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nego i Kultury w Międzyrzecu 
Podl.

30. Zaakceptował dokonanie zmian 
budżetowych w planie wydat-
ków Powiatowego Funduszu 
Zasobem Geodezyjnym i Kar-
tograficznym z przeznaczeniem 
na wykonanie inwentaryzacji 
osnów geodezyjnych w gm. Ro-
kitno.

31. Przyjął propozycje inwestycji 
drogowych przewidzianych do 
realizacji do 2020 r. oraz plano-
wane zamierzenia inwestycyjne 
do realizacji po 2020 r. w związ-
ku z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego.

32. Przeznaczył środki finansowe na 
wyjazd dziewcząt na X Ogólno-
polski Turniej Piłki Nożnej „Pił-
karska Kadra Czeka 2010”, 22-23 
czerwca 2010 r. w Nowinach woj.
świętokrzyskie.

33. Zapoznał się z pismem Urzędu 
Miasta w Terespolu w sprawie 
przedstawienia Radzie Miasta 
Terespol propozycji zmian bu-
dżetowych związanych z budową 
kanalizacji deszczowej  w drodze 
powiatowej Nr 1137L ul. Wojska 
Podlaskiego w Terespolu.

34. Zapoznał się z pismem Powiato-
wego Zarządu Dróg w Siemia-
tyczach w sprawie pozbawienia 
dotychczasowej kategorii drogi 
wojewódzkiej nr 813 na odcin-
ku ul. Brzeskiej w Międzyrzecu 
Podl. i włączenia jej w ciąg drogi 
powiatowej Sławacinek Nowy-
Porosiuki-Sokule-Dołha-Sitno-
Wysokie.

35. Przyjął poprawki do projektów 
uchwał Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie oraz  w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Powiatu Bialskiego poło-
żonej w Międzyrzecu Podlaskim 
przy ul. Lubelskiej 63.

Zarząd Powiatu podjął uchwały 
w sprawach:

1. przyznania dorocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony dóbr kultury,

2. wydania opinii o pozbawieniu 
dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej i zaliczeniu jej do ka-
tegorii dróg wojewódzkich,

3. ogłoszenia trzeciego przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność Powia-

tu Bialskiego położonej w obrębie 
Grabanów gm. Biała Podl.,

4. powołania Komisji Przetargowej 
do przeprowadzenia trzeciego 
przetargu ustnego nieograniczo-
nego na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność 
Powiatu Bialskiego położonej 
w obrębie Grabanów gm. Biała 
Podl.,

5. powołania komisji konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrek-
tora Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 1 w Terespolu,

6. ustalenia miesięcznej wakacyjnej 
przerwy w pracy poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych,

7. wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny od Zarządu Rady Rodzi-
ców Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. M. Dąbrowskiej w Mię-
dzyrzecu Podl. samochodu oso-
bowego Mitsubishi Galant 1.8.,

8. przeniesienia środków pomiędzy 
zadaniami realizowanymi ze środ-
ków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych,

9. uchylenia uchwały dotyczącej 
wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny od Zarządu Rady Ro-
dziców Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. M. Dąbrowskiej  
w Międzyrzecu Podl. samocho-
du osobowego marki Mitsubishi 
Galant 1.8.,

10. ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści rolnych wchodzących w skład 
powiatowego zasobu nierucho-
mości przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę,

11. zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Pod-
laskim za 2009 r.,

12. unieważnienia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicz-
nego pod nazwą: „Przebudowa         
i rozbudowa infrastruktury szkół 
prowadzonych przez Powiat 
Bialski” na następujące zadanie 
„Prace modernizacyjne budyn-
ku Liceum Ogólnokształcącego  
w Międzyrzecu Podlaskim”,

13. drugiego postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego pn.: 
„Przebudowa i rozbudowa infra-
struktury szkół prowadzonych 
przez Powiat Bialski” na nastę-
pujące zadanie „Prace moderni-
zacyjne budynku Liceum Ogól-
nokształcącego w Międzyrzecu 
Podlaskim”.

Elżbieta Onopiuk

KALENDAR IUM
1 czerwca
Święto SG  

1 czerwca w Terespolu funkcjona-
riusze Straży Granicznej obchodzili 
swoje święto. W uroczystościach 
udział wzięli starosta bialski Tade-
usz Łazowski oraz płk Marian Po-
goda - komendant NOSG.

2 czerwca
Zawody OSP

2 czerwca w Kobylanach gm. Tere-
spol spotkały się Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze z powiatu bialskie-
go na XII Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych. Ogółem 
przybyło 15 drużyn - 9 chłopięcych 
i 6 dziewczęcych. 

3-5 czerwca
Seminarium samorządowe

Na zaproszenie starosty powiatu 
Oberhavel starosta bialski Tadeusz 
Łazowski uczestniczył w semina-
rium samorządowym połączonym 
z obchodami święta straży pożar-
nych w powiecie Oberhavel.

4 czerwca
Zjazd szkół noszących imię 

Jana Pawła II
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papie-
ża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
w dniach 4-5 czerwca była gospoda-
rzem XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

5 czerwca
Zjazd do Konstantynowa

Starosta bialski Tadeusz Łazowski 
uczestniczył w Konstantynowie w II 
Zjeździe Byłych Mieszkańców Kon-
stantynowa zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Konstantynowskiej przy wsparciu 
Urzędu Gminy oraz instytucji kultury.

7 czerwca
XV Marsz Szlakiem Legionów

Uroczyste otwarcie XV Marszu roz-
poczęło się w Kobylanach wystąpie-
niem starosty Tadeusza Łazowskie-
go oraz mszą ekumeniczną, konce-
lebrowaną przez ks. Zbigniewa Ko-
moszkę oraz duchownego kościoła 
prawosławnego Jarosława Łosia.

Sesja jubileuszowa 
w Konstantynowie

7 czerwca odbyła się uroczysta 
sesja rady gminy Konstantynów.  
Uroczystość związana była z ju-
bileuszem dwudziestej rocznicy 
utworzenia samorządów w Polsce. 

DOK. NA STR. 6
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Po d l a s k i e  s p o t k a n i a  z  l i t e r a t u r ą  . . .

* Kiedy zaczęła się Pana przygoda 
z literaturą? 

– Przyznam, że dość późno, to zna-
czy około trzydziestki. Zawsze chcia-
łem pisać, ale zniechęcałem się, gdy 
pierwsze próby okazywały się nie 
dość dobre. Pisywałem więc teksty 
„nieliterackie”, jak chociażby artyku-
ły dla magazynów komputerowych, 
a kiedy pojawił się internet, jakieś 
śmieszne opowiadanka dla znajomych 
z sieci. Po jakimś czasie okazało się, że 
im więcej piszę, tym bardziej popra-
wia mój pisarski warsztat! Sam byłem 
trochę zaskoczony (uśmiech). Znajomi 
zaczęli mnie namawiać, abym zaczął 
pisać „na poważnie”. 

* Pana twórczość przepełniona 
jest światem przyrody. Czy może le-
piej się Pan w niej czuje?  

– Dobrze się czuję w otoczeniu 
natury. Dużą część życia spędziłem 
wśród zieleni, a konkretnie w ogro-
dzie w rodzinnych Łomazach. Całe 
Łomazy są dość zieloną miejscowo-
ścią, otoczoną lasami, z gęstym par-
kiem w centrum. Jako dziecko często 
wybierałem się z rodzicami, siostrą 
i dziadkiem na grzyby - na cały dzień, 
z kanapkami i herbatą w termosie. 

* Skąd się biorą pomysły na po-
szczególne utwory?

– Często z życia. W „Ułeczce” 
wszystkie historie wzięte zostały 
z życia i tylko „Polowania” różnią się 
trochę od autentycznych wydarzeń. 
„Ułeczka” to jakby moje pożegnanie 
z pewnym fragmentem życia, z nie-
którymi, bliskimi mi ludźmi. To także 
dzielenie się z czytelnikami spojrze-
niem na świat, sposobem obserwo-
wania go. Nawet wtedy, gdy narrato-
rem jest lipa, opowiada ona fakty. Ale 
np. debiutanckie opowiadanie sf „Jak 
być powinno” wzięło się ze swoistego 
zakładu z kolegą. Chodziło o to, żeby 
zagadka rozwiązała się w ostatnich 
2-3 zdaniach. Siedziałem i wymyśla-
łem. Czasami właśnie stąd biorę po-
mysły: wymyślam, jak zacząć … i co 
by tu dalej... 

* Czy w opowiadaniach występu-
ją także elementy autobiograficzne? 

– Owszem, nawet często. Ale rów-
nie często przedstawiam bohaterów 
takimi, jakim sam chciałbym być, a nie 
jestem (uśmiech). Franek może się 
wydawać takim „książkowym mną” 
– alter ego. Ale  w rzeczywistości to 
raczej mój idol. Czasem też portretuję 
jakieś osoby .. albo zachowania. Kie-
dy byłem dzieckiem, nieraz - zdaniem 
rodziców - jadłem jakoś nie tak jak 
trzeba, i tę sytuację przeniosłem do 
Czarodziejskich przygód Franka. 

* Jak ważna jest dla Pana mała 
Ojczyzna? 

– Łomazy są na pierwszym miej-
scu w moim sercu, że tak górnolotnie 
powiem. Obszar mojej małej Ojczyzny 
to jakieś 4 na 4 kilometry. Taki też jest 
realny zasięg mojego wózka elektrycz-
nego. Brzmi to może żartobliwie, ale 
naprawdę tak to widzę. 

* „Czarodziejskie przygody Fran-
ka” spotkały się z dużym zaintereso-
waniem, przy czym nie tylko dzieci. 
Świadczą o tym dwie solidne recen-
zje literackie w „Podlaskim Kwartal-
niku Kulturalnym”?

Bardzo mnie cieszy, że Czarodziej-
skie przygody Franka są dobrze przyj-
mowane, choć nie jest to bestseller. 
Książka podoba się, gdy trafi do rąk 
czytelnika. A trafić obecnie nie jest 
łatwo. Trudno też dotrzeć do księga-
rzy, którzy stawiają raczej na książki 
autorów wypromowanych. Spotka-
nia autorskie dają mi tak dużo radości 
i energii, że grzechem byłoby maru-
dzić! Recenzje na łamach Podlaskiego 
Kwartalnika Kulturalnego są bardzo 
ważne; odbija się bowiem w nich sto-
sunek do pisarstwa dla dzieci. Pisząc 
„Franka”, świadomie nawiązałem do 
książek z dzieciństwa mojego pokole-
nia: Plastusiowego pamiętnika, Przez 
różową szybkę, Pinokia, Joachima Lisa 
Detektywa Dyplomowanego. 

* Poprzez „Czarodziejskie przy-
gody Franka” wchodzi Pan na kra-
jowy rynek wydawniczo-księgarski. 
Ich wydawcą jest  wydawnictwo 
„Skrzat”. Czy w związku z tym ro-
dzą się jakieś szczególne oczeki-
wania? 

Moim głównym niepokojem i za-
razem oczekiwaniem jest to, by pisać 
dobre książki i opowiadania. Wydaw-
nictwo zamówiło u mnie opowiadania 
o ptakach, a ja ostatnio coś za dużo 
skrobię się po głowie, a za mało stukam 
w klawisze (uśmiech). Jednak nie spro-
stać takiej szansie byłby straszny wstyd. 
Moje spotkanie ze „Skrzatem” spełniło 
się jakoś tak ... niespodziewanie. 

* Co dla Pana jest w życiu, a także 
w twórczości, najistotniejsze?

– Najważniejsze w życiu jest speł-
nienie się, realizowanie marzeń, uzy-
skanie poczucia, że nasze życie jest 
udane – na miarę możliwości, jakie 

dostaliśmy, żeby z wiekiem nie po-
jawiło się rozgoryczenie i poczucie 
przetracenia czasu. Jednocześnie 
powinniśmy starać się, by nie ranić 
innych ludzi. 

* Czy czuje się Pan spełniony li-
teracko? 

– Myślę, że przechodzę kolej-
no pewne literackie etapy. Miałem 
dużo szczęścia. Marzyłem o debiu-
cie w czasopiśmie sf i trafiłem do 
prestiżowego 200. numeru Nowej 
Fantastyki. Chciałem wydać książkę 
w „Anagramie”, prowadzonym przez 
Magdę Koperską, i wydano mi tam 
Ułeczkę, a potem „Skrzat” wznowił 
książkę - ma więc ona już dwa wy-
dania. Następne marzenie związane 
jest z drugą częścią „przygód Fran-
ka”, która będzie moją pierwszą fa-
bularną całością, czyli po prostu 
powieścią, a nie zbiorem opowia-
dań. Będzie też mniej sielankowa niż 
pierwszy tom – to chyba także krok 
naprzód. Wielką wartość mają dla 
mnie publikacje w renomowanym 
Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym, 
prowadzonym przez pana Grzegorza 
Michałowskiego. Ukazało się tam 
dwuczęściowe wspomnienie o moim 
dziadku Aleksandrze, a także jedno 
z opowiadań. Przeprowadziłem też 
wywiad z Marią Makarską, znanym 
lubelskim krytykiem literackim.

z  Lechem Zaciurą, autorem książek dla 
dzieci rozmawia Beata Zacharuk 

„Marzeń na przyszłość 
Mi nie zabraknie…”
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