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Galeria

gościńca

TALENT, PRACA
I ZAMIŁOWANIE
Renata Sobczak swoje zamiłowania plastyczne połączyła z wykształceniem i wykonywaną pracą. Jest
młodą osobą pracującą w Miejskim
Ośrodku Kultury na stanowisku starszego instruktora ds. plastyki, gdzie
zajmuje się budowaniem scenografii, projektowaniem graficznym oraz
innymi działaniami plastycznymi na
potrzeby MOK. Jednak najwięcej satysfakcji daje jej edukacja plastyczna
dzieci i młodzieży w kole plastycznym
„Kreska”. Prace podopiecznych pani
Renaty brały udział w wielu wystawach i konkursach w kraju i za granicą,
często zdobywając nagrody i wyróżnienia. Renata Sobczak sama tworzy
wszelkiego rodzaju dzieła plastyczne.
Jej prace mogli podziwiać zainteresowani na wielu wystawach, gdyż brała
udział w 21 wystawach zbiorowych
i w 5 wystawach za granicą. Doceniono jej prace 3 wyróżnieniami, a na wystawie międzynarodowej w Brześciu
przyznano jej III nagrodę. W 2006 roku
obraz pt.: „A miały być króliki” zakwalifikował się do ścisłego finału konkursu OBRAZ ROKU 2005 w Warszawie.
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Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy, nadziei,
umiejętności dostrzegania piękna tego świata.
                                                             
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka, wiary w siebie i swoje możliwości.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha
i napełniły wszystkie serca radością.
                                              

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Łazowski

Przemysław Litwiniuk

Starosta Bialski
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gościniec
K A L E N DA R I U M
2 marca
Spotkanie z mistrzem Polski
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
spotkał się w swoim gabinecie
z Andrzejem Kołpakiem aktualnym mistrzem Polski w biegu na
400 m. Pan Andrzej w odbywających się 26 lutego Halowych
Mistrzostwach Polski Weteranów
w Lekkiej Atletyce w Spale w biegu
na 400 m zajął I miejsce.
3 marca
Narada dyrektorów szkół
W Grabanowie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół dla których
organem prowadzącym jest powiat bialski z lubelskim kuratorem
oświaty Krzysztofem Babiszem.
7 marca
Podsumowanie XV Marszu
Legionów Po Podlasiu
W Starostwie Powiatowym w Białej
Podlaskiej odbyło się podsumowanie XV Marszu Legionów Po Podlasiu. W naradzie podsumowującej
uczestniczyli: płk Roman Chojecki
szef WSzW w Lublinie, płk SG Marian Pogoda, Dariusz Szkodziński
komendant Komendy Miejskiej
Policji w Białej Podlaskiej, wójtowie
oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez powiat bialski.
8 marca
Urodziny Warsztatu Terapii
Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej
Podlaskiej świętował III rocznicę
swojego powstania. Ks. Dariusza
Parafiniuka dyrektor OMC wszystkim kobietom przybyłym na spotkanie złożył serdeczne życzenia.
Dzień Kobiet w Starostwie
Na sali konferencyjnej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białej
Podlaskiej odbyło się spotkanie
władz powiatu bialskiego z paniami pracującymi w Starostwie Powiatowym. Życzenia przybyłym na
spotkanie paniom złożył Tadeusz
Łazowski – starosta bialski.
10 marca
II Sejmik Kobiet
Na zaproszenie starosty bialskiego
Tadeusza Łazowskiego 10 marca
na II Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego przybyło ponad 200 kobiet.
Tegoroczny Sejmik miał być inspiracją dla zgromadzonych pań do
przedsiębiorczego podejścia do
codzienności.
DOK. NA STR. 5
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Prace Zarządu
Powiatu Bialskiego
Od ukazania się Gościńca Bialskiego z miesiąca lutego 2011 r. Zarząd:
1. Zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych, w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi
bialskiemu lub jednostkom podległym,
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego oraz za jego parkowanie
na parkingu strzeżonym wyznaczonym
przez starostę bialskiego, w sprawie
określenia zadań z zakresu zatrudniania
oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2011,
w sprawie ustalenia opłat za usuniecie
pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez
starostę bialskiego, w sprawie zmian
w budżecie powiatu bialskiego na 2011
rok oraz w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej.
2. Przyjął informacje kierowników jednostek o dokonanych przeniesieniach planowanych wydatków bieżących w planie finansowym na 2011 rok.
3. Zaopiniował pozytywnie wniosek wójta
gm. Piszczac w sprawie budowy drogi
Piszczac Kolonia – Piszczac.
4. Uzgodnił projekty decyzji o warunkach
zabudowy w miejscowościach: Michałówka i Ortel Książęcy Drugi gm. Biała
Podlaska, Pawłów Nowy gm. Janów
Podl., Pościsze gm. Międzyrzec Podl.,
Kościeniewicze gm. Piszczac, Romaszki
gm. Rossosz, Nowosiółki gm. Zalesie,
dotyczące budowy, rozbudowy, nadbudowy budynków mieszkalnych oraz
urządzeń infrastruktury towarzyszącej,
obiektów do produkcji rolnej, gospodarki leśnej na działkach przyległych
do pasów dróg powiatowych.
5. Zatwierdził do realizacji wniosek o wszczęcia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów dydaktycznych czterech pakietów dla każdej z siedmiu szkół powiatu
bialskiego.
6. Zatwierdził do realizacji wniosek w sprawie realizacji zamówienia publicznego
na zakup materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”.
7. Na wniosek wójta gm. Łomazy w sprawie środków finansowych na Drugi
Powiatowy Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej pn. „Dzielmy się niebem” zdecydował o dofinansowaniu na postawie
porozumienia jednostek samorządu te-

rytorialnego oraz zaakceptował dokonanie zmian w budżecie wynikających
z tej decyzji.
8. Wyraził zgodą na wsparcie rzeczowe
w postaci zakupu pucharu oraz medali
na Mistrzostwa Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Piłce
Nożnej Mężczyzn o przechodni puchar
starosty bialskiego, na wniosek Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespołu
Sportowe w Białej Podlaskiej z siedzibą
w Zalesiu.
9. Zapoznał się z wnioskami Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu
Podl. w sprawie remontów. Z uwagi
na brak w budżecie powiatu środków na ten cel odłożył ich realizację
do 2012 r.
10. W y razi ł zgodę na z akup pucharu
na Nadbużański Turniej Piłki Nożnej
Mężczyzn o puchar starosty bialskiego
w związku z pismem Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach.
11. Wyraził zgodę na zakup pucharów
na Spartakiadę Kształcenia Zintegrowanego w Sławatyczach w związku
z wnioskiem Zespołu Szkół w Sławatyczach.
12. Wyraził zgodę na ufundowanie nagród
indywidualnych na IX Turniej Walentynkowy Służb Mundurowych w piłkę
nożną w związku z pismem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy placówkach straży granicznej
w Kodniu i Sławatyczach.
13. W związku z pismem Zespołu Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
wyraził zgodę na rozbiórkę kotłowni
węglowej.
14. Wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji konkursu pn. X Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Formie
Towarzyskiej „Tańczące Trzewiczki”,
w związku z pismem Miejskiego Ośrodka Kultury w Białej Podl.
15. Zapoznał się z ustaleniami protokołu
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Międzyrzeckiego Klubu
Sportowego „Huragan”.
16. W związku z pozytywną weryfikacją
wniosku Muzeum J.I. Kraszewskiego
pn.”Restauracja zespołu dworskoparkowego w Romanowie będącego
siedzibą Muzeum J.I. Kraszewskiego” do dofinansowania w ramach Osi
Priorytetowej VII Kultura, turystyka
i współpraca międzyregionalna projekty lokalne PRO WL na lata 2007 – 2013
zdecydował o zapewnieniu środków
wkładu własnego. O zapewnieniu środków wkładu własnego zdecydowano
wobec wniosków w programie operacyjnym pn. Dziedzictwo kulturowe priorytet II Wspieranie działań muzealnych.
17. Zatwierdził protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej pod budowę

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 3/2011

gościniec
drogi w Sławacinku Starym, gm. Biała
Podlaska.
18. Przyjął informację o ustaleniu planu dotacji celowych na 2011 r., na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
na realizację zadań własnych oraz planu
dochodów zgodnie z decyzją wojewody
lubelskiego, oraz o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2011 r.
19. Zapoznał się z uchwałami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnego zaopiniowania możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej powiatu
bialskiego na 2011 r. oraz w sprawie
pozytywnego zaopiniowania z zastrzeżeniami prawidłowości planowanej
kwoty długu powiatu bialskiego.
20. Zapoznał się pismem Domu Dziecka
w Komarnie w sprawie kosztów remontu rynien dachowych na budynku szkolnym i domu dziecka.
21. Zapoznał się z pismem wójta gm. Tuczna w sprawie wykonania remontów
przepustów na drogach powiatowych
oraz obniżenia poboczy tych dróg.
22. Zapoznał się z pismem radnego powiatu
Ryszarda Bosia w sprawie zamiarów likwidacji Urzędu Pocztowego w Janowie
Podl.
23. Przyjął wniosek o wszczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
na wykonanie wyceny nieruchomości
stanowiących własność powiatu bialskiego położonych w gminach: Janów
Podl., Rossosz, Leśna Podl. i w mieście
Biała Podlaska.
24. Przyjął wniosek o wszczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projek towej
zagospodarowania poscaleniowego
na obiekcie Horodyszcze gm. Wisznice,
w trybie przetargu nieograniczonego.
25. Wyraził zgodę na aneksowanie umów
z wykonawcami zadań modernizacyjnych prowadzonych w ZSO im. Bohaterów Warszawy w Terespolu oraz LO im.
Wł. Zawadzkiego w Wisznicach w projekcie „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” w związku ze zwiększeniem
stawki podatku VAT.
26. Przyjął wniosek ZS im. A. Naruszewicza
w Janowie Podl. o dodatkowe środki finansowe na realizację drugiego etapu
remontu elewacji zewnętrznej budynku
dydaktycznego szkoły.
27. Wyraził zgodę na prowadzenie w LO
im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach innowacji pedagogicznych na lata 20112014: „Edukacja policyjna” i „Straż
graniczna”.
28. Skierował do Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Białej Podlaskiej
pismo wójta gm. Piszczac o usunięcie
drzew na działkach we wsi Zalutyń objętych ochroną konserwatora zabytków.
29. Zapoznał się z pismem wójta gm. Zalesie w sprawie zaplanowania w budżecie
tej gminy dotacji celowej na podstawie
umowy z powiatem bialskim na pokrycie refundacji poniesionych wydatków
na projekt: „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową
mostu przez rzekę Krznę w miejscowości Kijowiec gm. Zalesie”.
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30. Zapoznał się z pismem posła na Sejm
RP Mariana Starownika informującym
o otrzymaniu odpowiedzi na interpelację w sprawie ustalania planów finansowych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w latach poprzednich i na lata
2011-2013 oraz na zapytanie poselskie
dot. możliwości zaprzestania działalności oddziału bądź poradni specjalistycznej w zakładach opieki zdrowotnej.
31. Zapoznał się z pismem Rzecznika Praw
Dziecka w sprawie licznych informacji
o zamiarach likwidacji szkół i przedszkoli.
32. Przyjął propozycję wójta gm. Rokitno
w sprawie zorganizowania XIV Dożynek
Powiatowych w 2012 r.
33. Zapoznał się z pismem wójta gm. Sławatycze w sprawie likwidacji Urzędu
Pocztowego w Sławatyczach.
34. Przyjął do realizacji wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie
warsztatów edukacyjnych dla uczniów
w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”.
35. Wyraził zgodę na zakup pucharu i nagród rzeczowych na eliminacje r ejonowe XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
uczniów szkół gimnazjalnych.
36. Wyraził zgodę na zmiany w budżecie
w związku z niewykorzystaną kwotą
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie turystyki i skierowanie tej
kwoty na bieżące potrzeby.
37. Zaakceptował treść odpowiedzi na wystąpienie radnego powiatu Ryszarda
Bosia w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego w obrębie Cieleśnica gm.
Rokitno. Sprawa podlega rozpoznaniu
przez Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział
w Białej Podl.
38. Zapoznał się z odpowiedzią na wystąpienie radnego powiatu Romualda Kulawca w sprawie udzielenia informacji
w jakich warunkach można wykorzystać budynki inwentarskie na działalność gospodarczą, jakie są koszty
wyłączenia gruntów z produkcji tzw.
odrolnienia gruntów.
39. Zatwierdził wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w procedurze pełnej, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 1.400
euro na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego obrębu Bokinka Pańska gm. Tuczna.
40. Zapoznał się z informacją o złożeniu
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białej
Podlaskiej za rok 2010.
41. Zapoznał się z informacją Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z rozliczenia
środków wykorzystanych na zadanie
„Remont płyty pomostu wraz z wyposażeniem na obiekcie mostowym drogi powiatowej Nr 2606L Wilków-Wólka Polanowska-Karczmiska na rzece
Chodelce w m. Szczekarków” zgodnie
z umową zawartą z powiatem bialskim
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł. na remont
infrastruktury powiatowej zniszczonej
wskutek powodzi.

K A L E N DA R I U M
Plebiscyt „Nasze Dobre Lubelskie”
Wicestarosta bialski Jan Bajkowski reprezentował władze powiatu
bialskiego na uroczystości wręczenia nagród w plebiscycie „Nasze
Dobre Lubelskie”.
11 marca
IX Marsz na orientację
Jan Bajkowski – wicestarosta bialski otworzył IX marsz na orientację
Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów
14 marca
Spotkanie u starosty
W Starostwie odbyło się spotkanie
starosty z Jarosławem Szymczykiem dyrektorem generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach przejęcia przez władze
powiatu bialskiego obiektu w którym obecnie mieści się starostwo.
15 marca
Posiedzenie Zarządu
Wojewódzkiego OSP
Tadeusz Łazowski starosta bialski
oraz prezes ZOSP RP w Białej Podlaskiej uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Wojewódzkiego OSP.
16 marca
Spotkanie hodowców bydła
W Drelowie odbyło się spotkanie
hodowców zrzeszonych w Lubelskim Związku Hodowców Bydła
i Producentów Mleka. Podczas
spotkania podsumowano działalność związku oraz omówiono plan
działania w roku 2011. W spotkaniu
uczestniczył Tadeusz Łazowski.
18 marca
W imieniny Marszałka
Tym razem w przed dzień imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego
starosta bialski Tadeusz Łazowski wspólnie z samorządowcami,
przedstawicielami Bractwa Kurkowego oraz młodzieżą złożył wiązanki
kwiatów pod pomnikami Marszałka
Piłsudskiego w Janowie Podlaskim,
Konstantynowie, Leśnej Podlaskiej i
Białej Podlaskiej.
20 marca
Konferencja pszczelarska
w Grabanowie
20 marca br. w Ośrodku Szkoleniowo – Wystawienniczym w Grabanowie odbyła się II Lubelska
Konferencja Pszczelarska: „Aktualne problemy nowoczesnego
pszczelarstwa” połączona z obchodami 30 – lecia powstania pasieki
w Grabanowie.
DOK. NA STR. 6

3/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

5

gościniec
K A L E N DA R I U M
21 marca
Spotkanie w sprawie rolników
Starosta bialski Tadeusz Łazowski spotkał się z Barbarą Mazurek
– kierownik biura powiatowego
ARiMR w Białej Podlaskiej. Podczas spotkania kierownik biura poinformowała starostę m.in. o możliwości składania przez rolników
wniosków o dopłaty bezpośrednie
zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet.
22 marca
Spotkanie z biskupem
Tadeusz Łazowski – starosta bialski spotkał się z biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Rozmawiano
o inicjatywach które mają pomóc
Kościołowi na wschodzie.
23 marca
Narada szefów od kultury
W dworku w Aleksandrówce odbyło się spotkanie z dyrektorami gminnych ośrodków kultury z terenu
powiatu bialskiego. Organizatorami
spotkania było starostwo powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Gminne
Centrum Kultury w Drelowie.
Rozmawiali o budowie przejścia
pieszego do Brześcia
23 marca w Gminnym Ośrodku
Kultury w Koroszczynie odbyło
się międzynarodowe spotkanie
dotyczące perspektyw powstania
granicznego przejścia pieszego pomiędzy Polską a Białorusią.
24-25 marca
Obradował Związek Powiatów
Polskich
Starosta bialski Tadeusz Łazowski w dniach 24-25 marca w Warszawie uczestniczył w XIV Walnym
Zgromadzenie Ogólnym Związku
Powiatów Polskich. Delegaci przyjęli założenia programowe oraz budżet ZPP na 2011 rok.
30 marca
Posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
W siedzibie starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło
się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
które miało na celu wypracowanie
skutecznych sposobów zapobiegania i przewidywania następstw
oddziaływania rzek powiatu na sytuację powodziową.
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42. Przyjął do wykonania decyzję Ministra
Finansów zobowiązującą powiat bialski
do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty
części oświatowej subwencji ogólnej
za 2010 r.
43. Uzgodnił bez uwag projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na przebudowie ulic w Janowie Podlaskim: Nowej,
Piłsudskiego, Kościuszki, Tańskiego,
Moniuszki, Krótkiej, Prusa, Orzeszkowej
wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w m. Janów Podlaski.
44. Przyjął poprawki do projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2011 r. skierowanego na sesję Rady Powiatu w dniu 4
kwietnia 2011 r.
45. Przyjął informacje: a) Pomoc materialna
w 2011 r. dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat. b) Oferta edukacyjna prowadzonych przez powiat szkół
na rok szkolny 2011/2012 ze szczególnym
uwzględnieniem kierunków kształcenia
poszukiwanych na rynku pracy. c) Informacja o zakresie rzeczowym prac budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
wykonanych w placówkach oświaty.
46. Uzgodnił projekty decyzji o warunkach zabudow y w miejscowościach
Ostrów i Janów Podl. Wieś gm. Janów
Podl. oraz projekt decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej w miejscowości
Pawłów Stary i Janów Podl. gm. Janów
Podl. w ulicach: Siedleckiej, Garbarskiej,
Bandosa, Pilarki wraz z przebudową stacji wodociągowej w Janowie Podlaskim.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawach:
1. ogłoszenia IV edycji konkursu „Czysta
Ziemia” i ustalenia jego regulaminu,
2. wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu bialskiego (w przetargu samochodu osobowego będącego w posiadaniu
Domu Rodzinnego w Żabcach),
3. powołania komisji stypendialnej do wyłonienia kandydatów do stypendiów
sportowych,
4. wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pod nazwą: Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla
uczniów z 7 szkół powiatu bialskiego
niezbędnych do realizacji projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”,
5. kredytu długoterminowego w kwocie
8911000 zł.,
6. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: „Przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” na następujące zadanie „Przebudowa i adaptacja
budynku na internat Zespołu Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”,
7. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Nadzór inwestorski nad zadaniem „Przebudowa
i adaptacja budynku na internat Zespołu
Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach” w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół
prowadzonych przez Powiat Bialski”
(w trybie przetargu nieograniczonego,
powołanie komisji),
8. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych

do realizacji projektu „Pozalekcyjna
Akademia Kompetencji” (w trybie przetargu nieograniczonego, powołanie
komisji),
9. ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (położonej
w Terespolu),
10. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok i informacji o stanie mienia powiatu bialskiego.
11. zatwierdzenia na rok budżetowy 2011
realizowanego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego na lata
2008-2013 pt. „Akcja – Praca” w ramach Poddziałania 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki,
12. przyznania stypendiów sportowych
z budżetu powiatu w Białej Podlaskiej
w 2011 roku,
13. zmiany uchwały w sprawie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą: Nadzór inwestorski nad zadaniem
„Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach” w ramach projektu
„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury
szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”
(zmiana składu komisji),
14. zmiany uchwały w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych
przez Powiat Bialski” na następujące
zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”
(zmiana składu komisji),
15. zmiany uchwały w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa materiałów
dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu „Pozalekcyjna Akademia
Kompetencji” (zmiana składu komisji),
16. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego zadania pn.:
„Przebudowa LO im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach” w ramach projektu
„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat
Bialski”,
17. wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa materiałów dydaktycznych
niezbędnych do realizacji projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”,
18. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu
„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”.
19. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla
uczniów z 4 szkół powiatu bialskiego
w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”,
20. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych
do realizacji projektu „Pozalekcyjna
Akademia Kompetencji”,
21. ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
Elżbieta Onopiuk
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Gmina Piszczac

Hołdem i pamięcią o Janie Pawle II
„Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam
się, że nie byłem wobec niej zupełnie
w porządku” tymi słowami dyrektor
szkoły Teresa Andrzejuk rozpoczęła
„Wieczór poezji Jana Pawła II”, który
odbył w Publicznym Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu.
Wieczór poezji zorganizowały wspólnie Małgorzata Fedoruk, Bożena Mirska i Barbara Karpińska. Celem spotkania było odkrywanie prozy i poezji
oraz przybliżenie sylwetki Ojca Świętego Jana Pawła II jako poety i człowieka. W pięknej kawiarnianej sce-

nerii przy stolikach i w blasku świec
zasiedli wraz z wójtem Gminy Piszczac Janem Kurowskim przewodniczący Rady Gminy Piszczac Mirosław
Melańczuk oraz księża miejscowej
parafii ks. Roman Sawczuk ks. Mirosław Żaczek i przewodnicząca rady
rodziców Aneta Buczyńska. Nie mogło zabraknąć nauczycieli emerytów,
grona pedagogicznego gimnazjum,
pracowników obsługi i administracji
szkoły. Gimnazjaliści zaprezentowali utwory dotykające sensu istnienia
człowieka, jego dorastania oraz problemów i zagrożeń, z jakimi przycho-

Dopalacze zniszczyły mi życie

14 marca uczestnicy OHP kształcący się w szkołach rzemieślniczych
mogli obejrzeć przedstawienie profilaktyczne pt. ,,Dopalacze zniszczyły mi życie”. Chodziło o poruszenie
ważnego i aktualnego tematu oraz
przekonanie młodzieży o nowym niebezpieczeństwie, jakie na nich czeka.
Przedstawienie pokazało historię chłopca, który zaczął stosować
dopalacze prawie każdego dnia, po
pierwszym zażyciu ich na imprezie
u kolegi. Na efekty długo nie musimy czekać. Bohater ma halucynacje
i zaczyna być coraz słabszy. Jego
zachowanie jest daleko odbiegające
od ideału, jakim kiedyś był. Staje się
coraz bardziej dokuczliwy dla kolegów. Jego największym problemem
jest jednak znaczne pogorszenie się
w nauce i obniżenie stopni. Kłótnie
z matką i zamknięcie się przed światem jeszcze bardziej prowokują go do
zażywania dopalaczy. Niestety w taki
sposób nie da się żyć i chłopiec bardzo szybko stacza się na samo dno,

z którego ciężko wyjść. Przedstawienie nie kończy się jednak jak większość
historii. Chłopiec umiera. Substancje,
które zażywał, okazały się śmiertelne.
Oczywiście w dużej części przedstawienia zachowujemy dawkę humoru,
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dzi mu się zmierzyć. Wiersze Karola
Wojtyły nie należą do łatwych. Jednak
uczniom piszczackiej szkoły udało się
sprostać wyzwaniu, jakie niesie ze sobą ta poezja. Ich interpretacja wywołała niepowtarzalną atmosferę, której
wyjątkowość budował dodatkowo muzyczny klimat znanych piosenek: „Barka”, „Wadowice”, „Strumień”. Wszyscy
obecni byli pod ogromnym wrażeniem.
Słuchając wierszy Karola Wojtyły przez
moment zebrani stali się słuchaczami
dzieł niezwykłych. Na zakończenie zaproszeni goście obejrzeli prezentacje
multimedialną ukazującą życie i pontyfikat Jana Pawła II. Wieczór upłynął
w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Spotkanie stanowiło doskonałą okazją, by,
choć na chwilę uciec od rzeczywistości
i przypomnieć sobie naukę oraz przesłania papieża. Gimnazjaliści pokazali,
że Ojciec Święty jest wciąż żywy w ich
pamięci i sercach. Poprzez recytację
Jego wierszy złożyli swojemu patronowi najpiękniejszy hołd. Głębia przesłania Ojca Świętego, zaangażowanie
młodzieży oraz nastrój tego wieczoru,
wzruszająca muzyka i wspólny śpiew
„Barki” sprawiły, iż było to niezapomniane przeżycie. Wieczór poezji to
jedno z licznych działań oraz przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność szkolną gimnazjum, mających na
celu ubogacenie się osobą i dziełami
wybitnego Polaka - patrona gimnazjum.
Małgorzata Fedoruk

lecz koniec to bardzo mocne wejście
narratora i podsumowanie programu
oraz przypomnienie o tragedii, która
miała miejsce w życiu bohatera. Młodzież z zainteresowaniem śledziła losy
bohatera, a przedstawienie wywarło
duże wrażenie na uczestnikach i poruszyło ich, skłaniając do refleksji na
temat własnych postaw.
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Śladami minionego czasu
Promocja książki pt. Śladami minionego czasu...Monografia gminy
Wisznice oraz otwarcie wystawy opublikowanych fotografii miało miejsce
w Centrum Kultury Chrześcijańskiej.
Monografia powstała z inicjatywy
wójta gminy Wisznice Piotra Dragana.
Uroczystość poprowadziła Alina Maniowiec – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wisznicach. Promocję
książki wzbogaciły wykłady autorów
monografii. Dariusz Tarasiuk wpro-

wadził przybyłych gości w tematykę
historii Wisznic i okolic omawiając zarys dziejów, Agnieszka Dudek – Szumigaj mówiła o obrzędach i zwyczajach dorocznych. Krzysztof Latawiec
przybliżył historię oświaty w gminie
Wisznice. Barbara Klimkowicz powiedziała o kulturze, samorządzie, życiu
gospodarczym współcześnie. O potrzebie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego mówił Jan Bajkowski
– wicestarosta bialski. Wicedyrektor

Grali w szachy
27 marca w Terespolu odbył się Wiosenny Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Terespol. Wzięło
w nim udział 26 osób z Terespola i Białej
Podlaskiej. Gry toczyły się w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, do 16 lat
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oraz powyżej lat 16. Turniej zorganizował
MOK Terespol Anna Pietrusik i Danuta
Izdebska oraz koło szachowe działające
przy ZSP Nr 1 w Terespolu z Markiem
Ferensem i Januszem Sałtrukiewiczem.
Marek Ferens

Instytutu Historii UMCS w Lublinie dr
hab. Mariusz Korzeniowski podkreślił jak ważną rolę stanowi monografia w rozwoju tożsamości społecznej
i poznawaniu lokalnej historii. Wydana
książka historyczna była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej,
dzięki czemu każdy mógł dostać publikację. Oglądanie wystawy pt. Śladami
minionego czasu uatrakcyjnił występ
dzieci z koła muzycznego GOK.
Jolanta Kwiatek

Zwycięzcy
Kat. powyżej 16 lat - 1.Witold Pytka,
2.Janusz Sałtrukiewicz, 3.Antoni
Jakuszko, 4.Marek Ferens. Kat. do
16 lat - 1. Patryk Godlewski, 2. Mateusz Prokopiuk, 3. Marcin Dudek.
Kat. do 12 lat - 1. Grzegorz Olichwirowicz, 2. Marek Prokopiuk, 3. Filip
Komorniczak
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Z ża łobnej kar t y

OJCIEC ROMAN
PIĘTKA NIE ŻYJE
Ojciec archimandryta Roman Ryszard Piętka, marianin, kapłan rytu
bizantyńsko-słowiańskiego, wieloletni
proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach zmarł po długotrwałej
chorobie.
Ryszard Piętka urodził się w 1937 r.
w Ostrołęce k. Warki. Po szkole podstawowej kontynuował naukę w liceum w Górze Kalwarii, gdzie poznał
księży Marianów. Wtedy zaczął myśleć o życiu zakonnym. W 1953 r. rozpoczął nowicjat w domu zakonnym
w Skórcu k. Siedlec, który zakończył
złożeniem pierwszych ślubów zakonnych i od 15 sierpnia 1954 r. należał
już do Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pod wpływem
o. Tomasza Podziawy MIC, kapłana
wschodniego obrządku zaczął uczyć
się rytu bizantyńskiego-słowiańskiego jednocześnie poznając grecką tradycję chrześcijaństwa. Kontynuował
studia w seminarium we Włocławku.
W 1964 r. otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk abp. Kazimierza Majdańskiego. Pierwszy rok po święceniach
posługiwał, jako wikariusz w parafii
w Skórcu. Później skierowano go do
Lublina, gdzie studiował filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. W czasie studiów poznał
proboszcza jedynej neounickiej parafii
w Polsce w Kostomłotach - ks. Aleksandra Pryłuckiego.
Trafił do Kostomłot
W 1968 r. bp Ignacy Świrski mianował ks. Ryszarda wikariuszem
kooperatorem parafii Kostomłoty.
Ksiądz Ryszard zgodnie ze wschod-

nią tradycją monastyczną przyjął imię
zakonne Roman. W 1969 r. został proboszczem w Kostomłotach.
O. Roman starał się krzewić bizantyńską tradycję kościelną na różne sposoby. Przez niemal całe swoje
życie duchowne działał na rzecz ekumenizmu. Parafia w Kostomłotach
przyciągała młodych ludzi, którym
przekazywał wiadomości o jedności
między kościołami Wschodu i Zachodu. Kostomłocką cerkiew św. Nikity
po beatyfikacji męczenników z Pratulina uczynił szczególnym miejscem
ich kultu. Przy parafii istnieje również
Centrum Ekumeniczne, k tóre jest
ośrodkiem rekolekcyjnym dla grup
młodzieżowych z kraju i zagranicy.
W miesiącach letnich z rekolekcji ekumenicznych i kursów ewangelizacyjnych prowadzonych w Centrum korzystają licealiści i studenci a także młode
małżeństwa.
Dzięki znajomości języków klasycznych Ojciec Piętka opracował
Menologion – spis świętych czczonych w kościele wschodnim, który
był prekursorską pozycją wydawniczą
w Polsce. Przez wiele lat prowadził zajęcia z języka łacińskiego w nowicjacie
Marianów w Skórcu oraz w zakonnym
seminarium w Lublinie. Za wytrwałą
posługę w neounickiej parafii oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju obrządku greckokatolickiego został w 1998 r.
uhonorowany przez Stolicę Apostolską godnością archimandryty. W tym
samym roku został odznaczony przez
ks. kard. Józefa Glempa złotym medalem Zasłużony dla Kościoła i Narodu.
W 2007 r., w związku z problemami ze
zdrowiem, władze zakonne zdecydowały się przenieść go do Mariańskiego
Domu Studiów świętych Cyryla i Metodego w Lublinie, gdzie kontynuował
posługę lektora języka łacińskiego
w nowicjacie. Był też tłumaczem łacińskich i starosłowiańskich pozycji
i spowiednikiem greckokatolickich seminarzystów studiujących w Lublinie.
Zmarł 26 marca w Lublinie przeżywszy
74 lata życia, w tym 57 lat profesji zakonnej i 47 kapłaństwa.
Uroczystości żałobne
W Kostomłotach, dzień przed pogrzebem ojca Piętki – 31 marca, w jego intencji odbyły się uroczystości
żałobne, którym przewodniczył o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC.
Liturgię koncelebrowało aż siedemnastu kapłanów obrządku łacińskiego
i greckiego z Polski, Białorusi i Rosji.
Wokół trumny tłumnie zjednoczyli się
w modlitwie parafianie.
Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 1 kwietnia w Lublinie, w kaplicy
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parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP. Uroczystej mszy w obrządku
rzymskim przewodniczył bp Mieczysław Cisło, administrator diecezji lubelskiej, a homilię wygłosił
o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek
– zwierzchnik unitów na Białorusi,
duchowy uczeń śp. Archimandryt y Romana. Liturgia pogrzebowa
zgromadziła rzeszę wiernych i duchownych z Polski i zagranicy, którzy reprezentowali kilka obrządków
katolickich oraz inne chrześcijańskie
wyznania. Świadczy to o tym, że
umiłowanie i propagowanie ekumenizmu przez o jca Piętkę przyniosło
owoc stokrotny.
W 1964 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza
Majdańskiego. W latach 1965–1970
studiował filologię klasyczną na wydziale humanistycznym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. W latach
1982–1995 był wykładowcą języka
łacińskiego i greki w Wyższym Seminarium Duchownym Marianów
w Lublinie oraz na wydziale teologicznym KUL. Od lat 60. XX wieku
jego zainteresowania skupione były
na katolickich obrządkach wschodnich. W 1966 roku otrzymał zgodę
przełożonego generalnego zakonu
marianów, biskupa Czesława Sipowicza na odprawianie liturgii bizantyjskiej i przeszedł na obrządek bizantyjsko-słowiański. Od 1968 roku
był wikariuszem, a od 1969 roku proboszczem jedynej w Polsce parafii
neounickiej obrządku bizantyjskosłowiańskiego. W 1998 roku został
podniesiony przez Watykańską Kongregację Kościołów Wschodnich do
godności archimandryty. W latach
1998-2007 był przełożonym klasztoru marianów w Kostomłotach
oraz opiekunem Sanktuarium Unitów Podlaskich. W 1998 roku został
odznaczony przez kardynała Józefa
Glempa złotym medalem Ecclesiae
Populoque servitium praestanti.
We wrześniu 2007 roku przeszedł
na emeryturę ze względu na wiek
i stan zdrowia. Kostomłocka parafia
przeszła pod jurysdykcję biskupa
Zbigniewa Kiernikowskiego, a jej
proboszczem został ksiądz Zbigniew Nikoniuk. Będąc na emeryturze mieszkał w Mariańskim Domu
Studiów pw. Świętych Cyryla i Metodego w Lublinie. Zmarł 26 marca
2011 r. w Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej. Był ostatnim polskim
kapłanem katolickim obrządku biznatyjsko-słowiańskiego.
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Rolnicy dostali już 635 mln. złotych
Z dniem 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich, ONW oraz
wniosków PRŚ na kampanię 2011.
Wnioski będą przyjmowane w biurze
ARiMR do dnia 15 maja. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako instytucja rządowa, wspiera
działania służące rozwojowi rolnictwa
i obszarów wiejskich. Przez Rząd RP
została wyznaczona do pełnienia roli
akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów
współfinansowanych z budżetu Unii
Europejskiej, udziela także pomocy ze
środków krajowych. Agencja jako wykonawca polityki rolnej, współpracuje
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, podlega jednocześnie nadzorowi
Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Programem, który udziela wsparcia
największej liczbie rolników na terenie
naszego powiatu jest program dopłat
bezpośrednich. Średnia liczba beneficjentów, korzystających z powyższej
formy pomocy kształtuje się w granicy 14 500 osób w skali roku. Polscy
rolnicy zostali objęci uproszczonym
systemem płatności bezpośrednich.
Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw. W latach 2004-2010 łączna
kwota przyznanych płatności bezpośrednich, w ramach obsługiwanych
przez biuro powiatowe wniosków, dla
rolników powiatu bialskiego wyniosła
ok. 635 mln. złotych.
Wspieranie działalności rolniczej
Kolejnym działaniem, z którego od
2004 roku korzysta każdego roku około 14 tysięcy rolników, jest wspieranie
działalności rolniczej na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Na terenie powia-
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tu bialskiego, dla obowiązującej strefy
nizinnej I, gdzie występują ograniczenia
produktywności rolnictwa związane
z niską jakością gleb, niekorzystnymi
warunkami klimatycznymi, wodnymi,
oraz wskaźnikiem demograficznym
i znacznym udziałem ludności związanej z rolnictwem stawka płatności
ONW do jednego hektara wynosi 179
złotych. Pomoc jest udzielana w postaci rocznych zryczałtowanych płatności
(dopłat wyrównawczych) do hektara
użytków rolnych położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu
rolniczym. Działanie obejmuje dziewięć
pakietów rolnośrodowiskowych, z czego największym zainteresowaniem
cieszą się pakiety: ochrona gleb i wód
(poplony), ekstensywne trwałe użytki
zielone oraz rolnictwo ekologiczne.
Płatności rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom, którzy dobrowolnie
przyjmują na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe. Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią,
wypłacaną corocznie po wykonaniu
określonego zestawu zadań w ramach
danego wariantu.
Szeroka współpraca
ARMIR bierze ak t y wny udział
w s p ot k ani a ch or ganizowanych
przez inne instytucje, podczas których prezentuje działalność Agencji
oraz udziela informacji dotyczących
działań i programów realizowanych
w biurze i oddziale („Dzień Otwartych
Drzwi” Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie, Powiatowe Dożynki). Kierownik oraz pracownicy zapraszani są także na sesje rady powiatu
i gminy a także na spotkania instytucji i różnych podmiotów związanych
z rolnictwem oraz innymi dziedzinami
gospodarki.

Biuro Powiatowe ARiMR w Białej
Podlaskiej udziela pomocy
w zakresie:
1. Dopłat bezpośrednich,
2. Wspierania działalności rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
3. Rent strukturalnych,
4. Wspierania gospodarstw niskotowarowych,
5. Dostosowania gospodarstw do
standardów UE,
6. Wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt, (program
rolno-środowiskowy),
7. Zalesienia gruntów rolnych,
8. Korzystania z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów.
Ponad 14 tys. beneficjentów
Biuro Powiatowe ARiMR w Białej
Podlaskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 38 obejmuje swoją działalnością teren powiatu bialskiego,
tj. 17 gmin wiejskich oraz trzy gminy
miejskie i obsługuje około 14,5 tys.
beneficjentów.
Cieszą się powodzeniem
Działaniem, cieszącym się dużym
zainteresowaniem rolników, którego celem jest poprawa środowiska
przyrodniczego i obszarów wiejskich, a w szczególności są:
• Przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk
użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;
• Promowanie zrównoważonego
systemu gospodarowania;
• Odpowiednie użytkowanie gleb
i ochrona wód;
• Ochrona zagrożonych lokalnych
raz zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych
jest działanie - wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt,
zwane program rolnośrodowiskowym.
Prawie 2000 spraw
Wartym podkreślenia jest skala
ilości obsługiwanych wniosków.
W 2010 roku w ramach PROW 20042006 biuro obsługiwało 1369 spraw
co stanowi ponad 17,40 % w skali
województwa lubelskiego i prawie
3% w skali kraju. W ramach PROW
2007-2013 obsługiwano 1983 sprawy, co stanowi ponad 25% w skali
województwa lubelskiego i ponad
3% w skali kraju.
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Spotkanie
integracyjne ze
społecznością
czeczeńską
Zespół Szkół w Zalesiu przy współpracy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie był organizatorem spotkania integracyjnego mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców
na Kolonii Horbów ze społecznością
gminy Zalesie. Celem spotkania było przybliżenie lokalnej społeczności
zwyczajów i kultury czeczeńskiej oraz
degustacja słodkich wypieków polskich i czeczeńskich. Obecnością spotkanie zaszczyciła Ewa Piechota rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przedstawiciele wolontariatu w Lublinie wraz z ks.
Mieczysławem Puzewiczem. Zadanie
realizowane było w ramach projektu
„Wolontariat dla integracji. Partnerstwo na rzecz uchodźców”, którego
koordynatorem jest Anna Szczygieł.
Niezwykle serdecznie przyjęte zostały występy dziewcząt prezentujących
regionalne tańce i pieśni czeczeńskie.
Publiczność spontanicznie reagowała
włączając się do tańca i śpiewu. Entuzjastycznie przyjęty został występ grupy chłopców grających na bębnach.
Podobało się to szczególnie męskiej
części widowni. Te działania artystyczne przygotowywane były przez
stowarzyszenie „Dla Ziemi” finansowanego w ramach programu Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W przygotowanie występu zaangażowali się
nie tylko nauczyciele ale i rodzice dzieci przygotowując stroje, rekwizyty,
pomagając przy aranżacji występów.
Zespół Szkół w Zalesiu reprezentowała grupa teatralna „Wesoła Gromada”
prowadzona przez Małgorzatę Zając.
Mali aktorzy zaprezentowali swoje
umiejętności aktorskie przed zupełnie
nową dla nich publicznością.
Na zakończenie spotkania Wojciech Kołodyński, dyrektor Zespołu
Szkół w Zalesiu zaprosił gości, licznie
zebraną publiczność oraz mieszkańców z ośrodka dla uchodźców na słodki poczęstunek składający się z tradycyjnych ciast czeczeńskich i polskich.
Wszystkim szczególnie smakowała
czeczeńska chałwa. Cała uroczystość
odbyła się dzięki gościnności Tomasza
Szewczyka w pomieszczeniach Gminnego Domu Kultury w Zalesiu.
Barbara Kołodyńska
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30 - lecie pasieki w Grabanowie
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20 marca w Ośrodku Szkoleniowo
- Wystawienniczym w Grabanowie
miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Odbyła się II Lubelska Konferencja
Pszczelarska nt. „Aktualne problemy
nowoczesnego pszczelarstwa” połączona z obchodami 30 - lecia powstania pasieki w Grabanowie. Uroczystość tą uświetniło swoim przybyciem wielu znakomitych gości, wykładowców, pszczelarzy i sympatyków
pszczelarstwa. W imieniu organizatora LODR w Końskowoli OSW w Grabanowie przybyłych gości powitała
prowadząca konferencję Małgorzata
Lewandowska oraz kierownik OSW
w Grabanowie Sławomir Meleszczuk
i dyrektor LODR w Końskowoli Tadeusz Solarski. Następnie głos zabrał
starosta Tadeusz Łazowski gratulując tak ciekawej inicjatywy, jaką było
to spotkanie i przekazując pamiątkę
na ręce Małgorzaty Lewandowskiej
w dowód uznania dla 30-letniej pracy
pasieki. Niejednej osobie zakręciła się
łezka w oku, kiedy córka nieżyjącego
już Waleriana Maksymiuka - założyciela grabanowskiej pasieki Małgorzata
Lewandowska przedstawiła sylwetkę
pioniera pszczelarstwa ekologicznego na Podlasiu na tle 30 lat istnienia
pasieki (patrz ramka). Od 1 lipca 1981
roku część pasieki wraz z wyposażeniem warsztatowym, laboratorium
pszczelarskim i częścią załogi została przeniesiona do Wojewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego w Grabanowie. Z inicjatywy Waleriana Maksymiuka powstał w WOPR funkcjonalny
pawilon pszczelarski, pełniący jednocześnie funkcję pracowni pasieczno –
hodowlanej jak i miejsca specjalistycznych szkoleń, spotkań, instruktażu,
połączonych z zajęciami praktycznymi
w pasiece. Po stopniowej rozbudowie
nabrał obecnego wyglądu.
Pszczelarskie rozmowy
Sylwia Pająk – przedstawiciel Regionalnego Centrum Mikroorganizmów w Jastkowie koło Lublina mówiła o korzyściach w hodowli pszczół
przy wykorzystaniu pożytecznych mikroorganizmów. Następnie Marek Łucewicz zaprezentował Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej i przedstawił ofertę edukacyjną
szkoły. Dr Krzysztof Olszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mówił nt. całorocznej gospodarki
pasiecznej jako reakcji na dynamiczne zmiany w środowisku oraz spadek zdrowotności rodzin pszczelich.
Uczulał przybyłych na spotkanie, aby
tak kierować gospodarką pasieczną,
żeby chronić pszczoły przed wpły-
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wem skażanego środowiska. Wystosował również do zgromadzonych
przesłanie, że największe zagrożenie
dla rodzin pszczelich występuje w rejonach o dużych monokulturach rolnych. Wymienił najczęstsze przyczyny
upadków rodzin pszczelich, do których
należą: pestycydy z grupy neonikotynoidów, stosowane głównie w postaci
zapraw nasiennych, Nosema ceranae,
rośliny genetycznie modyfikowane,
zubożenie ilościowe i jakościowe bazy
pożytkowej, skażona woda i pokarm
w tym cukier, choroby wirusowe,
wzrost odporności roztoczy Varroa na
akarycydy, zawężenie zmienności genetycznej populacji pszczół na skutek
hodowli, a nawet telefonia komórkowa. Na chwilę obecną wydaje się, że
w warunkach Polski największy wpływ
na upadki rodzin ma warroza i warunki
pożytkowe.
Pasieka od kuchni
Temat „Dobre pożytki pszczele
kluczem do wysokich zbiorów w pasiece” przedstawił Zbigniew Kołtowski z Instytutu Ogrodnictwa Oddziału
Pszczelnictwa w Puławach. Mówił
o poprawie bazy pożytkowej, nasadzeniach roślin nektarowych pyłkodajnych, apelował o stałe powiększanie pastwiska pszczelego, jak również
uczulał na fakt, iż wielkość pasieki stacjonarnej powinna być dostosowana
do zasobności pastwiska pszczelego
w zasięgu efektywnego lotu pszczół.
Na temat ula w nowoczesnej gospodarce pasiecznej opowiadał Henryk
Skowron z LODR w Końskowoli OSW
w Sitnie. Mówił o tym, że nowoczesny ul umożliwia zmechanizowanie
procesu odbioru miodu, ułatwia prowadzenie gospodarki wędrownej,
ułatwia wymianę matek i wymianę
części gniazdowej. Przedstawił zalety
i wady uli wielokorpusowych oraz zaprezentował całoroczną gospodarkę
pasieczną w ulach snozowo - ramowych. Następnie głos zabrał specjalista ds. gospodarki pasiecznej w OSW
Grabanów Marian Kałabun mówiąc
o gospodarce pasiecznej z zastosowaniem izolatorów. Zastosowanie
izolatora w zaatakowanych przez
grzybicę rodzinach stwarza idealne
warunki cieplne do wychowu czerwiu
i wymiany matki. Ten sposób gospodarki pozwala na wychwycenie nawet
skromnych ilości miodu towarowego.
Konferencję zakończono wykładem
Krzysztofa Osielskiego specjalisty ds.
pszczelarstwa i hodowli pszczół nt.
„Pozyskiwania wosku i jego wykorzystania” oraz prezentacją wykonywanej
w pasiece galanterii woskowej.
Dorota Guz, Małgorzata Lewandowska

Dr Krzysztof Olszewski

Dyrektor LODR w Końskowoli Tadeusz Solarski

Wśród sponsorów tegorocznej
konferencji należy wymienić:
Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Jastkowie koło Lublina, Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej, Podlaskie
Proekologiczne Koło Pszczelarzy
w Białej Podlaskiej, Gminne Koło
Pszczelarzy w Ulanie Majoracie oraz
sklep pszczelarski „Bartnik” w Białej
Podlaskiej”.

Kierownik OSW w Grabanowie Sławomir
Meleszczuk

Patronat nad konferencją objęło:
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej wspólnie z Polskim Związkiem Pszczelarskim, Zespo łem
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Prak t ycznego Technikum
Pszczelarskim w Pszczelej Woli i Zespołem Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej.
Patronat medialny nad obchodami
30-lecia pasieki i konferencją objęła
„Wspólnota Bialska”, a także Internetowy Portal Informacyjny Radia
BiPeR, „Słowo Podlasia” i „Tygodnik
Podlaski”.
DOK. NA STR. 14
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Starosta Bialski Tadeusz Łazowski wręcza
pamiątkę Małgorzacie Lewandowskiej
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Jako mały chłopiec pomagał
ojcu w pasiece
Walerian Maksymiuk (18.02.1925 –
13.03.1999) jako jeszcze mały chłopiec
pomagał ojcu w pasiece. Pszczoły
zawładnęły nim od dzieciństwa, marzył o wzorcowej 40-pniowej pasiece.
Pracę zawodową związaną z pszczelarst wem rozpoczął w 1950 roku
u profesora Antoniego Demianowicza w Dziale Pszczelarskim w Lublinie
Państwowego Instytutu Naukowego
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, a następnie w Skierniewicach
jako pracownik naukowy. Doświadczenie naukowe, teoretyczne i praktyczne związane z pszczelarstwem
wykorzystał po powrocie na Podlasie
organizując od 1977 roku wzorcową,
docelowo 300-pniową pasiekę w PGR
w Roskoszy. Pełnił tam funkcję kierownika a zarazem głównego specjalisty
do 1981 roku. Pasieka PGR stanęła na
obszarze 2 ha zagospodarowanym
pod kątem pszczelarskim jako wielki ogród kwiatów, krzewów i drzew
miododajnych obok wybudowanego,
dobrze wyposażonego pawilonu pasiecznego. Pasieka przez czas swojego
istnienia była wizytówką PGR. Walerian Maksymiuk był autorem licznych
artykułów z zakresu pszczelarstwa. Na
szczególna uwagę zasługuje cykl publikacji wydanych przez WOPR a następnie ODR w Grabanowie, których
był inicjatorem, w większości też ich
autorem lub współautorem. Wydawnictwa te ukazujące się w ramach serii
„Problemy Pszczelarstwa Podlaskiego” zawierają cenną wiedzę pszczelarską opartą o wieloletnie obserwacje dotyczące zjawisk fenologicznych
oraz życia i rozwoju rodzin pszczelich,
które z ogromnym zamiłowaniem,
jako jedyny w Polsce, prowadził nieprzerwanie od 1951 roku. Te wnikliwe badania podjął w zorganizowanej
w swojej pasiece pszczelarskiej stacji
obserwacyjnej.
Od 1954 roku Walerian Maksymiuk
rozpoczął także współpracę z Państwowym Instytutem Hydrologiczno
– Meteorologicznym tworząc terenowe, prywatne obserwatorium fenologiczne, które też, jako jedyne w Polsce,
funkcjonowało wówczas w sposób ciągły. Na początku lat sześćdziesiątych
rozpoczął intensywne prace nad nowoczesnym ulem, dostosowanym do
istniejących warunków pożytkowych
na Podlasiu. Efektem jego poszukiwań był ul wielonadstawkowy o ramce
gniazdowej 360 x 300 i nadstawowej
o połowę niższej, minus 5mm – 360 x
145 z możliwością zastosowania kraty
odgrodowej lub izolatora.

Pierwszy pszczelarz Podlasia
Walerian Maksymiuk przygotował
do zawodu liczną rzeszę pszczelarzy.
Szeroką działalność dydaktyczną i popularyzatorską prowadził społecznie.
Wiele czasu i energii poświęcił pracy nad zachowaniem i utrzymaniem
miejscowej pszczoły środkowoeuropejskiej, której był gorącym zwolennikiem. Za swoją sumienną pracę
uhonorowany został odznaczeniami
państwowymi: Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem 40 lecia
PRL oraz odznakami: Zasłużony Pracownik Rolnictwa za zasługi dla województwa Bialskopodlaskiego, Srebrną
Odznaką Honorową Zasłużony dla
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W uznaniu zasług otrzymał wszystkie odznaczenia Związku
Pszczelarskiego łącznie z medalem
im. Ks. Dzierżona. Poza tym: Medal
- Dar Prezesa PZP oraz Medal Pamiątkowy nadany przez dyrekcję Oddziału
Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Puławach. Pełnił wielokrotnie funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Białej
Podlaskiej. Aktywnie uczestniczył
w pracach Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Był inicjatorem
i wielkim autorytetem ekologicznego
pszczelarstwa na Podlasiu oraz współzałożycielem Podlaskiego Ekologicznego Koła Pszczelarskiego, które dalej
realizuje wytyczone cele. Wielką pasję
pszczelarską i zamiłowanie zawodowe
przekazał swoim następcom. Nam
pozostał przykład postawy człowieka mądrego ale bardzo skromnego,
pracowitego i wytrwałego. Jego następcy - obecni pracownicy pasieki
w ośrodku w Grabanowie kontynuują działalność pszczelarską na wielu
płaszczyznach, wzbogacając i rozwijając ją na miarę dzisiejszych potrzeb
i możliwości.

Walerian Maksymiuk
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SZALONY
KULIG

Chociaż śniegu już nie ma to kiedy jeszcze leżał wychowankowie OHP
z Europejskiego Centrum Kształcenia
i Wychowania w Roskoszy wybrali się
na kulig. 28 uczestników, uczących się
w Gimnazjum Rzemieślniczym w Białej Podlaskiej mogło 2 marca podziwiać uroki tegorocznej zimy i ciągle
jeszcze uśpionej przyrody. Kulig został
zrealizowany przez ośrodek jeździecki
w Rakowiskach koło Białej Podlaskiej.
Zanim młodzież wraz z opiekunami
zasiadła w saniach, było wystarczająco dużo czasu, by zwiedzić wybieg
koński. Przy umiejętnym podejściu
można było konie pogłaskać a nawet
spróbować nakarmić. Później nastąpiła długo oczekiwana przejażdżka.
Trasa kuligu wiodła polnymi drogami
Rakowisk, w kierunku lasu w miejscowości Sitnik. Humory wszystkim
dopisywały znakomicie. Po zejściu
z sań w stanicy, na wszystkich czekała
gorąca herbata oraz pieczone przy kominku kiełbaski. Mimo wczesnej pory
apetyt dopisywał, a trzaskający w kominku ogień tworzył niezapomniany
nastrój. Opiekę wychowawczą na
kuligu sprawowały: Anna Borek –
wychowawczyni klasowa oraz Sylwia
Olkowska, Aneta Zajączkowska i Jerzy
Horbowiec - opiekunowie OHP ECK
i W OHP w Roskoszy.

Uczyli się jak udzielać pierwszej pomocy
W terminie 1-18 marca młodzież
z ECKiW w Roskoszy uczestniczyła
w cyklu zajęć: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i osób
dorosłych”. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że dzięki znajomości podstawowych zasad RKO
jesteśmy w stanie uratować czyjeś życie oraz poznanie tych zasad. Według
najnowszych danych statystycznych
choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, w 60% jest
nagłe zatrzymanie krążenia. Podjęcie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej
przez świadków zdarzenia jest więc
kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia, a uczenie młodzieży w zakresie RKO jest niezmiernie
istotne, ponieważ w młodszym wieku
łatwiej przyswaja się i zapamiętuje
wiedzę i umiejętności praktyczne,
które mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności. Pomimo tego, iż
wcześniej podjęte działania mogą ura-

tować czyjeś życie, większość ludzi nie
przywiązuje wagi do upowszechnienia
RKO. Dlatego też istnieje pilnie potrzeba edukowania młodzieży w tym
kierunku. Dzięki udostępnieniu przez
szkołę rzemieślniczą nowo zakupionego sprzętu, tj. nowoczesnego fantomu
do resuscytacji z możliwością podłączenia do komputera, zajęcia cieszyły
się dużym zainteresowaniem wśród
wychowanków. Młodzież ćwicząc na
tak profesjonalnym sprzęcie miała
okazję sprawdzić czy potrafi prawidłowo udrożnić drogi oddechowe,
przeprowadzić pośredni masaż serca
oraz wykonać oddechy ratownicze.
Następnie młodzież miała możliwość
odczytania wykonywanych przez siebie czynności na wykresie, który rejestrował prawidłowość wykonywanej
resuscytacji. Wychowankowie chętnie i bardzo aktywnie uczestniczyli
w zajęciach, a nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne zaprezentowali na
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spotkaniu z zarządem cechu i dyrekcją
rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do której uczęszczają. Zajęcia, które przeprowadziła wychowawczyni Mariola Mirońska, z pewnością
przydadzą się naszym wychowankom
i być może pozwolą im uratować kiedyś ludzkie życie.
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Gmina Wisznice
Złożył najserdeczniejsze życzenia
z okazji ich święta oraz wręczył wiązankę kwiatów na ręce radnej gminy
Wisznice Krystyny Wiczuk. Atmosfera
pięknych życzeń, ciepłych słów wprowadziła zgromadzone panie w świąteczny nastrój. Patrycjusz Sokołowski
wykonywał arie m.in. z oper Wesele
Figara W.A Mozarta, Cyrulik Sewilski
Gaetano Donizettiego, Carmen George Bizeta oraz pieśń „Stary Kapral”
i arie „Zegar stary” z opery Straszny
Dwór Stanisława Moniuszki. Owacje,
brawa i gratulacje składane artyście
były dowodem na to, że kobietom
z naszej gminy niespodzianka się podobała.
Jolanta Kwiatek

Patrycjusz
dla Pań

8 marca z okazji Dnia Kobiet na
sali widowiskowej GOK odbył się koncert najpiękniejszych arii operowych”
w wykonaniu Patrycjusza Sokołowskiego przy akompaniamencie pianistki Karoliny Hordyjewicz. Solista Teatru
Muzycznego w Lublinie zgromadził
ogromną publiczność, koncert cieszył
się powodzeniem nie tylko wśród kobiet. Panie powitał wójt Piotr Dragan.

50 lat w miłości

20 par ma ł żeńskich z gminy
Wisznice świętowało pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego, - Złote
Gody. Z tej okazji Urząd Stanu Cywilnego przygotował uroczystość
uhonorowania dostojnych jubilatów.
W kościele parafialnym odprawiono mszę św. w intencji wszystkich
par mogących się pochwalić takim
stażem małżeńskim. Ksiądz dziekan
Sławomir Olopiak, który sprawował
posługę, podkreślał wyjątkową rolę,
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kierownik USC w Wisznicach oraz
Ewa Nuszczyk przewodnicząca rady
gminy. Jubilaci i przybyli goście mieli okazję obejrzeć występ młodzieży
z koła teatralnego i muzycznego GOK,
występ Chóru Parafialnego „Radość”,
który zaprezentował bogaty repertuar oraz zespół taneczny z gimnazjum
w Wisznicach, który zaprezentował
wiązankę tańców lubelskich, tańce
śląskie, krakowiaka, poloneza oraz
mazura. Różnorodny i bogaty program artystyczny wprawił przybyłych
w doskonały nastrój, nie mniej niż
pyszny tort przygotowany dla jubilatów i symboliczna lampka szampana
Jolanta Kwiatek

jaką odegrali jubilaci w życiu swoich
rodzin. Dalsza część uroczystości
przebiegała na sali widowiskowej
GOKiO. Zebranych małżonków i ich
rodziny przywitał wójt Piotr Dragan
oraz złożył wzruszające życzenia.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali za długoletnie
pożycie małżeńskie, przyznane przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczenie wręczyli wójt
Piotr Dragan, Dorota Nowosielska
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 3/2011

Gmina Wisznice / Gmina Sławatycze

Kultura żywego słowa w modzie
11 marca w GOK w Wisznicach
odbyły się eliminacje do VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej. Turniej
słowa został rozegrany w dwóch

Maszerowali
na orientację
11 i 12 marca Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach gościło 160
uczestników ze szkół Lubelszczyzny
na corocznej imprezie turystyczno-krajoznawczej, której celem jest uczczenie pamięci tragicznie zmarłych nauczycieli geografii, a równocześnie
popularyzowanie wśród młodzieży
aktywnej formy wypoczynku oraz
krajoznawstwa i turystyki. „Marsze na
orientację pamięci Doroty i Andrzeja
Miąskiewiczów” na trwałe zagościły
w kalendarzu Wisznic. Organizatorzy
to kluby SKKT działające przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Władysława
Zawadzkiego w Wisznicach oraz przy
Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Wisznicach,
a także Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim. Bazę udostępniło liceum, a jego
uczniowie pod kierunkiem nauczyciela

Mościce Dolne w lodzie
2 marca wybrałem się na krótka wycieczkę do Mościc Dolnych koło Sławatycz nad Bugiem, zobaczyć jak wygląda sytuacja powodziowa w tej słynnej
olęderskiej miejscowości. Daleko nie
zajechałem swoim „cinkusiem”, ponieważ droga była skuta lodem. Musiałem zawrócić… Niemniej porobiłem
trochę zdjęć …było już po południu.
Słońce ostro przygrzewało. Pola i łąki
całe pokryte lodem. Domostwa ludzkie
otoczone zamarzniętą wodą. Całość
zrobiła na mnie fantastyczne wrażenie.
Domyślam się że inne odczucia mają
mieszkańcy Mościc, dla których jest

kategoriach: gimnazjum i liceum.
Wzięło w nim udział 11 zawodników.
Jury w składzie: Elżbieta Sokołowska, Barbara Klimkowicz, Alina Maniowiec i Jolanta Kwiatek oceniając
geografii Doroty Dokudowicz, byli odpowiedzialni za koordynację marszów,
budowę tras, organizację konkursów
i ich przeprowadzenie. W przygotowanie imprezy i jej prowadzenie zaangażowała się cała społeczność szkolna.
Msza, kwiaty i marsz
Uczestnicy marszów wzięli udział
w uroczystej mszy świętej w kościele
parafialnym w Wisznicach, a potem
złożyli kwiaty na grobie zmarłych nauczycieli. Organizatorzy imprezy przygotowali dla uczestników marszów
wiele atrakcji. Szczególne emocje
wywołał się konkurs „Sprawny turysta”. Startujący w nim młodzi ludzie
musieli wykazać się umiejętnością
rzutu beretem na wieszak czy przyszywaniem guzików. Było również
wiele innych konkurencji: „Marsze na
orientację”, „Konkurs krajoznawczy”,
„W jak Wisznice”, „Ach, lubelskie” czy
„Niespodziewanka”. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe
i pamiątkowe dyplomy.

dobór repertuaru (wartości literackie
utworu) interpretacje tekstu, kulturę
słowa oraz ogólny wyraz artystyczny
wyłoniło mistrzów kultury żywego
słowa. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Marta Kononiuk, natomiast
II Sylwia Gromysz, uczennice Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach. W kategorii liceum laureatem
został Sebastian Domański, II miejsce zajęła Emilia Kalińska, a III Magdalena Babicz - uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego w Wisznicach.
Laureaci dostali dyplomy i nagrody
książkowe. Poziom reprezentowany
przez uczestników był różnorodny,
natomiast najczęściej recytowani
twórcy ukraińscy to Jurij Andruhowycz, Andrij Bodnar, Wasyl Symonenko, Iwan Łuczuk.
Jolanta Kwiatek

Najlepsi z najlepszych
Najważniejszą konkurencję, „Marsze na orient ację”, rozegrano
w trzech kategoriach wiekowych.
Kategoria TD: I m. Anna Kosek i Julia Lotek (SP Woli Osowińskiej), II m.
Julia Smogorzewska i Marta Skowron (SP) w Woli Osowińskiej, III m.
Kacper Fijałek i Paweł Przegaliński
(SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim).
Kategoria TM: I m. Jakub Kośmider
i Mateusz Zabielski (Gim. w Białej),
II m. Bartłomiej Szewczyk i Szymon
Świź (Gim. nr 2 w Radzyniu Podl.),
III m. Iwona Korulczuk, Aleksandra
Odrzygóźdź i Paweł Niewęgłowski
(Gim. nr 1 w Radzyniu Podl.)
Kategoria TJ: I m. Paweł Grochowski i Łukasz Niewęgłowski (ZSP
w Radzyniu Podl. II m. Anna Dragan i Damian Bujnik (LO w Wisznicach), III m. SKKT PTTK nr 21 przy
I LO w Radzyniu Podl.)

Edyta Wegiera

to już druga „wielka woda” tej zimy.
Porozmawiałem ze spotkanymi ludźmi,
dla których powodzie w tych okolicach
to nie pierwszyzna… Medialny szum
jaki zrobiono w tamtym roku, gdzie
notabene tylko jedną rodzinę dało się
ewakuować, wzbudził śmiech i politowanie tutejszych mieszkańców, mocno
wrosłych w tę ziemię. Ludzi potomków
twardych i nieustępliwych Holendrów,
którzy zasiedlili te okolice i dobrze zdawali sobie sprawę , co ich może czekać.
Żadna powódź im nie straszna!!!
Z żywiołem trzeba sobie radzić.
Pani W. od której bierzemy mleko, usypała wcześniej groblę do domu, i teraz
śpi spokojnie. Inna mieszkanka Mościc
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zostawia samochód, nakłada gumowe
buty sięgające wyżej kolan i na piechotę z zakupami drałuje do domciu.
,,Lepiej byłoby iść po wodzie, niż po
lodzie,, - wzdycha… Wszyscy z niepokojem obserwują poziom wody, a właściwie lodu. „Dobrze, że noce są mroźne, to lód topi się wolniej”. Państwo P.
pokazują mi dokąd sięgała woda, na
razie nie jest tak źle. Jej poziom powoli opada… Wyprawą jestem trochę
zawiedziony. Liczyłem że dojadę dalej,
z propozycji przejścia na piechotę , nie
skorzystałem. Tak naprawdę ,to w tym
miejscu zawsze sięga woda, o czym
wiedzą ci którzy mieszkają tu dłużej…..
Marek Ferens
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Pow iat bia lsk i

Starosta zainicjował drugi sejmik kobiet
Ponad 250 przedstawicielek płci
pięknej uczestniczyło 10 marca w drugim sejmiku kobiet powiatu bialskiego.
Zorganizował go, podobnie jak przed
rokiem, starosta Tadeusz Łazowski.
Tematem wiodącym obrad była kreatywność i aktywność zawodowa pań
w różnych dziedzinach życia. Nie ma
zbyt wielu okazji do podobnych spotkań, więc trudno być zaskoczonym
aprobacie bohaterek. Przyjechały do
starostwa z różnych gmin.
Inspirować uczestniczki
Zdaniem Marianny Tumiłowicz,
dyrektora wydziału spraw społecznych starostwa powiatowego, sejmik miał inspirować uczestniczki do
przedsiębiorczości. W wystąpieniach
czterech kobiet sukcesu nie brakowało
przykładów wykorzystania pomysłów
i energii drzemiących w gospodyniach
domowych. – Jeśli choć kilka pań zechce zrobić coś dla siebie i zmienić
dotychczasowy styl życia na bardziej
aktywny, to będzie sukces sejmiku.
Kobiety mają mnóstwo ciekawych zamiarów, tylko nie wiedzą jak je wykorzystać. Czasami zbytnio obawiają się
urzędniczych trudności. Starałyśmy
się im pomóc – wyjaśnia Tumiłowicz.
Barbara Chwesiuk, właścicielka firmy
odzieżowej Bialcon pokazywała na
swym przykładzie drogę od pomysłu
do przemysłu. Szesnaście lat temu
zaczynała od dwóch maszyn szwalniczych zakupionych na kredyt. Dziś jej
firma daje zajęcie pięciuset osobom
i oferuje swoje wyroby w kilkuset sklepach na terenie kraju. Ostatnio Bialcon
przyjął nowe wyzwanie. Produkuje
z pomocą chałupniczek dodatki odzieżowe, ciapy, szmaciane lalki, broszki i biżuterię. Przy okazji Chwesiuk
przedstawiła trendy damskiej mody

18

zimowej na sezon 2011/12. - Jestem
pod wrażeniem tego, co usłyszałam
i zobaczyłam. Istotnie, kobiety mogą
być zaradne nie tylko w swoim domu.
Po raz drugi uczestniczę w sejmiku
i nie uważam tego za czas stracony.
Oprócz praktycznych porad, mogłam
nacieszyć oko wystawą kosmetyków,
biżuterii i ozdób wielkanocnych, przygotowanych przez panie z gminy Biała
Podlaska – mówi Zofia Bobrycka z Romanowa gm. Janów Podlaski.
Zachęta do aktywności
Bożena Pawlina - Maksymiuk, dyrektor GOK w Białej Podlaskiej, zachęcała słuchaczki do aktywności i samodzielnych prób rękodzielniczych.
Każda przecież coś potrafi, choć nie
zawsze sobie to uświadamia. Piętnaście lat temu nie było w gminie ani
jednej pracowni ginących zawodów.
Teraz funkcjonuje siedem i każda
cieszy się rosnącym powodzeniem.
Efektem widocznym na zewnątrz są
choćby warsztaty rękodzieła dla dzieci
i młodzieży. Uczestniczą w nich chętnie uczniowie z powiatu bialskiego
i Warszawy. Kobiety skupione wokół
pracowni przymierzają się do otwierania mikroprzedsiębiorstw. Będą
one produkowały pamiątki regionalne m.in. lalki w strojach podlaskich,
stroje ludowe, ozdoby z filcu, wyroby plastyki obrzędowej. Znakomicie
sprawdziły się koszyki z przetworami
i smakołykami podlaskimi oferowane
przez gospodynie z Perkowic. Coraz
częściej zespoły taneczne i śpiewacze zamawiają w Hrudzie komplety
strojów ludowych. Ostatnio zespół
Promni z Warszawy. - Z dużym zainteresowaniem wysłuchałam oferty pani
Maksymiuk i uważam, że zainteresuje
ona większe grono. Chcę umówić się

na takie warsztaty dla uczniów łomaskich szkół. Nie wiedziałam wcześniej.
Że w bialskim GOK podejmuje się tyle
ciekawych inicjatyw – twierdzi Małgorzata Sznitko z Łomaz. Agnieszka
Brodacka z Fundacji EFS informowała
uczestniczki o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych na inicjatywy
lokalne, a nawet udzielała porad jak
przygotować wnioski. Natomiast Jadwiga Romaniuk z bialskiego oddziału
Centrum Doskonalenia Nauczycieli zachęcała panie do korzystania z nadarzających się okazji, aby podkreślić
swą wartość, energię i pomysłowość.
Znaczna część kobiet rezygnuje z ambicji zrobienia czegoś wyjątkowego
z powodu nadmiaru obowiązków rodzinnych. Pozytywne przykłady prezentowane podczas sejmiku dowodzą jednak, że można połączyć dom
z pracą twórczą, a przy okazji spełnić
się i uzyskać satysfakcję. – Kobieta jest
wiele warta, tylko nie zawsze chce się
do tego przyznać. Często brakuje nam
też wiary w sukces – przekonywała
Romaniuk. – Mamy zbyt mało okazji,
aby spotykać się w równie szerokim
gronie. Dlatego uważam sejmik za
trafny pomysł. Każdy kontakt z ludźmi
otwiera nowe możliwości, inspiruje do
działania. Możemy sprawdzić się nie
tylko w gotowaniu i piastowaniu dzieci
– mówi Halina Wawryszuk z Piszczaca.
Występy maluchów
Dyskusjom o przedsiębiorczości
towarzyszył występ uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Kilkunastoosobowa
grupa teatralna pod kierownictwem
Jolanty Zbuckiej, Ewy Gały i Pawła Prokopiuka przedstawiła musical
„Ściana” o dążeniach młodych do sukcesu, sławy, miłości, lepszego życia.
- Musiałam przyjechać do starostwa, aby dowiedzieć się jak zdolną
i kreatywną młodzież mamy w Międzyrzecu. Jestem zachwycona ich
występem. Czuło się w nim świeżość
i energię. Śpiew, taniec i recytacja
dowodzą jak wielki potencjał drzemie w młodych ludziach. Trzeba go
tylko umiejętnie wyeksponować –
uważa Anna Łosicka z Międzyrzeca
Podlaskiego. W przekonaniu Teresy
Bartosiewicz z Konstantynowa sejmik
przyczynił się do przebudzenia kobiet, uświadomienia ile można osiągnąć, jeśli ma się chęć i motywację
do pracy. – Na pewno nie wszystkie
zmienimy się jutro w kobiety biznesu,
ale zastanowimy się, do czego można
wykorzystać nasze zdolności. Trzeba
tylko chcieć – podkreśla Teresa Bartosiewicz.
Istvan Grabowski
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Gmina Rok itno

Gminny Dzień Sołtysa w Rokitnie
11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Z tej okazji 15
marca w Gminnej Instytucji Kultury
w Rokitnie z inicjatywy wójta Jacka
Szewczuka odbył się Gminny Dzień
Sołtysa. Na spotkanie zaproszeni
zostali zarówno nowo wybrani sołtysi z gminy Rokitno, jak i ci, którzy
w tym roku zakończyli pełnienie tej
funkcji. Helena Nieścioruk przewodnicząca rady gminy Rokitno oraz Jacek
Szewczuk i Jan Bajkowski wręczyli
sołtysom okolicznościowe dyplomy

i podziękowania, zaś dzieci ze szkoły
podstawowej piękne kwiaty. Szczególne słowa uznania skierowano do
Juliana Kowalskiego, który funkcję
sołtysa wsi Pokinianka pełnił do tego
roku nieprzerwanie od 56 lat. I Gminny Dzień Sołtysa w gminie Rokitno stał
się wspaniałą okazją do spotkania sołtysów w miłej, rodzinnej atmosferze,
wymiany doświadczeń i poglądów.
Idea organizacji corocznych Dni spotkała się z pozytywnym przyjęciem.
Agata Sudewicz

Sołtysi Gminy Rokitno
1. Sławomir Artymiuk – Rokitno
kolonia, piąta kadencja
2. Stanisław Bazyluk – Pokinianka,
pierwsza kadencja
3. Halina Brusińska – Zaczopki, druga kadencja
4. Stanisław Chomicz – Cieleśnica,
piąta kadencja
5. Andrzej Jawoszek – Michałki kolonia, czwarta kadencja
6. Mirosław Karmasz – Zaczopki
kolonia, druga kadencja
7. Justyna Klebaniuk –Kołczyn,
pierwsza kadencja
8. Tadeusz Kowaluk – Pratulin, trzecia kadencja
9. Wiesław Kukawski – Michałki,
pierwsza kadencja
10. Andrzej Litwiniuk – Kołczyn kolonia, pierwsza kadencja
11. Marian Makarewicz – Rokitno,
druga kadencja
12. Ewa Maksimiuk –Klonownica
Duża, druga kadencja
13. Katarzyna Pietruczuk – Derło,
trzecia kadencja
14. Grzegorz Rozwód – Cieleśnica,
pierwsza kadencja
15. Barbara Sokoluk – Holodnica,
druga kadencja
16. Wacław Sudewicz –Olszyn, szósta kadencja
17. Halina Wolska – Lipnica, pierwsza kadencja
Referat Szczepana Kalinowskiego
Spotkanie swoją obecnością uświetnili: Jan Bajkowski v-ce starosta
bialski oraz dr Szczepan Kalinowski, który wygłosił wykład pt. „Unici
Podlascy w kulturze polskiej”. Część
artystyczną, specjalnie na tę okazję
przygotowali uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej im.
Jana Pawła II w Rokitnie.
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Pow iat bia lsk i

Nadal wierny
historii
wojskowości

Złote i srebrne
medale za zasługi
dla obronności

Podniosłą atmosferę miało spotkanie rodziców byłych żołnierzy zorganizowane 7 marca przez starostę
Tadeusza Łazowskiego w bialskim
starostwie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wojska i samorządu. Rozpoczęto go od wręczenia awansu na
wyższy stopień oficerski. Komendant
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Lublinie płk. Roman Chojecki gratulował awansu na stopień porucznika
uczestnikowi walk o wyzwolenie kraju Marianowi Dąbrowskiemu, mieszkańcowi Międzyrzeca Podlaskiego.
Uhonorował też Gwiazdą Iraku dwóch
kaprali rezerwy, którzy dobrowolnie
służyli w polskim kontyngencie wojskowym. Podczas trzeciej zmiany na
Bliskim Wschodzie przebywał Michał
Doroszuk z Białej Podlaskiej, a podczas dziesiątej zmiany Krzysztof Jakubiuk z Lipnicy gm. Rokitno. Obaj decyzją ministra obrony narodowej Bogdana Klicha odznaczeni zostali Gwiazdą
Iraku. – Na wyjazd zdecydowałem się
szybko i wcale tego nie żałuję. Służyłem w Iraku jako ratownik medyczny
i było to dla mnie cenne doświadczenie życiowe. Na szczęście nie spotkała mnie tam żadna opresja. Szybko
przywykłem do klimatu i warunków
panujących w bazie wojskowej. Dziś
nie mam z wojskiem nic wspólnego,
ale miło wspominam tamten okres –
twierdzi Michał Doroszuk.
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Zaliczyli wzorowo służbę wojskową
Komendant WSzW w towarzyst wie komendanta WKU w Białej
Podlaskiej ppłk Jana Górniaka i jego
zastępcy mjr Janusza Łojko wyróżnili
też medalami „Za zasługi dla obronności kraju” rodziców, których synowie zaliczyli wzorowo służbę wojskową. Rodzice pięciu synów, Alina
i Adam Mikołajczukowie z Międzyrzeca Podlaskiego odebrali złote medale.
Srebrnymi medalami za wychowanie
trzech synów wzorowo służących
w szeregach WP uhonorowani zostali: Grażyna Abramowicz z Romaszek
gm. Rossosz, Maria i Jan Karczmarzowie z Miedzyrzeca Podlaskiego, Anna
i Ryszard Kasianiukowie z Wysokiego
gm. Międzyrzec Podlaski, Jadwiga
Rutko z Kalichowszczyzny gm. Tuczna, Marianna i Jerzy Socha z kolonii
Piszczac, Halina i Andrzej Świderscy
z Zahorowa gm. Piszczac, Franciszka
i Władysław Teliccy z Tucznej oraz Jadwiga i Janusz Waniewscy z Marylina
gm. Wisznice. Gratulowali im: starosta Tadeusz Łazowski i prezydent
Białej Podlaskiej Andrzej Czapski. Jak
podkreślił płk. Chojecki, w dzisiejszych czasach, kiedy armia staje się
zawodowa, wychowanie tylu synów
w duchu patriotyzmu należy do rzadkości. Tym większy szacunek należy
się ich rodzicom.

12 marca otwarta została w bialskim klubie kultury Eureka wystawa
obrazów plastyka- amatora Marka
Jaszczuka z Grabanowa. Przedstawiają one polskich żołnierzy z wojny
obronnej w 1939 roku. Autor malował
je pastelami na płytach pilśniowych,
korzystając ze zdjęć archiwalnych. Są
wykonane tak sugestywnie, że widać
emocje towarzyszące żołnierzom. Chcę tą wystawą zrehabilitować się
za obrazy zdjęte w Galerii Podlaskiej
w 2005 roku po proteście mieszkańców. Zafascynowany historią i elegancją niemieckich mundurów, pokazałem wówczas żołnierzy Wehrmachtu.
Ludzie źle odebrali moje starania,
interpretując je jako gloryfikację nazizmu. Nigdy nie miałem nic wspólnego
z polityką i boleśnie odebrałem wycofanie wystawy, nad którą pracowałem
bardzo długo – zwierza się Jaszczuk.
Oprócz żołnierzy w różnych sytuacjach bitewnych autor prezentuje
postać Hansa Klossa, bohatera serialu „Stawka większa niż życie”. - Pasjonuję się nadal historią wojskowości i dlatego dużo czasu poświęcam
studiowaniu mundurów, uzbrojenia
i odznaczeń. Maluję też nadbużańskie
pejzaże i konie, które w naszym regionie mają licznych zwolenników. Nie
liczę czasu spędzonego w pracowni,
bo plastyka sprawia mi przyjemność,
pozwala zapomnieć o kłopotach. Mam
nadzieję, że moje nowe obrazy spodobają się zwiedzającym – dodaje autor,
dla którego malarstwo jest sposobem
na życie.
Istvan Grabowski

Istvan Grabowski
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Gmina Kodeń / Gmina Tuczna

Dzień Kobiet w Domu Pogodnej Starości w Kodniu
Od 2009 roku przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu działa
grupa wolontariatu „Pomocna Dłoń”,
której opiekunką jest Teresa Filipek.
Wolontariat nieustannie współpracuje z Domem Pogodnej Starości Towarzystwa im. św. Brata Alberta. Chętne
osoby raz w tygodniu odwiedzają pensjonariuszki. W trakcie wizyt młodzież
czyta, rozmawia i śpiewa. W podziękowaniu za życzliwość i zaangażowanie
wolontariusze dostają ciepłe uśmiechy. Najaktywniejszą wolontariuszką

jest uczennica klasy II B Magdalena
Wereszczyńska, która dodatkowo
przygotowuje indywidualne zajęcia
integracyjne. 8 marca grupa wolontariuszy przygotowała przedstawienie
z okazji Dnia Kobiet pod tytułem „Kobiety rządzą mężczyznami”. W przygotowaniu inscenizacji zaangażowali
się uczniowie ZPO w Kodniu: Julia Malarska, Kinga Sawicka, Anna Filipek,
Paula Wróblewska, Kamila Wosztyl,
Sara Krześniak, Monika Sosidko, Anna Karpowicz, Marcin Wołosiuk oraz

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w Internecie
Uczniowie Zespołu Szkół w Tucznej po raz drugi włączyli się do ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) organizowanych
przez fundację „Dzieci Niczyje” oraz
Naukową i Akademicką Sieć Kompute-

rową (NASK) – realizatorów unijnego
programu „Safer Internet”, mających
na celu inicjowanie i propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Nagrali film edukacyjny
W ubiegłym roku nauczyciele wraz
z uczniami poza wieloma działaniami,
nagrali film edukacyjny pt. „Sąd nad
Internetem” oraz piosenkę pt. „Mam
Internet” z czego byli bardzo dumni,
ponieważ zostały one wysłane do
głównego organizatora DBI w Warszawie, a także wykorzystane jako pomoc
naukowa podczas zajęć lekcyjnych.
W bieżącym roku obchody Dnia Bezpiecznego Internetu poprzedzone były
wykonaniem gazetek informacyjnych
na korytarzach szkoły. Działalność
edukacyjną rozpoczęto od spotkania
rodziców z psychologiem szkolnym
Bogumiłą Fedoruk, która przedstawiła przykłady negatywnego wpływu
nadmiernego korzystania z zasobów
sieci internetowej na zdrowie fizyczne
i psychiczne dzieci i młodzieży, a na-
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Anna Fiedoruk i Magdalena Wereszczyńska. Na koniec została wykonana
piosenka „Kobiety rządzą nami” przez:
Dawida Marchewkę, Michała Tarasiuka i Tomasza Karpowicza. Występ
zakończył się życzeniami złożonymi
przez chłopców i wręczeniem symbolicznych upominków, wykonanych
pod opieką wychowawców świetlicy
szkolnej: Marii Gärtner i Iwony Hordyjewicz. Po przedstawieniu części artystycznej kierownik Domu Pogodnej
Starości, Alina Laszuk podziękowała
wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tego święta.

wet dorosłych ludzi. Wychowawcy
klas przeprowadzili w klasach zajęcia warsztatowe na temat „Internetźródło zagrożenia czy informacji?”.
Udzielili wskazówek, jak zapobiegać
niebezpiecznym sytuacjom, a także
poinformowali o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożenia w sieci. Ponadto przeprowadzili ankiety diagnozujące wykorzystanie internetu przez uczniów. Wypowiedzi uczniów zostały przeanalizowane przez pedagoga szkolnego oraz
bibliotekarkę. Wyniki ankiet posłużą
wychowawcom klas do dalszej pracy.
R. Miciuk

Konkursy plastyczne
W ramach obchodów DBI zorganizowano również konkurs plastyczny
na najlepszy plakat pt. „Bezpieczny internet”. Zwycięzcy: Dominika
Miciuk (I m.), Klaudia Lipka (II m.),
Agnieszka Czernik (III m.) – gimnazjum, Ewa Piwoni (I m.), Karolina
Najdyhor (II m.) Justyna Lipka (III
m.) – szkoła podstawowa, otrzymali
nagrody rzeczowe.

21

Ku ltura

Prezentacje Literackie
Nr 25 (redakcja mig; informacja@mbp.org.pl)

Sylwia Pilarska
(Kwasówka)

za ogrodzeniem

w zakładzie psychiatrycznym
grube pielęgniarki
uzbrojone w strzykawki
patrolują białe korytarze
w zakładzie psychiatrycznym
szczupli mężczyźni
grają w karty
o dodatkową porcję lodów
w zakładzie psychiatrycznym
samotne kobiety
odprowadzają wzrokiem
małe dzieci
idące po chodniku
za żelaznym ogrodzeniem

jesień

siedziała przy ciepłym kominku
podziwiała radosny taniec ognia
jej białe włosy
beztrosko opadały na starą twarz
siedziała przy ciepłym kominku
wpatrzona w daleką przestrzeń
poza horyzontem ludzkich spojrzeń
siedziała tak każdej nocy
czekała na głośny śmiech za ścianą
na nieswoje buty w przedpokoju
na czuły uścisk jej spracowanych dłoni
bezwzględny zegar z premedytacją
odmierzał czas jej posiedzenia
za oknem czekała już zima

wspomnienie

pamiętam że było zimno
czułam chłód
i wilgoć
betonowego chodnika
pamiętam że mój krzyk
wystraszył
śpiące na dachu
gołębie
pamiętam że skończyłeś
po dziesięciu minutach
zostawiając mnie
na zakrwawionym
betonowym
chodniku
ciągle pamiętam że
tamtej nocy
odebrałeś mi bezkarnie
znacznie więcej
niż dwadzieścia złotych
z naderwanej
kieszeni mojej bluzki
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w uśmiechu

nie

dzisiaj
gdy zadzwonił budzik
nie stanęłam na baczność
nie pobiegłam jak wariatka
do łazienki
nie chwyciłam w pośpiechu
maślanej bułki z chlebaka
nie goniłam odjeżdżającego
autobusu
dzisiaj
gdy zadzwonił budzik
uśmiechnęłam się
do znajomej dziewczyny
którą zobaczyłam w lustrze

stróż szczęścia

pewnie spotkam Cię
na skrzyżowaniu ulic
w sklepie spożywczym
w zatłoczonym tramwaju
spojrzysz na mnie
uśmiechniesz się
i zadzwoni mój telefon

dziewiątego lipca 2038 roku
obudzę się na łóżku
którego miękkości jeszcze nie znam
ilość poduszek i wielkość materaca
także nie została określona
czuję zapach kawy
która uruchomi zastygły mechanizm
rozłączy sklejone wargi
otworzę okno z widokiem na
pozwolę aby letni wiatr
rozszerzył moje słabe źrenice
uśmiechnę się do przechodniów
mówiących jednym z języków
przeczytam list który nadejdzie od
czuję zapach jabłek
jakie położę wtedy w koszyku
na stole z drewna
o pewnej leśnej nazwie
w uśmiechu kobiety
którą powitam w lustrze
odnajdę

***

zachwyca mnie radosny taniec
męskich i damskich koszul
które dobra kobieta
powiesiła na sznurze
trzymanym kurczowo przez konary
sędziwych jabłoni

to Anioł Stróż sprawdzi
czy jestem szczęśliwa

***

dobry mężczyzna
zasadził je sto lat temu
jeszcze w innej bajce
zachwyt ...

płakały kamienice
drzewa w parkach
kościoły i synagogi
płakały lalki za szybami
kamienie
pomniki na placach
dorożki
i rzeka
w kamienicach i parkach
osieroceni
w sklepach i dorożkach
zaprzyjaźnieni ze strachem
w kościołach i synagogach
obdarci z godności

nie odwracam twarzy
od uzdrawiającego widoku
jeszcze przez moment
pragnę wierzyć że
krzyk
a raczej bełkot
nieodpowiedzialnego dorosłego
to tylko dźwięk
przyniesiony z odległego miasta
przez ciepły lipcowy wiatr ...

***

płakali ludzie

same

na odgłos dzwonów
mieszkanie ich Ojca
zapełnia się
poszukującymi dobrego słowa

bawią się
na placu zabaw
do wieczora

słuchają w skupieniu
a zapalone świece
pachną światłem
aż do ostatniego zdania

niekochane dzieci

składają
urodzinowe życzenia

oni zawsze wychodzą w ciemności
rękami odganiają
demony pułapki
czuwające w pobliżu
na nieostrożny ruch

opowiadają kolorowe bajki
na dobranoc

niczym małe koty
które rodzą się
ze złudzeniem

odprowadzają się
do szkoły

zakładają ciepłe czapki
młodszym siostrom
...
uczą się
kochać

stara kobieta przyjaznym głosem
i ciepłym dotykiem
informuje o obiedzie.
w jadalni pachnie owocami
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Patrz na świat, … czyli o nowym
numerze „Podlaskiego Kwartalnika
Kulturalnego” słów kilka
Éric-Emmanuel Schmidt tak oto
napisał w swoim niezwykłym utworze „Oskar i pani Róża”: Codziennie
patrz na świat, jakbyś oglądał go po
raz pierwszy. Te słowa idealnie pasują
do najnowszego wydania „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Autorzy artykułów, recenzji, wspomnień
i prezentacji zaprezentowali trafione
i ujmujące spojrzenie na świat. Na
nowo! Dość obszerny tekst „Przyjemności radziwiłłowskie – w świetle
pamiętnika Marcina Matuszewicza”,
autorst wa Katarzyny Niedź wiedź
z Białej Podlaskiej, z całym mnóstwem
idealnie dobranych cytatów z „Diariusza”, ukazuje sarmackie życie w I połowie XVIII w. – wypełnione ucztami, polowaniami, spektaklami oraz podróżami. Z zainteresowaniem „chłonęłam”
te opisy, opatrzone zgrabnym komentarzem autorki. Na uwagę zasługuje
szata graficzna PKK (rysunki i zdjęcia),
trafnie uzupełniająca treść artykułów
(szczególnie „W dolinie Grabar-Kałamanki” Tomasza Wojcieszuka z Kodnia, czy
„Wtedy wziął pistolet i powiedział … to
co, pójdziesz do bandy?” Pawła Dmitruka
z Bartoszyc). Wzbogacają one Kwartalnik, rozbudzają wyobraźnię.
Co to gadają pod
sklepem?
Moje s zc zegól ne zainteresowanie
wzbudził tekst Walentyny Gorbaczewskiej
z Brześcia na Białorusi pt. „Co to się dzieje
… co to gadają pod
sklepem?” Autorka
opisała pełną humoru twórczość Leszka Sokołowskiego,
podlaskiego „Króla
Łgarzy”, zaskoczyła
porównaniem jego
utworów z fraszkami
Jana Kochanowskiego i Stanisława Leca.
Jest to najbardziej
zrozumiały rodzaj literatury, przepełniony tradycyjną mądro-

ścią ludową – pisze W. Gorbaczewska.
Bohaterami utworów L. Sokołowskiego są zwykli ludzie, mieszkańcy wsi
Maślaki, dla których centrum świata
znajduje się pod sklepem. Obudziło
to we mnie skojarzenie z popularnym
serialem telewizyjnym „Ranczo” – kto
wie, na czym się wzorują jego scenarzyści? Autorka artykułu stwierdziła,
że zabawna treść wciąga, co jest już
wystarczającą zachęta do lektury krótkich opowiadanek „Króla Łgarzy”. Na
pewno po nie sięgnę!
Twórczość Agaty Szczodrak
Moją uwagę przyciągnęła również
twórczość Agaty Szczodrak, studentki
IV roku filologii polskiej. W ostatnim
numerze Kwartalnika dała się poznać
zarówno jako autorka tekstu o twórczości Romana Pieńkowskiego („Grymas twarzy…rozwiane uczesanie …
oczy wpatrzone…”), jak też poetka.
Jej spojrzenie na rysunki podlaskiego
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artysty do tego stopnia mnie zaintrygowało, że poświęciłam dobrych kilka
minut na przejrzenie wszystkich jego
48 prac, prezentowanych na w/w wystawie. A. Szczodrak pisze: Wystawa
R.. Pieńkowskiego, postrzegana przez
pryzmat autorskiej metafory, to autentyczny entuzjazm, to uzewnętrzniona
i niezwykle barwna myśl, zaskakująca
oryginalną, plastyczną formą. Wiersze
A. Szczodrak pozwalają na delikatne
oderwanie się od rzeczywistości, są
natchnieniem do rozważań, zamyśleń, rozmyślań. Dużo w nich emocji…
i gwiazd. Szczególnie wzruszają utwory dedykowane Mamie i Siostrze Kasi – są pełne ciepła, uczucia, ufności.
Najpiękniej piszę się dla kogoś, kogo
się kocha!
Błyskotliwy debiut
Interesująca jest recenzja Marii
Makarskiej pt. „Zapalam się i gasnę”
- debiutu poetyckiego Aleksandry
Pieńkosz z Białej Podlaskiej („Jestem
tylko kruchym demonem”, 2010). Po
lekturze tomiku tej 18-letniej poetki
w stu procentach zgadzam się z opinią
recenzentki. Debiut jest autentycznie
błyskotliwy i wart uwagi. Wspaniałe
są też rysunki autorstwa
w yżej w ymienionego
artysty plastyka, świetnie odzwierciedlające
nastrój wierszy Aleksandry. Niejako świadomie, na koniec zostawiłam najbliższy mi
tekst, recenzję tomiku
mojej przyjaciółki Pauliny Maciejuk p.t. „nie
wiem skąd … słona łza”.
Autorka recenzji, Dorota
Szumilas z Warszawy,
idealnie odzwierciedliła także moje odczucia.
Jeżeli osoba nie znająca
Pauliny tak dobrze jak
ja, podobnie odbiera
twórczość Pollci (tak na
nią mówią przyjaciele),
to znaczy, że dziewczyna naprawdę ma t a lent! Zawartość treściowa dopełniona została
piękną okładką - trzema
„anielicami” Sylwii Kalinowskiej, t worzącej
w nadbużańskim Janowie Podlaskim. Zdecydowanie polecam lekturę ostatniego numeru Kwartalnika, a także
kolejnych. Bo naprawdę pomaga to spojrzeć
na świat … na nowo!
Anna Korólczyk
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Muzeum Kraszewskiego przed
podwójnym jubileuszem
Dyrek tor Muzeum Józefa Kraszewskiego w Romanowie Anna Czobodzińska-Przybysławska nie kryje
radości. Tuż przed podwójnym jubileuszem placówki udało się jej pozyskać znaczące dotacje od marszałka
województwa, ministra dziedzictwa
narodowego i starosty bialskiego.
Pozwolą one dokonać remontów, na
jakie zabytkowy dwór klasycystyczny czekał kilkadziesiąt lat. Nareszcie
ludzie uwierzą, jaką perłę posiadamy
w naszym powiecie. Konstatacja ta
tym cenniejsza, ze bohatera muzeum
nie uświadczysz w podręcznikach
szkolnych. Skoro młodzież ma znikome możliwości dotarcia do jego
spuścizny, to co będzie za wiele lat.
Potrzeba intensywnych zabiegów ludzi oddanych idei Kraszewskiego, by
pamięć o nim nigdy nie zgasła.
Dwie rocznice
Inwestycje rozpocznie budowa
parkingu przed bramą parku. - Intensywnie przygotowujemy się do podwójnego jubileuszu. W przyszłym
roku przypada dwusetna rocznica
urodzin Kraszewskiego i pięćdziesiąta
rocznica istnienia jego muzeum w Romanowie. Mam nadzieję, że dzięki
inicjatywie posła Franciszka Jerzego Stefaniuka Sejm ogłosił rok 2012
rokiem Kraszewskiego. Chcemy aby
było głośno o najpłodniejszym twórcy
polskiej literatury. Zabrakło go niestety w programach szkolnych – informuje dyrektor muzeum.
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Na początek wystawa fotografii
Obchody jubileuszowe, przewidujące wystawy, konkursy, sesja naukowe, konkursy, a nawet wybicie
okolicznościowego medalu, rozpoczną się jesienią br. Otwarta zostanie
wtedy wystawa fotografii z prywatnych zbiorów pisarza, zatytułowana „Portrety światłem malowane”.
Obecnie znajduje się ona w zbiorach
Biblioteki Narodowej w Warszawie.
- Uroda Romanowa nie podlega dyskusji. Muzeum jest przykładem najlepiej zachowanego zabytku kultury
ziemiańskiej. Przy odbudowie ruin
w początkach lat sześćdziesiątych popełniono jednak sporo błędów, które
w najbliższych latach mamy szansę
poprawić. Dostaliśmy zresztą na to
niemałe fundusze – zapewnia Czobodzińska-Przybysławska.
Powróci dawna uroda dworku
Urząd Marszałkowski przyznał
placówce dwie znaczące dotacje.
Pierwsza w kwocie 300 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
pozwoli na wybudowanie parkingu
z kostki granitowej. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku i umożliwi powstanie miejsc dla trzech autokarów i dwudziestu samochodów
osobowych. Druga dotacja w kwocie
1, 6 mln zł wraz z 630 tys. zł wsparcia
z budżetu Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej przeznaczona zostanie na wymianę ogrodzenia oraz
dachu. Budowa drewnianego ogro-

dzenia, charakterystycznego dla posiadłości ziemiańskich, rozpocznie się
w przyszłym roku. Natomiast dopiero
w 2013 r. (ze względu na obchody jubileuszowe) rozpocznie się przebudowa poddasza i wymiana dachu. Przed
pięćdziesięcioma laty położono na
nim pokrycie z blachy ocynkowanej,
które zmieniło klasycystyczne proporcje dworu, a teraz niestety przecieka.
Nowy projekt zakłada przebudowę
poddasza z pozostawieniem dwóch
zamiast czterech okien w ryzalicie budowli i ułożenie dachu z gontu. Tym
samym dworek Kraszewskich powróci
do kształtu z przełomu XIX i XX wieku. Widok dawnego dworu przekazała
muzeum prawnuczka pisarza, 80-letnia Krystyna Rybicka. - Wymiana pokrycia dachu łączy się z wyłączeniem
pomieszczeń na poddaszu i czasowym zamknięciem muzeum, którego
nie można dokonać w roku jubileuszowym – wyjaśnia dyrektor.
Minister wspiera muzeum
Pocieszającym jest fakt, że starania romanowskiej placówki docenił
minister dziedzictwa narodowego,
przyznając podwójną dotację: na
konserwację dokumentów rodziny
Kraszewskich od XVII wieku, zebranych przez brata pisarza Kajetana
oraz przygotowanie wystawy jubileuszowej poświęconej Kajetanowi
Kraszewskiemu. Był on astronomem
i kolekcjonerem, zarazem właścicielem posiadłości rodzinnej w Romanowie. Dzięki dotacji ministerialnej były
właściciel otrzyma w muzeum własną
salę. Znajdą się w niej m.in. dokumenty rodzinne przekazane dyr. Czobodzińskiej-Przybysławskiej w maju ub.
roku przez ówczesnego marszałka
Sejmu, obecnie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Cenne cymelia
były zakopane w ziemi i wymagają
starannej konserwacji.
Jubileuszowe wystawy
Oprócz wystawy poświęconej Kajetanowi, muzeum przygotuje w roku jubileuszowym wystawę „Kobieta
w życiu i twórczości Kraszewskiego”.
Planowana jest też sesja przygotowywana przez Instytut Slawistyki
UMCS oraz sesja poświęcona autorowi „Starej baśni” przygotowywana
przez Muzeum Lubelskie w porozumieniu z Towarzystwem Literackim im.
A. Mickiewicza. Planowane wydarzenia
i remonty uczynią z muzeum w Romanowie miejsce, które warto będzie odwiedzić. W przyszłości rozważane jest
zagospodarowanie odkupionego budynku po byłej leśniczówce na miejsca
noclegowe i punkt gastronomiczny.
Istvan Grabowski
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Szkoła rozwija pasje
i zainteresowania

Tak jest w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim, k tór y
oferuje wiele ciekawych kierunków
kształcenia, specjalistyczną wiedzę,
której zgłębianie może być fascynującą przygodą naukową. Zdobywanie
informacji z tego zakresu staje się wtedy przyjemnością, daje satysfakcję.
Uczniowie tej szkoły odnoszą liczne
sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Należą do ścisłej
krajowej czołówki w swych specjalnościach.
Konkurs informatyczny
Uczniowie klas informatycznych:
Damian Dobrzański, Arkadiusz Mazur,
Grzegorz Kołodziejczuk, Piotr Dołęga,
Damian Cep, Marcin Jakimiak, Patryk Szweda, Arkadiusz Nasiłowski,
Przemysław Pińczuk, Łukasz Jóźwik,
Łukasz Oleszczek uczestniczyli w V
Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr, do którego przystąpiło 316 szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy konkursu w Polsce
to: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, firma VULCAN Zarządzanie
Oświatą z Wrocławia, którym wsparcia udzielają: Polskie Towarzystwo
Informatyczne Oddział Kujawsko-Pomorski, Stowarzyszenie Nauczycieli
Technologii Informacyjnej z siedzibą
we Wrocławiu oraz Uniwersyteckie
Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK w Toruniu. Zadaniem uczestników było samodzielne
rozwiązanie kilkudziesięciu zadań na
oprogramowaniu konkursowym oraz
wysłanie wyników na serwer organi-

zatora. Patryk Szweda i Łukasz Jóźwik z klasy drugiej Technikum Informatycznego zajęli w tym konkursie
III miejsce w Polsce, a Przemysław
Pińczuk również z tej klasy otrzymał
wyróżnienie. Osiągnięcia te są także
sukcesem pani Róży Makaruk, nauczycielki przedmiotów informatycznych,
która przygotowywała uczestników
konkursu. Uroczyste zakończenie
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i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2011 r. w Toruniu na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika.
Konkurs z Zakresu Rachunkowości
Sukcesem zakończył się udział
młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w IX edycji Ogólnopolskiego
Konkursu z Zakresu Rachunkowości,
jedynego tego typu przedsięwzięcia,
które obejmuje cały kraj. Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 9400
uczniów. Do III etapu i finału konkursu
zakwalifikowały się 53 osoby z całej
Polski. Ich zadaniem było wykonanie
projektu z zakresu działalności firmy
handlowej na programach linii Insert
GT – Subiekt i Rewizor. Sylwia Pieniak
reprezentująca Zespołu Szkół Ekonomicznych zajęła 12 miejsce w Polsce.
Do konkursu przygotowała ją nauczycielka przedmiotów ekonomicznych
pani Elżbieta Miszczak. Źródłem sukcesu młodzieży są: talent, pasja, praca
i wielkie wsparcie nauczycieli. W Zespole Szkół Ekonomicznych pracują
pedagodzy, którzy zawsze mają czas,
aby pomóc młodzieży w rozwiązywaniu problemów nie tylko naukowych.
Stosują nowoczesne metody nauczania, pobudzające wyobraźnię i kreatywność uczniów. Potrafią zachęcić,
rozpalić ciekawość poznawczą, pasję uczenia się i rywalizacji. Wysiłek
uczniów jest doceniany i nagradzany,
są dumą szkoły.
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Bia ła Pod la sk a
warsztatu. Dużym zainteresowaniem
przybyłych gości cieszyła się aukcja
prac wykonanych przez uczestników
i terapeutów warsztatu . Do licytacji
wystawiono również prace darowane
na ten cel przez artystów plastyków.
Aukcję z wdziękiem, klasą i humorem
poprowadził nieoceniony w tej roli
poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. Dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na pielgrzymkę uczestników
do Lourdes. Po aukcji przyszedł czas
na odbieranie życzeń i upominków od
przedstawicieli zaprzyjaźnionych placówek. Po czym wszyscy udali się na
rocznicowy poczęstunek.

3 LATA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
8 marca Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodka „Misericordia” Caritas
w Białej Podlaskiej świętował 3 rocznicę powstania. Goście obejrzeli występ uczestników WTZ, którzy zaprezentowali się w wiązance tańców góralskich – choreografię przygotowała
Janina Kiełbus. Gościem specjalnym
uroczystości była cudowna, obdarzona niezwykłym talentem muzycznym
młodzież z gimnazjum nr 2 w Białej
Podlaskiej. Wystąpili: Łukasz Ulita,
Tomasz Świentuchowski i Szymon
Gronostajski czyli grupa Flyin, Elwira
i Alan Szaleccy.
Nagrody i wyróżnienia
Gdy zaczynamy w warsztacie mówić o ludziach i o tym co mogą dać
z siebie innemu człowiekowi, dochodzimy do wniosku, że mamy wielkie
szczęście, bo w ciągu trzech lat naszego funkcjonowania spotkaliśmy
wiele osób i firm, które wspierały naszą działalność. Dzięki temu to nasze
funkcjonowanie było łatwiejsze, bardziej pewne. Spotkaliśmy urzędników,
którzy wspierali nas merytorycznie
i finansowo, przedsiębiorców, którzy
w pełni rozumieją, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, ludzi
sztuki, którzy chętnie dzielą się swoją
twórczością. Statuetki „Serdeczni dla
Warsztatów” są wyrazem wdzięczności za serce, wrażliwość i zaangażowanie we wspieraniu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych. Kapituła Nagrody przyznała w tym roku 22
statuetki. Wręczył je dyrektor OMC Ks.
Dariusz Parafiniuk.
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Podziękowania i aukcja
Dyrektor Borkowska podziękowania skierowała do kadry warsztatu,
ludzi którzy z pasją, sercem i anielską
cierpliwością oddają się swojej pracy tworząc wspaniały klimat, dzięki
któremu uczestnicy chętnie przyjeżdżają do warsztatu i nazywają to
miejsce „drugim domem”. Dziękowała
uczestnikom, całej kadrze ŚDS i OMC,
rodzicom uczestników, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy w różnoraki sposób wspierali działalność
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Bia ła Pod la sk a
Uhonorowani statuetkami „Serdeczni dla Warsztatów””:
Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk,
prezydent Andrzej Czapski, starosta Tadeusz Łazowski, Grzegorz
Skwarek dyrektor strategiczny Radia
Podlasie, Maria Parafiniuk dyrektor
MOPS, Halina Mincewicz dyrektor PCPR, Jerzy Sadowski dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego
i Sportu, Helena Wasilewska prezes
BS, Dariusz Oleński dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Bogusław Woźnica dyrektor
Zakładu Karnego, Sławomir i Krzysztof Rechnio Partner S.C., Barbara
Chwesiuk właściciel firmy Bialcon,
Wiesław Arseniuk właściciel firmy
Arspol, Wojciech Romaniuk właściciel firmy R- Bud, Marta Kamińska
prezes ZPH Zieleń Miejska, Jacek
Wnuk Firma Bial Chem, Krzysztof
Ajzyk i Andrzej Prudaczuk firma Insat, Zbigniew Szewczuk firma Jaga,
Tomasz Gałek Przedsiębiorstw Konfekcyjne GT, katecheta Barbara Wysokińska, lekarz Anna Paluszkiewicz,
malarz Marek Jędrych.

Życzenia dla Pań
Z okazji Dnia Kobiet obecna na uroczystości kobiety otrzymały piękne
życzenia od dyrektora OMC Ks. Dariusza Parafiniuka oraz posła Franciszka Jerzego Stefaniuka. Dopełnieniem życzeń był kosz słodyczy.
3/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Na uroczystość przybyli
Ks. inf. Antoni Laszuk, ks. dziekan
Marian Daniluk, ks. Henryk Jakubowicz, poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Biała Podlaska Renata
Szwed, starosta Tadeusz Łazowski,
dyrektor MOPS Maria Parafiniuk,
z-ca dyrektora MOPS Beata Domańska, dyrektor strategiczny Katolickiego Radia Podlasie Grzegorz
Skwarek, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Jerzy Sadowski, Andrzej Marciniuk kierownik
Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Marta Kamińska prezes ZPH Zieleń Miejska, z-ca
dyrektora ZK w Białej Podlaskiej Leszek Wojciechowski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Anna Kaliszuk, dyrektor Gimnazjum nr
2 Jolanta Wolanin, kierownik GOPS
Maria Żarska, kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
przy PCPR Anna Skerczyńska, ludzie
sztuki, kierownicy zaprzyjaźnionych
WTZ, przedstawiciele biznesu, rodzice, przyjaciele i sympatycy, pracownicy WTZ, ŚDS, OMC, wolontariusze,
przedstawiciele mediów oraz nasi
kochani uczestnicy, bez których ta
uroczystość nie mogłaby się odbyć.
Wszyscy uczestnicy chwilą ciszy
uczcili pamięć zmarłego nagle wielkiego przyjaciela warsztatu ks. kan.
Zbigniewa Bieńkowskiego.
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Pow iat bia lsk i
Najlepsi z najlepszych
Szkoły Podstawowe: 1. m Łukasz Klimczuk (SP w Janowie Podlaskim) 2. m Jolanta Chibowska (SP w Leśnej Podlaskiej) 3.
m Joanna Waszczuk (SP w Horodyszczu)
4. m Andżelika Dyrda (SP w Dobrynce)
5. m Bartosz Stachyra (SP Sosnówka);
Gimnazja:1. m Mateusz Korpysz (Gim
w Sosnówce), 2. m Sylwia Mielnicka
(Gim w Ciciborze) 3. m Aleksandra
Kowieska (Gim w Łomazach) 4. m Monika Kościaniuk (Gim w Dołdze) 5. m
Aleksander Sacharuk (Gim w Zalesiu)
Szkoły Ponadgimnazjalne: 1. m Marek
Waszczuk (LO Wisznice) 2. m Magdalena Sobieszek (Zespół Szkół w Janowie
Podlaskim)

„Młodzież
zapobiega
pożarom”
- eliminacje
powiatowe

24 marca w świetlicy KM PSP
w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XXXIV edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom”, które poprzedzone były eliminacjami gminnymi
i miejskimi. W eliminacjach różnych
szczebli przewidzianych regulaminem
konkursu na terenie powiatu bialskiego wzięło udział ponad 600 dziewcząt
i chłopców. W eliminacjach powiatowych w trzech grupach wiekowych tj.
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne wzięło udział
33 uczestników. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe
kubki z nadrukiem dotyczącym konkursu, opiekunom za przygotowanie
zawodników wręczono okolicznościowe podziękowania. Ponadto laureaci
poszczególnych grup wiekow ych
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego,
oraz okolicznościowych wydawnictw
ufundowane przez starostę, Związek
OSP RP, KRUS. Wszyscy uczestnicy
i opiekunowie otrzymali słodki poczęstunek ufundowany przez biuro
terenowe ZOSP RP w Białej Podlaskiej
w ramach dotacji celowej MSWiA.
Laureaci pierwszych miejsc trzech
grup wiekowych będą reprezentować
powiat bialski podczas eliminacji wojewódzkich w Lublinie które odbędą
się 28 kwietnia.
Bożena Krzyżanowska
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Ku ltura

Intrygujące strony Podlasia
Filia biblioteki miejskiej nr 6 na
bialskim osiedlu Młodych nie ustaje
w propozycjach, które mogłyby jej
zjednać nowych czytelników. Są one
atrakcyjne z wielu względów. W mar-

cu uczniowie dwóch klas licealnych
z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
spotkali się w filii nr 6 ze znaną podróżniczką i gawędziarką Elżbietą Pyrką.
Pracownica urzędu miasta odwiedziła

wiele interesujących zakątków świata
m.in. Andy, Tybet, Chiny, południową
Afrykę i Islandię. Z każdej wyprawy
przywiozła mnóstwo fotografii, które
potrafi w ciekawy sposób skomentować. Nic dziwnego, ze młodzież jest
wdzięcznym słuchaczem jej podróżniczych opowieści. Tym razem pani
Elżbieta opowiadała o bliskich sobie
miejscach na południowym Podlasiu, zasługujących na odwiedzenie.
Gawęda uzupełniana była pokazem
ciekawych fotografii. Nikt nie spodziewał się, że wywoła tak duże zainteresowanie. Licealiści pod opieką
Bogumiły Janiszek i Katarzyny Krawczyk gorąco dziękowali za zachętę do
turystycznych wypraw. – W naszej
bibliotece często dochodzi do podobnych spotkań z ciekawymi ludźmi, na
które zapraszamy uczniów różnych
szkół. Cieszę się z ich dobrego przyjęcia – mówi kierowniczka placówki
Krystyna Nowicka.
(g)

Bawiło się 350 osób
3 marca odbył się po raz dziewiąty tradycyjny bal karnawałowy osób
niepełnosprawnych organizowany
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej. Gośćmi
byli niepełnosprawni z powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, siedleckiego. Na
sali dawnego urzędu wojewódzkiego, udostępnionej nam dzięki życzliwości Stanisława Romanowskiego
dyrektora Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, bawiło
się przeszło 350 osób. Oprócz gości
z zaprzyjaźnionych placówek, którzy
w tym dniu byli najważniejsi, cieszyliśmy się również z obecności przedstawicieli lokalnych władz na czele ze
starostą Tadeuszem Łazowskim. Bal
tradycyjnie rozpoczął się polonezem,
który w pierwszej parze poprowadził
ksiądz dyrektor wraz z Anną Kaliszuk

reprezentującą prezydenta Andrzeja
Czapskiego. W ślad za nimi do tańca ruszyli inni zaproszeni goście. Po
tym oficjalnym tańcu rozpoczęło się
ogólne szaleństwo w rytmie muzyki
pop i disco polo. W tym roku na balu
grał zespół „No Problem”. Ogromną
atrakcją imprezy był występ zespołów
tańca współczesnego „Kontrakcja”
i „Kontra II” działających przy klubie
„Eureka”. Wszyscy podziwiali grację
i gibkość tańczących dziewcząt. Niejeden z oglądających ten pokaz tańca
po cichu zazdrościł im umiejętności,
aby po występie ochoczo ruszyć do
tańca. Pełen obraz karnawałowego szaleństwa można obejrzeć na
zdjęciach. Dziękujemy wszystkim za
wspaniałą zabawę! Mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się znowu na jubileuszowym X Balu Karnawałowym!
Do zobaczenia za rok!
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Te r e s p o l

Pieszo do Brześcia
23 marca w Gminnym Ośrodku
Kultury w Koroszczynie odbyło się
międzynarodowe spotkanie dotyczące perspektyw powstania granicznego przejścia pieszego pomiędzy Polską a Białorusią. W spotkaniu udział
wzięli m. in. konsul RP w Brześciu
Anna Nowakowska, konsul Republiki
Białoruś w Białej Podlaskiej Aleksan-

der Łozicki, poseł Jerzy Stefaniuk,
mer Miasta Brześć Aleksander Pałyszenkow, zastępca mera Kowalczuk
Wasilij, dyrektor LZPG w Chełmie Jerzy Jaworski, starosta bialski Tadeusz
Łazowski oraz przedstawiciele samorządu miasta i gminy Terespol i przedstawiciele służb granicznych Polski
i Białorusi. Delegacja z Brześcia przedstawiła projekt budowy przejścia granicznego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego i turystycz-

Pierwszy Dzień Wiosny na sportowo

Marcin Gawryluk najdalej poszedł na rękach
Piramidy przygotowane przez
dziewczęta, konkurencje zaprezentowane przez chłopców, a także karaoke
w końcowej części programu przyciągnęły na salę gimnastyczną tłumy.
Pierwszy dzień wiosny w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Terespolu odbył się na sportowo. Wystąpiły
dziewczęta w dziewięciu grupach,
prezentując gimnastykę artystyczną w postaci różnorodnych piramid.
Każda z grup dopasowywała kroki
taneczne oraz figury akrobatycznie
pod samodzielnie wybrany utwór
muzyczny. Dziewczęta dostosowały
również swoje stroje do charakteru
muzyki oraz całego pokazu. Niektóre z nich chciały w sprytny sposób
zaskarbić sobie łaskę wśród zgromadzonej publiczności, rzucając w kierunku widzów cukierkami, mimo to
jury w trójosobowym składzie: B. Korzeniewski, A. Witkowicz, B. Tarasiuk
oceniało niezwykle obiektywnie, dostrzegając wysoki poziom wszystkich
zawodniczek. Dziewczęta po pokazie
zostały nagrodzone przez publiczność
gromkimi brawami. Bożena Król wręczyła wszystkim dyplomy oraz słodkie
nagrody. Chłopcy również mieli okazję
zademonstrować swoje umiejętności
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sportowe w dwóch starciach. W chodzeniu na rękach najdłuższy dystans
pokonał Marcin Gawryluk, wygrywając tym samym pierwsze miejsce.
Drugie wywalczył Kamil Michalak,
a trzecie Cezary Zabłocki.
Krystyna Pucer

nego na terenie Republiki Białoruś.
Obiekt ten przeznaczony byłby do
obsługi ruchu pieszego i ewentualnie
rowerowego. Rozważano również
pomysł przystosowania istniejącego
przejścia drogowego do ruchu pieszego. Wszystkim obecnym przypadł
jednak do gustu projekt bazujący na
historycznym połączeniu Terespola
z Brześciem poprzez most do Bramy
Terespolskiej. Poruszono również
kwestie zagospodarowania, także po
stronie polskiej, terenu wokół nowego
przejścia. Istotną propozycją było wykorzystanie historycznych obiektów
nie tylko fortów twierdzy Brześć, ale
również przystani na rzece Bug oraz
terenu na Wyspie Pogranicznej. Są to
miejsca, które można wykorzystać do
zorganizowania pracy różnych placówek muzealnych. Ważną kwestią
staje się także możliwość udostępnienia, zamkniętego w chwili obecnej
dla żeglugi odcinka rzeki Bug między
przejściem drogowym oraz kolejowym. Strony ustaliły, że niezbędne
jest powołanie zespołu roboczego,
który określiłby możliwości i zakres
zadań poszczególnych stron zaangażowanych w realizację takiego planu.
UG Terespol

Rzucali do kosza
Jednym z konkursów był konkurs
rzutów za 3 punkty do kosza, który polegał na oddaniu w ciągu 30
sekund 9 rzutów z trzech różnych
miejsc. W tej konkurencji niepokonany był Karol Brzeziński, w zaciętej rywalizacji okazał się lepszy od
Kamila Bartosza i Tomasza Dejneko.

Dziewczyny zrobiły niesamowite wrażenie na widzach, prezentując oprócz zdolności fizycznych
także wspaniałe umiejętności charakteryzatorskie.
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Warsztaty na
wyższych uczelniach
Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Białej Podlaskiej wspólnie z Wydziałem
Humanistycznym, Wydziałem Filozofii
i Socjologii UMCS oraz Podlaską Fundacją Wspierania Talentów w Białej
Podlaskiej zorganizowali kolejną edycję nieodpłatnych warsztatów skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia
była chęć poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, usystematyzowanie
zasobów wiadomości przed maturą,
a przede wszystkim zachęcenie młodzieży do studiowania i określenia
predyspozycji do dalszej edukacji na
wybranym kierunku. Zajęcia charakteryzujące się różnorodną tematyką,
prowadzone były przez specjalistów
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w budynku Kolegium
Licencjackim tej uczelni przy ul. Piłsudskiego 24 w Białej Podlaskiej.
Jednym z walorów przyciągających
uczestników wykładów były atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zapewnili
każdemu uczestnikowi otrzymanie
indeksu i zaświadczenia potwierdzającego udział w wybranym przez siebie warsztacie. Ponadto każdy mógł
wziąć udział w konkursie, w którym
nagrody: kamera cyfrowa, cyfrowy
aparat fotograficzny i cyfrowy dyktafon - dodatkowo zainteresowały
młodych bialczan.
Analizowali dzieła literackie
Bialskie KL UMCS w bieżącym roku
akademickim (2010/2011) przygotował
mnóstwo atrakcyjnych warsztatów
i bogaty cykl wykładów tematycznych.
Nieodpłatne warsztaty dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęły
się zajęciami z wiedzy humanistycznej. 18 listopada 2010r. odbyło się
pierwsze spotkanie pod hasłem analiza dzieła literackiego, prowadzone
przez pracownika Zakładu Literatury
Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS
dr Monikę Gabryś. Wysoka frekwencja
potwierdziła, że taki system poszerzania wiedzy uczniów jest słuszny i bardzo potrzebny. Kolejne spotkanie poprowadzone przez pracownika UMCS
w Lublinie z Zakładu Teorii Literatury,
Annę Trykszę. Retoryka – sztuka skutecznego przekonywania to temat,
który silnie przyciągnął młodzież, że
ćwiczenia odbyły się w dwóch grupach. Organizatorzy byli mile zasko-

czeni tym, jak licznie bialscy licealiści
przybywają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Nieco odmienny temat:
Etyka i kultura polityczna, zaprezentowany został przez pracownika Zakładu Historii Myśli Społecznej dr hab.
Jolantę Zdybel 9 grudnia.
Stereotyp Żyda
Najciekawszym spotkaniem okazał się wykład pracownika Instytutu
Filologii Słowiańskiej UMCS Tomáš`a
Typovský`ego, pt.: „Třistatřicettři
stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřicettři stříbrných střech... czeski
śmieszny, czy straszny ?”, poprowadzony 2 lutego 2011r. Nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności radiowych
młodych bialczan czuwała przez dwa
spotkania (5 lutego i 10 marca) redaktor Radia Lublin Monika Hemperek.
Cykl spotkań bloku dziennikarskiego
połączony był z organizacją konkur-

su na reportaż radiowy Świat wokół
nas, którego regulamin znaleźć można na stronie internetowej Kolegium
Licencjackiego, www.umcsbp.pl. 16
lutego uczniowie przybyli na wykład
studentki trzeciego stopnia, młodej
doktorantki Moniki Łaszkiewicz, która
opowiadała słuchaczom jak wygląda
stereotyp Żyda w polszczyźnie ogólnej i potocznej. Szczególnie ciekawą
formą poprowadzenia spotkania, były cytowane przez nią wypowiedzi informatorów, przytaczane w oryginale
języków gwarowych na temat Żydów.
Nowatorskim tematem okazał się referat wygłoszony przez pracownika Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny
dr hab. Włodzimierza Piątkowskiego
zatytułowany Znachorzy i uzdrowi-
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ciele w świetle wyników badan socjologicznych, poprowadzonych 15
marca 2011r.
Jedno z ostatnich spotkań (26 marca) poprowadził pracownik z Zakładu
Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki UMCS dr Sylwester Orzechowski zdradzając uczniom tajniki sztuki
autoprezentacji.
Czy rozumiesz,
co do Ciebie mówią?
28 marca swój wykład poprowadził
pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie dr hab. Lech
Zdybel pod nazwa Czy wiesz, co mówisz? Czy rozumiesz, co do Ciebie mówią? Spotkaniem podsumowującym
oraz uroczystym rozdaniem nagród
zakończyły się tegoroczne spotkania.
W zorganizowanym Dniu Otwartym
bialskiego KL UMCS, 29 marca 2011r.
odbył y się uroczystości związane
z zakończeniem warsztatów i finałem
konkursu. O godzinie 15. zgromadzeni uczestnicy wykładów i spotkań dostarczyli swoje kupony konkursowe,
a organizatorzy rozlosowali nagrody.
Uczestnicy warsztatów zostali poinformowani o kierunkach, które proponuje Kolegium Licencjackie, jako
jednostka zamiejscowa UMCS w Lublinie. Wszyscy uczestnicy chwalili
sobie tegoroczne imprezy, ponieważ
jak twierdzą, bialska uczelnia posiada
wykwalifikowaną kadrę wykładowców i cieszy się przyjaznym klimatem. - Jestem mile zaskoczona, tymi
spotkaniami, wspólnie ze znajomymi zaczynamy się zastanawiać,
czy lepszym wyjściem będzie wyjechanie na studia gdzieś dalej, czy
pozostanie tutaj na renomowanej
uczelni, gdzie oferowane kierunki mi
odpowiadają – mówi jedna z uczestniczek warsztatów. - Cieszę się, że nasza
propozycja spotkała się z tak dużym
zainteresowaniem młodzieży bialskiej
i okolic. Warsztaty i wykłady spełniły
swój cel. Pomogliśmy uczniom w usystematyzowaniu i poszerzeniu wiedzy
przydatnej w zdaniu matury oraz wyborze przyszłych studiów. Planujemy
kolejne edycje w latach następnych.
Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów w nauce na różnych
poziomach kształcenia - mówi Tadeusz
Pawelec dyrektor Kolegium Licencjackiego w Białej Podlaskiej. Gratulujemy
zdobytej wiedzy i uzyskanych nagród
bialskiej młodzieży. Uczestnicy jak
zwykle otrzymali informatory i gazetki
promocyjne. Organizatorzy przedsięwzięcia zapowiadają kolejne atrakcje
związane z rozwijaniem zainteresowań
i umiejętności młodych bialczan.
Joanna Aleksandruk
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RZEKI NADAL GROŹNE
Utrzymujące się bardzo wysokie
stany poziomów wody na wodowskazach powiatu bialskiego, destrukcyjna
działalności bobrów, brak środków
oraz zmienność sił natury, spędzają
sen z powiek samorządowcom gmin
nadbużańskim i władzom powiatu. Zagrożenie powodziowe nadal istnieje to najważniejszy wniosek wypracowany podczas posiedzenia Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 30
marca poświęconego przygotowaniu
jednostek samorządowych powiatu
bialskiego, na których terenie występuje zagrożenie powodziowe, do
działań związanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowych. Podczas posiedzenia powiatowego zespołu, sta-

rosta oprócz stałych członków zespołu gościł przedstawicieli gmin nadbużańskich: gminy Sławatycze, Kodeń,
Terespol, Janów Podlaski, Konstantynów Rokitno i miasta Terespol, bezpośrednio położone nad Bugiem i najbardziej narażone na oddziaływanie rzeki,
co roku są zagrożone jej zmiennymi
kaprysami. Utrzymujący się wysoki
poziom stanu wody na Bugu stanowi
potencjalne zagrożenie zamieszkujących na terenie gmin mieszkańców.
Gwałtowne roztopy
Tegoroczna zima nie oszczędzała
i przysparzała wiele trosk mieszkańcom miejscowości zamieszkujących gminy nadbużańskie. Wysoki stan wody na Bugu i Krznie,

ciągł e wahania temperatur y po wodujące gwałtowne roztopy przy
bardzo wysokiej pokrywie śniegu,
powodował y podtopienia gospodarstw. Podczas tegorocznej zimy
najbardziej ucierpiały miejscowości
w gminie Terespol, Rokitno i Sławatycze. Najwyższe stany poziomów wody
na wodowskazach powyżej alarmowych odnotowano w połowie lutego.
W skutek gwałtownego wzrostu temperatury powietrza a przez to szybkiego roztapiania się zalegającego śniegu,
podtopieniu uległy miejscowości: Kukuryki, Samowicze, Kuzawka, Bohukały, Lechuty, Żuki Michalków, Łęgi, Neple a także Mościce Dolne, Jabłeczna
i Nowosiółki oraz Pratulin. Posiedzenie
powiatowego zespołu 30 marca miało na celu wypracowanie skutecznych
sposobów zapobiegania i przewidywania następstw oddziaływania rzek powiatu na sytuację powodziową. Miało
także na celu dopracowanie przepływu
informacji podczas zagrożeń powodziowych z wykorzystaniem uruchomionej Zarządzaniem nr 3/2011 Starosty Bialskiego – Szefa Obrony Cywilnej
Powiatu 10 marca łączności radiowej.
Na posiedzeniu zespołu omówiono
także działania administracji samorządowej dotyczące sposobu i możliwości udzielania pomocy mieszkańcom
zagrożonych terenów. Obecna sytuacja
nie należy do dobrych. Oprócz utrzymujących się nadal wysokich stanów
wody oraz destruktywnej działalności
bobrów, które budując żeremia i tamy,
powodują miejscowe wstrzymywanie
przepływu wody i niekontrolowane
ubytki brzegów oraz wałów przeciwpowodziowych. Starosta bialski oraz
członkowie powiatowego zespołu
z niepokojem będą śledzić rozwój sytuacji na rzekach i monitorować jej rozwój
bo zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
K. Rzychoń

32

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 3/2011

Pow iat bia lsk i

3/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

33

Pow iat bia lsk i

JAN STASIUK
NAJLEPSZYM
HODOWCĄ BYDŁA
MLECZNEGO
W POWIECIE
W Gminnym Centrum Kultur y
w Drelowie odbyło się zebranie hodowców zrzeszonych w Lubelskim
Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jako pierwszy glos
zabrał prezes Związku, który zachęcał
zgromadzonych na sali hodowców
do wstępowania w szeregi związku.
„naszym celem jest utworzenie marki „Mleko Lubelskie” – zachęcał prezes Stachura, ale żeby tego dokonać
musimy działać wspólnie”. Następnie prezes dokonał podsumowania
działalności Związku oraz hodowców

w nim zrzeszonych. Najlepszym hodowcom z powiatu bialskiego wręczono również pamiątkowe dyplomy i puchary. Najlepszym hodowcą został Jan
Stasiuk z Worgul, który uzyskał wydajność 9691 kg mleka. Na drugiej pozycji
uplasował się Kisielewski Janusz z Ortela Książęcego ze średnią wydajnością
9675 kg mleka. Trzecia lokata przypadła
Stadninie Koni w Janowie Podlaskim,
która w 2010 uzyskała średnio 9339 kg
mleka. Po uroczystym wyróżnieniu
hodowców głos zabrał Tadeusz Łazowski – starosta bialski, który pogratulo-

wał wyróżnionym hodowcom wyników. „Bardzo dobrze, że zrzeszacie się
w Federacji, powinniście dążyć do
tego, aby było was jak najwięcej. Bo
tylko duża zrzeszona grupa ludzi mówiąca jednym głosem będzie miała się
przebicia- mówił do zebranych starosta
bialski Tadeusz Łazowski. Na zakończenie życzył zgromadzonym hodowcom
stabilności cen na satysfakcjonującym
ich poziomie. Ostatnią część spotkania
stanowiła wspólna dyskusja nad hodowlą bydła mlecznego.
(PG)

Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka w Warszawie
jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka
w Polsce.
• Utworzona została w 1995 roku na
skutek oddolnego ruchu hodowców
bydła i producentów mleka, którym
przyświecała idea decentralizacji
i pełnego uspołecznienia hodowli
w Polsce.
• Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą
w swoich szeregach 8.200 członków
skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy
indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa
i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.
• Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we
wszystkich województwach w kraju.
• Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej
Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej
(WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła CzarnoBiałego i Czerwono-Białego (EHRC).
Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów
Mleka w Warszawie jest jedynym
w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla
bydła hodowlanego ras mlecznych.
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i Białej Podlaskiej. Jak zaznaczył starosta symboliczna uroczystość jest
wyrazem pamięci o wielkim Polaku
Józefie Piłsudskim oraz o jego zasługach dla naszej Ojczyzny. - Mam nadzieję, że dzięki obecności na naszych
uroczystościach młodzieży pamięć
o nim i jego dokonaniach nie zginie –
powiedział Łazowski.

Konstantynów

Uczcili imieniny Piłsudskiego
Po raz kolejny w dniu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego starosta
bialski Tadeusz Łazowski wspólnie
z samorządowcami uczcił jego pamięć. Tym razem w przeddzień imienin
marszałka Józefa Piłsudskiego staro-

II etap
Konkursu
Slawistycznego
Konkurs Slawistyczny jest przedsięwzięciem cyklicznym, które już po
raz trzeci motywuje uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do zajmowania
się fascynującą problematyką słowiańską. Celem konkursu jest szerzenie i popularyzacja wiedzy o kra-

sta bialski Tadeusz Łazowski wspólnie
z samorządowcami, przedstawicielami Bractwa Kurkowego oraz młodzieżą złożył wiązanki kwiatów pod pomnikami marszałka w Janowie Podlaskim,
Konstantynowie, Leśnej Podlaskiej
jach słowiańskich, promocja studiów
slawistycznych, a przede wszystkim
zainteresowanie młodzieży bogatą
kulturą krajów wschodniosłowiańskich. Uczestnicy konkursu zdobywają
wiedze związane ze specyfiką kultury,
zwyczajów, obrzędów i sposobów obchodzenia świąt w wybranym przez
siebie kraju tj. Białorusi, Bułgarii,
Czech, Rosji, Ukrainy, a zatem krajów,
których języki można studiować w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS
w Lublinie i w Kolegium Licencjackim
UMCS w Białej Podlaskiej. Konkurs
odbywa się w dwóch kategoriach,
indywidualnej i zespołowej. Z uwagi
na duże zainteresowanie, konieczne
było zorganizowanie trzech etapów
przedsięwzięcia. W każdym uczestnicy prezentowali wybrany przez siebie
zwyczaj właściwy konkretnemu krajowi słowiańskiemu. Pierwszy etap odbył się w szkołach, bibliotekach oraz
ośrodkach kulturalnych. Po lokalnych
eliminacjach do kolejnego etapu przechodzi maksymalnie trzech uczestników bądź trzy zespoły.
W Białej Podlaskiej i Lublinie
Drugi etap odbył się 18 marca
w Białej Podlaskiej i Lublinie. Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie
z Białej Podlaskiej, ale także Janowa
Podlaskiego, Wisznic i KolorówkiOsady. Zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem komisja konkursowa na czele z przewodniczącym, kierownikiem Zakładu Językoznawstwa
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Biała Podlaska
prof. Peterem Sotirov`em rozpoczęła
eliminacje. Przedstawionych zostało
dziewięć prac, osiem zespołowych
i jedna indywidualna. Każdy z nich
w ciągu 10 minut prezentował wybrany uprzednio temat. Prezentacje
rozpoczęły się o godzinie 10. tuż po
uroczystym przywitaniu gości. Wystąpienia uczestników charakteryzowały
się wysokim poziomem merytorycznym i językowym, w większości prezentowanym po rosyjsku. Młodzież
opowiadała o tradycjach i zwyczajach
zarówno Ukrainy, Rosji jak i Czech.
Perfekcyjnie radzili sobie ze stresem,
omawiając wybrane motywy przed
zgromadzonym audytorium. Młodzi
ludzie z ogromnym zapałem i zaangażowaniem objaśniali czym jest Noc
Kupały, Mięsopusty, Maselnica a nawet silna słowiańska przyjaźń. Idealnym dopełnieniem wszystkich grup
stał się pogodny humor, który był
nieodłącznym towarzyszem aktorów.
Dwoili się i troili, by ukazać wyjątkowość kultury słowiańskiej. Podczas
gdy komisja konkursowa obradowała
nad ustaleniem werdyktu, goście mieli
przyjemność wysłuchać wykładu pt.
„My bracia Słowianie”, który wygłosiła Zastępczyni Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej dr Alina Orłowska.
Najlepsze prezentacje przedstawione
zostały przez zespoły z I LO w Białej
Podlaskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Joanna Aleksandruk
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G m i n a Te r e s p o l / Te r e s p o l

Dzień Kobiet w Małaszewiczach
„Chcieć, to móc” to bardzo stare
polskie przysłowie, od którego rozpoczęła swoje wystąpienie Aldona
Woromiej, nowa sołtys Małaszewicz,
otwierając spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. 6 marca w wiejskiej świetlicy
odbyła się pierwsza od wielu lat im-

preza dla mieszkańców Małaszewicz.
Nowo wybrana sołtys wraz z radą sołecką w przeciągu zaledwie kilku dni
przygotowała spotkanie, na które zaproszone były wszystkie kobiety. Uroczystość rozpoczęła się od powitania
przez panią sołtys gości. Woromiej

wyraziła także gorące podziękowanie wszystkim dobroczyńcom, którzy
przyczynili się do zorganizowania tej
imprezy, czyli paniom, które upiekły
ciasta, sklepom spożywczo-przemysłowym za podarowanie napojów, kawy, herbaty, słodyczy. Jak podkreślała
Aldona Woromiej - jest to spotkanie,
które powstało dzięki ludziom dobrej
woli. Zorganizowaliśmy uroczystość
bez choćby jednej złotówki z kasy
gminy”. Przed mieszkańcami najpierw
wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej, przygotowane do występu
przez Elżbietę Kijuk. Publiczność rozbawiło przedstawienie o Czerwonym
Kapturku oraz taniec do utworu „Być
kobietą”. Dzieci znakomicie przeobraziły się w dorosłe kobiety, nakładając
wysokie szpilki czy malując usta na
czerwono. Wyjątkowo zabawni byli
zwłaszcza chłopcy, których przebranie sprawiło, że trudno ich było rozpoznać. W solowych występach wystąpiły Patrycja Kłos oraz Iza Wypych.
Oprawę muzyczną zupełnie bezpłatnie
zapewnił zespół Mirosława Soczewki,
który do występu zaprosił Wiesława
Woromieja. Panowie uświetnili imprezę i porwali do tańca przybyłych
na uroczystość.
Kamila Korneluk

Gromkie brawa otrzymał uczeń, który
prezentował specyficzny typ kobiety,
jaką jest teściowa. Scenki przeplatane
były występami młodych, zdolnych
solistek, które przypomniały najpopularniejsze piosenki o kobietach.
Dobra scenografia, znakomite przebrania i żartobliwy charakter występu
przypadł do gustu zarówno uczniom,
jak i nauczycielom. Reżyserią apelu
zajęła się Kamila Korneluk, oprawą
muzyczną Piotr Skolimowski, dekoracjami Edyta Drobysz, zaś nad całością
spektaklu czuwał wychowawca klasy
Grzegorz Jakuszko.
Kamila Korneluk

Żartobliwie o kobietach

W jaki sposób godnie uczcić święto kobiet? Najlepiej oczywiście opowiadając o ich zaletach, wyjątkowości
i urodzie. Z takiego założenia wyszli
uczniowie drugiej klasy gimnazjum
terespolskiej Jedynki przygotowując
apel „Być kobietą”. W zabawnych, ale
krótkich skeczach wystąpiły kobiety
różnych czasów, którym ich ukochani wyznają miłość, wręczając jednocześnie charakterystyczny drobiazg.
Ewa otrzymała więc od Adama jabł-
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ka, Jaskiniowiec wręczył swojej pani
grzebień z kości, zaś rycerz księżniczce bukiet kwiatów. Grecki bóg ofiarował swojej bogini wieniec laurowy,
natomiast Indianin naszyjnik z zębów
krokodyla. Na scenie zaprezentowały
się także kobiety XXI – pani profesor,
biznes woman, młoda romantyczka
oraz dwie różowe nastolatki. Szczególnie zabawny okazał się skecz,
w którym dwóch kosmitów obserwuje kobiety, ich zwyczaje i upodobania.
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 3/2011

Gmi na Sławat ycze

Spartakiada w Sławatyczach

Jak co roku w S ł awat ycz ach
w marcu odbyła się już Piąta Jubileuszowa Spartakiada kształcenia zintegrowanego (klas I – III szkoła podstawowa). Dyrektor Zespołu Szkół
w Sławatyczach Mirosław Wiśniewski,
pomysłodawca, organizator i prowadzący spartakiadę zaprosił zespoły
kształcenia zintegrowanego do wzięcia udziału w tej jakże atrakcyjnej i bardzo interesującej nie tylko dla dzieci
imprezie sportowo – rekreacyjnej. Na
torach przeszkód rywalizowało w tym
roku osiem zespołów ze szkół podstawowych z powiatu bialskiego i włodawskiego. Były to zespoły z Hanny,
Kodnia, Sosnówki, Tucznej, Piszczaca, Wisznic oraz dwa zespoły gospodarzy imprezy ze Sławatycz. Kolejne
sztafety miały na celu sprawdzenie
umiejętności jakie powinien posiąść

w edukacji wczesnoszkolnej uczeń tego etapu kształcenia. Sztafeta piłkarska, ringowa, groszkowa, szczęściarzy
i elektryczna wyzwalały wolę walki
i mobilizowały do sportowej rywalizacji przyszłych młodych sportowców.
Wiele emocji wzbudziły konkurencje
punktowane podwójnie (za szybkość
oraz celność rzutów) mobilizujące do
dokładnego wykonania ćwiczeń i wyjątkowej mobilizacji całego zespołu.
Młodzi sportowcy z uwaga śledzili
prezentowane pokazy konkurencji
a następnie sami z zaangażowaniem
wybiegali na tory. Pierwsze miejsce
w rywalizacji zajął zespół kształcenia
zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce. Drugie miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej ze
Sławatycz. Miejsce trzecie zajął zespół
ze Szkoły Podstawowej w Tucznej.

Katamaranem po Bugu
Mieszkaniec Sławatycz Krzysztof
Kowalski już kolejny sezon organizuje
spływy po Bugu od Sławatycz do klasztoru prawosławnego w Jabłecznej lub
na innych trasach, zgodnie z życzeniami
klientów. Bug jest najdłuższą nieuregulowaną rzeka w Europie i posiada uni-

kalne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Spływ wolnym nurtem rzeki może
trwać 3 godziny i więcej. Zakończenie
wyprawy następuje najczęściej w jedynym nadrzecznym zespole klasztoru
prawosławnego w Jabłecznej. Katamaran zabiera 15 osób. Po wcześniejszym
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Kolejne miejsca zajęły następujące zespoły: Piszczac, Sławatycze II, Hanna,
Wisznice, Kodeń.
Sport jak zabawa
Spartakiadę rozpoczęły i zakończyły
pokazy gimnastyczne uczniów klas I III ze Szkoły Podstawowej ze Sławatycz,
którzy wykonywali przewroty, przeskoki
przez skrzynię oraz wychwyty z rąk oraz
salta i przerzuty. Uroczystego podsumowania przez uhonorowanie wszystkich zespołów pamiątkowymi pucharami i dyplomami dokonali: dyrektor
Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bolesław Szulej. Wszystkie dzieci
uczestniczące w spartakiadzie otrzymały poczęstunek oraz napoje i słodycze.
Wszyscy uczestnicy spartakiady opuścili halę zadowoleni z postanowieniem
powrotu na kolejną spartakiadę w następnym roku. Impreza została zorganizowana przy wsparciu rzeczowym
starostwa bialskiego.

uzgodnieniu na łodzi podaje się gorące
obiady i napoje. Z Jabłecznej do Sławatycz powrót odbywa się stylowym
chłopskim wozem, przystosowanym
do przewozu turystów. Po rejsie organizuje się ognisko. Spływy po Bugu
cieszą się dużym powodzeniem, brali w nich udział turyści z całej Polski,
z USA, a także zorganizowane grupy
z Terespola. Ta forma spędzania czasu
jest bardzo atrakcyjna. Osoby pragnące
spędzić kilka dni w okolicach Sławatycz
mogą mieć do dyspozycji program bardziej urozmaicony- zwiedzanie muzeum
Kraszewskiego w pobliskim Romanowie, zwiedzanie starego budownictwa
osadników niemieckich tzw. Olędrów
w Mościcach Dolnych i wiele innych
atrakcji regionalnych. W Sławatyczach
działa prężnie stowarzyszenie „Bużanie”
www.buzanie.pl Do dyspozycji są pokoje hotelowe i agroturystyczne. Kontakt z organizatorem spływów Krzysztofem Kowalskim 509 290 222.
Marek Ferens
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Prz ysma k i Pod la sk ie

Wybrane przepisy wielkanocne
Jajka wielkanocne
Składniki – 6 jajek, 2 łyżeczki posiekanego szczypiorku, 1 mały słoik majonezu, 1 pęczek koperku, liście sałaty,
sól, pieprz.
Wykonanie – Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać i przekrajać na połówki. Sałatę umyć, osuszyć i ułożyć na
półmisku, koperek drobno pokrajać.
Na godzinę przed podaniem sporządzić
sos z majonezu, szczypiorku, koperku,
soli i pieprzu. Można dodać trochę naturalnego jogurtu. Całość wymieszać.
Połówki jajek układać na półmisku
z sałatą, zalać przygotowanym sosem.
Sałatka z kurczaka
Składniki – kurczak około 1 kg, sól, papryka mielona, 2 łyżki oleju, 30 dag selera, 15 dag konserwowych ogórków,
1 cytryna, 1 łyżka sosu sojowego, 2
jajka, mały słoik majonezu, kilka liści
zielonej sałaty.
Wykonanie – kurczaka osolić, oprószyć papryką, skropić olejem, upiec
i ostudzić. Mięso dokładnie oddzielić
od kości i pokrajać w kostkę. Do salaterki wyłożyć 2/3 słoiczka majonezu.
Umyty i obrany seler zetrzeć na tarce
o największych otworach, wsypać
do salaterki, obraną cytrynę pokrajać w cienkie ćwierćkrążki i ułożyć
na starty seler. Następnie włożyć pokrajanego w kostkę kurczaka, ogórki
konserwowe pokrajane w plasterki,
skropić sosem sojowym. Na koniec
dodać ugotowane i pokrajane w grubą kostkę jajka. Sałatkę delikatnie wymieszać dwoma widelcami i wstawić
na około 2 godziny do lodówki. Przed
podaniem salaterkę wyłożyć liśćmi
sałaty, wyłożyć na nią sałatkę i oblać
pozostałym majonezem.
Sernik doskonały
Składniki na ciasto – 20 dag mąki, 10
dag cukru, 10 dag margaryny, 2 żółtka, 3 łyżki gęstej śmietany, łyżeczka
proszku do pieczenia,
Składniki na masę serową – 1 kg białego sera, 20 dag masła lub margaryny, 8 żółtek, 5 dag mąki, 20 dag cukru
pudru, bakalie, kilka kropel olejku
migdałowego.
Wykonanie – mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, posiekać z margaryną, dodać żółtka, cukier, śmietanę.
Zagnieść ciasto .Odłożyć trochę ciasta
na wałeczki na wierzch sernika. Pozo-
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stałe ciasto włożyć do średniej wielkości blaszki wysmarowanej tłuszczem
i wysypanej bułką tartą. Ser zemleć,
żółtka oddzielić od białek, masło ucierać z cukrem pudrem, następnie dodawać po jednym żółtku, ucierać na
puszystą masę. Do masy dodać ser
i dalej ucierać. Dodać mąkę, bakalie
i zapach migdałowy, wymieszać, na
koniec dodać pianę ubitą z białek i dokładnie wymieszać. Masę wyłożyć na
przygotowany w blaszce spód, ozdobić
wałeczkami z ciasta i piec około 1 godziny w średnio nagrzanym piekarniku.
Super mazurek
Składniki – 50 dag mąki, 25 dag cukru
pudru, 25 dag margaryny, łyżeczka
proszku do pieczenia, 4 żółtka, 2 łyżki
kakao, cukier waniliowy.
Masa do przełożenia – 4 białka, 20 dag
cukru pudru, około 15 dag posiekanych orzechów włoskich i migdałów,
marmolada lub dżem niskosłodzony.
Polewa – 10 dag margaryny, 2 łyżki
mleka, 1/3 szklanki cukru, 1 łyżeczka
mąki ziemniaczanej, 2 łyżki kakao.
Wykonanie – z podanych składników
zagnieść kruche ciasto, podzielić na 3
części, do jednej dodać kakao. Z białek
ubić pianę, pod koniec ubijania dodać
cukier. Na wysmarowanej tłuszczem
i wysypanej bułką tartą blaszce ułożyć
jedną część ciasta białego, posmarować cienko marmoladą lub dżemem,
wyłożyć połowę piany i posypać orzechami i migdałami. Na warstwę piany
zetrzeć schłodzone ciasto kakaowe,
wyłożyć pozostałą pianę, na nią zetrzeć schłodzone ciasto białe i upiec.
Polewa – mleko zagotować z cukrem,
dodać margarynę, kakao, mąkę ziemniaczaną, mieszać nie dopuszczając
do zagotowania. Zdjąć z ognia i ucierać do momentu ostudzenia. Letnią
polewą polać ciasto i udekorować.

mąkę, dodać 2/3 przestudzonej masy,
jajka, proszek do pieczenia dokładnie
wyrobić ciasto łyżką lub końcówką
miksera. Wylać ciasto do tortownicy
wysmarowanej masłem i wysypanej
bułką tartą i wstawić do upieczenia.
Wystudzone ciasto przekroić na 2 lub
3 krążki. Krążki posmarować dżemem,
złożyć. Pozostawioną część masy podgrzać, oblać tort, posypać posiekanymi
orzechami. Odstawić do schłodzenia.
Sos chrzanowy
Składniki – 3 łyżki utartego chrzanu,
2 jaja ugotowane na twardo, jabłko,
szklanka gęstej śmietany, kwasek cytrynowy lub sok z cytryny, sól, cukier.
Wykonanie – ugotowanie jaja obrać,
drobno posiekać, wymieszać ze śmietaną lub chrzanem, dodać obrane i starte na tarce jabłko. Doprawić do smaku
solą, cukrem i kwaskiem cytrynowym.
Kurczak pieczony
z nadzieniem
Składniki – kurczak, 2 łyżki masła
roślinnego, czerstwa kajzerka, pół
szklanki mleka, 2 łyżki bułki tartej, 1
jajko, 2 wątróbki z kurcząt, sól, pieprz,
posiekana natka pietruszki, tłuszcz do
pieczenia.
Wykonanie – bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, przepuścić przez maszynkę razem z wątróbkami. Masło
roślinne utrzeć z żółtkiem, dodać zmieloną masę, sól, pieprz, ubitą z białek
pianę, bułkę tartą, dobrze wymieszać.
Nadzienie włożyć do przygotowanego kurczaka. Tuszkę kurczaka zaszyć,
podlać tłuszczem i piec około 1 godziny. W czasie pieczenia skrapiać wodą
i polewać tłuszczem.
Przepisy wybrała – Bożenna Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Tort kakaowy
Składniki – 1 kostka masła lub margaryny, 1/3 szklanki mleka, 2 szklanki
cukru, 4 pełne łyżki kakao, 2 łyżki mąki, 4 jajka, pół łyżeczki proszku do pieczenia, słoik dżemu morelowego lub
brzoskwiniowego, łyżka posiekanych
orzechów włoskich, 2-3 herbatniki,
Wykonanie – masło, mleko, cukier
i kakao włożyć do rondla, postawić na
małym ogniu, aby wszystkie składniki połączyły się w jednolitą masę, ale
nie zagotowały się. Do miski wsypać
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 3/2011

Gm i na Konsta nt y nów
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz
dziadkowie.

Agnieszka Typa

Mieszkańcy Podlasia
Region ten zamieszkują przedstawiciele kilkunastu mniejszości narodowych i etnicznych. Oprócz Polaków
żyją tu Białorusini, Litwini, Tatarzy,
Ukraińcy, Rosjanie, Cyganie, Żydzi
i Staroobrzędowcy. Wśród chrześcijan występują dwie religie: katolicy
i prawosławni. To właśnie religia
jako jeden z wyznaczników narodowości, stanowi płaszczyznę wielu
działań pozwalających poznać

Podlaska
mozaika
regionalna
,,Ojczyzna to kraj dzieciństwa,
miejsce urodzenia,
to jest ta mała najbliższa Ojczyzna.
Miasto, miasteczko, wieś,
ulica, dom, podwórko.
Pierwsza miłość, las na horyzoncie,
groby …”
Tadeusz Różewicz
25 marca w Szkole Podstawowej
im. Kajetana Sawczuka w Komarnie
Kolonii odbyła się uroczystość środowiskowa mająca na celu przybliżenie
wielokulturowości i wieloreligijności
na Podlasiu. i zrozumieć inne kultury.
Uczniowie z Punktu Przedszkolnego
oraz z klas I – VI, przygotowani przez
mgr Halinę Juszczuk, mgr Urszulę
Szewczuk, mgr Monikę Demianiuk
oraz mgr Agnieszkę Typę, zapoznali
uczestników uroczystości z religią,
kulturą oraz tradycją poszczególnych
mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region Wykorzystując swoje
umiejętności taneczne mali artyści zaprezentowali w oprawie muzycznej taniec cygański oraz żydowski. Recytując teksty poetyckie przybliżyli postać
słynnej poetki narodowości żydowskiej Haliny, Birenbaum, która w swojej twórczości nawiązuje do holocaustu oraz najsłynniejszej cygańskiej
poetki Bronisławy Was o pseudonimie
Papusza. Uroczystość uświetnił również występ zespołu ludowego z Jakówek i zespołu Czeladońka z Lubenki.
3/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Rozmaitości

Konferencja
w Brześciu
Spotkanie szefów od kultury

23 marca w malowniczo położonym dworku w Aleksandrówce koło
Drelowa odbyło się spotkanie z dyrektorami gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu bialskiego. Organizatorami spotkania było Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz
Gminne Centrum Kultury w Drelowie.
Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie z dyrektorem Arturem
Sępochem na czele, radni powiatu bialskiego ze starostą bialskim Tadeuszem
Łazowskim na czele oraz sekretarz gminy Drelów Ireneusz Bielecki. Naradę
otworzył i słowo wstępne powiedział
starosta bialski Tadeusz Łazowski,
następnie o tendencjach w kulturze
województwa lubelskiego powiedział
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Artur Sępoch. Przy tej
okazji został przekazany kalendarz imprez kulturalnych województwa lubelskiego na 2011 r. Wśród inicjatyw, do

Morsy
z Chotyłowa

Dziwimy się zaskakującym sytuacjom, które dzieją się gdzieś w kraju,
a podobnych nie brakuje po sąsiedzku. Wystarczy się dobrze rozejrzeć.
Ot choćby morsy, czyli miłośnicy zimowych kąpieli, łączeni najczęściej
z Bałtykiem. Są też tacy na naszym
skrawku Podlasia. W lutym br. na podobny wyczyn zdecydował się Artur
Michalak z Chotyłowa i szybko znalazł
sprzymierzeńców. - Zdecydowałem
się na kąpiele w lodowatej wodzie ze
względów zdrowotnych. Odczuwałem
liczne dolegliwości związane z kręgosłupem, płucami, nerkami. Znajomi
poradzili hydroterapii i odważyłem się.
Sam wyciąłem w 30-centymetrowym
lodzie przerębel i spróbowałem kąpieli.
Poczułem się wyśmienicie – informuje
mors z Chotyłowa Niebawem dołączyli
do niego dwaj koledzy. Teraz szukają
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których zostali zaproszeni przybyli dyrektorzy pojawiły się dwie, dotyczące
szerszego wymiaru działań w kulturze,
a więc Europejskie Dni Dziedzictwa,
do których zaprosiła Anna Sikora-Terlecka – koordynator wojewódzki z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz
Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego,
o którym mówiła Anna Czobodzińska
– Przybysławska – dyrektor Muzeum
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Spotkanie było też okazją do
zaprezentowania się dokonań działalności kulturalnej oraz podzielenia się
dobrymi praktykami Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. Spotkanie
było niezwykle potrzebne do wymiany
doświadczeń, dyskusji o stanie kultury w powiecie bialskim, zaplanowania
wspólnych przedsięwzięć oraz podzielenia się troskami i radościami pracy
w kulturze. Kolejne spotkanie planowane jest na jesień tego roku.

W Brześciu odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Klasyka
i współczesność” na Uniwersytecie
im. A.S. Puszkina. Na zaproszenie
władz uniwersytetu, udział reprezentowało dwoje studentów I roku
slawistyki z Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej oraz
studentka filologii rosyjskiej UMCS
w Lublinie wraz z przedstawicielami
naukowymi tegoż uniwersytetu. Problematyka konferencji dotyczyła m.in.
literatury słowiańskiej w XXI, folkloru i współczesności, paradygmatu
gatunkowo-stylistycznego literatury
światowej czy lingwistycznych aspektów sztuki słowa. Uczestnicy nie tylko
mieli okazję wysłuchać i zreferować
swoje tematy, ale również wziąć udział
w zwiedzaniu Twierdzy Brzeskiej
(w tym polskiej wystawy) oraz głównych zabytków Brześcia. Punktem pożegnalnym konferencji było wyjście
do teatru na spektakl „Nowożeńcy”,
opowiadającym o problemach dzisiejszych związków małżeńskich. Dzięki
udziałowi w tejże konferencji, studenci
mogli doszkolić się w znajomości języka rosyjskiego i białoruskiego oraz
nawiązać znajomości z innymi żakami
z Brześcia, Mińska, Łucka na Ukrainie,
Smoleńska, Moskwy i Magadanu.
Krzysztof Krawczyk

(aj)

odważnych, którzy chcieliby spróbować zimowych kąpieli w glinianych
wyrobiskach w Chotyłowie. Wbrew
obawom, rozebranie się do kąpielówek
przy kilkustopniowym mrozie nie grozi

zapaleniem płuc czy oskrzeli. - Nie dopadło mnie jeszcze żadne przeziębienie, choć kąpałem się w przerębli przy
wodzie o temperaturze trzech stopni
Celsjusza. Pierwszy seans trwał kilka
minut. Następne były dłuższe aż do
piętnastu minut. Efekty są zaskakująco
dobre – zapewnia Artur.
Istvan Grabowski
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Narada dyrektorów szkół

W Grabanowie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest powiat bialski
z lubelskim kuratorem oświaty Krzysztofem Babiszem. Spotkanie otworzył
przybyły do Grabanowa Tadeusz Łazowski starosta bialski, który powitał
przybyłych na spotkanie dyrektorów
szkół oraz poradni prowadzonych
przez powiat bialski. Jak oceniają
uczestnicy spotkania było ono udane.
Obecność kuratora pozwoliła pozyskać wiele merytorycznych informacji.
Podczas spotkania Krzysztof Babisz –
lubelski kurator oświaty przedstawił
m.in. kalendarium zmian w edukacji
na najbliższe lata. Od roku 2011/2012
edukacją przedszkolną zostanie objęty każdy 5- latek. W przedszkolach
i gimnazjach zacznie obowiązywać
indywidualne podchodzenie do potrzeb dzieci. Od 2012 zaczną działać
nowe instytucje zajmujące się jakością
edukacji, a istniejące ogólnokrajowe
instytucje edukacyjne dostaną nowe
zadania.
Nadzór pedagogiczny
Jak poinformował kurator w każdym województwie za prowadzenie
nadzoru pedagogicznego odpowiedzialny będzie Regionalny Ośrodek
Jakości Edukacji (ROJE). Pozostałe
zadania obecnych kuratoriów oświaty - poza nadzorem pedagogicznym przejmą, wraz z pracownikami, urzędy
wojewódzkie. Celem zmian jest poprawa jakości kształcenia w polskich
szkołach poprzez zmiany w nadzorze
pedagogicznym. Zasadnicza zmiana
polega na tym, że ewaluację i kontrolę

zewnętrzną w szkołach i placówkach,
nad którymi nadzór pedagogiczny
sprawuje obecnie kurator oświaty,
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będą prowadzić jednostki zajmujące
się profesjonalnym badaniem jakości pracy szkół, które powstaną na
bazie zasobów kadrowych i lokalowych obecnych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz
kuratoriów oświaty. Zadania kuratora
oświaty będą nadal realizowane. Te
wynikające ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego przejmą Regionalne
Ośrodki Jakości Edukacji (na czele
z Regionalnym Inspektorem Jakości Edukacji), które mieścić się będą
w każdym województwie. Pozostałe zadanie wykonywane będą przez
urzędy wojewódzkie. Proponowane
zmiany będą korzystne dla rodziców
i uczniów. Oprócz udostępnienia rzetelnej, niezależnej informacji o pracy
szkół, nastąpi zbliżenie systemu egzaminacyjnego do mieszkańców - nie
trzeba będzie jeździć (np. po wgląd do
prac maturalnych) do miast, w których
do tej pory były okręgowe komisje
egzaminacyjne, ponieważ prace będą
udostępniane w każdym województwie w siedzibie Regionalnego Inspektora Jakości Edukacji.
pg
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cych środowisko drogowców. Pierwszym z poruszanych tematów był
temat zimowego utrzymanie dróg.
Podczas spotkania omawiano też
możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na inwestycje drogowe oraz pojawiające się przy tego t ypu inwest ycjach problemy.
Na zakończenie spotkania dyrektor
ZDP Krystyna Beń w swojej prezentacji przedstawiła zebranym informację
z 11 - letnich osiągnięć w zakresie pozyskiwania środków, wybudowanych
i przebudowanych dróg i obiektów
mostowych przez Zarząd Dróg w Białej Podlaskiej.

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg
Powiatowych Województwa Lubelskiego
Zarządu Dróg Powiatowych w Białej
Podlaskiej był gospodarzem Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Lubelskiego.
W spotkaniu uczestniczyło 14 zarządców dróg powiatowych. Spotkanie
otworzył Tadeusz Łazowski starosta
bialski, który na wstępie podziękował
wszystkim za przybycie „cieszę się,
że odbywają się tego typu spotkania.
Służą one cennej wymianie doświadczeń i spostrzeżeń”.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tajer - dyrektor ZDP w Łęcznej, który
omówił sprawy związane z realizacją
zadań drogowych w ramach RPO,
zapoznał również zebranych z tematyką XII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych,
k tóry w roku bieżącym odbędzie
się na terenie woj. małopolskiego.
Konwent był doskonałą okazją, aby
omówić wiele problemów nurtują-

Podsumowanie XV Marszu Legionów
W Starostwie odbyło się podsumowanie XV Marszu Legionów po
Podlasiu. W naradzie podsumowującej uczestniczyli: płk Roman Chojecki
szef WSW w Lublinie, płk SG Marian
Pogoda, Dariusz Szkodziński komendant Komendy Miejskiej w Białej Podlaskiej, wójtowie oraz dyrektorzy szkół
prowadzonych przez powiat bialski.
Uczestników podsumowania powitał
Tadeusz Łazowski – starosta bialski,
który podziękował za pomoc, troskę
i zaangażowanie zarówno służb mundurowych jak również władzom samorządowym, które zawsze czynnie
wspierają przedsięwzięcie. W dowód
uznania wszyscy zaangażowani w organizację marszu otrzymali pamiątkowy dyplom i medal. Płk Roman
Chojecki podziękował organizatorom
marszu za podtrzymywanie tradycji
marszu, który jest równocześnie nie-
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zwykłą lekcją historii dla naszej młodzieży. Do tych podziękowań dla organizatorów przyłączyli się również:
płk SG Marian Pogoda oraz Dariusz
Szkodziński komendant Komendy

Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
Na zakończenie spotkania głos zabrał Mieczysław Romaniuk dyrektor
Zespołu Szkół im. Wł. ST. Reymonta
w Małaszewiczach, który jest odpowiedzialny za organizację XVI Marszu
Legionów.
(PG)
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Starosta w gminie
Międzyrzec Podlaski
W połowi marca starosta bialski
Tadeusz Łazowski wizytował gminę
Międzyrzec Podlaski. Podczas wizytacji spotkał się z wójtem Mirosławem
Kapłanem. Podczas spotkania włodarze gminy i powiatu rozmawiali o inwestycjach, jakie władze gminy planują
w roku bieżącym. Starosta wizytował
miejsca przyszłych inwestycji. Jak zapewnił podczas spotkania wójt Kapłan
rok 2011 dla gminy Międzyrzec Podlaski, należy postrzegać jako wzmożony
okres inwestycyjny połączony z aktywizacją społeczności lokalnych oraz
realizacją zadań służących poprawie
jakości życia mieszkańców. - Na przełomie roku podpisaliśmy dwie umowy
o przyznaniu pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013 – mówi włodarz. Realizacja największego zadania
pod względem złożoności i wartości
przedsięwzięcia przewidziana jest
w miejscowości Wysokie dotyczy budowy od podstaw świetlicy wiejskiej
z kompleksowym wyposażeniem.
Koszt całkowity inwestycji 1 203 579,72
zł. z czego uzyskany maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500 000
zł. Kolejna inwestycja polegająca na
rozbudowie i przebudowie budynku

świetlicy wiejskiej z kompleksowym
wyposażeniem realizowana będzie
w miejscowości Pościsze. Koszt całkowity inwestycji 724 952,05 zł. z czego uzyskane dofinansowanie wynosi
445 198 zł, co stanowi 62 % kosztów
inwestycji.
Inwestycja w Pościszach
Jak informował podczas spotkania
wójt „planowana jest również adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Przychodach na świetlicę wiej-

ską”. Gmina złożyła stosowny wniosek
o dofinansowanie, obecnie znajduje
się on na etapie rozpatrywania. Koszt
całkowity inwestycji przewidziany jest
na 196 740,46 zł., poziom dofinansowania przewidziany jest na kwotę 65
000 zł.
Uz yskano dof inansowanie na
utworzenie szkolnego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Halasach. Koszt całkowity inwestycji 128
906,00 zł. z czego uzyskany poziom
dofinansowania wynosi 64 453,00
zł, co stanowi 50 % kosztów zadania.
Natomiast plac zabaw przy Szkole
Podstawowej w Rogoźnicy wymaga
modernizacji, która również zostanie
wykonana w tym roku. Tu koszt całkowity inwestycji szacuje się na 127
100,00 zł. z czego uzyskano 50% poziom dofinansowania wynoszący 63
550,00 zł. W 2011 roku zaplanowane
jest rozpoczęcie budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Bereza.
Koszty inwestycji wynoszą 4 000
000 zł., z czego planowane środki zewnętrzne w kwocie 2 459 000 zł. będą
stanowić około 70% inwestycji. Gmina
przystępuje również do opracowania
projektów i form dofinansowania kanalizacji w Wysokim i Rzeczycy. Ze
środków własnych władze gminy planują budowę sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Krzewicy. Szacowany
koszt takiej hali to 500 000 zł. W związku z koniecznością zamknięcia ujęcia
wody w miejscowości Rzeczyca zgodnie z zaleceniami SANEPID-u, podjęte
zostały przez władze gminy działania
zmierzające do budowy nowoczesnego ujęcia wody w tejże miejscowości.
Koszt inwestycji przewidywany jest
na kwotę 1 200 000 zł. Wójt planuje
również modernizację ujęcia wody
w Halasach, co w znacznym stopniu
poprawi jakość i zaspokoi potrzeby
wodne mieszkańców gminy.

Wizualizacja budynku Świetlicy w Pościszach po zakończeniu inwestycji
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Historia
Sławomir Kordaczuk

ŻOŁNIERZE
WYKLĘCI
Wstępowali do organizacji konspiracyjnych ryzykując własnym życiem
i narażając na utratę życia swych bliskich. Wiedzieli, że są na przykład
żołnierzami Armii Krajowej czy innych
ugrupowań Podziemnego Państwa
Polskiego. Nie spodziewali się, że za
walkę o swoją Ojczyznę, rodzinę, sąsiadów i znajomych zostaną „wyklęci”.
Kojarzą się z najbardziej tragicznym okresem historii Polski. Nie zawsze rozumieli położenie, w jakim
się znaleźli. Bo oto po kilku latach
okupacji, stanęli wobec luf wyzwolicieli, którzy okazali się następnymi
okupantami.
W czasie wyzwolenia, obok Armii Czerwonej, walczyło z Niemcami
Wojsko Polskie. Jeszcze nie nazywało
się ludowe. Wielu polskich żołnierzy
przybyło z przedwojennymi orłami na
czapkach, godłem i symbolem ciągłości państwa polskiego. W wyniku
wydarzeń dotyczących zmian na całym kontynencie, stanęli wkrótce naprzeciw swoich i to stanowi tragizm
naszej najnowszej historii. Tragizm
także tych, którzy w tym czasie żyli.
Szerzej patrząc na drugą połowę
lat czterdziestych XX wieku, trudno
się pogodzić, że mimo niewątpliwych
zasług w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami, zostaliśmy pominięci
nie tylko w fetowaniu tego zwycięstwa. Odmówiono nam również głosu na temat własnej przyszłości oraz
kształtu Europy. Do dyskusji i decyzji
zostali zaproszeni ci, którzy nie oddali
tyle krwi, co naród polski. Taka niesprawiedliwość dziejowa, jak klocki
domina przewartościowała sytuację
od samej góry (narodu), do samego
spodu (losów pojedynczych ludzi).
Spowodowała dezorientację. Nie było pewności, kto jest wrogiem a kto
przyjacielem. Szczególnie drastyczne
chwile przeżywali Polacy jako więźniowie obozów NKWD, w których lepiej
od nich byli traktowani jeńcy z armii
niemieckiej!
To była tragedia nie tylko narodu
i organizacji niepodległościowych,
fiasko nie tylko idei i wiary, ale roz-
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pacz poszczególnych osób i ich rodzin.
Wyobraźmy sobie wysiłek żołnierza
AK i wspomagającej go rodziny. Bo
przecież walcząc w oddziale partyzanckim, był przez kogoś utrzymywany. Otrzymywał żywność, ubranie,
bieliznę, był opierany, był też chroniony przed zadenuncjowaniem. Po wyzwoleniu pryskały marzenia i nadzieje.
Jak dzieciom wtedy wytłumaczyć, że
ojciec walczył z wrogiem, a sojusznik
pokazał go tylko przez kraty więzienia,
a później osadził za drutami obozu?!
Niejednokrotnie aresztowani ginęli
w transportach do obozów za odmowę oddania bojcowi ciepłej kurtki czy
dobrych butów. Powszechny panował wówczas rabunek dokonywany
przez żołnierzy Armii Czerwonej, pozbawiony wszelkich cywilizowanych
reguł i zasad.
Legła w gruzach nadzieja całego
kraju. Jednako cywilów, jak i ludzi
w mundurach z orłem w koronie na
czapce. Ci drudzy walczyli za długo.
Ich walka była skazana na przegraną.
Ale tak ich wysiłek możemy ocenić
z perspektywy czasu, znając wynik.
Małe grupy żołnierzy konspiracji poakowskiej, trwający w leśnej ziemiance zderzyli się z rzeczywistością, z jaką
nie mogli się pogodzić.
W nowej rzeczywistości skorzystali
z okazji nieroby, kolaboranci i zdrajcy.
Schronili się w instytucjach tworzących nową władzę: partii i organach
poszczególnych szczebli Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Nierzadko
wcześniej byli donosicielami Niemców
i ich współpracownikami, a teraz legalnie i z bronią w ręce „zaprowadzali
porządek”! W lokalnych środowiskach
takie przefarbowania były doskonale
widoczne i do tej pory są pamiętane.
Trudno było pogodzić się z sytuacją,
kiedy dobrze ma się kolaborant i jego
rodzina. Ponadto w majestacie prawa
może teraz uczynić z życiem sąsiada
i jego mieniem, co tylko zechce!
Żołnierze Wyklęci stanęli wobec wyboru, pójścia do lasu lub żyć
w niebezpieczeństwie aresztowania,
żyć w wizji niepewnego losu każdego

dnia. Nagrodą za walkę z okupantem
niemieckim, była kara w postaci aresztowania we własnej Ojczyźnie przez
żołnierza obcej armii i wywiezienia do
obozu za granicę!
Obecność żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce to nie tak odległe czasy.
Pamiętam z dzieciństwa radzieckie
samochody wojskowe na ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej. W czasie studiów poznałem rówieśnika
z radzieckiej placówki ochrony kolei
w Siedlcach.
Ostatni raz widziałem żołnierzy armii ZSRR w moich rodzinnych Hołowczycach 15 sierpnia 1980 r. Czy ktoś
opisał miejsca stacjonowania wojsk
ówczesnego sojusznika na terenie
Polski? W latach mego dzieciństwa
widok żołnierzy radzieckich (na wsi!)
był zimą codziennością. Jak można
i należy nazwać obecność obcych
wojsk na obszarze niepodległego państwa? Bardzo ważną datą jest dla nas
15 sierpnia 1980 roku, ale to tło jest
niepokojące.
Żołnierze Wyklęci byli represjonowani przez długi czas po wojnie.
Jeszcze w latach 70-tych XX wieku
ich życie było bardziej uciążliwe od
zwolenników „słuszniejszych idei”.
To dotyczyło nie tylko członków konspiracji poakowskiej, ale i żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Tych, którzy nie skorzystali z okazji
osiedlenia się za granicą, tylko wrócili
do Ojczyzny. Wielu mi znanych osobiście żałowało, że nie zostali.
Wrócili do kraju, w którym społeczeństwo było sterroryzowane skuteczniej niż „za Niemca”. Jeden z moich rozmówców, przeżywający obie
okupacje we Lwowie, powiedział mi,
że Niemcy do tej pory powinni uczyć
się skuteczności działań od NKWD.
Sterroryzowanie społeczeństwa było
ważnym czynnikiem w walce z konspiracją, pozbawiło ją zaplecza w formie
zaopatrzenia w żywność, opieki nad
chorymi i rannymi.
Zwyciężyła nowa władza. Lewica.
Na temat okresu socjalizmu w naszej
historii opinie są różne, mniej lub
bardziej emocjonalne. Święto 11 listopada zamieniono na 22 lipca. I to
jest, moim zdaniem, bardzo dotkliwa
krzywda wyrządzona narodowi polskiemu. Jakże skuteczna.
Świętego Mikołaja zastąpił Dziadek Mróz. Ta zamiana akurat niewielkie miała chyba znaczenie, bowiem
pamiętam tylko Św. Mikołaja. Zajrzyjmy przy okazji do kalendarzy np.
sprzed 40 lat. Co znajdziemy pod datą
15 sierpnia zamiast Cudu nad Wisłą
i Święta Wojska Polskiego?
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Nastał okres w naszej historii, gdy
nadawano większe znaczenie tematom i wydarzeniom obcym dla naszej
tożsamości narodowej, historii, kultury i religii. Większą wartość niż faktycznie miały.
Zresztą do tej pory „zdarza się”
niektórym przedstawicielom lewicy wykazywać postawę świadczącą
o tym, że są rzecznikami i zwolennikami mniejszości narodowych, religijnych, kultorowych i seksualnych.
Tych czynników, które osłabiają siłę
państwa, są rysami i pęknięciami na
jego monolicie.
Teraz Żołnierze Wyklęci byliby
zapewne mocno zdziwieni sytuacją,
w jakiej żyjemy. Nie walczyli o internacjonalizm moskiewski, ani internacjonalizm w ujęciu brukselskim.
Każdego Polaka świadomego historii własnego narodu, boli to, że
ważne dla nas filmy i programy dokumentalne są emitowane w telewizji
publicznej w godzinach nieoglądalności. Współczesne pokolenie telewizyjne jest lepiej zorientowane w historii
USA niż Polski. A Żołnierze Wyklęci
pojawiają się niezmiernie rzadko. Tak
sporadycznie, że wiedza o nich jest
znikoma.
Słysząc hasło Żołnierze Wyklęci,
kojarzymy je z osobą Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Powinniśmy też
pamiętać o dowódcach oddziałów
walczących z komuną także z naszego
terenu, Stefanie Wyrzykowskim „Zenonie”, „Saszy”, Jarosławie Domańskim „Jarachu”. Oni mieli szczęście,
dożyli sędziwego wieku. Jeden zmarł
w Siedlcach, drugi w Krakowie. Razem
z nimi konspiracyjnie był związany
przez kilka lat, pochodzący z Hołowczyc Konstanty Sacharczuk „Jacek”,
dowodzący po wyzwoleniu własnym
oddziałem. W 1948 r. został skazany
na karę śmierci. Wyrok wykonano,
a miejsce jego pochówku czy raczej
uwłaczającego człowieczeństwu zakopania przez funkcjonariuszy UB,
jest nieznane.
Powinniśmy o tych ludziach pamiętać i o nich przypominać. Należy
zwrócić uwagę przede wszystkim na
skuteczny sposób przekazu dla młodzieży. Obecna epoka natychmiastowego i masowego przekazu nie sprzyja
rozbudowie zainteresowania historią.
Ale myślę, że warto spróbować wprowadzić w istniejące formy przekazu
tylko nowy element, nową wartość dotyczącą spraw najważniejszych, tożsamości narodu, do którego przekaz jest
kierowany. Chlubnymi kartami oręża
polskiego należy się szczycić, a trudne
momenty rzetelnie wyjaśniać. Mamy

historyków regionalistów, posiadających szczegółową wiedzę nieznaną
ogółowi. Dajmy im szansę.
Czasem pojawiają się głosy, że
w Polsce stawia się za dużo pomników.
Uważam takie stwierdzenie ze wszech
miar za błędne. W sąsiednim państwie
zauważyłem, że w każdym miasteczku,
w każdej wsi stoi pomnik, na którym
są wyryte nazwiska mieszkańców danej miejscowości, poległych na obu
wojnach światowych. Nierzadko poległych na naszych ziemiach, bynajmniej
przez nas nie zaproszonych. A u nas
wiedza na temat strat wojennych jest
o wiele skromniejsza.

Dlatego powinniśmy dbać o własną historię, rodzimych bohaterów,
niekoniecznie szukając przykładów za
granicą. Chwała się należy władzom
powiatu bialskopodlaskiego za podjęcie pożytecznych przedsięwzięć,
które są mi znane i sercu mieszkańca Podlasia bliskie. Mam tu na myśli
pojawienie się nowych pomników
w krajobrazie ojczystej ziemi i reaktywowanie „Biblioteczki Bialskiej”. Nie
wystarczy mieć Żołnierza Wyklętego
w rodzinie, jak to jest w przypadku
starosty Tadeusza Łazowskiego, ale
i serce dla dziejów narodu, z którego
się wywodzimy.

Album „Jata ’44” autorstwa Mariusza Bechty jest fascynującym świadectwem, wciąż słabo nagłośnionego, fenomenu z dziejów Polskiego
Państwa Podziemnego na Podlasiu
z czasów II wojny światowej. Przywraca on pamięć o imponującym wysiłku
organizacyjnym i wojskowym konspiratorów Armii Krajowej i Narodowych
Sił Zbrojnych z terenu powiatów siedleckiego i łukowskiego. Utworzenie
zimą i wiosną 1944 r. dwóch obozów
szkoleniowych w ostępach rezerwatu
Jata koło Łukowa zwieńczyło twardy
opór ludności polskiej przeciw Niemcom, tuż przed „w yzwoleńczym”
marszem Armii Czerwonej niosącym
Polsce nową okupację.

To zbiór unikalnych zdjęć, które
przetrwały, na przekór wysiłkom komunistycznej policji politycznej w Polsce „ludowej”, w zbiorach prywatnych
lub były niedostępne w archiwach
Urzędu Bezpieczeństwa. To cząstka
tożsamości historycznej Podlasia, która napawa nas dumą z myśli i czynów
naszych przodków.
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Mariusz Bechta, Jata`44. Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej,
Biała Podlaska 2011, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „ARTE”, 130 s.
Termin wydania:
po Wielkanocy 2011
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Rozmowa z Krzysztofem Babiszem
- lubelskim kuratorem oświaty
* Jest Pan kuratorem dużego
województwa lubelskiego. Jakie są
najtrudniejsze zadania kuratorium
lubelskiego?
– Myślę, że priorytetowe zadanie kuratorium, czyli dbanie, o jakość
i efektywność kształcenia w naszym
województwie, jest jednocześnie najtrudniejszym zadaniem do realizacji.
Kuratorium sprawdza legalność działań szkoły, efekty jej pracy, wspomaga
w doskonaleniu jej, jakości, ocenia poziom spełnianych wymagań stawianych
szkole przez państwo. Dla kuratorium to
zadanie kluczowe, bardzo złożone. Od
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2009 r. na podstawie nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym te
zadania realizujemy według nowych zasad i narzędzi, mając jednolite wymagania. Profesjonalizacja nadzoru, zarówno
czynności związanych z prowadzeniem
ewaluacji, jak i dokonywania kontroli
w szkołach oraz sprawna realizacja zadań w tym zakresie – to jedno z ważniejszych zadań kuratorium do końca tego
roku szkolnego.
* Jak ocenia Pan proponowane
zmiany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, dotyczące projektu ustawy o systemie oświaty?

– Nie chciałbym tego projektu
MEN oceniać ani szczegółowo, ani
całościowo, ale proponowane przez
rząd działania i zmiany, które w efekcie przynoszą korzyść szkołom oceniam pozytywnie. Dlatego, że współczesna szkoła powinna się zmieniać,
reformować, usprawniać, doskonalić.
Edukacja powinna się zmieniać, po
to by zaspokajać potrzeby jednostek
i całego społeczeństwa. Żadna dłuższa stabilizacja w obszarze edukacji
nie jest już możliwa. I nie jest to kwestia polityki, tylko zmian związanych
z ogólnym rozwojem cywilizacyjnym,
który bardzo szybko się zmienia, dlatego reformowanie oświaty w sposób
naturalny będzie coraz powszechniejsze. Badania Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów
PISA potwierdziły, że kierunek zmian
w polskiej oświacie jest właściwy. PISA, to jedno z najważniejszych i największych badań edukacyjnych na
świecie, dotyczących rozwoju edukacji. Bada on, jak młodzież pod koniec
obowiązkowego kształcenia w szkole
jest przygotowana do dalszej kariery
edukacyjnej, do wymagań rynku pracy
oraz do powodzenia w dorosłym życiu.
Wyniki badań PISA uznawane są za jedne z najważniejszych wskaźników rozwoju edukacji na świecie. We wszystkich dziedzinach badań PISA Polska
zajmuje obecnie miejsce w pierwszej
jedenastce krajów UE – ma 5 miejsce
w czytaniu, 7 miejsce w naukach przyrodniczych, 11 miejsce w matematyce.
Ważne, by dalszych zmian nie zaniechać i dostosowywać je do aktualnej
sytuacji społecznej i demograficznej.
Teraz jednym z najtrudniejszych wyzwań dla oświaty jest postępujący niż
demograficzny, który może zagrozić
istnieniu wielu szkół na Lubelszczyźnie i w całym kraju. Propozycje zmian
w nowym projekcie ustawy porządkują
zadania i kompetencje różnych instytucji związanych z oświatą oraz wzmacniają nadzór pedagogiczny nad szkołami. W projekcie ustawy pojawiają się
nowe propozycje m.in., częściowe subwencjonowanie edukacji przedszkolnej, prawo do podejmowania edukacji
przedszkolnej dla 4-latków, czy nawet
przyjmowanie do przedszkoli dzieci
2-letnich. Plany ministerstwa są takie,
że od 2014 r. na każdego 5-latka, a od
2016 r. na każdego 4-latka, który będzie
uczęszczał do przedszkola, samorządy
mają otrzymywać 90 % kwoty przeznaczonej w subwencji na jednego ucznia.
* Czy z powiatu bialskiego, któryś z samorządów zgłosił kuratorowi
zamiar likwidacji swojej placówki?
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Wywiad
– Z powiatu bialskiego otrzymaliśmy 4 wnioski od samorządów z informacją o zamiarze likwidacji 3 szkół
podstawowych i 1 szkoły filialnej.
W tym roku takich wniosków mamy
więcej niż w roku ubiegłym. W naszym województwie praktycznie nie
ma samorządu, w którym nie rozmawiano by na temat oświaty, a mówiąc
wprost kosztów jej utrzymania.
* Ile w powiecie bialskim jest małych szkół, liczących do 70 uczniów
zagrożonych likwidacją?
– W powiecie bialskim małych
szkół do 70 uczniów jest 39. Sam
nie wierzyłem, że w cał ym województwie jest ich łącznie z gimnazjami 34%. Szkół podstawow ych
prowadzonych przez j.s.t mamy aż
38 %. To bardzo dużo. Kiedy widzę,
że samorząd jest przekonany do likwidacji swojej szkoły, bo uczniów
jest naprawdę mało, namawiam rodziców i nauczycieli, by to oni się
organizowali. Samo utworzenie stowarzyszenia do prowadzenia szkoły
powoduje tak dużą aktywność, że
i w innych dziedzinach życia zaczynają aktywnie działać, nie patrząc na
czas, ale na efekt, tworząc swoisty
klimat. Nie chcę przez to powiedzieć,
że szkoły samorządowe są gorsze,
gorzej uczą, czy pracują w gorszych
warunkach, mówię tylko o specyficznych relacjach, więziach, które
wytwarzają się między nauczycielami a rodzicami w momencie przejęcia placówki przez stowarzyszenie.
W takiej atmosferze rodzą się postawy obywatelskie, szkoła staje się
miejscem szczególnym, w którym
tętni lokalne życie kulturalne. Na
konferencji, którą zorganizowałem
na początku lutego dla dyrektorów
szkół podstawowych i gimnazjów
liczących do 70 uczniów oraz dla organów je prowadzących, pod hasłem
„Mała szkoła – duży problem?, padały takie „przykłady dobrych praktyk” - małych szkół, prowadzonych
przez stowarzyszenia, w k tór ych
podejmowane są ciekawe inicjatywy, bardzo potrzebne i korzystne
dla lokalnej społeczności. W całym
kraju kształcenie zawodowe stało się
mniej atrakcyjne.
* Co według Pana należy uczynić,
aby to się zmieniło?
– W opinii resortu edukacji kluczową sprawą jest przekonanie społeczeństwa do zmian w oświacie,
a w szczególności do systemu kształ-
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cenia zawodowego. Jest wiele czynników, które determinują zmiany w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Na polski kontekst składają
się zwłaszcza: potrzeby gospodarki
i rynku pracy, strategie rozwoju, priorytety działania MEN, zagospodarowanie rezultatów zakończonych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne, by oferta kształcenia zawodowego była formułowana,
przede wszystkim zgodnie z potrzebami lokalnymi i regionalnymi. Jest
to ciągle aktualne zadanie dla władz
naszego województwa, by zadbać
o tę edukację. Nie możemy patrzeć
tylko na plany i propozycje rządowe.
Na poziomie powiatów sami powinniśmy kształtować lokalną politykę
oświatową, uwzględniając specyfikę,
możliwości i potrzeby naszego regionu. W obszarze kształcenia zawodowego MEN planuje duże zmiany
w założeniach do projektu nowelizacji
ustawy znajdą się zapisy dotyczące
projektowanych zmian w organizacji
szkolnictwa zawodowego oraz uzupełniania wykształcenia przez dorosłych.
Chodzi w nich o to, by absolwenci
kończący szkoły zawodowe byli wyposażeni w odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami oraz, by
szkoły dla dorosłych stały się bardziej
atrakcyjne i dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Ministerstwo nie
wyklucza zmian w sposobie finansowania szkolnictwa dla dorosłych tak,
by szkoły te bardziej zabiegały o to, by
uczący się w nich nie przerywali nauki,
tylko kończyli je z sukcesem. Od września 2012 ruszyć ma reforma w szkołach zawodowych. Szkoły będą realizowały nowe podstawy programowe,
które podzielą zawody na kwalifikacje.
Pod koniec marca br. MEN poinformowało, że są już przygotowane 103
podstawy programowe, a do połowy
roku, będą wszystkie, czyli około 200.
Kierunek zmian i propozycje działań
w tym obszarze edukacji już znamy.
Będą one sukcesywnie wprowadzane, ale na oceny tych zmian jest jeszcze za wcześnie. Chciałbym zachęcić
wszystkie samorządy do tworzenia
własnych strategii rozwoju oświaty,
które ukierunkują działania w tym zakresie w skali całego województwa
lubelskiego.
Dziękuję za rozmowę i korzystając
z okazji, chciałbym wszystkim mieszkańcom powiatu bialskiego z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzyć przede wszystkim zdrowia
i wielu radości w życiu osobistym
i zawodowym.
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W imię honoru
Po podjęciem Żołnierzy Wyklętych występują osoby, które walczyły w podziemiu niepodległościowym
i antykomunistycznym. To oni przeciwstawili się władzy sowieckiej i nie
godzili się na podporządkowanie Polski ZSRR w latach 1944-1963. Większość żołnierzy i wszyscy dowódcy
podziemia rozpoczynali swoją służbę
wraz z wybuchem II wojny światowej. Dla wielu z nich nie skończyła
się w maju 1945 r. Ci ludzie walczyli
do przełomu lat 40. i 50. Wielu z nich
zginęło lub zostało zamordowanych.
Od tego roku 1 marca jest poświęcony Narodowym Dniem Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Określenie to
wywodzi się od tytułu książki Jerzego Ślaskiego. Spopularyzowane zostało przez Grzegorza Wąsowskiego
i jego przyjaciół, którzy podejmowali
działania w kierunku przypominania
żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. W opinii
społeczeństwa i ludzi nauki pojawiają
się sporne opinie, co do postawy żołnierzy walczących przeciwko ZSRR
w tamtych czasach. Obecnie spora
część społeczeństwa nie przyjmuje
do wiadomości, zachowuje dystans
lub zdarza się, że wykazuje niechęć
wobec powojennego zbrojnego sprzeciwu wobec władzy komunistycznej.
Wynika to z kilkudziesięcioletniej propagandy i braku rzetelnej informacji
w mediach i publikacjach. W wydawnictwach i opinii publicznej władza
komunistyczna po drugiej wojnie
światowej walczyła z bandytami, którzy rzekomo pozostawali na służbie
zachodnich państw będąc szpiegami
i zdrajcami. Ten przekaz stał się częścią świadomości społecznej. Dzisiaj
po latach wypadałoby spróbować to
ukierunkować. Powszechnie pomijano
członków Armii Krajowej, którzy walczyli w konspiracji przelewając krew
podczas II wojny światowej. Sytuacja
międzynarodowa, która zadecydowała
o losach powojennej Polski wpłynęła,
że znaleźli się oni w trudnych okolicznościach. Z jednej strony uważali, że
walka zbrojna jest bez sensu. Z drugiej
dbali jednak o zachowanie struktur
konspiracyjnych oczekując demokratycznych wyborów lub wybuchu
trzeciej wojny światowej. Jednego nie
można im zarzucić braku godności, bo
ci ludzie w imię honoru podejmowali
działania do końca swoich dni. Świadomość społeczna oraz wiedza o tamtych czasach i ludziach jest jeszcze
niska. Należy pamiętać, że fałszowana historia przez władze PRL-u oczer-
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niała żołnierzy niepodległościowych.
Dopiero ponad 20 lat po upadku systemu komunistycznego ustanowiony został przez Sejm dzień 1 marca
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Jest to data symboliczna. To 1 marca
1951 r. rozstrzelano członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość. Dopiero powstanie
Instytutu Pamięci Narodowej i Biura
Edukacji Publicznej spowodowało pojawienie się publikacji o partyzantach
niezłomnych. Fundacja „Pamiętamy”
w swoich celach statutowych dokładnie zaznacza, że Żołnierze Wyklęci to
ci, którzy poświęcili na ołtarzu wolności swoje plany życiowe, ciepło
domowych ognisk, ambicje zawodowe, wreszcie życie, czyli wszystko (…)
jest człowiekowi najdroższe. Których
ogromnej większości grobów do tej
pory nie udało się odnaleźć. I zapewne
nigdy się już nie uda. Których nikt nie
pamięta; w czasach PRL-u. Dla nie da
się nic zrobić oprócz pamięci. Sądzę,
że należy przypominać o ich walce
i ofierze. Na zakończenie przytoczę
słowa nieżyjącego profesora Janusza Kurtyki, który uważał, że Żołnierze Wyklęci to najtragiczniejsze i najpiękniejsze pokolenie, które w bardzo
długim okresie wykazywało wierność
przysiędze, wierność sprawie niepodległości.
Łukasz Węda
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„Potyczki nie całkiem dramatyczne”
Z okazji 50 – tego Międzynarodowego Dnia Teatru 28 marca w Zespole Szkół w Tucznej odbył się festiwal
teatralny pod hasłem „Potyczki nie
całkiem dramatyczne”. Inicjatorami
imprezy byli nauczyciele klas IV - VI
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
w Tucznej. W jej przygotowanie zaangażowali się wszyscy uczniowie, którzy pod czujnym okiem wychowawczyń przygotowali krótkie inscenizacje. Panie zadbały, aby wzięła w nich
udział możliwie największa liczba
uczniów. Spotkanie miało charakter
edukacyjno - zabawowy, a jego celem
była przede wszystkim popularyzacja
różnych form teatralnych oraz pokaz
umiejętności aktorskich dzieci. Festiwal nie zachęcał młodych artystów do
wyścigu czy też rywalizacji, ale pobudzał do czerpania radości i satysfakcji
ze współpracy w grupie. Tematyka
oraz forma przedstawień wybrana
przez poszczególne klasy była zróżnicowana, dominowały wprawdzie
utwory baśniowe, ale nie zabrakło
też dowcipnych scen z życia szkoły
i minispektakli z przesłaniem wychowawczym. Całość prowadziło dwoje
konferansjerów: Kinga Jarocka z kl.
VIa i Dariusz Semeniuk z kl. Va, którzy
na początku przedstawili cel spotkania
i zapoznali widzów z istotą teatru, a następnie zapraszali na scenę uczniów
poszczególnych klas., Jako pierwsza, pod opieką Małgorzaty Kozak
Sikorskiej, wystąpiła klasa IV a, która

przedstawiła charakterystykę teatru
i różnych form teatralnych. Uczniowie
ciekawie opowiedzieli o tym, czym
jest teatr i kto go tworzy. Następnie
na scenie pojawili się uczniowie klasy
Va przygotowani przez Olgę Gryzło
z dowcipną adaptacją baśni Królewna Kunegunda. Zaraz po nich swoje
zdolności aktorskie zaprezentowali
artyści z klasy Vb. Uczniowie wystąpili
ze spektaklem pt. Wybór Księżniczki,
a w pracy nad sztuką wspierała ich
Zofia Lipka. Również z baśniową historią zatytułowaną Babcia Jaga zawitała na scenę klasa IVb przygotowana przez Annę Krasochę. W dalszej
części swoje umiejętności artystyczne w pantomimie Ogrodnik i Drzewa,
wyreżyserowanej przez Sylwię Szydłowską, pokazała klasa VIb. Ostatnim
uczestnikiem tegorocznego festiwalu
była klasa VI a, która zaprezentowała
skecz Żart szkolny, opracowany przy
pomocy wychowawczyni Małgorzaty
Cichowskiej. Na zakończenie uroczystości konferansjerzy podziękowali
wszystkim młodym artystom za pracę
i zaangażowanie, a widowni za cierpliwość. Zapowiedzieli również, że
w przyszłym roku odbędzie się kolejne spotkanie z teatrem. Podobne słowa do zebranej społeczności szkolnej
skierowała Izabela Tajchert wicedyrektor Zespołu Szkół, wyrażając nadzieję, iż festiwale staną się tradycją
szkoły i będą się odbywały cyklicznie.
S. Szydłowska
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Spor t
wywalczyły: Paulina Lewczuk, Aurelia
Rossa, Marta Grom, Marzena Łuciuk,
Magdalena Benich, Róża Pietraszuk,
Michalina Postół, Renata Drążek i Justyna Gutko. W meczu o trzecie miejsce ZS Małaszewicze wygrał z ZSE
Międzyrzec Podl. 28:22.

Foto. Bialski SZS

(mf)

Licealiści z Międzyrzeca awansowali do wojewódzkiego finału

Nowi sportowi
mistrzowie powiatu

Najmłodszymi mistrzami bialskiego powiatu zostały wszystkie zespołu
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, w ygry wając
w mini siatkówkę „3” i „4”. Chłopięce
„trójki” wyprzedziły Wisznice i Kodeń,
a „czwórki” – Wisznice i Rokitno. Mistrzowie to: Damian Semeniuk, Maksymilian Oksiejuk, Michał Bogucki,
Daniel Chwesiuk, Adrian Cep, Jakub
Młynarczuk, Patryk Zbucki i Damian
Oksiejuk oraz Bartłomiej Tymoszuk,
Łukasz Strep, Karol Zaniewicz, Bartosz
Roszkowski, Łukasz Kot, Piotr Stachnio, Piotr Marciniuk i Karol Karczewski.
Natomiast mistrzyniami zostały: Małgorzata Bunak, Dominika Sidorczuk,
Weronika Sidorczuk, Beata Lesiuk,
Aleksandra Oksiejuk, Karolina Ognik,
Ela Skora, Gabrysia Demczuk, Iza Pietruczenko i Eliza Żebrowska w „trójkach” oraz Iga Kryńska, Iza Czumer,
Natalia Czeczko, Agnieszka Sawczuk,
Aleksandra Kamara, Katarzyna Sadowska, Weronika Hryć, Julia Szcześniak, Patrycja Jędruchniewicz, Sylwia
Kurowska, Julia Oleszczuk, Magda
Pawluk i Natalia Tusz w „czwórkach”.
Na dalszych miejscach uplasowały się: Kodeń i Rokitno oraz Rokitno
i Łomazy. Powiatowe eliminacje mają
za sobą gimnazjalistki grające w siatkówkę i koszykówkę. Do eliminacji
rejonowych siatkarskiej Gimnazjady
awansowały: Patrycja Grochowska,
Katarzyna Oksiejuk, Milena Pasko, Izabela Prokopiuk, Patrycja Golec, Marcela Nikołajew, Dominika Szafraniuk,
Monika Sójka, Julia Wyszyńska, Alek-

sandra Petruczenko, Karolina Muszyńska i Alina Kapko z Gimnazjum Sportowego nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim,
które 2:0 wygrały ze Sławatyczami.
Z kolei pod koszem najlepsze okazały
się uczennice Gimnazjum nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, które pokonały
Konstantynów 35:32 oraz Sosnówkę
35:26. Pierwsze miejsce zajęły: Ewa
Cap, Monika Kołodziej, Natalia Kwaśniewska, Anna Kowalewska (uznana
najlepszą zawodniczką turnieju), Karolina Lecyk, Milena Kiryluk, Aleksandra
Sokół, Paulina Duda, Edyta Matejek,
Paulina Łobacz, Justyna Opalko, Julia Prokopiuk i Klaudia Kochanowska.
Do walki o siatkarskie mistrzostwo
województwa z południowego Podlasia zakwalifikowały się uczennice
i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, wygrywając po 2:0 z od wielu lat etatowym
zwycięzcą tego etapu – III LO Biała
Podlaska. Oto składy zwycięskich zespołów: Justyna Pińczuk, Edyta Piotrowicz, Kinga Szymona, Joanna Pietruszka, Emilia Sidorczyk, Magdalena
Grochowska, Ewelina Sidorczuk, Anna
Oksiejuk i Alicja Pietrosiuk oraz Rafał Ostapowicz, Eryk Myszka, Adrian
Suchodolski, Bartłomiej Adamowicz,
Sylwester Kasjaniuk, Jacek Malczewski, Tomasz Nowacki, Michał Jabłoński, Damian Roszkowski i Piotr Trzpil.
W Licealiadzie powiatu bialskiego rywalizowały również koszykarki.
Pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące w Terespolu, pokonując
koleżanki z Międzyrzeca 20:11. Tytuł
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Pingpongowi
mistrzowie
Międzyrzeca
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
rozegrano mistrzostwa tego miasta
w tenisie stołowym o puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Mariusza Leszczyńskiego.
Wśród kobiet tytuł wywalczyła Magdalena Pińczuk, natomiast w trzech
kategoriach mężczyzn: Dawid Hodun
(szkoły podstawowe), Kamil Matysiak
(gimnazja) oraz Łukasz Bogucki (open).
(mf)

Dzień Kobiet
w Starostwie
Na sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej
Podlaskiej odbyło się spotkanie władz
powiatu bialskiego z paniami pracującymi w Starostwie Powiatowym.
Życzenia przybyłym na spotkanie paniom złożył Tadeusz Łazowski – starosta bialski. „W tym szczególnym dniu
chciałbym wszystkim Paniom złożyć
jak najserdeczniejsze życzenia – mówił podczas spotkania starosta Tadeusz Łazowski. Niech piękny uśmiech
który dzisiaj Wam towarzyszy nigdy
nie znika z waszych twarzy”. Podczas
spotkania wszystkie panie otrzymały
z rąk włodarza powiatu upominek.
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Spor t
lublinianom 2:3 oraz świdniczanom
0:3. Turniej ćwierćfinałowy odbędzie
się na początku maja w Białymstoku.
Międzyrzec w stolicy woj. podlaskiego
reprezentować będą: Konrad Szaruga,
Marcin Wasiluk, Konrad Kusznieruk,
Piotr Trzpil, Damian Roszkowski, Radosław Łubik, Cezary Lewicki, Artur
Kieruczenko, Jakub Silka, Mateusz
Stańczuk, Krystian Kociszewski oraz
Michał Jabloński.
(mf)

Siłacze
gościli w
Konstantynowie

Foto. A. Trochimiuk

Jeden z pojedynków w hali konstantynowskiego gimnazjum

O puchary starosty i wójta
72 osoby z gmin: Konstantynów,
Biała Podlaska i Międzyrzec Podlaski
rywalizowały w szóstej edycji turnieju
tenisa stołowego o puchary ufundowane przez starostę Tadeusza Łazowskiego oraz wójta konstantynowskiej
gminy Romualda Murawskiego. Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii i ucząca
w niej wychowania fizycznego Monika Demianiuk, ale przeprowadzono ją
w hali sportowej Gimnazjum w Konstantynowie.
Uczestnicy walczyli w ośmiu kategoriach. Czołowe miejsca zajęli: kl.
IV i mł. – 1. Karolina Demianiuk (SP 6
Biała Podl.) oraz 1. Jakub Stefaniuk,
2. Jakub Mirończuk, 3. Kacper Wysocki (wszyscy SP Konstantynów);
kl. V-VI – 1. Agnieszka Rudzińska,
2. Paulina Kapłan, 3. Ewelina Mirończuk (wszystkie SP Komarno) oraz
1.Michał Łukaszuk (Rakowiska/SP
Hrud), 2. Mateusz Fila (SP Konstantynów), 3. Konrad Chwedoruk (SP Komarno); gimnazjum – 1. Monika Sijko,
2. Beata Gieruszka, 3. Gabriela Ciołek
(wszystkie Konstantynów/Gimnazjum
Konstantynów) oraz 1. Łukasz Peszuk,
2. Mateusz Celiński (obaj Komarno/
Gimnazjum Konstantynów), 3. Daniel
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Warsz (Wiechowicze/Gimnazjum Konstantynów); open - 1. Agnieszka Kimsa, 2. Angelika Iwaniuk (obie Komarno) oraz 1. Tomasz Sawczuk (Bereza),
2. Mateusz Murawski (Konstantynów),
3. Adrian Skubisz (Komarno).
(mf)

„Międzyrzecka
Trójka”
w podwójnej
koronie
Tytuł mistrza województwa lubelskiego w piłce siatkowej wywalczyli
kadeci UKS Międzyrzecka Trójka. W
ten sposób skopiowali sukces swoich
starszych klubowych kolegów – juniorów LO Sikorskiego. Prowadzona przez
Zbigniewa Bernata drużyna przeszła
przez pierwsze eliminacje bez straty
seta, by w drugiej rundzie pokonać na
wyjeździe 3:1 faworyzowaną Avię oraz
u siebie TPS Lublin 3:0. Dopiero później, po zapewnieniu sobie awansu do
ćwierćfinału mistrzostw Polski, ulegli

W Konstantynowie odbył się VIII
Turniej Siłowy o puchary wójta Romualda Murawskiego i starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego. W imprezie
zorganizowanej przez działający przy
miejscowym gimnazjum UKS Płomień
wzięło udział 46 zawodniczek i zawodników z powiatu bialskiego i łukowskiego oraz dwóch siłaczy ze śląskich
Tychów. Najlepsze wyniki uzyskali:
Krzysztof Celiński z Zalesia, Grzegorz
Nowicki z Janowa Podlaskiego i Paweł
Saniewski z Kozłów, a wśród kobiet
– Jolanta Wrona z Zalesia. Czołowe
lokaty w poszczególnych kategoriach
zajęli – kobiety: 1. J. Wrona – 62,5 kg,
2. Ewa Markowska – 60 kg, 3. Sylwia
Droździuk – 35 kg; mężczyźni – do 48
kg: 1. Dawid Mazurkiewicz – 47,5 kg,
2. Norbert Lange – 42,5 kg, 3. Mateusz
Celiński – 40 kg; do 56 kg – 1. Damian
Szewczuk – 62,5 kg, 2. Ernest Maślewski – 57,5 kg; do 62 kg – 1. Łukasz Borkusewicz – 105 kg, 2. Mateusz Wedziuk
– 90 kg, 3. Jakub Pisaruk – 90 kg; do
69 kg – 1. Adrian Kopania – 135 kg, 2.
Marek Melaniuk – 122,5 kg, 3. Paweł
Szudejko – 122,5 kg; do 77 kg – 1. P.
Saniewski – 160 kg, 2. Tomasz Ossowski – 135 kg, 3. Łukasz Kurjaniuk – 125
kg; do 85 kg – 1.Maciej Laszewski – 160
kg, 2. Dawid Wielgus – 100 kg; do 95
kg – 1. Łukasz Brzozowski – 180 kg,
2. Rafał Twardowski – 172,5 kg, 3. Mariusz Warowny – 165 kg; powyżej 95
kg – 1. G. Nowicki – 207,5 kg, 2. K. Celiński – 202,5 kg, 3. Mateusz Toczyński
– 150 kg. Pucharami nagrodzono także
zwycięzców kategorii wiekowych. Do
lat 21 wygrał M. Warowny (Zalesie), do
lat 18 – A. Kopania (Zalesie), do lat 13
– Daniel Malinowski (Konstantynów),
a do lat 16 – Sławomir Hładoniuk (Nowy Pawłów), Tobiasz Strzelec (Nowy
Pawłów) oraz J. Pisaruk (Janów Podl.).
(mf)
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Quiz gościńca nr 3/2011
Płatności bezpośrednie 2011
Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o płatności
bezpośrednie, wszystkich zainteresowanych wypełnieniem takiego wniosku zapraszamy do Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
1. W roku bieżącym na otrzymanym materiale graficznym
rolnik musie zaznaczyć:
A/ Powierzchnie łąki nieskoszone w danym roku mimo,
że nie realizuje Programu Rolnośrodowiskowego,
B/ Rowy poniżej 2 m szerokości, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m2,
C/ Uprawę wszystkich gatunków uprawianych roślin,
Warszawskiej i Zamkowej 1959 r.
Biała Podlaska - skrzyżowanie ulicy

2. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
kończy się dnia:
A/ 13 maja bo jest to ostatni dzień roboczy przed 15 maja,
B/ 15 maja, bo Biura Powiatowe muszą być tego dnia
otwarte,
C/ 16 maja z uwagi na dwa wcześniejsze dni wolne
ustawowo od pracy,
3. Rolnik w ramach składanego wniosku może ubiegać
się o płatność do krów ale ta płatność przysługuje do :
A/ Wszystkich krów utrzymywanych w gospodarstwie
bez względu na wiek ,
B/ Krów w wieku co najmniej 3 lata przebywających
w gospodarstwie w dniu 15 marca,
C/ Krów w wieku co najmniej 3 lat przebywających
w gospodarstwie w dniu 31 maja,

Biała Podlaska ul. Świerczewskiego.
Stacja pogotowia ratunkowego 1952
r.

4. Do których z wymienionych upraw przysługuje Uzupełniająca Płatność Obszarowa?:
A/ Trwałych Użytków Zielonych,
B/ Uprawy wierzby energetycznej na cele opałowe,
C/ Powierzchni gruntów rolnych, na których nie jest
prowadzona uprawa ale rolnik dokonał zasiewu roślin
przeznaczonych na przyoranie.
Bożenna Warda
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Prawidłowe odpowiedzi Quizu Gościńca nr 1/2011
1/ A
2/ B
3/ B
4/ C
Prawidłowych odpowiedzi na pytania udzielił
Tadeusz Krawczyk z Zabłocia

kurs szkoł y kierowców 1945 r.
Biała Podlaska, nad Krzną, pierwszy

Serdecznie gratulujemy !
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska
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