Po zakończeniu uroczystości odbył 
się poczęstunek strażacki.

Bolesław Szulej 

budżetu powiatu bialskiego na 2008 
r., przekazania kierownikom powia-
towych jednostek organizacyjnych 
uprawnień do zaciągania zobowiązań 
z tytuł umów, których realizacja w ro-
ku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłości działania i termin 
zapłaty upływa w roku 2009.

29 października

Spotkanie z radą fundacji

Starosta Tadeusz Łazowski spot-
kał się z radą i zarządem Fundacji 
na rzecz KUL-u w Międzyrzecu Pod-
laskim.

30 października

Nowa jakość zarządzania

„Nowa jakość zarządzania wzmo-
cnienie kompetencji kadr urzędów po-
wiatowych i gminnych województwa 
lubelskiego”  pod takim tytułem w sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie-
go odbyło się szkolenie zorganizowa-
ne przez Związek Powiatów Polskich. 
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy 
wydziałów Starostwa Powiatowego 
oraz przedstawiciele urzędów gmin  
i miast powiatu bialskiego.  Spotkanie 
jest częścią projektu współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i budżetu państwa  
realizowanego w ramach: Programu 
Operacyjnego Kapitał ludzki Priory-
tet V, Działanie 5.2. Głównym celem 
projektu jest wzrost zdolności insty-
tucjonalnych samorządów regionu 
lubelskiego osiągnięty dzięki wysokiej 
jakości usług publicznych i zarządza-
nia rozwojem lokalnym.

Środki unijne w Małaszewiczach

30 października  starosta Tadeusz 
Łazowski i wicestarosta  Jan Bajkow-
ski w lubelskim kuratorium podpisali 
umowę, która umożliwia korzystanie 
ze środków UE Zespołowi Szkół w Ma-
łaszewiczach.

31 października

Inauguracja roku akademickiego

Starosta bialski Tadeusz Łazow-
ski uczestniczył w uroczystej inau-
guracji roku akademickiego w PWSZ  
w Białej Podlaskiej. Na uroczystość  
do bialskiej uczelni przybył również 
wiceprezes Rady Ministrów Grzegorz 
Schetyna.

Opr. Piotr Grzeszyk
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– zostawia pan po sobie jak naj-
lepsze wspomnienia. Miał pan dla nas 
zawsze czas, czuło się z pana strony 
ciepło wobec polski i naszego powia-
tu – takimi słowami starosta Tadeusz 
Łazowski zwrócił się do ambasadora 
Białorusi Pawła Łatuszki, który przy-
jechał do Białej Podlaskiej z pożegnal-

ną wizytą, w związku z zakończeniem 
swej misji dyplomatycznej w Polsce. 
Starosta podarował ambasadorowi 
poemat Adama Mickiewicza, ze sło-
wami: Proszę przyjąć na pamiątkę 
„Pana Tadeusza” od Tadeusza. – Ten 
prezent ma dla mnie charakter sym-
boliczny, wręcz rodzinny. Miło mi, tym 
bardziej, że mój dziadek był jednym 
z trzech tłumaczy tego dzieła na język 

białoruski. Cieszę się, że mogę rozma-
wiać w języku polskim, języku sąsied-
niego kraju. który jest ważnym part-
nerem dla Białorusi w Unii europej-
skiej i pod względem gospodarczym 
– dziękował Paweł Łatuszka. Dyplo-
mata przyznał, że w relacjach polsko-
białoruskich są trudne sprawy. Ale nie 
brakuje sukcesów, którymi można się 
chwalić. Dobrym przykładem może 
być współpraca powiatu bialskiego 
z rejonem brzeskim. Spotkanie ze sta-
rostą ambasador Łatuszka zakończył 
anegdotą. Udzielając kiedyś wywia-
du swojej telewizji, został zapytany 
o stan stosunków między obu naro-

dami. Odpowiedział, że jeżeli Polacy 
kupują białoruski chleb i piją białoru-
ską wódkę, to czy nasze relacje mogą 
być złe? Jednak tego wątku telewizja 
nie wyemitowała. 

W wypowiedzi dla dziennikarzy 
ambasador Łatuszka stwierdził, że 
wschodnie polskie pogranicze było 

dla niego niezwykle ważnym obsza-
rem w całej kadencji. Utworzenie kon-
sulatu białoruskiego w Białej Podla-
skiej uznał za swoje największe osiąg-
nięcie. Jego misja w Polsce trwała 6 
lat. W tym czasie wielokrotnie przeby-
wał na Podlasiu. 

Do sukcesów swej kadencji w Pol-
sce Paweł Łatuszka zaliczył też wspól-
ne z Polską odnawianie Kanału Au-

gustowskiego, czy otwarcie piesze-
go przejścia granicznego w Puszczy 
Białowieskiej. 

– niezwykle ważny jest wzrost ob-
rotów handlowych pomiędzy naszymi 
krajami. W ciągu sześciu lat mojej mi-
sji obroty wzrosły 5-krotnie. To dobra 
dynamika – mówił P. Łatuszka. 

Ciekawostką może być to, że na 
trzecim miejscu w imporcie two-
rów z Polski do Białorusi, jeśli cho-
dzi o asortyment, są jabłka. W ciągu 
pierwszych 8 miesięcy tego roku Bia-
łoruś kupiła ich za 20 mln dolarów. 
W tym samym czasie obroty w handlu 
produktami rolnymi między obu kra-
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jami wyniosły 156 mln dol. Saldo jest 
ujemne dla Białorusi. 

– nastąpił ogromny wzrost pol-
skich inwestycji na Białorusi. i to przez 
czołowe polskie firmy – podkreślił dy-
plomata.

Na początku października zakoń-
czyły się w Warszawie konsultacje  mi-

nisterialne, podczas których faktycz-
nie został uzgodniony projekt umowy 
o małym ruchu granicznym pomiędzy 
Białorusią i Polską. Teraz ta umowa 
trafi do Brukseli na uzgodnienia unij-
ne, co potrwa 2 – 3 miesiące. Potem 
dopiero nastąpi jej podpisanie. 

– Jak widać procedury są tu dość 
długotrwałe, tak że przewidujemy że 
umowa wejdzie w życie w połowie przy-
szłego roku – mówił P. Łatuszka. W wy-
niku porozumienia dla mieszkańców 
pasa przygranicznego, który obejmie 
m.in. Białą Podlaską i Brześć zostaną 
wydane przepustki uprawniające do 
wielokrotnego przekraczania granicy. 
Na początku będą one 2-letnie, potem 
5-letnie. Będą kosztowały 20 euro. Pro-
cedura ich wydawania nie powinna być 
zbyt skomplikowana, chociaż jak prze-
widuje dyrektywa Unii Europejskiej czas 
oczekiwania ma być dość długi. 

Ambasadora cieszy wznowienie 
w tym roku prac gospodarczej komi-
sji międzyrządowej na szczeblu wi-
cepremierów. Także ds. współpracy 
transgranicznej na szczeblu wicemini-
strów spraw wewnętrznych i spraw za-
granicznych. W Brześciu omówiła już 
ona perspektywę uruchomienia no-
wych przejść granicznych. Problemem 
są ogromne kolejki samochodów na 
przejściach towarowych i puste przej-
ścia osobowe, co jest spowodowane 
brakiem wiz przez ludzi. W najbliż-
szym czasie planowana jest rozbudo-
wa przejścia Sławatycze-Domaczewo. 
O rzekomym przejściu w gminie Ja-
nów Podlaski nie było mowy na żad-
nej komisji. – pierwszy raz o tym sły-
szę – stwierdził ambasador. 

Za niepowodzenie Paweł Łatuszka 
uważa to, że nie udało się w pełni uregu-
lować stosunków polsko-białoruskich. 

– To na pewno nie zależy w wiel-
kim stopniu od jednej osoby amba-
sadora. Chociaż były ku temu wielkie 
chęci. ale cieszę się, że dziś te relacje 
są w nieco lepsze. Ważne jest to, że 
zaczęliśmy jako sąsiedzi rozmawiać 
ze sobą – powiedział. 

Jerzy Trudzik

Ambasador pożegnał się z powiatem
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Ambasador pożegnał się z powiatem

27 października z inicjatywy rad-
nych powiatowych odbyła się debata 
rolna, na którą licznie przybyli zapro-
szeni goście w osobach: Marii Zwo-
lińskiej, radczyni generalnej w mi-
nisterstwie rolnictwa i rozwoju wsi, 
Franciszka Jerzego Stefaniuka i Sta-
nisława Żmijana, posłów na Sejm 
oraz dyrektorów i kierowników insty-
tucji zajmujących się wspomaganiem 
rolników.

Pierwszym punktem spotkania 
było uroczyste wręczenie w imieniu 
ministra rolnictwa Marka Sawickiego 
odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”. 
Odznaczenia odebrali: Grażyna Pana-
siewicz, Ireneusz Babicz, Krzysztof 
Bogusz, Marek Caruk, Marian Ch-

wedoruk, Zbigniew Ciesielski, Jó-
zef Daniluk, Jerzy Filipek, Jan Grze-
szuk, Antoni Korzeniowski, Sławomir 
Kuszneruk, Edward Maksymowicz, 
Sławomir Maliszewski,  Stanisław 

Piluszyk, Jan Rydz, Krzysztof Sadow-
nik, Marian Szpura, Zbigniew Turski. 
Odznaczeni nieobecni: Jan Zając, Ce-
zary Terpiłowski, Krzysztof Poleszuk, 
Ireneusz Norwa, Zbigniew Makaruk, 
Andrzej Jawoszek.

Odznaczenia otrzymują  rolnicy, 
którzy zarówno wynikami produkcyj-
nymi osiąganymi w gospodarstwie, 
jak i postawą społeczną wyróżniają 
się w swoim środowisku. Kolejnym 
punktem był a debata, którą prowa-
dził Przemysław Litwiniuk, przewod-
niczący Rady Powiatu.  Jako pierwszy 
głos zabrał starosta Tadeusz Łazow-
ski, który mówił o szansach i możli-

wościach rozwoju naszego terenu z ra-
cji przygranicznego położenia. Wielką 
szansą – jak podkreślał starosta, jest 
bliskość wschodniej granicy, która 

jest zarazem granicą unii europej-
skiej.  Szansą dla naszego rolnictwa 
jest również produkcja zdrowej żyw-
ności  tak bardzo dzisiaj cenionej i po-
szukiwanej przez wielu ludzi- kontynu-

ował starosta. Na koniec wypowiedzi 
wyraził słowa uznania dla rolników 
oraz podziękował za trud ich pracy. 
Następnie głos zabrała Maria Zwoliń-
ska, radca  generalny w ministerstwie 

rolnictwa i rozwoju wsi, która nakre-
śliła zebranym na sali kierunki polityki 
ministerstwa rolnictwa.  Dobrym roz-
wiązaniem jest- jak mówiła radczyni 
zakładanie przez rolników grup. Bo 
jak jest silna grupa to może stawiać 
odbiorcy warunki. Jednym z dobrych 
przykładów jest grupa powstała na 
Wielkopolsce, gdzie rolnicy założyli 
najpierw grupę trzodziarską, zbożo-
wą teraz zakładają mleczarską. W po-
dobnym tonie wypowiadał się poseł 
Franciszek Jerzy Stefaniuk. - W Pol-
sce każdy powinien wspierać drugie-
go. Jeden z drugim a nie jeden prze-
ciw drugiemu. Wówczas będą mogły 
funkcjonować grupy  rolnicze.

Jednym z wypowiadających się 
był Ireneusz Babicz, członek Zrzesze-
nia Producentów Warzyw i Owoców. 
Podniósł kwestię stabilności w rolni-
ctwie i kontraktacji. 

- My już w lutym już wiedzieliśmy 
za ile sprzedamy pomidory.  Zawiera-
ny były do 15 lutego stosowne umo-
wy, dzięki czemu można było zapla-
nować sobie cały rok. Na koniec wy-
powiedzi postawił pytanie, co trzeba 
zrobić, aby taki system zafunkcjono-
wał nie tylko w przetwórstwie pomi-
dorów.  

Zabierający głos radni, jak również 
będący na sali rolnicy sygnalizowali 
parlamentarzystom oraz radczyni mi-
nistra rolnictwa problemy, z jakim bo-
ryka się rolnik mieszkający na wschod-
nim obszarze Polski.  Debatę zamknę-
ło podsumowanie Marii Zwolińskiej, 
która odniosła się do niektórych zapy-
tań i zgłaszanych problemów.

(PG)

Rozmawiali o rolnictwie
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W bialskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej odbyła się już dzie-
wiąta w historii uczelni inauguracja 
nowego roku akademickiego. Jak za-
uważył rektor Józef Bergier, zawsze 
uświetniają te uroczystości znakomici 
goście. Tym razem, co szczególnie za-
akcentował: – Na inaugurację przybył 
sam wicepremier rządu Rzeczypospo-
litej Grzegorz Schetyna. – To ważny 
moment w historii szkoły, podsumo-
wanie dorobku 9 lat. Jestem tu po to, 
żeby podkreślić ten wysiłek i szacunek 
dla trudnej, ciężkiej pracy rektora, ka-
dry naukowej i studentów – powiedział 
wicepremier. I dodał: – Sukces szko-
ły takiej jak ta, pojawia się tylko wte-
dy, gdy jest dobra współpraca między 
samorządem, administracją rządową 
i władzami uczelni. 

Zdaniem Grzegorza Schetyny, 
PWSZ jest przykładem sukcesu i te-
go, „że wszystko jest możliwe.” – Bo 
przecież Biała podlaska to nie jest 
metropolia, czego w przyszłości ser-
decznie życzę, ani też miasto, które 
ma jakieś wielkie tradycje akademi-
ckie. dzisiejszy dzień to już nie tylko 
4 tys. studentów  i 10 kierunków, ale 
też decyzja ministra nauki o nadaniu 
pWSz uprawnienień do prowadzenia 
studiów drugiego stopnia na kierun-
ku turystyka i rekreacja. Życzę, żeby 
ten kolejny krok pozwolił wam otwo-
rzyć nowe możliwości, żeby ta szkoła 
mogła być dumna ze swoich absol-
wentów i żeby była ważnym punktem 
nie tylko na mapie Białej podlaskiej, 
w Lubelszczyźnie, ale żeby mogła być 
z niej dumna cała polska. Tego życzę, 
gratulując jednocześnie rektorowi, bo 
bez niego tego sukcesu by nie było – 
powiedział G. Schetyna.

Inauguracja z wicepremierem  
i marzeniami

Profesor dr hab. Józef Bergier 
podkreślił, że podjęcie kształcenia na 
drugim stopniu otwiera przed uczel-
nią nowe perspektywy.  – To dla stu-
dentów i ich rodziców dobra wiado-
mość. inspiruje nas ona jednocześnie 
do zmiany nazwy uczelni. Być może 
będzie to Bialska Szkoła Wyższa, któ-
ra przypomni funkcjonującą przed 400 

laty w Białej podlaskiej akademię Bial-
ską, filię Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– powiedział.

Uczelnia rozpoczyna nowy rok aka-
demicki 2008/2009 w nowym budynku 
akademickim. Naukę realizuje w niej 
4 tys. studentów, na 10 kierunkach, 
z 23 specjalnościami. Na ich rzecz 
pracuje 317 osób, w tym 227 nauczy-
cieli i 90 pracowników administracji 
i obsługi. Do swojej dyspozycji mają 
nowoczesną bibliotekę z 15 tys. wo-
luminów. W bieżącym roku akademi-
ckim ruszył nowy kierunek inżynierski 
- rolnictwo ze specjalnościami rolni-

ctwo ekologiczne oraz projektowanie 
terenów zielonych. Uczelnia wyda-
ła w poprzednim roku akademickim  
9 podręczników, zorganizowała 6 kon-
ferencji naukowych, w tym 2 między-
narodowe. Nauczyciele zaprezento-
wali swój dorobek w 261 publikacjach 
afiliowanych przez PWSZ. Systema-
tycznie powiększa się grono studen-
tów zza wschodniej granicy. W PWSZ 
studiują Białorusini, Rosjanie i Ormia-
nie. Aktualnie jest ich 14. 

– Warunkiem szybkiego rozwoju 
uczelni jest stały rozwój naukowy. dla-
tego z zadowoleniem trzeba przyjąć 

fakt, że grupa kolejnych 8 nauczycieli 
uzyskała stopnień doktora. Trzech z in-
stytutu ekonomii i zarządzania, trzech 
z instytutu neofilologii i dwóch z insty-
tutu Turystyki i rekreacji. Grupa kolej-
nych kilkunastu pracowników posiada 
otwarte przewody doktorskie. To do-
bra wiadomość dla przyszłości naszej 
uczelni – zauważył J. Bergier. 

W bieżącym roku akademickim 
zostanie rozpoczęta budowa nowe-
go kampusu na terenie ponad 5 ha 
w odległości 200 m od uczelni. Prof. 
Bergier przytoczył stwierdzenie jed-
nej z gazet, że tam gdzie gasną przed-
siębiorstwa niejednokrotnie wzrasta 
przemysł edukacyjny. – Trudno sobie 
wyobrazić przemysł bardziej przyjazny 
dla środowiska naturalnego, jak i spo-
łecznego, niż ten zajmujący się rozwo-
jem intelektualnym – stwierdził. I zaraz 
dodał: – Mamy marzenia. To przygoto-
wany wniosek o uruchomienie kształ-
cenia na kierunku budownictwo oraz 
plany związane z kierunkiem mecha-
nika i budowa maszyn ze specjalnoś-
cią pilotaż. Być może kiedy następnym 
razem pan premier wyląduje na na-
szym lotnisku, to już w innej scenerii 
z udziałem naszej uczelni – zwrócił się 
do Grzegorza Schetyny. 

Jerzy TrudzikFo
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GMINA KONSTANTyNÓW

W Szkole Podstawowej w Komar-
nie Kolonii uczy się 100 uczniów i pra-
cuje 13 nauczycieli. 12 lutego br. spo-
łeczność szkolna postanowiła przystą-
pić do konkursu „Czysta Ziemia” ogło-
szonego przez starostę bialskiego. 
Wszyscy pracowali bardzo aktywnie. 
W związku z dużym zainteresowaniem 
ekologią, Rada Pedagogiczna przyjęła 
do realizacji autorski program edukacji 
ekologicznej, przeznaczony do  realiza-
cji w klasach IV-VI. Jest on kontynua-
cją programu innowacyjnego realizo-
wanego wcześniej w klasach I-III. Oba 
zostały zatwierdzone i wpisane do 
szkolnego zestawu programów. 

Po uzyskaniu akceptacji treści pro-
gramu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, szkoła wystą-
piła z wnioskiem o dotację  ze środ-
ków WFOŚiGW. Został on zaopiniowa-
ny pozytywnie. Przyznane pieniądze 

w kwocie 6.272 zł. wykorzystano na 
działania związane z ochroną środo-
wiska naturalnego. Programem objęci 
są wszyscy uczniowie od  zerówki do 
klasy szóstej. Część zadań, mających 
wpływ na ochronę środowiska, zosta-
nie zrealizowanych w listopadzie.

11 czerwca br. odbyły się zajęcia 
prowadzone przez redaktorów „Echa 
katolickiego” z zakresu segregacji 
śmieci, które przyczyniły się do zor-
ganizowania akcji zbiórki surowców 
wtórnych.  Przeprowadzone zajęcia 
uświadomiły dzieciom, jak ważna jest 
segregacja śmieci dla środowiska. Do 
zbiórki przystąpili uczniowie oraz ro-
dzice i nauczyciele. Zbiórka trwała od 
czerwca do września br. Do szkoły 
dostarczone zostały oznakowane po-
jemniki na makulaturę, plastiki i szkło. 

Czysta Ziemia
W sumie zebrano: 5 ton makulatur, 16 
m3 plastiku, 310 kg stłuczki szklane, 
190 kg elektrosprzętu i baterii prze-
znaczonych do utylizacji.                                     

Zorganizowano wycieczkę na po-
bliskie wysypisko śmieci, w celu pod-
kreślenia znaczenia tego miejsca dla 
społeczności lokalnej. Efektem  za-
jęć prowadzonych na łące i w lesie są 
zielniki wykonane przez dzieci i wy-
korzystywane jako pomoce dydak-
tyczne. Uczniowie sporządzili rejestr 
gatunków roślin rzadko występują-
cych w okolicy Komarna. Dokonany 
został monitoring okolicznych po-
mników przyrody oraz obiektów za-
nieczyszczających środowisko natu-

ralne okolicy. Uczniowie bacznie ob-
serwowali przyrodę. Robili zdjęcia, 
sporządzali notatki ze swoich obser-
wacji, dzielili się z koleżankami i kole-
gami swoimi uwagami i wnioskami. 
Podsumowaniem zadania była szkol-
na konferencja podczas, której mło-
dzi przyrodnicy podzielili się wiedzą                                     
i umiejętnościami. 

Zorganizowano dwie zielone szko-
ły w Porosiukach ( w czerwcu i wrześ-
niu br.). Uczniowie przebywając na ło-
nie natury nauczyli się korzystać z jej  
dóbr. Swoją postawą zasłużyli na mia-
no „miłośnika przyrody”.

Odbyła się wycieczka do Parku 
Krajobrazowego „Podlaski Przełom 
Bugu”. Uczestnicy wycieczki posze-
rzyli wiedzę z zakresu roślin chronio-
nych i opieki nad zwierzętami w okre-

sie zimowym. Podsumowaniem wy-
cieczki był konkurs plastyczny. 

Wycieczka do Białowieskiego Par-
ku Narodowego i Ciechanowca  zwie-
dzanie Muzeum Rolnictwa, szlaku Bia-
łowieskich Dębów i obserwowanie 
zachowań żubrów to bardzo ciekawe 
przeżycia. Uczniowie poznali działania 
instytucji i organizacji na rzecz ochro-
ny środowiska oraz ginących gatunków 
roślin  i zwierząt. Konkursy ekologicz-
ne, gdzie uczniowie z sukcesem zdo-
bywali nagrody i wyróżnienia: ogólno-
polski konkurs ekologiczny Eko-Planeta 
– wyróżnienie, konkurs wiedzy pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
I, II, III miejsce w etapie gminnym, V- 

miejsce w etapie powiatowym, „Mój 
las” – I miejsce w etapie okręgowym, 
„Spotkanie z przyrodą” – wyróżnienie. 
Szkolne konkursy o treści ekologicznej: 
- na najciekawszą gazetkę klasową „Po-
mniki przyrody w Polsce”, drama „Je-
stem młodym ekologiem”, konkurs pla-
styczny „Podlaski Przełom Bugu”, foto-
graficzny „Co mnie zachwyciło w lesie 
i na łące”, literacki „Reklamujemy eko-
logiczną żywność”

Szkolna biesiada ekologiczna to 
podsumowanie wszystkich działań.  
Zakup ekologicznych naczyń za pienią-
dze pochodzące ze zbiórki surowców 
wtórnych, pozwoliły dostrzec pozy-
tywne efekty i zachęcić całą społecz-
ność szkolną do włączenia się do dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska.

Małgorzata Pawelec
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GMINA BIAŁA PODLASKA

Jest w październiku dzień szcze-
gólny uznania zasług ludzi, bez któ-
rych trudno wyobrazić sobie postęp 
ludzkości. To właśnie za sprawą na-
uczycieli, ich szczególnej cierpliwo-
ści, wytrwałości i zdolności przeka-
zania wiedzy, zdobywamy nie tylko 
ważne informacje o otaczającym nas 
świecie, ale i cenne wskazówki przy 
wyborze właściwej drogi życia. Bez 
tytanicznej pracy pedagogów stopnia 
podstawowego nie byłoby później-
szych magistrów, profesorów, inży-
nierów, wysokiej klasy specjalistów 
z wielu dziedzin wiedzy. Właśnie za 
to, za trud i okazywane każdego dnia 
serce należą im się słowa uznania  
i gorącego podziękowania. Tegorocz-
ny Dzień Edukacji Narodowej świę-
towany był w naszej gminie w wyjąt-
kowo podniosłym nastroju. Pedago-
dzy wszystkich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych oraz pracownicy ob-
sługi spotkali się 13 października w 
hotelu „Delfin” z dyrektorem SAPO 
Grażyną Majewską, wójtem gminy 
Wiesławem Panasiukiem i przewod-
niczącym Rady Gminy Dariuszem 
Plażukiem. Wójt wyraził słowa głębo-
kiej wdzięczności za trud nauczycieli 
w kształtowaniu umysłów i charak-
terów młodych ludzi oraz za wska-
zywanie im pozytywnych wzorców 

Po raz drugi w historii Terespo-
la, Dzień Edukacji Narodowej wspól-
nie świętowali pracownicy oświaty  
w mieście. 13 października w budynku 
Zespołu Szkół Publicznych nr 1 zgro-
madzili się nauczyciele, wychowaw-
cy, pracownicy administracyjno-ob-
sługowi oraz emerytowani pracowni-
cy Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1, ZSP nr 1, Poradni Psychologiczo 
- Pedagogicznej oraz  przedszkola 
miejskiego. Na uroczystość przyby-
ło wielu gości. Akademię rozpoczął 
dyrektor ZSP nr 1 Zenon Iwanowski. 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmar-
łych w tym roku nauczycieli. Część 
artystyczną przygotowali uczniowie 
klasy I C gimnazjum, pod opieką Do-
roty Poleszczuk oraz chór Corda Vox, 
pod dyrygenturą Tomasza Jezuita. 
Ważnym punktem uroczystości było 
wręczenie nagród przyznanych przez 

Nauczycielom w podzięce

Fo
t.

 I.
 G

ra
bo

w
sk

i

Święto pedagogów
TERESPOL

dalszego rozwoju. O wysokim pozio-
mie kształcenia wymownie świadczy 
fakt, ze uczniowie ze szkół gminnych 
uzyskują wyniki sprawdzianów umie-
jętności na poziomie wyższym od 
średniej powiatowej. Życzył wszyst-
kim pedagogom zdrowia, radości, 
wytrwałości i miłości ze strony wy-
chowanków. Do gratulacji i życzeń 
dołączył przewodniczący RG Dariusz 
Plażuk, przypominając starania samo-

rządu o warunki lokalowe i wyposa-
żenie placówek oświatowych. 

Z wyjątkowej okazji zebrania się 
wszystkich pracowników gminnej 
oświaty, wójt W. Panasiuk wręczył 
nagrody pieniężne i dyplomy czterem 
wyróżniającym się w pracy edukacyj-
nej nauczycielkom. Otrzymali je: Bar-
bara Kociubińska- Koza, dyrektor SP 
w Sławacinku Starym, Bożena Ma-
sarz, pedagog szkolny PG w Ciciborze 
Dużym, Beata Zydlewska, nauczyciel-
ka SP w Grabanowie oraz Barbara Fili-
piuk, nauczycielka SP w Sworach.

Istvan Grabowski

dyrektorów placówek oświatowych  
oraz burmistrza Jacka Danieluka. 
Zdzisława Markowska, przewod-
nicząca ZNP wyróżniła najbardziej 
aktywnych działaczy związku. Przy-

byli goście wyrazili serdeczne po-
dziękowania za trud i pracę włożoną  
w wychowanie młodego pokolenia, 
jak również życzyli wytrwałości i si-
ły niezbędnej w pracy nauczycieli  
i wychowawców. Po zakończeniu uro-
czystej akademii, goście udali się na 
przygotowany poczęstunek.

Kamila Korneluk 
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GMINA JANÓW PODLASKI

28 września we wsi Bubel Granna 
miała miejsce uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy upamiętniającej 
nauczycieli pracujących w tutejszej 
szkole istniejącej od 1 listopada 1920r. 
do 31 sierpnia 1975 r. W pobliżu budyn-
ku byłej szkoły został ustawiony polny 
głaz, na którym wmurowano tablicę 
w kształcie otwartej książki z godłem 
Państwa Polskiego, krzyżem łacińskim 
i ,,kagankiem” oświaty. Na niej w chro-
nologicznej kolejności wykuto 14 na-
zwisk nauczycieli. Pierwszym z nich po 
wyparciu bolszewików w 1920 r. został 
Piotr Chwedoruk. Od 1935 r. pracował 
tu też Stanisław Łepecki. Jako czło-
nek AK w czasie okupacji został aresz-
towany przez Niemców i stracony na 
Majdanku.  Jego żona, Maria Łepecka 
wraz z żyjącym byłym nauczycielem 
Józefem Szpyrukiem dokonali odsło-
nięcia tablicy. Ufundowali ją byli ucz-
niowie i mieszkańcy wsi, którzy w ten 
sposób postanowili uczcić 90 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę w 1918 r. oraz ocalić od zapomnie-
nia pamięć o swoich nauczycielach 
i szkole. Obelisk poświęcił proboszcz 
janowskiej parafii ks. Stanisław Gra-
bowiecki w obecności wójta Jacka 
Hury. Ksiądz Mirosław Kostarzewski 
odprawił mszę św. w intencji zmarłych 
nauczycieli, mieszkańców wsi i żołnie-
rzy WP poległych w 1920 r. w okolicach 
Granny. Wartę honorową przy obeli-
sku pełnili harcerze z II Drużyny Star-
szoharcerskiej z gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Janowie Podlaskim, którzy 
złożyli też kwiaty i zapalili znicze na 

pobliskim grobie obrońców ojczyzny. 
W części artystycznej wystąpił chór 
Janowianie z wiązanką pieśni patrio-
tycznych, legionowych i żołnierskich. 
Okolicznościowy wiersz recytowała 
uczennica ZS im. Adama Naruszewi-
cza w Janowie Podlaskim. Folklor pod-
laski zaprezentował zespół śpiewaczy 
Pawłowianki. W tej uroczystości licz-
nie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy 
Granny, ale i okolicznych miejscowości 
oraz byli uczniowie. Niektórzy z nich 
przyjechali z Białej Podlaskiej, War-
szawy, Gdańska. W ten sposób, po la-
tach podziękowali swoim nauczycie-
lom i wychowawcom za ich trud i po-
święcenie, za przekazywane podstawy 
wiedzy i wpajanie miłości do Ojczyzny, 
co podkreślił były uczeń-regionalista 
Ryszard Boś. Na miejscu była zorga-
nizowana wystawa starych fotogra-
fii z życia mieszkańców wsi i szkoły. 
Były tez wyeksponowane dokumenty 
dotyczące bitwy w 1920r. na polach 
Granny. Odbył się również konkurs 
wiedzy o Grannie. Nagrody książkowe 
ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Janowa Podlaskiego. Przy ognisku in-
tegracyjnym z kiełbaskami, uczestni-
cy uroczystości mogli posilić się tez 
specjalnie wypieczonym w Grannie 
razowym chlebem ze swojskim ma-
słem, smalczykiem i kiszonym ogór-
kiem… Spotkanie przebiegało w milej 
i serdecznej atmosferze, w którym ,,rej 

wodził” Józef  Szpyruk wraz ze swymi 
uczniami. Niedługo zostanie wydana 
widokówka: „Bubel Granna – Szko-
ła Podstawowa 1.XI.1920 r. – 31.VIII 
1975 r.”, na której, m.in. zamieszczone 
będzie ,,familijne zdjęcie” wszystkich 
mieszkańców zgromadzonych koło 
pomnika. Część z nim oraz ,,grańscy 
emigranci” i rodziny byłych nauczy-
cieli, angażuje się już w przygotowanie 
wydawnictwa regionalnego, które ma 
się ukazać w przyszłym roku. Znajdzie 
się w nim też ciekawa kronika szkoły, 
którą prowadził śp. Stanisław Łepecki, 
nauczyciel z Granny

Tomasz Trochimiuk

12 października odbył się w Berezie 
trzeci gminny przegląd kapel  i zespo-
łów ludowych.  Przygotował go mię-
dzyrzecki GOK wspólnie z zespołem 
śpiewaczym Ale Baby i kapelą ludową 
z Berezy. Na scenie wystąpiły nastę-
pujące zespoły i kapele: Ale Baby i ka-
pela ludowa z Berezy, Jutrzenka  z ka-
pelą z Rogoźnicy, Echo  z Przychód,  
Leśne Echo z Zaścianek, Czerwone 
Korale i Harmonijkowe Echo z gminy 
Drelów. Bokinczanka z Bokinki Kró-
lewskiej, Wrzos z Kąkolewnicy, Tęcza 
z Brzozowicy Małej, Malwy z Koma-
rówki Podlaskiej, Ziemianki z Przega-
lin Dużych, Melodia z Domaszewni-
cy, Senior z Ulana oraz Świerżanki ze 
Świerżów.

Występy zespołów i kapel były 
prawdziwą uczta dla ducha wszyst-
kich uczestników przeglądu. Przy 
dźwiękach muzyki ludowej i śpiewie 
zespołów zabawa była znakomita do 
samego wieczora.  

Spotkanie było dobrą okazją, aby 
złożyć podziękowanie dla zespołów 
i kapel z gminy Międzyrzec Podlaski 
za ich pracę artystyczną, za podtrzy-
mywanie tradycji i kultury regionu. 
Ponadto uczestniczące zespoły otrzy-
mały od wójta Romana Michaluka 

Gmina Miedzyrzec Podlaski

Bereza 
podejmowała 
zespoły 
i kapele
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Pamięć o nauczycielach
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GMINA MIęDZyRZEc PODLASKI

Przez cały październik w Ośrodku 
Kultury, Tradycji i Edukacji w Żesz-
czynce czynna była wystawa prac 
artysty malarza Antoniego Gładuna. 
Wystawę zainaugurował wernisaż, 
na który przybyli autor prac i zapro-
szeni goście. Wśród nich dawni ko-
ledzy szkolni artysty, władze lokalne 
z wójtem  Krzysztofem Bruczukiem 
i proboszczem parafii w Żeszczynce 
ks. Bogusławem Michem  oraz daw-
ni i obecni uczniowie i nauczyciele. 
Po uroczystym otwarciu i obejrzeniu 

Sukcesem zespołu z Rossosza za-
kończył się jubileuszowy, 25. Sejmik 
Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Do 
finałowego przeglądu zostało zakwali-
fikowanych 12 najlepszych zespołów 
w kraju. Wśród nich Zielawa z Ros-
sosza, występująca z widowiskiem 
„Wianeczki, czyli wieczór panieński”. 
Przygotowania do wesela wiejskiego 
zyskały wcześniej uznanie jurorów 
na przeglądach w Drelowie i Stoczku 
łukowskim. Szczególnie podkreślano 
autentyczność scenografii, strojów, 
scenariusza i pieśni. Chwalono dobrą 
grę aktorów, idealnie wcielających się 
w wyznaczone role. Podobnie było 
w Tarnogrodzie, gdzie Zielawa otrzy-
mała dyplom „za wybitne osiągnięcia 
artystyczne”,  upominek oraz nagro-
dę finansową ufundowana przez mi-
nisterstwo kultury i dziedzictwa na-
rodowego.

Halczuk 

Zielawa 
w Tarnogrodzie

Gmina Sosnówka Gmina Rossosz

Pierwszy 
wiejski 
wernisaż

i dyrektora GOK Małgorzaty Hanas 
podziękowania i pamiątkowe upomin-
ki. Organizację przeglądu wsparli finan-
sowo i rzeczowo sponsorzy: Mariusz 
Filipiuk, radny powiatu bialskiego, Fir-
ma Remontowo-Wykończeniowa „Lu-
barg” Romana Lubki z Berezy, Firma 
MONT-SAN Mirosława Zalewskiego 
z Rogoźnicy, Wipasz z Międzyrzeca 
Podlaskiego, Apteki Centrum z Między-
rzeca Podlaskiego, Bank Spółdzielczy 
z Międzyrzeca Podlaskiego, Tadeusz 
Sawczuk, sołtys wsi Manie, Henryk 
Semeniuk, radny gminny, mieszkańcy 
Berezy: Kazimierz Kędzierski i Tadeusz 
Osak, oraz ubojnia drobiu Kazimierza 
Węgrzyniaka z Mań. Dziękujemy bar-
dzo za okazaną pomoc i wsparcie.

Organizatorzy
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prac był czas na wspomnienia przy 
biesiadnym stole. Uczestnicy spotka-
nia z miejscowym zespołem śpiewa-
czym okraszali wspomnienia pięknymi 
piosenkami sprzed lat.

Antoni Gładun to  rodak urodzo-
ny w Sapiehowie, gm. Sosnówka. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej 
w Żeszczynce oraz LO w Wisznicach 
postanowił kształcić się dalej.

Po ukończeniu studiów na wydziale 
sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu był przez wiele lat 
nauczycielem plastyki w Parczewie. 
Obecny emeryt, maluje od 1978 roku. 
W jego twórczości dominuje pejzaż ale 
spotykane są obrazy o innej tematy-
ce, np. martwa natura, obrazy świę-
tych, architektura, zwierzęta. Wielo-
krotnie uczestniczył w plenerach ma-
larskich oraz zbiorowych wystawach 
poplenerowych. W tym roku odbyła 
się jego pierwsza indywidualna wy-
stawa w Parczewskim Domu Kultury. 
Do Żeszczynki przywiózł na wystawę 

33 prace, wy-
raził też zgodę 
na ewentual-
ną odsprze-
daż n iek tó -
rych prac po 
zakończeniu 
wystawy. 

Żeszczyn-
ka choć jest 
m a ł ą  w s i ą , 
posiada pręż-
nie działają-
ce stowarzy-
szenie, które 
może rywali-
zować z nie-
jednym GOK-
iem.

Halczuk 



��10/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 

POWIAT BIALSKI

Zielawa 
w Tarnogrodzie

Na zaproszenie władz powiato-
wych gościliśmy od 24 do 27 
października delegację pol-

skich dzieci i młodzieży, działających 
przy parafii katolickiej w Samborze na 
Ukrainie. 24 młodych Polaków w wie-
ku 10 do 18 lat wraz z opiekunami 
i księdzem Andrzejem Kurkiem mogło 
zwiedzać urokliwe miejsca powiatu 
bialskiego, jego zabytki, atrakcje tury-
styczne. Dzieci nie po raz pierwszy by-
ły w Polsce, jednak za każdym razem 
jest to radosne i wzruszające zetknię-
cie ze źródłem polskiej kultury, piękna 
ojczystej ziemi, tradycji i języka. 

W trzydniowym planie przewidzia-
no poro atrakcji. Dzieci odwiedziły i zo-
baczyły miejsca kultu religijnego: dwa 
sanktuaria maryjne w Leśnej Podla-
skiej i Kodniu, najstarsze kościoły fun-
dacji Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, 
kolegiatę w Janowie Podlaskim, a tak-
że w cerkiew neounicką w Kostomło-
tach, mizar w Lebiedziewie. 

Młodzi Polacy z Ukrainy poznali 
także ciekawe miejsca w Białej Pod-
laskiej i powiecie bialskim. Obejrzeli 
wystawy w Muzeum Południowego 
Podlasia, udali się na spacer po Białej 
Podlaskiej, odwiedzili Uroczysko Za-
borek koło Janowa Podlaskiego. Du-
żą atrakcją był także pobyt w stadni-
nie koni w Janowie Podlaskim, gdzie 
mogły nie tylko zapoznać się z histo-
rią hodowli i miejsca, obejrzeć zabyt-
kowe budynki, ale przede wszystkim 
podziwiać przepiękne konie arabskie. 
Najbardziej jednak podobało się im 
ognisko na strzelnicy w Kobylanach, 
na którym organizacją czasu wolne-
go zajęli się strażacy z OSP „Stołpno” 
w Międzyrzecu Podlaskim, a także rejs 
statkiem po Bugu w okolicach Serpe-
lic. Żeby dzieci mogły zobaczyć jak 
najwięcej, posiłki  był organizowa-
ny w różnych miejscach. Dzięki temu 
dzieci zobaczyły Dom Pomocy Spo-
łecznej w Kozuli, a także Zespół Szkół 
w Janowie Podlaskim.

Miały też możliwość odwiedzenia 
Starostwa Powiatowego  i podzięko-
wania za organizację pobytu staroście 
bialskiemu i pracownikom Starostwa.

Młodzi turyści wszędzie byli przyj-
mowani z ogromną życzliwością i ty-
pową dla Podlasia gościnnością. Dzie-
ciom towarzyszyli pracownicy wydzia-
łu spraw społecznych oraz starosta 
i wicestarosta bialski.

Na pożegnalnej kolacji w interna-
cie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Leśnej 
Podlaskiej, w którym młodzież no-
cowała, każdy z uczestników dostał 
plecak z upominkami. Z pewnością 
wrażenia po weekendzie w powiecie 

Dzieci z Sambora na Podlasiu
bialskim na długo pozostaną dzieciom 
w pamięci i może jeszcze nas odwie-
dzą. Organizator wydział spraw spo-
łecznych  dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, aby polskie 

dzieci z Sambora mogły wyjechać 
radosne i zawieźć na Ukrainę pozy-
tywne wspomnienia z Południowego 
Podlasia.

(AJ)
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Starostwo Powiatowe wspomogło 
finansowo przygotowanie najnowszej 
edycji Podlasie Jazz Festivalu, imprezy 
która na dobre wpisała się w kalendarz 
imprez kulturalnych miasta i groma-
dzi każdego roku coraz większą grupę 
zwolenników. W tym roku koncertom  
przysłuchiwał się wicestarosta Jan 
Bajkowski.

Pierwszy dzień festiwalu zdomino-
wali wykonawcy z Białorusi, koncer-
tujący na Podlasiu po raz pierwszy. 
Występ młodziutkiej Nastii Niekraso-
wej potraktować wypada jak ekspery-
ment łączenia wschodniego folkloru 
z jazzową frazą. Wokalistka poszuku-
je nowych środków wyrazu. Najlepiej 
czuje się w rzewnych, wschodnich 
zaśpiewach, jakby wyjętych z kapel 
grających na weselach, ale próbuje 
też wokalizy wzorowanej na ciemno-
skórych wokalistkach i naszej Urszuli 
Dudziak. Szkoda, że przedstawiła tyl-
ko trzy utwory, w których nie zdołała 
odkryć pełni talentu.

Po takim wstępie pojawiła się for-
macja Apple Tea z Mińska, grająca, 
co niektórzy podkreślali na poziomie 
światowym. Ich koncert zdominowa-
ły ekspresyjne improwizacje muzyków 
w stylu fusion. Bardzo efektowny pod 
względem techniki występ bardzo po-
dobał się publiczności. Kontrabasista 
i nauczyciel muzyki Mariusz Polak wy-
szedł z sali oczarowany rzadko spoty-
kaną techniką, żywiołowością muzy-
ków i radością gry. Plastyka i konesera 
jazzu Romana Pieńkowskiego urze-
kła spontaniczność oraz improwiza-
cja. W samych superlatywach wypo-
wiadał się o Białorusinach szef grupy 
Chwilka Ireneusz Parafiniuk. 

Bardzo dobre wrażenie sprawił 
występujący w drugiej części SQUAD 

Marka Raduli. Oczarował on słucha-
czy nastrojem, perfekcyjną techniką 
i wirtuozerią gitarzysty.

W zespołach popowych (m.in. 
w Budce Suflera) był on tylko spraw-
nym technikiem. W towarzystwie jazz-
manów pokazał zdolności kreacyjne. 
Fantastycznymi dźwiękami malował 
wciągające publiczność obrazki. Mo-
głyby one z powodzeniem stanowić 
ilustrację porywającego filmu. 

- Aby grać z podobną energią 
i harmonią trzeba się wzajemnie lu-
bić. Spotykamy się od kilku lat, choć 
w różnych składach i niezbyt często. 
Mamy jednak nić porozumienia. Mu-

zyka instrumentalna daje nam radość 
i prowokuje do poszukiwania nowych 
brzmień - stwierdził po koncercie Ma-
rek Raduli. 

Występ SQUAD-u przypominał kli-
matem Mahavishnu Orchestrę m.in. za 
sprawą wyśmienitego skrzypka elek-
trycznego Adama Bałdycha.

Drugi dzień festiwalu upłynął pod 
znakiem mariażu jazzu z muzyką kla-
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syczną. Występujący po raz pierwszy 
w Białej Podlaskiej pianista Włodzi-
mierz Nahorny (pochodzący z Radzy-
nia Podlaskiego) bywa często przed-
stawiany jako Chopin muzyki synko-
powanej. Głownie ze względu na du-
żą wyobraźnię, romantyczne tematy 
i swobodę melodyczną komponowa-
nych przez siebie form. W towarzy-
stwie kontrabasisty Mariusza Bogda-
nowicza i perkusisty Piotra Biskup-
skiego, dawny współpracownik grupy 
Breakout przedstawił serię urzekająco 
pięknych obrazków, uwzględniających 
zarówno ludowe melodie kurpiowskie, 
jak też transkrypcje jazzowe Fryderyka 
Chopina ze słynnym Preludium E-moll 
na czele. Kiedy zespół wykonał urze-
kającą wersję instrumentalną przebo-

ju Nahornego „Jej portret” publicz-
ność wstała z miejsc i wiwatowała na 
cześć lidera.

Rewelacyjną niespodziankę spra-
wiła fanom grupa Open Trio, przy-
gotowując eksperymentalną wersję 
godzenia jazzu z filharmonią. Delikat-
na materia pastelowych kompozycji 
wibrafonisty Karola Szymanowskie-
go stała się polem doświadczalnym 
wspólnego grania z muzykami orkie-
stry kameralnej Filharmonii Lubelskiej 
im. H. Wieniawskiego. Koncert prze-
szedł najśmielsze oczekiwania. Było 
w nim coś kojącego i urzekającego 
zarazem.

- To fantastyczne i wzruszające do-
znanie. Czułam się jakbym była w ki-
nie- mówiła na gorąco polonistka Bo-
żena Juchimiuk.  Gitarzysta Marcin 
Maliszewski wyszedł z auli oszoło-
miony. – Po raz pierwszy zdarzyło się, 
by na tym festiwalu wystąpiły połą-
czone siły jazzmanów i filharmoników. 
O dziwo, nie było zgrzytów. Wszystko 
brzmiało pięknie, nastrojowo. Jestem 
pod wielkim wrażeniem sprawności 
muzyków i talentu aranżera.

Istvan GrabowskiFo
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BIAŁA PODLASKA

Nagrobki usytuowane na tere-
nie cmentarza kościoła para-
fialnego p.w. św. Anny funk-

cjonują w warunkach oddziaływa-
nia zewnętrznych czynników atmo-
sferycznych nieprzerwanie od czasu 
ustawienia w miejscu ekspozycji.

Materiały, z których zostały wy-
konane, uległy naturalnym procesom 
wietrzeniowymi, a dodatkowo koro-
zji na skutek wpływu czynników che-
micznych i fizycznych.

Zaistniałe przeobrażenia przyczy-
niły się do obecnego stanu nagrob-
ków z nieczytelnymi tekstami inskryp-
cji, z licznymi ubytkami formy, spęka-
niami, nieodpowiednimi uzupełnienia-
mi i rekonstrukcjami. Na skutek koro-
zji partii żeliwnych, ozdobnych detali 
oraz elementów metalowych i seg-
mentów ogrodzenia powstały znaczne 
ubytki i odkształcenia formy.

Korozja metalowych bolców spo-
wodowała spękania i rozwarstwienia 
kotwionych elementów kamiennych. 
Produkty korozji spłukiwane opada-
mi atmosferycznymi przebarwiły po-
wierzchnię kamienia szaro-czarnymi, 
nieestetycznymi nawarstwieniami. 
W miejscach zakażonych występują 
zielone formy mikroflory, szare i czar-
ne skupiska grzybów i porostów. Ce-

chy nagrobków wpływają bardzo 
niekorzystnie na właściwe obiektom 
sakralnym i dziełom sztuki wrażenie 
estetyczne i artystyczne.

W 2006 r. z inicjatywy członków 
Stowarzyszenia Koło Bialczan powstał 
Honorowy Komitet im. ks. E. Barba-

siewicza pod przewodnictwem pre-
zydenta miasta Andrzeja Czapskie-
go. W jego skład weszli: Bogusław 
Kaczyński, Roman Kłosowski, Jan 
Maraśkiewicz, Marek Światłowski, 
Jacek Martyniuk i nieżyjący już prof. 
Ludwik Maciag. 1 listopada 2006 r. 
komitet zorganizował pierwszą pub-
liczną kwestę na cmentarzu rzymsko-
katolickim przy ul. Janowskiej w Białej 
Podlaskiej, początkując zbieranie fun-
duszy dla ratowania najcenniejszych 
nagrobków na cmentarzu. Celem pro-
wadzonych kwest jest przeznaczenie 
uzyskanych środków pieniężnych na 
renowację i konserwację zabytko-
wych grobów. W wielu przypadkach 
nie posiadają

właścicieli, którzy mogliby o nie za-
dbać. Jest wśród nich mogiła pierw-
szego burmistrza miasta w niepod-
ległej Polsce Walentego Klimeckie-
go. Zaniechanie stosownych działań 
grozi zniszczeniem tych zabytkowych 
obiektów.

Zbiórkę zorganizowało i przepro-
wadziło Stowarzyszenie Koło Bial-
czan. Kwesty były organizowane 
w dniu Wszystkich Świętych i w Za-
duszki. Uczestniczyło  w  nich od 50 
do 110 wolontariuszy. Ilość zebra-
nych datków : łączna suma pieniężna 
wyniosła: w roku 2006 - 21 568,62 zł, 
w roku 2007 - 20 953,68 zł. Ponadto 
uzyskano dofinansowanie ze strony 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego: w roku 2007 - 112 951 zł,

w roku 2008 - 116 600 zł. Fundu-
sze zebrane podczas zbiórki zostały 
połączone ze środkami finansowymi 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, które 
przeznaczono na ten sam cel. Realiza-
cja zadania została prowadzona przez 
Kolo Bialczan i właściwy wydział Urzę-
du Miasta. Przygotowywano plan re-
nowacji w roku bieżącym, z uwzględ-
nieniem środków finansowych uzy-
skanych podczas kwesty, który posłu-
żył do złożenia wniosków o uzyskanie 
funduszy z dotacji celowych.

Prace remontowo konserwatorskie 
przeprowadzone w latach 2007-2008 

niżej wymienionych zabytkowych 
pomników i nagrobków przywróciły 
właściwy ich stan techniczny i zabez-
pieczyły przed niszczącym działaniem 
czynników atmosferycznych oraz po-
prawiły estetykę cmentarza. Projekt 
zrealizowany został zgodnie z pozwo-

leniem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Prace przebiegały zgodnie 
z harmonogramem.

W trakcie remontu oraz po jego 
zakończeniu na wszystkich grobach 
umieszczono tabliczki pamiątkowe 
z informacją o udzieleniu dotacji na 
ten cel ze strony Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. W ten 
sposób uratowano od zapomnienia 
16 nagrobków.

Oprócz tego z inicjatywy Koła Bial-
czan Urząd Miasta sfinansował odno-
wienie grobu ks. Mikołaja Dziedzickie-
go (byłego rektora Akademii Bialskiej) 
oraz grób rodziny Domaradzkich, 
znajdujących się na pozostałościach 
cmentarza sióstr Szarytek, położo-
nego na terenie starego szpitala przy 
ul. Artyleryjskiej. Wszystkie puszki 
do kwesty Koła Białczan od począt-
ku mają charakterystyczny kształt, są 
oplombowane i odpowiednio oznako-
wane. Każdy kwestarz przed wyjściem 
na cmentarz jest rejestrowany. Otrzy-
muje wtedy specjalny identyfikator ze 
zdjęciem oraz naklejki z logo Koła Bial-
czan, które wręczane są darczyńcom 
na znak ich hojności. Po zakończeniu 
kwestowania puszki są niezwłocznie 
otwierane w biurze kwest. Komisja 
przelicza uzbierane pieniądze i wpisuje 
na specjalną osobową kartę, na której 
składane są podpisy. Bilon i banknoty, 
po przeliczeniu trafiają do banku. Tam 
datki przeliczane są ponownie. 

– Wykonanie tak szeroko zakro-
jonych prac nie byłoby możliwe bez 
ofiarności mieszkańców Białej podla-
skiej i okolic, którzy nie szczędzą dat-
ków do puszek oraz bez udzielanego 
wsparcia finansowego Ministerstwa 
kultury i dziedzictwa narodowego, 
a także Urzędu Miasta Biała podlaska. 
Słowa podziękowania należą się rów-
nież tym bialczanom, którzy od wielu 
lat wspomagają nas, stając z puszką 
na cmentarzu przez wiele godzin, bez 
względu na pogodę. Bez ich pomocy 
zrobilibyśmy niewiele – mówi prezes 
Koła Bialczan Marek Światłowski.

(red.)

Uratowane od zapomnienia
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Drewniane kościoły PODLASIA

Cerkiew neounicka z Kostomłotów
Rys historyczny
Kościół katolicki obrządku bizan-

tyjsko-słowiańskiego powstał w Pol-
sce w latach dwudziestych XX wie-
ku. Zwolennikiem i organizatorem tej 
wspólnoty w Rzeczypospolitej Pol-
skiej był ordynariusz siedlecki Henryk 
Przeździecki, który wykorzystał sta-
nowisko Stolicy Apostolskiej w spra-
wie ewangelizowania prawosławnych 
i otrzymał na ten cel od papieża Piusa 
XI instrukcję Zelum Amplitudinis. Na 
jej podstawie biskup podlaski sprawo-
wał władzę jurysdykcyjną nad nowym 
obrządkiem i jego duchownymi. On 
też w 1924 roku sprowadził do Polski 
zakon jezuitów obrządku wschodnie-
go, których osiedlił w Albertynie ko-
ło Słonima. Tam została erygowana 
pierwsza parafia neounicka. Z czasem 

podobne pełnomocnictwa uzyskali 
także inni biskupi kresowi: wileński, 
piński, łucki i lubelski. Oni również 
w swoich diecezjach zaczęli orga-
nizować ośrodki neounii. W latach 
dwudziestych część wiernych 10 pa-
rafii prawosławnych na Podlasiu zde-
cydowała się odnowić unię z Kościo-
łem katolickim. Z uwagi jednak na to, 
że parafie te w swojej liturgii używały 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, 
a nie jak reszta grekokatolików w Pol-
sce rytu bizantyjsko-ukraińskiego po-
stanowiono, iż nowe wyznanie pozo-
stanie przy swoich dotychczasowych 

tradycjach. Duże znaczenie dla przyję-
cia takiego rozwiązania odegrała rów-
nież niechęć, jaką darzono Kościół gre-
ckokatolicki w pewnych kręgach kato-
lickiego duchowieństwa oraz władz 
polskich. Widziano bowiem w tym 
możliwość ukrainizacji neounitów, 
czego starano się za wszelką cenę unik-
nąć. Tym samym neounici nie weszli 
w skład Kościoła greckokatolickiego 
(unickiego), a opiekę nad nimi przejął 
Kościół rzymskokatolicki. Pod koniec 
1927 roku było już 14 parafii obsługi-
wanych przez 28 księży i skupiających 
ok. 20 tys. wiernych. Do 1939 roku po-
wstało 47 parafii. Kler neounicki liczył: 
1 biskupa, 39 księży i 31 zakonników. 
Od 1927 roku jezuici albertyńscy pro-
wadzili, dzięki pomocy biskupa Adolfa 
Szelążka, seminarium duchowne, któ-

re w 1932 roku przekształcono w Pa-
pieskie Seminarium Wschodnie z sie-
dzibą w Dubnie. Podobną instytucją 
w diecezji podlaskiej była sekcja unij-
na w seminarium duchownym w Jano-
wie Podlaskim. Istniało też seminarium 
neounickie w Wilnie. Powstały nowe 
odłamy męskich zakonów katolickich, 
które posługiwały się rytem wschod-
niosłowiańskim. Byli to: jezuici, study-
ci, bazylianie, redemptoryści, kapucyni 
i oblaci. Utworzono także żeńskie zgro-
madzenia zakonne dla neounitów.

Początkowo kler neounicki stano-
wili księża konwertyci, którzy przeszli 

z prawosławia na katolicyzm. Z cza-
sem zaczęło jednak przybywać du-
chownych katolickich wyświęconych 
dla nowego rytu. W 1931 roku obrzą-
dek bizantyjsko-słowiański uzyskał 
własnego biskupa. Z woli Stolicy Apo-
stolskiej został nim redemptorysta, 
Mikołaj Czarnecki. Nie uzyskał on jed-
nak jurysdykcji nad neounią, gdyż rząd 
polski nie wyraził zgody na utworzenie 
takiego kościoła katolickiego z powo-
du nie wyszczególnienia go w konkor-
dacie z 1925 roku. Innym powodem 
była niechęć władz polskich dla sze-
rzenia się neounii, postrzeganej jako 
instytucja działająca na korzyść ruchu 
narodowego Białorusinów i Ukraiń-
ców. Biskup był więc tylko wikariu-
szem apostolskim.

W okresie II wojny światowej wła-
dze III Rzeszy i Związku Radzieckiego 
rozpoczęły likwidacje struktur Koś-
cioła katolickiego rytu bizantyjsko-
słowiańskiego na ziemiach polskich. 
Wierni byli traktowani jako prawo-
sławni i włączani administracyjnie 
wraz z parafiami do cerkwi prawo-
sławnej. Po II wojnie światowej i zmia-
nie granic parafie neounickie na tere-
nie ZSRR zostały oficjalnie skasowa-
ne. Z parafii, które znalazły się w gra-
nicach Polski po 1945 roku, przetrwały 
tylko cztery: w Kostomłotach, Kodniu, 
Połoskach i Pawłowie Starym. Oprócz 
jednej w Kostomłotach, gdzie miej-
scowy proboszcz Aleksander Pryłucki 
postanowił pozostać przy tradycji rytu 
bizantyjsko-słowiańskiego i nie wpro-
wadził liturgii łacińskiej, reszta prze-
stała istnieć do lat sześćdziesiątych 
minionego wieku. Od 1957 roku opie-
kę biskupią nad tą niewielką wspólno-
tą sprawował jako ordynariusz war-
szawski kardynał Stefan Wyszyński, 
a po nim kardynał Józef Glemp.

W latach osiemdziesiątych XX wie-
ku podjęta została próba odrodzenia 
na ziemiach polskich katolickiego ży-
cia klasztornego w obrządku bizan-
tyjsko-słowiańskim. Przy aprobacie 
Prymasa Polski, Józefa Glempa przy-
byli z USA dwaj mnisi uniccy podlega-
jący jurysdykcji biskupa białoruskiej 
diaspory Włodzimierza Tarasowicza, 
którzy osiedlili się w Ujkowicach pod 
Przemyślem. Z powodu jednak kon-
fliktu z miejscową społecznością oraz 
ordynariuszem przemyskim, Ignacym 
Tokarczukiem, zakonnicy ci w 1994 
roku odeszli z kościoła katolickiego 
i założony przez siebie monaster św. 
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Cyryla i Metodego oddali pod jurys-
dykcję Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego.

Obecnie w Polsce w obrządku 
neounickim jest ochrzczonych około 
300 wiernych. Istnieje jedna parafia 
w miejscowości Kostomłoty. Litur-
gię w rycie bizantyjsko-słowiańskim 
sprawuje w Polsce kilku kapłanów. 
Jednym z nich jest obecny proboszcz 
w Kostomłotach, ksiądz Zbigniew 
Nikoniuk oraz były proboszcz kosto-
młockiej parafii, archimandryta Ro-
man Piętka. Od ubiegłego roku opiekę 
duszpasterską i jurysdykcję nad pa-
rafią kościoła katolickiego obrządku 
bizantyjsko-słowiańskiego w Kosto-
młotach sprawuje biskup siedlecki, 
Zbigniew Kiernikowski.

Kościół w Kostomłotach
Kostomłoty zostały wymieniane 

po raz pierwszy w 1412 r., kiedy wiel-
ki książę Witold nadał ją klasztorowi 
Augustianów z Brześcia. W XVI w. 
kupili ją od zakonników Sapiehowie. 
W I połowie XVIII wieku wybudowa-
na zostaje cerkiew. W roku 1874 zo-
stała przejęta przez prawosławie.To 
jedyna parafia neounicka zachowana 
na terenie powojennej Polski spośród 
parafii grekokatolickich, odnowionych 
na terenie Chełmszczyzmy i Podlasia 
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W ramach projektu Jarmark Bożo-
narodzeniowy 25 października w Ze-
spole Szkół Publicznych nr 1 odbyły 
sie warsztaty wokalne dla chóru szkol-
nego Corda Vox, prowadzone przez 
Natalię Niemen, córkę nieżyjącego 
artysty Czesława Niemena. Miały one 
na celu poprawę warsztatu wokalne-
go chórzystów. Wokalistka  profesjo-
nalnie podeszła do przedsięwzięcia, 
sprawdziła indywidualne możliwo-
ści każdego dziecka, nauczyła dwóch 
własnych piosenek, a plonem spot-
kania będzie najprawdopodobniej 
wspólne wykonanie Natalii z  chórem 
Corda Vox  podczas koncertu finało-
wego, jaki odbędzie się 14 grudnia 
w Terespolu. Natalia była pod wraże-
niem wspaniałej atmosfery, otwarto-
ści dzieci i chęci poznawania  wiedzy. 
Z drugiej strony chórzyści byli zauro-

Natalia 
śpiewała 
z chórem

w okresie międzywojennym. W tach 
1779 - 1875 była cerkwią unicką, na-
stępnie w latach 1875 - 1918 ponownie 
prawosławną. Pod jurysdykcję rzym-
skokatolicką powróciła jako neouni-
cka (obrządku bizantyjsko-słowiań-
skiego) w 1927 r.  W latach 1927- 1930 
świątynia przeszła kapitalny remont. 
Ówcześni włodarze wymienili okna, 
drzwi, remontowali wnętrze, wymie-
niali podłogi, budowali wieżę. Cerkiew 
jest drewniana, konstrukcji zrębowej 
z bali sosnowych. Dach kryty blachą 
ocynkowaną. Nawa prostokątnaod 
strony wschodniej przez przeważające 
załamanie ścian łaczy się z zakrystią. 
Po stronie zachodniej usytuaowana 
jest kruchta. Natomiast nad kruchtą 
usytuowany jest dach dwuspadowy 
stanowiący podstawę wieżyczki op-
artej na planie prostokąta, zwieńczo-
nej dachem czterospadowym. Pod-
łogi w cerkwi wykonane są z desek. 
W zachodniej  części nawy znajduje 
się chór muzyczny wspaty na dwóch 
słupach.

Do ważniejszych zachowanych 
zabytków należą ikona Bogurodzicy 
z Dzieciątkiem z XVII w. i ikona Chry-
stusa Pantokratora z XVII w. Wewnątrz 
cerkwi znajduje się cenna ikona z napi-
sem fundacyjnym i datą 1631 r. przed-
stawiająca św. Nicetasa (Nikitę), patro-

na parafii. Nabożeństwa odprawiane 
są w języku staro-cerkiewno-słowiań-
skim. Sanktuarium, z uwagi na swój 
wyjątkowy charakter, odwiedzane jest 
przez liczne pielgrzymki.

 Mieści się też przy nim Centrum 
Ekumeniczne. 

Piotr Grzeszyk

czeni wokalistką, jej miłym sposobem 
bycia i cierpliwością, jaką okazywała 
wszystkim. Warsztaty spełniły swo-

je zadanie, a każde dziecko wyniosło 
z nich coś pożytecznego dla siebie. 

Marek Ferens

Drewniane kościoły PODLASIA
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26 października br. miał miejsce rajd 
turystyczny „Podlaska Jesień 2008” im. 
Wacława Kononowa, który stanowił 
piątą rundę Turystycznych Motorowych 
Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM 
oraz czwartą rundę Turystycznych  Mo-
torowych Mistrzostw Strefy Wschod-
niej. Rajd zorganizował i przeprowadził 
Automobilklub Bialskopodlaski. Tego-
roczna edycja była poświęcona pamięci  
zmarłego tego roku Wacława Konono-
wa, wieloletniego członka i prezesa Au-
tomobilklubu Bialskopodlaskiego, który 
był pomysłodawcą i wieloletnim orga-
nizatorem tego typu rajdów.  

W rajdzie udział mogła wziąć każda 
chętna załoga (kierowca + pilot), bez 
względu na przynależność do Automo-
bilklubów czy też Klubów Motorowych, 
dysponująca sprawnym technicznie 
samochodem oraz ubezpieczeniem 
OC pojazdu i prawem jazdy (kierowca). 
Udział osób nie posiadających wiedzy 
w zakresie odczytywania nawigacyj-
nych znaków graficznych umożliwiło 
specjalne szkolenie przeprowadzone 
przed rozpoczęciem rajdu. 

Ostatecznie w rajdzie udział wzięło 
16 dwuosobowych załóg reprezentu-
jących: Automobilklub Chełmski, Au-
tomobilklub Rzeszowski, Klub Moto-
rowy „Pionier”  z Lublina, Turystyczny 
Klub Motorowy z Białegostoku, Auto-
mobilklub Bialskopodlaski oraz załogi 
nie zrzeszone.

Rajd składał się z trzech etapów: 
pieszego i dwóch samochodowych, 
przy czym wszystkie polegały na po-
konaniu oznakowanej trasy określonej 
w specjalnie sporządzonym dokumen-
cie o nazwie „itiner”, gdzie znajduje się 
cała trasa określona specjalnymi zna-
kami graficzno – nawigacyjnymi. 

Wszyscy uczestnicy spotkali się 
w najstarszej szkole średniej w Białej 
Podlaskiej tj. Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Józefa Ignacego Kraszewskie-
go, gdzie zapoznali się z historią szko-
ły, sięgającą 1628 r. Absolwentem tej 
szkoły był sam Józef Ignacy Kraszew-
ski oraz wielu innych w tym bohatero-
wie narodowi z okresu powstań np. 
ks. Stanisław Brzóska,  jak również 
osoby znane współcześnie m.in.: ak-
tor Roman Kłosowski, Bogusław Ka-
czyński. Następnie zawodnicy zwie-
dzili Park Radziwiłła wraz z zachowa-
nymi budynkami pałacowymi, oraz 
zwiedzili czasową wystawę Muzeum,  
która poświęcona jest miejscowemu 
rzemiosłu, nierozerwalnie związane-
mu z historią miasta i regionu.

Rajdowa jesień za nami
Start do pierwszego etapu nastą-

pił z I L.O. im. Józefa  Ignacego Kra-
szewskiego i prowadził wokół cen-
trum miasta Biała. Drugi etap rajdu 
rozpoczął się od pokonania spraw-
nościowej próby samochodowej 
z talerzem Stewarda na Placu Wol-
ności i przejechania wyznaczoną tra-
są z Białej Podlaskiej do Międzyrze-
ca Podlaskiego. Trzecim etapem był 
przejazd trasą pokrywającą się z tu-
rystyczną ścieżką rowerową „Dolina 
Krzny” w Pościszach, który kończył 
się w gospodarstwie agroturystycz-
nym „Tęczowy Folwark”. Zawodnicy 
pokonywali wszystkie etapy rajdu na 
podstawie dostarczonych przez orga-
nizatorów „itiner”, gdzie poszczegól-
ne trasy określone były specjalnymi 
znakami graficzno – nawigacyjnymi 
bez podawania nazw miejscowości. 
Ponadto w ramach rajdu uczestnicy 
rozwiązywali testy turystyczne, gdzie 
należało wykazać się dobrą znajomoś-
cią zabytków i atrakcji turystycznych 

miasta i powiatu Biała Podlaska, które 
zwiedzali w czasie trwania całego raj-
du oraz  test ze znajomości przepisów 
ruchu drogowego - BRD

Podsumowanie rajdu zorganizo-
wano w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Tęczowy Folwark”, gdzie 
na zmęczonych zawodników czekał 
obfity posiłek.

Zwycięzcami rajdu okazała się za-
łoga w składzie: Grzegorz Gorczyca 
i Marcin Wędzina z Automobilklubu 
Chełmskiego, a kolejne miejsca zaję-

li: drugie załoga w składzie: Radosław 
i Bożena Mikułowie z Automobilklubu 
Rzeszowskiego; trzecie załoga w skła-
dzie: Łukasz Laszewski i Michał Ma-
karuk,  nie zrzeszeni.  Natomiast w kla-
syfikacji klubowej zwyciężył Automo-
bilklub Chełmski przed Automobilklu-
bem Bialskopodlaskim i Automobilklu-
bem Rzeszowskim.

W czasie całego rajdu wszystkim 
zawodnikom jak przystoi gościnnej 
Ziemi Bialskiej towarzyszyła piękna 
jesienna pogoda. 

W podsumowaniu rajdu poza 
samymi zawodnikami wzięli udział 
współorganizatorzy tj.: dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodek Ruchu Dro-
gowego Zbigniew Kot i starosta bial-
ski Tadeusz Łazowski. Ponadto udział 
w podsumowaniu wzięli przedstawi-
ciele: prezydenta Białej Podlaskiej, 
burmistrza Międzyrzeca Podlaskie-
go, wójta gminy Międzyrzec Podlaski, 
dyrektora Polskiego Związku Moto-
rowego Sp z o.o Oddział Biała Podla-
ska oraz przedstawiciele sponsorów  
tj. firm: Car Oil Sp. z o.o. Biała Podla-
ska, Car Robex Biała Podlaska, Dealer 
Peugeot EXPAK Sp. z o.o Biała Pod-

laska, Szeptycki Sp. z o.o.  Autoryzo-
wany Salon i Serwis Nissan, Przed-
stawicielstwo UNIQA TU S.A. Biała 
Podlaska.

Cały rajd zakończył się wręcze-
niem nagród, pucharów i dyplomów 
wszystkim uczestnikom. Puchary 
ufundowane przez: Starostę Bialskie-
go, Prezydenta Miasta Biała Podla-
ska, Burmistrza Miasta Międzyrzeca 
Podlaskiego i Wójta Gminy Między-
rzec Podlaski wręczył starosta Tade-
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usz Łazowski, a nagrody ufundowa-
ne przez: Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Białej Podlaskiej, Car 
Oil Biała Podlaska, Car Robex Biała 
Podlaska, Dealer Peugeot Expak Sp. 
z o.o Biała Podl., Szeptycki Sp. z o.o., 
Autoryzowany Salon i Serwis Nissan  
Biała Podlaska, Polski Związek Moto-
rowy Sp. z o.o. Oddział Biała Podlaska 
i przedstawicielstwo UNIQA TU S.A. 
Biała Podlaska, wręczył praktycznie 
dla wszystkich uczestników dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Białej Podlaskiej Zbigniew 
Kot. Ponadto każdy uczestnik rajdu 
otrzymał z rąk prezesa Automobilklu-
bu Bialskopodlaskiego Marka Łysa-
kowskiego pamiątkowe dyplomy.

Jednocześnie należy serdecznie 
podziękować organizatorom poszcze-
gólnych tras rajdu, tj. prezydentowi 
miasta Biała Podlaska, burmistrzowi 

Międzyrzeca Podlaskiego i Wójtowi 
Gminy Międzyrzec Podlaski, którzy 
przygotowując je perfekcyjnie przy-
czynili się do sprawnego i bezpiecz-
nego przeprowadzenia całego przed-
sięwzięcia. Impreza ta tak miała na 
celu krzewienie wśród społeczeństwa 
wiedzy i kultury motoryzacyjnej, dzia-
łanie na rzecz podnoszenia bezpie-
czeństwa na drogach, popularyzację 
przepisów ruchu drogowego oraz 
propagowanie zasad bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Ponadto rajd miał 
również za zadanie pokazać piękno 
miasta Biała Podlaska i powiatu bial-
skiego oraz  miasta i gminy Między-
rzec Podlaski, zabytków tu znajdują-
cych się jak też różnych ciekawostek 
przyrodniczych i turystycznych – we-
dług nas organizatorów, współorga-
nizatorów i sponsorów rajd spełnił 
swoje cele.

Marek Łysakowski
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28 września na cmentarzu para-
fialnym w Wisznicach, miało miejsce 
uroczyste poświęcenie tablicy przy-
wracającej cześć pomordowanych 
przez Komunistyczny Komitet Rewolu-
cyjny w Wisznicach Oficerów Wojska 

Muzeum Południowego Podlasia 
z Białej Podlaskiej otrzymało  w bieżą-
cym roku dotację w kwocie 38.700zł 
na konserwację kolekcji (42 sztuk) 
prasy regionalnej z lat 1920-1954, wy-
danej na terenie Białej Podlaskiej oraz  
2 map Sławatycz z lat 1846-1947. Dru-
ga dotacja z funduszu Dziedzictwa 
narodowego w wysokości 36.231 
dotyczyła konserwacji 6 obrazów 
z kolekcji muzeum. Wybrane obiekty 
pochodzą z okresu XVII- XX w i sta-
nowią cenny fragment kolekcji malar-
stwa dawnego.

Ponadto muzeum uzyskało do-
tację celową w wysokości 50 tys. zł 
na realizację zadania „Muzeum Po-
łudniowego Podlasia – ośrodkiem 
zachowania i promocji dziedzictwa 
kulturowego regionu”. W związku 
z planowaną wystawą, poświęconą 
historii Białej Podlaskiej oraz  zespo-
łu pałacowego Radziwiłłów, na któ-
rej zostanie zaprezentowana galerię 
portretów bialskiej linii Radziwiłłów, 
zlecono wykonanie dwóch kopii ory-
ginalnych portretów, znajdujących się 
w zbiorach innych muzeów tj. Anny 
z Sanguszków Radziwiłłowej  oraz Lu-
dwika Radziwiłła.

Zakupiono do bialskich zbiorów 
kilka cennych eksponatów z XVIII- 
wiecznej  porcelany oraz zabytkowe 
meble, które stanowić będą uzu-
pełnienie wyposażenia stylowych 
wnętrz muzealnych. W przygotowa-
niu jest publikacja poświęcona hi-
storii bialskiego pałacu oraz folder 
Muzeum Południowego Podlasia. 
Wydano  trzy zestawy kart poczto-
wych popularyzujących regionalne 
kolekcje muzealne oraz archiwalne 
widoki Białej Podlaskiej. Są nimi: 
malarstwo Macieja Falkiewicza, Bia-
ła Podlaska w starej fotografii oraz  
ikony z kolekcji  Muzeum Południo-
wego Podlasia.

Wykonane zostały upominki pro-
mujące muzeum, miasto i  region 
m.in. reprodukcje wybranych akwarel 
T. Różyckiego znajdujące się w miej-
scowych zbiorach.

(red.) 

Polskiego pod koniec drugiej dekady 
września 1939 r. Organizatorzy zadba-
li o oprawę wydarzenia. Uroczystości 
poprzedziła msza święta celebrowana 
przez ks. kanonika Krzysztofa Czyr-
kę. Oprawę muzyczną mszy zapew-
niła orkiestra garnizonowa z Siedlec. 
Uroczystości swą obecnością zaszczy-
ciły poczty sztandarowe oraz goście. 
Poświęcenia pamiątkowej tablicy do-
konał ks. dziekan Krzysztof Czyrka 
w obecności licznie zgromadzonych 
mieszkanców Wisznic. Organizatorzy 
wygłosili okolicznościowe przemó-
wienia przy okazji dziekując wszyst-
kim gościom za przybycie. 

Biała Podlaska

Finansowe 
wsparcie 
muzeum

Gmina Wisznice

Poświęcenie 
pamiątkowej 
tablicy
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GMINA KODEń

Minęło 100 od chwili, kiedy w Swo-
rach wzniesiono kościół rzymskoka-
tolicki p.w. Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa. Z tej okazji odbyły się uro-
czystości, opisywane w poprzednim 
„Gościńcu Bialskim”. Dziełem, które 
pozostanie po jubileuszu jest książka 
„Z dziejów wsi i parafii Swory”. Mono-
grafia napisana przez dr Józefa Gere-
sza to historia wsi i parafii na społecz-
nym, kulturowym i historycznym tle 
rejonu południowego Podlasia. Prze-
siąkniętą heroizmem wiernych wobec 
działań caratu, podczas II wojny świa-
towej oraz  represji w PRL-u trudną 
historię tego miejsca, autor opisuje 
na podstawie materiałów źródłowy 
i zebranej dokumentacji. Jeden z roz-
działów poświęca  prześladowaniom 
unitów, albowiem parafia w Sworach 
utworzona była jako grekokatolicka. 
Pozycja przejrzysta, skonstruowana 
chronologicznie. W aneksie spisana 
jest niezwykła historia objawień  Mat-
ki Bożej w 1877 r. w lasach tzw. „Ło-
sochy” i związany z tym kult. Połowę 
książki stanowią zdjęcia, nie tylko hi-
storyczne, ale także te współcześnie 
zrobione, co wzbogaca pozycję. Za-
chęcamy do zapoznania się z pracą 
dr Geresza, a może stanie się ona in-
spiracją do szczegółowych badań nad 
historią Swór i tamtejszej parafii.

(AJ)

Każdy, kto zetknął się z bialską ko-
lejką wąskotorową, mógłby napisać 
swoją historię. Ileż wspomnień, ra-
dosnych chwil, ale także tragicznych, 
które wiązały się z podróżami, pracą, 
odwiedzaniem rodziny czy wyjazdami 
na jagody lub grzyby. Dokonał tego 
Andrzej Królik, syn Tadeusza, który 
w latach 1949-56 pracował jako za-
wiadowca. Są to misternie opisane 
wspomnienia „Moje dzieciństwo na 
„Ciuchci”. Losy pracowników włącza-
ją się w 56-letni okres funkcjonowa-
nia kolejki wąskotorowej, w historię 
Białej Podlaskiej i okolic od czasu za-
borów, poprzez okres międzywojen-
ny, aż do okresu PRL-u. Jak zaznacza 
na wstępie autor „Praca ta była pisa-
na bez specjalnego planu, po prostu 
absolutnie spontanicznie, pod wpły-
wem wracających wspomnień, po-
szerzonych o rozmowy z żyjącymi 
jeszcze, byłymi pracownikami bial-
skiej „ciuchci” oraz zdobywaniem 
coraz to nowych pamiątek i materia-
łów”. Tą formę opisu widać w kon-
strukcji książki i umieszczonym tam 
materiale ikonograficznym. 

Mimo, że autor pisze, że nie miał 
ambicji tworzenia pracy o walorach 
historycznych, jednak jest to doku-
ment nieoceniony zapisany z osobi-
stych doświadczeń i zweryfikowany 
z materiałem źródłowym. Podkreślić 
należy także bogaty zasób ikonogra-
ficzny tej pozycji, bo prawie 400 zdjęć 
i fotokopii dokumentów, niektóre na-
wet z XIX w. 

W Okczynie odbyły się 26 paź-
dziernika br. towarzyskie zawody 
wędkarskie o  największego drapież-
nika. Przygotowało je koło wędkarskie  
z Kodnia. Startowali zawodnicy z kół: 

Nowe wydawnictwo

Nowe wydawnictwo

Kolejowe wspominki

Dzieje wsi 
i parafii

Pogromcy drapieżników
Sławatycze, Siemiatycze, Sarnaki, Bia-
ła Podlaska, Józefów, Mońki, Janów 
Podlaski, Małaszewicze, Warszawa, 
Węgrów i Kodeń. Nagrody ufundo-
wali: koło wędkarskie z Kodnia oraz 
sklep wędkarski  „Sandacz” z Białej 
Podlaskiej.

Pierwsze miejsce zajął Łukasz 
Wawryniuk z Siemiatycz, drugie Wie-
sław Popko ze Sławatycz, trzecie Ro-
man Bondaruk z Kodnia, czwarte Sła-
womir Kaliszuk z Drohiczyna, a piate 
Tomasz Rodzianko z Siemiatycz. 

Zawody zakończono ogniskiem, 
gdzie zawodnicy wymieniali swoje 
spostrzeżenia, degustując produkty 
regionalne.

Agnieszka Nowacka 

Muszę przyznać, że przeglądając 
ową pozycję jeszcze przed wydaniem 
wzbudziła ona mój sentyment i ogrom-
ne zainteresowanie. Jako osoba mło-
da, nie doświadczyłam czasu kolejki, 
jednak z opowieści najbliższych for-
muje się swoisty obraz takiej komu-
nikacji. Bialska ciuchcia to nie tylko 
środek transportu, to ludzie, którzy na 
niej pracowali, to klimat lat minionych, 
to ludzkie losy i historie.  Niestety, nie 
dane mi będzie poznać jak jeździło się 
bialską „ciuchcią”, na szczęście zostają 
wspomnienia najbliższych i ta nieoce-
niona pozycja książkowa. 

Pozycja ukazała się w ramach Bi-
blioteczki Bialskiej.

(AJ) 
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GMINA TUcZNA

Kolejowe wspominki

Jesień kojarzy się z finiszem prac 
polowych. W wielu miejscowościach 
wyjątkowo udały się wykopki ziem-
niaków. Tegoroczne plony są znacznie 
wyższe, niż w ostatnich dwóch latach. 
Jeśli ktoś skutecznie walczył z zarazą 
ziemniaczaną, która atakowała niektó-
re pola, może liczyć na plony wielkości 
20-35 ton z 1 hektara.

- najlepsze wyniki w uprawie ziem-
niaków osiągnęli rolnicy na glebach 
pszennych - wyjaśnia Wacław Fiła-
tiuk, specjalista ds. technologii LODR, 
oddział w Grabanowie.  Urodzaj na 
kartofle wcale nie oznacza gwałtow-
nego wzrostu dochodów rolników. 
Ziemniaki spożywcze (największe po-
wodzenie mają odmiany żółte) sku-
powane są po 20-30 zł za kwintal. Na 
podlaskich targach rolnicy sprzedają 
je w workach 15-kilogramowych, bo 
rzadko też kto decyduje się w mieście 
kupować większą ilość na zimowe za-
pasy. Ustała niemal zupełnie sprzedaż 
większych partii kartofli na Śląsk czy 

24 października w Domu Straża-
ka w Tucznej odbyła się wyjątkowa 
uroczystość jubileuszu 50-lecia poży-
cia małżeńskiego, na który kierownik  
USC  Ireneusz Tereszkiewicz zapro-
sił 20 par. Uroczystość, którą swoją 
obecnością zaszczycili Tadeusz Ła-
zowski, starosta bialski, ks. Dariusz 
Cabaj , proboszcz parafii rzymsko-
katolickiej z Tucznej, ks. dziekan Jan 
Dmitruk, proboszcz parafii prawo-
sławnej w Międzylesiu,  Kazimierz Ha-
rasimiuk, zastępca przewodniczące-
go Rady Gminy i Zygmunt Litwiniuk, 
wójt gminy Tuczna, miała miejsce 
w odświętnie przygotowanej sali wi-
dowiskowej. Święto jubilatów umilały 
występy dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkół w Tucznej i zespół ludowy Bo-
kinczanka z Bokinki Królewskiej, któ-
ry występem porwał do tańca dostoj-
nych jubilatów i wszystkich zgroma-
dzonych. Przy lampce szampana i sło-
dyczach wspominano czasy sprzed 50 
lat. Jeden z mieszkańców Mieczysław 
Kukawski z Tucznej napisał specjalnie 
na tę uroczystość wiersz, który recy-
towała jego wnuczka. Uroczystość zo-
stała przygotowana przez Urząd Sta-
nu Cywilnego przy wydatnej pomocy 
Gminnej Biblioteki Publicznej i staży-
stów Urzędu Gminy.

 Medalami „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie” zostali odznaczeni: 
Czesław i Genowefa Artyszuk, Ste-

Złote gody w Tucznej
fan i Maria Chwiłatiuk, Włodzimierz 
i Anna Gołubczuk, Franciszek i An-
tonina Karpiuk, Bazyli i Stefanida 
Kondraszuk, Stanisław i Józefa Lip-
ka, Julian i Janina Litwiniuk, Tade-
usz i Janina Litwiniuk, Aleksander 
i Maria Łobacz, Władysław i Marian-
na Nazaruk, Ludwik i Aniela Piwoni, 

Wykopki i co dalej?
Wybrzeże. Mankamentem wielu rol-
ników jest nadal brak przechowalni, 
podobnych do tych, w jakich prze-
chowuje się np. jabłka. Zdecydowana 
większość kopcuje kartofle na zimę, 
a przy dużej warstwie śniegu trudno 
je wydobyć aż do wiosny. Z urodzaju 
na ziemniaki zadowoleni są hodowcy 
odmian przemysłowych.

Zdaniem producentów mączki 
ziemniaczanej, frytek i chipsów, plony 
pozwalają patrzeć optymistycznie na 
podniesienie produkcji i wyrobienie 
planów.  Przykłdowo zakład przetwór-
stwa ziemniaczanego Best z Przewłoki 
(pow. parczewski) może skupić (zgod-
nie z unijnym limitem) 13 tys. 600 ton 
i wynik ten gładko osiągnie. Dostaw-
cy, którzy nie muszą przebierać, sor-
tować, ani pakować kartofli w worki, 
otrzymują wypłatę w zależności od 
zawartości skrobi. Przy 20- procen-
towej zawartości plantatorzy mogą 
liczyć na 212 zł za tonę dostarczone-
go surowca.  Na zyski producentów 

nakłada się dodatkowo kryzys finan-
sowy, odczuwany już w ościennych 
krajach. Firmy produkujące mączką 
już odczuły spadek zainteresowania 
ich wyrobami z tak chłonnych dotąd 
rynków jak: Ukraina, Białoruś, Rosja 
i Mołdawia.

W powiecie bialskim nie ma trady-
cji uprawy ziemniaka na większą skalę. 
Rolnicy obsadzają ok. 20-30 arów na 
własne potrzeby. Ziemniaków używa 
się w naszej kuchni na rozmaite spo-
soby. Przyrządzane są z nich zupy, 
kluski, pierogi, placki. Spożywamy je 
w postaci gotowanej, pieczonej i sma-
żonej. Służą nawet do produkcji alko-
holu. Niektórzy nie tracą optymizmu.  
Ziemniaki obrodziły, są smaczne, nie 
mają oznak zarazy. Gdyby tak jeszcze 
cena była bardziej odpowiednia,  wiele 
osób poprawiłoby swój stan posiada-
nia. Niestety, ani kartofle, ani też zboże 
nie mają w tym roku zadowalającej ce-
ny. Niektórzy twierdzą nawet, że pro-
dukty rolne wyceniane są odwrotnie 
proporcjonalnie do artykułów produk-
cyjnych, a zwłaszcza surowców i pa-
liw. Od tych nikt rolnika nie zwolni, 
ani nie potraktuje w uprzywilejowany 
sposób.                                   (g)

Bronisław i Jadwiga Płuciennik, Ta-
deusz i Jadwiga Rudzccy, Bolesław 
i Józefa Semeniuk, Stanisław i Anna 
Suszczyńscy, Jan i Wera Tarasiuk, 
Jan i Aniela Walczuk, Włodzimierz 
i Lidia Walczuk, Włodzimierz i Euge-
nia Zawada.

(red.)
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W tym roku Poczta Polska 
świętuje wyjątkowy jubile-
usz 450-lecia swego istnie-

nia. Niewiele jest firm w Europie i na 
świecie, które działają nieprzerwanie 
od kilkuset lat.

A wszystko zaczęło się w 1558 ro-
ku, kiedy to król Zygmunt August usta-
nowił pierwsze połączenie pocztowe 
pomiędzy Krakowem a Wenecją.

W specjalnie wydanym przez niego 
przywileju czytamy między innymi:”...
mając na oku własną tudzież Naszych 
poddanych wygodę, abyśmy zarów-
no My, jak i oni mogli wygodniej do 
Włoch przesyłać zarówno listy, jako 
też i inne tam załatwiać sprawy - urzą-
dzamy stałą łączność, czyli ustana-
wiamy tak zwaną pocztę tj. rozstaw-
ne konie Kraków-Wenecja, kursującą 
stale w oznaczonych okresach, latach 
i dniach...” Zygmunt August włączył 
pocztę polską do sieci ówczesnych 
połączeń pocztowych w Europie. Prze-
syłki królewskie były nietykalne i gwa-
rantowały sprawny przepływ infor-
macji. Ilość listów dyplomatycznych 
i prywatnej, zagranicznej korespon-
dencji, przesyłanych przez pocztę, 
bardzo szybko rosła. Powołana przez 
Zygmunta Augusta poczta służyła 
przede wszystkim utrzymaniu stałych, 
zagranicznych kontaktów dyploma-
tycznych i handlowych, a także unie-
zależniała króla polskiego od kontroli 
poczty cesarskiej za pośrednictwem 
której wcześniej przewożono polskie 
listy do Włoch.

Dzieje poczty ściśle wiążą się z hi-
storią Polski. Na podłożu zachodzą-
cych w ciągu przeszło czterech wie-
ków wydarzeń społeczno - politycz-
nych i gospodarczych kształtowały 
się kierunki działania poczty. Jednak 
działała ona nieprzerwanie i w okre-
sie zaborów, jak i podczas l i II wojny 
światowej.

Dzieje Poczty w Białej Podlaskiej
Trudno jest ustalić, kiedy dokład-

nie powstał szlak pocztowy prowadzą-
cy przez Białą Podlaską. Wiadomo, że 
już na początku XIX wieku, przy ulicy 
Pocztowej w Białej Podlaskiej istniała 
stacja pocztowa, na której wymienia-
no konie pocztowe. Najstarsi, emery-
towani pracownicy pamiętają jeszcze 
rozbiórkę stajni pocztowych.

Gdy w połowie XIX wieku zbudo-
wano kolej łączącą Terespol z War-
szawą, zaczęto przewozić ładunki 

gościniec historyczny
pocztowe pociągiem. W pobliżu staj-
ni pocztowej, przy Placu Wolności, 
zbudowano budynek urzędu poczto-
wego. Koleje losu państwa polskiego 
zmieniały się na przestrzeni wieków, 
ale Poczta działała nieprzerwanie. Gdy 

w 1918 r. Polska odzyskała niepodle-
głość, budynek urzędu pocztowego 
w Białej Podlaskiej został wyremon-
towany, odpowiednio wyposażony, 
a pracowników umundurowano w re-
prezentacyjne, jednolite stroje. Pocz-
towcy odznaczali się wysokim statu-
sem społecznym, cieszyli się ogólnym 
szacunkiem, jako osoby pełniące ho-
norowe obowiązki służbowe.

W czasie II wojny światowej, urząd 
pocztowy, tak jak cały kraj, był okupo-
wany przez Niemców. Jednak Pocz-
towcy zawsze wiedzieli, że pracują dla 
społeczeństwa polskiego, a nie dla 
okupantów. Pomimo represji stoso-
wanych przez okupanta, wielu Pocz-
towców  włączyło się do podziemnej 
walki. Organizowali różnego rodzaju 
akcje sabotażowe i dywersyjne, pro-
wadzili nasłuch niemieckich rozmów 

telefonicznych i przechwytywali do-
nosy kolaborantów. Dzięki pracow-
nikom Poczty wiele ludzi uniknę-
ło aresztowania przez gestapo. Pod 
koniec II wojny światowej, podczas 
ucieczki wojsk niemieckich, budynek 
urzędu pocztowego został splądro-
wany i w dużym stopniu zniszczony. 
Po ogłoszeniu końca wojny przystą-
piono do usuwania zniszczeń i już 16 
sierpnia 1944 r. urząd pocztowy zo-
stał na nowo uruchomiony. Na po-
czątku przesyłki pocztowe przewożo-
no samolotem, później motocyklem 

i ambulansem pocztowym na trasie 
Warszawa - Terespol. Warunki pracy 
były trudne. Urząd był niedostatecz-
nie wyposażony, zimą słabo ogrzewa-
ny. Listonosze przedzierali się pieszo 
lub rowerami przez błotniste i nieod-
śnieżane drogi. Ładunki pocztowe 
przewożono zwykłymi furmankami, 
a podstawowym narzędziem pracy 
było liczydło. Z czasem warunki zaczę-
ły się poprawiać, dokonano kolejnych 
remontów budynku Poczty, zakupio-
no nowy sprzęt, m. in. maszyny do li-
czenia, samochody marki „Żuk”. Wy-
darzenia z grudnia 1981 r. przyniosły 
wiele ważnych zmian, zarówno w ży-
ciu kraju, jak i Poczty. Podczas stanu 
wojennego, Poczta w Białej Podlaskiej, 
tak jak i cały resort, została zmilita-
ryzowana. Zawieszono szereg usług 
pocztowych i telekomunikacyjnych. 
Dopiero zniesienie stanu wojennego 
przywróciło zwykłe zasady funkcjo-
nowania. W 2003 r. przeprowadzony 
został kolejny, kapitalny remont bu-
dynku, któremu Urząd Pocztowy Biała 
Podlaska 1 zawdzięcza  obecny, funk-
cjonalny i nowoczesny wygląd. W kli-
matyzowanej i komfortowo wyposa-
żonej sali operacyjnej klienci obsługi-
wani są przy 8 okienkach pocztowych 
oraz jednym stanowisku finansowym 
Banku Pocztowego.

Dzieje Poczty najlepiej oddaje wy-
stawa historyczna, którą można obej-
rzeć w Urzędzie Pocztowym Biała Pod-
laska 1, przy Pl. Wolności 9. Eksponaty 
i zdjęcia, zgromadzone na wystawie, 
pozwalają odtworzyć bogatą trady-
cję działalności pocztowej w naszym 
regionie.

Z tradycją w nowoczesność
Dziś Poczta nie kojarzy się już tyl-

ko z listonoszem dostarczającym list 
czy paczkę. Obecnie jest to przedsię-
biorstwo o charakterze sieciowym, 

Poczta Polska ma 450 lat

DOK. NA STR. 34
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GMINA JANÓW PODLASKI

26 października br. miało miejsce 
uroczyste otwarcie czterech zmoder-
nizowanych ulic Janowa Podlaskie-
go: ul. Sienkiewicza, Dolnej, część 
ul. Narutowicza i Skalskiego. Na in-
westycję składają się również nowe 
chodniki oraz kanalizacja burzowa 
wraz z separatorem, odprowadzają-
ca wodę do pobliskiej rzeki Czyżów-
ki. Przedsięwzięcie stanowi pierwszy 
etap projektu pod nazwą „Budowa 
i modernizacja 7 z 15 ulic w Janowie 
Podlaskim”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na lata 
2007 – 2013. 

Uroczystość rozpoczęto Mszą 
Świętą w kościele Trójcy Św., pod-
czas której ks. kanonik Stanisław Gra-
bowiecki modlił się w intencji władz 
samorządowych, a także wszystkich 
osób, których praca w samorządzie 
przekłada się  na poprawę bytu miesz-
kańców. 

Po mszy zainteresowani udali się 
na ul. Skalskiego, gdzie przywitali ich 
okoliczni mieszkańcy. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się między in-
nymi: wicemarszałek województwa 
lubelskiego Sławomir Sosnowski, 

MIESZKAŃCY ZADOWOLENI Z ULIC 
poseł Jerzy Stefaniuk, radny woje-
wództwa Ireneusz Stolarczyk oraz 
starosta Tadeusz Łazowski. Ksiądz 
kanonik dzielił się doświadczeniami 
z przeszłości podczas wizyt duszpa-
sterskich, uczęszczając tymi ulica-
mi. Wyraził głębokie zadowolenie 
nową infrastrukturą. Poseł Stefa-
niuk zwrócił uwagę na zaangażowa-
nie mieszkańców Janowa w reali-
zowane inwestycje, życzył pomyśl-
nego ukończenia projektu i wyraził 
chęć jak najszybszego spotkania się 
podczas otwarcia ostatniej z 14 ulic. 
Marszałek Sosnowski dziękował za 
możliwość częstego odwiedzania 
Janowa Podlaskiego. Mimo licznych 
obowiązków, zadeklarował, że w te-
go rodzaju uroczystościach będzie 
zawsze uczestniczył. Pochwalił gmi-
nę za wniosek, który został bardzo 
wysoko oceniony, zajmując drugie 
miejsce na 212 samorządów, z czego 
tylko 13 mogło liczyć na środki unij-
ne. Dzięki temu gmina uzyskała do-
finansowanie w wysokości 3 milio-
nów złotych. Marszałek zaapelował 
o bezpieczeństwo na drogach. Staro-
sta Tadeusz Łazowski pogratulował 
inwestycji, wspominając o szeregu 
innych przedsięwzięć na terenie gmi-

ny, które są lub będą w przyszłości 
realizowane. Przedstawił niełatwą 
sytuację w budżecie, jakim dyspo-
nuje powiat, w kontekście moder-
nizacji ulicy Piłsudskiego. Złożony 
wniosek na dofinansowanie zajmuje 
miejsce na liście rezerwowej. Ciepłe 
słowa do okolicznych mieszkańców 
skierował również prezes spółki Tre-
drom, wykonawcy inwestycji. Dzię-
kował  za cierpliwość, za to że, po-
mimo przedłużania się prac z uwagi 
na trudny i mokry teren, dotrwali do 
zakończenia robót. Na zakończenie 
wójt Jacek Hura jeszcze raz podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili 
się do realizacji inwestycji. Szcze-
gólne podziękowania skierował do 
marszałka Sosnowskiego oraz rad-
nego Stolarczyka. Zwrócił przy tym 
uwagę na trudności w pozyskiwaniu 
środków finansowych, na małą pulę 
i zbyt wiele potrzeb. Mimo wszystko 
nie będzie rezygnował z ubiegania 
się o pieniądze unijne. Jeszcze w tym 
roku zostanie ogłoszony przetarg na 
następny etap projektu, w roku przy-
szłym ruszą prace budowlane.

Po wspólnym przecięciu wstęgi, 
mieszkańcy serdecznie podziękowali 
za nowo oddane ulice, a zaproszeni 
goście udali się do szkoły podstawo-
wej na uroczysty obiad.

Adam Byszko

gościniec historyczny
obejmującym swym zasięgiem cały 
kraj. Jest to także firma oferująca sze-
roką gamę usług finansowych, ubez-
pieczeniowych i handlowych. Łącznie 
Centrum Poczty Oddział Rejonowy 
w Białej Podlaskiej zatrudnia 805 pra-
cowników. Sieć placówek pocztowych 
obejmuje 65 urzędów pocztowych, 
65 agencji i 1 filię. Swoim zasięgiem 
obejmuje pięć powiatów: bialski, lu-
bartowski, łukowski, parczewski i ra-
dzyński. Od 10 lat funkcję dyrektora 
pełni Halina Stasiewicz. Poczta Pol-
ska przedsiębiorstwo użyteczności 
publicznej i narodowy operator pocz-
towy ma przypisaną przez Państwo 
rolę szczególną, która oznacza dla niej 
nie tylko obowiązek bycia dostępnym 
dla mieszkańców kraju niemal w każ-
dym jej zakątku, ale również pewnego 
rodzaju własną aktywność skierowa-
ną na społeczności lokalne. To właśnie 
misja społeczna była powodem zor-
ganizowania konkursu plastycznego 
„Poczta wczoraj i dziś”, adresowanego 
do uczniów szkół podstawowych zlo-
kalizowanych na terenie działania Cen-

trum Poczty ORJ w Białej Podlaskiej. 
Konkurs nawiązywał swoją tematyką 
do 450-lecia Poczty Polskiej, a polegał 
na wykonaniu projektu znaczka pocz-
towego przedstawiającego Pocztę 
współczesną lub historyczną. Komi-
sja konkursowa miała twardy orzech 
do zgryzienia, bo nadeszło blisko 400 
prac, z których trudno było wybrać te 
najlepsze. Ostatecznie zwycięzcami 
konkursu zostali: Kinga Bocian, uczen-
nica kl. l z Czemiernik, w kategorii kla-
sy I-III oraz Wioleta Cegiełka, uczen-
nica kl. V z Huty Dąbrowy, w kategorii 
klasy IV-VI.

Laureaci pierwszych 3 miejsc oraz 
osoby wyróżnione otrzymali z rąk 
przedstawiciela Poczty dyplomy oraz 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na-
grodzone prace można obejrzeć na 
specjalnych wystawach, w urzędach 
pocztowych, właściwych dla umiej-
scowienia szkoły podstawowej lau-
reata konkursu. Uczestnicy konkursu 
użyli bardzo różnych technik i mate-
riałów, dzięki czemu ich prace były 
bardzo oryginalne w formie i treści. 
Nadesłane projekty znaczków były 

dowodem ich zaangażowania, pomy-
słowości i umiejętności plastycznych. 
Przyszłość, rzecz oczywista, jest nie-
znana, ale z pewnością w piątym stu-
leciu swojego istnienia Poczta będzie 
nieprzerwanie świadczyć usługi dla 
lokalnych społeczności.

Małgorzata Michalak

DOK. ZE STR. 30
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Jednym z najcenniejszych za-
bytków w świątyni rzymskokatoli-
ckiej w Łomazach jest tzw. cudowny 
obraz Chrystusa Króla umiejscowiony 
w bocznym ołtarzu. Nie ma swojego 
autora, ale jak świadczy przekaz po-
pularny wśród miejscowej ludności 
jeszcze w końcu XIX wieku, modli-
twa o wstawiennictwo za pośredni-
ctwem Chrystusa Króla (w koronie 
cierniowej) sprawiała cuda. Mało kto 
zdołał ją jednak zapamiętać. Dlatego 
wiernych bardzo ucieszyło odkrycie 
tłumaczenia, przekazanego niedaw-
no do łomaskiej parafii. Obraz był 
niegdyś szczególnie czczony przez 
miejscowych wiernych  oraz przez 
przyjeżdżających na miejscowe targi 
i jarmarki. W dokumentacji parafial-
nej w Łomazach przechowywana była 
sporządzona w języku ukraińskim spe-
cjalna modlitwa do obrazu. Staraniem 
poprzedniego proboszcza parafii, ks. 
kanonika Antoniego Bubeły  została 
przetłumaczona przez ks. Archiman-
drytę Romana Piętkę (parafia greko-
katolicka w Kostomłotach) najpierw na 
język rosyjski, a potem na język pol-
ski. Ks. Piętka otrzymał treść modlitwy 
przed. rokiem 2000. Tłumaczenie od-
nalazł dopiero w 2008 r. jego następca 
ks. Zbigniew Nikoniuk  i niezwłocznie 
przekazał parafii w Łomazach.
pieśń Jezusowi najsłodszemu 
krańce całego kraju
i wszyscy chrześcijanie, przychodzi-
cie.
do Jezusa przystąpmy
pokłon mu oddajmy
W obrazie łomaskim
Wszystkich ratuje przed złem
 proszących Go.
Odziany w chlamidę
Od Żydów krzywd doznawałeś
Wieńcem z cierni uwieńczyli
i trzcinęć w ręce dali
przez złych cierpiałeś
Tym to mówiłeś
 raduj się panie.
za bezmiar naszych win
Cierpi Boży Syn haniebnie
W lica uderzyli
z odzieży obnażyli
Srodze przy słupie schłostanyś
Bardzo okrwawionyś
 Jezusie nazareński.
królem i wojewodą
Chrześcijańskiego rodu Tyś Chrystusie

z łona Boga i Ojca
Całego tego świata Twórcy
zstąpiłeś był do piekieł.
dla wszystkich chrześcijan
 na  zbawienie.
Jedyny wszystkim Boże
kto wypowiedzieć może Twą mękę
ród człowieczy ukochałeś
krew za wszystkich przelałeś
Uczeń Cię wydał
Gdy Cię pocałował
 na hańbę złoczyńcom.
dziś każdy ludzki ród
Czeka na Twój cud (doznaje Twego 
cudu)
ratujący ode złego
Tu w obrazie Łomaskim
nazareńskim nazwanym
przez żołnierza podarowanym
 Winnickiego
Jam człek marnotrawny
do Ciebie Jezu Chryste przybiegam
do Ciebie Jezu przyjmij mnie
nie wydawaj na straszną mękę
przyjmij mnie pod swą rękę 
 Mnie grzesznego.
Cześć Ci składamy
i głowy skłaniamy
przed Twym obrazem
niechaj Ci będzie cześć w pieśni
Chwała na wieki wieków
i daj nam wszystkim prawo stać
i twe oblicze oglądać na wieki.
   amen.

Pochodzenie obrazu nie jest zna-
ne. Legenda mówi, że został przynie-
siony do kościoła w Łomazach przez 
wracającego z wojny żołnierza, któ-
remu w czasie snu ukazała się Matka 
Boska i poleciła pozostawienie obra-
zu w pierwszej napotkanej po dro-
dze świątyni, której dzwony usłyszy. 
Obraz żołnierz przekazał duchownym 
unickim w Łomazach i pierwotnie był 
on przechowywany w łomaskiej cer-
kwi unickiej, po jej spaleniu (ok. 1896 r.) 
„cudownie” odnalazł się w postawio-
nej przez cara cerkwi prawosławnej 
(1903), a po jej rozebraniu (1928-30) 
do nowego kościoła rzymskokatoli-
ckiego w Łomazach i znajduje się tam 
do dzisiaj – ołtarz boczny z obrazem 
św. Teresy wykonany staraniem ks. 
proboszcza Jana Hegiera. 

Krytycznej analizy wizerunku Chry-
stusa Króla z łomaskiego obrazu do-
konała staraniem obecnego probosz-
cza ks. Adama Kameckiego kustosz 

Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach 
Dorota Pikuła. Z listu przesłanego do 
parafii w Łomazach wynika, że obraz, 
„To artystyczne nawiązanie do rzeź-
by trynitarskiej z XVII w. i do tego, że 
Jezus, pokazując niewolnicze pęta, 
koi dusze. Zakon Trynitarzy powstał, 
by wykupywać niewolników chrześ-
cijańskich z rąk pogan. Stąd na rzeź-
bie i na obrazach, niewolnicze pęta”. 
Obraz łomaski może nawiązywać do 
Jezusa Nazareńskiego Brahiłowskie-
go, czyli do kultu rozpowszechnione-
go na Ukrainie i na Podolu od połowy 
XVIII w.

Zakon Trójcy Świętej od Wykupu 
Niewolników, czyli trynitarzy, został 
założony przez św. Jana z Mathy w XII 
w.  z charyzmatem wykupu niewolni-
ków z rak pogańskich. Działał pierwot-
nie na terenie Hiszpanii. 

Podsumowując działalność try-
nitarzy hiszpańskich, portugalskich, 
francuskich i włoskich historycy sza-
cują liczbę wykupionych niewolni-
ków na 46 tys., a niektórzy wskazują 
cyfrę 90 tys.

Znakiem obecności Trójcy Przenaj-
świętszej jest dla trynitarzy biały habit 
z czerwono-niebieskim krzyżem. Biały 
kolor symbolizuje Boga Ojca, czerwo-
ny oznacza żarliwość Ducha Święte-
go, zaś niebieski – zbawczy charakter 
Syna Bożego. W zakonie jest również 
rozpowszechniony kult Jezusa, który 
jest przedstawiany ze związanymi rę-
koma, z poranioną twarzą, w ciernio-
wej koronie, ponadto z trynitarskim 
szkaplerzem wyzwolonych na piersi. 
Pierwowzór takiej figury został nie-
gdyś wykupiony z rąk muzułmańskich 
w podobny sposób jak niewolnicy. 
Maryja jest czczona jako Matka Boża 
od Dobrego Wykupu i przedstawiana 
z trzosem w ręce i trynitarskim szka-
plerzem ofiarowanym wyzwolonemu 
człowiekowi. Jest z jednej strony wzo-
rem życia całkowicie poświeconego 
Przenajświętszej Trójcy, z drugiej sta-
nowi model i przewodzi w misji apo-
stolskiej skierowanej do biednych, po-
trzebujących i zniewolonych.

Kult Jezusa Wykupionego zwią-
zany jest z madrycka figurą Jesus de 
Midinacei, która hiszpańscy trynitarze 
wykupili wraz z grupą 211 chrześcijan 
w Meknesie (dz. Maroko) z rąk Maurów 
w czasie jednej z wypraw organizowa-
nych w celu uwolnienia niewolników. 
Jednym z takich wykupionych niewol-
ników był np. autor „Don Kichota”  Mi-
guel de Cervantes. Według legendy, 
figura miała być wykupiona za ilość 
złota odpowiadającą jej wadze. Ale 
zdarzył się cud i po złożeniu posągu 

Cudowny obraz 
i odnaleziona modlitwa

gościniec historyczny
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na szali wystarczyła do przeważenia 
tylko jedna moneta. Przewieziony do 
Madrytu wizerunek Jezusa Cautivo 
zasłynął wielkimi łaskami i do dzisiaj 
otoczony jest żywym kultem.

Do Polski przedstawiciele Zakonu 
Świętej Trójcy od Wykupu Niewolni-
ków przybyli na zaproszenie króla Ja-
na III Sobieskiego. Zakon miał w Polsce 
realizować swój charyzmat zwłaszcza 
na kresach ówczesnej Rzeczypospoli-
tej, gdzie częste były przypadki upro-
wadzeń do niewoli. Zakon działał w la-
tach 1685-1907 i miał swoje domy za-
konne w wielu miastach. Wszystkie 
klasztory starały się mieć w świąty-
niach kopie figury madryckiej uważanej 
za cudowną. Większość z wizerunków 
nie zachowała się do czasów współ-
czesnych z wyjątkiem wileńskiej, któ-
ra obecnie znajduje się w kościele św. 
Piotra i Pawła na Antokolu. W Polsce 
najbardziej realistyczna figura Jezusa 
Nazareńskiego Wykupionego znajduje 
się w kościele warszawskim na Solcu. 
Plastycznie różnicę między klasyczną 
figurą Jezusa Nazareńskiego a J. Ch. 
Wykupionym podkreśla zawieszony na 
piersiach trynitarski szkaplerz z niebie-
sko-czerwonym krzyżem, będący zna-
kiem wykupienia.

Zwrócenie uwagi najpierw w mod-
litwie – Pieśni Jezusowi Nasłodszemu  
na kwestie sprawiania cudów, wieniec 
cierniowy i królestwo, może mylnie 
prowadzić do traktowania wizerun-
ku łomaskiego, że jest to  Cudowny 
Obraz Chrystusa Króla (w koronie cier-
niowej). Z drugiej strony pieśń tchnie 
smutkiem, cierpieniem i spodziewa-
nym zbawieniem, wiarą w boską moc 
– Nie wydawaj mnie na straszną mę-
kę; przyjmij mnie pod swą rękę”. „I daj 
nam wszystkim prawo stać. I twe obli-
cze oglądać”, jako nadzieja na wolność 
całej Polski  u schyłku XVIII i w XIX 
wieku. Dwukrotne odwołanie w całej 
modlitwie do obrazu „łomaskiego” 
wskazuje na jego konkretność i jedno-
cześnie moc sprawiania cudów. Wy-
daje się ponadto, że jest tu także jakaś 
alternatywa do Cudownych Obrazów 
w Leśnej Podlaskiej i Kodniu, także do 
b. blisko położonego Ośrodka Maryj-
nego w Kolembrodach. Niewątpliwie 
jednak zarówno pęta, także krzyż try-
nitarski jednoznacznie wskazują, że 
w sensie historiograficznym i ikono-
graficznym jest to Jezus Nazareński 
Wykupiony (vide: treść pieśni).

Nierozstrzygnięta pozostaje kwe-
stia „Przez żołnierza podarowanym 

Winnickiego”. Może to dotyczyć na-
zwiska (nie występuje na opisywanym 
terenie), jednakże bardziej prawdo-
podobną jest wersja, że obraz przy-
był z Winnicy na Ukrainie. Winnica to 
w XVIII/XIX wieku miasto powiatowe 
na Podolu  na trasie kolejowej  Kijów-
Brześć ze znacznym odsetkiem ludno-
ści żydowskiej. W 1785 r. powstał tam 
kościół p.w. Św. Trójcy. Miasto splą-
drowane i zniszczone przez  Machmud 
Baszę w 1774 r. Był w mieście 20 listo-
pada 1781 r. król Stanisław August Po-
niatowski (fundator kościoła łomaskie-
go z 1783 r.), który przekazał miasto 
od 1789 r. synowcowi  Stanisławowi 
Poniatowskiemu, podskarbiemu li-
tewskiemu. 

Współcześnie wizerunek Jezu-
sa Nazareńskiego Wykupionego jest 
szczególnym znakiem wyzwolenia 
dla „współczesnych niewolników” 
– od alkoholizmu, narkomanii, nikoty-
nizmu, seksoholizmu, uzależnienia od 
hazardu, pornografii, komputera czy 
nawet telewizji. W Warszawie na Po-
wiślu Parafia Świętej Trójcy (świątynia 
potrynitarska) ma wyłożoną „Księgę 
redompcji” dla osób podejmujących 
się tego dzieła.

Romuald Szudejko

gościniec historyczny

Wesoło było 5 października w Żesz-
czynce.  Miejscowe Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych zorganizowa-
ło imprezę zamykającą cykl zbioru 
ziemniaków pod nazwą Żeszczyńskie 
Tertuchy. W imprezie uczestniczyli 
mieszkańcy wsi, zaproszone zespoły 
oraz indywidualni goście m.in. staro-
sta bialski Tadeusz Łazowski, sekre-
tarz Urzędu Gminy w Sosnówce  Ma-
ria Więcek i przedstawiciele Karczmy 
Podlaskiej z Kołacz.

Organizatorzy zaproponowali gry 
i zabawy pastusze oraz ziemniacza-
ny konkurs rodzin, który odbywał się 
przy wtórze piosenek wykonywanych 
przez zaproszone zespoły: Rumenok 
z Hołowna, Bokinczanka z Bokinki oraz 
Biesiadnicy z Żeszczynki. Na harmo-
nii przygrywał  Andrzej Charytoniuk. 
ODR w Grabanowie przygotował pięk-
ną wystawę różnych odmian ziemnia-
ków. Była nauczycielka z Żeszczynki, 
obecnie mieszkająca w Wisznicach 
Helena Kochan ofiarowała do izby re-
gionalnej dywan-pasiak.

Furorę zrobiła wizyta grupy jeźdź-
ców pod przewodnictwem Józefa So-
kołowskiego i Bogdana Bancarzew-
skiego, którzy proponowali darmowe 
przejazdy bryczką. Uczestnicy impre-
zy degustowali potrawy z ziemniaków 

Żeszczyńskie tertuchy
i na bazie ziemniaków, przygotowane 
przez członków stowarzyszenia.

Zaangażowaniem w przygotowa-
niach i przeprowadzeniu imprezy wy-
różnili się:  Krystyna Karpiuk, Joanna 
Wonsik, Urszula Chilczuk, Janina Buj-
nik, Maria Janos, Zbigniew Szołucha, 

Krzysztof Lewczuk, Andrzej Sawczuk 
i Jan Pilipiuk.

Uczestnicy konkursów zostali ob-
darowani nagrodami sponsorowany-
mi przez wójta Sosnówki oraz Lidię 
i Krzysztofa Sokołowskich, właści-
cieli sklepu w Żeszczynce.      Halczuk
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gościniec sportowy
Wielki sukces nadbużańskiej 
sztangi

Ciężarowcy z Teres-
pola znów w I lidze!

Wreszcie po kilku latach przerwy 
sztangiści MULKS Terespol ponownie 
będą występować wśród najlepszych 
krajowych drużyn, które w przyszłym 
roku przystąpią do rywalizacji o me-
dale drużynowych mistrzostw Polski. 
A wszystko dzięki dobremu wystę-
powi w Warszawie, gdzie rozegrano 
zawody czwartego rzutu II ligi w pod-
noszeniu ciężarów. Drużynowo pierw-
sze miejsce zajęło miejscowe Okęcie 
(1698,1 pkt.) przed MULKS (1675,4 
pkt.) i najgroźniejszym dla podopiecz-
nych trenerów: Stefana Polaczuka, 
Piotra Cecota i Marcina Makarskiego 
AKS Myślibórz (1663,0 pkt.).

W stolicy najlepiej zaprezentował 
się Piotr Leonienko, który wyrwał 130 
kg, podrzucił 20 kg więcej, co dało mu 
w dwuboju 280 kg i 341,5 punktów. 
Drugi rezultat uzyskał Daniel Masiuk 
– 307 kg w dwuboju (137+170), równo-
znacznych z 340,3 punktami wg tabeli 
Sinclair’a. Ponadto na wynik MULKS 
złożyły wyniki: Grzegorza Darczuka – 
339,3 pkt., 239 kg (107+132), Łukasza 
Seroczyńskiego – 336,2 pkt., 205 kg 
(95+110) i Damiana Seroczyńskiego 
– 318,1 pkt., 210 kg (90+120). 

W końcowej klasyfikacji II ligi 
pierwszą lokatę zajęło Okęcie Warsza-
wa – 6753,7. Drugim zespołem, który 
wywalczył awans, był MULKS Teres-
pol z dorobkiem 6659,5 punktów. Za 
nimi uplasowały się: AKS Myślibórz 
(6495,0), Hejnał Kęty (6490,3), Unia 
Hrubieszów (6388,3) i Andaluzja Pie-
kary Śląskie (6370,3)

Michał Fedoruk

Piotr Leonienko 
mistrzem Polski

W rozegranych w Warszawie mło-
dzieżowych mistrzostwach Polski 
do lat 23 w podnoszeniu ciężarów 
znakomicie wypadł Piotr Leonienko 
z MULKS Terespol, który w kategorii 
77 kg wywalczył złoty medal. Utalen-
towany ciężarowiec zaliczył wszyst-
kie próby. Kolejno w rwaniu 130, 133 
i 135 kg, następnie 145, 150 i 155 kg 
w podrzucie. Dało mu to w sumie 290 
kg, o 13 kg więcej niż uzyskał drugi 
w klasyfikacji Tomasz Wasieczko ze 
Znicza Biłgoraj.

Nieźle wypadli w międzywoje-
wódzkich mistrzostwach młodzików 
do lat 16 w Hrubieszowie jego młod-
si koledzy i koleżanka. Pierwsze miej-

sca zajęli: Wioletta Breczko w kat. 53 
kg (wynik 90 kg), Krzysztof Breczko 
w kat. 50 kg (140 kg) i Cezary Zabło-
cki w kat. 62 kg (168 kg), natomiast 
drugie: Mariusz Pietrzak w kat. 62 kg 
(155 kg), Dawid Jersak w kat. 69 kg 

(174 kg). (mf)

Współzawodnictwo sportowe 
szkół

Międzyrzeczanie 
najwyżej

Lubelski Szkolny Związek Sportowy 
i Kuratorium Oświaty ogłosiły wyniki 
współzawodnictwa sportowego szkół 
za rok 2007/08, prowadzone w trzech 
kategoriach wiekowych w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazja-
dy i Licealiady. Uroczystość wręczenia 
pucharów odbyła się w Lubartowie.

W punktacji IMS najlepiej ze szkół 
z naszego powiatu wypadła Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Międzyrzecu 
Podlaskim. Młodzi jej sportowcy za-
jęli w województwie lubelskim z 312 
punktami siódme miejsce. Kolejne kla-
syfikowane w czołowej setce placówki 
to: 39. Szkoła Podstawowa nr 1 w Te-
respolu (133 pkt.), 57. Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim 
(102 pkt.), 59. Szkoła Podstawowa 
w Ortelu Książęcym (101 pkt.).

Wysoko w bilansie Gimnazjady 
wypadło Gimnazjum Sportowe nr 
3 w Międzyrzecu Podlaskim. 389,5 
punktów dało mu czwartą lokatę. Da-
lej uplasowały się: 21. Gimnazjum nr 1 
w Terespolu (209 pkt.), 86. Gimnazjum 
w Konstantynowie (63,5 pkt.), 92. Gim-
nazjum w Piszczacu (60 pkt.).

Wreszcie w Licealiadzie, w której 
trzeci rok z rzędu najlepsze jest I Li-
ceum Ogólnokształcące im. J.I. Kra-
szewskiego w Białej Podlaskiej, na 
27. miejscu dostrzec można Liceum 
Ogólnokształcące w Terespolu (153 
pkt.), na 30. Liceum Ogólnokształcące 

w Międzyrzecu Podlaskim (145 pkt.), 
na 60. Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Międzyrzecu Podlaskim (70 pkt.), 
na 65. Zespół Szkół w Janowie Pod-
laskim (60 pkt.) i na 84. Zespół Szkół 
w Małaszewiczach (32 pkt.).

W ogłoszonej klasyfikacji powia-
tów bialski powiat ziemski wywalczył 
wysoką piątą lokatę. Na zgromadzo-
nych w sumie 2621,5 punktów zło-
żyło się 1055,5 zdobytych przez ucz-
niów szkół podstawowych, 1099 przez 
gimnazjalistów i 467 przez uczniów ze 
szkół ponadgimnazjalnych. (mf)

Piąty wśród 
nauczycieli

Mariusz Ochnik, nauczyciel w Ja-
nowa Podlaskiego, zajął piąte miejsce 
w XVIII Mistrzostwach Polski Nauczycieli 
i Pracowników Oświaty w tenisie stoło-
wym. Zawody rozegrano w Staszowie 
w województwie świętokrzyskim. (mf)

Puchar nie dla nas
Już w pierwszej rundzie bialsko-

podlaskich eliminacji piłkarskiego 
Pucharu Polski edycji 2009/10 zakoń-
czyły swój udział dwa uczestniczące 
w niej kluby z naszego powiatu. LZS 
Dobryń Duży przegrał 1:3 z reprezen-
tacją Bialskiej Ligi Szóstek Piłkarskich, 
a Agrosport Leśna Podlaska uległ 2:6 
drużynie KIKS Biała Podlaska, okazjo-
nalnie skrzykniętej tylko na pucharo-
we rozgrywki. Jak by tego było mało, 
KIKS wyeliminował później (5:2) ostat-
ni nasz zespół – Niwę Łomazy, która 
wcześniej wygrała 1:0 z Wodnikiem 
Siemień.                                      (mf) 

Mistrzowie powiatu
Rozegrano powiatowe f ina ł y 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimna-
zjady w tenisie stołowym. Miejsca 
w pierwszych trójkach wywalczyli: 
kl. IV i młodsze – Paulina Antyborzec 
(Kodeń), Anita Karpiuk (Sosnówka) 
i Julia Niedźwiecka (Motwica) oraz 
Kacper Adamczyk (Kijowiec), Karol 
Gryczyński (Chotyłów) i Dawid Ja-
kubczuk (Sławacinek Stary); kl. V-VI 
– Wiktoria Dobosz (Motwica), Nata-
lia Perzyna (Kijowiec) i Ilona Wołosiuk 
(Kopytów) oraz Patryk Łozak (Wólka 
Dobryńska), Mateusz Skrzyński (Roz-
wadówka) i Jakub Demeszko (Swory); 
Gimnazjada: Monika Wertejuk (Sos-
nówka), Aleksandra Trukawka (Zale-
sie) i Aleksandra Gaszewska (Jelnica) 
oraz Bartłomiej Jaszczuk (Jelnica), 
Emil Skórkiewicz (Rogoźnica) i Aron 
Żuk (Kodeń).                             (mf)

Nasz mistrz
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GMINA SŁAWATycZE

Z udziałem 228 zawodników odby-
ły się  pierwsze w Sławatyczach Biegi 
Radziwiłłowskie. Startowali również 
zawodnicy z Białorusi. Organizatorem 
byli: Zespół Szkół  i Gminny Ośro-
dek Kultury przy finansowym wspar-
ciu Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Gminy. Rozegrano 11 biegów w róż-
nych kategoriach wiekowych. Czo-
łowe miejsca w poszczególnych bie-
gach zajęli: dziewczęta  z roczników 
2000 –2001 -  Weronika Kłosowska 
(Kodeń), Aleksandra Perucka (Sos-
nówka), Sara Zagajska (Sławatycze); 
chłopcy z roczników 2000 –2001 – Pa-
weł Miłosz (Sławatycze), Piotr Koma-
cha (Sławatycze), Bartłomieej Kozicki 
(Sławatycze); dziewczęta z roczników 
1998-99 – Anita Karpiuk (Sosnów-
ka), Kornelia Łojewska (Sosnówka), 
Klaudia Spólna (Sławatycze); chłop-
cy z roczników 1998-99 – Anton Rad-
czuk (Miedno - Białoruś), Sebastian 
Okseniuk (Kodeń), Szymon Pawe-
lec (Kodeń); dziewczęta z roczników 
1996-1997 – Paulina Tymoszuk (Ko-
deń), Anna Filipek (Kodeń), Magdale-
na Dylik (Kodeń); chłopcy z roczników 
1996-97– Dawid Marchewka (Kodeń), 
Dymitr Gietmańczuk (Miedno- Bia-
łoruś), Karol Kotlarek (Sławatycze); 
dziewczęta 1995 – Olga Boguszew-
ska (Sławatycze), Magda Onieszczuk 
(Sławatycze), Monika Magier (Ko-
deń); chłopcy 1995 – Krzysztof Ma-
jewski (Kodeń), Eugeniusz Prokopiuk 
(Miedno - Białoruś), Mateusz Szulej 

20 i 21 września reprezentacja ka-
dry Polski  juniorów młodszych i ju-
niorów starszych w korfballu  rozgry-
wała mecze na turnieju  Junior Cup 
w słowackiej  Prievidzy. Po wakacyj-
nym zgrupowaniu kadry w Olsztynie 
był to pierwszy występ  w zagranicz-
nym turnieju, gdzie po dwudniowych 
zmaganiach  nasi reprezentanci nie 
dali większych szans rywalom, po-
konując dość wysoko  Węgrów i Sło-
waków. Trenerzy Waldemar Pietrzak 
i Mirosław Dawidiuk  są zadowoleni 
z występu  większości nowych  za-
wodników powołanych do kadry. Dru-
żynę kadry Polski reprezentowali za-
wodnicy z UKS ,,Hetman” Sosnówka :  
juniorzy U-16) Angelika Zielonka, Ra-
fał Diadik, Łukasz Karpiuk i Mateusz 
Wegera) oraz juniorzy U-19 (Angelika 
Sokołowicz, Emilia Pękajło, Grzegorz 
Hładun i Piotr Hołowieniec).

Mirosław Dawidiuk

GMINA SOSNÓWKA

Podwójny sukces juniorów

Biegi upamiętniające świetność Radziwiłłów
(Sławatycze); dziewczęta z roczni-
ków 1993-94 – Ewa Wereszczyńska  
(Sławatycze), Marta Sacharczuk (Ko-
deń), Monika Filipek (Kodeń); chłopcy 
z roczników 1993-94 – Dymitr Swer-
ba  (Miedno - Białoruś), Tomasz Na-
sada  (Sosnówka),  Marek Hasiewicz 
(Sławatycze);  open mężczyzn – Ma-
teusz Wieczosek (Kodeń), Adrian So-
łoduszkiewicz  (Sławatycze), Mateusz 
Kuczyński (Sławatycze).

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca  
I-III otrzymali medale, natomiast za 
miejsca IV-VI pamiątkowe dyplomy. 
Nagrody i wyróżnienia wręczali: wójt 

Dariusz Trybuchowicz, przewodniczą-
cy Rady Sportu Starostwa Bialskiego 
Tadeusz  Maziejuk, dyrektor Zespo-
łu Szkół Mirosław Wiśniewski oraz 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sławatyczach Bolesław Szulej. Or-
ganizatorzy dziękują  Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej i Straży Granicznej w Sła-
watyczach za pomoc w sprawnym 
przeprowadzeniu biegów a wszystkim 
uczestnikom biegów za  sportową ry-
walizację upamiętniającą ważne wyda-
rzenia  historyczne. Dla upamiętnienia 
tych faktów historycznych narodził się 
pomysł organizowania jesiennych bie-
gów radziwiłłowskich w Sławatyczach 
nad Bugiem na wprost centrum.       

 (BS)



��  czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2008   

Przysmaki PODLASKIE

Obiad jednodaniowyObiad jest naszym głównym posił-
kiem w ciągu dnia. Gospodynie stara-
ją się, aby składał się on z 2 a nawet 
z 3 dań. Jednak bardzo często bra-
kuje nam czasu  taki obiad przygoto-
wać. Wówczas możemy przygotować 
obiad jednodaniowy. Pod tą nazwą 
kryje się pełnowartościowa zupa lub 
odpowiednio zestawione drugie da-
nie.  Pamiętajmy jednak aby: obiad 
jednodaniowy był obfity, kaloryczny 
i zawierał jak najwięcej produktów 
żywnościowych z różnych grup, taki 
obiad może się składać z zupy lub dru-
giego dania, danie to (zupa lub drugie 
danie) zawierać musi zawsze – produkt 
węglowodanowy (mąka, kasza, ziem-
niaki, groch, fasola),  białko zwierzę-
ce (mięso, ryby, drób, jaja, sery) oraz 
różne gatunki warzyw, zupy jako posił-
ki jednodaniowe powinny być gęste, 
zawiesiste. Zaprawia się je najczęś-
ciej śmietaną lub zasmażką z tłuszczu 
i mąki. Podawać je należy z dodatkiem 
pieczywa, posiłki jednodaniowe, nie 
będące zupami, uzupełniać należy 
sosami i podawać z dodatkiem suró-
wek, uzupełnieniem jednodaniowego 
obiadu powinny być owoce lub napój 
owocowy.

Obiad jednodaniowy powinien 
spełnić swoją rolę: dostarczyć nie-
zbędnych składników pokarmowych 
w należytych proporcjach.

Poniżej podaję kilka wybranych 
przepisów potraw na jednodaniowe 
obiady.

Kapuśniak 
z warzywami

Składniki – 40 dag mięsa z kością, 
marchew, pietruszka, cebula, główka 
kapusty, 5 dag słoniny, 2 łyżki mąki, 
sól, 2 pomidory, zielenina.

Wykonanie – Podgotować mięso, 
a gdy będzie miękkie dodać drobno 
poszatkowaną kapustę, drobno po-
krojoną marchew, pietruszkę i cebulę. 
Razem ugotować do miękkości. Mąkę 
zrumienić na patelni, połączyć ze sto-
pioną słoniną, dodać do kapuśnia-
ku, zagotować. Miękkie mięso wyjąć, 
pokrajać na kawałki, włożyć do zupy. 
Pomidory pokrojone w małe kawałki 
włożyć do ugotowanej już zupy, posy-
pać zieleniną. Podawać z ziemniakami 
lub pieczywem.

Makaron z fasolą 
i mięsem

Składniki – 2 szklanki fasoli, 20 dag 
makaronu, 20 dag kiełbasy, 6 dag sło-
niny, 2 cebule, 4 pomidory, sól, pieprz, 
zielona pietruszka.

Wykonanie – Fasolę namoczoną 
poprzedniego dnia ugotować w tej sa-

mej wodzie. Ugotowany makaron roz-
łożyć cienką warstwa do ostygnięcia. 
Słoninę pokroić i stopić. Na słoninie 
podsmażyć drobno pokrojoną cebulę, 
obrane ze skórki i drobno pokrojone 
pomidory, drobno pokrojoną kiełba-
sę i wszystko razem kilka minut pod-
dusić. Do sosu włożyć makaron i fa-
solę, wymieszać, oprószyć pieprzem 
i podgrzać. Podawać posypane zielo-
ną pietruszką. Do tej potrawy można 
podać sałatę lub mizerię z ogórków 
ze śmietaną.

Ziemniaki z jajami 
i pomidorami

Składniki – 2,5 kg obranych ziem-
niaków, 4 cebule, 10 dag słoniny, 8 
jajek, 4 pomidory, 2 szklanki śmie-
tany, łyżka mąki, zielona pietruszka, 
sól, pieprz.

Wykonanie – Obrane ziemniaki 
ugotować, odcedzić. Posiekaną ce-
bulę podsmażyć na słoninie pokro-
jonej na skwarki. Jajka ugotować na 
twardo, obrać i pokroić w krążki. Po-
krojone w plasterki ziemniaki układać 
warstwami w płaskim naczyniu, każ-
dą z warstw polewać tłuszczem z ce-
bulą i następnie w kolejności – krążki 
jaj, pomidorów, posypywać pieprzem 
i solą – ostatnią warstwę powinny sta-
nowić ziemniaki. Śmietanę rozmieszać 
z łyżką mąki, zalać potrawę i podgrzać 
pod przykryciem. Można też wstawić 
do piekarnika. Koniecznym dodatkiem 
jest zielona sałata lub inna surówka.

Zapiekanka pikantna 
z ryżu

Składniki – 25 dag żółtego sera, 4 
szklanki ryżu ugotowanego na sypko, 
25 dag cebuli, 30 dag porów, 3 łyż-
ki tłuszczu, 2 jaja, 1 szklanka mleka, 
3 ząbki czosnku, sól, pieprz, papryka 
w proszku, 6 łyżek posiekanej natki 
pietruszki.

Wykonanie – Ser zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach, cebulę drobno 
posiekać i poddusić na tłuszczu. Do-
dać umyte i pokrojone pory, udusić, 
osolić i oprószyć papryką. Jaja umyć, 
rozbić do naczynia i  wymieszać z do-
datkiem mleka, doprawić solą, pie-
przem i papryką. Czosnek rozetrzeć 
z solą, dodać pod koniec duszenia 
do cebuli i porów. 20 dag sera wy-
mieszać z ugotowanym ryżem, dodać 
uduszone warzywa i posiekaną ziele-
ninę. Przygotowaną masę włożyć do 
żaroodpornego naczynia wysmaro-
wanego masłem, zalać mlekiem z ja-

jami i posypać resztą startego sera. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika 
i zapiec. Podawać z dodatkiem ostre-
go sosu pomidorowego lub grzybo-
wego oraz z surówkami.

Mięso duszone 
w warzywach

Składniki – 30 dag wieprzowiny,  
1 kg warzyw mieszanych warzyw 
(marchew, pietruszka, seler, por, ce-
bula) 1 łyżka mąki, 3 łyżki smalcu, sól, 
pieprz, majeranek, 2 szklanki ugotowa-
nej fasoli typu „piękny Jaś”, 1 szklan-
ka śmietany, 4 łyżki posiekanej natki 
pietruszki.

Wykonanie – Mięso oczyścić, 
umyć, pokroić w drobną kostkę, opró-
szyć mąką, lekko podrumienić na 
tłuszczu, podlać wodą, osolić i dusić 
na małym ogniu z dodatkiem drobno 
pokrojonej cebuli. Warzywa umyć, 
obrać, opłukać, rozdrobnić nożem lub 
na szatkownicy, wsypać do rondla, do-
dać tłuszcz, osolić i dodać mięso. Du-
sić pod przykryciem  około pół godzi-
ny, dolewając w miarę potrzeby trochę 
gorącej wody. Pod koniec duszenia 
dodać ugotowaną fasolę, majeranek 
i śmietanę. Przyprawić do smaku so-
lą i pieprzem. Podawać z dodatkiem 
makaronu lub ziemniaków. 

Kotlety mięsno-
ryżowe

Składniki – 30 dag mięsa wieprzo-
wego lub wołowiny bez kości, 5 dag 
słoniny, 1,5 szklanki ugotowanego 
na sypko ryżu, 1 jajko, 15 dag cebuli, 
2 łyżki oliwy, 4 łyżki posiekanej natki 
pietruszki, 4 łyżki tartej bułki, smalec 
lub olej do smażenia.

Wykonanie – Mięso oczyścić, 
umyć, osuszyć, pokrajać i zemleć 
w maszynce. Cebulę obrać, opłukać, 
pokroić w drobną kostkę, posolić, 
dusić na małym ogniu, mieszając aż 
zmięknie, dodać tłuszcz i zrumienić. 
Zmielone mięso dokładnie wymie-
szać z ryżem, jajkiem, cebulą, pie-
truszką. Doprawić solą i pieprzem. 
Z przygotowanej masy uformować 
cienkie, owalne kotlety obtaczając 
w bułce tartej. Smażyć na rozgrza-
nym tłuszczu z obu stron. Podawać 
można z dodatkiem ziemniaków, go-
towanych warzyw lub surówek. Moż-
na też przygotować sos (np. pomido-
rowy lub grzybowy)

przepisy wybrała: Bożena Warda 
 Lubelski Ośrodek doradztwa rolniczego 

Oddział w Grabanowie 
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GMINA KODEń

Po raz trzydziesty spotkali się 
jeźdźcy i sympatycy koni na 
terenie ośrodka jeździeckie-

go Eugeniusza Kuprysia w Kosto-
młotach na dorocznym Hubertusie. 
Stało się to 11 października. Impreza 
miała wyjątkowo uroczystą oprawę 
ze względu na okrągły jubileusz. Po-
goda w tym roku dopisała, wyjrzało 
słońce, zrobiło się ciepło, aczkolwiek 
w krajobrazie jesień jeszcze nie roz-
kwitła w pełni.

Minęło 30 lat, od kiedy to Euge-
niusz Kupryś, właściciel stadniny ko-
ni, były dyrektor PGR, promuje re-
gion, organizując konne gonitwy na-
wiązujące do dawnych tradycji. Przez 
wszystkie te lata gościli u niego znani 
artyści, przedstawiciele świata kultu-
ry, którzy sławili piękno tych terenów 
poprzez malowane obrazy jak artysta 
Maciej Falkiewicz, malarz z Janowa 
Podlaskiego, który w swoich dziełach 
preferuje tematykę końską, czy Ewa 

Bagłaj, autorka „ Broszki” i „Dublerki”, 
których to akcja dzieje się na naszym 
terenie, a kostomłocki Hubertus jest 
tu opisany.

Ewie Bagłaj dużo radości spra-
wiają przejażdżki konne na Grzywa-
czu (ostatni syn Głowicy czyli książ-
kowej Lolity) dar państwa Kuprysiów 
z podziękowaniem za książkę o Kosto-
młotach. Częstym gościem był nie-
żyjący już Ludwik Maciąg, wielki ma-
larz, piewca ziemi podlaskiej, żołnierz 
AK i wybitny profesor warszawskiej 
ASP.  Były czasy, że odwiedzał kosto-
młockie Hubertusy ks. Roman Pięt-

ka, do niedawna jeszcze proboszcz 
tutejszej neounickiej parafii (odszedł 
we wrześniu 2007 r.), dziś mieszkają-
cy w Lublinie.

Z gości, jacy przybyli na uroczy-
stość zauważyłem Tadeusza Grygla-
sa z Komarna. Przyjeżdża tutaj już od 

wielu lat, a w jego stajni stoją obecnie 
chyba najbardziej znane konie z ho-
dowli Kostomłoty, wyhodowane przez 
Eugeniusza Kuprysia  (poza Głowicą 
czyli Lolitą z „Broszki” ogiery: Gniew, 
Grom i Guliwer). Zdobywały one czo-
łowe miejsca w gonitwach na wyści-
gach we Wrocławiu (tor wyścigowy 
Partynice) oraz ostatnio we wrześniu 

2008 r. Grom i Gniew zostały wyróż-
nione na jesiennym pokazie w Jano-
wie Podlaskiego. W tym roku jego syn 
Michał został uhonorowany przez sta-
rostę bialskiego nagrodą dla młodych 
talentów.

Do Kostomłot przybyli też Dariusz 
Orliński i Henryk Masiuk, którzy trzy-
mają swoje wierzchowce u państwa 
Kałużyńskich w Kodniu (mają w swo-
jej hodowli też konie z Kostomłot). Da-
riusz Orliński i Henryk Masiuk razem 
z Kałużyńskimi przygotowują młode 
konie do jazdy pod siodłem, organizu-
ją przejażdżki konne po okolicy i popu-

laryzują turystyczne rajdy w naszym 
regionie.

 Nie zabrakło znanych fotografów 
z Terespola: Krzysztofa Tarasiuka i Le-
cha Mazura. Całość spotkania utrwali-
ła Urszula Sawicka, znany fotografik 
koni z Warszawy. Jest ona od wielu lat 

zaprzyjaźniona z Eugeniuszem Kupry-
siem. Zdjęcia jego koni zrobiono w Ko-
stomłotach są w kilku książkach m.in. 
w niedawno wydanym opracowaniu 
„Konie” wydawnictwo Pascal. Urszula 
Sawicka współpracuje z takimi pisma-
mi jak „Koń Polski”, „Konie i Rumaki” 
oraz z kilkoma zagranicznymi.

Na początek 25.  konnych jeźdźców 
pobłogosławił ks. Zbigniew Nikoniuk. 
Wśród jeźdźców był też po raz pierw-
szy proboszcz parafii rzymskokatoli-
ckiej w Tucznej ks. Dariusz Cabaj. Na-
stępnie wszyscy udali się na pobliską 
łąkę, gdzie rozpoczęła się właściwa 
gonitwa hubertusowa.

Najpierw zaprezentowano jeźdź-
ców. Eugeniusz Kupryś otrzymał pa-
miątkowy album od przedstawicieli 
Bractwa Kurkowego. Gospodarze zja-
wili się w komplecie (żona, syn i dwie 
córki). To oni najbardziej angażują się 
w przygotowanie każdej imprezy, aby 
wypadła jak najlepiej.

No i ruszyli! W roli uciekającego li-
sa na koniu wystąpił Maciej Falkiewicz. 
Gonitwa, najciekawsza część Huber-
tusa została sfilmowana  przez ekipę 
TVN i liczne grono miłośników koń-
skiej fotografii. Ostatecznie lisa złapa-
li Chotkowscy (ojciec z synem Micha-
łem),  hodowcy z Krasówki dosiadają-
cych koni rasy małopolskiej - Bazalta 
i Burgunda. Po emocjach związanych 
z gonitwą, jeźdźcy, zaproszeni goście 
i sympatycy z najbliższych okolic uda-
li się w kierunku Bugu na gorący po-
częstunek przy ognisku. Tradycyjnie 
podano przepyszny bigos myśliwski, 
były także sałatki, ciasto, kiełbaski 
i żurek. Niżej podpisany miał też oka-
zje skosztować wspaniałej kiełbasy 
z dzika i łosia przygotowanej przez 
Agnieszkę Wójtowicz, która z mężem 
Darkiem corocznie przyjeżdżają z Te-
respola na hubertusowe święto. Na-
stępnej jesieni znów zgromadzimy się 
w Kostomłotach, by podziwiać konie, 
jeźdźców, bawić się i kultywować tra-
dycje szlacheckie. 

Marek Ferens

Trzydziesty Hubertus 
w Kostomłotach
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BIAŁA PODLASKA

Prawie każdy turysta zna lub sły-
szał o turystyce spod znaku Polskie-
go Towarzystwa Schronisk Młodzie-
żowych (PTSM). Towarzystwo jest 

jedną z liczniejszych organizacji tury-
stycznych w kraju, istnieje od 1926 ro-
ku. Jednym z głównych zadań statu-
towych jest organizowanie szkolnych 
schronisk młodzieżowych, a tym sa-
mym tworzenie, jak najkorzystniej-
szych warunków działalności krajo-
znawczo-turystycznej do poznawania 
Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i sta-
łego wysiłku dla jej rozwoju. Należy 
podkreślić, że funkcjonowanie Szkol-
nych Schronisk Młodzieżowych op-
arte jest na samoobsłudze turystów. 
Schroniska są otwarte dla wszystkich, 
bez względu na wiek. Wysokość opłat 
jest zróżnicowana i zależy od kategorii 
schroniska, statusu turysty i rodzaju 
(wielkości) pokoju. Bezsporną atrakcję 
schronisk młodzieżowych stanowi ich 
lokalizacja, każdy z nas może łatwo, 
bez problemów wędrować i podziwiać 
piękno naszego kraju.

Warto zauważyć, że w  dobie fa-
scynacji Unią Europejską i wyjazdami 
zagranicznymi ciągle aktualne jest po-
wiedzenie „… cudze chwalicie, swego 
nie znacie.”. Chyba większość z nas 
zgodzi się z powyższym stwierdze-
niem. Obecnie można zaobserwować 
nasilające się tendencje indywiduali-
zacji młodzieżowego ruchu turystycz-
nego. Wyraża się to spadkiem popu-
larności tradycyjnych form turystyki, 
jak rajdy, czy obozy wędrowne. Za-
pewne spowodowane jest to ograni-
czeniem państwowej dotacji na tury-
stykę i pojawieniem się bardziej atrak-
cyjnych możliwości wyjazdu. Należy 
podkreślić, że turystyka dzieci i mło-
dzieży pozytywnie wpływa na  zdro-
wie i kondycję psychiczną, i fizyczną 
dzieci i młodzieży, ich kultury i aktyw-
ności. Wyjazdy turystyczne stanowią 
cenne uzupełnienie wiedzy nabytej 
w szkole. To wszystko sprawia, że dziś 
ciężko jest wyobrazić sobie wychowa-
nie bez krajoznawstwa.

Bialski Oddział PTSM terytorialnie 
i organizacyjnie obejmuje byłe woje-
wództwo bialskopodlaskie. Aktualnie 
funkcjonuje 11 schronisk młodzieżo-
wych,  w tym 9 sezonowych, 1 stałe 
i 1 współpracujące z Odziałem. Są one 
w następujących miejscowościach: 

Biała Podlaska, Czemierniki, Gnojno, 
Janów Podlaski, Kodeń, Komarówka, 
Liszna, Międzyrzec Podlaski, Neple, 
Terespol, Wisznice. Godziwe warunki 

pobytu znajdują tam zarówno szkolne 
wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, 
jak i uczestnicy obozów wędrownych, 
kolonii, ale także całe rodziny i turyści 
indywidualni.

Chociaż PTSM  nie jest dziś orga-
nizacją masową, to zrzesza 341 człon-
ków indywidualnych oraz prowadzi 
21 kół PTSM. Bieżącą działalnością 
bialskiego oddziału kierują: prezes 
W. Gnatowicz, wiceprezes dr D. Si-
kora, sekretarz S. Ryżko, skarbnik A. 
Jaworski, członek zarządu Z. Hryciuk, 
członek zarządu M. Kurzyńska. Dzisiaj 
model spędzania wolnego czasu ulega 
ewolucji. Od lat obserwuje się nega-
tywne zjawiska społeczno-ekonomicz-
ne powodujące narastające zubożenie 
społeczeństwa. Coraz więcej młodzie-
ży poszukuje tanich form turystyki. 
W związku z tym cieszy fakt, że  w 2008 
roku na imprezy PTSM wyjechało 155 
osób. Warto dodać, że te wyjazdy są 
tańsze w porównaniu z organizowa-
nymi przez innych, opiekunowie  nie 
pobierają wynagrodzeń.

Szczególnie wyróżniająca jest 
oferta letnia kierowana do uczniów 
tj. zloty turystyczne, obozy, wyciecz-
ki. Tradycją stało się uczestnictwo 
członków Szkolnych Kół PTSM w im-
prezach centralnych. Udział w zlotach 
jest wspaniałą atrakcją dla młodzieży 
szkolnej, daje im możliwość pozna-
nia walorów krajoznawczo-turystycz-
nych regionów Polski. Wędrówki po 
trasach zlotowych kształtują u mło-
dzieży postawy i nawyki uprawiania 
turystyki kwalifikowanej, aktywnego 
wypoczynku po nauce, kultury wy-
cieczkowania. Udział w konkursach 
organizowanych podczas zlotów da-
je możliwość sprawdzenia wiedzy 
i umiejętności turystycznych. Często 
w rywalizacjach zajmują czołowe miej-
sca w różnych kategoriach. Do najak-
tywniejszych Kół należy SKT-K PTSM 
z bialskiej SP nr 3. Na przykład, tego 
lata uczniowie tego Koła zostali laurea-
tami Międzynarodowego Zlotu PTSM 
Turystyka i Ekologia w Kłębowie. Spo-
ra w tym była zasługa opiekuna Koła 
dr Dariusza Sikory, który kierował pra-
cą młodych turystów.

A oto imprezy turystyczne zorga-
nizowane w 2008 r., w jakich brała 
udział młodzież  Bialskiego Oddzia-
łu PTSM:

XXXIX Międzynarodowy Zlot Mło-
dzieży PTSM “Ekologia i Turystyka 
2008” w Kłębowie – 23-28.06.2008 r., 
ilość uczestników 11+1, Międzynaro-
dowy Zlot PTSM “Turystyka i Rekrea-
cja” w Ustroniu - 21-26.06.2008 r., ilość 
uczestników 10+1, XXVI Ogólnopol-
ski Zlot Młodzieży PTSM “Stąd Nasz 
Ród” w Poznaniu – 18-21.09.2008 r., 
ilość uczestników 5+1, Międzynarodo-
wy Rajd PTSM “Turystyka i Ekologia” 
2008 w Ustroniu - 27.09.-02.10.2008 
r., ilość uczestników 11+1, Obóz Wę-
drowny Szkoleniowo-Wypoczynko-
wy Kraków-Zakopane–11-20.07.2008 
r., ilość uczestników 19+2, Obóz Pro-
filaktyczno-Turystyczny Bieszczady-
03-12.07.2008 r., ilość uczestników  
45+4, X Zlot Młodzieży Szkolnej PTSM 
w Białce k/Parczewa im. Franciszka 
Jarmołowicza – 26-28.09.2008 r., ilość 
uczestników  26+3.

Możemy powiedzieć, że każda z im-
prez turystycznych jest dla młodzieży 
nie tylko wielkim przeżyciem, ale także 
dowodem na to, że w dobie cywilizacji 
informatycznej jest jeszcze zapotrze-
bowanie społeczne na bezpośrednie 
obcowanie z przyrodą. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że mimo różnych 
kłopotów i trudności Oddział PTSM 
Biała Podlaska prowadzi działalność 
w środowisku lokalnym. Dzięki ich 
pracy wielu uczniów poznało nie tylko 
najbliższą okolicę, ale również niemały 
„kawałek” Polski.

Dariusz Sikora

Co słychać w bialskim PTSM
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Quiz	gościńca
Minimalne wymagania zasady wzajemnej zgodności 
w gospodarstwie rolnym.

1. Czy na utworzonych obszarach Natura 2000 można prowa-
dzić działalność rolniczą?
2. W jakich terminach nie wolno wywozić obornika na pole?
3. Od kiedy w Polsce zaczną obowiązywać  minimalne zasady 
wzajemnej zgodności we wszystkich obszarach?
4. Ile lat ważne jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  
z zakresu stosowania środków ochrony roślin?
5. Jak należy postępować z zużytymi olejami w gospodar-
stwie?

Bożena Warda

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do dnia 15 grudnia br. 
na adres redakcji Gościńca.

Co słychać w bialskim PTSM

Prawidłowe odpowiedzi na quiz z nr 7-8/2008
1. Okres  prewencji to: 
c) czas, w którym ludzie i zwierzęta nie mogą mieć kontaktu  
z roślinami, na których zastosowano środki ochrony roślin.
2. Co ile lat opryskiwacz powinien być poddawany badaniom 
potwierdzającym jego sprawność techniczną?
c/ nie dłużej niż co 3 lata.
3. Jak powinny być przechowywane środki ochrony roślin?
a/ w zamknięte, w wydzielonym pomieszczeniu, w oryginal-
nych opakowaniach,
4. W przypadku niedrożności rozpylacza podczas oprysków  należy:
c/ przerwać opryskiwanie, zjechać na teren nie uprawiany  
i miękką szczoteczką przeczyścić końcówkę.

Nagrodę książkową za udzielenie prawidłowych odpowiedzi 
otrzymuje Tadeusz Krawczyk z Zabłocia. Gratulujemy!

Quiz	gościńca Quiz	gościńca

Wakacyjna konferencja nauczycieli - Lublin 2-14.07.1934 r.

Biała Podlaska, orkiestra OSP, 7.08.1928 r.

Żołnierz, Rafał Sierocka z Rogoźnicy
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