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Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawła II
Ojcze, dziękuję Bogu w Trójcy Przenajświętszej
Za to, ze dał Kościołowi Ciebie
Jako Papieża Jana Pawła II,
Dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę
dla wszystkich narodów świata,
którym gorliwie głosiłeś Dobrą Nowinę
o nieskończonej miłości Boga do nas.
Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś nam przykład
Całkowitego zawierzenia Bożemu miłosierdziu
I matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.
Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że w swojej osobie ukazywałeś
Nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza
Zawsze zatroskanego o zagubionych w życiu i oddalonych
Od Boga i Kościoła.
Dziękuję Ci za nauczanie,
Że wszyscy jesteśmy powołani do świętości oraz
Za wskazania jak to powołanie zrealizować.
Uproś mi, abym zgodnie z Boża wolą
Mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę.
Wypraszaj mi światło i dar rady
W życiowych wątpliwościach
A siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi
Chęć ustawicznego oddawania się na służbę
Chrystusowi i Maryi
Oraz przyczyniania się do budowania w naszej Ojczyźnie
Królestwa prawdy, miłości i pokoju. Amen
Błogosławiony Janie Pawle II
Módl się za nami!
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Szanowni Państwo
1 maja 2011 roku przejdzie niewątpliwie do historii naszego kraju. Tego dnia Benedykt XVI ogłosił Jana
Pawła II błogosławionym. Na te słowa wierni na całym
świecie czekali ponad 6 lat. We mszy na placu św. Piotra uczestniczyło 1,5 miliona ludzi, w tym kilkadziesiąt
tysięcy naszych rodaków. Oczywiście na tej wyjątkowej
uroczystości nie zabrakło również osób z naszego powiatu. Święto papieża - Polaka będzie obchodzone 22
października każdego roku.
Jako włodarza powiatu cieszy mnie fakt, że 2 maja na naszych domach tak licznie wywieszane są flagi
państwowe, stosunkowe młode święto ma na celu popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach
narodowych.
Tradycyjnie już w wielu miejscowościach na terenie
powiatu obchodzone było święto uchwalenia konstytucji 3 –go maja. Te trzy dni to czas refleksji nad naszą
Ojczyzną.
Maj to szczególny miesiąc dla wszystkich maturzystów, którzy kończą pewien etap związany ze swoją
edukacją. Dobrze zdana matura stanowi udany start na
wymarzone studia.
Życzę Wam Drodzy Maturzyści opanowania stresu,
który niewątpliwie towarzyszy tak ważnemu wydarzeniu
i uzyskania jak najlepszych wyników.
Każdego roku strażacy z naszego powiatu pielgrzymują na początku maja do jednego z naszych sanktuariów. W tym roku zgromadziliśmy się w Sanktuarium
Błogosławionych Męczenników w Pratulinie, aby modlić
się w ich intencji oraz podziękować im za trud i poświęcenie, jakie ponoszą każdego dnia służby.
27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządowca z tej
okazji pragnę serdecznie podziękować Wam za trud
i poświęcenie, z jakim służycie polskiemu społeczeństwu
i życzyć samych sukcesów, tak, aby wasze wysiłki były
zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców Waszych gmin i miast.
Niezwykle obszerny majowy numer naszego miesięcznika zaświadcza o aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców naszego powiatu. Słoneczna pogoda sprzyjała organizowaniu wielu wspaniałych imprez
plenerowych. O wielu z nich będziecie Państwo mogli
przeczytać w majowym numerze Gościńca.
Zapraszam do lektury.

Tadeusz Łazowski
Starosta Bialski
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3 maja
Święto Konstytucji
Jak co roku 3 maja na terenie powiatu bialskiego odbyły się uroczystości upamiętniające uchwalenie
Konstytucji. W Białej Podlaskiej
władze powiatu bialskiego na uroczystościach reprezentował starosta Tadeusz Łazowski.
5 maja
Samorządowcy wojewody
W gabinecie wojewody Genowefy
Tokarskiej odbyło się spotkanie samorządowców z powiatu bialskiego: Tadeusza Łazowskiego, burmistrza Terespola Jacka Danieluka
oraz wójta gm. Terespol Krzysztofa Iwaniuka z wojewodą. Podczas
spotkania poruszano bardzo ważny
dla naszego regionu temat budowy
przejścia pieszego, łączącego Polskę z Białorusią.
7 maja
Zawody strażackie
w Międzyrzecu
Starosta bialski i zarazem prezes
OP ZOSP RP Tadeusz Łazowski
uczestniczył 7 maja w XXI Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych organizowanych
przez Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Międzyrzecu Podlaskim.
8 maja
Pielgrzymka Strażaków
8 maja odbyły się powiatowe uroczystości „Dnia Strażaka” połączone
z XII Pielgrzymką Strażaków powiatu bialskiego do Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Na uroczystość
przybyło około 600 strażaków oraz
40 pocztów sztandarowych z jednostek OSP i ogniw gminnych Związku
OSP RP. Władze powiatu bialskiego
podczas uroczystości reprezentowali: starosta bialski Tadeusz Łazowski, wicestarosta bialski Jan
Bajkowski oraz Marzenna Andrzejuk
Urzędujący członek Zarządu.
10 maja
Ukraińscy samorządowcy
w powiecie bialskim
W dniach 10-11 maja na terenie powiatu bialskiego przebywała delegacja samorządowców z Ukrainy.
Głównym celem wizyty studyjnej
było zapoznanie się z funkcjonowaniem naszych samorządów, jednostek organizacyjnych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Gospodarzem
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Prace Zarządu Powiatu Bialskiego
Od ukazania się Gościńca Bialskiego
z miesiąca kwietnia 2011 r. Zarząd:
1. Zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: przyjęcia
sprawozdania za 2010 r. z realizacji
„Programu współpracy powiatu
bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.”, zmian
w budżecie powiatu bialskiego na
2011 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Bialskiego za 2010 rok,
absolutorium Zarządowi Powiatu
w Białej Podlaskiej za 2010 rok.
2. Zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredy tu
długoterminowego w wysokości
7.557.244 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Wyraził zgodę na wycinkę drzew
położonych na terenie zespołu
dworsko-parkowego w Zalutyniu
gm. Piszczac oraz suszaków i powalonych drzew.
4. Wyraził zgodę na zakup materiałów
na budowę chodnika w ramach pomocy rzeczowej w związku z realizacją w bieżącym roku zadania pn.
„Remont chodnika w ul. Łukowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim”.
5. Wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty zaległości za zajęcie pasa
w drodze powiatowej Nr 1137L-ul.3
Maja w Terespolu.
6. Wyraził zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu
w formie podbudowy na drodze powiatowej nr 1087 L w miejscowości
Międzyleś gm. Tuczna na długości
0,600 km stanowiącej 50 % wartości zadania. Wartość kosztorysowa
ww. robót wynosi 151.301 zł.
7. W związku z pismem Stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody
i Tradycji w Międzyrzecu Podl. wyraził zgodę na zakup pucharu i ufundowanie emblematów w Konnym Rajdzie Pamięci „Legiony na Podlasiu”
w dniach 14-15 maja 2011 r.
8. Nie wyraził zgody na zakup nagród
rzeczowych zawodnikom na II Puchar Polski juniorów i juniorek do lat
15 w podnoszeniu ciężarów im. Stefana Polaczuka w Terespolu z uwagi
na przekazanie na ten cel środków

finansowych w formie dotacji dla
Miasta Terespol.
9. Wyraził zgodę na przeznaczenie
środków finansowych na dyplomy
i nagrody w związku z pismem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
w Żeszczynce o wsparcie finansowe
III Otwartego Powiatowego przeglądu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 15 maja 2011 r.
10. Po zapoznaniu się z pismem Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” w Lublinie nie wyraził zgody na
członkostwo w tej Organizacji.
11. Wyraził zgodę na sfinansowanie
szkolenia dyrektorów poradni psychologiczno pedagogicznych powiatu dotyczącego funkcjonowania
tych placówek w nowych zmianach
w systemie edukacji.
12.W związku z pismem Polskiego
Związku Wędkarskiego Koło „Złoty
karaś” w Międzyrzecu Podl. zdecydował o ufundowaniu pucharu oraz
nagród na XI 24-godzinne zawody
wędkarskie w Międzyrzecu Podl.
w dniach 30 i 31 lipca 2011 r.
13. Po zapoznaniu się z pismem Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” OSP „Śródmieście” Międzyrzec
Podlaski o ufundowanie 35 kompasów w drugiej harcerskiej Grze Terenowej „Sitno” w dniu 21 maja 2011 r.
nie wyraził zgody na przeznaczenie
środków finansowych.
14. W związku ze wzrostem kosztów
spowodowanych większą ilością
szkół uczestniczących w IV edycji
konkursu „Czysta ziemia” zaakceptował przesunięcia wydatków
w planie działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
15. Wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji dotyczącej uproszczonych planów urządzania lasów
w gm. Sławatycze oraz w gm. Janów
Podlaski w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel
w budżecie powiatu na 2011 r.
16. Zaakceptował do realizacji wniosek
Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawie zwiększenia
środków finansowych Działu 710Działalność usługowa co pozwoli na
przyjęcie oferty o najniższej cenie
złożonej w postępowaniu przetargowym na prowadzenie bieżącego
nadzoru geodezyjnego i technicznego prac dotyczących modernizacji
gruntów gm. Łomazy i Leśna Podl.
17. P r z y j ą ł d o r e a l i z a c j i w n i o s e k
o wszczęcie postępowania,
o udzielenie zamówienia publicz-
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nego na kredyt długoterminowy
w kwocie 7557244 zł.
18. Uzgodnił bez uwag projekty decyzji
o warunkach zabudowy inwestycji
polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z infrastrukturą techniczną na działce w miejscowości
Wyczółki gm. Piszczac przyległej do
pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1074L Kościeniewicze-WyczółkiDąbrowica oraz inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek mieszkalny
na działce w m. Kobylany przyległej
do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1047L Kobylany-Zastawek.
19. Zapoznał się ze sprawą mieszkańców Kościeniewicz gm. Piszczac
dotyczącą wystąpienia do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem
o potwierdzenie, że działka położona w obrębie Kościeniewicze stała
się własnością Powiatu Bialskiego.
Analiza sprawy wykazała brak podstaw do wystąpienia, do Wojewody
Lubelskiego.
20. Zatwierdził propozycję realizacji
„Profilaktycznego programu wczesnej diagnostyki osteoporozy” obejmującego wykonanie nieodpłatnych
profilaktycznych badań densytometrycznych z konsultacją specjalisty
osteoporozy we współfinansowaniu
z gminami oraz zaakceptował ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację ww. programu.
21.Zapoznał się z pismem Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie
likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Szczecinie oraz przekazanie działalności medycznej Niepublicznemu ZOZ Przychodnia Portowa sp. z o.o. spółka pracownicza
i odstąpił od zajęcia stanowiska.
22. Zapoznał się z informacją w sprawie
wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, która wprowadzi zmiany w organizacji zakładów opieki
zdrowotnej.
23. Wyraził zgodę na zakup nagród na
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego
Amatorów, 21 maja 2011 r. w związku z pismem Gminnego Ludowego
Klubu Sportowo-Turystycznego „Niwa” w Łomazach.
24. Wyraził zgodę na wsparcie rzeczowe w postaci pucharów VIII PolskoUkraińskiego Festiwalu Siatkówki
Młodzieży, w dniach 16-19 czerwca
2011 r., w związku pismem Akademickiego Związku Sportowego Klub
Sportowy AZS-AWF przy Wydziale
Wychowania Fizycznego i Sportu
Białej Podlaskiej.
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25. Wyraził zgodę na ufundowanie
pucharu i nagród rzeczowych na
Festyn Powitania lata w Komarnie
Turniej Piłkarski Domów Dziecka
w dniu 16 czerwca 2011 r., w związku z pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie.
26. Rozpatrzył odmownie wniosek
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli Ośrodek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Grabanowie
o wsparcie finansowe organizacji
zajęć edukacyjnych dla dzieci pod
nazwą „Poznajmy życie pszczół”
z uwagi na brak środków finansowych na taki cel.
27. Zatwierdził treść wystąpienia do
wójta gm. Międzyrzec Podl. w sprawie rozważenia możliwości wsparcia finansowego w 25 % wartości
zadania przebudowa mostu przez
rzekę Krznę w m. Wysokie w ciągu
drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy - Porosiuki-Sokule-Dołha-Sitno-Wysokie.
28.Zapoznał się z pismem Rady Gminy Zalesie w sprawie odstąpienia od opracowania projektu na
budowę ścieżki rowerowej przy
drodze powiatowej Nr 1041L Zalesie – Krzyczew na odcinku Zalesie – Kijowiec i biorąc pod uwagę
ilość zadań zdecydował o braku
realizacji w 2011 r.
29. Zapoznał się z Uchwałą Rady Miasta
Międzyrzec Podl. z dnia 29 kwietnia
2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie remontu chodnika
w ul. Łukowskiej w Międzyrzecu
Podl. w kwocie 114.000 zł.
30. Zapoznał się z pismem mieszkańców wsi Żerocin z dnia 16 maja
2011 r. w sprawie naprawy drogi
Nr 02399. Odpowiedzi w sprawie
udzieli Zarząd Dróg Powiatowych.
31.Zapoznał się ze sprawą wpływu
przebudowy drogi A2 Biała Podlaska-Terespol na środowisko powiatu bialskiego oraz wynikami
analizy porealizacyjnej wykonanej
przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajow ych i Autostrad Oddział
w Lublinie.
32. Zapoznał się z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanym do Związku Powiatów
Polskich w sprawie inicjatywy tego
Ministerstwa do zmiany przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy dotyczących refundowania pracodawcom
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Intencją
propozycji jest, by podmioty prowadzące działalność rolniczą nie
były dyskryminowane w dostępie
do instrumentów rynku pracy.
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i współorganizatorem wizyty był starosta bialski Tadeusz Łazowski.
13 maja
Majówka wśród przyjaciół
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
odbyła się „Majówka wśród przyjaciół”, w której, jak co roku udział
wzięło ok. 300 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Biała Podlaska
oraz powiatu bialskiego. Jubileuszową, bo już X uroczystość otworzyli
wspólnie starosta bialski Tadeusz
Łazowski oraz prezydent miasta
Biała Podlaska Andrzej Czapski.
Majówka podzielona została na dwa
bloki tematyczne: blok sportoworekreacyjny oraz blok dydaktyczny.
14 maja
Konny Rajd Pamięci
Już po raz trzeci w dniach 14-15 maja
odbył się Konny Rajd Pamięci zorganizowany przez bialski szwadron
Konnej Straży Ochrony Przyrody
i Tradycji. Ma on na celu odświeżanie historii naszego najbliższego
regionu, który był świadkiem wielu
wojennych działań. W uroczystościach władze powiatu bialskiego
reprezentował starosta bialski Tadeusz Łazowski.
15 maja
Puchar Polski w Terespolu
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
uczestniczył w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów do lat 15 im. Stefana Polaczuka w Podnoszeniu Ciężarów. Zawody odbyły się w Terespolu i wzięło w nich udział ogółem 27
dziewcząt i 94 chłopców z 36 klubów.
20 lat zespołu Jarzębina
20 lecie swojego istnienia w niedzielę 15 maja świętował zespół Jarzębina z Zabłocia. W imieniu władz powiatowych serdeczne życzenia zdrowia oraz dalszego zaangażowania
w pielęgnowanie polskiej tradycji
złożył wicestarosta Jan Bajkowski.
16 maja
Spotkanie ze studentami
Zasady funkcjonowania administracji publicznej w powiecie bialskim
były głównym tematem spotkania
starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego ze studentami III roku socjologii UMCS-u w Białej Podlaskiej.
W swojej prezentacji dotyczącej
funkcjonowania powiatu starosta
sporo uwagi poświęcił historii saDOK. NA STR. 6
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morządu terytorialnego, która rozpoczęła się w 1990 roku. Przedstawiał
podział administracyjny kraju oraz
zadania publiczne, które realizowane
są na poziomie powiatu.
Z wizytą w szkołach
Wspólnie z Marianną Tumiłowicz - dyrektor wydziału spraw społecznych
Tadeusz Łazowski – starosta bialski
udał się z wizytą do trzech szkół,
w których realizowane są obecnie
inwestycje unijne. Obecnie prace
trwają w Liceum Ogólnokształcącym
w Terespolu i Wisznicach oraz Zespole Szkół w Małaszewiczach.
18 czerwca
20 lat SG w Chełmie
18 maja w Chełmie odbyły się obchody 20. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Miejscem uroczystości po
mszy w Kościele Garnizonowym,
był pl. Łuczkowskiego. W chełmskich obchodach Święta Straży Granicznej, obok przedstawicieli władz
samorządowych i służb mundurowych województwa lubelskiego,
wziął udział gen. bryg. SG Leszek
Elas - Komendant Główny Straży
Granicznej. Władze powiatu bialskiego reprezentował starosta Tadeusz Łazowski.
Z wizytą w zaprzyjaźnionej szkole
Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Krzysztof Iwaniuk – wójt gminy Terespol oraz Mieczysław Romaniuk- dyrektor Zespołu Szkół
w Małaszewiczach w dniach 18-22
maja udali się z wizytą do Liceum
Kolejowego w Kijowie. Wyjazd był
częścią kontynuacji podpisanego
w grudniu ubiegłego roku przez
szkoły porozumienia mającego na
celu współpracę między Zespołem
Szkół w Małaszewiczach i Liceum
Kolejowym w Kijowie.
25 maja
Wiceminister z wizytą
w Terespolu
25 maja do Terespola przyjechała
oficjalna delegacja rządu z Podsekretarzem Stanu w MSWiA ministrem - Piotrem Stachańczykiem
na czele. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz: wojewódzkich w osobach Genowefy Tokarskiej – wojewoda lubelski oraz Henryka Strojnowska – wicewojewoda
lubelski. W spotkaniu uczestniczyli także gen. bryg. SG Jarosław
DOK. NA STR. 7
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33. Zapoznał się ze stanowiskiem Konwentu Województwa Lubelskiego
z 14 lutego 2011 r. w sprawie zmniejszenia środków Funduszu Pracy
przeznaczonych na finansowanie
aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu w 2011 r. oraz interpelacją Posłanki na Sejm RP Joanny
Muchy do Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie zmniejszenia
Funduszu Pracy przeznaczonych na
finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 r.
34. Zapoznał się z decyzją Prezydenta
Miasta Biała Podlaska w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę ALUTEAM POLSKA sp. z o.o.,
budynku składowego i budynku
magazynowo-produkcyjnego, zlokalizowanych w Białej Podlaskiej
przy ul. Brzeskiej.
35. Zapoznał się z pismem wójta gm.
Piszczac w sprawie udzielenia zgody na przejęcie na własność Gminy
części drogi powiatowej Nr 1058 L
na terenie obrębu Chotyłów oraz
obrębu Piszczac.
36. Zapoznał się z projektem stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie finansowania Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
37. Zapoznał się z pismami radnego Romualda Kulawca w sprawie likwidacji rowu w pasie drogi powiatowej
Łomazy-Piszczac ul. Brzeska w Łomazach oraz w sprawie podawania
lekarstw uczniom w szkołach, internatach i poradniach, w których nie
ma pielęgniarek.
38. Zapoznał się z zawiadomieniem
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Białej Podlaskiej
o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Bialski
własności nieruchomości Skarbu
Państwa będącej w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Białej
Podlaskiej w obrębie Chotyłów gm.
Piszczac.
Z a r z ą d Pow i a t u p o dj ą ł u chwa ł y
w sprawach:
1. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4
szkół Powiatu Bialskiego w ramach
projektu „Pozalekcyjna Akademia
Kompetencji” (rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołanie komisji),
2. powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
(skład obejmuje przedstawicieli:
Powiatowego Ośrodka Wsparcia

do Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, SP ZOZ w Międzyrzecu Podl.,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Białej Podl., Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Domów Pomocy Społecznej w Kostomłotach i Konstantynowie, Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Międzyrzecu Podl.,
Powiatowego Urzędu Pracy w Białej
Podl., Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podl., Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Białej Podl., Urzędu Miasta
w Międzyrzecu Podl., Urzędu Miasta w Terespolu, Urzędów Gmin
w Terespolu i w Wisznicach, Ośrodka
„Misericordia” Caritas w Białej Podl.
3. zagwarantowania środków finansowych na dofinansowanie projektu
pod nazwą „Restauracja zespołu
dworsko-parkowego w Romanowie
będącego siedzibą Muzeum Józefa
Ignacego Kraszewskiego” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013,
w kwocie 679.885,26 zł.,
4. u n i e w a ż n i e n i a p o s t ę p o w a n i a
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Kredyt długoterminowy w kwocie 8911000 zł.”,
5. kredytu długoterminowego w kwocie 7557244 zł.,
6. zmiany uchwały w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych
wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół
Powiatu Bialskiego w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”,
7. ogłoszenia przetargu na oddanie
w dzierżawę nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej,
8. powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie
w dzierżawę nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej,
9. ogłoszenia wykazu lokali użytkowych wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem (położonych w Białej Podlaskiej
przy ul. Brzeskiej),
10. uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Białej Podlaskiej,
11. wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pod nazwą:
Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów
z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”,
12.wyrażenia zgody na sprzedaż mienia
Powiatu Bialskiego.
Elżbieta Onopiuk
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Narada strażaków
z Zalesia

Druhowie z gminy Zalesie spotkali
się 17 maja na X zjeździe gminnym,
aby dokonać oceny 5 - letniej kadencji 2006 – 2010 działalności straży.
W działalność było zaangażowanych
250 czynnych, 34 honorowych i 3
wspierających druhów, którzy swoją
codzienną pracą i postawą pracowali na rzecz lokalnego społeczeństwa.
Działania te były prowadzone za pośrednictwem 8 jednostek OSP - z których 2 zarejestrowane są w Krajowym
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Zarząd Gminny pracował w 12
osobowym niezmienionym przez całą
kadencję składzie - odbył 8 posiedzeń,
na których omawiane były sprawy
związane z bieżącą działalnością. Podjęto wiele decyzji, uchwał i inicjatyw.
W swojej działalności brał również
pod uwagę aspekt społeczny polegający na: organizowaniu corocznie
gminnych obchodów Dnia Strażaka
w Malowej Górze, udziale w pielgrzymkach do Sanktuariów Podlasia, zorganizowaniu jubileuszu 80. lecie OSP
Dobryń Duży w 2008 roku, corocznie
organizowano zawody sportowo –
pożarnicze.
Dzięki radzie gminy i wójtowi strażacy mogli realizować swoje plany
i stwarzać coraz lepsze warunki do
działania. Kupiono 2 samochodów
Ford Transit dla jednostek z Dobrynia Dużego i Dereczanki, wyremontowano remizo-świetlice w Kijowcu
i Mokranach Starych, zakupiono sprzęt
i umundurowanie strażackie. Działania te nie mogłyby się odbyć bez
pomocy finansowej pozyskanej przez
samorząd gminny z Unii Europejskiej.
W 2009 roku zarząd gminny poczynił
starania aby jednostkę OSP Dereczanka zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizację Pożytku Publicznego przez co udało się
pozyskać środki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

na modernizację remizo – świetlicy
w Dereczance. W roku 2010 dodatkowo wykonano remont garażu dla OSP
Dereczanka. W 2010 roku także przy
pomocy środków unijnych zmodernizowano remizo – świetlicę w Kłodzie
Dużej. Dużą pomocą finansową jest
dotacja dla jednostek z Zalesia i Kijowca z Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, która co roku pozwala
na zakup specjalistycznego sprzętu
ratowniczo gaśniczego.
Wójt Jan Sikora podziękowa ł
wszystkim za współpracę i pomoc
w realizacji zadań - Słowa podziękowania kieruję przede wszystkim
do: druhów strażaków bez udziału
których realizacja zadań nie byłaby
możliwa; do pana starosty Tadeusza
Łazowskiego jednocześnie prezesa
Zarządu Powiatowego Związku OSP
RP za dotychczasową bardzo dobrą
współpracę; do członków ustępujących władz gminnych OSP; dziękuję
Radzie Gminy i jej przewodniczącemu; Zarządowi Powiatowemu OSP;
Komendzie Miejskiej PSP; Zarządowi Wojewódzkiemu OSP; Zarządowi Głównemu OSP oraz tych, którzy
wspierali nasz codzienny trud.
Starosta Tadeusz Łazowski podziękował strażakom z gminy Zalesie,
słowa uznania skierował do wójta
Jana Sikory za jego zaangażowanie
w tworzenie jak najlepszych warunków strażakom, potrzebnych w codziennej pracy i w wszelkiego typu
akcjach ratunkowych. - Bardzo dobre
wyposażenie jednostek gminnych
w sprzęt i samochody to w dużej części
zasługa prezesa Zarządu Gminnego
Związku OSP RP – podkreślił starosta. Na zakończenie zjazdu delegaci
podjęli uchwałę programową X Zjazdu
Gminnego Związku OSP RP ustalającą
główne kierunki pracy na najbliższą
pięcioletnią kadencję.
Ewa Koziara

K A L E N DA R I U M
Frączyk – komendant Nadbużańskiego Oddziału SG, Tadeusz Łazowski
– starosta bialski, Remigiusz Woźniak – dyrektor Izby Celnej w Białej
Podlaskiej, Mieczysław Romaniuk
– przewodniczący Rady Gminy Terespol, Marzenna Andrzejuk – członek Zarządu Powiatu Bialskiego.
Władze Terespola reprezentowali
burmistrz miasta – Jacek Danieluk,
zastępca Przewodniczącego Rady
Miasta - Ewa Zając oraz sekretarz –
Józef Paderewski.
26 maja
Akademia Przedsiębiorcy
w Białej Podlaskiej
Ciekawie zorganizowana konferencja
była unikalną okazją do bezpłatnych
konsultacji z ekspertami, wymiany
doświadczeń z innymi uczestnikami,
zdobycia nowej wiedzy na tematy
skoncentrowane wokół skutecznego
zarządzania płynnością finansową.
W panelu ekspertów zasiadł m.in.
starosta Tadeusz Łazowski.
27 maja
Sesja rady powiatu
Podczas piątkowej sesji radni większością głosów udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.
Absolutorium jest potwierdzeniem
właściwej polityki finansowej jaką prowadzi Zarząd Powiatu Bialskiego. W ubiegł ym roku udało
się wygospodarować 27 mln zł na
inwestycje.
III Zjazd Byłych Mieszkańców
Konstantynowa
Urząd Gminy, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej
oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Konstantynowie byli organizatorami III Zjazdu Byłych Mieszkańców
Konstantynowa, który odbył się
w dniach 27-29 maja 2011 r. Zjazd
połączony był z promocją II Rocznika Konstantynowskiego. Władze
powiatu bialskiego podczas uroczystości reprezentował starosta bialski
Tadeusz Łazowski.
30 maja
Posiedzenie rady społecznej
szpitala
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego
w Białej Podlaskiej. Podczas posiedzenia omawiano sprawy finansowe związane z rokiem 2010 oraz
omówiono plan rozwoju szpitala
w II połowie 2011 roku.
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Wizyta bialskiej
delegacji w szkole
w Kijowie
W drugiej połowie maja delegacja
w składzie: Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Krzysztof Iwaniuk – wójt
gminy Terespol oraz Mieczysław
Romaniuk - dyrektor Zespołu Szkół
21 maja w Olsztynie koło Częstochowy odbyły się XX Mistrzostwach
Polski Juniorów Taekwon-do. Duży
sukces odniosły na nich zawodniczki
z Łomaz. Magda Bańkowska w konkurencji układów formalnych zdobyła
złoty medal. Przed mistrzostwami zawodniczka wygrała dwa turnieje kwalifikacyjne. Jest to drugi tytuł mistrzowski zawodnika z Łomaz. Bardzo dobrze

8

w Małaszewiczach udała się do Liceum Kolejowego w Kijowie. Wyjazd
jest częścią kontynuacji podpisanej
w grudniu ubiegłego roku przez szkoły porozumienia mającego na celu
współpracę między dwiema szkołami. Polska delegacja miała możliwość
spotkania się z wicemerem Kijowa,
prorektorem Politechniki Kijowskiej
oraz dyrektorem szkoły partnerskiej
z Kijowa. Jak informuje dyrektor Mie-

Mistrzynie
z Łomaz

zaprezentowała się także Monika Stasiewska w konkurencji walki sportowej
w kategorii 55 kg, wywalczyła srebrny
medal. Warto nadmienić, że w finale

czysław Romaniuk „podczas pobytu
na Ukrainie mieliśmy okazję poznać
problemy nurtujące szkoły kolejowe
na Ukrainie. Poznaliśmy mechanizmy
ich funkcjonowania.” Jak dodaje starosta Tadeusz Łazowski „ wspaniałą
sprawą jest to, że to szkoła swoim absolwentom zapewnia miejsca pracy”.
Owocem roboczej wizyty będzie wymiana młodzieży.
(pg)

Monika uległa zaledwie jednym punktem reprezentantce kadry narodowej.
W zawodach startował także Dariusz
Stanilewicz, który w konkurencji technik specjalnych zajął 9 miejsce (na 31
startujących zawodników). Wszyscy
zawodnicy z Łomaz są podopiecznymi
Artura Romaniuka i reprezentują klub
MKS Żak Biała Podlaska.
Sławomir Hordejuk
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Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011 r.
w sprawie wzrostu zachorowań na zespół hemolityczno-mocznicowy
na terenie Niemiec
Od połowy maja 2011 r. w Niemczech notuje się gwałtowny wzrost występowania zespołu hemolityczno –
mocznicowego (HUS) wywołanego wytwarzającym werotoksynę szczepem E. coli (STEC). Pałeczka okrężnicy
(E. coli) jest powszechnie występującą bakterią, ale tylko niektóre jej szczepy mogą produkować szczególnie niebezpieczne toksyny, które wywołują ciężkie schorzenia u ludzi.
Pierwszymi objawami zakażenia są bóle brzucha, czasami wymioty, krwawe stolce.
U części osób rozwija się zespół hemolityczno-mocznicowy, wynikający z uszkodzenia naczyń krwionośnych
w nerkach, a także w płucach, mózgu i sercu. Zespół hemolityczno-mocznicowy objawia się rozpadem krwinek
czerwonych oraz niewydolnością nerek, często wymagającą dializ. W części przypadków uszkodzenie nerek może być trwałe.
Zakażenie przenosi się przez skażoną wodę, świeże warzywa (sałata, brokuły, pomidory, ogórki itp.), surowe
mleko, sery z niepasteryzowanego mleka, bliski kontakt z osobą zakażoną (w środowisku domowym lub przedszkolnym) w wyniku zaniedbań higienicznych, a także kontakt z zakażonymi zwierzętami.
Niemieckie służby zdrowia publicznego, w oparciu o przeprowadzone dochodzenie epidemiologiczne podejrzewają, iż przyczyną zachorowań są skażone warzywa - najprawdopodobniej ogórki, pomidory lub sałata dostępne
w sprzedaży w północnych Niemczech. Konkretny produkt nie został jednak do chwili obecnej zidentyfikowany
w sposób jednoznaczny.
Zachorowania ograniczają się do osób mieszkających lub w ostatnim czasie przebywających w północnych
Niemczech przede wszystkim w landach Hamburg, Dolna Saksonia, Meklemburgia-Pomorze, ale zachorowania
odnotowano również w Niemczech południowych i wschodnich. Zanotowano również kilka przypadków u turystów ze Szwecji (10 osób), Danii (2), Holandii (1) i Wielkiej Brytanii (2), którzy w ostatnim czasie odwiedzili północne Niemcy. Jeden przypadek zanotowano również w Polsce u osoby na stałe zamieszkującej w Niemczech.
Do dnia dzisiejszego Instytut Roberta Kocha w Berlinie potwierdził wystąpienie 329 przypadków zachorowań,
w tym 3 zgonów. Podkreślenia jednakże wymaga fakt, iż określenie dokładnej liczby przypadków zachorowań
powiązanych epidemiologicznie z ogniskiem zachorowań wymaga potwierdzenia. Obecnie prowadzone badania koncentrują się przede wszystkim na wykryciu patogenu w surowych warzywach. Poznanie źródła zakażenia
umożliwi wprowadzenie właściwych środków uniemożliwiających dalsze szerzenie się choroby.
W powiadomieniach przekazanych poprzez unijny System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
i Paszach (RASFF) podano informacje o wykryciu E. coli STEC w próbkach ogórków pochodzących z Hiszpanii.
Dystrybucja produktów ograniczyła się do Niemiec. Władze niemieckie poinformowały, że produkt jest wycofywany, a dystrybutor w Niemczech powiadomił swoich odbiorców o wykrytym zagrożeniu. Nie ma obecnie doniesień
świadczących o tym, aby skażona żywność była dystrybuowana poza granice Niemiec. Obecnie prowadzone jest
dochodzenie epidemiologiczne, mające na celu wykrycie źródła zakażenia, co jest kluczowe dla wyeliminowania
dalszych zachorowań.
Do zakończenia prowadzonego w Niemczech dochodzenia epidemiologicznego, które pozwoli na ostateczne
ustalenie skażonego produktu i całkowite wycofanie go z rynku, osobom odwiedzającym Niemcy zaleca się unikanie spożywania warzyw (ogórków, pomidorów i sałaty). Obecnie na terenie Polski nie zanotowano zachorowań
wywołanych werocytotoksycznym szczepem E. coli, które wskazywałyby na obecność skażonych partii hiszpańskich ogórków importowanych poprzez Niemcy na terenie naszego kraju, zaleca się jednak szczególną ostrożność
w szczególności w spożywaniu warzyw importowanych z obszarów dotkniętych zachorowaniami lub z krajów
wskazywanych jako możliwe źródło zakażenia.
Główny Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania
i spożywania żywności, w szczególności świeżych owoców i warzyw, które będą spożywane na surowo. Przed
poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie i wielokrotnego umyta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z żywnością wskazuje wydana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ulotka informacyjna „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności” zamieszczona
na stronie internetowej GIS oraz WHO.
Ponadto, biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia się zakażenia człowiek-człowiek drogą pokarmową, zwłaszcza między osobami mającymi ze sobą bliski kontakt, szczególnie w środowisku domowym, istotne jest również
zachowanie zasad higieny osobistej.			
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Delegacja rządowa w Terespolu
W wyniku rozmów pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim i profesor Leną Kolarską-Bobińską – Poseł do Parlamentu
Europejskiego zainicjowanych dzięki
oddolnej inicjatywie władz Terespola
oraz powiatu bialskiego doszło do akceptacji pomysłu budowy pieszego
przejścia granicznego łączącego Terespol z terenem Twierdzy Brześć.

Przejście miałoby mieć charakter turystyczny i stanowić istotne uzupełnienie atrakcyjnej infrastruktury turystyczno - historycznej której budowa
planowana jest na terenie twierdzy
przez władze Białorusi. W wyniku
ustaleń, które zapadły 25 maja do
Terespola przyjechała oficjalna delegacja rządu z podsekretarzem stanu
w MSWiA Piotrem Stachańczykiem

na czele. W czasie wizyty goście udali się na wizytacje terenu planowanej budowy przejścia – tj. terenów
wokół wału przeciwpowodziowego
w rejonie ul. Wspólnej w Terespolu.
Następnie delegacja przeniosła się
do Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam
została zaprezentowana koncepcja
zagospodarowania Twierdzy Brzeskiej
sporządzona przez stronę białoruską.
Władze Terespola zademonstrowały
swoje założenia odnośnie powstania
pieszego przejścia granicznego i stanu
prawnego nieruchomości. W wyniku
dyskusji minister Piotr Stachańczyk
zadeklarował przedstawienie sprawy
na komisji dwustronnej na szczeblu
rządów Państw Polski i Białorusi, która zazwyczaj odbywa się raz do roku.
Jeżeli Białorusini oficjalnie wyrażą
zgodę budowy przejścia po podpisaniu stosowanych dokumentów (w tym
planów finansowych) rozpocznie się
procedura inwestycyjna. Warto przypomnieć iż na wcześniejszych roboczych spotkaniach władze Białorusi
na czele z merem Brześcia Aleksandrem Połuszenko wyrażały chęć budowy przejścia dla ruchu pieszego
po swojej stronie twierdzy brzeskiej.
Zaznaczyć należy, że przy wariancie
optymistycznym za 3-5 lat mieszkańcy Terespola, Brześcia (Polski i Białorusi) będą mogli przemieszczać się
pieszo pomiędzy Terespolem a kompleksem Twierdzy Brzeskiej. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie
spowoduje większe zainteresowanie
naszym miastem, powiatem i całym
regionem. Na tym etapie dalsze rozmowy w sprawie budowy przejścia
pieszego leżą w dużej mierze w gestii
posła Stanisława Żmijana i profesor
Leny Kolarskiej – Bobińskiej.
Goście i minister
Obecności podczas spotkania władz
wojewódzkich w osobach Genowefy Tokarskiej – Wojewody Lubelskiej
oraz Henryki Strojnowskiej – Wicewojewody Lubelskiej. W spotkaniu
uczestniczyli także gen. bryg. SG
Jarosław Frączyk – Komendant
Nadbużańskiego Oddziału SG, Tadeusz Łazowski – starosta bialski,
Remigiusz Woźniak – Dyrektor Izby
Celnej w Białej Podlaskiej, Mieczysław Romaniuk – Przewodniczący
Rady Gminy Terespol, Marzenna Andrzejuk – Członek Zarządu Powiatu
Bialskiego. Władze Terespola reprezentowali Burmistrz Miasta - Jacek
Danieluk, zastępca Przewodniczącego Rady Miasta - Ewa Zając oraz Sekretarz Miasta - Józef Paderewski.
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Rozmaitości
rzut granatem) oraz w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim i Legionach.
Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie
z Zespołu Szkół w Małaszewiczach.

Marsz Szlakiem Legionów po Podlasiu
W dniach 25 – 27 maja odbył się
XVI Marsz Szlakiem Legionów upamiętniający przemarsz I Brygady Józefa Piłsudskiego przez południowe
Podlasie. Tegoroczny marsz pod patronatem starosty Tadeusza Łazowskiego zorganizował Zespół Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.
Wzięło w nim udział blisko 100 uczniów
klas mundurowych z czterech szkół
ponadgimnazjalnych tj. Zespołu Szkół
im. Wł. St. Reymonta w Małaszewi-

czach, Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, Liceum Ogólnokształcącego im. Zawadzkiego w Wisznicach.
Trasa tegorocznego marszu wiodła
z Kobylan przez Małaszewicze, Kopytów, Kodeń, Choroszczynkę, Tuczną,
Rozbitówkę, Międzyleś do Wisznic.
Uczniowie przystąpili do rywalizacji
w zawodach sprawnościowo-obronnych (strzelanie, tor sprawnościowy,

Klasyfikacja drużynowa
w konkurencjach
sprawnościowo-obronnych:
I m. ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, II m. ZS im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, III
m. LO im. Zawadzkiego w Wisznicach, IV m. ZSO Nr 1 w Terespolu;
Indywidualnie wśród chłopców:
I m. - Jaszczuk Mariusz – Wisznice,
II m. - Ulewicz Piotr - Małaszewicze,
III m. - Romanowski Krzysztof – Małaszewicze;
Indywidualnie wśród dziewcząt:
I m. - Prudaczuk Edyta – Wisznice, II
m. - Andrzejuk Marta – Małaszewicze, III m. - Gryniewicz Diana – Małaszewicze;
Klasyfikacja drużynowa w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim i
Legionach: ZS Małaszewicze, ZS
Terespol, ZS Janów Podlaski, LO
Wisznice.

Akademia
przedsiębiorcy
Piosenka harcerska w Żeszczynce
15 maja już po raz trzeci odbył się
z Żeszczynce doroczny Otwarty Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „Przy ognisku”. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce przy
wsparciu Urzędu Gminy w Sosnówce
i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Przed jury w składzie: Marcin
Kempisty, Helena Harach i Stanisława
Łogonowicz zaprezentowali się soliści
i zespoły. Wykonawcy zaprezentowali
po dwie piosenki w tym jedną harcerską. W czasie obrad jurorów wszyscy
uczestnicy, opiekunkowie i zaproszona publiczność zajęli się pieczeniem
kiełbasek w ognisku oraz konsumpcją
bigosu i ciasta upieczonego przez miejscowe gospodynie. Wśród zespołów
na najwyższym podium stanął zespół

z gimnazjum w Sosnówce pod opieką
Małgorzaty Kapczuk przed zespołem
gimnazjum w Drelowie pod opieką
Jolanty Szmuniewskiej. Zwycięzcom
zostały wręczone puchary, nagrody
i dyplomy ufundowane przez Starostwo Bialskie. Przez trzy kolejne edycje
Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Przy ognisku” zyskał wielu zwolenników. Dla przykładu zwyciężczyni w kategorii solistów
uczestniczyła we wszystkich trzech
przeglądach, zaś kilku uczestników
brało udział już dwukrotnie.
Zwycięzcy soliści
I m. Anna Szmuniewska z Drelowa,
II m. Jakub Martychowiec z Wygnanki gm. Sosnówka, III m. Iwona
Marczuk z Drelowa
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26 maja Akademia Przedsiębiorcy
trafiła do Białej Podlaskiej. Konferencja była unikalną okazją do bezpłatnych konsultacji z ekspertami, wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, zdobycia nowej wiedzy na tematy
skoncentrowane wokół skutecznego
zarządzania płynnością finansową.
Eksperci wskazali również sposoby zabezpieczania ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz jak
sprawdzać wiarygodność partnerów
w biznesie, a dyrektor Krajowej Izby
Gospodarczej, pan Wojciech Januszko
zaprezentował metody zwiększania
przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym i zagranicznym. Projekt
Akademii Przedsiębiorcy zakłada, że
w każdym regionie co 3-6 miesięcy
będą przeprowadzane spotkania poruszające interesujące przedsiębiorców
aspekty. Tematami kolejnych planowanych seminariów będą: zarządzanie
należnościami, zarządzanie ryzykiem
w firmie, tworzenie strategii firmy a zarządzanie personelem (każdy temat
na osobne spotkanie). Udział w konferencjach Akademii Przedsiębiorcy
jest bezpłatny.
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Ukraińscy samorządowcy z wizytą
studyjną w powiecie bialskim
15 samorządowców z pięciu województw Ukrainy: rówieńskiego,
chmielnickiego, winnickiego, żytomierskiego i lwowskiego przebywało na terenie powiatu bialskiego.
Organizatorami wizyty w powiecie
bialskim było Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
„Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową realizującą zadania
państwowe zlecane przede wszystkim
przez Kancelarię Senatu RP, a także
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu. Celem
Stowarzyszenia jest umacnianie więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za
granicą z Ojczyzną, z językiem polskim
i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb środowisk polskich oraz indywidualnych
osób polskiego pochodzenia rozsianych
po świecie. „Wspólnota Polska” współpracuje z organizacjami polonijnymi na
wszystkich kontynentach w dziedzinie
oświaty, nauki, kultury, sportu i turystyki, wciąż rozszerzając zakres zadań.
W Janowie Podlaskim
We wtorek 10 maja samorządowcy
zwiedzanie powiatu bialskiego rozpoczęli od stadniny koni w Janowie Podlaskim. Przewodnikiem po stadninie
była Anna Stefaniuk specjalista ds.
hodowli koni, która omówiła historię
powstania stadniny oraz jej obecną
sytuację. Wszyscy samorządowcy by-
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li pod wielkim wrażeniem cen, jakie
osiąga się ze sprzedaży janowskich
koni. Kolejnym punktem programu
było zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego Państwa Hryciuków
w miejscowości Bubel Granna, którego
niewątpliwym atutem jest położenie
w małej urokliwej wsi przylegającej do
rzeki Bug w otoczeniu lasów, kwiecistych łąk i pól. Jak zapewniała podczas
spotkania Grażyna Hryciuk „Gościom
udostępniamy pięć wygodnie urządzonych pokoi, salon z kominkiem, jadalnię
wraz z kuchnią oraz taras z widokiem
na okolicę. W ogrodzie wiekowa lipa
z ławeczkami, pergola, altana, oczko
wodne, basen ogrodowy, miejsce na
ognisko, sad z zieloną soczystą trawą.
Bliskość natury przyciąga do nas nie
tylko pasjonatów przyrody, ale przede
wszystkich amatorów odpoczynku;
w spokoju i ciszy z dala od miejskiego
zgiełku”.

Piękny Bug
W zupełnie innych warunkach
oferują wypoczynek Państwo Lucyna i Arkadiusz Okoniowie właściciele pensjonatu „Uroczysko Zaborek”.
Pensjonat to zabytkowy ponad 50 hektarowy kompleks starej drewnianej
architektury przystosowanej do potrzeb hotelowych, położony na terenie
Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” w otoczeniu wody i lasów
sosnowych. Ukraińską delegację po
swoim terenie oprowadzał właściciel
Arkadiusz Okoń. Największe wrażenie
na gościach z Ukrainy zrobiły niezwykle pomysłowo urządzone mieszkania w wiatraku. „Nasi goście mogą
zamieszkać m.in. w: plebanii z 1880
roku , wiatraku „Koźlaku”, Bielonym
Dworku pamiętającym czasy powstania styczniowego 1863 r. Drewniany
kościółek został przystosowany do celów konferencyjnych i szkoleniowychinformował podczas spotkania Arkadiusz Okoń. Po zwiedzaniu pięknej
nadbużańskiej okolicy przyszedł czas
na wykład nt. funkcjonowania samorządów w Polsce. Starosta bialski Tadeusz Łazowski zapoznał uczestników
wizyty z osiągnięciami w zarządzaniu
powiatem, pozyskiwaniu środków
unijnych w celu realizacji projektów
inwestycyjnych, rozwiązywania problemów socjalnych. O zainteresowaniu naszymi samorządami świadczyły
licznie padające pod adresem starosty
bialskiego pytania.
W Kozuli
Następnie delegacja zwiedziła
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli.
Włodzimierz Aleksandrowicz- członek
delegacji samorządowej, radny powiatu pińskiego wyraził słowa uznania dla tak dobrze funkcjonujących
na naszym terenie jednostek powiatowych. „Widzę, że ogrom spraw,
jakie ma pod sobą powiat udaje się
tu sprawnie rozwiązać. To ogromna
zasługa władz powiatu, że trzeci, co
do wielkości powiat w Polsce jest tak
sprawnie zarządzany”.
(PG)
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międzyrzeckim zespole pałacowo-parkowym odbył się
II Bieg Konstytucji. 5 maja
przed południem, na starcie stanęło 124
zawodników ze szkół powiatu bialskiego. W zależności od kategorii, uczestnicy zawodów biegli dystans 600, 900
lub 1500m. Doskonale wypadli biegacze
z Terespola, Huszczy i Leśnej Podlaskiej.
Na podium kilkakrotnie stawali też zawodnicy z Międzyrzeca.
(red)

Biegali w rocznicę
Konstytucji
Poczty sztandarowe przeszły z kościoła na Plac Jana Pawła II

220 ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Mieszkańcy miasta i gminy Międzyrzec Podlaski spotkali się na wspólnych obchodach święta narodowego.
220 rocznica uchwalenia konstytucji 3
maja zgromadziła na mszy św. i pod
Pomnikiem Bohaterów Miasta poczty sztandarowe i delegacje z kwiatami. Uroczystość rozpoczęła się mszą
św. w intencji Ojczyzny odprawioną
w kościele św. Mikołaja przez dziekana
dekanatu międzyrzeckiego ks. kanonika Józefa Brzozowskiego wraz wicedziekanem ks. Pawłem Madalińskim i
ks. Piotrem Mazurkiem, dekanalnym
duszpasterzem młodzieży. Po liturgii
jej uczestnicy przemaszerowali pod
Pomnik Bohaterów Miasta, gdzie orkiestra dęta odegrała Hymn Państwowy, a młodzież zespołu szkół ekonomicznych przedstawiła rys historycz-

ny uchwalenia trzeciomajowej konstytucji. Wiązankami kwiatów uczczono
pamięć poległych za Ojczyznę oraz
błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Kwiaty pod pomnikami
złożyli między innymi burmistrz Artur
Grzyb i przewodniczący Rady Miasta
Robert Matejek, wójt i przewodniczący
Rady Gminy, poseł Franciszek Jerzy
Stefaniuk, poseł Stanisław Żmijan,
przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Przemysław Litwiniuk, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i policji. Pod pomnikami znalazły
się również wiązanki kwiatów od Młodzieżowej Rady Miasta, delegacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, delegacji Prawa i
Sprawiedliwości, SLD, “Solidarności”
i młodzieży szkolnej.

Delegacja samorządu miejskiego złożyła wieniec pod pomnikiem Bohaterów Miasta
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Bieg - W kategorii klas V-VI złoty medal
wywalczyła Anna Buczyło z Terespola,
srebrny - Paulina Płandowska z Terespola,
a brązowy Międzyrzeczanka Agnieszka
Jędrzejewicz

Najlepsi z najlepszych
Wśród dziewcząt z klas I-III najlepiej
pobiegła Weronika Jarocka ze SP
z Huszczy, a z chłopców najszybszy
był Mikołaj Hołownia z tej samej szkoły. W kategorii klas III-IV najszybsi byli: Julia Kobylińska ze SP w Huszczy
i Dawid Hawryluk ze SP w Ciciborze
Dużym. W kategorii klas V-VI z dziewcząt najlepszą biegaczką okazała się
Anna Buczyło ze SP nr 1 w Terespolu, a wśród chłopców w tej kategorii
wiekowej, bieg wygrał Bartek Leszczyński ze SP nr 1 w Terespolu. W kategorii klas I-II gimnazjum złoty medal
zdobyła Wioletta Nurzyńska ze szkoły
w Leśnej Podlaskiej, a z chłopców najlepiej pobiegł Michał Sobolewski z ZS
nr 1 w Terespolu. W kategorii gimnazjum klasy III i szkoły średnie klasy
I bieg wygrała Magdalena Kobryńska
z Leśnej Podl. Spośród chłopców
najlepszy był Adam Dobrowolski
z LO w Terespolu. Na najwyższym
podium stanął też Marek Wróblewski
z tej samej szkoły, który jako jedyny
startował w kategorii szkół średnich
klas II-III. Na biegu nie zabrakło również Roberta Pasko, który pobiegł
o kulach 1500m w kategorii niepełnosprawnych.
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Anna Płonka i Jakub Chodźko z MRM wręczali nagrody w konkursie dla przedszkolaków

Dzień Flagi w Międzyrzecu

Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Międzyrzeca, 2 maja spotkali
się na Placu Jana Pawła II, by wspólnie
uczcić Dzień Flagi Narodowej. Festyn
z tej okazji odbył się w Międzyrzecu
już po raz drugi, a w jego organizację
zaangażowała się Młodzieżowa Rada
Miasta, której członkowie poprowadzili imprezę. Biało-czerwone symbole
towarzyszyły polskim patriotom na
emigracji, w więzieniach i na zesłaniu.
Podtrzymywały na duchu Polaków w
najtrudniejszych chwilach naszych
dziejów. Biało-czerwone flagi dzisiaj
powiewają przed budynkami wszystkich najważniejszych instytucji, towa-

rzyszą naszym reprezentantom podczas międzynarodowych zmagań i wywieszane są z okazji najważniejszych

Dzieci z białych i czerwonych kartonów
trzymanych nad głowami utworzyły flagę
narodową

świąt i uroczystości państwowych.
Biało-czerwone barwy powinny towarzyszyć każdemu prawdziwemu Polakowi od najmłodszych lat - powiedział
burmistrz Artur Grzyb, otwierając festyn. Podobnie jak w roku ubiegłym,
uczniowie miejskich szkół, trzymając
nad głowami białe i czerwone kartony
utworzyli wielką biało-czerwoną flagę,
która została sfotografowana z góry,
ze strażackiego dźwigu. Imprezie towarzyszyła ekspozycja prac plastycznych wykonanych przez wychowanków międzyrzeckiego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Na placu rozstawiło się również chętnie odwiedzane przez międzyrzeczan
stoisko z pamiątkami narodowymi,
flagami i gadżetami w biało-czerwonych barwach. Powodzeniem cieszyły
się także słodkie upominki rozdawane
przez młodych radnych.
(red)

Konkurs dla przedszkolaków
Ciekaw ym elementem imprez y
był konkurs dla przedszkolaków
na najciekawsze przebranie w barwach narodowych. Maluchy kolejno prezentowały się na scenie. Ich
wymyślne, biało-czerwone stroje
wykonane przez rodziców oceniało
jury, które przyznało sześć nagród.
Uznano, że najciekawiej przebrana
była Nina Hawryluk - kwiatuszek
z czerwonymi płatkami, na którym
usiadł biało-czerwony motylek.

„Witaj
majowa
jutrzenko”
3 maja minę ł a 220. roc znic a
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach zorganizował koncert pt.
„Witaj majowa jutrzenko”. W trakcie
uroczystości odbył się koncert chóru
PSS „Społem” z Białej Podlaskiej pod
kierownictwem Andrzeja Charytoniuka. Wystąpił również zespół wokalny
„Wiem dokąd idę” z GOK w Łomazach. Ponadto podczas uroczystości
nastąpiło podsumowanie konkursu
plastycznego na najładniejszy stroik
wielkanocny.
(S.H.)
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Festiwal kultury w Rossoszu
Obchody uroczystości 3-majowych zapoczątkowała zgodnie z tradycją ochotnicza straż pożarna i orkiestra a także reprezentacje szkoły
podstawowej oraz publicznego gimnazjum poprzez przemarsz do kościoła na mszę św. w intencji strażaków.
W drodze powrotnej dołączyły także
osoby obecne w kościele. Już po raz
trzeci, po mszy św, mieszkańcy mogli spotkać się na Gminnym Festiwalu
Kultury, zorganizowanym w tym roku
przez GOK, bibliotekę i OSP Rossosz.
Festiwal ten połączony został, tak jak
w ubiegłe lata, z obchodami Święta
Narodowego - 220 rocznicy utworzenia Konstytucji 3 maja.
Tegoroczne spotkanie rozpoczęte
zostało hymnem narodowym a także
koncertem 3 – majowym wykonanym
przez Orkiestrę Dętą przy OSP Rossosz pod kierunkiem kapelmistrza
Krzysztofa Guza. Następnie na scenie
pojawiły się dzieci w lnianych, zgrzebnych, nieco za dużych strojach. To
najmłodsi artyści zespół „Skowroneczki” w przedstawieniu „Gesiareczka”. „Skowroneczki” to przedszkolaki
i uczniowie klas I i II SP Rossosz. Dzięki nim zobaczyliśmy, jak wyglądało
dawniej życie dzieci wiejskich, ich los
i zabawa. Przedstawienie powstało
pod kierunkiem Anieli Halczuk i dzięki
pomocy Ireny Makaruk. W festiwalu
uczestniczyli także goście z zewnątrz.
Zespół „Żemerwa” to młodzieżowa
grupa śpiewacza wykonująca białoruskie autentyczne pieśni folklorystyczne bardzo zbliżone do ich pierwotnego
brzmienia. Repertuar, który wykonuje
zespół, został zebrany przez członków
zespołu i pochodzi z okolic Bielska
Podlaskiego i Hajnówki. W swoim repertuarze grupa posiada pieśni wiosenne, żniwne, weselne, chrzcinne,
rekruckie, biesiadne, ale także koro-

wody i tańce ludowe. Zespół zadziwił bardzo pozytywnie wszystkich.
Piękne pieśni białoruskie w wykonaniu drobnych nastolatek o tak
silnych głosach bez wątpienia będą
długo pamiętane przez publiczność.
Ten specyficzny rodzaj śpiewu wykonywany przez zespół określany jest
śpiewem białym. Grupa „Żemerwa”
działa przy Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach k. Bielska Podlaskiego a kierownikiem zespołu jest Anna
Fionik. „Żemerwa”, jak wytłumaczyła
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wszystkim Anna Fionik, oznacza wesołą gromadę. Także zespół „Zielawa”
przedstawił prezentację „Od włókienka do czółenka”, na którą składały się
dawne pieśni i pokaz obróbki lnu przy
użyciu dawnych narzędzi, które wzbudzały duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodszej publiczności.
Szkoła podstawowa udostępniła nam
prace plastyczne uczniów wykonane
pod wspólnym hasłem „Matka Boska
Rossoszańska”. Prace wykonane zostały pod kierunkiem Jolanty Dymowskiej – nauczyciela plastyki. Wystawa
ta wzbudziła duże zainteresowanie.
Wszystkie prace świadczyły o dużej
wyobraźni i dojrzałości. Na zakończenie został rozstrzygnięty konkurs przygotowany przez bibliotekę. Konkurs
dotyczył wiedzy o naszej gminie(dla
dorosłych) oraz literatury dziecięcej
(dla dzieci). Sześć osób otrzymało
w drodze losowania nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę.
Tym pozytywnym akcentem zakończone zostało tegoroczne 3-majowe
spotkanie.
Dorota Głowacka, Krystyna Żelazowska
Goście uroczystości:
Kazimierz Weremkowicz wójt gminy Rossosz, Agnieszka Hryniewska - sekretarz
gminy Rossosz oraz Kazimierz Mazurek przewodniczący rady gminy Rossosz.
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Gmina Rossosz
ty informacji turystycznej w naszych
gminach tak, aby turyści mogli zasięgać informacji o ciekawych i wartych
zobaczenia obiektach. Wartość tego
projektu to 1 443 140 zł.
Również w ramach projektu „Dolina Zielawy” zrealizowany zostanie
projekt „Dolina Zielawy ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny”. Realizacja tego przedsięwzięcia podzielona zostanie na trzy
części. W pierwszej części zostanie
opracowana strategia marki, część
druga będzie polegała na stworzeniu
kompleksowego systemu obsługi inwestora, a część trzecia obejmie kampanię informacyjno-promocyjną naszej marki. Widząc w ostatnim czasie
wzrosła potrzeba wspólnej integracji
wśród mieszkańców gminy. Dostrzegając tą potrzebę władze gminne
planują remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kożanówka. Koszt
tego remontu to prawie 42 tysiące zł.

Starosta Tadeusz Łazowski
z wizytą w gminie Rossosz
W drugiej połowie maja z wizytą
do gminy Rossosz udał się włodarz
powiatu starosta Tadeusz Łazowski. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z wójtem Kazimierzem
Weremkowiczem. Podczas rozmowy
wójt zaprezentował staroście inwestycje, które będą realizowane w gminie
Rossosz w 2011 roku. Jak poinformował podczas spotkania gmina planuje w 2011 roku wybudować 66 sztuk
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Łączna kwota inwestycji to 1 231
606,50. „W planach mamy też budowę
kolejnych 65 sztuk oczyszczalni oraz
przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w Rossoszu. Przebudowana
stacja ujęcia przyczyni się do poprawy
jakości wody pitnej dostarczanej do
naszych gospodarstw. Na tą inwestycję wartą ok. 2 060 360,48 złożyliśmy
wniosek i czekamy na rozstrzygnięcie”
- informował podczas spotkania wójt
gminy Kazimierz Weremkowicz. Władze gminy w planach mają też budowę
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dróg gminnych. Za kwotę 1 281 659
przebudowane zostaną drogi: Polna,
Kątek i Brzozówka.
Od 2008 roku gmina Rossosz aktywnie uczestniczy w partnerskim
projekcie pod nazwą „Dolina Zielawy”.
Projekt ma na celu skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne. Dzięki
temu partnerstwu na terenie gminy
w latach 2011-2012 będzie realizowany projekt pn. „Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy”. Celem projektu
– jak podaje wójt gminy – jest wzrost
atrakcyjności obszaru „Dolina Zielawy” poprzez promocję produktów
kulturowych i artystycznych. Jak informuje wójt gminy „ ten projekt stanowi pierwszy krok w budowie marki
Doliny Zielawy. W ramach projektu
zaplanowano m.in. utworzenie portalu
internetowego „Dolina Zielawy”, opracowanie materiałów promocyjnych
na temat naszego obszaru. Ponadto
chcemy utworzyć i ujednolicić punk-

Historia
Gmina Rossosz powstała za Królestwa Polskiego – 13 stycznia 1870
w powiecie bialskim w guberni siedleckiej w związku z utratą praw
miejskich przez miasto Rossosz
i przekształceniu jego w wiejską
gminę Rossosz w granicach dotychczasowego miasta. W 1912 roku
gmina weszła w skład nowoutworzonej guberni chełmskiej. Początkowo gmina składała się z samego
Rossosza. Później do gminy przyłączono kilka innych wsi z sąsiednich
gmin.
W okresie między wojennym
gmina weszła w skład woj. lubelskiego. W 1921 roku liczyła 2056
mieszkańców (w tym 1391 w Rossoszu) i składała się z 11 miejscowości:
Budka, Burdziłówka, Bychanie, Chominna, Kozanówka, Mokre, Podherwy, Polichowo-Hrud, Rossosz, Rudka i Szelest. 1 kwietnia 1931 roku do
gminy przyłączono część obszaru
gminy Wisznice. Po wojnie gmina
zachowała przynależność administracyjną. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 5
gromad: Bordziłówka, Korzanówka,
Mokre, Romaszki i Rossosz.
Jednostka została zniesiona 29
września 1954 roku wraz z reformą
wprowadzającą gromady w miejsce
gmin. W związku z kolejną reformą
administracyjną w 1973 roku gminy
Rossosz nie przywrócono. Jednostkę reaktywowno dopiero 1 stycznia
1984 przez wyodrębnienie z obszaru
gminy Łomazy.
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Miedzy Zielawą a Murawą
Gmina Rossosz położona jest w południowo-zachodniej części powiatu bialskiego na terenie Zaklęsłości
Łomaskiej, na Polesiu Lubelskim,
w rozwidleniu rzek Zielawy i Murawy. Gmina zajmuje powierzchnię
76,48 km zamieszkaną przez 2347
osób (najmniej w powiecie bialskim). Gęstość zaludnienia wynosi
31 osób/ km . W okresie 2000-2009
liczba ludności gminy zmniejszyła
się o 5,6%. Na spadek liczby ludności wpływ miały utrzymujące
się w całym okresie ujemne salda
przyrostu naturalnego i migracji.
Jest to gmina typowo rolnicza.
Użytki rolne stanowią 67,8% powierzchni gminy, a lasy 29,5%. Poziom przedsiębiorczości na terenie
gminy jest stosunkowo niski. W rejestrze REGON zarejestrowano 111
podmiotów gospodarczych (473 na
10 tys. ludności), w tym 8 podmiotów w sektorze publicznym, a 103
w sektorze prywatnym. W końcu
2009 r. liczba zarejestrowanych
bezrobotnych wynosiła 112 osób.
Infrastruktura komunalna na terenie
gminy jest bardzo słabo rozwinięta.
Tylko 32,6% ludności gminy korzysta z sieci wodociągowej. W gminie
nie ma natomiast sieci kanalizacyjnej i gazowniczej. W celu wspólnej
promocji obszaru turystycznego
Dolina Zielawy gmina Rossosz podpisała porozumienie partnerskie
z 4 sąsiednimi gminami (Wisznice,
Sosnówka, Jabłoń i Podedwórze).
5/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Te r e s p o l / G m i n a P i s z c z a c
Tradycyjnie już redaktorzy szkolnej gazetki „Na Wariackich Papierach”
z terespolskiej Jedynki, wraz z opiekunami Kamilą Korneluk oraz Markiem
Ferensem, odwiedzili redakcję lokalnego tygodnika „Słowo Podlasia”. Po
redakcji uczniów oprowadzała Monika Maryniuk, która jednocześnie
opowiadała o pracy dziennikarzy SP,
tematach przez nich poruszanych oraz
sposobach pozyskiwania informacji.
Sekretarz redakcji wyjaśniła młodym
dziennikarzom, jak wyglądają ostatnie
etapy składania pisma. Zaprezentowała ponadto programy, na których
pracuje składając numer.
Redaktorzy otrzymali ponadto kilka cennych wskazówek, które bez wątpienia wykorzystają tworząc swoją
gazetkę. Dzięki tej wizycie uświadomili
sobie także, jak wiele osób zaangażowanych jest w wydanie kolejnego
numeru. Młodzi redaktorzy wybrali
się także do kina na bajkę „Gnomeo
i Julia”. Wycieczkę zakończyli obiadem i drobnymi zakupami.

Dziennikarze szkolnej gazetki
w redakcji Słowa Podlasia

Kamila Korneluk

Radosne

święto mam
Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
22 maja w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy Małej zorganizowana została
przez KGW z Dąbrowicy Małej, radę
sołecką i radę rodziców majówka rodzinna. Uczniowie SP w Dąbrowicy
Dużej pod kierunkiem pani Jadwigi
Jeruzalskiej, Katarzyny Hałaszuk i Justyny Chazan przygotowali dla swoich mam część artystyczną (inscenizacja, wiersze i piosenki ), wręczyły im
laurki i kwiaty oraz złożyły życzenia.
Imprezę uświetnił również występ teatrzyku dziecięcego z ZS w Tucznej
i zespołu ludowego „Macierz” z Ortela Królewskiego II. W programie imprezy znalazły się także słodki poczęstunek i ognisko. Wielkim zainteresowaniem ze strony wszystkich uczestników cieszyły się konkursy i zabawy
integracyjne z nagrodami. Ponadto
każde obecne na majówce dziecko
otrzymało upominki ufundowane
przez zaprzyjaźnione z organizatorami
firmy i instytucje. Imprezę uświetnili
licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście w osobie pana wójta Jana
Kurowskiego i wiceprzewodniczącego
rady gminy Marka Sierpatowskiego.
(red)
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Komu ni k at

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej informuje
Tytoń jest obecnie najłatwiejszą do wyeliminowania przyczyną śmierci na świecie. W tym roku
zabije on ponad pięć milionów ludzi. To o wiele więcej niż łączna liczba zgonów spowodowanych
gruźlicą, HIV/AIDS i malarią. Do roku 2030 liczba zgonów przekroczy osiem milionów rocznie. Jeżeli
nie zostaną niezwłocznie podjęte odpowiednie działania, w tym stuleciu tytoń może doprowadzić
do śmierci miliarda ludzi.
Tytoń jest jedynym legalnym produktem konsumpcyjnym, który szkodzi każdemu, kto jest narażony na jego działanie. Co więcej, około połowa osób stosujących go zgodnie z przeznaczeniem
umiera. Mimo to tytoń cieszy się popularnością na całym świecie – głównie za sprawą niskich cen,
agresywnej i powszechnej kampanii marketingowej, małej wiedzy na temat zagrożeń i braku spójnej antytytoniowej polityki społecznej.
Większość szkodliwych skutków stosowania tytoniu ujawnia się dopiero po wielu latach od rozpoczęcia palenia. Oznacza to, że dzisiejszy wzrost spożycia tytoniu na świecie znajdzie swoje odzwierciedlenie w epidemii chorób związanych z paleniem, której apogeum nastąpi dopiero za jakiś
czas. Możemy jednak stworzyć inną przyszłość. Epidemia palenia tytoniu sieje ogromne spustoszenie, ale można jej zapobiec. Należy niezwłocznie podjąć zdecydowaną walką z tytoniem, ponieważ używka ta zagraża ludzkiemu życiu na równi ze śmiertelnymi chorobami zakaźnymi. Epidemią
palenia tytoniu można zatrzymać, a świat uwolnić od szkodliwych skutków tego nałogu. Ale aby to
osiągnąć, musimy zacząć działać.
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, będąca wielostronnym traktatem podpisanym przez ponad 150 krajów, stanowi pierwszy krok w światowej
walce przeciwko epidemii palenia tytoniu. Traktat ten zawiera plan działania dla krajów chcących
obniżyć zarówno podaż jak i popyt na tytoń. Zgodnie z postanowieniami konwencji, prawo międzynarodowe odgrywa istotną rolę w działaniach na rzecz zapobiegania chorobom i promowania
zdrowego trybu życia.
Sygnatariusze Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia zobowiązali się chronić zdrowie swoich obywateli poprzez walkę z epidemią palenia tytoniu. Aby pomóc tym krajom dotrzymać
złożonej przez nich obietnicy, organizacja WHO opracowała pakiet MPOWER zawierający sześć
najważniejszych i najbardziej skutecznych metod walki z tytoniem: podniesienie podatków i cen,
wprowadzenie zakazu reklamowania i promowania wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez
przemysł tytoniowy, zapewnienie ochrony przed dymem tytoniowym, ostrzeganie o niebezpieczeństwach, oferowanie pomocy w rzucaniu palenia oraz szczegółowe monitorowanie konsumpcji
tytoniu i prowadzonych działań prewencyjnych. Dowiedziono, że ta strategia działania w skuteczny
sposób obniża spożycie tytoniu.
Aby wesprzeć inicjatywę MPOWER, organizacja WHO, przy współpracy z partnerami z całego
świata, opracowuje nowe metody mające na celu pomóc wszystkim krajom powstrzymać choroby oraz zapobiec kolejnym ofiarom i stratom gospodarczym spowodowanym spożyciem tytoniu.
Wprowadzenie, a następnie skuteczne egzekwowanie pakietu MPOWER sprawi, że młodzi ludzie nie
sięgną po papierosa, pomoże palaczom rzucił palenie, uchroni osoby niepalące przed działaniem
dymu tytoniowego i uwolni świat od szkodliwych skutków tego nałogu.
Wszystkich, którzy chcieliby zasięgnąć konsultacji specjalistycznej w sprawach dotyczących palenia papierosów serdecznie zapraszamy do kontaktu z Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym pod
numerem 0 801 108 108 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19, w soboty 11-15 lub
na strony internetowe: www.jakrzucicpalenie.pl; www.pssebialapodlaska.netbip.pl
Małgorzata Sacewicz - asystent OZiPZ
Angelika Stefaniak - młodszy asystent OZiPZ
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
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Ewelina najlepsza w kraju

Zwycięska praca Eweliny Pieńkowskiej.
„Melodia Mgieł” (akwarela).

Ewelina Pieńkowska uczennica łomaskiego gimnazjum odniosła ogromny sukces w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Beskidy farbą malowane”. Jej akwarela pt. „Melodia Mgieł”
zajęła I miejsce wśród kilku tysięcy
nadesłanych prac. W konkursie udział
wzięło 256 szkół z całej Polski. Oprócz
szkół, swoje prace nadesłały także placówki oświatowe, koła plastyczne, domy kultury, a także pojedyncze osoby.
Konkurs adresowany był do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Przed ostatecznym rozstrzygnięciem
konkursu jury miało trudny wybór: był
wielki problem, jak z kilku tysięcy prac
wyłonić zwycięzców konkursu, gdyż
w każdej pracy widać było bardzo
duże zaangażowanie autorów. Wielkie
podziękowania i słowa uznania należą

Nikola o włos od finału

10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim odbyły
się powiatowe eliminacje XXX Małego Konkursu Recytatorskiego. Gminę
Łomazy reprezentowały Nikola Sobechowicz, Julia Wysokińska, Agnieszka
Korzeniewska i Marta Kurianowicz,
wyróżnione w eliminacjach rejonowych. W konkursie udział wzięło 28

uczniów z 14 szkół podstawowych
powiatu bialskiego. Poziom konkursu był dosyć wysoki i wyrównany.
Jury szczególną uwagę zwracało
na dobór repertuaru, interpretację
utworu, intonację, modulację głosu, dykcję, a także wyraz artystyczny prezentujących się recytatorów.
Uczestników oceniano w dwóch kate-

się opiekunom i nauczycielom, którzy
również włożyli masę pracy w to, by
efekt końcowy był jak najlepszy. Po
wielu dyskusjach komisja konkursowa
ogłosiła wyniki, przyznając 3 miejsca
główne i 5 wyróżnień. Za zwycięstwo
w konkursie Ewelina otrzymała plecak
turystyczny oraz dyplom.
Ewelina Pieńkowska uczy się w III
klasie Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach. Praca zwyciężczyni powstała pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego, nauczyciela sztuki.
Głównym organizatorem konkursu
była Ogólnopolska Akcja „Poznaj Beskidy” oraz dwumiesięcznik „Beskidtrek” Magazyn Turystyki Beskidzkiej.
Gratulujemy Ewelinie i życzymy dalszych sukcesów!
		

Sławomir Hordejuk

goriach wiekowych: klasa I-III oraz IVVI. W tej pierwszej kategorii 3 miejsce
zajęła Nikola Sobechowicz ze Szkoły
Podstawowej w Łomazach. Niestety, tylko laureaci dwóch pierwszych
miejsc w obu kategoriach przechodzą do następnego etapu. Będą oni
reprezentować pow. bialski w finale
wojewódzkim, który odbędzie się 8-9
czerwca w Wojewódzkim Ośrodku
Kultury w Lublinie.
Sławomir Hordejuk

Fot. Laureaci konkursu z dyplomami (Nikola w pierwszym rzędzie szósta od lewej).
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Serdeczna rozmowa
z Papieżem
Tadeusz Łazowski Starosta Bialski
Spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
to wyjątkowe przeżycia. Głowa Kościoła Powszechnego, Wielki Polak, który odmienił świat. Wspaniały,
pełen wiary, mądrości i ciepła w stosunku do ludzi.
Był zawsze tam, gdzie Go potrzebowano. Papież
Pielgrzym, który kochał ludzi i pozwalał przychodzić
do siebie. Wrażliwy na potrzebujących: cierpiących,
chorych i biednych ludzi w potrzebie. Osobiście spotkałem się z Janem Pawłem II trzykrotnie. Było to w
1998 i 2000 roku. Niesamowite przeżycie. Nigdy nie
zapomnę czasu krótkiej aczkolwiek bardzo serdecznej rozmowy. To wspaniałe przeżycie spotkać Jana
Pawła II, największego Polaka. Niedościgniony wzór
właściwego postępowania.

Na audiencji w Watykanie
Andrzej Czapski
Prezydent Białej Podlaskiej
Spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II traktowałem zapewnie jak większość z tych, którzy mieli
szansę rozmowy z Ojcem Świętym jako wyjątkowe
i szczególne wydarzenie. Zdjęcie przedstawia spotkanie z 1987 r. kiedy jako członek Diecezjalnego Komitetu
Charytatywno-Społecznego działającego przy Kurii
Biskupiej, którego celem była pomoc osobom represjonowanym miałem okazję udać się na audiencję do
Watykanu. Było to moje pierwsze spotkanie z Ojcem
Świętym i wywarło na mnie ono ogromne wrażenie.
Nie da się w żaden sposób opisać poczucia pewnego
rodzaju wyróżnienia i emocji jakie nam wtedy towarzyszyły. Warto zaznaczyć, że dla nas rok 1987 był rokiem trudnym – wszyscy czekaliśmy na zmiany jakie
miały zaistnieć dwa lata później. Wiele razy powracam
pamięcią do tamtych wydarzeń i do przywileju jaki
wówczas mnie spotkał. Miałem szansę przez krótką
chwilę zamienić kilka zdań z człowiekiem, który dla
mnie, moich bliskim i zapewne wszystkich Polaków
jest postacią wybitną i niedoścignionym wzorcem
i autorytetem. Kiedy przywołuję w myślach dzień
śmierci Karola Wojtyły to niemal równolegle z tym
wydarzeniem kojarzę poczucie jedności jakie wówczas
w naszym społeczeństwie zaistniało. Przypominam
sobie Eucharystię celebrowaną w centralnym punkcie
naszego miasta – Placu Wolności i tłumy ludzi, które
zgromadziły się na wspólnej modlitwie. Dzisiaj zadaję
sobie pytanie czy pamiętamy o tym co przekazywał
nam Jan Paweł II i czy na pewno potrafimy sprostać
zadaniu i kierować się w swoim życiu zasadami, które
tak klarownie określił nam Papież-Polak.
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Spotkanie w 2001 roku
Prof. nadzw. dr hab. Józef Bergier Prorektor PSW
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Z Papieżem Janem Pawłem II miałem okazję spotkać
się osobiście w 2001 r. podczas audiencji z medalistami
olimpijskimi Polski oraz reprezentacją Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu (na zdjęciu). Miałem okazję jak
każdy z delegacji odbyć krótką rozmowę z Ojcem Świętym
i otrzymać z Jego rąk pamiątkowy upominek, który sobie
niezwykle cenię. Wśród wielu przeżyć związanych z tym
pięknym spotkaniem zrodziła się w krótkim czasie myśl
nadania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej
Podlaskiej imienia Papieża Jana Pawła II. Byłem niezwykle
dumny jako Rektor uczelni, że proces zmiany nazwy uczelni
nastąpił bardzo szybko, a ówczesny premier naszego rządu
podpisał w 2005 r. stosowne rozporządzenie.

Wizyta Ojca Świętego w sejmie
Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk
Z przesłania Papieża dla polityków najbardziej utkwiły
mi w pamięci słowa Jana Pawła II wypowiedziane w polskim sejmie 11 czerwca 1999. „Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli - niezależnie od opcji
politycznej czy światopoglądu wszystkich, którzy pragną
razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny”. Moim zdaniem
słowa te w dalszym ciągu niosą aktualne przesłanie. Uważam, że wszyscy ludzie, a w szczególności politycy, powinni
je sobie wziąć do serca.

Prosiłem Jana Pawła II o błogosławieństwo dla szkoły i rodziny
Artur Grzyb, Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
Spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II nigdy nie
zapomnę. Na początku maja 1997 r., jako dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 3, która wybrała Ojca Świętego na swojego
patrona, wraz z ks. Infułatem Kazimierzem Korszniewiczem,
ówczesnym burmistrzem Stanisławem Jaroszem i Edwardem Leszczyńskim - przedstawicielem rodziców i sponsorem
wyjazdu, uczestniczyłem w audiencji u Papieża Jana Pawła
II. Było to dla mnie bardzo wzruszające przeżycie. Nie da
się opisać słowami tego co czułem i czego doświadczyłem
w bezpośrednim kontakcie z Ojcem Świętym. Coś od niego
biło – jakaś wewnętrzna siła, charyzma. Jadąc do Rzymu,
nie byliśmy pewni, czy uda nam się spotkać z Ojcem Świętym, bo papież w tym czasie podupadał na zdrowiu. Dzień
był bardzo upalny, ale emocje spowodowały, że nie odczuwaliśmy wysokiej temperatury, choć czekaliśmy na spotkanie kilka godzin. Na placu Św. Piotra podczas audiencji generalnej było około 50 tys. ludzi. Potem papież przyjmował
indywidualne grupy. Gdy przyszła nasza kolej, wręczyliśmy
Ojcu Świętemu przywiezione dary. Był to obraz szkoły i jej
srebrne logo oraz list o długości 150 metrów, który napisali uczniowie szkoły. Ojciec Święty pobłogosławił sztandar
szkoły. Pamiętam, jak wzruszonym głosem prosiłem o błogosławieństwo dla szkoły i dla rodziny.
5/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Te r e s p o l

Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II
W niedzielę 15 maja w kościele parafialnym pw. Trójcy Św. w Terespolu
odbył się koncert dziękczynny z okazji
beatyfikacji papieża Polaka Jana Pawła II pod nazwą ,,Santo Subito Santo Sicuro - Jan Paweł II w drodze do
świętości”. Ponad godzinny program
wokalno-instrumentalny zaprezentowali artyści z Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Warszawskiej Opery
Kameralnej w składzie: Justyna Reczeniedi – sopran, Robert Szpręgiel
– baryton, Tadeusz Melon – skrzypce
oraz Małgorzata Piszek – fortepian. Pro-

wadzeniem koncertu zajął się Ryszard
Nowaczewski. Artyści zaprezentowali
utwory, które bliskie były Janowi Pawłowi II, zarówno pieśni patriotyczne jak
i te o charakterze ludowym. Licznie zebrana w kościele publiczność miała jedyną w roku okazję uczestniczyć w tak
wyjątkowym i wzruszającym wydarzeniu kulturalno-religijnym. Po każdym
utworze artyści nagradzani byli gromkimi brawami, a na koniec owacjami na
stojąco. Santo Subito jest projektem
realizowanym przez Zarząd Główny
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Nie ma wolności bez „Solidarności”
Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową wzbudził nadzieję na lepszą przyszłość naszego
narodu. Pierwsza pielgrzymka Ojca
Świętego do Ojczyzny skierowała Polskę i Polaków na nową drogę. Były to
dla papieża i społeczeństwa „wielkie
dni”, w czasie, których „Duch Święty”
przeszedł przez Polskę i dlatego były
one ważne „dla Kościoła w Polsce, dla
naszego Narodu, a nawet w jakimś wymiarze dla dziejów Europy i świata”.
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Pamiętamy do dziś wołanie na Placu
Zwycięstwa nie może być sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski na
jej mapie. Najważniejsze było otwarcie
przez Papieża drzwi do przyszłości.
Odkrył przed Polakami, że przyszłość
nie jest zdeterminowana, że zależy
od wolnej woli człowieka, że moc ducha nie musi być słabsza od układów
politycznych i militarnych zależności. Ludzie powracający do domów z
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w

Ma na celu odwiedzanie z programem
artystycznym, poświęconym polskiemu Papieżowi, małe miejscowości,
w których mieszkańcy mają ograniczony dostęp do wyższej kultury. Organizatorem koncertu w Terespolu był
Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta
i Rada Miasta w Terespolu. Podziękowania za zaangażowanie należy się
przede wszystkim księdzu dziekanowi
Zdzisławowi Dudkowi, proboszczowi
parafii rzymsko-katolickiej pw. Św.
Trójcy w Terespolu oraz Jackowi Danielukowi burmistrzowi miasta Terespol.
1979 roku wieźli ze sobą nadzieję na
lepszą przyszłość. Pierwszy raz od
kilku dziesięcioleci usłyszeli, że słowa mogą znaczyć to, co znaczą, że są
prawdą a nie obłudą i fałszem. Nastał
czas rodzenia się narodowej solidarności. Była to solidarność zrodzona ze
słów Jana Pawła II wypowiedzianych
w Warszawie:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój
I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi.
Szczepan Kalinowski
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Rozmaitości

Rowerem do Jana Pawła II

Najgłębiej w mojej pamięci i zapewne moich kolegów, zapadła nasza
pielgrzymka do Watykanu rowerem
czteroosobowym, chyba jedynym
takim pojazdem w historii ponad 25.
letniego pontyfikatu papieża z Krakowa. Oryginalnej konstrukcji rower
wzbudzał ogromną ciekawość turystów całego świata. Wielocypedem
kierował Mirosław Wasiluk, konstruktor roweru, za nim siedział Antoni Kamecki, który wcześniej uprawiał kolarstwo, dzięki niemu łatwo pokonywaliśmy wzniesienia w drodze do Rzymu.
Trzecie siodełko zajmował Szczepan
Kalinowski, pilot i przewodnik grupy.
Czwartym uczestnikiem rajdu był Marek Wasiluk, który podczas odpoczynku, z gitarą i śpiewem koił nasze zmęczenie. Na spotkanie z Janem Pawłem
II zorganizowaliśmy z Międzyrzeca
jeszcze jedną pielgrzymkę do Austrii
z okazji 300 lecia bitwy pod Wiedniem.
Byłem też współorganizatorem pielgrzymki autokarowej w 2001 r. na spotkanie z Ojcem Świętym we Lwowie.
Od początku ponty fikatu „Słowiańskiego Papieża” z Krakowa, zafascynowany osobowością Jana Pawła
II, kolekcjonuję przede wszystkim wydawnictwa poświęcone Ojcu Świętemu: książki, czasopisma, walory
filatelistyczne, pocztówki, ekslibrisy,
medale, plakaty i inne. Dziś moja kolekcja liczy kilka tysięcy eksponatów.
Opracowałem antologię „Unici w poezji polskiej”. Publikacja ukazała się
we wznowionej serii „Biblioteczki Bialskiej” i została zadedykowana w podziękowaniu za beatyfikację unitów
z Pratulina – Ojcu Świętemu. Osobie
bł. Jana Pawła II poświęciłem kilka artykułów i wielokrotnie na falach katolickiego radia „Podlasie” przypominałem związki papieża z Podlasiem. Byłem organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w powiecie bialskim (pięć
edycji). Wygłosiłem kilkaset prelekcji
poświęconych nauczaniu Jana Pawła
II i zabytkom Watykanu. Z własnych
zbiorów przygotowałem kilkadziesiąt
okolicznościowych wystaw, m. in.

w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podl., Radzyniu Podl., Parczewie, Wisznicach, Łukowie oraz sanktuariach diecezji siedleckiej: w Kodniu,
Leśnej Podl. i Woli Gułowskiej.
Dwa dni po odejściu Jana Pawła II
do Domu Ojca, przygotowałem dużą
ekspozycja, która była prezentowana ZWWF w Białej Podl. Wystawie
towarzyszył wykład w auli dla licznie
zgromadzonych studentów nt. „Jan
Paweł II – turysta, przyjaciel sportu
i młodzieży” . Wykład został powtórzony w pierwszą rocznicę śmierci,
a dwie wystawy były poświęcone
Bazylice św. Piotra w 500 rocznicę
rozpoczęcia budowy świątyni oraz
ekspozycja „Prasa polska i zagraniczna w okresie żałoby”. Również i te
uroczystości spotkały się z ogromnym zainteresowaniem społeczności
akademickiej. Podczas Zjazdu Szkół
Papieskich w 2010 r. przygotowałem
okolicznościową ekspozycję w ośmiu
gablotach w PSW im. Jana Pawła II
w Białej Podl.
W okresie przygotowania wizyty Jan Pawła II w Siedlcach współpracowałem z Komisją ds. Środków
Społecznego Przekazu i na potrzeby
dziennikarzy obsługujących wizytę Ojca Świętego opracowałem historię diecezji siedleckiej (materiał
został przetłumaczony na kilka języków). Bogate zbiory dokumentujące
ten przełomowy pontyfikat Papieża-Polaka służyły do opracowania
wielu prac dyplomowych studentów
bialskich uczelni. Liczne dublety podarowałem bibliotekom szkolnym
na Podlasiu i parafiom na Białorusi.
Obecnie ekspozycja „Błogosławiony
Jan Paweł II w zbiorach Szczepana
Kalinowskiego”, prezentowana jest
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Międzyrzecu Podl. Ostatnio moje
zbiory papfilii powiększyły się o ciekawe eksponaty zakupione przez żonę
Alicję, która uczestniczyła w bialskiej
pielgrzymce na uroczystości beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
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Związki
Jana Pawła II
z Podlasiem
SIEDLCE - 12 VI 1962 ks. bp K. Wojtyła uczestniczył w pogrzebie bpa
Mariana Jankowskiego (ur. w Grabanowie k/Białej Podl.); 18 IX 1966
abp krakowski podczas uroczystości
1000 lecia Chrztu Polski celebrował
główną mszę św. przed katedrą.
Na zakończenie przypomniał, że
w kościele św. Krzyża w Krakowie
znajdują sie dokumenty związane
z podlaskimi unitami; 28 III 1968 r.
uczes tnicz y ł w pogr zebie bpa
I. Świrskiego.
10 VI 1999 r. jako Jan Paweł II celebrował mszę św. i wygłosił homilię.
PARCZEW –14 VI 1964 r. odbyły się
uroczystości z okazji 400-lecia przyjęcia przez króla i Senat Rzeczpospolitej uchwał Soboru Trydenckiego.
KODEŃ- 22 VI 1969 r. kard. K. Wojtyła na uroczystościach 150-lecia diecezji siedleckiej celebrował mszę św.
i przemawiał do rzeszy Podlasiaków.
4 IX 1977 r. podczas obchodów 50lecia powrotu obrazu MB Kodeńskiej
z Częstochowy (1875-1927), przed
mszą św. poświęcił w bazylice św.
Anny tablicę pamięci unitów podlaskich; w homilii m.in. powiedział: Tutaj właśnie nastąpiło spotkanie „Kościołów rozłączonych: zachodniego
i wschodniego. Tutaj dokonało się
ich zbliżenie, zjednoczenie – unia”.
LEŚNA PODLASKA - 11-12 VI 1970 r.
podczas posiedzenia w klasztorze
OO. Paulinów Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego
uczestniczył w dyskusji;
PRATULIN – beatyfikacja w Watykanie 6 X 1996 w roku 400-lecia Unii
Brzeskiej Wincentego Lewoniuka
i 12 Towarzyszy; Jan Paweł II modlił się w Bazylice św. Piotra przy
relikwiach św. Jozafata, pierwszego
świętego kościoła unickiego. Relikwie św. Jozafata Kuncewicza ukrył
w Białej Karol Stanisława Radziwiłł
w 1705 r., zostały przewiezione do
Wiednia w 1916, w Watykanie są
od 1949 r.
BIAŁA PODLASKA - beatyfikacja kapucyna O. Honorata Koźmińskiego
16 X 1988 w Rzymie;
DROHICZYN - 1 X 1966 milenijne
nabożeństwo różańcowe;
7 VII 1974 w Ciechanowcu wygłosił
kazanie na zakończenie peregrynacji
obrazu Matki Boskiej;
10 VI 1999 jako Jan Paweł II nawiedził Drohiczyn.

Szczepan Kalinowski

25

Historia

Polacy są dumni
ze swojej konstytucji
„... nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej
mapie” – wołał Jan Paweł II na Placu
Zwycięstwa (dziś Józefa Piłsudskiego) podczas pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny. A jednak Europa milczała,
kiedy potężni sąsiedzi wymazali z mapy reformującą się Rzeczpospolitą na
ponad 120 lat.
Nad poprawą ustroju myśleli od
dawna, zatroskani o los Ojczyzny,
obywatele Rzeczpospolitej. Jeszcze za
czasów, kiedy Polska stała na szczycie
swej potęgi, nie brakowało głosów
(m.in. Piotr Skarga), ostrzegających
o niebezpieczeństwie, jakim grozi nieodpowiedni ustrój państwa. Elekcje,
bezkrólewia, liberum veto, konfederacje, wolność szlachecka zamieniona
w swawolę, tron bez władzy, skarb bez
pieniędzy, obrona bez wojska – oto
szereg przyczyn, które nieuchronnie
prowadziły Polskę do upadku.
Pierwsze Ministerstwo Oświaty
Pod wpływem ciosu, jakim był
pierwszy rozbiór obudziło się sumienie narodowe. Komisja Edukacji
Narodowej – pierwsze na świecie
„Ministerstwo Oświaty” swoimi poglądami na wychowanie narodowe
i swoim systemem szkolnictwa budziła zachwyt u postronnych. „Zawsze
takie Rzeczpospolite będą, jakie ich
młodzieży chowanie”- przypominał
Stanisław Staszic dewizę z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej. Wielu szlachetnych obywateli pracowało
nad poprawą doli ludu rolniczego, kładło podwaliny pod przyszłą jego wolność. Ukoronowaniem tych wysiłków
miało być nadanie narodowi nowej
konstytucji, nowej formy rządu, która
zapewniając Polsce spokojny rozwój
wewnętrzny, uczyniłaby ją zarazem
silną na zewnątrz, zdolną do odparcia
obcej przemocy. Doniosłym krokiem
na drodze reform było uchwalenie
przez Sejm Wielki prawa dla miast
królewskich. Ważną rolę odegrał poseł z woj. brzesko-litewskiego ( a więc
reprezentował też Terespol) - Tadeusz Matuszewicz, który pełnił funkcje
przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Jego raport o zagrożeniu
nowym rozbiorem, przekonał wielu
posłów, którzy wahali się z poparciem
Konstytucji. Właściciel pobliskiego
Kodnia, Kazimierz Nestor Sapieha był
pierwszym z posłów Sejmu Wielkiego,
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który zrzucił stój francuski i założył zapomniany już trochę polski kontusz!
Wiele zaangażowania wykazał podczas omawiania spraw wojskowych.
W 1791 r. przystąpił do Stronnictwa
Patriotycznego i złożył przysięgę na
wierność Konstytucji w kolegiacie św.
Jana w Warszawie.
Przysięga na wierność
Stronnictwo Patriotyczne zadecydowało o przegłosowaniu Ustawy
Rządowej 3 Maja 1791 r. Król Stanisław August Poniatowski złożył przysięgę na wierność nowej Konstytucji.
„Uznając, iż los nas wszystkich od
ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł,
długim doświadczeniem poznawszy
zadawnione rządu naszego wady,
a chcąc korzystać z pory, w jakiej się
Europa znajdzie, … chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć …
dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą
stałością ducha niniejszą Konstytucję
uchwalamy. /…/” List pasterski biskupa łuckiego, rezydującego w Janowie
Biskupim (dziś Podlaskim) – Adama
Naruszewicza zalecał duchowieństwu
i wiernym modlitwy dziękczynne do
Boga za ustanowioną Konstytucję pisząc: „W tym to dniu sławnym w Kościele katolickim znalezieniem znaku odkupienia i zbawienia ludzkiego
stało się, że tak śmiemy powiedzieć,
zbawienie narodu polskiego, wydobyciem go z niepamięci i poniżenia,
a postawieniem go na stopniu okazałym sławy, honoru, powagi u swoich
i postronnych”. Swój list pasterski
biskup Adam Naruszewicz zakończył
apelem do zgody narodowej: „Abyśmy wszyscy dla wspólnej Ojczyzny
pracując, czynili ja trwałą, bezpieczną,
potężną i szczęśliwą”.
Modlitwa w Białej Podlaskiej
Również w Białej Podlaskiej odbyły się nabożeństwa dziękczynne.
Wszystkie kościoły odprawiły uroczyste msze, także Bazylianie i Reformaci, którzy przemawiali do wiernych
w duchu poparcia Ustawy. Pod Terespolem odbyła się 23 VII 1792 r. bitwa
w obronie Konstytucji. Armia litewska
dowodzona przez hetmana Szymona
Zabiełłę starła się z wojskiem rosyjskim pod dowództwem gen. Iwana

Fersena. Pod Kobylanami doszło do
dramatycznej walki o dwie ostatnie
polskie armaty. Bohaterstwo kanonierów oraz szarża korpusu tatarskiego
gen. Józefa Bielaka (właściciela dóbr
w Kościeniewiczach) pozwoliły spokojnie odejść wojskom litewskim do
Białej Radziwiłłowskiej.
Dzieło Sejmu Wielkiego – Konstytucja 3 Maja – stanowi bezspornie największą spuściznę ideowo-polityczną
po I Rzeczpospolitej. Powszechnie
uznana za jedno z trzech, obok konstytucji amerykańskiej i francuskiej,
epokowych osiągnięć ponadnarodowych XVIII stulecia. Tomasz Jefferson
– prezydent Stanów Zjednoczonych,
przyjaciel Tadeusza Kościuszki pisał,
że świat ówczesny otrzymał trzy konstytucje godne pamięci i szacunku.
Szczepan Kalinowski

Dusza narodu
Jan Paweł II powiedział: „Nie sposób nie dziękować Bożej Opatrzności za to, że dokument taki stanął
u progu ostatnich dwóch stuleci
naszego historycznego bytowania. Zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim prawdy i mądrości.
Przemawia w nim dusza narodu,
a raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesną
Rzeczpospolitą – narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko
od zewnątrz, ale także z wnętrza
własnych poczynań i działań. Umiłowanie wolności przerodziło się
w nadużycie wolności. I oto twórcy
Konstytucji odkrywają ten „zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid), jakim
musi stać się całe społeczeństwo,
jeśli chce zabezpieczyć swą wolność
i swój byt”.
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Gmina Kodeń

„Jarzębina” ma 20 lat
Już dwie dekady Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia reprezentuje
gminę Kodeń na przeglądach i imprezach kulturalnych. Jest to jeden z naj-

starszych i najbardziej aktywnych,
amatorskich zespołów ludow ych
w gminie. Członkinie zespołu już od
dwudziestu lat gromadzą i wykonują

na scenie pieśni ludowe nadbużańskiego Podlasia po polsku, chachłacku, ukraińsku i rosyjsku, dbając o zachowanie autentyzmu i wierności
przekazu tradycyjnego folkloru naszej „Małej Ojczyzny”. Poprzez swoje
śpiewanie chcą ocalić od zapomnienia
pieśń ludową naszego regionu i pielęgnować jej nieprzemijające wartości.
14 maja Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”
z Zabłocia obchodził Jubileusz 20-lecia działalności. Uroczystość poprzedzona była Mszą Św. w Kaplicy pw.
Świętej Rodziny w Zabłociu o godz.
1600, którą poprowadził ks. Tomasz
Woźny. Nigdy dotąd w zabłockiej kaplicy nie gościło tyle zespołów ludowych w barwnych strojach, i nie rozbrzmiewało tyle wspaniałych głosów jak tego dnia. Na uroczystość przybyli
liczni goście i mieszkańcy Zabłocia.
Po zakończonej Mszy Św. w intencji
zespołu „Jarzębina”, rozpoczęła się
część główna obchodów jubileuszowych, część artystyczna.

„Jarzębina” w fotografii
Specjalnie na tę okazję w sali prób
zespołu Jarzębina zorganizowana
została wystawa fotograficzna pt.
Dwadzieścia lat z piosenką Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Zabłocia, która jest wspomnieniem
dawnych lat, ukazuje dorobek artystyczny Jubilatek od pierwszych
występów.
Zaproszenia przyjęło także pięć
zaprzyjaźnionych zespołów
ludowych:
- Zespół Klubu Seniora z Kodnia,
- Zespół Śpiewaczy z Kostomłot,
- Zespół „Bokińczanka” z Bokinki
Królewskiej,
- Zespół Ludowy „Podlasianki”
z Rokitna,
- Zespół „Ale Baby” z Kapelą z Berezy.
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Gmina Międzyrzec Podlaski

Śladami Powstańców
Styczniowych
12 maja odbył się IV Rajd Rowerowy „Śladami Powstańców Styczniowych organizowany przez Szkołę
Podstawową im Karola Krysińskiego
w Rudnikach i Nadleśnictwo Mię-

dzyrzec Podlaski. Tegoroczny rajd
poświęcony został ks. Stanisławowi
Brzósce, który był przez pewien okres
kapelanem w oddziale Krysińskiego.
86 osób ruszyło na trasę. Zapalono

znicze pod pomnikiem przy szpitalu,
gdzie oddziały pod dowództwem Karola Krysińskiego stoczyły w dniach
4 – 5 maja 1863 r. bój z garnizonem
rosyjskim o szpital. Rajd jechał pod
kierownictwem Sławomira Litwiniuka, nauczyciela szkoły w Rudnikach.
Nad bezpieczeństwem uczestników
pieczę mieli strażacy z OSP Stołpno
z Międzyrzeca Podlaskiego. Następnie
zatrzymano się w Szkole w Rudnikach,
która nosi imię Karola Krysińskiego.
Kolejnym etapem rajdu był obelisk
w Dołdze. Tam zapoznano się z przebiegiem bitew rozegranych w Dołdze
i pod Utrówką. Następnie uczestnicy
rajdu polnymi i leśnymi traktami udali się do Żerocina, gdzie znajduje się
symboliczny krzyż w miejscu gdzie
rozegrała się bitwa w 1863 roku. Na
krzyżu znajduje się błędnie wykuta
data 19 maja 1836 r. Potem uczestnicy udali się do Utrówki. Tam znajduje się kolejny krzyż i kamień z tablicą
poświeconą poległym w tym miejscu
powstańcom z oddziału Krysińskiego. Miejscem tym od 2003 roku, to
jest od chwili postawienia opiekują
się uczniowie ze szkoły w Rudnikach.
Andrzej Kurenda

Konkurs od leśników
Pracownicy Nadleśnictwa Łukasz Rumiński i Adam Szulik oraz Andrzej Kurenda przeprowadzili konkurs wiedzy o lesie w związku z Międzynarodowym
Rokiem Lasów. I miejsce zdobyli: Gabriel Bełczącki S.P. Rudniki, Łukasz Nowosielski – S.P. Nr.2 Międzyrzec i Michał Tchórzewski – S.P. Nr.3 Międzyrzec,
II miejsce Milena Sójka – S.p. Misie, III miejsce: Piotr Tomczuk- S.P. Dołha
i Anna Pinczuk - S.P. Nr. 2 Międzyrzec. Zwycięzcy otrzymali książkę Ryszarda
Kornackiego „Międzyrzec w życiorysy wpisany”.
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Gm i na Bia ła Pod la sk a

Majówka wśród przyjaciół
13 maja na terenach rekreacyjnych
Europejskiego Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się X jubileuszowe spotkanie
„Majówka wśród przyjaciół” zorganizowane z myślą o młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Biała
Podlaska. Plenerowe warsztaty terapii zajęciowej podzielone zostały na
dwa bloki tematyczne: blok sportowo-rekreacyjny oraz blok dydaktyczny. W bloku sportowo-rekreacyjnym
znalazły się różnorodne gry i zabawy

sprawnościowe i integracyjne pod
nadzorem wykwalifikowanej kadry.
Blok dydaktyczny w całości poświęcony był temacie integracji, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. We
wszystkich konkurencjach i zabawach
wzięło udział ponad 300 zawodników
– podopiecznych placówek specjalnych, domów pomocy społecznej,
warsztatów terapii zajęciowej a także
30 osobowa grupa wychowanków
ECKiW OHP. Młodzież brała udział we
wszystkich konkurencjach oraz z po-
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magała młodzieży niepełnosprawnej.
Udział młodzieży OHP w majówce był
lekcją tolerancji oraz uczył zrozumienia dla niepełnosprawności i niesienia bezinteresownej pomocy. Dzięki
pełnej życzliwości postawie młodzieży
OHP, młodzież niepełnosprawna nie
czuła się wyalienowana. Spotkanie,
a w szczególności rozgrywki sportowe
miały na celu podniesienie sprawności
fizycznej uczestników, nauczenie ich
uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa, rozwinięcie w młodzieży ducha
samodzielności i poczucia wiary we
własne siły. Podsumowaniem majówki
był wieczorek integracyjny zakończony
wspólnym śpiewaniem, tańcami i pieczeniem kiełbasek. Zwycięzcom rozgrywek sportowych zostały wręczone
puchary a wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez sponsorów.
Małgorzata Zając

Organizatorzy
Organizatorem tegorocznej Majówki przebiegającej pod hasłem „Siła
integracji” było Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Prosta” oraz Europejskie Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP
w Roskoszy. Honorowy patronat nad
imprezą sprawował Prezydent Miasta
Biała Podlaska Andrzej Czapski oraz
Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.
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Gmina Wisznice

Kocham Cię Dubico
Piękna pogoda i doskonała organizacja imprezy zgromadziły rekordową liczbę uczestników. Spotkanie
rozpoczęło się mszą świętą w intencji mieszkańców, sprawowaną przez
księdza Dziekana Sławomira Olopiaka. W atmosferę pikniku rodzinnego
wprowadził zgromadzonych występ
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dubicy pt „Święto rodziny” . Dla uczestników majówki wystąpił także zespół
taneczny z Publicznego Gimnazjum
im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach
oraz chóry „Radość” i „Aster”.
Dla każdego coś miłego
Majówka obfitowała w wiele atrakcji, wśród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas imprezy
można było wziąć udział w konkursie
łucznictwa, warsztatach garncarskich,
skorzystać z przejażdżek bryczką. Najmłodsi spędzali czas na placu zabaw,
gdzie oprócz dobrej zabawy udało się
także rozwijać zdolności artystyczne
i wykonać wiele prac plastycznych.

Przygotowano także loterię fantową.
Fanty na loterię były zbierane wśród
mieszkańców Dubicy. Wszystkie losy wzięły udział w losowaniu nagród
głównych, które ufundowali Wioletta
i Marek Banaszczukowie. Przygotowano także wystawę prac Teresy Bojanowskiej oraz prezentację pokonkursową kampanii społecznej „Postaw
na rodzinę”. Ekspozycję rękodzieła
przygotowali pracownicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Przy okazji można
było obejrzeć prezentację zarówno historycznych jak i współczesnych zdjęć
Dubicy. Podczas imprezy organizatorzy zapraszali do degustacji swojskich
wyrobów mięsnych, przepysznych
pierogów oraz ciast w specjalnie urządzonej kawiarence.
Rzut beretem
Majówka była także miejscem,
ostrej, sportowej rywalizacji. Do walki
o puchar wójta Gminy Wisznice stawiło się 13 sołectw. Przedstawiciele poszczególnych wsi zmierzyli się

w takich konkurencjach jak: siatkówka
plażowa, rzut lotką do celu oraz rzut
beretem. Bezkonkurencyjne okazało
się sołectwo Kolonii Wisznice, drugie
miejsce zdobył Curyn, na trzecim miejscu uplasowało się sołectwo Łyniew.
Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta Gminy Wisznice.
Organizatorem I Gminnego Turniej
Sołectw była Komisja Oświaty przy
Radzie Gminy Wisznice. Na otarcie
łez tych, którzy nie zwyciężyli w organizowanych zawodach i konkurencjach, wystąpił kabaret „Łzy sołtysa”
z Sarnak.
Kocham Cię, Kocham Cię, Moja Dubico Ile lat ma najstarszy mieszkaniec
Dubicy? Jakie są nieformalne nazwy
poszczególnych rejonów Dubicy? Podaj jak najwięcej nazwisk dubickich
sołtysów. Te i tym podobne pytania
w turnieju wywołały niemało emocji,
wrażeń a nawet sporów. W tym, wzorowanym na popularnym teleturnieju,
konkursie wzięły udział dwie drużyny, utworzone z publiczności. Turniej
przygotowała i prowadziła Katarzyna
Nowak. W zorganizowanie konkursu
zaangażował się także ksiądz Artur
Zbański. Konkurencje wymagały nie
tylko refleksu i odwagi ale przede
wszystkim potrzebna była znajomość historii, topografii oraz wiedzy
o współczesności Dubicy. Turniej „Kocham Cię, Dubico” zgromadził ogromną publiczność, która świetnie bawiła
się przy kolejnych konkurencjach
Coś dla ducha
Po uczcie przy kiełbasie i pierogach przyszedł czas na ucztę dla
ducha. Majówka w Dubicy to nie tylko rozrywka. Po całym dniu pełnym
różnorodnych wrażeń i atrakcji impreza zakończyła się nabożeństwem
majowym i Apelem Jasnogórskim.
Uczestnicy tego rodzinnego spotkania w skupieniu spotkali się na modlitwie różańcowej. Wspólne śpiewanie
przy ognisku zakończyło niedzielną imprezę. Spotkanie modlitewne
poprowadził ksiądz wikariusz Artur
Zbański.
Elżbieta Sokołowska

Sponsorzy imprezy
Imprezę wsparli: Kojpasz, Delikatesy Centrum, Sklep spożywczy
„Razem”- Izabela Makaruk, Sklep
obuwniczy „Sebek” - Maryla Suzonowicz, Sklep spożywczy- Janusz
Bandzerewicz, Henryk Kuć , Ireneusz Ługowski „Dom weselny nad
Zielawą”, Zakłady Mięsne „Feliks”
w Rossoszu. Wioletta i Marek Banaszczukowie.
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Pow iat bia lsk i
poloneza przy dźwiękach kwartetu kameralnego z Warszawy. Wypełniliśmy
tańcem cały skwerek przed budynkiem
muzeum, dołączali bowiem do nas
wszyscy przybyli mali i duzi zwiedzający. Polonez liczył około 45 tańczących
par. Gromko zagrzmiała salwa z armaty
naszego strażnika Szczepana Wereszki
i korowodem weszliśmy do muzeum.
Tam Prezydent miasta Andrzej Czapski
wręczył flagę miasta organizatorom
Rajdu, czyli bialskiemu szwadronowi
KSOPIT.

Konny rajd pamięci

Już po raz trzeci w dniach 14-15
maja odbył się Konny Rajd Pamięci
zorganizowany przez bialski szwadron
Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji czyli Annę i Marka Olędzkich oraz
Elżbietę i Macieja Robaków. W tym roku pragnęliśmy upamiętnić walki Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego
na Podlasiu. Członkowie KSOPIT i zaprzyjaźnieni miłośnicy jazdy konnej
w sile 26 jeźdźców ruszyli konno z różnych stron (Łosice, Konstantynów,
Międzyrzec Podlaski, Łuków, Biała Podlaska) do Leśnej Podlaskiej. Przywitał
nas tam gospodarz - wójt gminy Leśna
Podlaska Marian Tomkowicz, dla którego uroczystość ta miała wyjątkowy
wymiar. Jest on bowiem synem ułana
12 Pułku Kawalerii.
Masza za Ojczyznę
Pod pomnikiem J. Piłsudskiego
odbyła się msza za Ojczyznę odprawiona przez przeora klasztoru Paulinów Jana Tyburczego. Homilię wygłosił ksiądz porucznik Dariusz Cabaj,
zapalony koniarz, organizator Podlaskiej Pielgrzymki Konnej w Hołdzie

Kawalerii Rzeczypospolitej. Starosta
Tadeusz Łazowski powiedział o tym,
jak ważna jest pamięć, ta duża narodowa ale i ta mniejsza, nam najbliższa.
Przy dźwiękach trąbki złożyliśmy pod
pomnikiem piękny biało-czerwony
wieniec. Nie byłoby tego Rajdu bez
oracji Szczepana Kalinowskiego, który opowiedział piękną polszczyzną,
jak to Rosjanie byli już bardzo pewni
zwycięstwa, lecz jak powiedział Stalin
przeszkodził im „Piłsudski ze swoimi
Polakami”.
Ognisko i wizyta w muzeum
Po mszy wójt gminy Leśna Podlaska Marian Tomkowicz zaprosił wszystkich na ognisko zorganizowane przez
członków miejscowego koła wędkarskiego „Sumik”. Posiliwszy się trochę
wyruszyliśmy do stajni Kamieniczne,
gdzie rozsiodłaliśmy i nakarmiliśmy
konie. Pięknie umyci i ustrojeni w paradne stroje (kontusze, damskie amazonki, mundury ułańskie) na zaproszenie dyrektor Małgorzaty Nikolskiej
pojechaliśmy do Muzeum na „Sarmacką Noc w Muzeum” aby poprowadzić

Bieg św. Jerzego
W niedzielę uczestnicy Rajdu startowali w Biegu Świętego Jerzego o puchar Starosty Bialskiego.
W rym roku konkurencję tę wzorowaliśmy a kawaleryjskim Biegu
Gońca. W okresie międzywojennym
była to forma współzawodnictwa
między szwadronami w pułkach
kawalerii oraz między pułkami.
Bieg ów wymagał świetnego przygotowania jeźdźca i konia. Z reguły
nie był dłuższy niż 25 kilometrów
a w czasie biegu ułan musiał skakać
przeszkody, władać szablą i lancą,
strzelać a nawet pływać. W Biegu Świętego Jerzego trzeba było
w trzyosobowych patrolach przejechać 14 – kilometrową, dobrze
oznakowaną trasę a trafiwszy bezbłędnie na żwirownię w Kaliłowie
oddać 5 strzałów do tarczy. Potem
w zagajniku (też w Kałiłowie) skoczyć przez przeszkodę, potraktować
szablą i lancą pozorniki oraz zdjąć
nimi kółka z wieszaków. Dopełnieniem konkurencji było odszyfrowanie meldunku.
Zwycięzcy i zdobywcy pucharu starosty: Szczepan Wereszko, Janusz
Kobyliński, Jacek Terpiał, puchar
wójta gminy zdobyli Anna Robak,
Marta Olędzka i Maciej Robak, puchar organizatorów otrzymali Dorota Burdon Tadeusz Brzozowski
i Jacek Samociuk. Pozostali dostali piękne albumy ufundowane
przez Nadleśnictwo Biała Podlaska
a wszyscy uczestnicy rajdu zostali
obdarowani prezentami dla jeźdźców i koni ufundowanymi przez
sponsorów.
Organizatorzy dziękują za wsparcie rajdu: sstarosta bialski Tadeusz
Łaszowski, wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk, Wola-Pasze, Nadleśnictwo Biała Podlaska,
Budomex, Dombud, piekarnia pana
Zaciury
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Gmina Za lesie

Rozbiegany piątek
w Dobryniu Dużym
13 maja na obiekcie SportowoRekreacyjnym w Dobryniu Dużym
odbyły się biegi uczniów miejscowej
szkoły i ich rodzin w ramach akcji
„Polska Biega”. Celem imprezy było
zachęcenie do uprawiania tej najprostszej formy ruchu - jaką jest bieganie,
a także propagowanie zdrowego stylu życia. Imprezę rozpoczęła dyrektor
Jolanta Jóźwik. Każdy uczestnik biegu
otrzymał „bandankę”, imienny numer
startowy. Przemaszerowano wokół
stadionu za Flagą Olimpijską, po czym
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego odczytała Apel Olimpijski.
Imprezę uświetnił występ taneczny
uczniów Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym. Przed biegami właściwymi nastąpiła krótka rozgrzewka pod
kierunkiem nauczyciela wychowania
fizycznego. Tego dnia odbyły się trzy
biegi. W pierwszym biegu rywalizowali uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Dobryniu Dużym
z klas „0”-II; w drugim biegu uczniowie
i nauczyciele klas III-VI. Pierwsze trzy
miejsca w obu biegach nagrodzono
medalami i dyplomami, zaś miejsca:
czwarte, piąte, szóste - symboliczną
nagrodą rzeczową. W biegu trzecim,
tzw. Biegu Rodzinnym uczestniczyły
dzieci ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Za ukończony bieg każda
rodzina otrzymała nagrodę rzeczową w drodze losowania. Dodatkowo
każdy uczestnik Biegów został nagrodzony słodkim upominkiem. Rodzinne
zmagania na bieżni były wspaniałą
okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, integracji środowiska
lokalnego, zdrowej rywalizacji i świetnej zabawy.

32

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 5/2011

Gmina Rok itno

84 biegaczy w Rokitnie

W sobotę 14 maja 84 osoby z terenu gminy Rokitno stanęły na starcie wspólnego biegu rozgrywanego
w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska
biega”. Mieszkańcy gminy już po raz
czwarty włączyli się w akcję promującą
zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek. Inicjatorami wspólnego biegania
w Rokitnie byli Wójt Gminy RokitnoJacek Szewczuk i Zespół Szkół w Rokitnie. Po oficjalnym otwarciu imprezy
przez dyrektor Zespołu Szkół w Rokitnie Mirosławę Szpyruk i wspólnej rozgrzewce koordynator akcji Paweł Tur
dał sygnał do startu. Choć każdy chciał,
jak najszybciej pokonać kilkukilometrową trasę wiodącą leśnymi drogami, to
w tym biegu nie liczyła się kolejność.
Na mecie na wszystkich uczestników
czekała słodka niespodzianka. Specjalne nagrody otrzymali zaś: Cezary
Biegajło - najmłodszy uczestnik biegu
i Anna Tur – najstarsza uczestniczka.
Okolicznościowe podziękowania trafiły natomiast do Agaty Kredens, Anity
Bazyluk i Grzegorza Olszewskiego ze
służby porządkowej oraz osób odpowiedzialne za organizację akcji Pawła
Tura i Agaty Sudewicz.
(as)
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Gmina Łomazy
2. Lewicki Daniel (Sarnaki),
3. Ignatszik Daniel (Brześć - Białoruś);
Szkoły gimnazjalne:
Dziewczęta
1. Zawistowska Klaudia (Międzyrzec
Podlaski);
Chłopcy
1. Demidowicz Maciej (Łomazy),
2. Uściński Michał (Łomazy),
3. Jakimiuk Jakub (Sarnaki);
Szkoły ponadgimnazjalne:
Chłopcy
1. Zawistowski Mirosław (Międzyrzec
Podlaski),
2. Adrian Weremkowicz (Rossosz),
3. Szutko Michał (Huszcza);

W Łomazach na sportowo
8 maja odbyła się II Powiatowa
Parafiada Dzieci i Młodzieży w Łomazach. W festynie udział wzięło ok. 100
uczestników reprezentujących m.in.
Łomazy, Dubów, Korczówkę, Huszczę,
Rossosz, Białą Podlaską, Międzyrzec
Podlaski, Zakanale, Sarnaki, a nawet
Brześć. Zawodnicy startowali w 3
kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Uczestnicy mogli wziąć
udział w 9 kategoriach sportowych.
Poza tym, odbył się konkurs muzyczny, plastyczny oraz wiedzy religijnej.
Sławomir Hordejuk

Biegi przełajowe: 50 uczestników
Szkoły podstawowe:
Rocznik 2002-2003 dziewczęta
1. Dominika Powszuk (Łomazy)
Rocznik 2002-2003 chłopcy
1. Mikołaj Hołownia (Huszcza),
2. Kacper Kur (Łomazy),
3. Mateusz Dębowski (Łomazy);
Rocznik 2000-2001 dziewczęta
1. Anita Bosak, (Łomazy),
2. Paulina Szenejko, (Łomazy),
3. Ewelina Przyucka, (Łomazy);
Rocznik 2000-2001 chłopcy
1. Maciej Bosak (Łomazy),
2. Damian Zając ( Łomazy),
3. Sławomir Kuźniarski (Łomazy);
Rocznik 1999 dziewczęta
1. Aleksandra Bzowska (Łomazy),
2. Aleksandra Jarocka (Łomazy),
3. Karolina Gicewicz;
Rocznik 1999 chłopcy
1. Maciej Nazarewicz (Łomazy),
2. Michał Zydlewski (Łomazy),
3. Norbert Martyniuk (Łomazy);
Rocznik 1998 chłopcy
1. Daniel Popławski (Łomazy),
2. Paweł Korszeń (Dubów),
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3. Kamil Melaniuk (Łomazy);
Szkoły gimnazjalne:
Rocznik 1995-1996 dziewczęta
1. Paulina Hołownia (Huszcza),
2. Wioleta Niedźwiedź (Łomazy),
3. Magdalena Chwalewska (Łomazy);
Rocznik 1995 - 1996 chłopcy
1. Paweł Pawlik (Huszcza),
2. Paweł Bujalski (Łomazy),
3. Przemysław Kowaleńko (Łomazy);
Szachy: 29 uczestników
Szkoły podstawowe:
Dziewczęta
1. Dubowskaja Katarina (Brześć
- Białoruś),
2. Węgrzyniak Dominika (Międzyrzec
Podlaski),
3. Waszczuk Patrycja (Międzyrzec
Podlaski);
Chłopcy
1. Węgrzyniak Paweł (Międzyrzec
Podlaski),

Piłka nożna: 77 uczestników
Szkoła podstawowa
1. Łomazy I,
2. Łomazy VI,
3. Łomazy;
Gimnazjum
1. Łomazy I,
2. Łomazy,
3. Łomazy II;
Ringo: 30 uczestników
Szkoła podstawowa
Dziewczęta
1. Łomazy I
2. Łomazy II
Gimnazjum
Chłopcy
1. Łomazy II
2. Łomazy III
3. Łomazy I
Rzut piłką do kosza z dwutaktu:
23 uczestników
Gimnazjum dziewczęta
1. Dagmara Wieprzowska (Łomazy),
2. Magdalena Chwalewska (Łomazy),
3. Paulina Hołownia(Huszcza);
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Gimnazjum chłopcy
1. Arkadiusz Krać (Łomazy),
2. Kamil Miczko (Łomazy),
3. Jarosław Oleszczuk (Łomazy);

Gimnazjum dziewczęta
1. Huszcza
2. Dubów
3. Łomazy

Rzut piłką lekarską w tył przez
głowę: 17 uczestników
Gimnazjum dziewczęta
1. Paulina Hołownia(Huszcza),
2. Magdalena Chwalewska (Łomazy),
3. Izabela Raczyńska (Łomazy);
Gimnazjum chłopcy
1. Bartłomiej Bańkowski (Łomazy),
2. Mateusz Bańkowski (Łomazy),
3. Łukasz Bielecki (Łomazy);

Konkurs plastyczny: 31 uczestników
Szkoła podstawowa klasy I-III
1. Patrycja Derlukiewicz (Łomazy),
2. Adrian Ignatiuk (Łomazy),
3. Jolanta Piętka (Łomazy);
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
1. Dorota Trochonowicz (Łomazy),
2. Gabriela Trochonowicz (Łomazy),
3. Dawid Przyłucki (Łomazy);
Gimnazjum
1. Paulina Sobechowicz (Łomazy),
2. Natalia Łukaszuk (Łomazy),
3. Monika Juran (Łomazy);

Strzał do tarczy piłką przez siatkę
do tenisa ziemnego: 58 uczestników
Szkoła podstawowa dziewczęta
1. Katarzyna Gicewicz (Łomazy),
2. Zofia (Łomazy),
3. Artymiuk Karolina (Korczówka);
Szkoła podstawowa chłopcy
1. Krystian Żelisko (Łomazy),
2. Dawid Głowacki (Łomazy),
3. Kamil Kowieski (Dubów);
Gimnazjum dziewczęta
1. Izabela Raczyńska (Łomazy),
2. Magdalena Chwalewska (Łomazy),
3. Dagmara Wieprzowska (Łomazy);
Gimnazjum chłopcy
1. Mateusz Jeruzalski (Huszcza),
2. Damian Kulicki (Łomazy),
3. Łukasz Bielecki (Łomazy);

Konkurs muzyczny: 9 uczestników
1. Klaudia Kudewicz (Łomazy),
2. Aleksandra Kudewicz (Łomazy),
3. Marta Kurianowicz (Łomazy);

Przeciąganie liny: 84 uczestników
Szkoła podstawowa dziewczęta
1. Łomazy V
2. Łomazy VII
3. Huszcza
Szkoła podstawowa chłopcy
1. Łomazy I
2. Łomazy III
3. Łomazy V
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie „Parafiada” w Warszawie, Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach, Komisariat Policji w Wisznicach, ks. wikariusz parafii w Łomazach Mariusz Świder,
nauczyciele Zespołu Szkół w Łomazach, wolontariusze - mieszkańcy Łomaz.
Pod patronatem:
Ks. proboszcza Parafii w Łomazach
Adama Kameckiego, posła Adama
Abramowicza, posła Jerzego Rębka, wójta gminy Łomazy Waldemara Droździuka, Katolickiego Radia
„Podlasie”, Radia Lublin, tygodnika
Wspólnota Bialska.
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Konkurs wiedzy religijnej:
23 uczestników
Szkoła podstawowa
1. Michał Sadownik (Łomazy),
2. Jakub Niczyporuk (Łomazy),
3. Daniel Lewicki (Sarnaki);
Gimnazjum dziewczęta
1. Natalia Bielecka (Łomazy),
2. Agnieszka Bujwid (Łomazy),
3. Katarzyna Derlukiewicz (Łomazy);
Gimnazjum chłopcy
1. Michał Popławski (Międzyrzec
Podlaski),
Marcin Bielecki (Łomazy),
2. Mateusz Szutko (Huszcza),
3. Damian Kulicki (Łomazy);
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Ewa Sadownik (Łomazy),
2. Michał Szutko (Łomazy),
3. Adrian Weremkowicz (Rossosz);
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Gmi na Sławat ycze

Biegali w Sławatyczach
6 maja w Sławatyczach odbyły
się VIII Międzynarodowe Biegi Uliczne ,,Rzeka Bug Granicą Unii Europejskiej”. Wzięło w nich udział 195 zawodników z gmin: Kodeń, Sosnówka,
Wisznice oraz Sławatycze. Startowali
również zawodnicy z Białorusi z zaprzyjaźnionej szkoły w Miednie. Rozegrano 10 biegów, w różnych kategoriach wiekowych. Czołowe miejsca,
zajęli: dziewczęta 2002-03- Klaudia
Boguszewska ( Sławatycze), Angeli-

Majewska (Kodeń), Aleksandra Władyczuk (Wisznice), Oliwia Kendracka
(Wisznice); chłopcy 1998-99- Anoton
Radciuk (Miedno, Białoruś), Anton
Greciajnik (Miedno, Białoruś), Michał
Rozwadowski ( Wisznice); dziewczęta
1997- Dylik Magdalena (Kodeń), Agata
Hałaszuk (Sławatycze), Klaudia Czupowska (Sławatycze); chłopcy 1997Damian Zagajski (Sławatycze), Patryk
Zieniuk (Kodeń), Paweł Chomiczewski
(Sławatycze); dziewczęta 1995-96Edyta Kurdach (Sławatycze), Paulina
Sawoniuk (Sławatycze), Ewelina Sawczuk (Sławatycze); chłopcy 1995-96Karol Kotlarek (Sławatycze), Dawid
Marchewka (Kodeń), Eryk Jaroszewicz
(Sławatycze). Za zajęcie miejsc I-III,
zawodnicy otrzymali medale i dyplomy. Natomiast za zajęcie miejsca IV-VI
pamiątkowe dyplomy. Dekoracji dokonali dyrektor Zespołu Szkół w Sławatyczach - Mirosław Wiśniewski oraz
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
- Bolesław Szulej. Organizatorzy złożyli podziękowania Ochotniczej Straży
Pożarnej i Placówce Straży Granicznej
w Sławatyczach za pomoc w zabezpieczeniu biegów.

ka Kaczmarek (Sławatycze), Joanna
Ostrowska (Sławatycze); chłopcy
2002-03- Mikołaj Mazaniuk (Sławatycze), Gabriel Jóźwik (Sosnówka),
Dawid Korzeniewski (Sławatycze);
dziewczęta 2000-01- Weronika Kłosowska (Kodeń), Sara Zagajska (Sławatycze), Daria Jaroszuk (Kodeń);
chłopcy 2000-01- Mateusz Zagajski
(Sławatycze), Iwan Jatcienia (Miedno,
Białoruś), Matuesz Boguszewski (Sławatycze); dziewczęta 1998-99- Agata

Organizatorzy:
Organizatorami zawodów był Zespół Szkół w Sławatyczach i Gminny Ośrodek Kultury. Finansowego
wsparcia udzieliło Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sławatyczach.
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Kwietny Bieg
w Sławatyczach
27 maja na granicy z gminą Hanna
pow. włodawski delegacja gminy Sławatycze pow. bialski przejęła Sztafetę
Kwietnego Biegu. Przekazanie sztafety
nastąpiło w obecności przedstawicieli samorządów gmin.W słoneczne
majowe późne popołudnie urokliwego nadbużańskiego krajobrazu wyruszyła nowa sztafeta licząca 58 osób;
w tym dzieci i młodzież miejscowego
Zespołu Szkół na czele z dyrektorem
Mirosławem Wiśniewskim, uczniowie
szkół średnich, dorośli, druhowie miejscowego OSP, funkcjonariusze Straży
Granicznej, pracownicy gminnych instytucji samorządowych. Z głośników
samochodowego biura biegu słychać
było pieśni religijne dedykowane Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Biegli ci, którzy swoją postawą pragnęli
okazać głęboką wiarę i miłość, chcąc
ofiarować swój wysiłek w osobistych
intencjach. Malownicze krajobrazy
trasy biegu jak też piękne melodie
niesione z lekkim pogłosem przedwieczorną rosą dodawały sił. Uczestników
pozdrawiali przy trasie mieszkańcy
gminy. W życzliwej atmosferze pokonywano odcinki 10-cio kilometrowej
trasy. Wszystkie odcinki przebiegło
40% biegnących. Na granicy terytorialnej z gminą Kodeń Sztafeta Kwietnego Biegu została przekazana godz.
19.10 przez Gminnego Koordynatora
KB z gminy Sławatycze w asyście
wszystkich chorążych biegu w osobach Elżbiety Gruszkowskiej, Moniki
Milart, Mirosława Wiśniewskiego, Andrzeja Łuciuka, Jacka Mazaniuka, oraz
wszystkich uczestników biegu władzom samorządowym z gminy Kodeń.
Uczestnicy sławatyckiego odcinka KB
choć zmęczeni udali się do domu w
dobrych nastrojach. Gminny Komitet
KB ze Sławatycz składa serdeczne
podziękowania wszystkim chorążym
prowadzącym bieg oraz startującym
uczestnikom biegu. Szczególne słowa
uznania za profesjonalne zabezpieczenie należą się funkcjonariuszom Straży
Granicznej ze Sławatycz, druhom OSP
ze Sławatycz, Lisznej i Jabłecznej oraz
opiekę medyczną świadczoną przez
Waldemara Knybę kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ze Sławatycz. Wielkie podziękowania
kierujemy do mieszkańców gminy,
którzy swym pozdrowieniem przy trasie płynącym z serca wspierali uczestników biegu.
Bolesław Szulej
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Mundurowi
kopali piłkę
Z okazji XX - lecia powołania Straży Granicznej organizacje terenowe
NSZZ FSG w Kodniu i Sławatyczach,
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy, Zespół Szkół
i Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach zorganizowały Ogólnopolski
Turniej Służb Mundurowych w piłce
nożnej. W turnieju wzięło udział 16
drużyn ze Straży Granicznej, Policji,
Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej z województw: lubelskiego,
mazowieckiego i podlaskiego.
Puchary, nagrody i statuetki ufundowali: poseł RP Adam Abramowicz, starosta bialski Tadeusz Łazowski, komendant NOSG w Chełmie płk Jarosław Frączyk, wójt gminy Sławatycze Dariusz Trybuchowicz, wójt gminy Piszczac Jan Kurowski, wójt gminy Tuczna Zygmunt
Litwiniuk, przewodniczący ZO NSZZ
FSG w Chełmie ppłk Ryszard Sudoł,
przewodnicząca IPA CSP Legionowo Agnieszka Hameleusz, skarbnik
Regionu IPA CSP Legionowo Magdalena Błażejak, dyrektorzy Zespołu
Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury
Mirosław Wiśniewski i Bolesław
Szulej, przewodniczący ZTNSZZ
FSG w Kodniu Sławomir Jarocki,
prezesi firm: Biasov, Dachy Łomazy,
Milo, Bystra, Petrodom, Alior Bank.
Nad sportową rywalizacją czuwali
sędziowie Ryszard i Wojciech Nilipiuk, Grzegorz Jurkowski; patronat
medialny sprawowały: Wspólnota
Bialska, Katolickie Radio Podlasia,
Słowo Podlasia, Gościniec Bialski.
Najlepsi w turnieju
Król strzelców: Konrad Kolaciński
(PSG Terespol), Najlepszy bramkarz
- Jacek Szokało (ZK Biała Podlaska)
Najstarsza drużyna - psg mielnik,
Fair Play - Strzeżony Ośrodek Dla
Cudzoziemców Biała Podlaska
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Strażacy dla najmłodszych
Przez ponad pó ł torej godziny
strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Małaszewiczach opowiadali
najmłodszym uczniom terespolskiej

Strażackie
zmagania
w Międzyrzecu
Podlaskim

Jedynki o specyfice swojej pracy,
a także prezentowali sprzęt, którym
posługują się podczas gaszenia pożarów, czy ratując ludzi poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Drugie miejsce zajęła OSP Stołpno,
a trzecie OSP Zawadki. W gminie Drelów zawody sportowo-pożarnicze
wygrała OSP Kwasówka. Zwycięskie
drużyny otrzymały puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Spotkanie odbyło się z okazji święta
patrona strażaków, Świętego Floriana. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały wozy strażackie,
a także przymierzały poszczególne
element y w yposażenia strażaka,
m.in. hełm. Wprawdzie dzień był zimny i pochmurny, ale spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze.
Dzieci w podziękowaniu za wizytę,
z życzeniami z okazji Dnia Strażaka,
wręczył y gościom własnoręcznie
wykonane laurki oraz kwiaty. Uczniowie klas trzecich natomiast odwiedzili
strażaków z Ochotniczej straży Pożarnej w Terespolu, gdzie zwiedzili
remizę, obejrzeli lekki sprzęt na którym pracują strażacy. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że praca strażaka
jest niebezpieczna, ale bardzo ciekawa. Kilku chłopców zadeklarowało,
że w przyszłości na pewno wybierze
ten zawód.
Kamila Korneluk

W gminie Międzyrzec Podlaski
najlepsze drużyny to:
1. OSP Jelnica - 103,26 pkt., 2. OSP
Kożuszki - 107,08 pkt., 3. OSP Misie
- 108,73 pkt.

7 maja odbył y się X XI Miejsko Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Międzyrzecu Podlaskim. W zawodach wzięło
udział 31 jednostek OSP z terenu gminy Drelów (9 jednostek + 1 drużyna
żeńska), z gminy Międzyrzec Podlaski
(16 drużyn) oraz miasta Międzyrzec
Podlaski (3 + 2 drużyny żeńskie).
Z miasta Międzyrzec Podlaski najlepsza drużyna to: OSP Śródmieście.
5/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Gm i na Wiszn ice/Pow iat bia lsk i

Ikony w dialogu ekumenicznym
ły wykłady i prelekcje. W tematykę
tradycji ikonopisania, idei konkursu,
popularyzacji sztuki i tradycji cerkiewnej wprowadził ks. Jerzy Ignatiuk,
Wioletta Jarząbkowska, powiedziała
o technikach tworzenia ikon, zaznaczyła również, że proces malowania
ikon jest skomplikowany ponieważ
potrzebuje długiego przygotowania
duchowego: Ikona nie jest zwykłym
obrazem religijnym. Malowanie ikon
było czynnością świętą. Ikona, która
powstawała w klasztorach Starej Rusi,

malowana przez uprzywilejowanych
mnichów, była emanacją bóstwa, które prowadziło rękę twórcy. Zrodzona
w modlitwie, wymagała przed przystąpieniem do pracy specjalnych postów, powstawała w postawie klęczącej autora. O procesie resocjalizacji
więźniów mówił mjr Ryszar Wojarnik.
Sentencyjne myśli duchowe na temat
ikonopisarstwa przekazał Ks. Dziekan
Sławomir Olopiak. Część konferencyjną podsumował występ chóru Aster
z Wisznic.
Jolanta Kwiatek

Dla zdrowia psychicznego

Podlaskiej, Ośrodka „Misericordia”
Caritas w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego oraz reprezentanci
miast/gmin Międzyrzec Podlaski, Terespol, Wisznice. Podczas spotkania
Przewodnicząca Jadwiga Patkowska
z Powiatowego Ośrodka Wsparcia
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Międzyrzecu Podlaskim przybliżyła
ideę Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i dokonała
podziału obowiązków.
(red.)

Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach przy współpracy z dyrektorem
Zakładu Karnego we Włodawie, proboszczem Parafii Prawosławnej w Sławatyczach oraz Włodawskiego Domu
Kultury zorganizował otwarcie wystawy ikon, malowanych przez więźniów podczas III Międzynarodowego
Konkursu Wschodniego Pogranicza
Pisania Ikon. Otwarcie odbyło się
w dawnej cerkwi, obecnie Centrum
Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach. Otwarciu wystawy towarzyszy-

16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Zespołu Realizującego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, w skład którego
weszli przedstawiciele Powiatowego
Ośrodka Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu
Podlaskim, Domów Pomocy Społecznej w Kostomłotach i Konstan-
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tynowie, Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Białej
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Gmina Kodeń

Biegło 51 osób
Już po raz ósmy gmina Kodeń
uczestniczyła w Kwietnym Biegu.
Z kodeńskiej kalwarii ruszyliśmy na
przejęcie sztafety na granicę gmin
Sławatycze – Kodeń. Po przywitaniu
się z biegaczami z gminy Sławatycze
i po wspólnych zdjęciach, ruszyliśmy.
W tym roku biegło 51 osób – w większości byli to uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych
w Kodniu. Do dyspozycji mieliśmy
dwa autokary rozwożące uczestników. Na czele peletonu jechał samochód strażacki, który narzucał tempo
i z którego głośników rozbrzmiewały
pieśni papieskie. Nad porządkiem kolumny biegaczy, na skuterze czuwała
nauczycielka ZPO w Kodniu, a całość
zamykał samochód Straży Granicznej
z Kodnia czuwający nad bezpieczeństwem. Niezastąpieni byli także strażacy z naszej gminy, zabezpieczający
całą trasę – OSP Kodeń, OSP Kostomłoty, OSP Zabłocie, OSP Okczyn i OSP
Dobratycze. Każdy uczestnik otrzymał
na czas biegu koszulki i czapeczki z logo gminy i Kwietnego Biegu. Dumnie
powiewały na wietrze flagi – narodowa i papieska, niesione przez biegaczy. Na pamiątkę wszyscy obdarowani
zostali znaczkami okolicznościowymi. Pogoda nam dopisała, biegło się
wspaniale. Słońce po woli zachodziło,
a uczestnicy nabierali nowych sił na
dalsze kilometry. Trasa naszego odcinka sztafety biegnie przez przepiękne położone tereny. Podczas biegu
pozdrawiali nas okoliczni mieszkańcy.
Najliczniej powitał nas Kodeń. Uczestnicy otrzymali nową dawkę energii wi-

biegli po ponad 10 km naszej trasy.
Chorążymi sztafety na zmianę byli:
Paweł Mielniczuk, Marchewka Dawid
oraz Marek Piskorz. Jednakże dumni
jesteśmy ze wszystkich, którzy wzięli
udział w sztafecie i przyczynili się do
uczczenia pamięci o Janie Pawle II.
Zapadł już zmrok kiedy zbliżaliśmy się
do finału sztafety naszej gminy. Mimo
zmęczenia dobry nastrój dopisywał
wszystkim uczestnikom. W miejscowości Dobratycze na granicy gmin
Kodeń - Terespol byliśmy przed planowanym na godz. 21:34 czasem. Sztafetę przekazaliśmy gminie Terespol
o godz. 21:15. utrzymaliśmy nadrobione przez poprzednie gminy tempo.
Po powitaniu z przedstawicielami sąsiedniej gminy i wspólnych zdjęciach
zakończyliśmy kolejny Kwietny Bieg
i z niecierpliwością oczekujemy na
następny.
Iwona Łuciuk

dząc – zagrzewających ich do walki ze
zmęczeniem – rodziny, sąsiadów oraz
znajomych. Równym tempem pokonywaliśmy wyznaczone kilometrowe
odcinki. Cały odcinek trasy przez gminę Kodeń pokonał Dariusz Mackiewicz
– tata jednego z uczestników. Na wyróżnienie zasługują Tomasz Greczuk i
Paweł Wróblewski, którzy opuścili na
odpoczynek zaledwie 1 km trasy, oraz
Paweł Mielniczuk, który odpoczywał
zaledwie odcinek 2 km. Nie sposób nie
wspomnieć o naszych najmłodszych
uczestnikach sztafety, a mianowicie
o Michale Onyszczuk z I kl. szkoły
podstawowej i o Jakubie Osypiuk z II
kl. szkoły podstawowej, którzy prze-
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Starosta Tadeusz Łazowski
z wizytą w szkołach
Pod koniec sierpnia podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a powiatem bialskim
w wyniku, której powiat przystąpił do
realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół
prowadzonych przez powiat bialski”.
Inwestycja jest współfinansowana w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII
Infrastruktura społeczna, Działania
8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013 i w 10% ze środków samorządowych.
Realizacji projektu jest kontynuacją działań mających na celu poprawę bazy i systemu edukacyjnego na
terenie powiatu bialskiego, w zakresie
tworzenia nowoczesnego systemu
kształcenia.
Podkreślić należy również, że
przedmiotowy projekt obejmuje poza inwestycjami w zaplecze typowo
dydaktyczne (budynki i pomieszczenia lekcyjne), również inwestycje dotyczące infrastruktury towarzyszącej
(zaplecze socjalno – bytowe i sportowo – rekreacyjne – internaty, schroniska młodzieżowe, boiska, sale gimnastyczne).
Z wizytą na toczące się obecnie
trzy inwestycje w asyście Marianny
Tumiłowicz – dyrektor wydziału spraw
społecznych udał się starosta bialski
Tadeusz Łazowski.
W terespolską inwestycję oświatową władze powiatu zainwestują 1
mln 341 tysięcy.
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Jako pierwszą odwiedził inwestycję w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu.
Jak informuje Marianna Tumiłowicz – „Ogólny stan techniczny obiektu nie wymagał radykalnych zmian.
Ale warunki funkcjonowania szkoły
były dla nas niezadowalające. Budynek szkoły wymagał przebudowy
i rozbudowy części stołówki, szatni, łącznika i szkolnego schroniska
młodzieżowego oraz w części układu komunikacyjnego”. Zakres prac
obejmował również prace termomodernizacyjne budynku (tj. docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych

i szczytowych budynku, docieplenie
dachów, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę obróbek i rur
spustowych).
Budynek usytuowany jest ścianą
równolegle do budynku istniejącej
sali gimnastycznej w miejscu lokalizacji szatni, wiaty oraz budynku
gospodarczego, które zostaną rozebrane przed wykonaniem prac. Podczas prac utwardzono teren z kostki
brukowej.
Dzięki rozbudowanej części budynku placówka oświatowa powiększy się
o dodatkowe pomieszczenia. Będą
to: szatnie z węzłem sanitarnym, pokój nauczycieli w-f, magazyn sprzętu
sportowego, pokoje schroniskowe,
stołówka z zapleczem kuchennym pod
potrzeby schroniska czynnego w okresie letnim (planuje się dowożenie posiłków przez catering).
W Małaszewiczach powstanie internat oraz odnowione zostanie boisko szkolne.
Następnie delegacja starostwa
udała się do Zespołu Szkół w Małaszewiczach.
Jak wyjaśnia Tadeusz Łazowski –
starosta bialski „Szkoła w Małaszewiczach istnieje od 40 lat. (obecnie Zespół Szkół im. Władysława Stanisława
Reymonta). Od początku swego istnienia zmieniała ona nazwę, a w kolejnych latach funkcjonowania wprowadzano nowe kierunki kształcenia i rozszerzano zakres realizowanych zadań.
Usytuowanie placówki oświatowej na
terenach przygranicznych, zaliczanych
do najsłabiej rozwiniętych obszarów
Unii Europejskiej sprawia, że szkoła

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 5/2011

Pow iat bia lsk i

w sposób szczególny musi się dostosowywać do aktualnych wymogów
lokalnego rynku pracy. Obecnie, zgodnie z założeniem reformy i potrzebami
środowiska lokalnego szkoła ciągle
uatrakcyjnia ofertę edukacyjną, kształci na poziomie gimnazjum, liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz
szkoły zawodowej. Wśród młodzieży
powodzeniem cieszą się nowe kierunki: technik teleinformatyk i klasy
liceum ogólnokształcącego o profilu
policyjnym i straży granicznej.
Brak internatu przy placówce oraz
zaplecza umożliwiającego świadczenie dodatkowych usług socjalno – bytowych (np. usługi żywieniowe) jest
niejednokrotnie czynnikiem powodującym rezygnację z wyboru tej szkoły,
jako miejsca przyszłego kształcenia
przez kandydatów pochodzących z
odległych miejscowości. Dlatego też
w celu jak najlepszego zaspokajania
potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych uczniów Zespołu Szkół w Małaszewiczach zdecydowaliśmy się na
przebudowę i adaptację na potrzeby
internatu, obiektu pełniącego w przeszłości funkcję posterunku policji”.
W ramach inwestycji prowadzone są
prace mające na celu przebudowę,
nadbudowę i rozbudowę budynku na
internat, przebudowę budynku magazynowego na potrzeby internatu,
budowę utwardzonych dojść i dojazdów. Przebudowane również zostanie ogrodzenie od strony północnej
i wschodniej.
Władze powiatu dostrzegły jeszcze jeden wymagający pilnej inwestycji problem. Mianowicie istniejące boisko przy Zespole Szkół im.
Władysława Stanisława Reymonta w
Małaszewiczach posiadało zniszczo-

ną nawierzchnią bitumiczną (liczne
pęknięcia, ubytki masy asfaltowej). Na
boisku były wyeksploatowane bramki
oraz kosze.
W ramach projektu inwestycyjnego przewiduje się budowę boiska
wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na
terenie Zespołu Szkół im. Władysława
Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. Boisko wielofunkcyjne składać
się będzie z dwóch części. Na jednej
z nich zaprojektowano boisko do gry
w piłkę ręczną oraz dwa boiska do gry
w piłkę koszową o wymiarach 34,6 m
x 35,9 m. Na drugiej części powstanie
boisko do gry w tenisa ziemnego i siatkówkę o wymiarach 34,6 m x 15,53 m.
Dodatkowym elementem inwestycji
będzie czterotorowa bieżnia prosta do
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biegów na 100 m o wymiarach 120 m
x 4,88m wraz z zeskocznią do skoków
w dal o wymiarach 8 m x 3,33 m.
Boiska wielofunkcyjne będą oddzielone od siebie ogrodzeniem o wysokości 4,5 m. W planach inwestycji
dokonany zostanie również montaż
instalacji monitoringowej celem prewencji i ochrony. Koszt inwestycji ok.
530 699,15 zł.
Wisznickie liceum w rozbudowie.
Kolejną placówką, w której prowadzone są prace związane z realizacja
projektu jest Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach.
Budynek liceum w Wisznicach jest
budynkiem dwukondygnacyjnym.
Składa się z budynku głównego wybudowanego przed 1939 rokiem, dwóch
skrzydeł dobudowanych do budynku
głównego, łącznika sali gimnastycznej
i dobudówki.
Jak informował podczas spotkania
starosta Łazowski „w ramach projektu
rozbudowujemy internat oraz doposażamy nowe pomieszczenia w niezbędny sprzęt. Zmodernizowane zostanie również instalacja centralnego
ogrzewania w szkole oraz wykonana
termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej, która w zasadzie
jak widzimy jest już na ukończeniu.”
Dobudowano do sali gimnastycznej
dodatkowe pomieszczenia, które posłużą, jako szatnie oraz toalety. Przy
okazji wyremontowane zostanie wnętrze sali gimnastycznej. Przebudowa
liceum to koszt 1 320 944,37 zł.
Planowany termin ukończenia projektu 30.12.2011 r.
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Gmina Łomazy

W Studziance gościła grupa rowerowa z Bialskiego Klubu na majówce.
Blisko 60 osób mimo deszczu i chłodu
dojechało do Studzianki gdzie zwiedzali wystawę „330 lat osadnictwa
tatarskiego w Studziance”. Rowerzyści słuchali z zaciekawieniem Łukasza
Wędy i Sławomira Hordejuka, którzy
opowiadali o historii Studzianki i o kulturze Tatarów, która mieszkała przez
blisko trzy wieki. W budynku świetlicy rowerzyści osuszyli się i przebrali.
Z muzeum cykliści udali się prosto na
cmentarz tatarski (mizar), po którym
oprowadzali Łukasz Węda i Sławomir
Hordejuk. Następnie uczestnicy majówki zasiedli przy ognisku i ciepłej
strawie. Jedni odpoczywali a inni
strzelali z łuku i grali w KUBB. Po kilkugodzinnym pobycie w Studziance
uczestnicy raju pojechali w dalszą trasę. W ramach współpracy z Towarzystwem Popularyzacji Piękna Polesia
w Kołaczach gmina Stary Brus, powiat
włodawski członkowie stowarzyszenia
gościli podczas Festynu Rodzinnego
„Majówka na Polesiu”. Grupa przeprowadziła warsztaty łucznicze. 3 maja
do Studzianki zawitała wycieczka ze
szkoły podstawowej w Lubartowie.
Dzieci po odwiedzeniu studziańskiej
tatarskiej nekropolii grały w KUBB
i uczyli się strzelania z łuku.
Z kolei 22 maja w Studziance odbyła się majówka tatarska. Uczestniczyła
w niej grupa 61 osób z Siedlce. Goście
zwiedzali Muzeum Wsi Podlaskiej Pana Józefaciuka. Odwiedzili mizar tatarski gdzie słuchali o historii Tatarów
na tych ziemiach i samym cmentarzu.
Oczywiście nie zabrakło degustacji
potraw tatarskich. Obyła się prezentacja filmów promocyjnych o Studziance. Można było spróbować swoich sił
w strzelaniu z łuku i grze w KUBB. Dla
wszystkich wystąpił zespół biesiadny
„Zielawa” ze Studzianki. 29 maja członkowie stowarzyszenia uczestniczyli na
zaproszenie Dżenetty Bogdanowicz
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Tatarska
majówka
z Fundacji „Asman” w tatarskim święcie „Sabantuj” w Kruszynianach koło
Białegostoku. Sabantuj w języku tatarskim oznaczał święto pługa. To święto,
które łączy w sobie święto prac rolnych
oraz piękne zwyczaje, tańce, śpiewy
Narodu tatarskiego. Na coroczne spotkanie przybyła licznie społeczność
tatarska. Padający od rana deszcz tuż
przed rozpoczęciem Sabantuj przestał padać i pojawiło się słonce. To
wpłynęło na to, że frekwencja wśród
przybyłych widzów i turystów była
imponująca jaka na małe Kruszyniany. Spotkanie rozpoczęła modlitwa

intencyjna o Pokój i Sprawiedliwość
na Świecie w miejscowym meczecie.
Po zwiedzeniu meczetu i mizaru należało nacieszyć się przygotowanymi
atrakcjami. Podczas spotkania z Tatarami rozmawialiśmy o tożsamości,
przeszłości i tatarskiej tradycji. Dla
smakoszy przygotowana była degustacja potraw kuchni tatarskiej. Do
woli można było strzelać z łuku i rzucać oszczepem. Nie zabrakło koni,
pokazów i zwiedzania jurty oraz stoisk
z rzemiosłem tradycyjnym. Wystąpiły
zespoły prezentujące taniec i muzykę
orientalną. Jedną z atrakcji był pierwszy festiwal kuchni tatarskiej w którym
wystartowało 7 drużyn w tym męskie
połączone siły Studzianki i Wrocławia.
Należało przygotować z dostępnych
produktów popularne tatarskie czeburieki. Mimo starań Mirosława Wędy i Leszka Musy Czachorowskiego
przygotowana potrawa niestety nie
zyskała na tyle uznania jury aby znaleźć się na podium.
Łukasz Węda
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Potrawy do jadłospisu letniego
W okresie letnim, ze względu na
wysokie temperatury organizm potrzebuje mniej energii, w związku
z tym spożywane posiłki powinni
być mniej kaloryczne, lekkostrawne,
uwzględniające dużo warzyw i owoców. Warzywa i owoce należy spożywać do każdego posiłku, zarówno
w postaci surowej jak i gotowanej.
W jadłospisach należy uwzględnić:
surówki, desery, zupy, zapiekanki
z warzyw. Poniżej podaję wybrane
przepisy do letniego jadłospisu.
Surówka wiosenna
Składniki – pęczek rzodkiewek,
główka sałaty, pęczek szczypiorku,
duży zielony ogórek, pół szklanki kwaśnej śmietany, sól, cukier.
Wykonanie – warz y wa umyć.
Rzodkiewki i ogórek pokrajać w talarki, sałatę na paski, szczypiorek
posiekać. Składniki wymieszać ze
śmietaną, przyprawić solą i cukrem
do smaku.
Omlet ze szpinakiem
Składniki - 8 jaj, 2 łyżki mąki pszennej, sól, olej roślinny do smażenia.
Szpinak – 1 kg świeżego szpinaku,
2 łyżki mąki, łyżka masła, pół szklanki
mleka, sól, ząbek czosnku.
Wykonanie – Z jaj oddzielić białka
od żółtek. Z białek ubić sztywną pianę, dodać żółtka i mąkę, wymieszać,
osolić, wylać na patelnię z rozgrzanym
tłuszczem. Smażyć na małym ogniu.
Gdy spód się dobrze zetnie, odwrócić na drugą stronę. Można przykryć
przykrywką – wówczas lepiej urośnie.
Ułożyć na rozgrzanym półmisku, przełożyć szpinakiem.

Przygotowanie szpinaku – umyty
szpinak zemleć w maszynce lub przetrzeć przez sito. Z masła i mąki zrobić
zasmażkę, rozprowadzić mlekiem.
Zasmażkę połączyć ze szpinakiem,
zagotować, doprawić do smaku solą
i roztartym czosnkiem.
Letnia zupa
jarzynowa
Składniki – 3 młode marchewki, pietruszka, por, seler, pół szklanki zielonego groszku, pół kalafiora,
3 ziemniaki, pół szklanki śmietany,
łyżka masła roślinnego, sól, 2 łyżki
posiekanej zieleniny.
Wykonanie – oczyszczone i umyte
warzywa (marchew, pietruszka, seler)
zetrzeć na tarce lub pokroić na paski
i udusić na tłuszczu, dodać pozostałe
warzywa. Gdy zmiękną, zalać wodą,
dodać groszek, rozdrobniony kalafior i pokrojone w kostkę ziemniaki.
Ugotować do miękkości. Podprawić
śmietaną. Przed podaniem wsypać
posiekaną zieleninę.
Jagodzianki
Składniki –
Ciasto: 1 kg mąki, 2 szklanki mleka,
6 jaj, 1 opakowanie masła roślinnego,
1 szklanka cukru, 10 dag drożdży, cukier waniliowy, sól.
Nadzienie: 1,5 kg jagód, 1 szklanka cukru.
Wykonanie – Drożdże rozmieszać
w naczyniu ze szklanką mleka, dodać łyżeczkę cukru i 2 łyżki mąki. Rozczyn zostawić do wyrośnięcia. Jajka wymieszać
z cukrem. Masło rozgrzać. Do przesianej
mąki dodać jaja, masło, wyrośnięte drożdże oraz resztę mleka. Wyrabiać ciasto

aż stanie się pulchne i nie będzie lepić
się do rąk, pozostawić do wyrośnięcia.
Następnie kolejno rozwałkowywać porcje, wykrawać krążki i napełniać je jagodami wymieszanymi z cukrem, zlepić
brzegi. Ułożyć na blasze posmarowanej
tłuszczem i pozostawić do wyrośnięcia.
Wyrośnięte jagodzianki posmarować
jajkiem i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec około 20 minut.
Napój z mleka
zsiadłego,
rzodkiewek
i szczypiorku
Składniki – 3 szklanki zsiadłego
mleka, pęczek rzodkiewek, łyżka posiekanego szczypiorku, sól do smaku.
Wykonanie – mleko zsiadłe schłodzić i roztrzepać. Rzodkiewki drobno
pokroić lub zetrzeć na tarce, szczypiorek posiekać, wymieszać z mlekiem.
Doprawić do smaku solą.
Knedle
z truskawkami
Składniki – 1 kg ugotowanych
ziemniaków, 25 dag mąki, 2 jajka, truskawki, sól, 4 dag masła do polania,
łyżka tartej bułki, cukier do posypania.
Wykonanie – ugotowane ziemniaki zemleć w maszynce, wymieszać
z surowymi jajkami, dodać mąkę, zagnieść ciasto, nie wyrabiać. Umyte
i osuszone truskawki ułożyć na kawałki
ciasta i uformować knedle. Ugotować
w osolonej wodzie. Podawać na gorąco polane tłuszczem i posypane zrumienioną bułką tartą.
Przepisy wybrała: Bożenna Warda
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „STOKROTKA” w Kozuli
informuje, że w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska przy udziale Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje Projekt
„Nauka trwa całe życie”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Więcej informacji na stronie stowarzyszenia
www.sws-stokrotka.pl
lub pod numerem tel. 83 343 34 70
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Stoimy przed nowym wyzwaniem

Rozmowa z Mieczysławem Romaniukiem dyrektorem Zespołu Szkół
im Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
* Szkoła obchodzi jubileusz 40.
lecia istnienia, powstała w 1971 r.,
pracę w tej placówce rozpoczął pan
w 1978 r. a w 1982 r. w lipcu został
jej dyrektorem.
Jest pan związany ze szkoła niemal od początku, a pana kadencja to
czas jej rozwoju. Jakie więc refleksje
towarzyszą w czasie przygotowań do
tego jubileuszu?
– 40 lat to jednocześnie mało
i dużo. Czas ten podzieliłbym na dwa
okresy, ale nie jest to podział precyzyjny.
Szkoła została powołana w 1971 r.
ponieważ kolei brakowało wykwalifikowanej kadry. Była to konieczność, a jednocześnie nie było miejsca gdzie można byłoby umieścić
szkołę. Do dziś uczą u nas nauczyciele, którzy pamiętają ten pierwszy
szkolny barak i spartańskie warunki
nauki i pracy. Żeby szkoła mogła się
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rozwijać i żyć swoim życiem należało
przede wszystkim zmienić warunki
lokalowe. Dopiero po paru latach,
w 1984 r. uzyskaliśmy nowe pomieszczenia po przeniesieniu służby handlowej do innego obiektu. Ale nadal
był to ten sam barak. Decyzją Ministra
Komunikacji z dniem 1 września 1986
r. powstaje Zespół Szkół Zawodowych
Polskich Kolei Państwowych.
W listopadzie tego roku obchodziliśmy 15.lecie istnienia szkoły, która
pomimo bardzo złych warunków lokalowych, ale dzięki oddanemu gronu
nauczycieli i instruktorów rozwijała
się i kształciła kadry dla kolei. Zajmowaliśmy pierwsza miejsca w ogólnopolskim konkursie „O lepsze wyniki
nauczania i wychowania młodzieży”.
Nagrodą był puchar przechodni, który
pozostał w naszej szkole.
Dopiero w październiku 1990 roku
szkoła została przeniesiona do wyremontowanych pomieszczeń po zgrupowaniu wojsk kolejowych. Przekazano nam również teren, który szybko
zamienił się w plac budowy.
W 1993 r. szkołę przemianowano
na Zespół Szkół Kolejowych i 10 listopada weszliśmy do nowego obiektu
szkolnego. W 1995 r. powstał nowy
budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną, salą konferencyjną.
Mieliśmy nareszcie nowoczesną,
doskonale wyposażoną placówkę
oświatową, która kształciła na miarę
potrzeb XX i XXI wieku.
Dla nas wszystkich związanych
z tą szkołą był to naprawdę wielki skok
cywilizacyjny. Mogliśmy się skupić
na nauczaniu oraz tworzeniu
atrakcyjnej oferty dydak t ycznej szko ł y
dostosowanej do
rynku pracy.
Rozwój szkoły polegał na tej
dwutorowości,
długo bowiem baza lokalowa ograniczała nasze możliwości.
Ale nie t ylko
szkoła się zmieniała zmieniał się
świat wokół nas.
Niż demograficzny st worz ył no-

we problemy, zawężyliśmy kierunki
kształcenia jak i typy szkół. Mamy
mniej młodzieży niż moglibyśmy wykształcić, ale sytuację tę, na którą nie
mieliśmy wpływu, traktujemy jak problem do rozwiązania.
W nowym roku szkolnym 2011/12
będziemy dysponowali bursą szkolną, a więc do szkoły możemy przyjąć
młodzież z daleka. Dotychczas z naszej oferty edukacyjnej mogła korzystać młodzież, która miała dojazd
do Małaszewicz. Wzbogaciliśmy też
bazę o nowe inwestycje, tym razem
powstał kompleks boisk sportowych
ze sztuczną nawierzchnią i 100 metrową bieżnią.
Reagujemy na potrzeby rynku
pracy. To przecież w Małaszewiczach
powstały pierwsze klasy mundurowe
w powiecie bialskim, które do dziś cieszą się zainteresowaniem młodzieży.
Kiedy zaczęła się rozwijać w szybkim
tempie gospodarka rynkowa jako
pierwsi podjęliśmy kształcenie spedytorów i agentów celnych. W dalszym ciągu poszukujemy interesującej
oferty edukacyjnej. W nowym roku
szkolnym wprowadzimy klasy licealne o profilu ratowniczo-pożarniczym.
* A może brak wystarczającej ilości młodzieży wynika z lokalizacji placówki, właściwie na wsi, a nie z niżu
demograficznego, bowiem oferta edukacyjna szkoły jest atrakcyjna i dostosowana do potrzeb rynku pracy?
– Z perspektywy lat pracy jestem
przekonany, że powstanie szkoł y
w środowisku wiejskim jak i jej utrzymanie się tutaj świadczy, że była i jest
potrzebna. Przede wszystkim umożliwiła młodzieży z gminy Terespol
i gmin ościennych oraz młodzieży
zainteresowanej naszą ofertą edukacyjną zdobycie pożądanego wykształcenia. Szkołę opuściło ponad
5 tysięcy absolwentów, fachowców
różnych specjalności i dziedzin, którzy dzisiaj piastują bardzo odpowiedzialne funkcje jak i stanowiska. Tą
rzeszę absolwentów kształciło wielu
wspaniałych pedagogów, a liczba ich
nie jest mała, ponad 300 nauczycieli,
którzy w różnych okresach czasu uczyli w tej szkole.
Trzeba pamiętać, że zawsze byliśmy szkołą zawodową, kształcącą
w konkretnych zawodach. Refor-
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ma edukacyjna z końca lat 90.XX w.
praktycznie zlikwidowała szkolnictwo
zawodowe, co też miało wpływ na
ilość zainteresowanej naszą szkołą
młodzieży.
Skutkiem tej reformy jest fakt, że
podjęliśmy się prowadzenia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.
Jesteśmy jako szkoła ściśle związani ze środowiskiem Małaszewicz, na
pewno jesteśmy ważnym elementem
rozwoju tej osady.
* Jubileusz jest okazją pochwalenia się swoją kadrą pedagogiczną.
Osiągnięcia szkoły na niwie dydaktycznej, sportowej, artystycznej,
organizacyjnej, społecznej to przede
wszystkim ich zasługa – nauczycieli
i instruktorów nauki zawodu. Mamy
gabloty pełne pucharów, dyplomów,
których z roku na rok przybywa. Nasza
szkoła jest miejscem organizowania
wielu uroczystości, zawodów, spotkań, imprez o zasięgu powiatowym
i wojewódzkim, a mając na uwadze
40 mijających lat byliśmy nawet gospodarzami imprez krajowych i międzynarodowych.
Mamy bardzo dobry chór szkolny, który występuje na naszych uroczystościach, ale jest też zapraszany
i występuje sławiąc szkołę w regionie
i poza granicami kraju. To wszystko
zasługa naszych nauczycieli.
Z okazji jubileuszu chciałbym też
przypomnieć, że nie wszyscy doczekali tego dnia. Wśród nich jest mój
poprzednik dyrektor Tadeusz Wądołowski, człowiek wielce oddany szkole
i bardzo życzliwy młodzieży. Nie żyje
już dwoje wicedyrektorów Bronisław
Karmasz i Maria Kral i wielu nauczycieli. Dużo im zawdzięczamy i staramy się
o nich zawsze pamiętać składając wiązanki i zapalając znicze na ich grobach.
* Panie dyrektorze pominął pan
aspekt osobisty, jest pan twórcą
sukcesów szkoły, a pana wypowiedzi towarzyszy pewna melancholia,
brzmi to tak, jakby problem braku
młodzieży was przerósł i grozi wam
prawie koniec świata?
Tegoroczny jubileusz zbiegł się
w czasie z taką eskalacją problemu
ilości młodzieży, ale tak jak już mówiłem, liczyliśmy się z tym problemem
i dlatego otwieramy bursę. Cały czas
też myślimy o modyfikacji kierunków
kształcenia. Jestem przekonany, że poradzimy sobie, szkoła już nie raz była
w trudnej sytuacji i potrafiliśmy pokonać problemy, i tak będzie tym razem.
Melancholia? To nie jest melancholia, to tylko lekki spadek entuzjazmu
w budowaniu czegoś nowego. Przez
wiele lat byłem zaangażowany bar-
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dzo osobiście w budowę i rozbudowę
szkolnej infrastruktury, nowoczesne
wyposażenie placówki. Nie tylko ja,
ale też i grono pedagogiczne, młodzież
widzieliśmy i odczuwaliśmy trudne
warunki lokalowe. Nie patrzyliśmy na
zegarek, byliśmy w szkole tak długo,
jak tego wymagała sytuacja. My pamiętamy jak budowaliśmy zręby tej
szkoły, mieliśmy świadomość, że to od
nas zależy przetrwanie tej placówki. Ta
idea naprawdę nas jednoczyła. Była
wspaniała atmosfera pracy i zawsze

wielka radość z każdego sukcesu. I to
świadczyło o naszym zaangażowaniu,
oddaniu, a przede wszystkim powołaniu i chęci budowania szkoły na miarę
naszych marzeń.
Dużo pracy, trudu, zaangażowania
wymagało tworzenie nowoczesnej
placówki oświatowej. Mamy szkołę
o jakiej marzyliśmy i …po prostu stoimy przed nowym wyzwaniem. To
wszystko.
Dziękuję za rozmowę:

Szanowni Państwo!!!
Oddaję do Waszych rąk Monografię Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach,
którą wydaliśmy z okazji 40.lecia istnienia placówki.
Zaczynaliśmy od szkoły przyzakładowej a obecnie kształcimy na wysokim poziomie w szkołach ponadgimnazjalnych, które tworzą Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach.
Prawie od początku istnienia szkoły
ciągle szukano atrakcyjnych zawodów
i specjalności jak również poszerzano
kształcenie o nowe typy szkół po to,
żeby zachęcić jak największą liczbę
młodzieży do podjęcia edukacji w naszej szkole. W dalszym ciągu poszukujemy interesującej oferty edukacyjnej.
O d 1 9 9 9 r. o rganem prowadzącym szkołę jest Staro s t wo Pow i a towe
w Białej Podlaskiej.
Wybór patrona
przypadł już w czasach kiedy mieliśmy
świadomość czekających nas zmian. Reforma oświaty podcięła
korzenie szkolnictwa
zawodowego, którego poziomem nie tylko nasza szkoła, ale
kraj mógł się szczycić. Problemy dotknęł y wszystkie w Polsce szkoły zawodowe
i technika. Żadnej satysfakcji nie daje fakt,
że dziś już to wiedzą w
Ministerstwie Oświaty,
na maturę wróciła matematyka.
A wracając do naszego patrona w 2000
roku sięgnęliśmy po
czł owieka, k tór y w
swoich czasach też

doświadczył chimeryczności losu.
Władysław Stanisław Reymont zanim stał się wybitnym intelektualistą,
pisarzem, noblistą w czasach młodości był dróżnikiem, pracował na kolei
warszawsko-wiedeńskiej. I nie wykluczone, że w stróżówce dróżnika powstawały pierwsze utwory literackie.
Postać patrona pozwala nam w pięknej metaforze uchwycić historię naszej
szkoły. Szkoły, o czym jestem głęboko
przekonany, mającej przed sobą wiele
sukcesów i dobrych lat.
Zapraszam Państwa do zapoznania
się z historią i dniem dzisiejszym naszej
szkoły, w czym pomoże ta publikacja.
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Żałoba
po śmierci
marszałka
Józefa
Piłsudskiego
Biała Podlaska warta przy symbolicznym
grobiePiłsudskiego rynek 1935 r.

O godzinie 20.45 w niedzielę 12
maja 1935 roku w Belwederze zmarł
Józef Piłsudski. 17 maja po mszy św.
w katedrze św. Jana, rozpoczął się pochód wzdłuż szpaleru kilkudziesięciu
tysięcy osób na Pole Mokotowskie,
gdzie odbyła się ostatnia defilada
przed trumną Marszałka. Ustawiono
trumnę na specjalnej kolejowej platformie i przy dźwiękach „Pierwszej
Brygady” oraz raptownie zmienionej
pogodzie, silnej burzy z grzmotami
i piorunami, stolica żegnała Piłsudskiego. Pociąg żałobny przez noc jechał do Krakowa, po drodze dziesiątki
tysięcy ludzi przy zapalonych ogniskach żegnało Marszałka.
W sobotę 18 maja w Krakowie ks.
arcybiskup A. S. Sapieha odprawił
krótkie modły. Pochód ruszył na Wawel. W katedrze przemówił prezydent
Mościcki: Cieniom królewskim przybył
towarzysz wiecznego snu. Skroni jego
nie okala korona, a dłoń nie dzierży
berła. A królem był serc i władcą woli
naszej./.../ Dał Polsce wolność, granice,
moc i szacunek. Generałowie zanieśli
trumnę do krypty św. Leonarda , gdzie
spoczęła obok sarkofagu Sobieskiego.
Śmierć Piłsudskiego wywarła na
świecie ogromne wrażenie. Podkreślano znaczenie, rolę i zasługi w odzyskaniu niepodległości. „Królewski”
pogrzeb Marszałka świadczył o uczuciach jakie żywili Polacy.
Głęboko przeżyli śmierć Piłsudskiego Podlasiacy. W Białej Podl. już
13 maja został zorganizowany Powiatowy Komitet Obchodu Uroczystości
Żałobnych z udziałem płk. Jana Świąteckiego – dowódcy 34 pp, ks. kan.
Stefana Ginalskiego, ks. Kazimierza
Światopełk-Mirskiego, Prezesa Rady
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Powiatowej BBWR, inż. Leona Sakowicza – Prezesa zarządu koła Związku
Legionistów Polskich i POW, F. Jasińskiego z FPZOO i in.
Na ręce starosty składali kondolencje przedstawiciele urzędów: burmistrzowie Białej i Terespola, Urząd Skarbowy, wójtowie wszystkich gmin, UP-T;
wojska, organizacji: BBWR, Legion Młodych, ZS, PCK, OSP, FPZOO, Palestra
Adwokacka, Związki Kombatantów;
przedsiębiorstw: PWS oraz Fabryka
sztyftów i kopyt Raabego, cechów;
mniejszości narodowych i związków religijnych: Zarządu Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej, kupcy żydowscy, Organizacja Syjonistyczna, Towarzystwo Tarbut,
parafia prawosławna i przedstawiciele
ukraińskiej emigracji politycznej; redakcja „Głosu Społecznego”.
Na Placu Wolności w Białej Podl.
Pomnik Odrodzenia został udekorowany zielenią spowitą krepą oraz
portretem Wodza. Honorową służbę
wartowniczą pełniły oddziały ZS i PW,
hufce szkolne, Legion Młodych. We
wszystkich kościołach odbyły się żałobne nabożeństwa zamówione przez
Dowództwo Garnizonu, Radę i Zarząd
Miasta, OSP, Związek Pracowników
Samorządu i Skarbowców, Cechy Rzemieślnicze i Kupiectwo, modlono się
w cerkwi i synagodze. 16 maja w 483
wsiach i osadach powiatu zostało
odczytane Orędzie Prezydenta RP.
W dniu pogrzebu 18 maja na stadionie 34 pp polową mszę św. celebrował
ks. kan. S. Ginalski, podniosłe kazanie
wygłosił ks. prefekt Leśniowski. Po nabożeństwie przy licznie zgromadzonej
ludności miasta i okolic, wojska, organizacji, przed symboliczną trumną na
lawecie przemawiali ks. K. ŚwiatopełkMirski i inż. L. Sakowicz.
Wszystkie Zarządy Gmin miejskich
i wiejskich odbyły uroczyste posiedzenia Rad specjalnie dla złożenia hołdu
Zmarłemu. Komitet Powiatowy uroczystości żałobnych został powołany

13 maja i zarządził zorganizowanie
akademii żałobnych we wszystkich
483 miejscowościach powiatu. Ludność powiatu z własnej inicjatywy
bądź organizacji założyła żałobne
opaski. Wieczorem 16 maja o godzinie 20. 45 zapłonęło kilkaset ognisk
w świetle których odczytano orędzie
Prezydenta RP. Na terenie powiatu
bialskiego w świątyniach wszystkich
wyznań i religii odprawiono nabożeństwa żałobne. W gminach wójtowie,
związki i organizacje wysłali depesze
kondolencyjne na ręce starosty i do
Prezydenta RP.
Wiele osób w Terespolu 13 maja
słuchało radia z nadzieją, że może
smutna wiadomość o zgonie Marszałka zostanie odwołana. W mieście rozplakatowano orędzie Prezydenta RP.
Dnia 18 maja w kościele parafialnym
podczas nabożeństwa żałobnego ks.
dziekan Michalik wygłosił podniosłe
kazanie podkreślając doniosłość czynu Marszałka w maju 1926 roku. Ten
sam duchowny w świątyni unickiej
w zwięzłych słowach podnosił czyny
i zasługi Marszałka Polski dla Niepodległości Polski. W Janowie Podlaskim
14 maja została odprawiona msza św.,
którą celebrował ks. rektor Seminarium Duchownego w asyście wszystkich księży i alumnów. Po drugiej
mszy żałobnej 18 maja przy pomniku
Marszałka zostało złożone ślubowanie
przez organizacje i społeczeństwo.
Rada Miejska uchwaliła wyasygnować
na Kopiec 50 zł oraz wziąć gremialnie
udział w pielgrzymce do Krakowa.
W Kodniu odprawiono szereg nabożeństw żałobnych przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej. Ludność rolnicza samorzutnie
przerwała pracę w polu, pozamykano sklepy, wszystkie stowarzyszenia
odbyły nadzwyczajne żałobne posiedzenia. Urządzono zbiórkę na Kopiec
Niepodległości im. J. Piłsudskiego
w Krakowie, która dała sumę 40 zł 47
gr. W synagodze modły odprawił rabin Z. Rabinowicz. Na ręce starosty
adresy kondolencyjne złożyły: Zarząd
Gminy Kodeń, Kierownik Szkoły Powszechnej, ZS, OSP, LOPP, Związek
Rezerwistów, Gminna Komisja Oświaty Pozaszkolnej, Posterunek Policji
Państwowej, UP-T, Ognisko Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Męskiej
i Żeńskiej, Klasztor OO. Oblatów. Wójt
gm. Łomazy w poufnym sprawozdaniu dla Przewodniczącego Wydziału
Powiatowego poinformował m. in.
o postawie duchownego: W dniu
16 V r. b. o godz. 10 rano w kościele
parafialnym odbyło się uroczyste na-
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bożeństwo żałobne odprawione przez
proboszcza ks. Hegiera, który po odprawieniu modłów wygłosił przemówienie sławiąc Marszałka. Przemówieniem byliśmy bardzo zaskoczeni,
gdyż w/w znany jest jako fanatyczny
przeciwnik Marszałka. W Dobratyczach /gm. Kostomłoty/ w spotkaniu
przy ognisku wzięła udział dziatwa
szkolna i część ludności, która jest
z dala od haseł komunistycznych.
W Sitniku Rada Gminy uchwaliła nazwać pierwszą wybudowaną szkołę
im. Marszałka i ubiegać się o zmianę
nazwy wsi Porosiuki na Legionowo,
ponieważ pozostał tu jeszcze ślad rusycyzmu, w zwalczaniu którego wiele
zasług położył Marszałek. W Sitniku
ludność przy ognisku wysłuchała
orędzia, które odczytał ziemianin Ludwik Kugler, przemówień: kierownika
szkoły J. Olesiaka o życiu i czynach
Marszałka, sekretarza gminy W. Kosińskiego o wymarszu w 1914 r. Komendanta na czele Legionów do walki
o wolność oraz jednego z gospodarzy,
który mówił o zasługach dla kraju Marszałka. Po nabożeństwie 18 maja odbyło się uroczyste zebranie sołtysów
w Zarządzie gminnym. Potem licznie
zebrani obywatele wysłuchali transmitowanych przez radio uroczystości pogrzebowych w Krakowie. Rada
Gminy Dobryń, organizacje, szkoły
i ziemiaństwo złożyła wyrazy głębokiego bólu i żalu oraz ślubowała zachować w sercach swoich wskazania
Marszałka służenia Narodowi. Rada
Gminy Kobylany ślubowała: w pracy
swojej kierować się wskazaniami Marszałka , w codziennym życiu utrwalać
potęgę Polski, realizować Jego ideę.
W Konstantynowie Rada Gminy na
specjalnym posiedzeniu uchwaliła 100
zł na budowę Kopca Piłsudskiego oraz
postanowiła rozpocząć budowę domu
ludowego im. Marszałka, samorzutnie
urządzona zbiórka dała 80 zł na ten cel.
Po nabożeństwie wszystkie wieńce
złożono na wspólnej mogile Poległych
Żołnierzy Polskich 1920 roku, znajdującej się na cmentarzu kościelnym.
W Sidorkach pod sprężystym kierownictwem Stanisława Czajkowskiego
- Prezesa Komitetu Gminnego BBWR
urządzona zbiórka na Kopiec Marszałka w samej wsi Sidorki dała 32 zł, powzięto odpowiednie uchwały, nastrój
głębokiego żalu i smutku... W dniu
pogrzebu 18 maja ludność świętowała z wyjątkiem bardzo małych wypadków, jak to, miało miejsce w maj. Kozula, gdzie służbę zmuszono do pracy
w polu, winę w tym wypadku ponosi
zarządzająca majątkiem p. Hufnagiel
Stefania, która o uroczystościach po-

grzebowych była powiadomiona, we
wsi Sidorki nie uszanował święta gospodarz p. Olesiejuk Tomasz /.../ oraz
we wsi Kaliłów część mieszkańców
skomunizowanych nie świętowała.
W Huszczy po nabożeństwie 18 maja
ludność cywilna od pracy jednak nie
powstrzymała się i wróciła do swoich
zajęć w polu. W Pratulinie po uroczystym nabożeństwie okolicznościową
mowę wygłosił ks. kan. Pieńkowski
sławiąc czyny i życie Piłsudskiego
i polecając duszę Jego modłom wiernych. Następnie pochód z wieńcami
i sztandarami przybył na mogiłę poległych żołnierzy w roku 1920, gdzie
odbyła się akademia. Potem zebrał się
Komitet, który postanowił m. in.: wysłać delegację na pogrzeb, zawieść na
Kopiec ziemię zebraną z pobojowisk
nadbużańskich. Na posiedzeniu 17 maja Rady Gminy Bohukały postanowiono m.in.: Uczcić zmarłego Pierwszego
Marszałka Polski Obywatela Honorowego gm. Bohukały 5 minutową ciszą
z chwilą wyruszenia z Warszawy do
Krakowa pociągu ze zwłokami, ślubując jednocześnie, że Duch Jego z nami
pozostanie na zawsze, /.../ wybudować
pomnik Pierwszego Marszałka Polski przy Zarządzie gminnym lub przy
kościele w Pratulinie. W Leśnej Podl.
wartę honorową przed Pomnikiem
Niepodległości z portretem Marszałka
pełnili uczniowie Seminarium Nauczycielskiego, ZS oraz harcerze w okresie
13-18 maja. W dzień pogrzebu ludność
w większości powstrzymała się od
pracy za wyjątkiem folwarku Nosów.
Ludność gm. Witulin do żałoby odniosła się na terenie całej gminy z całą powagą chwili bez względu na wyznanie
lub zapatrywania polityczne. Na łódź
podwodną im. Marszałka sumę 50 zł
uchwaliła RG w Sworach.
„Głos Społeczny” z 24 maja 1935 r.
poinformował czytelników, że organizowana jest pod kierownictwem
Stefana Modlińskiego – starosty bialskiego, pielgrzymka do Krakowa dla
złożenia ostatniego hołdu Wielkiemu
Wodzowi. Chętnych już było około
2000 osób.
Zjazd delegatów Kół Młodzieży
Wiejskiej, który odbył się 2 VI 1935
r. w Białej Podl. ze względu na żałobę ograniczył się do spraw organizacyjnych. Zjazd otworzył Prezes Jan
Makaruk i odczytał przyrzeczenie
młodzieży dochowania wierności Ojczyźnie w myśl wskazań Wielkiego
Marszałka Józefa Piłsudskiego./.../
Dla uczczenia pamięci zmarłego Wodza Zjazd uchwalił nazwać Fundusz
Stypendialny Młodzieży Wiejskiej
imieniem Marszałka Piłsudskiego oraz
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zatwierdził statut funduszu, na który
w drodze dobrowolnych ofiar zebrano
ponad 1000 zł.
Starosta bialski Stefan Modliński
w tajnym sprawozdaniu na potrzeby
Wydziału Społeczno-Politycznego UW
w Lublinie z 2 VI 1935 r. podsumował
przebieg żałoby w powiecie po śmierci
Marszałka: W okresie pogrzebowym
w najmniejszej nawet wiosce odczuć
się dało niekłamaną głęboką żałobę
- uwydatniającą się w masowym braniu udziału ludności we wszystkich
uroczystościach urządzanych czy to
samorzutnie czy to prze różne organizacje społeczne. Starosta informował
też o postawie opozycji w okresie żałoby: W uroczystościach wspomnianych
brali również udział nieoficjalnie członkowie Stronnictw opozycyjnych przywdziewając opaski żałobne na rękawy.
Prezes Powiatowego Zarządu Stronnictwa Narodowego Leon Kuczyński
wydał do placówek w powiecie okólnik – że zezwala członkom na wzięcie
udziału w uroczystościach – zwraca im
jednak uwagę – by w uroczystościach
zachowali powagę chwili.
Zupełnie inaczej ten okres na wsi
w swoim pamiętniku ocenił znany
w powiecie działacz ruchu ludowego
E. Biełuszko: Śmierć Marszałka Józefa
Piłsudskiego, który zmarł w dn. 12 maja
1935 r. niewiele wzruszyła mieszkańców wsi, w kilka dni po jego śmierci tu
i ówdzie wspominano jeszcze o marszałku i jego działalności, w końcu
przestano się interesować tym wydarzeniem, a zwrócono szczególną uwagę na zbliżające się wybory do Sejmu.
Szczepan Kalinowski

Biała Podlaska rynek dekoracja magistratu
wzwiązku ze śmiercią marszałka
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Prezentacje Literackie

kryją w sobie tysiące wierszy
patrzysz nagim pytaniem
znasz zaklęcie
popłyńmy rwącym nurtem rzeki

Nr 27 (redakcja mig; informacja@mbp.org.pl)

Krzysztof Pogorzelski
(Terespol)

oczy masz piękne

to nic że bywam tak często
twój kot czasem
na moim podwórku łapie hultaje
będę pisał kolejne
w szarej kopercie
ze znaczkiem i stemplem koniecznie
głuptasie
oczy masz piękne
zza firanki wpatrzone
w skrzynkę na listy

modlitwa o małą iskierkę
daj iskierkę
rozniecę z niej pożar
niech płonie
na przekór
drepczącym po ziemi
nielotom
daj mi siebie
całą
a ja
ze słów
plaster miodu ulepię
pod drzewem
gdzie wyciąłem scyzorykiem
kwadratowe serce
***
zagram na tobie
melodię najsłodszą
bez partytury
wydobędę kwinty
oktawy i decymy
niech brzmią
nutki ulotne

***
w koronach ciernistych drzew
pogrążone w modlitwie
ptaki
wrośnięte w mogiły korzenie
jak bezdenne koszmary
jeszcze świst kul słychać
ziemia dusi krzyk niestrawiony
pamięć pruje spokój
trącone wiatrem liście
niosą szept
lecz nie zna mowy drzew
ludzkie plemię

wszystko odbyło się
zgodnie z prawami fizyki
i trwało tylko chwilę
tymczasem gdzieś poza tym
co nazywamy czasoprzestrzenią
maleńki chłopiec uśmiechnął się
całkiem niewinnie
gdy na jego dłoni
pękła mydlana bańka
równie niewinnie
zanurzył patyczek w wodzie z płynem
i puścił następną

***
złoto liści
przysypał zmrok
gdy weszli na scenę
muzyka Szopena
rozbrzmiała zapachem jassmine

***
w moim wierszu
siedzi mężczyzna przy stole
popija kawę

poruszyła serca
odpłynęły z nurtem niezliczonych
dźwięków
do krainy gdzie muzyka
ma tylko początek
po koncercie A. Jagodzińskiego
Biała Podlaska 17.10.2010

czas
jak kot na fotelu
przeciąga się leniwie
od losu nie żąda zbyt wiele
spłacił niejedną pożyczkę w banku życia
skrzydła sprzedał w lombardzie
za trzy grosze
wystarczyło na drewniany dom
kawę
i karmę dla kota

po życiu

prawdziwa wieczność
jest wbrew naturze człowieka
pozbawiona czasu
konieczna i niezmienna
przeraża
bo życie to ruch

przed dwunastą
rankiem jestem rozmontowany
w dzień okrutnie codzienny
znów kanapka z serem
kupionym w Biedronce
inna nie będzie
przecież sam sobie robię śniadania
radio katuje listą przebojów
czekam na Lady Zgagę
jak na wyrok
a jestem recydywistą
***

nieskończona skończoność
to tylko wieczna sekwencja marności
pozbawiona sensu
przeraża jeszcze bardziej

Gdyby mieli silniejszą głowę
i więcej smaku, byliby astronomami.
(„Pijacy”, Zbigniew Herbert)
po równi chwiejnopochyłej
wraca z kolejnej podróży
niedoszły astronom
wyklęty przez żonę i dzieci

chwila istnienia

poranek malowany szeptem

ludzie jak co dzień
zajęci byli swoimi sprawami

śnieg jak biel pościeli
upranej przez matkę
która zniesie wszystko
to jeszcze nie tu
jeszcze parę kroków

usta i oczy
niezbadane przestrzenie pożarów
jak ogrody wiecznych kwiatów

nie słyszano trąb drących niebo na strzępy
nie było deszczu meteorytów
czterech jeźdźców
czterdziestu dni sromoty
legionów kościeji
stugłowych smoków pijących krew

jesteś
oddechem na mym ramieniu
szepczącym okruchami wczorajszej nocy
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jutro rano spotkasz go na rogu
zbierającego drobne
na kolejną podróż do gwiazd
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Kolory albo magia
pewnego popołudnia
Nie wiem jak Wy ale ja tak mam,
że czasami myśli zdobię kolorami,
i może to głupie, ale kolejne wydanie Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego ((2/2011) zawsze już będzie
malowało mi się na zielono. Przyczyna? Muszę was rozczarować, prozaiczna. Po prostu czytanie rozpocząłem w … parku Radziwiłła, a mamy
przecież maj, który jest magiczny
i miejsce takoż, a i pierwszy artykuł Ernesta Szuma - zaczynający się od
fragmentu Psalmu 115: Nie nam, nie
nam panie, lecz Twemu imieniu daj
chwałę!, motta templariuszy.
Rzuciłem okiem na tytuł, w zasięgu wzroku była ławka, przysiadłem
na moment i wsiąkłem na dłużej. Bo
jakże nie, czytając o nadbużańskim
przyczółku legendarnego zakonu.
Czaru tekstowi dodaje cytowany odpis nadania prz ez Księcia Konrada
Mazowieckiego zamku w Drohiczynie,
wraz z terenami leżącymi między Bugiem a Nurcem.
Dalej zapachniało wspomnieniami i zrobiło się biało-czarno (jak na
starej fotografii). Szczególnie urzekły mnie wspomnienia Klementyny
Szydłowskiej, chyba nie przez przypadek umieszczone po sąsiedzku
z artykułem Andrzeja Tłomackiego
o Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym Białej Podlaskiej, które wywołują refleksje o losach ludzkich,
dziwacznie pisanych przez zawiłości
naszych dziejów. No bo czyż bardzo,
bardzo wielu Polaków, Białorusinów,
Ukraińców, Niemców, podobnie jak
pani Klementyna, nie było rzuconych
w jakiś punkt na mapie, by przeżyć
tam swoje życie, w sposób zupełnie
nie zamierzony, nie przewidziany, nigdy nie planowany, a jednak chyba
w sumie szczęśliwy?
No … i to co lubię, to co kocham,
to co … czyli łyk poezji. W tym numerze wiersze bialskiej poetki Katarzyny Sawczuk. Nie chcę nic sugerować, ale spośród zamieszczonych
przykleił y się do mnie dwa. Nie,
proszę nie myśleć, że inne to kiepskie, czy coś w tym rodzaju. Wcale
nie, ale te dwa to szczególne perełki. Oczywiście moim skromnym
zdaniem, czyli zdaniem zwykłego,
nałogowego czytacza poezji. Otóż,
te dwa wiersze, to trzy sekundy

i hebrajskie dzieci. W pierwszym
urzekł mnie klimat i koloryst yka,
w drugim właściwie wszystko: rytm,
myśl, tragizm.
hebrajskie dzieci
i jeszcze my jak te hebrajskie dzieci
zrodzone wśród gazów z zachodu
wśród gazów ze wschodu
wśród głodu
kto jeszcze łaknie naszego chleba (…)
I tradycyjnie już recenzje. Nie
wiem jak Wy, ale zwykle od nich zaczynam lekturę Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego. Tym razem zeszły
jakby na dalszy plan. zdystansowane
templariuszami, co mam nadzieję wybaczy mi autorka dwóch znakomitych
recenzji - pani Maria Makarska. Tym
razem, w artykule Jestem tym o czym
o sobie opowiadam, prezentuje twórczość nauczyciela-poety z Serpelic,
tegorocznego jubilata (70 rocznica
urodzin) Franciszka T. Krasuskiego,
autora książki poetyckiej p.t. Ptaki
z szuflady, ilustrowanej przez Annę
Lisiecką-Machut. Pani Maria m.in.
napisała: Franciszek T. Krasuski jest
w Serpelicach wszystkim znany, każdy
tam powie, że to wyjątkowy człowiek
i poeta (…). Tu dodam od siebie, iż nie
tylko w Serpelicach, ale na naszym
Podlasiu jest wielu takich, kt:órzy
znają i cenią sobie twórczość pana
Franciszka. Bo jakże nie, skoro on tak:
w jesienny wieczór
gdy się wspomnienia unoszą (..)
gdy mgły zwiastujące zimę
wyrastają z oddechu
zasypiającego Bugu (…)
wtedy
rozmawiam z czasem przeszłym
i płynę łódką pamięci
Drugi z artykułów Marii Makarskiej, to recenzja tomiku Pauliny
Maciejuk … nie wiem …skąd słona
łza, szóstego z serii „Biblioteczka
Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Podobnie jak autorka artykułu, także i ja wiersze Pauliny Maciejuk przeczytałem wielokrotnie, ba,
z niektórymi się nawet w jakiś sposób
zaprzyjaźniłem. No bo …
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dom
ogród szczęścia i dzieciństwa
wiary nadziei miłości
ogród przeszłości i uczuć
który kwitnie
nie tylko wiosną
Każde słowo mówi samo za siebie.
Prawda? Aż nie chce się wierzyć, iż
słowa te skreśliła poetka w tak młodym wieku. A skoro młodzi ludzie
piszą tak dojrzałe i mądre wiersze, to
jestem bardzo spokojny o losy tego
świata.
Nie można również nie wspomnieć o tekście Juraty Bogny Serafińskiej Między macedońską Ochrydą
… a polsko-białorusko-ukraińskim Bugiem. Mowa w nim o Antologii Współczesnych Sztuk Słowiańskich, pod
tytułem Między Ochrydą a Bugiem.
Niniejsza pozycja jest niezw ykła.
Wystarczy zerknąć na samą okładkę,
zaprojektowaną przez Kamila Krowickiego, aby już nigdy tego widoku nie
zapomnieć. A zagłębiwszy się w treść,
wsiąknąć na bardzo długi czas. Nie
wierzycie?
Helena Romaszewska
niczyja
przyjaciołom znad Buga …
z tej i tamtej strony
z rodzinnego domu
o brzasku wyrwana
z korzeni
dzieciństwa pozbawiona
przez most na Bugu
przerzucona jak worek ze zbożem
(…)
- patrzcie
polaczka ucieka
nie oglądaj się dziecko
za tobą granica
przede mną
obcych ludzi nieufne spojrzenia
- patrzcie
ruska przyjechała
No i na deser Międzywojenne
dzieje Białej Podlaskiej. Wiem, wiem,
straszny gaduła ze mnie Ale jak nie
wspomnieć o tekście, w którym autor
maluje na czarno i biało, z lekkim odcieniem lat minionych, jak w starych
fotografiach, wymienione w tytule
lata. To Bogusław Korzeniewski recenzuje dzieło prof. Henryka Mierzwińskiego Biała Podlaska w latach
1918 – 1939.
To wszystko po prostu wciąga.
Mirosław Chodynicki
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Wernisaż
Agnieszki
Hryniewskiej

XIII Międzynarodowy Sejmik
Klubów Olimpijczyk
Gospodarzem tegorocznego Sejmiku była Podlaska Rada Olimpijska.
Uczestników powitał prezes Janusz
Kochan. Otwarcia Sejmiku dokonał
Andrzej Kraśniki – prezes PKOL. Jako
kolejny zabrał głos sekretarz generalny PKOL – Adam Krzesiński, który
przedstawił rolę Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków w krzewieniu idei olimpijskiej.
Podziękował za pracę. Jednocześnie
wymienił kilka najlepiej działających
klubów, których działalność inspiruje młodzież, aby zainteresować się
sportem. Miło nam poinformować, że
wśród wymienionych znalazł się Klub
Olimpijczyka z Terespola.
W wieczornym bloku artystycznym wystąpili: Łukasz Łukasiewicz,
formacja taneczna „Kadryl” i gwiazda wieczoru: Janusz L askowski.
W sobotę kontynuowaliśmy obrady
plenarne. Zapoznaliśmy się z obiektami sportowymi miasta Białystok
istniejącymi i planowanymi. Poznaliśmy przykłady wykorzystania wizerunku olimpijczyków w promocji
miasta. Redaktor Henryk Urbaś dokonał prezentacji: przeżyjmy to jeszcze raz „Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i Vancouver”. Wystąpili goście
zagraniczni: Marian Kaczanowski zaprezentował dorobek Klubów Olimpijczyka Litwy, Roman Grzybowski
na Ukrainie. Po południu mieliśmy
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W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rossoszu odbyło się spotkanie,
podczas którego miejscowa poetka i malarka Agnieszka Hryniewska
prezentowała swoje utwory. Licznie
przybyli na wernisaż goście mogli
podziwiać wystawę 16 obrazów olejnych o tematyce sakralnej i pejzaże,
a także posłuchać czytanych przez autorkę wierszy, wierszy przepojonych
patriotyzmem o Ojczyźnie, Bogu i Papieżu Polaku. Całość była przetykana
pieśniami sentymentalno-patriotycznymi w wykonaniu zgromadzonych,
a prym wiodły jej koleżanki z Zespołu
„Zielawa”. Dwugodzinne spotkanie
obyło się w miłej i pogodnej atmosferze. Uczestnicy spotkania chcieli je
przedłużyć, gdyż życzeń i gratulacji
nie było końca.
Krystyna Żelazowska

okazję obejrzenia lekkoatletycznych
zawodów sportowych z ceremoniałem olimpijskim. Uczestniczyliśmy
również w wycieczce turystyczno –
krajoznawczej do Białowieży, gdzie
zwiedzaliśmy muzeum i rezerwat.
W Skansenie Sioło Budy obejrzeliśmy program artystyczny - występy
regionalne i uczestniczyliśmy w konkursie wiedzy olimpijskiej. W Pikniku
Olimpijskim uczestniczyło 25 Olimpijczyków. Wśród nich: Wojciech
Fortuna, Adam Krzesiński, Marian
Sypniewski, K r ys t yna Danilcz yk
Zbawska, Marek Leśniewski, Irina
Sziłowa, Aleksander Kuryłowicz.
Ostatni dzień pobytu, to również
obrady plenarne, a zwłaszcza dyskusja. Zastanawiano się, co zrobić
z Konkursami Wiedzy Olimpijskiej.
Domagano się jasnych deklaracji ze
strony PKOL, czy jest zainteresowany
ich kontynuowaniem. Większe zainteresowanie i zaangażowanie powinno
być również ze strony telewizji. Wiele
słów zarzutu padło pod adresem Regionalnych Rad PKOL.
Zabierający kolejno głos dziękowali za przyjacielskie przyjęcie przez
gospodarzy, za możliwość wymiany
doświadczeń. Wszyscy wysoko ocenili
merytoryczną tematykę spotkań, dziękowali również za możliwość kontaktu
z działaczami z Ukrainy i Litwy.
Krystyna Pucer, Joanna Moździerz
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Sarmacka
noc muzeów

Inspiracją do tegorocznej nocy muzeów, organizowanej już po raz piąty
przez Muzeum Południowego Podlasia
w Białej Podlaskiej, stała się aktualnie
prezentowana wystawa „Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Znany z powieści
Sienkiewicza bojowy duch sarmatyzmu wskrzeszony został na wystawie
nie tylko opisami i fotografiami, ale też
oryginalnymi kostiumami filmowymi
z ostatniej ekranizacji trylogii - „Ogniem
i mieczem”. Zainteresowanie kulturą
sarmacką jest wciąż żywe, co przejawia
się zwłaszcza zamiłowaniem do stroju
szlachcica polskiego z XVII, XVIII w., wykorzystywanego przez bractwa kurkowe,
grupy rekonstrukcji historycznej, a także
przez wiele lokalnych towarzystw, nawiązujących w ten sposób do najlepszych tradycji patriotycznych.
W klimat Rzeczpospolitej szlacheckiej wprowadziła przybyłych
do Parku Radziwiłłowskiego gości grupa rekonstrukcji historycznej Regiment
Cywilband, odtwarzająca XVII-wieczny oddział piechoty
cudzoziemskiego autoramentu
oraz królewskiej gwardii przybocznej za panowania Wazów
w Polsce. W XVII w. armia polska składała się z autoramentu narodowego i cudzoziemskiego, do którego należeli:
rajtarzy, arkebuzerzy, dragoni i piechota niemiecka.
H. Sienkiewicz w „Ogniem
i mieczem” i „Panu Wołodyjowskim” dokładnie opisał sposób
walki polskich dragonów, a w adaptacji
„Potopu” w reżyserii Jerzego Hoffmana
pokazano walki rajtarii Bogusława Radziwiłła z Tatarami dowodzonymi przez
Andrzeja Kmicica. Przybyli do Białej
siedemnastowieczni żołnierze w malowniczym umundurowaniu, uzbrojeni
w arkebuzy i muszkiety prezentowali
układ szyku wojennego, strzelali z armaty, walczyli na szable. Publiczność,
zwłaszcza ta najmłodsza, aktywnie włączała się w pokazy, nawet białogłowy
próbowały sił w walce na szable.
Sarmackie uczty nie obywały się
bez muzyki i tańców, których również nie zabrakło podczas muzealnej
imprezy. Najpierw damy towarzyszące żołnierzom zaprezentowały barokowe tańce, a następnie panowie
w strojach szlacheckich i mundurach

wojskowych z czasów II Rzeczypospolitej wraz z wytwornymi
amazonkami zatańczyli przed budynkiem muzeum poloneza, do
którego licznie włączyli się goście. Korowód par, tańczących
przy muzyce kwartetu smyczkowego warszawskiej orkiestry
„Sinfonia Iuventus”, wkroczył
uroczystym krokiem do wnętrza muzeum, gdzie odbył się
koncert barokowej muzyki.
W ten wyjątkowy dla muzeum
dzień otwarta została nowa wy-

stawa „W drewnie i w kolorze” prezentująca twórczość rzeźbiarza ludowego
Zbigniewa Chalimoniuka z fotografiami Piotra Grzegorzewskiego. Ekspozycja składa się z prac powstałych
w ciągu trzydziestoletniej pracy twórczej autora, której owocem są liczne
wyobrażenia Chrystusa Frasobliwego,
Madonny, aniołów, ale też figurki rolników, muzykantów, diabłów i in. Tę
oraz pozostałe ekspozycje muzealne
można było zwiedzać do późnych godzin wieczornych.
Violetta Jarząbkowska

„Jeżowóz” dla
Konkurs
najmłodszych recytatorski

18 odbył y się warsztaty przyrodnicze ,, Jeżowóz” dla uczniów
Szkoł y Podstawowej w Dobryniu
Dużym i Szkoły Podstawowej w Kijowcu. W warsztatach uczestniczyło
36 uczniów kl. II-VI ze szkoły w Dobryniu Dużym i 25 uczniów ze szkoły w Kijowcu. Opiekę nad uczniami
sprawowali nauczyciele: Agnieszka
Trwoga, Elżbieta Kotyra, Justyna
Niedźwiedzka, Barbara Taruc, Dariusz Pietraczuk. Szkolnym koordynatorem projektu był nauczyciel
przyrody Grażyna Olchowik.
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w Łomazach
W Gminnym Ośrodku Kultur y
w Łomazach odbyły się eliminacje
gminne XXX Małego Konkursu Recytatorskiego. Komisja zakwalifikowała
do eliminacji powiatowych 4 osoby.
W kategorii klas I-III są to Nikola Sobechowicz i Julia Wysokińska. Natomiast
klas IV-VI Agnieszka Korzeniewska
i Marta Kurianowicz.
S.H.
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Na ludowo w Drelowie
21 maja po raz pierwszy na terenie
Gminnego Centrum Kultury w Drelowie odbyły się Eliminacje Powiatowe
do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych. Organizowały je Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Starostwo Powiato-

we w Białej Podlaskiej oraz Gminne
Centrum Kultury w Drelowie. Na terenie powiatu bialskiego jest bardzo
dużo wykonawców muzyki ludowej,
k tór z y pielęgnują pr zekaz y wane
z pokolenia na pokolenie pieśni czy
melodie. Można było tego doświad-

Śpiewali w Łomazach
18 maja już po raz siódmy odbyły
się Powiatowe Prezentacje Wokalne w
Łomazach. W konkursie udział wzięło
43 uczniów z placówek oświatowych
należących do powiatu bialskiego
(m.in. z Łomaz, Rossosza, Piszczaca,

Terespola, Kodnia, Tucznej, Wisznic,
Rokitna, Leśnej Podlaskiej, Horodyszcza, Białej Podlaskiej). Soliści startowali w 3 kategoriach: klasy I-III i IV-VI
szkoły podstawowe oraz gimnazjum.
Każdy z solistów wykonywał po jed-

czyć podczas drelowskich eliminacji,
gdzie w przeglądzie wzięło udział aż
14 wykonawców z terenu powiatu
bialskiego. Jury - konsultanci Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (organizatora festiwalu) nie miało
łatwego wyboru. Przegląd w powiecie bialskim bowiem charakteryzuje
się wysokim poziomem artystycznym
prezentacji i ilością bardzo dobrych
wykonawców, którzy już są uznawani
w środowisku. Po naradzie wybrano
laureatów, którzy zaprezentują się na
eliminacjach wojewódzkich, a może
potem na Ogólnopolskim Festiwalu.
Zostali nimi: Zespół Śpiewaczy Bagnoszki z Drelowa, Zespół Śpiewaczy „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej,
Zdzisław Marczuk, a w kategorii Duży – Mały: Kapela „Leśniańskie Nutki”
z Leśnej Podlaskiej. Tradycyjnie już
laureaci zaprezentują się na Dożynkach Powiatowych i wtedy to także
otrzymają przewidziane nagrody. Jury podkreśliło, że w porównaniu do
innych powiatów województwa lubelskiego wyróżniamy się największą
liczbą młodych talentów, które stają
do konkursu Duży-Mały. Świadczy to
o tym, że tradycja śpiewacza czy muzyczna nie zaginie skoro mistrzowie
przekazują ją młodemu pokoleniu.
AJ

nej piosence w języku polskim. Jury
oceniało przede wszystkim poprawność wykonania utworu, intonację,
emisję głosu, dobór repertuaru oraz
wyraz artystyczny. Organizatorem
konkursu był Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej. Patronat nad imprezą objął
Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.
Sławomir Hordejuk

Najlepsi z najlepszych

Jury w składzie: Jarosław Michaluk
(przewodniczący), Andrzej Maziejuk
i Dariusz Lipicki (członkowie) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria soliści z klas I-III szkoła podstawowa: I m. - Natalia Marczuk (Tuczna), II m. - Karolina Cegłowska (Wisznice), III m. - Nikola Sobechowicz (Łomazy), Wyróżnienie – Kacper Chwedoruk
(Rokitno)
Kategoria soliści z klas IV-VI szkoła podstawowa: I m. - Adrian Litewka (Biała
Podlaska), II m. - Sandra Fuks (Łomazy),
III m. - Klaudia Peszuk (Terespol), Wyróżnienie - Jowita Korbal (Terespol)
Kategoria gimnazjum: I m. - Katarzyna
Iwaniuk (Terespol), II m.- Agata Sadowska (Rossosz), III m.- Małgorzata Weres
(Terespol), Wyróżnienie - Małgorzata
Oleszczuk (Terespol).
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łu, przekazał swoją dietę w wysokości
1000 zł. Za te pieniądze oraz kwotę
pozyskaną z rady rodziców zakupione zostało profesjonalne oświetlenie
teatralne. - Młodzież i nas łączy wspólna pasja - mówi Magdalena Artecka. Świetnie nam się pracuje. Próby odbywają się po lekcjach i trwają zazwyczaj
3-4 godziny. Jedyną niedogodnością
jest to, że część zespołu dojeżdża do
szkoły z okolicznych miejscowości
gimbusem i w przypadku zwołania
próby muszą na własną rękę organizować sobie powrót do domu. Chcę
w tym miejscu podziękować rodzicom
tych dzieci, że z wielkim zrozumieniem
odnoszą się do tego problemu - podkreśla nauczycielka.
Barbara Brodacka

„Romeo i Julia”
w nowoczesnej odsłonie
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chotyłowie może być dumne ze swojej
młodzieży. Grupa taneczna z tej szkoły
przygotowała już dwa bardzo udane
spektakle muzyczne. Pierwszy, musical „Taniec wampirów” wystawiony
w ubiegłym roku został bardzo dobrze
przyjęty przez społeczność lokalną.
Obecnie prezentowany „Romeo i Julia”
jest równie entuzjastycznie odbierany
przez widzów. Oba musicale powstały pod artystyczną opieką Magdaleny
Arteckiej i Rafała Barszczewskiego,
nauczycieli miejscowego gimnazjum.
Próby do musicalu „Romeo i Julia”
trwały od października bieżącego roku
szkolnego. Najpierw odbył się casting
do głównych ról. Wybór był bardzo
trudny, gdyż wszyscy uczestnicy castingu byli świetnie przygotowani stwierdza Magdalena Artecka.
Ćwiczyli po 15 godzin na dobę
Tytułowe role w najsłynniejszej
historii miłosnej otrzymali uczniowie
klasy Ib - Hubert Makarewicz i Anita
Wasiak. Klaudia Góźdź zachwyciła
opiekunów własną interpretacją roli pani Capuletti, natomiast Martyna
Lichaczewska doskonale wcieliła się
w rolę pana Capuletti. Później przystąpiono do opracowania scenariusza.
Porywającą i żywiołową choreografię
opracowała Magdalena Artecka, zaś
efekty specjalne i świetlne przygotował Rafał Barszczewski. Kostiumy,
makijaż, dialogi to pomysły młodzieży
i opiekunów. Obecnie grupę stanowią 23 dziewczęta i tylko 4 chłopców.
„Musical to dla nas zupełnie nowe do-

świadczenie, tego nie było do tej pory
w naszej szkole. Wszystkie interesujemy się tańcem i śpiewem, dlatego
od samego początku bardzo zaangażowałyśmy się w przedstawienie” mówi Kasia Świrska. - Nie ma dla nas
zbyt długich prób, podczas trzydniowych warsztatów tanecznych, które
zorganizowali nam p. Magda i p. Rafał, ćwiczyliśmy po 15 godzin na dobę
z przerwą na jedzenie i sen. Atmosfera
jest fajna, wszyscy świetnie się dogadujemy. Jesteśmy wdzięczni naszym
opiekunom, że poświęcają nam swój
wolny czas - zaznacza Kasia. - To dla
nas najlepsza rozrywka, chcemy to
robić, bo bardzo to lubimy i choć treningi są nieraz ciężkie, to satysfakcja
po udanym występie wynagradza
nam wszystko - dodaje Dominika Soćko – musicalowa Rosalina. -To bardzo
utalentowana młodzież i praca z nimi
to przyjemność. Zawsze są radośni
i pełni zapału, niezmordowani w czasie prób. Często konsultujemy z nimi
pewne sprawy dotyczące sztuki, oni
są kreatywni, pomysłowi, to po prostu fantastyczna grupa - chwali swoich
podopiecznych Rafał Barszczewski.
Opiekunowie grupy tanecznej pracują
społecznie. Scenografia i kostiumy to
efekt pomysłowości gimnazjalistów,
opiekunów oraz przeglądu zawartości szaf w gronie rodziny i znajomych.
Przewodniczący rady gminy Piszczac ubiegłej kadencji, Kamil Kożuchowski, zachwycony występem młodzieży i poruszony brakiem jakiegokolwiek wsparcia finansowego dla zespo-
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Seminarium
bibliotekarzy

„Cudze chwalicie swego nie znacie”
jest to hasło szkolenia wyjazdowego
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Adresatami seminarium są bibliotekarze
pracujący w bibliotekach publicznych
powiatu bialskiego. Głównym założeniem szkoleń jest pokazanie uczestnikom jak zmieniają się nasze biblioteki
dostosowując się do nowych standardów pracy, obsługi użytkowników
a także wymogów estetycznych jakie
powinny spełnić nowoczesne placówki
kultury. Zmiany te są możliwe dzięki
zaangażowaniu pracowników placówek bibliotecznych oraz wsparciu samorządów lokalnych i ogólnopolskich
programów skierowanych do bibliotek.
Przy okazji wizytowania bibliotek bibliotekarze poznają inne piękne i ciekawe zakątki powiatu oraz miejsca gdzie
integruje się środowisko mając na celu
pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego.
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Gmina Rok itno
Obchody I Gminnego Dnia Strażaka Gminny Rokitno, które odbyły
się 15 maja w Olszynie, rozpoczął
przemarsz pocztów sztandarowych
i pododdziału, poprowadzony przez
druha Stanisława Chomicza – komendanta gminnego. Jacek Szewczuk wójt
Gminy Rokitno, a zarazem prezes Za-

I Gminny Dzień
Strażaka
w Olszynie
rządu Gminnego ZOSP RP w Rokitnie
przywitał zebranych. Szczególne słowa skierował do druhów ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy
Rokitno. Przed uroczystą msza św.
odprawioną w intencji strażaków i ich
rodzin, nastąpiło otwarcie i błogosławieństwo nowowybudowanego garażu dla OSP Olszyn. Wstęgę przecięli:
Wacław Sudewicz – sołtys wsi Olszyn
oraz naczelnik miejscowej OSP, Helena Nieścioruk, ks. Roman Sawczuk,
Marek Chwalczuk, ks. Marek Kot, ks.
Zbigniew Hawryluk, Jacek Szewczuk
oraz Henryk Marczuk – mieszkaniec
Olszyna.
Agata Sudewicz

Medale i odznaczenia otrzymali
1. Odznakę Zasłużony dla Powiatu Bialskiego:
Piotr Zajko – OSP Olszyn
2. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Tadeusz Łozak – OSP Olszyn, Robert Zajko – OSP Olszyn.
3. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
Jarosław Marczuk – OSP Olszyn, Tomasz Semeniuk – OSP Olszyn
Tomasz Pietruczuk – OSP Olszyn, Zdzisław Orysiak – OSP Olszyn
4. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
Marcin Czuhan – OSP Olszyn
5. Odznakę Wzorowy Strażak:
Iwona Marczuk – OSP Olszyn, Agata Sudewicz – OSP Olszyn, Anna Zajko
– OSP Olszyn, Maciej Ciesielczuk – OSP Olszyn, Przemysław Ciesielczuk –
OSP Olszyn, Przemysław Karwowski – OSP Kołczyn, Jarosław Pawłowicz
– OSP Kołczyn, Artur Szymczuk – OSP Rokitno, Tomasz Szymczuk – OSP
Rokitno, Michał Makarewicz – OSP Rokitno, Daniel Lewczuk – OSP Lipnica,
Paweł Niczyporuk – OSP Lipnica, Łukasz Maksymiuk – OSP Lipnica, Marek
Łukaszuk – OSP Lipnica
6. Odznakę za „Wysługę Lat – 25 lecia”:
Ryszard Zajko – OSP Olszyn
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Swoją obecnością uroczystość
uświetnili:
ks. Roman Sawczuk kapelan diecezjalny straży pożarnej, ks. Marek Kot - kustosz Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie,
gminny kapelan straży pożarnej,
ks. Zbigniew Hawryluk - proboszcz
parafii w Malowej Górze, ks. Grzegorz Matysiak - wikariusz parafii
w Malowej Górze, Marek Chwalczuk
-z-ca Komendanta Miejskiego PSP
w Białej Podlaskiej, Monika Matwiejuk - pracownik Biura Terenowego
ZOP ZOSP RP w Białej Podlaskiej,
Marzenna Andrzejuk - radna Rady
Powiatu Bialskiego i członek zarządu, Ryszard Boś - radny Rady Powiatu Bialskiego, Ryszard Marczuk
– komendant Placówki Straży Granicznej w Bohukałach, Magdalena
Kłusek - pracownik Placówki Straży
Granicznej w Bohukałach, Helena
Nieścioruk - przewodnicząca Rady
Gminy Rokitno, Andrzej Brodacki –
v-ce przewodniczący Rady Gminy
Rokitno, Tadeusz Łukaszuk - dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego
w Rokitnie, Mirosława Szpyruk dyrektor Zespołu Szkół w Rokitnie,
Alicja Jawoszek – dyrektor Gminnej
Instytucji Kultury w Rokitnie, Bożena
Żuk - sekretarz Gminy Rokitno.
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za udział, ciężką pracę oraz dostarczenie nam miłych wrażeń podczas
występów.
A. Charczuk

Młodzi literaci
w Międzyrzecu
Podlaskim

„Tańczyć każdy może” - Rudniki 2011

17 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Krysińskiego
odbył się już VII Gminny Turniej Tańca dla Szkolnych Zespołów Tanecznych. Udział w turnieju wzięły szkoły
z Tłuśćca – opiekun Alicja Melaniuk,
Tuliłowa – opiekun Magdalena Semeniuk, Rogoźnicy – opiekun Anna
Kalinowska i Katarzyna Łysakowska
oraz gospodarze – opiekun Aneta
Charczuk. Zgodnie z obowiązującym
regulaminem przyjezdne szkoły zaprezentowały po dwa układy taneczne a uczniowie z Rudnik zatańczyli
cztery tańce (pop, hip-hop, jump style
i disco). Komisja sędziowska w składzie: przewodnicząca – Małgorzata
Hanas (GOK Międzyrzec Podlaski)
oraz członkowie – Janusz Paderewski
(Nadleśniczy Nadleśnictwa Miedzyrzec Podlaski) i Marta Semeniuk (rada
rodziców) nie miała łatwego zadania ponieważ szkoły bardzo solidnie
przygotowały się do turnieju. Układy
choreograficzne były zróżnicowane
i ciekawe a muzyka porywała do tańca również widownię (społeczność
uczniowską oraz grono pedagogiczne z Rudnik). Po przerwie na obrady,
w której tancerze i opiekunowie mogli posilić się słodkim poczęstunkiem
ufundowanym przez Radę Rodziców
działającą przy szkole w Rudnikach,
jury ogłosiło wyniki konkursu. III miejsce przyznano szkołom z Tuliłowa
i Tłuścca, II miejsce zajęła szkoła z Rogoźnicy minimalnie ustępując zwycięstwa gospodarzom – szkole z Rudnik.
Wszystkie szkoły otrzymały puchary
ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Miedzyrzecu Podlaskim,
które wręczył dyrektor szkoły Andrzej
Kurenda w asyścieMałgorzaty Hanas

i Janusza Paderewskiego. Opiekunowie i komisja otrzymali podziękowania przygotowane przez organizatorów. Niespodzianką dla uczniów był
konkurs na „Najlepszego tancerza”
w którym zwyciężyli Weronika Mikiciuk i Patryk Łopata z Rudnik oraz Natalia Matejek z Rogoźnicy. Uczniowie
otrzymali pamiątkowe tabliczki oraz
dyplomy. Wszystkie zespoły otrzymały zaproszenie na występy podczas Gminnego Dnia Dziecka, który
odbędzie się dnia 5 czerwca 2011 roku
w Halasach.
Organizatorzy Andrzej Kurenda
i Aneta Charczuk – dziękują gminnemu ośrodkowi kultury, radzie rodziców
oraz Nadleśnictwu Międzyrzec Podlaski
za wsparcie finansowe i organizacyjne
turnieju, a dzieciom i opiekunom grup

Wrażliwcy, którzy wnikliwie obserwują życie, a swoje refleksje przekładają w słowa – tak o zwycięzcach
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Konopnickiej mówił przewodniczący jury, Ryszard Kornacki. 28
maja w Międzyrzecu Podlaskim odbył
się finał szesnastej edycji turnieju. Komisja sędziowska w składzie – Ryszard
Kornacki, poeta, członek ZLP, Waldemar Michalski, poeta, krytyk literacki,
sekretarz redakcji kwartalnika „Akcent” oraz Krystyna Kornacka, sekretarz jury, prozaik – postanowiła przyznać 45 nagród – dla laureatów i wyróżnionych. Jak podają organizatorzy,
napłynęło 360 wierszy i 57 opowiadań
z całej Polski, głównie z powiatu bialskiego, ale również z Siedlec, Łukowa,
Lublina, Warszawy, Wrocławia, Poznania, Nysy, Gliwic, Jeleniej góry, Krakowa i innych. – Cieszy mnie obecność
posła Tadeusza Sławeckiego, który
jest mecenasem i inicjatorem regionalnych imprez kulturalnych. Muszę
przyznać, że z przejęciem czytałem
te teksty i byłem szczerze wzruszony. Nie możemy źle mówić o naszej
młodzieży, bo to młodzi i mądrzy ludzie – zaznaczył Kornacki, przewodniczący jury.
Tygodnik Podlaski

Finaliści mistrzostw LZS
Minął termin rozgrywek eliminacyjnych Mistrzostw Powiatowego
Zrzeszenia LSZ w Białej Podlaskiej
w piłce nożnej mężczyzn. W rundzie
wstępnej na czterech bialskich „Orlikach” wzięło udział 20 drużyn z całego powiatu.
Wyniki
I. Orlik w Kobylanach ( kierownik
eliminacji - Wiesław Rzymowski) 1.
miejsce - Małaszewicze, 2. miejsce
– Zalesie, 3 miejsce – Koroszczyn, 4.
miejsce – Kostomłoty, 5. miejsce Terespol, 6. miejsce - Kobylany. II. Orlik w Terespolu (kierownik eliminacji
- Wojciech Machnowski), 1. miejsce
– Olimpic, 2. miejsce - Mocny Full, 3.
miejsce – Migracja, 4. miejsce – Podaj
Piłkę, 5. miejsce - Coctail.
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III. Orlik w Łomazach (kierownik
eliminacji – Tomasz Doluk), 1. miejsce ORLIK Łomazy, 2. miejsce ORLIK
Rossosz, 3. miejsce METAN DĄBROWICA, 4. miejsce AZ BUD Romaszki,
5. miejsce Huszcza. IV. Orlik w Białej
Podlaskiej ul. Zygmunta Augusta 2
(kierownik eliminacji Stanisław Polaczuk) 1. miejsce – Arka, 2. miejsce
Jarex Mario Presto, 3. miejsce – Bank
Spółdzielczy Biała Podlaska, 4. miejsce – Zespół Muzyczny.
Awans zdobyły po dwie drużyny
z eliminacji. Finał mistrzostw przy
udziale ośmiu najlepszych drużyn, odbędzie się w sobotę 21 maja o godz.
10.00 na obiekcie Moje Boisko „Orlik”
2012 w Rossoszu.
Marek Czech
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Nadzieja dla
opuszczonych
dzieci
Los dzieci porzuconych i osieroconych od wielu lat stanowi przedmiot
troski zarówno władz jak i przedstawicieli wielu gremiów zawodowo
zajmujących się udzielaniem pomocy. W powiecie bialskim nadal jest
znaczna liczba dzieci pozbawionych
opieki. Za mało jest jednak rodzin zastępczych, które chciałyby stworzyć
im dom, w którym czułyby się bezpiecznie. Wiele dzieci czeka na nowych rodziców. Rodzinne formy opieki
nad dziećmi są najbardziej zbliżone
do naturalnego środowiska, w jakim
powinny wychowywać się dzieci. Rodzina zastępcza pozwala na względnie
normalne funkcjonowanie w małym
i bezpiecznym środowisku, jakim jest
rodzina. Dziecko nie jest w niej anonimowe. Ma opiekunów, którzy się o nie
troszczą i chronią przed doznaniem
krzywdy. Ma szansę poznać i nauczyć
się prawidłowych zachowań i relacji
w rodzinie. Dzięki rodzinie zastępczej
uniknie piętna sieroty i poczucia inności. Opieka zastępcza to szansa dla
wielu dzieci i ich naturalnych rodzin.
Zdobądź więcej informacji
Wszelkich informacji dla osób, które
chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej, III piętro, pokój
337, 338, tel. 0-83 343-70-66, 34329-82. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Białej Podlaskiej poszukuje kandydatów do pełnienia roli
rodziców zastępczych pochodzących z Powiatu Bialskiego. Jeżeli
czujesz potrzebę pomocy dzieciom
w trudnej sytuacji, chcesz podzielić
się miłością z dziećmi czekającymi
na twoją pomocną dłoń, jeżeli możesz zapewnić opuszczonemu dziecku godne życie zgłoś się do PCPR,
budynek Starostwa Powiatowego
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, III piętro pokój 337, 338, tel. (83)
343-70-66. Pracownicy Centrum
udzielą ci informacji: o warunkach,
które należy spełnić, by stać się rodziną zastępczą, obowiązkach i prawach rodziny zastępczej, pomocy
pieniężnej dla rodzin zastępczych.
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Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
w roku szkolnym 2010/2011 wzięli
udział w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez
Wyższą Szkołę Logistyki. Hubert Mikołajczuk był 24, a Bartosz Szymoniuk 22. Tegoroczna edycja olimpia-

Pojechali
na olimpiadę
logistyczną
dy zgromadziła na starcie rywalizacji
4673 uczestników reprezentujących
175 szkół z całej Polski. Znalezienie się
w gronie 53 finalistów, niezależnie od
zajętych przez nich miejsc, jest sukcesem uczniów i ich nauczycieli zasługującym na najwyższe uznanie. Również
ambicja pozostałych uczestników jest
godna podkreślenia, ponieważ dla
wielu z nich udział w olimpiadzie był
próbą skonfrontowania swoich sił
i umiejętności na nowym dla nich polu rywalizacji.

Utalentowana malarka
Ewelina Pieńkowska - uczennica klasy III Gimnazjum im. Unitów Podlaskich
w Łomazach zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Beskidy farbą malowane”. Organizatorem
konkursu była Ogólnopolska Akcja
„Poznaj Beskidy” i redakcja Magazynu
Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek, pod
honorowymi patronatami: Śląskiego
Kuratora Oświaty, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora
Oświaty, Marszałków Województwa:
Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego, Naczelnika Związku Harcerstwa
Polskiego, (nauczyciel – Grzegorz Kulicki). Konkurs był adresowany do uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Nagrodę – plecak górski i dyplom dostarczono pocztą. Uroczystego wręczenia
dokonała wicedyrektor Gimnazjum im.
Unitów Podlaskich w Łomazach podczas
Dnia Patrona Szkoły.
Grzegorz Kulicki

Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny
rozstrzygnięty
3 maja odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego na najładniejszy „Stroik Wielkanocny” zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łomazy. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach. Pomimo dużej rozpiętości wiekowej uczestników, poziom
był niezwykle wyrównany. Przy ocenie prac, jury szczególną uwagę zwracało na pomysłowość, precyzję wykonania, a także na akcenty tradycyjne
i świąteczną symbolikę. Podsumowanie konkursu umilił dzieciom słodki poczęstunek.
Bożena Kaczmarek
W kategorii klas I-III: I miejsce: 1. Marcin Kowieski kl. III a, 2. Nikola Sobechowicz kl. I a,
3. Gabriela Marciniuk kl. III b, 4. Zofia Kulawiec kl. III b.; II miejsce: 1. Michał Filipiuk kl.
Kl. III b, 2. Patrycja Derlukiewicz kl. III a, 3. Adrian Stankiewicz kl. III b, 4. Jolanta Piętka
kl. II a, 5. Klaudia Hołonowicz kl. III b, III miejsce: 1. Justyna Bajkowska kl. II a, 2. Adrian
Ignaciuk kl. III b, 3. Natalia Derlukiewicz kl. III b, 4. Natalia Krasuska kl. III b; Wyróżnienia:
1.Gabriela Telaczyńska kl. III a, 2. Hanna Nożyk kl. I b, 3. Katarzyna Sucharzewska kl. III b,
4. Julia Wysokińska kl. II a, 5. Kamil Belkiewicz kl. III a, 6. Adrian Kudewicz kl. III a, 7. Natalia Guz kl. III b, 8. Maciej Sobechowicz kl. III b, 9. Anastazja Stanilewicz kl. I b, 10. Gabriela
Dowhun kl. I a, 11. Julia Cydejko kl. Ib, 12. Daria Hordejuk kl. III b; W kategorii klas IV-VI: I
miejsce: 1. Łukasz Woszczyło kl. V a, 2. Kinga Krasa kl. V SP Dubów, 3. Natalia Bramek kl.
VI b; II miejsce: 1. Aleksandra Hołownia kl. VI SP Huszcza, 2. Barbara Oleszczuk kl. VI b;
III miejsce: 1. Mariola Trochonowicz kl. Iv b, 2. Dorota Trochonowicz kl. V b; Wyróżnienie:
1. Aleksandra Sacharczuk kl. V b, 2. Karolina Stankiewicz kl. IV b, 3. Agata Sobechowicz
kl. V b, 4. Karolina Kowalczyk kl. V b, Gimnazjum, Wyróżnienie: 1. Karolina Cydejko kl. I
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Święto inwalidów

14 maja w sali widowiskowej Osiedlowego Klubu Kultury „Eureka” przy
ul. Orzechowej 34 w Białej Podlaskiej
obchodzono uroczyście – Światowy
Dzień Inwalidy zorganizowany przez
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Białej Podlaskiej. Zaproszonych
gości reprezentowali: Marianna Tumiłowicz, dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego

w Białej Podlaskiej, która przekazała
organizatorom życzenia starosty Tadeusza Łazowskiego. W imieniu posła Adama Abramowicza – przesłanie
i życzenia złożył Dariusz Stefaniuk.dyrektor Biura Poselskiego Tegoroczne
obchody ŚDI odbywały się pod hasłem „Rehabilitacja zawodowa i społeczna – szansą na lepsze życie osób
niepełnosprawnych”.

W uroczystości wzięło udział
130 osób
Członków Oddziału Rejonowego
PZERiI w Białej Podlaskiej i zarządów kół związku w terenie tj. koła w Łomazach z przewodniczącą
E. Kalinowską, sekretarz. M. Kalinowskim i skarbnikiem A. Skurą,
Koła w Sławatyczach – z przewodniczącą Cz. Łukaszewicz, skarbnikiem A. Kuczyńską i sekretarzem
M. Hryniewiczem, koła w Rossoszu z z-cą przew. F. Maliszewskim,
skarbnikiem W. Maliszewską i czł.
M. Sałacką oraz koła w Konstantynowie z przew. H. Gołoś, czł. Zarządu:
Z. Zalewskim i z-cą przew. H. Gołoś.

Wystąpili na uroczystościach
1. Zespół Kapeli MOK w Białej Podlaskiej pod kier. Andrzeja Karasia
2. Zespół wokalny „Chwilka” pod
kier. Ireneusza Parafiniuka
3. Zespół dziecięcy z Chotyłowa –
kier. Ewa Lipowiecka
4. Zespół „Barwinek” Gminnego
Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
pod kierownictwem Mistrza Andrzeja Stępki.

Stanisław Supeł

Nowe obowiązki samorządów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
Samorządy województw, powiatów i gmin znalazły się w gronie podmiotów realizujących Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Nowe obowiązki z tym związane określa rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2011 Nr 24, poz. 128), które nałożyło na samorządy każdego szczebla odpowiednie zadania. Samorządy powiatów i gmin, m.in.:
• opracują powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego, uwzględniający potrzeby ludności powiatu
w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej,
• stworzą lokalne ośrodki pomocy kryzysowej oferujące poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego
zdrowiu psychicznemu,
• wspierać będą finansowo samopomocowe projekty rozwijające formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• zwiększą udział zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy.
Uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 5 maja 2011 r. powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W skład zespołu weszli przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim, Domów Pomocy Społecznej
w Kostomłotach i Konstantynowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Białej
Podlaskiej, Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz reprezentanci miast/gmin Międzyrzec Podlaski, Terespol, Wisznice.
16 maja 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, na którym przewodnicząca Jadwiga Patkowska z Powiatowego Ośrodka Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Międzyrzecu Podlaskim przybliżyła ideę Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i dokonała podziału obowiązków. Kolejne spotkanie 26 maja br. w Ośrodku „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej.
W terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. zespół ma za zadanie przesłać opracowany program powiatowy, a w terminie do 15 maja podmioty realizujące Program przesyłać będą ministrowi zdrowia roczne sprawozdania z wykonania
zadań objętych harmonogramem realizacji Programu w roku poprzednim.
Anna Jureczek
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Majówka
w Małaszewiczach
15 maja w Małaszewiczach, po raz
pierwszy od kilkunastu lat, odbył się
rodzinny festyn Majówka, zorganizowany przez sołtys Aldonę Woromiej,
radnego gminy Terespol Gabriela Gryciuka oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej „BUGOWIAKI” na czele z prezes Bogusławą Hawryluk. Imprezę prowadził Ryszard Korneluk, zaś oprawę
muzyczną zapewnił zespół „ASTERS”
z Terespola. Atrakcji podczas festynu
zdecydowanie nie zabrakło. Zabawne skecze, które bawiły publiczność
do łez, wystawiły dwie grupy kabaretowe. Młodsi kabareciarze z grupy
„Młode Liski” z Łobaczewa Małego w
krzywym zwierciadle pokazały lokalną rzeczywistość, zaś kabaret „TEN”
z Klubu Kultury Eureka w Białej Podlaskiej pokazał ironiczny obraz m.in.
współczesnej rodziny.
Duże zainteresowanie wzbudził
pokaz tańca współczesnego w wykonaniu grupy tanecznej „Flesz”
z Terespola, przygotowanej przez
Magdalenę Wieczorek. Atrakcję stanowiły także solowe występy młodych
wokalistów z Małaszewicz oraz Terespola, zwłaszcza niezwykle utalentowanej Katarzyny Iwaniuk.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zorganizował zawody dla dzieci
w jeździe na rowerze, zaś straż pożarna
zademonstrowała działania podejmowane w momencie wypadku komunikacyjnego. Pokazy przygotowały także
policja, urząd celny oraz straż graniczna, a także grupa harlejowców.
Po raz pierwszy odbył się także
„Bieg o Puchar Sołtysa”, w którym
udział wzięły dzieci oraz młodzież
z Małaszewicz. Zwycięzcy oraz wszyscy startujący otrzymali symboliczne
nagrody i medale. Niezwykle miłym
akcentem było pojawienie się na festynie posła RP Stanisława Żmijana,
burmistrza miasta Terespol Jacka Danieluka oraz przedstawicieli urzędu
miasta w Terespolu. Na Majówkę przybyli nie tylko mieszkańcy Małaszewicz,
ale także okolicznych miejscowości.
Wszyscy jednogłośnie twierdzili, że
impreza jest niezwykle udana, o czym
świadczy zwłaszcza fakt, że mimo
deszczu wszyscy doskonale się bawili do późnych godzin nocnych. Festyn
odbył się dzięki wsparciu wielu sponsorów, zwłaszcza Anny i Marka Zielonków, którzy udostępnili swój plac.
Kamila Korneluk
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To była już dziesiąta Olimpiada
Przedszkolaka zorganizowana przez
Klub Olimpijczyka w Terespolu. 31
maja na miejskim stadionie w sportowych zmaganiach wzięło udział 150
dzieci. Głównymi celami imprezy są:
popularyzacja sportu wśród przedszkolaków, poznanie różnych form
aktywności ruchowej, różnych form
zabaw, rozwijanie sprawności ogólnej, kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji, upowszechnianie aktywnego stylu życia na świeżym powietrzu
oraz idei olimpijskiej.
Zawody rozpoczęły się uroczystym przemarszem mał ych sportowców po bieżni. Flagę Olimpijską
wniosły: Patrycja Pawluczuk, Adam
Jaworski, Jagoda Gałabuda, Natalia
Romaniuk, Beniamin Chilimoniuk i
Szymon Cicho. Przy dźwiękach Hym-

nu Olimpijskiego flagę na maszt wciągnął burmistrz miasta Terespol, Jacek
Danieluk. Znicz Olimpijski w asyście
pani dyrektor Przedszkola Miejskiego, Joanny Oleszczuk podpalił Igor
Klujewski. Głos zabrał burmistrz,
Jacek Danieluk, który pogratulował
pomysłu organizatorom. Nawiązał
ciepły, serdeczny dialog z maluchami, w czasie którego dzieci wykazały
się dużą wiedzą na temat olimpizmu.
Wyraził nadzieję, ze wśród tych dzieci
wyrośnie przyszły Olimpijczyk. Dyrektor ZSO nr 1, Tomasz Oleszczuk
złożył życzenia wspaniałej zabawy i
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niezapomnianych wrażeń. Namawiał
dzieci do wysiłku fizycznego i kształtowania tężyzny fizycznej. Oficjalnego
otwarcia X Olimpiady Przedszkolaka
dokonała dyrektor przedszkola, Joanna Oleszczuk.
Organizatorzy przygotowali 22
różne, nietypowe konkurencje dostosowane do wieku i możliwości małych
sportowców. Każde z dzieci mogło popisać się swoją sprawnością fizyczną,
a często pomysłowością i spostrzegawczością. Zmagania miały charakter rekreacyjny. Nie było przegranych,
przeciwnie, każdy był zwycięzcą! Najbardziej liczył się ruch i dobra zabawa. Dzieci bawiły się świetnie. Widać
było, że są zmęczone, ale zadowolone. Uśmiechy dzieci, wesołe okrzyki,
wspólna zabawa bez podziałów i rywalizacji po raz kolejny udowodniły, że
warto organizować takie zawody. Było
wesoło i kolorowo, mamy nadzieję, że
maluchy zapamiętają imprezę do …
przyszłego roku.
Na zakończenie podsumowaliśmy
konkurs na Dyplom Przedszkolaka.
Wyróżnienie otrzymała Monika Starzyńska, I miejsce zdobyła Michalina
Postół. Obie z rąk sekretarza, Józefa
Paderewskiego otrzymały dyplomy
i nagrody. Każdy z uczestników zawodów otrzymał pamiątkowy dyplom.
Przedszkole Miejskie w Terespolu
otrzymało nagrody na kwotę tysiąca złotych ufundowane przez Urząd
Miasta w Terespolu. Klub Olimpijczyka składa serdeczne podziękowania młodzieży ZSO nr 1 za pomoc
w przygotowaniu i bardzo sprawnym
przeprowadzeniu zawodów!
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G m i n a Tu c z n a

Podróżowali po Europie
20 maja w Zespole Szkół w Tucznej obchodzono Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej pod nazwą
„Podróż po Europie”. Ideą i głównym
celem imprezy, która już na stałe wpisuje się w kalendarz imprez zespołu
szkół, jest przybliżenie – w atrakcyjnej
i dowcipnej formie – języka, tradycji,
osobliwości i smaków krajów europejskich. Do udziału w realizacji projektu
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS
w Tucznej zaprosili sąsiednie gimnazja
z Kodnia, Piszczaca, Sławatycz i Wisznic oraz LO w Wisznicach. Uroczystość
rozpoczęła Renata Fedorowicz.
W tym roku podróż po Europie
rozpoczęliśmy krótką ale za to dowcipnie i atrakcyjnie przedstawioną
historią powstania i jednoczenia się
państ w naszego kont ynentu pod
nazwą „Europa od starożytności po
współczesność”. Rozbawiła nas niepomiernie wesoła piosenka mitologicznej Europy opalającej się tam
„gdzie strumyk płynie z wolna”. Był
oczywiście, Zeus - kidnaper, a następnie oczom naszym ukazały się cztery
królowe w błękitach – Galia, Germania, Italia i Slawonia - alegorie średniowiecznej idei cesarza Ottona. W podróż wesołym pociągiem wyruszyliśmy z Polski w tradycyjnym już rytmie
poloneza w wykonaniu uczniów klasy
III A Gimnazjum w Tucznej. Po nich
gimnazjaliści z klasy I A przedstawili
udane inscenizacje legendy o powstaniu państwa polskiego i naszej małej
ojczyzny, czyli Tucznej. Potem pociąg
zatrzymywał się na kolejnych stacjach,
oferując mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń.
W Czechach powitała nas piosenką o malowanym dzbanku Helena
Wondraczkowa, w którą wcieliła się
uczennica klasy I B naszego gimnazjum. Mogliśmy także podziwiać cze-
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ski taniec narodowy, czyli polkę. Następnie wraz z licealistkami z Wisznic,
ubranymi w bajecznie kolorowe stroje
ludowe, udaliśmy się na południe do
Bułgarii. Dziewczęta wspaniale zatańczyły horę – ludowy taniec bałkański.
Mieliśmy także okazję poznać tradycje
kulinarne naszych dalekich sąsiadów.
Pożegnawszy Bułgarię, wraz z uczniami klasy III B gimnazjum w Tucznej,
wyruszyliśmy do Turcji. Uczniowie
zabawili się w amerykańskich turystów, zwiedzających ten egzotyczny
dla wielu Europejczyków kraj dwóch
kontynentów, którzy zakupiwszy na
targowisku dywan … odlecieli na nim,
oczywiście w wyobraźni. Nie obyło się
również bez uroczych hurys i tańca
brzucha. Po tych emocjach w przerwie popróbowaliśmy regionalnych
smakołyków i wzmocnieni na ciele,
a z radością w duszy zawróciliśmy
do Austrii. Zrobiło się lirycznie, bowiem uczniowie klasy II B naszego
gimnazjum oprócz interesujących
ciekawostek historycznych i geograficznych, z ogromnym samozapar-

ciem zatańczyli walca „Nad pięknym
modrym Dunajem”. Szczególnie na
twarzach chłopców widać było niezwykłą wprost determinację! Klimat
uległ zmianie, gdy wesoły pociąg
zatrzymał się na stacji Szwajcaria.
W konwencji dowcipnego wywiadu
z laureatami konkursu uczniowie z III
A zaprezentowali to, z czego ten kraj
słynie – 4 razy P: powaga, precyzja,
punktualność, pieniądze, czyli zegarki, banki, no i oczywiście … sery. Toteż nikt się nie spodziewał, że nagle
na scenę wbiegnie heavymetalowy
artysta z włosem w artystycznym
nieładzie, ostrym makijażu i rozlegną
się mrożące krew w żyłach tony ciężkiego rocka. To było coś niebywałego
i nic dziwnego, że występ ten zbudził
aplauz widzów.
Znad jeziora Leman na Zieloną
Wyspę – do Irlandii – przenieśli nas
gimnazjaliści ze Sławatycz. I oto zobaczyliśmy …. siebie – wycieczkę
uczniowską. Trafnie odmalowane
„typy” wycieczkowiczów wzbudziły
zrozumiały entuzjazm widowni. Jednakże największe brawa zyskali chłopcy wykonujący przebój zespołu U 2.
Świetnie ucharakteryzowani i ubrani
wydawali się być w swoim żywiole.
Nic dziwnego, że szwajcarski metalowiec nie wytrzymał i dołączył pod
koniec ich występu, czym wzbudził
radość nie do opisania.
Niemniejszą niespodziankę sprawili nam Szkoci – uczniowie II A,
zwłaszcza panowie w kraciastych
spódnicach, którzy z niebywałą powagą odtańczyli tradycyjny szkocki
taniec z mieczami. A ponieważ Szkocja
to kraj magii, elfów i czarów na zakończenie pojawiły się cztery wiedźmy
odprawiające tajemny rytuał nad kotłem. Były dymy i trzaski ale wszystko
pod kontrolą.
I. Tajchert
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Foto: A. Trochimiuk

Uczcili pamięć Stefana Polaczuka

Kolejny ciężar, przez Konrada Zielonkę z MULKS Terespol, zaliczony

Orlik Rossosz z pucharem starosty

Na boisku Orlik 2012 w Rossoszu
rozegrano finałowy turniej piłkarskich
mistrzostw powiatowego zrzeszenia
LZS w Białej Podlaskiej o puchar starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Trofeum po zaciętej walce zdobył
miejscowy Orlik Rossosz, wygrywając w finale z Jarex Mario Presto 4:2.
W meczu o trzecie miejsce Małaszewicze zwyciężyły Orlik Łomazy 5:2.
Dalsze lokaty zajęły: Olimpic, Zalesie
i Arka. Finałowe zawody poprzedzi-

ły cztery turnieje rundy wstępnej.
W Kobylanach wygrały Małaszewicze przed Zalesiem, Koroszczynem,
Kostomłotami, Terespolem i gospodarzami; w Terespolu - Olimpic,
wyprzedzając zespoły: Mocny Full,
Migracja, Podaj Piłkę oraz Coctail;
w Łomazach - miejscowy Orlik przed
Orlikiem Rossosz, Metanem Dąbrowica, AZ BUD Romaszki i Huszczą;
w Białej Podlaskiej – Arka przed Jarex Mario Presto, Bankiem Spółdziel-

W Terespolu zorganizowano zawody II Pucharu Polski juniorek i juniorów
do lat 15 w podnoszeniu ciężarów.
Były one jednocześnie Memoriałem
Stefana Polaczuka, zmarłego dwa
lata temu wspaniałego podlaskiego
trenera. Z tej okazji do nadbużańskiego miasta przyjechało 27 dziewcząt
oraz 94 chłopców z 36 klubów całego kraju. Nasz region reprezentowali
m.in. zawodnicy dwóch podlaskich
klubów: MULKS Terespol (trzecie
miejsce w klasyfikacji drużynowej,
za Polwicą Wierzbno i Tarpanem
Mrocza) oraz GOK Koroszczyn. Spośród nich drugie lokaty wywalczyli:
Konrad Zielonka (MULKS Terespol)
w kat. 77 kg (210 kg = 95+115) oraz
jego klubowy kolega Dawid Nazaruk
w kat. 85 kg (167 kg = 75+92). Ponadto
inny terespolanin Mateusz Skulimowski uplasował się na trzecim miejscu
w kat. 45 kg (109 kg = 49+60). Oto
lokaty innych naszych sztangistów
w czołowych dziesiątkach: kat. 45 kg:
6. Łukasz Kunc (MULKS); kat. 56 kg:
9. Kamil Dekiert (MULKS); kat. 69 kg:
9. Daniel Pilipczuk (GOK Koroszczyn);
kat. 85 kg: 2. D. Nazaruk, 4. Paweł Ptasiński (MULKS); kat. +85 kg: 4. Dawid
Stasiuk (MULKS).
(mf)
czym Biała Podlaska oraz Zespołem
Muzycznym.
Najlepszym bramkarzem decydującego turnieju uznano Marcina Mikiciuka (Orlik Rossosz), natomiast królem strzelców został Kamil Pawluczuk
(Małaszewicze). Czołowe drużyny
otrzymały puchary oraz medale. Wręczył im wójt gm. Rossosz Kazimierz
Weremkowicz. Mistrzostwa wsparły:
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Rossoszu, Zakłady Mięsne Felix w Rossoszu oraz
spółka Horyzont-In.
(mf)

W finale zwyciężyli piłkarze Orlika Rossosz
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Mistrzostwa LZS
w piłce nożnej
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Walczyli pod siatką w Komarnie Kolonii
W Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
odbył się II Powiatowy Turniej Siatkarski o Puchar starosty bialskiego
i wójta gminy Konstantynów. W za-

wodach wzięły udział reprezentacja
Szkoły Podstawowej z Komarna Kolonii, Cicibora Dużego, Hruda, Rokitna, Konstantynowa oraz Leśnej
Podlaskiej. Uroczystość rozpoczęła
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dyrektor Grażyna Jasińska-Pykało.
Sędzią głównym Turnieju był Stanisław Polaczuk. Przygotowaniem oraz
organizacją przebiegu zawodów zajęła się Monika Demianiuk nauczycielka wychowania fizycznego ze szkoły
z Komarna. W kategorii dziewcząt
Puchar Starosty Bialskiego i Wójta
Gminy Konstantynów zdobyła reprezentacja ze szkoły z Rokitna. Miejsce
II zajęły zawodniczki z Ciocibora Dużego, miejsce III zdobyła Szkoła Podstawowa z Leśnej Podlaskiej. Zawodniczki z Komarna zdobyły IV miejsce,
a z Konstantynowa V. W kategorii
chłopców również zwyciężyło Rokitno zdobywając I miejsce. Miejsce II
zdobyła reprezentacja z Komarna, III
Hrud, IV Konstantynów. Dyplomy oraz
puchary w imieniu starosty bialskiego
wręczała Elżbieta Głowińska - główny
specjalista do spraw turystyki i sportu,
w imieniu wójta gminy Konstantynów
Elżbieta Łazowska – sekretarz gminy
Konstantynów, oraz Grażyna JasińskaPykało – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Komarnie Kolonii.
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Foto GKS Janowia Janów Podlaski

Spor t

Jedna z prób podczas zawodów w Janowie Podlaskim

Dominowali podlasianie
52 zawodników z powiatu bialskiego i łukowskiego uczestniczyło w XIII
Integracyjnym Turnieju Siłow ym
o puchar wójta gm. Janów Podlaski
w wyciskaniu sztangi leżąc. Imprezę
zorganizował Gminny Klub Sportowy
Janowia, przy współpracy z Urzędem Gminy w Janowie Podlaskim,
Starostwem Powiatowym w Białej
Podlaskiej, Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Janowie Podlaskim oraz
Uczniowskim Klubem Sportowym
Dystans. W uroczystości otwarcia
wzięli udział: sekretarz janowskiej
gminy Adam Byszko, radna powiatu
bialskiego Agnieszka Jakoniuk, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Janowie Podlaskim Leszek
Chwedczuk oraz honorowy prezes Janowii Maciej Falkiewicz.
Sportowcy rywalizowali w jedenastu kategoriach wagowych, czterech
wiekowych, kategorii kobiet i open.
Miejsca na podium zajęli – do 44 kg:
1. Grzegorz Hładoniuk (Ostrów), 2. Daniel Malinowski (Jakówki), 3. Jan Hołaj
(Janów Podl.); do 48 kg: 1. Bartłomiej
Pikacz (Klonownica Mała), 2. Norbert
Lange (Janów Podl.), 3. Mateusz Andruszkiewicz (Janów Podl.); do 52 kg:
1. Marcin Górecki (Janów Podl.); do 56
kg: 1. Dominik Hryciuk (Janów Podl.),
2. Damian Szewczuk (Kajetanka),
3. Ernest Maślewski (Klonownica Mała); do 60 kg: 1. Łukasz Siawluk (Zalesie), 2. Maciej Trukawka (Zalesie),
3. Konrad Maślewski (Klonownica
Mała); do 67,5 kg: 1. Adrian Kopania
(Zalesie), 2. Marek Melaniuk (Zalesie),
3. Łukasz Borkusewicz (Biała Podl.);
do 75 kg: 1. Paweł Saniewski (Kozły),
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2. Tomasz Ossowski (Studzianka),
3. Sebastian Hryciuk (Konstantynów);
do 82,5 kg: 1. Maciej Laszewski (Janów Podl.), 2. Jarosław Kowalenko
(Biała Podl.), 3. Tomasz Brzozowski
(Janów Podl.); do 90 kg: 1. Grzegorz
Demianiuk (Janów Podl.); do 100 kg:
1. Krzysztof Celiński (Zalesie), 2. Robert Sierpatowski (Goliat Biała Podl.),
3. Sebastian Maksymiuk (Nowy Pawłów); +100 kg: 1. Grzegorz Nowicki
(Janów Podl.), 2. Daniel Gil (Koloseum
Łuków); kobiety: 1. Ewa Markowska
(AZS-AWF Biała Podl.), 2. Jolanta
Wrona (Zalesie), 3. Izabela Wawryniuk (AZS- AWF Biała Podl.); open:
1. K. Celiński – 128,4 pkt., 2. P. Saniewski – 118,8 pkt., 3. G. Nowicki –
118,6 pkt.
Najsilniejszym zawodnikiem turnieju został K. Celiński, który wprawdzie wycisnął tyle samo co G. Nowicki
(210 kg), ale miał mniejszą wagę ciała.
Najlepszą zawodniczką uznano J. Wronę. Nagrodzony też został najmłodszy
zawodnik, czyli ośmioletni janowianin
Maciej Charytoniuk, który uporał się
z ciężarem 20 kg, a także zwycięzcy
kategorii wagowych: do lat 13: D. Malinowski; do lat 16: Sławomir Hładoniuk
(Nowy Pawłów); do lat 18: A. Kopania;
do lat 20: T. Ossowski.
Zawody mogły się odbyć dzięki hojności sponsorów. Oto oni: wójt Jacek
Hura, starosta Tadeusz Łazowski, prezes Janowii Hubert Chlipalski, dyrektor
GOK Wiesława Tur, ksiądz proboszcz
Stanisław Grabowiecki, Jan Dacewicz
z firmy Rawa Sport, a także Zbigniew
Jureczek i Arkadiusz Podskok.
(rl)

Halasy przed
Międzyrzecem
W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Misiach zorganizowano
piątą edycję gminnego turnieju piłki
nożnej. Spośród ośmiu uczniowskich
zespołów z klubów działających przy
podstawówkach z gminy i miasta Międzyrzec Podlaski zwyciężyła Szkoła
Podstawowa w Halasach przed międzyrzecką „dwójką” i gospodarzami.
Na dalszym miejscach uplasowały
się: Rogoźnica, Rzeczyca, Tłuściec,
drużyna parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim oraz Rudniki. Najlepszym strzelcem został Bartłomiej
Matejuk ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Międzyrzecu Podlaskim, a najlepszym bramkarzem uznano Mateusza
Nóżkę z Halasów.
(mf)

Uczcili rocznicę Konstytucji 3 Maja
W międzyrzeckim zespole pałacowo-parkowym odbył się II Bieg Konstytucji. 124 zawodników ze szkół powiatu bialskiego miało do pokonania
– w zależności od kategorii wiekowej
– 600, 900 lub 1500 m. Zwycięzcami
zostali: kl. I-III – Weronika Jarocka i Mikołaj Hołownia (oboje SP Huszcza); kl.
III-IV – Julia Kobylińska (SP Huszcza)
i Dawid Hawryluk (SP Cicibór Duży); kl.
V-VI – Anna Buczyło i Bartek Leszczyński (oboje SP 1 Terespol); kl. I-II gimnazjum – Wioletta Nurzyńska (PG Leśna
Podl.) i Michał Sobolewski (ZS 1 Terespol); kl. III gimnazjum i kl. I szkół śr.
– Magdalena Kobryńska (Leśna Podl.)
i Adam Dobrowolski (LO Terespol); kl.
II-III szkół śr. – Marek Wróblewski (LO
Terespol).
(mf)
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Siatkówka w OHP
W dniach 16 – 18 maja w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się V
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt OHP.
W turnieju wzięły udział drużyny
reprezentujące Wojewódzkie Komendy oraz Centra Kształcenia i Wychowania OHP. Każda drużyna składała się
z czterech zawodniczek oraz jednego
opiekuna. W turnieju wzięło udział
125 osób. Imprezę otworzył Zastępca
Komendanta Głównego OHP Marian
Najdychor. Zawodniczki rozegrały
między sobą wiele pasjonujących i
zaciętych meczy, nad przebiegiem
których czuwali sędziowie wydelegowani przez Wojewódzki Związek Piłki
Siatkowej. Wszystkie mecze stały na
bardzo wysokim poziomie. W atmosferze sportowej rywalizacji drużyny dzielnie walczyły o każdy punkt.

Zwycięzcą turnieju została drużyna
z Kalisza (Wielkopolska WK OHP), II
miejsce zajęła reprezentacja ze Szczecina (Zachodniopomorska WK OHP)
a III miejsce wywalczyła młodzież z
Krakowa (Małopolska WK OHP). Na
dalszych miejscach uplasowały się
kolejno drużyny z: Radomia i Zwolenia
(Mazowiecka WK OHP), Żywca (Śląska WK OHP) oraz z Opola (Opolska
WK OHP), które zamknęły pucharową szóstkę najlepszych reprezentacji.
Na oficjalnym zakończeniu turnieju zwycięzcy odebrali z rąk dyrektora
ECKiW OHP puchary, medale i cenne nagrody rzeczowe a wszystkim
uczestnikom wręczono dyplomy oraz
zestawy kosmetyków. Ponadto przyznano także wyróżnienia dla siatkarskich indywidualności wyłonionych
spośród zawodniczek. Statuetkę dla
najlepszej zawodniczki turnieju otrzy-

Sportowcy
z Konstantynowa
w Warszawie

ketingu Energa S.A. oraz Grzegorzem
Kitą prezesem zarządu, założycielem i właścicielem Sport Management
Polska. W spotkaniu brali również
udział dziennikarze programu I Polskiego Radia, którzy przeprowadzili
wywiad z trenerem i zawodnikami.

9 maja drużyna koszykarzy ze
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie wraz
z trenerem Dariuszem Domitrzem
wyjechała do Warszawy. Drużyna reprezentuje województwo lubelskie na
Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w minikoszykówce chłopców 2010/2011 „Olimpijska Energa”.
Nasza drużyna jako jedyna w Polsce
została zaproszona do siedziby Sport
Management Polska na spotkanie
z Ireneuszem Kulką – dyrektorem mar-

5/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

mała Karolina Helwin z Kalisza (Wielkopolska WK OHP). Zestawami kosmetyków nagrodzono pozostałe wyróżnione siatkarki: Beatę Juchnicką
(Zachodniopomorska WK OHP), Marzenę Strychalską (Śląska WK OHP),
Renatę Pajor (Małopolska WK OHP),
Martę Matczak (Opolska WK OHP)
oraz Katarzynę Gleguła (Mazowiecka
WK OHP). W czasie wolnym od sportowej rywalizacji ECKiW OHP zorganizowało wycieczkę do najstarszej
i jednej z najpiękniejszych stadnin
koni w Janowie Podlaskim, która słynie z hodowli koni czystej krwi arabskiej. Zwiedzano także Sanktuarium
Maryjne w Leśnej Podlaskiej, gdzie
w ołtarzu XVIII-wiecznego barokowego kościoła parafialnego znajduje się
cudowny obraz Matki Bożej zwanej
Leśniańską. W programie imprezy
znalazło się też miejsce na wieczorek
integracyjny, dzięki któremu młodzież
mogła lepiej poznać się przy ognisku
i na nowo przeżyć emocje turnieju.
Małgorzata Zając

Trener i uczniowie opowiadali o swojej drodze sukcesu – udziale w finale
krajowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w mini koszykówce, który odbył się
w Elblągu w dniach 16-19 czerwca.
Na zakończenie spotkania zawodnicy
otrzymali upominki od sponsorów.
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Adam Twarowski
królem strzelców
W sobotę 21 maja na boisku przy
Zespole Szkół w Rokitnie odbył się
Turniej „OLDBOYÓW” w piłce nożnej.
W rozgrywkach, które sędziował Robert Androsiuk wystąpiło cztery drużyny: GLKS „Rokitno I”, GLKS „Rokitno
II”, „Sokół Adamów” oraz „Bagietka”
Międzyrzec Podlaski. W końcowej klasyfikacji zwycięzcami okazali się piłkarze GLKS „Rokitno II”, którzy wyprzedzili gości z Międzyrzeca Podlaskiego
i Adamowa oraz kolegów z Rokitna.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
wybrano Mirosława Zdunka z „Sokoła Adamów”, statuetkę dla „króla
strzelców” odebrał Adam Twarowski
z GLKS „Rokitno II” zaś najlepszym
bramkarzem został Rafał Bożyk także
z GLKS „Rokitno II”.
Agata Sudewicz
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Czcili
swojego
patrona
23 maja w Szkole Podstawowej
Rudnikach obchodzono uroczyście
Dzień Patrona – Karola Krysińskiego.
Wójt Mirosław Kapłan mówił w czasie
spotkania o różnych formach lekcji
historii, o wartościach historycznych
i wspólnym tworzeniu historii współczesnej. Ksiądz prałat Karwowski
gratulował patrona i wskazywał, że
takie uroczystości w szkołach jednoczą ludzi należy dołożyć wszelkich
starań aby nawet najmniejsze szkoły
przetrwały.
Dyrektorzy Szkół w Rudnikach
i Nadrybiu podpisali deklarację współpracy między szkołami, która obejmuje najważniejsze zadania szkoły oraz
popularyzację wiedzy o patronach
i powstaniu styczniowym na Lubelszczyźnie. Następnie zgromadzeni na
sali uczniowie, rodzice i zaproszeni goście obejrzeli film dokumentalny o Karolu Krysińskim. Rozstrzygnięto konkurs o patronie szkoły przedstawiły
prezentacje multimedialne promujące
swoje szkoły. Program artystyczny
uczniów z Rudnik przygotowany pod
kierunkiem Sławomira Litwimiuka,
Małgorzaty Olech i Anety Charczuk
wzbudził uznanie wśród zebranych.
Obejrzano poloneza, wysłuchano
pieśni patriotycznych i wysłuchano
recytacji wierszy. Na zakończenie dyrektor Kurenda zaprosił wszystkich
do zapoznania się z wystawką okolicznościową. Spotkanie zakończono
przy kawie ciastkach przygotowanych
przez radę rodziców.
Andrzej Kurenda

Zaproszeni goście
Ks. Prałat Tadeusz Karwowski proboszcz Parafii Św. Józefa w Międzyrzecu, wójt Gminy Międzyrzec
Mirosław Kapłan, Ryszard Turyk
prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Adam
Szulik sekretarz Nadleśnictwa Międzyrzec, Iwona Panasiuk przewodnicząca Rady Rodziców wraz z cała
radą, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Nadrybiu.
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Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim
Szkoła średnia w Janowie Podlaskim mieszcząca się w unikalnych,
historycznych budynkach dawnego
Wyższego Seminarium Duchownego im. Benedykta XV, które zostały
wzniesione w 1745 roku za rządów
biskupa łuckiego Franciszka Antoniego Kobielskiego istnieje już od 1945
roku. Od założenia do chwili obecnej
cieszymy się zaufaniem licznej rzeszy uczniów i ich rodziców realizujących swoje aspiracje edukacyjne na
poziomie średnim. Szkoła nasza, o
bogatych tradycjach i licznych wyróżnieniach zdobywanych w ciągu
65 lat zapewnia atrakcyjne kierunki
kształcenia.
W skład Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza wchodzą: 3-letnie
Liceum Ogólnokształcące i 4-letnie
Technikum kształcące w zawodach:
technik hodowca koni i technik mechanizacji rolnictwa.
Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat, który oferuje 100
miejsc noclegowych w pokojach 2, 4
i 6 osobowych. Całodobową opiekę
nad młodzieżą pełni wykwalifikowana
kadra pedagogiczna. Młodzież może
korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce szkolnej znajdującej
się w budynku internatu. W internacie
młodzież może korzystać ze świetlicy
wyposażonej w sprzęt audiowizualny
oraz komputery ze stałym dostępem
do Internetu. Mieszkańcom internatu
szkoła oferuje pomoc w nauce, w godzinach 16.00-18.00 obowiązuje nauka własna.

70

Atutem naszej szkoły były i zawsze
będą wysokie wymagania stawiane
uczniom. Towarzyszy nam, bowiem
przekonanie, że miarą wartości szkoły
jest poziom nauczania, który wyzwala możliwości intelektualne młodzieży i zapewnia realizację życiowych
planów.
Jesteśmy szkołą bezpieczną, gdzie
uczeń nie jest anonimowy, każdy nauczyciel zna każdego ucznia, a więc
rozumie jego potrzeby i problemy. Atmosfera wzajemnego poszanowania
uczących się i nauczających sprzyja
nawiązywaniu osobistych kontaktów
i przyjaźni, tak bardzo potrzebnych we
współczesnym świecie.
Atrakcyjne kierunki kształcenia
przyciągają do naszej szkoły uczniów
prawie z całej Polski
Kontakt:
21-505 Janów Podlaski
ul. Siedlecka 1
tel./fax. 83 34130 56
e-mail: zsjp@zsjp.janowpodlaski.net
www.zsjp.janowpodlaski.net
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Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Międzyrzecu Podlaskim
• Ponad 60-letnie doświadczenie
w pracy z młodzieżą
• Wysoko wykwalifikowana kadra
pedagogiczna
• Nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne w
sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, pomoce naukowe
• Nasi absolwenci uzyskują najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym. W roku szkolnym 2009/2010
100% abiturientów zdało egzamin
maturalny.
• 97% absolwentów studiuje na
uczelniach państwowych (2010)
• Programy st ypendialne: „St yp e n dium P r e ze s a Ra d y M ini strów ”, „St ypendium Starost y
Bialskiego”
• Projekty, w których uczestniczy
szkoła: „Akademia kompetencji
kluczowych – program rozwoju
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Polski Wschodniej”, „Pozalekcyjna
Akademia Kompetencji”, „Archimedes” oraz „Mam haka na raka”,
„Czysta Ziemia” i inne
• Atrakcyjne wycieczki edukacyjne
zagraniczne i krajowe
• Partnerstwo ze szkołą w Niemczech
• Współpraca z Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie od
2009 roku oraz Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie owocuje licznymi wyjazdami, warsztatami i wykładami prowadzonymi
przez najznakomitszych naukowców

• Współpraca z Nadleśnictwem Międzyrzec Podlaski
• Szeroki wybór zajęć dodatkowych
przygotowujących do egzaminu
maturalnego oraz rozwijających pasje: sekcje sportowe (piłki: koszykowej, siatkowej, ręcznej, halowej;
pływacka, itp.), koło dziennikarskie,
wolontariat, aerobik, siłownia
• Liczne sukcesy sportowe na arenie
województwa i kraju
• Nowoczesna biblioteka i czytelnia
z dostępem do Internetu
• Prężnie funkcjonujący „Szkolny
Klub Żeglarski”
• Efektywnie działający samorząd
uczniowski, pełen nowych pomysłów i ciekawych inicjatyw
• Kawiarenka szkolna „Strefa LO”
Kontakt:
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Lubelska 57/59
tel. 83 371 47 66
e-mail: sikorski.lo@wp.pl
www.lo-sikorski.pl
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Warszawy w Terespolu
Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy w Terespolu
Klasa o profilu humanistycznym
(IA)– powinna wzbudzać zainteresowanie osób lubiących poznawać historię, literaturę, poezję. Nauczanie
w zakresie rozszerzonym j. polskiego i historii zapewnia odpowiednie
przygotowanie do podjęcia studiów
na kierunkach humanistycznych: polonistyka, historia, nauki polityczne,
socjologia, psychologia, pedagogika,
prawo. Uczniowie zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i predyspozycjami
biorą udział w konkursach literackich,
czytelniczych i recytatorskich oraz
olimpiadach przedmiotowych odnosząc liczne sukcesy. Uzyskują bardzo
dobre wyniki na egzaminie maturalnym z historii i j. polskiego.
Klasa o profilu przyrodniczym (IB)
– ten kierunek kształcenie skierowany
jest do osób chcących w przyszłości
rozpocząć studia medyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne czy
chemiczne. Rozszerzone przedmioty
ścisłe oraz biologia dają należyte przygotowanie do egzaminu maturalnego
oraz kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.
Zasadniczym założeniem programowym tego kierunku kształcenia
jest przekazanie jak najszerszej wiedzy
i umiejętności, które będą twórczo
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nia w szkołach wojskowych, policyjnych, przysposobienia obronnego
oraz wychowania fizycznego. W klasie
tej prowadzone są zajęcia sportowe
w sekcjach:
- lekkaatletyka,
- koszykówka
- pika nożna,
Sekcje współpracują z klubami
sportowymi. Najwybitniejsi uczniowie naszej szkoły byli Mistrzami Polski, Europy oraz zdobywali medale na
mistrzostwach świata.
Klasa o profilu ogólnym (ID) – daje
szansę pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu zarówno nauk humanistycznych, jak i ścisłych. W klasie tej
rozszerzenia programowe obejmują
dwa języki obce oraz informatykę.
Dzięki temu uczeń uzyskuje dobre
przygotowanie do studiów lingwistycznych, filologicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. Uczniowie
uczący się na tym kierunku kształcenia
osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zostając ich
laureatami i finalistami.

rozwijać osobowość ucznia, przygotowując do kontynuowania nauki na
wyższych uczelniach. Wyjazdy na pokazy naukowe, kontakty z uczelniami
wyższymi to niewątpliwie atrakcyjne
formy rozwijania zainteresowań, realizowane w ramach programu nauczania w tej klasie.
Służba graniczna (IC) – kierunek
kształcenia dla tych, którzy lubią
służby mundurowe. Ciekawe zajęcia
kierunkowe, marsze patrolowe, obozy przetrwania to niektóre atrakcje
czekające na uczniów podejmujących
naukę w tej klasie. Rozszerzony język
obcy oraz geografia dają odpowiednie
przygotowanie do dalszego kształceKontakt:
21 - 550 Terespol
ul. Wojska Polskiego 88
tel. 83 375 20 04
www.loterespol.pl
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Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach
Oferta dydaktyczna na rok szkolny
2011/2012
Klasy:
• akademicka
• straż graniczna
• edukacja policyjna
W klasach mundurowych realizowany jest program liceum ogólnokształcącego. Zajęcia dodatkowe
prowadzone są przez czynnych funkcjonariuszy straży granicznej i policji.
Oferujemy:
• Kształcenie na wysokim poziomie
potwierdzone wynikami egzaminu
maturalnego
• Naukę trzech języków na wybranym poziomie
• Internat koedukacyjny
• Koła przedmiotowe i zainteresowań
• Dodatkowe zajęcia sportowe i zajęcia z samoobrony
• Nowocześnie wyposażenie pracownie, tablice interaktywne i centrum multimedialne
5/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach:
• Realizujemy projekty finansowane
z Unii Europejskiej – zajęcia dodatkowe,
wycieczki edukacyjne, obozy survivalowe, inwestycje budowlane
• Uczestniczymy w wymianach międzynarodowych
• Jesteśmy objęci patronatem naukowym Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS
w Lublinie
• Organizujemy konkursy o zasięgu
wojewódzkim i centralnym

Kontakt:
21-580 Wisznice,
ul. Warszawska 44
tel. 83 378 20 10
tel. internat 83 378 25 49
e-mail: lozawadzki@op.pl
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Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim
Zespół Szkół Ekonomicznych im.
Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu
Podlaskim to szkoła, która łączy 90
letnią tradycję z nowoczesnymi metodami pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Budynek szkoły to 25 pomieszczeń. Są to dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Chlubą Zespołu są laboratoria informatyczne
z nowoczesnym sprzętem multimedialnym.
Kadra pedagogiczna liczy ponad
60 nauczycieli. Wszyscy mają wykształcenie wyższe. Swoje kwalifikacje zawodowe pogłębiają na studiach podyplomowych oraz kursach
metodycznych. Wysokie kwalifikacje
kadry pedagogicznej, dobra baza materiałowa szkoły oraz wysoki poziom
efektywności dydaktycznej sprawiają,
że szkoła cieszy się dużym uznaniem
w środowisku. Uczniowie Zespołu
Szkół Ekonomicznych otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów,
Starosty Bialskiego oraz uczestniczą
w Ogólnokrajow ych Olimpiadach
Przedmiotowych. W ramach przygotowania zawodowego młodzież bierze udział w wycieczkach przedmiotowych (giełdy towarowe i papierów
wartościowych, Sejm, Senat).
Dla osób spoza miasta szkoła
dysponuje internatem. Mieszczą się
w nim, poza pokojami sypialnymi, sale
cichej nauki, świetlica, stołówka, pra-
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cownia komputerowa z całodobowym
dostępem do sieci Internet.
Młodzież ma okazję praktycznie
poznać zasady marketingu, prowadząc sklepik szkolny, którego funkcjonowanie pozwala organizować
wycieczki szkolne.
Uczniowie mogą korzystać z Biblioteki Szkolnej, gdzie działa Punkt
Informacji Europejskiej. Ogromnym
zainteresowaniem cieszą się także Multimedialne Centra Informacji
z szybkimi łączami internetowymi.
Dodatkowym atutem szkoły jest
współpraca z wyższymi uczelniami
– Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą
Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.
Współpraca ta daje absolwentom
możliwość kontynuacji nauki na uczelniach o podobnym profilu nauczania.
Zespół Szkół Ekonomicznych im.
Marii Dąbrowskiej, to szkoła przyjazna uczniom i rodzicom, gotowa do
współpracy i wychodząca naprzeciw
potrzebom.
W roku szkolnym 2011/2012 prowadzony będzie nabór do następujących
typów szkół:
1. Czteroletnie technikum informatyczne.
2. Czteroletnie technikum logistyczne.
3. Czteroletnie technikum ekonomiczne o specjalizacji:
- zarządzanie małą firmą;

- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw;
- finanse i rachunkowość;
4. Czteroletnie technikum spedycjne.
5. Trzyletnie liceum ogólnokształcące z klasą zintegrowaną o rozszerzonym programie informatyki
i j. angielskiego.
Kontakt:
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. 3 Maja 40/42,
tel. 83 371 78 80
http://www.zse.miedzyrzec.pl
e-mail: szkola@zse.miedzyrzec.pl
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Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012
Liceum ogólnokształcące:
- Straż graniczna
- Policja
- Pożarnictwo i ratownictwo medyczne

Kontakt:
21-540 Małaszewicze
ul. Kolejarzy 16
tel. 83 375 14 38
zsmal@poczta.fm,
www.malaszewicze.com

Technikum:
- Technik pojazdów samochodowych
- Teleinformatyk
- Zasadnicza szkoła zawodowa:
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
Nowe inwestycje internat, boiska szkolne

5/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim
Tradycje szkolnictwa zawodowego w Międzyrzecu Podlaskim sięgają
daleko w historię miasta. Pierwsza
szkoła kształcąca rzemieślników powstała w 1836 r. Przetrwała w różnych
formach do 01.X.1939 r., kiedy wybuch
wojny zakłócił rozpoczęcie zajęć. Jednak poczucie obowiązku i patriotyczna
postawa nauczycieli zdecydowała, że
już w październiku wznowiono w niej
pracę. Była jedyną szkołą, która kształciła młodzież przez cały okres wojny.
Dynamiczny rozwój szkolnictwa nastąpił w okresie powojennym.
Istniejący obecnie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Unitów
Podlaskich jest placówką oświatową
w pełni odpowiadającą wyzwaniom,
jakie niosą współczesne przemiany
społeczno – ekonomiczne. Przygotowuje swoich uczniów do kontynuowania nauki na studiach wyższych i do
świadomego wejścia na rynek pracy.
Obecnie do Zespołu uczęszcza 650
uczniów, którzy uczą się w technikum,
liceum profilowanym, zasadniczej
szkole zawodowej. Zdobywają oni pożądaną wiedzę pod kierunkiem wysoko
Nasza oferta
• 19 sal lekcyjnych
• 5 pracowni zawodowych
• 3 pracownie informatyczne
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• 3 sale gimnastyczne
• biblioteka z centrum
multimedialnym
• siłownia
• stołówka
• nauka trzech języków
• koła przedmiotowe
i zainteresowań
• fakultety dla maturzystów
• chór szkolny
• zespół muzyczny
• zajęcia sportowe
• radiowęzeł szkolny
• klub żeglarski
• udział w w ramach programów
finansowanych z EFS
• psycholog szkolny
• doradca zawodowy
Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Masz taką możliwość podejmując
naukę w naszej szkole !

LICEUM PROFILOWANEGO (3-letniego):
• Kształtowania Środowiska
• Usługowo-Gospodarczego
• Integracyjnego Usługowo-Gospodarczego
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:
• Technolog robót wykończeniowych (3 lata)
• Murarz (3 lata)
• Elektryk (3 lata)
• Ślusarz (3 lata) - praktyki: ZREMB,
MEPROZET
• WIELOZAWODOWA (3 lata), np.
krawiec, cukiernik, fryzjer, piekarz,
mechanik pojazdów samochodowych,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych - praktyki we własnym zakresie.
Kontakt:
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 30
tel. 83 371 20 15
e-mail: zsp.miedzyrzec@op.pl
www.zsp.szkola.pl

Prowadzimy na rok szkolny
2011/2012 nabór do:
TECHNIKUM (4-letniego):
• Elektronicznego
• Mechatronicznego
• Budowlanego
• Drogowego
• Mechanicznego
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 5/2011
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Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa
w Leśnej Podlaskiej
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK
SZKOLNY 2011/2012 TECHNIKUM
4- letnie dla młodzieży i zaoczne dla
dorosłych w zawodach:
• technik rolnik
• technik turystyki wiejskiej
• technik agrobiznesu
• technik architektury krajobrazu
• technik ogrodnik
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
w zawodach:
• ogrodnik – 2 – letnia
• rolnik – 3 – letnia
EGZ AMIN K WALIFIK ACYJNY NA
TYTUŁ ZAWODOWY W ZAWODZIE
ROLNIK
SZKOŁA PROWADZI KURSY:
• prawa jazdy kat. B, T, B+E,
• integrowanej produkcji,
• eksploatacji kombajnów zbożowych,
• komputerowy,
• kwalifikacyjny na tytuł zawodowy
w zawodzie rolnik,
• stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
• inne zgodnie z potrzebami.
Wszystkim uczniom gwarantujemy:
• naukę w doskonale wyposażonych
pracowniach przedmiotowych (laboratoriach do ćwiczeń z biologii
i chemii, pracowniach komputerow ych, laboratorium języków
obcych),

• praktyczną naukę zawodu organizowaną w bazie szkoły, zakładach
pracy i gospodarstwach rolnych
o najwyższym poziomie technologii i organizacji,
• w ramach praktyk zawodowych
wyjazdy do krajów UE,
• miejsce w internacie ze stołówką,
• rozwijanie talentów i pasji w licznie
działających kołach zainteresowań,
• doskonałe warunki do uprawiania
sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion).
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia naszej szkoły.
Kontakt:
21-542 Leśna Podlaska
ul. Bialska 7
Tel/fax. 83 345 00 24
e-mail: lesna@zsckr.edu.pl
www.zsckr.edu.pl

5/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
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Gmina Rok itno

U stóp Łysej Góry
W dniach 28-29 maja piętnaście
osób z terenu gminy Rokitno wzięło udział w wyjeździe studyjnym do
Gminy Bieliny w województwie świętokrzyskim. Wyjazd sfinansowano
w ramach środków Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, uzyskanych za pośrednictwem
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
U stóp Łysej Góry reprezentanci Rokitna spotkali się z przedstawicielami Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Bielinach, Centrum Tradycji
i Turystyki Gór Świętokrzyskich, stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
-Wokół Łysej Góry” oraz Urzędu Gminy Bieliny, a także członkami kół gospodyń wiejskich i aktorami Krainy Legend Świętokrzyskich. Wzięli również
udział w szkoleniu pn. „Jak skutecznie
aktywizować społeczność lokalną na
przykładzie projektów realizowanych
w Gminie Bieliny” poprowadzonym
przez Panią Annę Łubek - prezes zarządu LGD Wokół Łysej Góry i kierownika Referatu Funduszy Strukturalnych,
Promocji, Turystyki i Strategii Gminy
w Urzędzie Gminy Bieliny.
Dopełnieniem wyjazdu był pobyt
na Świętym Krzyżu, połączony ze
zwiedzaniem klasztoru, Muzeum Misyjnego Ojców Oblatów oraz Muzeum
Przyrodniczego. Niezapomnianych
wrażeń dostarczył udział w VI Jarmarku Świętokrzyskim, który upłynął pod
znakiem legend i tradycji. Wydarzeniu
przyświecało motto „Z tradycją przez
wieki. Chrobacja - legendarny początek Polski”. Głównym zamierzeniem
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organizatorów było, bowiem nawiązanie do średniowiecznych jarmarków,
które według podań odbywały się na
Łysej Górze.
Weekend w górach świętokrzyskich umożliwił mieszkańcom Gminy
Rokitno poznanie wspaniałych ludzi,
których przykład pokazuje, jak wiele
można zdziałać dzięki pasji, zaangażowaniu i współpracy.
Agata Sudewicz
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S t a r a f o t o g r a f i a z e z b i o r ó w U r z ę d u G m i n y Wi s z n i c e

Quiz gościńca
UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM
Aktualnie w Oddziałach Regionalnych ARiMR trwa
nabór wniosków na działanie PROW 2007-2013 –
Ułatwianie startu młodym rolnikom. Doradcy LODR
świadczą usługi w zakresie wypełniania dokumentów
do tego działania.
1. Premia dla „młodego rolnika” może być przyznana też beneficjentom, którzy rozpoczęli już
prowadzenie gospodarstwa rolnego, jednak pod
warunkiem, że:
A/ Od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku nie upłynie więcej niż 6 miesięcy,
B/ Od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku nie upłynie więcej niż 12 miesięcy,
C/ Od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia wypłaty pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy,
Budowa kościoła lata 1933-1955. Fundamenty położono w 1910 r.

2. Wnioski o premię w ramach działania składać
można w terminie:
A/ Od 26 kwietnia do 24 czerwca 2011
B/ Od dnia 26 czerwca do wyczerpania limitu środków w województwie
C/ Od 26 czerwca do 31 grudnia 2011
3. Jednym z zobowiązań dotyczącym przyznanej
premii jest ubezpieczenie w KRUS, okres ten
musi wynosić:
A/ 3 lata od daty otrzymania decyzji,
B/ 3 lata od dnia wypłaty premii,
C/ 3 lata od złożenia wniosku w ARiMR,

Dawny Urząd Gminy, obecnie rozbudowane liceum. Wisznice 1942 r.

4. Średnia powierzchnia użytków rolnych w województwie lubelskim za rok 2010 wynosi:
A/ 10,15 ha
B/ 10,23 ha
C/ 7,40 ha
Bożenna Warda
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Odpowiedzi prosimy nadsyłać do dnia 15 lipca br.
na adres redakcji Gościńca
Odpowiedzi na pytania Quizu Gościńca nr 3/2011
1/ B
2/ C
3/ C
4/ C
Prawidłowe rozwiązanie Quizu przesłali:
Tadeusz Krawczyk z Zabłocia oraz
Stanisław Bujnik z Bordziłówki

Franciszek Dragan z Polubicz - Strzelcy

Nagrody książkowe zwycięzcom prześlemy pocztą.
Serdecznie gratulujemy !
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska

79

80

czasopismo samorządu powiatu bialskiego 5/2011

