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Galeria gościńca

Joanna Maria Niedźwiedź  miesz-
ka w miejscowości Międzyleś w gmi-
nie Tuczna. Urodziła się w 1990 roku 
.Od dziecka jej pasją było rysowanie. 
Rok temu ukończyła Liceum Ogólno-
kształcące im. Andrzeja Frycza Mo-

MISTRZYNI KRESKI
drzewskiego we Włodawie, obecnie 
jest studentką II roku Architektury 
Krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii 
i Zarządzania w Warszawie. W wol-
nych chwilach oddaje się swojej pa-
sji, rysuje przede wszystkim portrety, 

często też tematem jej prac są zwie-
rzęta i martwa natura. Technika, jaką 
operuje to szkic ołówkiem i węglem. 
Prace Joanny Niedźwiedź można było 
obejrzeć na Dożynkach Powiatowych 
w Leśnej Podlaskiej.  Malowanie trak-
tuje jako antidotum na przeciwności 
losu i otaczającą nie zawsze łatwą 
rzeczywistość.
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Oddajemy w Wasze ręce wakacyjny numer 
naszej gazety, który  tradycyjnie już jest numerem 
podwójnym. 

Wakacje to czas upragniony, na który czekają  
z utęsknieniem uczniowie, pedagodzy oraz wszyscy 
pracujący. Dla wielu z nas jest to czas rodzinnych 
wyjazdów i odpoczynku od pracy. Natomiast dla 
pracowników ośrodków kultury wakacje to okres 
wytężonej pracy przy organizacji odbywających 
się w okresie letnim licznych imprez plenerowych. 
To dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi kochających 
kulturę mieszkańcy naszego powiatu mają możli-
wość spotkania się na wspaniałych imprezach takich 
jak: Kultura bez granic, Biesiada Nadbużańska czy 
Niedziela w Terespolu. 

Wakacje to również okres wytężonej pracy dla 
rolników. Ich ciężka praca jest podstawą egzystencji 
społeczności naszego kraju. To na ich cześć i w do-
wód wdzięczności pod koniec sierpnia organizowane 
są każdego roku w innej gminie dożynki powiatowe. 
Podczas tego jednodniowego święta staramy się 
wyrazić nasz dowód wdzięczności dla spracowanych 
rolników powiatu bialskiego.

Na Święto Plonów każdy samorząd  przygotowuje 
stoisko promujące swoją gminę lub miasto oraz wie-
niec dożynkowy. Przybywający na nasze dożynkowe 
uroczystości goście są zawsze pod wrażeniem pracy 
którą wykonują nasze samorządy, aby przygotować 
się na to doroczne święto. Koordynatorami tych 
przygotowań są osoby pracujące w naszych ośrod-
kach kultury, ale oczywiście te wspaniałe stoiska 
i piękne wieńce nigdy by nie powstały gdyby nie 
zaangażowanie społeczności gminnej.

Serdecznie dziękuję osobom, które zaangażowały 
się w przygotowywanie stoisk gminnych/ miejskich 
oraz wieńców. To dzięki Waszej pracy nasze dożynki, 
które są wyrazem wdzięczności za trud rolniczej 
pracy miały tak piękną oprawę. 
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Prace Zarządu Powiatu Bialskiego
Od ukazania się Gościńca Bialskie-

go z miesiąca czerwca 2011 r. Zarząd:
1. Zaopiniował projekty uchwał Ra-

dy Powiatu w sprawach: wyraże-
nia zgody na wynajem w trybie 
bezprzetargowym lokali użytko-
wych położonych w mieście Bia-
ła Podlaska oraz zawarcia umów 
najmu na czas nieokreślony, 
upoważnienia Przewodniczące-
go Rady Powiatu w Białej Podla-
skiej oraz Starosty Bialskiego do 
reprezentowania Rady Powiatu 
w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi.

2. Uzgodnił bez uwag projekt decy-
zji o warunkach zabudowy dla in-
westycji polegającej na budowie 
budynku usługowo-handlowego 
z częścią mieszkalną na działkach 
w miejscowości Piszczac Osada 
gm. Piszczac przyległych do pa-
sa drogowego drogi powiatowej 
Piszczac-Zahorów.

3. Rozpatrzył odmownie wnio-
sek Speed Sport w Warszawie  
w sprawie zwiększenia stawki 
podatku VAT w zadaniu „Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego  
i bieżni sportowej na terenie Ze-
społu Szkół im. Wł. St. Reymonta  
w Małaszewiczach”.

4. Zatwierdził wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie no-
welizujący projekt „Przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury szkół 
prowadzonych przez Powiat Bialski”.

5. Wystąpił do Wojewody Lubel-
skiego o wydanie decyzji, o naby-
ciu z mocy prawa nieruchomości 
zajętych pod drogi powiatowe w 
obrębach: - Kościeniewicze gm. 
Piszczac stanowiących drogę Nr 
1073L Kościeniewicze – Ortel 
Królewski I, - Nosów gm. Leśna 
Podl. stanowiących drogę Nr 
1022L Cicibór – Leśna Podl.– dr. 
woj. (Kornica), - Nosów gm. Le-
śna Podlaska stanowiących dro-
gę Nr 1024L (Wólka Nosowska) 
-gr.woj.-Nosów, - Nosów gm. 
Leśna Podl. i Leśna Podl. gm. 
Leśna Podl. stanowiących dro-
gę nr 1025L (dr.woj.698) gr. woj. 
-Nosów-Leśna Podl.

6. Zatwierdził wniosek o wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w procedu-

rze pełnej, którego wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14000 eu-
ro na wykonanie wyceny nieru-
chomości położonych w obrębie 
Kobylany gm. Terespol. Wartość 
zamówienia wynosi 813 zł.

7. Wystąpił do wójta gminy Bia-
ła Podl. oraz burmistrza Miasta 
Międzyrzec Podl. w sprawie 
współ finansowania inwestycji 
na drogach Biała Podlaska (ul.
Sidorska) – Ogrodniki-Piszczac 
w m.Czosnówka oraz nr 1010L 
ul. Drohicka w Międzyrzecu Podl. 
w związku z możliwością ubiega-
nia się o dofinansowanie z Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

8. Zapoznał się z pismem Komendy 
Miejskiej Policji w Białej Podla-
skiej w sprawie reaktywowania 
wspólnie przez Powiat Bialski  
i Miasto Biała Podlaska działalno-
ści Izby Wytrzeźwień i wskazał na 
kompetencje w tej sprawie samo-
rządu gminnego.

9. Zapoznał się z pismem Staro-
stwa Powiatowego w Parczewie 
dotyczącym przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 815, skierowa-
nym do Marszałka Województwa 
Lubelskiego i udzielił swojego 
poparcia w tej sprawie.

10. Zapoznał się z wyciągiem z pro-
jektu protokołu nr VI/11 sesji Ra-
dy Powiatu w Białej Podlaskiej  
z 27 maja 2011 r. w sprawie udzie-
lenia odpowiedzi na interpelacje 
radnych.

11. Wyrazi ł  zgodę na w ymianę 
oświetlenia w sali gimnastycz-
nej LO w Wisznicach w ramach 
własnych środków szkoły po 
przeanalizowaniu kosztu moder-
nizacji, z perspektywą zwrotu 
poniesionych wydatków.

12. Zobowiązał Zarząd Dróg Powia-
towych do opracowania ewen-
tualnych uwag w sprawie Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo-Dostępność-Rozwój.

13. Zapoznał się z pismem mieszkań-
ców wsi Kozły w sprawie prze-
prowadzenia remontu generalne-
go drogi powiatowej na odcinku 
Łomazy–Kozły.

14. Zaopiniował pozytywnie ufun-
dowanie pucharu zwycięzcy 
konkursu Najpiękniejsza Zagroda 
Letniskowa we wsi Młyniec pod-
czas Festynu Rodzinnego w dniu 
3 lipca 2011 r.

15. Przeprowadził negocjacje na wy-
konanie izolacji przeciwwilgo-
ciowych ścian fundamentowych 
LO w Wisznicach z realizującym 
zadanie „Przebudowa budynku 
LO w Wisznicach” właścicielem 
firmy „Bialbud” w Białej Podl.

16. Zapoznał się z wynikami matur  
w szkołach powiatu bialskiego.

17. Zaakceptował skład Rady Sportu 
Powiatu Bialskiego.

18. Wyraził zgodę na remont i mo-
dernizację łazienki na parterze 
internatu ZSE w Międzyrzecu 
Podl. w ramach środków wła-
snych szkoły po przeanalizowa-
niu kosztu robót, z perspektywą 
zwrotu poniesionych wydatków.

19. Wyraził zgodę na zwiększenie 
planu dochodów i wydatków na 
prowadzenie placówek opiekuń-
czo-wychowawczych typu ro-
dzinnego w związku z przyjęciem 
dziecka do Domu Rodzinnego Nr 
2 w Bohukałach.

20. Uzgodnił bez uwag: projekty de-
cyzji o warunkach zabudowy in-
westycji budowlanych (budynki 
mieszkalne z garażem, urządze-
niami infrastruktury technicznej, 
w tym budowie zjazdu z drogi 
publicznej) w miejscowościach: 
Kaliłów gm. Biała Podl., Bere-
zówka gm. Zalesie, Rossosz, Pisz-
czac Osada, oraz projekty decyzji  
o warunkach zabudowy: dla in-
westycji polegającej na budo-
wie 14 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z urządze-
niami budowlanymi na działkach  
w miejscowości Bereza gm. Mię-
dzyrzec Podl. przyległych do pa-
sa drogowego drogi powiatowej 
1126L Międzyrzec Podlaski (ul.
Berezowska) – Szóstka-Ostrów-
ki-Bezwola-Wohyń oraz dla in-
westycji polegającej na rozbu-
dowie-budowie sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych w miej-
scowości Chotyłów gm. Piszczac 
zlokalizowanych w pasie drogo-
wym drogi powiatowej nr 1051L 
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Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tucz-
na-Sławatycze oraz drogi powia-
towej nr 1066L dr.kraj. Chotyłów- 
Zalutyń.

21. Zapoznał się z informacją kierow-
ników powiatowych jednostek 
organizacyjnych o dokonaniu 
przeniesień planowanych wydat-
ków w 2011 r.

22. Zatwierdził wniosek o wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na zorganizo-
wanie warsztatów edukacyjnych 
wyjazdowych dla uczniów z ZS 
w Małaszewiczach w ramach 
projektu Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji.

23. Wyraził zgodę na nieodpłatne 
udostępnienie pomieszczenia 
DPS w Kozuli na doraźne po-
trzeby Stowarzyszenia Wsparcia 
Społecznego „Stokrotka” w Ko-
zuli.

24. Wyraził zgodę na udostępnianie 
obiektu DPS w Kozuli na przepro-
wadzanie szkoleń.

25. Zatwierdził umowę dzierżawy 
nieruchomości rolnej położonej 
w Białej Podl. przy ul. Brzeskiej.

26. Zatwierdził umowy o najem ga-
raży położonych przy ul. Brze-
skiej w Białej Podlaskiej sta-
nowiących własność Powiatu 
Bialskiego w związku z Uchwałą 
Rady Powiatu w Białej Podla-
skiej z 30.06.2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajem 
w trybie bezprzetargowym lo-
kali uży tkowych położonych 
w mieście Biała Podlaska oraz 
zawarcie umów najmu na czas 
nieokreślony.

27. Zapoznał się z decyzją wójta gm. 
Biała Podlaska w sprawie zapła-
ty przez Powiat Bialski należno-
ści za dokumentację projektową 
w postępowaniu scaleniowym 
gruntów wsi Grabanów pod bu-
downictwo mieszkaniowe.

28. Zapoznał się z wystąpieniem 
Lubelskiego Państwowego Wo-
jewódzkiego Inspektora Sanitar-
nego w Lublinie o wynikach kon-
troli sprawdzających wykonanie 
zaleceń w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Nr 1 w Terespolu.

29. Zapoznał się z wystąpieniem Lu-
belskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarne-
go w Lublinie o realizacji zaleceń 
ujętych w decyzjach administra-
cyjnych dotyczących zapewnie-
nia ciepłej i zimnej bieżącej wody 
oraz środków higieny osobistej.

30. Wyraził zgodę na likwidację funk-
cjonowania lokali mieszkalnych 

w budynku Muzeum J.I. Kraszew-
skiego w Romanowie z uwagi na 
remont.

31. Przeznaczył środki finansowe na 
zapłatę ekspertom za udział w 
postępowaniu egzaminacyjnym 
na stopień nauczyciela mianowa-
nego w szkołach powiatowych.

32. Zapoznał się z odpowiedzią Za-
rządu Województwa Lubelskiego 
na pismo Starostwa Powiatowe-
go w Parczewie w sprawie ujęcia 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
Nr 815 Wisznice-Parczew–Sie-
mień-Lubartów w planach inwe-
stycyjnych.

33. Zgodził się ze stanowiskiem Kon-
wentu Powiatów Województwa 
Lubelskiego w sprawie nierów-
nego podziału na województwa 
środków Funduszu Pracy.

34. Zaakceptował zmianę niektórych 
wskaźników w projekcie „Przebu-
dowa i rozbudowa infrastruktury 
szkół prowadzonych przez Powiat 
Bialski” w związku z mniejszym 
naborem.

35. Przyjął wniosek w sprawie zwo-
łania sesji Rady Powiatu w Białej 
Podlaskiej na dzień 8.08.2011 r.

36. Wyraził zgodę na zmianę terminu 
realizacji „Przebudowy budynku 
na internat Zespołu Szkół im. 
Wł. St. Reymonta w Małaszewi-
czach” prowadzonej w ramach 
projektu „Przebudowa i rozbu-
dowa infrastruktury szkół pro-
wadzonych przez Powiat Bialski” 
oraz zaakceptował wykonanie 
prac dodatkowych.

37. Wyraził zgodę na zakup pucha-
rów na VI Memoriał im. Paw-
ła Nowika, 6 lipca 2011 r., o co 
zwrócił się Gminny Ludowy Klub 
Sportowo-Turystyczny „NIWA”  
w Łomazach.

38. Wyraził zgodę na zakup nagród 
na zakończenie III Międzyrzeckiej 
Orlik Ligi Piłki Nożnej zaplano-
wane na 21 sierpnia 2011 r., o co 
wystąpił Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Międzyrzecu Podl.

39. Zaopiniował projekty uchwał 
Rady Powiatu w sprawie: zmian 
w budżecie powiatu bialskiego 
na 2011 rok, zamiaru likwida-
cji Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego w Gnojnie, wyboru 
przedstawicieli Rady Powiatu do 
składu Rady Społecznej działają-
cej przy Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim.

40. W związku z pismem Burmistrza 
Międzyrzeca Podl. zgodził się 
na rozłożenie na raty należności  

z tytułu nabycia pałacu w Mię-
dzyrzecu Podl.

41. Uzgodnił bez uwag projekt decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego polegającej 
na budowie „stacji bazowej tele-
fonii komórkowej BLS 4401B” na 
działce w miejscowości Janów 
Podlaski Wieś, gm.Janów Podl. 
przyległej do drogi powiatowej 
Nr 1031L dr. Woj.811 –Janów 
Podl. oraz projekt decyzji o wa-
runkach zabudowy inwestycji 
polegającej na budowie budyn-
ku mieszkalnego z urządzeniami 
infrastruktury technicznej, w tym 
budowie zjazdu z drogi publicz-
nej na działce w miejscowości 
Wyczółki gm.Piszczac, przyległej 
do drogi powiatowej Nr 1074L 
Kościeniewicze – Wyczółki-Dą-
browica.

42. Zapoznał się z informacją o re-
alizacji projektu z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Pozalekcyjna 
Akademia Kompetencji”.

43. Uzgodni ł bez uwag projek ty 
decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego  
w miejscowości Piszczac Osada 
gm. Piszczac polegających na: 
przebudowie sieci elektroener-
getycznych na działkach przyle-
głych do pasa drogowego oraz 
w pasie drogowym drogi powia-
towej nr 1051L Zalesie – Choty-
łów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze 
oraz przebudowie oświetlenia 
drogowego na działkach przyle-
głych do pasa drogowego oraz  
w pasie wyżej wymienionej drogi 
powiatowej.

44. Zatwierdził treść aneksu do umo-
wy o najem garażu przy ul. Brze-
skiej w Białej Podl.

45. Zatwierdził wniosek o wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na zakup ma-
teriałów dydaktycznych trzech 
pakietów dla każdej z siedmiu 
szkół Powiatu Bialskiego. War-
tość zamówienia 28.332,68 zł.

46. Przeznaczył środki finansowe na 
dofinansowanie IV Międzyna-
rodowego Turnieju Piłki Nożnej 
„Euro 2012 - szukamy talentów”, 
16-19.09.2011 r. w Roskoszy.

47. W związku z pismem Uczniow-
skiego Ludowego Pożarniczego 
Klubu Sportowego „GAJ” w Za-
lesiu o przyznanie nagrody pie-
niężnej dla trenera i zawodnika 
sekcji kulturystycznej za osią-
gnięcia sportowe, zdecydował 
o przeznaczeniu środków finan-
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sowych na ten cel i skierował 
do rozpatrzenia w trybie przewi-
dzianym uchwałą Rady Powiatu 
w Białej Podl. w sprawie ustana-
wiania okresowych stypendiów 
dla sportowców oraz nagród za 
wyniki sportowe i wyróżniające 
osiągnięcia w działalności spor-
towej.

48. Przyjął propozycję wójta gm. 
Konstantynów na zorganizowa-
nie w Konstantynowie powiato-
wej inauguracji roku szkolnego 
2011/2012.

49. Zapoznał się z informacjami Urzę-
du Marszałkowskiego w Lublinie 
w sprawie niewystarczającego 
wyjaśnienia zmian w zakresie 
wartości docelowych wskaźni-
ków produktu i rezultatu w pro-
jekcie „Przebudowa i rozbudowa 
infrastruktury szkół prowadzo-
nych przez Powiat Bialski”.

50. W związku z pismem Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Mię-
dzyrzecka Trójka” w Międzyrze-
cu Podl., wyraził zgodę na ufun-
dowanie nagród na IV Finał 
Grand Prix Międzyrzecczyzny  
w siatkówce plażowej na bo-
iskach MOSiR w Międzyrzecu 
Podl., 19.08.2011 r.

51. W związku z pismem Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Mię-
dzyrzecka Trójka” w Międzyrzecu 
Podl., zdecydował o ufundowa-
niu nagród, na II Finał Podlaskiej 
Ligi Mistrzów Siatkówki, na po-
czątku września 2011 r.

52. Zdecydował o ufundowaniu 
pucharów na Międzynarodowy 
Turniej Koszykówki w związku  
z pismem Bialskiego Stowarzy-
szenia Koszykówki „KADET”  
w Białej Podlaskiej.

53. Zapoznał się z pismem wój-
ta gm.Białej Podlaskiej o bra-
ku możliwości przez tę gminę 
wsparcia remontu drogi powia-
towej Nr 1068L Biała Podlaska-
Ogrodniki-Piszczac.

54. Zdecydował o zakupie nagrody 
za drugie miejsce w konkursie 
Agroliga 2011 dla gospodarstwa 
rolnego specjalizującego się  
w produkcji bydła mlecznego 
P.Joanny i Tomasza Gajewskich 
w związku z pismem Lubelskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli Ośrodek Szkole-
niowo-Wystawienniczy w Graba-
nowie. Wręczenie nagrody nastą-
piło 21.08.2011 r. podczas „Dnia 
Otwartych Drzwi” połączonego 
z Dożynkami gm. Biała Podlaska.

55. Zapoznał się z odpowiedzią Mi-

nisterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej na stanowisko Związku 
Powiatów Polskich w sprawie 
zmniejszenia środków Funduszu 
Pracy na aktywne formy przeciw-
działania bezrobociu oraz środ-
ków na finansowanie wynagro-
dzeń i składki na ubezpieczenia 
społeczne pracowników powia-
towych urzędów pracy.

56. Zapoznał się z obwieszczeniem 
Marszałka Województwa Lubel-
skiego o przystąpieniu do spo-
rządzenia projektu Zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Lubelskiego.

57. Przekazał do udzielenia odpowie-
dzi przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Białej Podlaskiej pismo 
mieszkańca miejscowości Krzy-
mowskie w sprawie udrożnienia 
przepustu w ciągu drogi powia-
towej nr 1005L Krzymoszyce – 
Krzewica.

58. Przekazał do rozpoznania i udzie-
lenia odpowiedzi przez Zarząd 
Dróg Powiatowych pismo sołty-
sa Sołectwa Ortel Książęcy II – 
Ogrodniki w sprawie wykonania 
prac w pasie drogi powiatowej Nr 
1068 L przechodzącej przez Ortel 
Książęcy II.

59. Zapoznał się z pismem Zarządu 
Powiatu w Radzyniu Podlaskim 
w sprawie wydania opinii o po-
zbawienie kategorii drogi powia-
towej drogi publicznej nr 1106L 
od drogi powiatowej nr 1105L 
Mokre-Kolembrody do drogi 
powiatowej nr 1072 L położonej 
na terenie gm.Komarówka Pod-
laska.

60. Uzgodnił projekt decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w miejscowości 
Piszczac gm.Piszczac polegającej 
na przebudowie i wymianie słu-
pa w ramach przebudowy sieci 
elektroenergetycznych.

61. Zapoznał się z informacją kierow-
ników jednostek powiatowych  
o dokonanych przeniesieniach 
planowanych wydatków bieżą-
cych w miesiącu sierpniu.

62. Wyraził zgodę na dysponowanie 
nieruchomością, tj. pasem drogo-
wym drogi powiatowej Zastawek 
– Kolonia Kopytów gm.Terespol, 
w związku z remontem tej drogi.

63. Zaakceptował wystąpienia do 
Wojewody Lubelskiego w sprawie 
stwierdzenia, że powiat bialski 
stał się właścicielem nieruchomo-
ści zajętych pod drogę publiczną 
nr 1086L od dr. pow. Mazanówka-
Wygnanka-Romanów.

64. Zaakceptował wystąpienia do 
Wojewody Lubelskiego w spra-
wie wydania decyzji o nabyciu 
z mocy prawa nieruchomości 
zajętych pod drogę publiczną 
Piszczac-Zahorów w obrębie: 
Piszczac Osada, Piszczac, Poło-
ski, Zahorów, Olszanki oraz pod 
drogę Piszczac-Dobrynka-Le-
biedziew w obrębie: Piszczac, 
Dobrynka, Małaszewicze Duże, 
Podolanka, Lebiedziew.

65. Zaakceptował wykaz uczniów 
szkół powiatowych otrzymują-
cych stypendia Starosty Bialskie-
go w roku szkolnym 2011/2012.

66. Odłożył do analizy pismo w spra-
wie wykonania remontu drogi 
powiatowej na odcinku Między-
rzec Podlaski – Kolonia Jelnica 
– Misie-Przychody-Brzozowica 
oraz mieszkańców wsi Utrów-
ka, Sitno i Szachy w sprawie 
budowy drogi asfaltowej przez 
tę wieś. 

67. Zapoznał się z informacją Zarzą-
du Województwa Lubelskiego  
w sprawie wniosku o zmianę 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Lu-
belskiego dotyczącego „Budo-
wy rurociągu naftowego Brody 
(Ukraina) – Płock”.

68. Zapoznał się z informacją Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych w Mię-
dzyrzecu Podlaskim w sprawie 
działań oszczędnościowych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwały 
w sprawach:
1. zbycia mienia Powiatu (sprzedaż 

samochodów osobowych, któ-
rych przepadek orzeczono na 
rzecz Powiatu Bialskiego).

2. powołania komisji egzaminacyj-
nych do przeprowadzenia po-
stępowań egzaminacyjnych dla 
nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Powiat Bialski ubiegających 
się o awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego.

3. przekazania mienia powiatu 
(dziewięć uchwał o przekazaniu 
sprzętu komputerowego stano-
wiącego wycofane z użytkowa-
nia przez Starostwo Powiatowe 
ruchome składniki majątku),

4. ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację „Profilaktycz-
nego programu wczesnej diagno-
styki osteoporozy” w 2011 roku.

5. przyznania nagrody rocznej Dy-
rektorowi Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Międzyrzecu Podla-
skim.
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6. wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny rzeczowej przez Dom 
Pomocy Społecznej w Kozuli.

7. powołania komisji do przepro-
wadzenia odbioru końcowego 
zadania „Przebudowa budynku 
LO im.Wł.Zawadzkiego w Wiszni-
cach” w ramach projektu „Prze-
budowa i rozbudowa infrastruk-
tury szkół prowadzonych przez 
Powiat Bialski”.

8. postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego pod na-
zwą: Zorganizowanie warszta-
tów edukacyjnych wyjazdowych 
dla 25 uczniów z Zespołu Szkół  
w Małaszewiczach w ramach 
projektu „Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji” (wartość zamówie-
nia 105.691,06 zł).

9. wydania opinii o pozbawieniu 
dotychczasowej kategorii części 
drogi gminnej z jednoczesnym 
wyłączeniem jej z użytkowania 
oraz o zaliczeniu do kategorii 
drogi gminnej działek gruntów 
stanowiących własność Gminy 
Terespol i ustalenie jej przebiegu 
(droga nr 100820L),

10. opracowania materiałów plani-
stycznych do projektu budżetu 
Powiatu na 2012 rok,

11. przyjęcia informacji o przebie-
gu wykonania budżetu Powiatu 
Bialskiego, informacji o kształto-
waniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, o wyko-
naniu planu finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Między-
rzecu Podlaskim oraz Muzeum 
J.I.Kraszewskiego w Romanowie 
za I półrocze 2011 r.,

12. ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację „Profilaktycz-
nego Programu Wczesnej Dia-
gnostyki Osteoporozy” w 2011 r.,

13. ustalenia składu i zasad powo-
ływania członków Rady Sportu 
Powiatu Bialskiego oraz ustalenia 
regulaminu jej działania.

14. Wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty zamówienia publicznego pod 
nazwą: Zorganizowanie warszta-
tów edukacyjnych wyjazdowych 
dla 25 uczniów z Zespołu Szkół  
w Małaszewiczach w ramach 
projektu „Pozalekcyjna Akademia 
Kompetencji”,

15. uchwalenia Strategii informacyj-
no-rektrutacyjnej projektu pn. 
„Pozalekcyjna Akademia Kompe-
tencji” prowadzonego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX 

VII Sesja 
Rady Powiatu

VII sesję Rady Powiatu Bialskiego, 
która odbyła się 30 czerwca 2011 r., 
prowadził Przewodniczący Rady Po-
wiatu Przemysław Litwiniuk.

Zgłoszono następujące interpela-
cje i zapytania w sprawie: 

Radny Romuald Kulawiec: 

-  możliwości wygospodarowania 
środków przez pogotowie ra-
tunkowe na opłacenie dyżurów 
pielęgniarskich, by zaoszczędzić 
na niepotrzebnych wyjazdach 
karetek,

-  sytuacji, w których ubezpieczony 
pacjent musi dopłacać za określo-
ne świadczenia zdrowotne,

-  zniesienia rejonizacji w punktach 
nocnej i świątecznej pomocy me-
dycznej,

-  poinformowania mieszkańców 
powiatu o możliwości skorzysta-
nia z doraźnej stomatologicznej 
pomocy w ramach NFZ świad-
czonej przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Białej Pod-
laskiej SPECDENT przy ul. Prostej 
35 (tel. 3444777),

-  potrzeby przeprowadzenia akcji 
propagującej kupno apteczek do 
pojazdów,

-  konieczności wprowadzenia pro-
gramów zdrowotnych dotyczą-

cych profilaktyki skrzywień krę-
gosłupa wśród dzieci, 

-  możliwości zwiększenia profilak-
tyki zdrowotnej wśród wiejskiej 
młodzieży,

-  obchodów Dnia Honorowego 
Krwiodawstwa na terenie powiatu,

-  wejścia w życie przepisów doty-
czących refundacji wydatków na 
tworzenie i wyposażenie stano-
wisk pracy przez producentów 
rolnych,

-  niebezpiecznych garbów przy 
wyjeździe z Piszczaca w kierunku 
Kodnia (obok kapliczki),

-  obchodów 60. rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej na terenie 
powiatu,

-  umieszczenia tablicy pamiątko-
wej z nazwiskami szesnastu żoł-
nierzy Wojska Polskiego zabitych 
przez Niemców 18 września 1939 
roku, przy drodze 812 pod Dubo-
wem,

-  konieczności remontu (znajdują-
cej się w bardzo złym stanie) drogi 
w Korczówce,

-  narzekania mieszkańców małych 
miejscowości na brak komunikacji 
autobusowej, 

Radna Kazimiera Adamiec:

-  przeniesienia, ze względu na 
obecność panów komendantów, 

Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach Działania 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyj-
nych współ finansowanego ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, który jest re-
alizowany przez Powiat Bialski.

16. ustalenia standardów zimowego 
utrzymania dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2011/2012,

17. pozbawienia kategorii drogi po-
wiatowej i zaliczeniu jej do kate-
gorii dróg gminnych,

18. zaopiniowania wniosku o zezwo-
lenie na realizację inwestycji dro-
gowej,

19. przekazania mienia Powiatu 
(sprzęt komputerowy i meble 
biurowe do LO w Wisznicach)

20. przekazania mienia Powiatu, (me-
ble biurowe do Parafii Rzymsko 
Katolickiej w Gnojnie).

Elżbieta Onopiuk

gościniec samorz¹dowy
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punktu „interpelacje” na początek 
porządku obrad, 

-  możliwości wprowadzenia za-
sady, że w obsadzie karetek po-
gotowia zawsze znajdowałby się 
lekarz,

-  możliwości zapewnienia pacjen-
tom transportu z izby przyjęć do 
miejsca zamieszkania,

Radny Antoni Sacharuk:

-  zjawiska przekładania chorych  
z karetki do karetki,

-  ustawienia znaku ograniczającego 
prędkość w Mokranach Nowych, 
w okolicy skrzyżowania (i tablicy 
z nazwą miejscowości). 

Radny Ryszard Boś:

-  stanu utrzymania nieutwardzo-
nych dróg powiatowych,

-  odnowienia znaków poziomych 
przy drogach powiatowych,

-  oznaczenia drogi tzw. zebrą  
w okolicy szkoły w Grabanowie, 
w miejscu, w którym dzieci prze-
chodzą do przystanku autobu-
sowego,

-  podmywania skarpy na terenie 
gminy Janów Podlaski przez rze-
kę Bug, co grozi zmianą kształtu 
koryta rzeki i oderwaniem kilku-
dziesięciu hektarów od Polski, 

-  r o z b u d o w y i n f r a s t r u k t u r y  
w okolicach przeprawy promowej  
w Gnojnie, w gminie Konstan-
tynów,

Radny Tomasz Bylina:

-  drogi od Grabanowa do ODR i 
wokół ODR,

-  odpowiedzi na zapytanie z po-
przedniej sesji, w sprawie rewita-
lizacji ewangelickiego cmentarza 
w gminie Sławatycze, na którym 
pochowani są dawni osadnicy – 
olędrzy,

-  ustawienia „sierżanta” w Krzy-
mowskich oraz ustawienia zna-
ków przed mostem (chociażby 
takich, jak w Kozuli),

-  upamiętnienia miejsca pomordo-
wanych jeńców w Kaliłowie,

-  konieczności powołania powiato-
wego zespołu ds. walki z zaśmie-
caniem,

-  ułożenia w porządku alfabetycz-
nym nazwisk radnych z okręgu nr 
7 zamieszczonych na powiatowej 
stronie internetowej,

-  braku znaku czerwonego krzyża 
na karetkach bialskiego pogoto-
wia,

Radny Jerzy Panasiuk:

-  wyrażenia zgody na budowę za-
kładu produkcji masy bitumicznej 
na gruntach rolnych pochodzenia 
organicznego - czyli torfie,

-  stanu odcinka drogi z Krzewicy do 
Wólki Krzymowskiej,

-  zapewnienia zastępczego mostu 
(kładki) w związku z planowa-
nym remontem mostu na Krznie  
w Rudnikach, 

-  ustawienia znaku ograniczające-
go prędkość przy szkole w Ro-
goźnicy,

Radny Mariusz Sołoducha: 

-  zaproszenia na sesję Rady Powia-
tu przedstawiciela bialskiej dele-
gatury Narodowego Funduszu 
Zdrowia,

-  rozważenia umieszczenia punktu 
„interpelacje” na początku sesji 
(głównie ze względu na zaprasza-
nych gości),

Radny Mariusz Kiczyński: 

-  remontu zatoczki autobusowej w 
miejscowości Żuki,

-  etapu prac geodezyjnych doty-
czących drogi Kopytów – Nowy 
Dwór, 

-  problemu szkód łowieckich,
-  terminu rozpoczęcia remontu dro-

gi w miejscowości Matiaszówka,
-  przyspieszenia remontu drogi do 

Kodnia, w związku ze zbliżającym 
się 500-leciem miejscowości oraz 
planowanym udziałem w uroczy-
stościach wielu znamienitych gości, 

Radny Zbigniew Kot:

-  opracowania programu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go w powiecie bialskim,

Radny Marek Uściński: 

-  przeprowadzenia generalnego 
remontu (położenia warstwy bitu-
micznej) siedmiokilometrowego 
odcinka drogi powiatowej Łoma-
zy – Kozły,

 Radny, odnosząc się do odpo-
wiedzi przewodniczącego Rady 
Powiatu na wniosek (z 4 kwietnia 
br.) czterech radnych o usunięcie 
naruszenia prawa w zakresie po-
dejmowania uchwał w sprawie 
powołania komisji stałych, zwró-
cił się z zapytaniem, kiedy Rada 
Powiatu rozpatrywała wniosek 
radnych i jakie podjęła stanowisko.

Radna Elżbieta Iwaniuk: 
 
 w imieniu osób dojeżdżających 

do pracy w terminalu w Kobyla-
nach i do Małaszewicz: prośba 
o ustawienie lustra na skrzyżo-
waniu drogi powiatowej z drogą 
gminną. „Wjeżdżający od drogi 
E30 drogą gminną, wjeżdżając na 
drogę powiatową mają ograniczo-
ną widoczność.”

Radny Przemysław Litwiniuk: 
- wolnego tempa prac nad powia-

tową stroną internetową oraz jej pro-
fesjonalnego wykonania.

Rada Powiatu 
podjęła uchwały w sprawach:

a. zmiany uchwały w sprawie okre-
ślenia zadań z zakresu zatrudniania  
oraz rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych,  
na które przeznacza się środki fi-
nansowe Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na rok 2011 (druk nr 49),

b. uchwalenia „Profilaktycznego 
programu wczesnej diagnostyki 
osteoporozy” (druk nr 51),

c. przyjęcia „Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego  
na lata 2011 – 2015 (druk nr 52),

d. ustanowienia okresowych stypen-
diów dla sportowców oraz nagród  
za wyniki sportowe i wyróżniające 
osiągnięcia w działalności sporto-
wej (druk nr 56),

e. zmian w budżecie powiatu bial-
skiego za 2011 rok (druk nr 54),

f. zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej (druk nr 53),

g. określenia zakresu i formy in-
formacji o przebiegu wykona-
nia budżetu powiatu bialskiego, 
informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finanso-
wej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, o wykonaniu pla-
nu finansowego Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Pod-
laskim oraz instytucji kultury za 
I półrocze roku budżetowego 
(druk nr 55), 

h. zmiany uchwał y w sprawie 
uchwalenia regulaminu organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej (druk nr 50),

i. wyrażenia zgody na wynajem  
w trybie bezprzetargowym lokali 
użytkowych położonych w mie-
ście Biała Podlaska oraz zawarcia 
umów najmu na czas nieokreślo-
ny (druk nr 57),

gościniec samorz¹dowy
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j. odwołania członka Zarządu Po-
wiatu w Białej Podlaskiej (druk nr 
59),

k. wyboru członka Zarządu Powiatu 
w Białej Podlaskiej (druk nr 60),

l. upoważnienia Przewodniczące-

VIII sesję Rady Powiatu Bialskiego, 
która odbyła się 8 sierpnia 2011 r. pro-
wadził Przewodniczący Rady Powiatu 
Przemysław Litwiniuk.

Zgłoszono następujące interpela-
cje i zapytania w sprawie: 

Radny Romuald Kulawiec: 

-  warunków, które muszą spełnić 
ofiary przestępstw popełnianych z 
użyciem przemocy, w tym również 
przemocy domowej, by ubiegać 
się o państwową kompensatę,

-  możliwości wzmocnienia etato-
wego poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych na terenie powiatu 
w świetle konieczności realizacji 
nowych, bardzo ważnych zadań,

-  zasad dotyczących szkoleń bezro-
botnych prowadzonych przez PUP,

-  pomocy właścicielom zniszczo-
nych przez klęski żywiołowe go-
spodarstw rolnych prowadzonej 
przez ARiMR, - stosowania przez 
ARiMR doradztwa dla zaintereso-
wanych z wykorzystaniem środ-
ków z funduszu sołeckiego,

-  możliwości wdrożenia na terenie 
powiatu programu polegającego 
na rozdaniu mieszkańcom kart  
z zapisanymi danymi osobowymi 
oraz grupą krwi,

-  braku odpowiedzi na interpelacje 
z VII sesji Rady Powiatu, 

-  rozstrzygnięcia, czy interpelacja 
radnego postulująca konkretne 
działanie gminy lub powiatu, do-
tycząca lepszego zaspokojenia po-
trzeb ludności, usprawnienia pra-
cy lub ulepszenia organizacji, jest 
wnioskiem w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego,

-  konieczności powołania rady 
zdrowia, która wsparłaby Wydział 
Spraw Społecznych w działalno-
ści prozdrowotnej,

Radny Ryszard Boś:

-  naprawienia drogi Leśna Podlaska 
– Nosów,

-  problemów mieszkańców powia-
tu – pacjentów, z dostaniem się na 
wizytę do lekarza specjalisty,

-  niepodpisania stosownych umów 
i likwidacji zabiegów rehabilitacyj-
nych w ośrodku zdrowia w Jano-
wie Podlaskim, 

Radny Jan Stasiuk: 

-  stanu drogi Nosów – Leśna Pod-
laska i od mostu do Bordziłówki 
Nowej, 

-  problemów rolników z pozyska-
niem kwalifikowanego materiału 
siewnego,

Radny Arkadiusz Maksymiuk: 

-  odzewu gminy Biała Podlaska  
w sprawie przebudowy drogi Bia-
ła Podlaska – Piszczac,

Radny Marcin Duszek: 

-  stanu komina na budynku Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Międzyrzecu Podlaskim,

Radny Mariusz Filipiuk:
-  rozważenia możliwości zainsta-

lowania, ze względu na bezpie-
czeństwo mieszkańców, progów 
zwalniających na drodze przebie-
gającej przez osiedle w Halasach,

Radna Kazimiera Adamiec: 

-  procedury dotyczącej założenia 
progów zwalniających na terenie 
gminy, 

-  możliwości uspokojenia motocy-
klistów i kierowców samochodów 
jeżdżących z nadmierną prędko-
ścią po terenach zamieszkanych, 

Radny Mariusz Kiczyński: 

-  remontu pobocza w miejscowości 
Piszczac (w kierunku Chotyłowa), 

-  postawienia znaku ograniczające-
go prędkość na zakręcie między 
Zalesiem a Chotyłowem (krzy-

żówka w kierunku tzw. kubików),
-  odwodnienia drogi powiatowej  

w miejscowości Tuczna,
-  uprzątnięcia leżących na poboczu 

gałęzi w miejscowości Dąbrowica 
Duża,

Radny Jerzy Panasiuk: 

-  usunięcia złamanego konara  
z ulicy Rudnickiej w miejscowości 
Wysokie, 

Radny Tomasz Bylina: 

-  naprawienia drogi między Graba-
nowem a ODR i między Julkowem 
a ODR,

-  uprzątnięcia pni pozostałych po 
wycięciu drzew w Grabanowie, 

Radny Przemysław Litwiniuk: 

-  zmiany organizacji ruchu na skrzy-
żowaniu ul. Jelnickiej z ul. Radzyń-
ską w Międzyrzecu Podlaskim,

-  konieczności przemalowania dro-
gi (na trasie E30), na odcinku po-
między Międzyrzecem Podlaskim 
a Maniami, gdzie są dosyć wyso-
kie pagórki,

-  stanu chodnika i ścieżki na ul. Tuli-
łowskiej w Międzyrzecu Podlaskim,

Rada Powiatu 
podjęła uchwały w sprawach:

a. zabezpieczenia środków finan-
sowych w budżecie powiatu na 
2012 rok na kontynuację realizacji 
inwestycji pn.: „Regionalna Sieć 
Szerokopasmowa Lublin północ-
ny – wschód” (druk nr 61),

b. wyboru przedstawicieli Rady Po-
wiatu do składu Rady Społecznej 
działającej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Pod-
laskim (druk nr 63),

c. powołania Rady Społecznej dzia-
łającej przy Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Międzyrzecu Podlaskim 
(druk nr 64),

d. zamiaru likwidacji Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego  
w Gnojnie (druk nr 65),

e. zmian w budżecie powiatu bial-
skiego na 2011 rok (druk nr 66),

f. upoważnienia Przewodniczące-
go Rady Powiatu w Białej Podla-
skiej oraz Starosty Bialskiego do 
reprezentowania Rady Powiatu  
w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (druk nr 62).

Sławomir Maksymiuk

VIII Sesja Rady Powiatu

go Rady Powiatu w Białej Podla-
skiej oraz Starosty Bialskiego do 
reprezentowania Rady Powiatu  
w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (druk nr 58).

Sławomir Maksymiuk

gościniec samorz¹dowy
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W dniach 7 - 9 sierpnia w Euro-
pejskim Centrum Kształcenia i Wy-
chowania OHP w Roskoszy została 
zrealizowana wizyta przygotowawcza 
projektu „Wolontariat w obiektywie 
- Volunteering through the lens”, re-
alizowanego w ramach Akcji 1.1 „Wy-
miany Młodzieży” Programu „Mło-
dzież w działaniu”. W wizycie wzięli 
udział przedstawiciele dwóch orga-
nizacji partnerskich, biorących udział  
w projekcie: Stowarzyszenia „Happy 
people 26” z Valence z Francji oraz In-
formační Centrum pro Mládež z Lom-
nic nad Popelkou z Republiki Czeskiej, 
a także lider grupy młodzieżowej oraz 
koordynator projektu z Europejskiego 
Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Roskoszy.

Spotkanie stało się doskonałą oka-
zją do lepszego poznania się z partne-
rami oraz przeanalizowania wszyst-
kich ważnych kwestii związanych  
z wymianą młodzieży, która odbędzie 
się w dniach od 26 sierpnia do 3 wrze-
śnia b.r. Uczestnicy spotkania omówili 
najważniejsze kwestie organizacyjne 
wymiany, jej cele, szczegółowy har-
monogram, regulamin. Poruszono 

1 lipca 
Starosta bialski Tadeusz Łazowski 
spotkał się z rektorem PSW im. 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 
Podczas spotkania omówiono moż-
liwości współpracy pomiędzy uczel-
nią a Starostwem Powiatowym  
w Białej Podlaskiej. 

Dni Drelowa
2 i 3 lipca odbyły się Dni Drelowa.  
W dwudniowym programie uro-
czystości znalazły się m.in. sesja 
naukowa, występy artystów, wy-
stawy. Władze powiatu bialskiego 
na uroczystościach reprezentował 
starosta bialski Tadeusz Łazowski.

3 lipca
Kultura bez granic

Tradycyjnie już na początku lipca od-
była się cykliczna impreza pn. „Kultura 
bez granic” organizowana przez gminę 
Terespol. Na tegoroczne spotkanie w 
Kobylanach przybyło mnóstwo gości 
z całego powiatu oraz zza wschodniej 
granicy. Starostwo Powiatowe w Bia-
łej Podlaskiej reprezentował starosta 
bialski Tadeusz Łazowski.

4 - 7 lipca 
Podpisanie umowy partnerskiej

Delegacja powiatu bialsk iego  
w osobach Tadeusz Łazowski – staro-
sta bialski, Ireneusz Stolarczyk – dy-
rektor Szpitala Powiatowego w Mię-
dzyrzecu Podl. oraz Dariusz Olędzki 
– dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
w Białej Podlaskiej uczestniczyła  
w spotkaniach z dyrektorami szpi-
tali w Samborze na Ukrainie. Ce-
lem wyjazdu było podpisanie umo-
wy pomiędzy szpitalami z powiatu 
bialskiego ze szpitalami z Sambora. 
9-10 lipca 

Dni Konstantynowa
Na zaproszenie wójta gminy Kon-
stantynów starosta bialski Tadeusz 
Łazowski uczestniczył w uroczysto-
ściach dni Konstantynowa.  Tego-
roczną ozdobą dni tej pięknej miej-
scowości były występy zespołów 
ludowych, zarówno rodzimych jak 
i zagranicznych.

12 lipca 
Spotkanie w sprawie 

organizacji uroczystości
Na plebanii ks. dziekana Stanisława 
Grabowieckiego, proboszcza parafii 
pw. Trójcy Świętej w Janowie Podla-
skim, odbyło się spotkanie komitetu 
organizacyjnego obchodów roku ks. 
gen. Stanisława Brzóski. Podczas 
spotkania omówiono program uro-
czystości podsumowującej rok księ-
dza generała w powiecie bialskim. 

sprawy związane z zakwaterowaniem, 
menu, dokładnie omówiono kwestie 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
zakresu odpowiedzialności, a także 
zagadnienia logistyczne i księgowe. 
Podczas wspólnych ustaleń podzielo-
no również obowiązki pomiędzy lide-
rami i ustalono działania ewaluacyjne 
oraz sposób promocji projektu.

8 sierpnia przedstawiciele grup 
partnerskich spotkali się z grupą 
uczestników z ECKiW OHP w Rosko-
szy, dzięki czemu mieli okazję poznać 
się, porozmawiać o planowanej wy-
mianie i odpowiedzieć sobie wza-
jemnie na pytania i spostrzeżenia. Po 
spotkaniu młodzież zaprosiła gości  na 
spacer po centrum Białej Podlaskiej  
i zabytkowym parku Radziwiłłów. Te-
go dnia przedstawiciele grupy polskiej 
udali się także z partnerami z Francji  
i Czech  na krótką wycieczkę do stadni-
ny koni w Janowie Podlaskim, w której 
trwał dzień otwartych stajni oraz pa-
rada koni, po zakończonej słynnej au-
kcji koni arabskich. Goście mieli także 
możliwość przepłynięcia statkiem po 
rzece Bug, jednej z nielicznych rzek  
w Europie o nieuregulowanym korycie, 
w pobliskich Serpelicach.  W projekcie 
„Wolontariat w obiektywie” weźmie 
udział 18 uczestników z Polski, Francji 
i Czech oraz 3 liderów. Tematem pro-
jektu jest nawiązanie dialogu między-
narodowego poprzez wspólne zainte-
resowania dziennikarstwem, zgłębiając 
kwestie wolontariatu, a głównym jego 
celem jest integracja młodych ludzi  
z różnorodnych środowisk społecz-
nych i kultur krajów Unii Europejskiej 
poprzez edukację pozaformalną.

Wolontariusze 
na południowym Podlasiu
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Od 26 sierpnia w Europejskim 
Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Roskoszy trwała realizacja 
międzynarodowej wymiany mło-
dzieży „Wolontariat w obiektywie”, 
akcji 1.1. programu „Młodzież w dzia-
łaniu”. W projekcie bierze udział 18 
uczestników z Polski, Francji i Czech 
oraz 3 liderów i koordynator projek-
tu. Tematem projektu jest nawią-
zanie dialogu międzynarodowego 
poprzez wspólne zainteresowania 
dziennikarstwem, zgłębiając kwestie 

Spotkanie z młodzieżą w Roskoszy
wolontariatu, a głównym jego celem 
jest integracja młodych ludzi z róż-
norodnych środowisk społecznych 
i kultur krajów Unii Europejskiej po-
przez edukację pozaformalną. Trze-
ciego dnia pobytu Centrum odwie-
dziła mer regionu wileńskiego, Maria 
Rekść wraz ze starostą bialskim Ta-
deuszem Łazowskim. Goście spotkali 
się z grupą litewską z Niemenczyna, 
wraz z dyrektorem ECKiW Stanisła-
wem Podymskim omawiali możliwo-
ści dalszej współpracy.

Na czele komitetu organizacyjnego 
stanął Tadeusz Łazowski – starosta 
bialski.

14 lipca 
Święto policji w Białej Podlaskiej
14 lipca obchodzili swoje święto 
funkcjonariusze bialskiego garnizo-
nu policji. Podczas uroczystej gali 
wręczono wyróżnienia i awanse. 
Władze powiatu bialskiego repre-
zentował Tadeusz Łazowski staro-
sta bialski.

16 lipca 
Wojewódzkie obchody święta 

policji
W tym roku Lubartów był gospoda-
rzem Wojewódzkiego Święta Policji. 
Oprócz awansów i wyróżnień dla 
funkcjonariuszy wręczono również 
medale osobom zasłużonym dla 
policji. Otrzymali je m.in.: Krzysztof 
Hetman – marszałek województwa, 
Henryka Strojnowska – wicewoje-
woda lubelski oraz Tadeusz Łazow-
ski – starosta bialski.

20 lipca
Spotkanie z młodzieżą

We środę 20 lipca Tadeusz Ła-
zowski, starosta bialski, oraz pre-
zes  ZOSP RP w Białej Podlaskiej  
i Zbigniew Łaziuk – komendant 
PSP w Białej Podlaskiej spotkali się  
z młodzieżą przebywającą na obozie 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych w Roskoszy. 39 uczestników 
z całego województwa lubelskiego 
uczestniczyło w programie przygo-
towanym przez członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej „Stołpno”  
w Międzyrzecu Podlaskim.

21 lipca 
Spotkanie w LO w Wisznicach

Tadeusz Łazowski – starosta bialski 
oraz Marianna Tumiłowicz – dyrek-
tor wydziału spraw społecznych 
spotkali się z Moniką Władyczuk 
Pakułą – dyrektor LO w Wisznicach  
w celu omówienia organizacji Powia-
towej Inauguracji Roku Szkolnego.  

22-23 lipca 
Święto strażaka na Białorusi

W dniach 22-23 lipca Tadeusz Ła-
zowski, starosta bialski, uczestniczył 
w uroczystościach Dnia Strażaka na 
Białorusi w obwodzie Brzeskim. 

25 lipca 
Spotkanie w gabinecie starosty

W poniedziałek 25 lipca starosta Ta-
deusz Łazowski spotkał się z Krystyną 
Czyżewską – dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Kozuli. Podczas spo-
tkania poruszano  sprawy związane  
z funkcjonowaniem placówki.
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27 lipca 
Z wizytą na budowie internatu 

w Małaszewiczach
Starosta Tadeusz Łazowski oraz 

Marianna Tumiłowicz – dyrektor 
wydziału spraw społecznych, spo-
tkali się z Mieczysławem Romaniu-
kiem – dyrektorem Zespołu Szkół  
w Małaszewiczach.  Było to spotka-
nie robocze i odbyło się na budowie 
internatu. Poruszano problemy wy-
nikające w trakcie inwestycji.

30 lipca 
Dni Brześcia

Delegacja z powiatu bialskiego 
w składzie: Tadeusz Łazowski – sta-
rosta bialski, Mieczysław Romaniuk 
– przewodniczący rady gminy Tere-
spol oraz dyrektor ZS w Małaszewi-
czach uczestniczyła w uroczystości 
Dni Brześcia. Wydarzeniu towarzy-
szył szereg atrakcji. Między innymi 
odbył się turniej hokeja na trawie. 
Imprezę uświetniły liczne koncerty, 
spektakle, występy taneczne, kon-
kursy i targi sztuki ludowej. 

31 lipca 
XXIV Biesiada Nadbużańska 

w Sławatyczach
Na 31 lipca władze gminy Sła-

watycz zaplanowały uroczystości 
Dni Sławatycz oraz XXIV Biesiadę 
Nadbużańską. Mająca już swoją tra-
dycję wspaniała impreza, jaką jest 
biesiada, ściągnęła do Sławatycz 
rzesze ludzi z całego powiatu. Pod-
czas uroczystości władze powiatu 
bialskiego reprezentował Tadeusz 
Łazowski – starosta bialski.

5-7 sierpnia 
Aukcja Koni w Janowie Podlaskim 

W Janowie Podlaskim odbyła się 
doroczna impreza Pride of Poland.  
W tym roku uroczystość swoją osobą 
zaszczycił prezydent RP Bronisław Ko-
morowski oraz Marek Sawicki – mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi. Nie obyło 
się również bez znanych gości zagra-
nicznych, wśród których był Charli 
Watts – perkusista  The Rolling Stones. 

12-14 sierpnia
Delegacja z powiatu Hudson 
z wizytą w powiecie bialskim
Na terenie powiatu bialskiego 

gościła delegacja samorządowców 
amerykańskich. W piątek i sobotę 
rolę gospodarza pełnił Tadeusz Ła-
zowski, starosta bialski, natomiast  
w niedzielę – Jan Bajkowski – wice-
starosta bialski.

14 sierpnia
IV Powiatowa Wystawa Koni 

Na zaproszenie organizatorów IV Po-

Podczas Dożynek Powiatowych 
rozstrzygnięto konkurs „Sołtys Roku 
2010”, który był zorganizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
skiej przy współpracy  z tygodnikiem 
Wspólnota Bialska. Sołtysów biorą-
cych udział w konkursie wytypowali 
wójtowie poszczególnych gmin. Sołtys 
roku został wybrany głosami czytel-
ników. Najlepszym sołtysem została 
Halina Ostapczuk, sołtys wsi Kobylany, 
gmina Terespol, która zebrała najwięk-
szą ilość głosów. Tuż za nią uplasowała 
się Bożena Romaniuk - Bukowice Ko-
lonia, gm. Leśna Podlaska. Na trzeciej 
pozycji znalazła się Teresa Kokoszkie-
wicz -  Kożuszki, gm. Międzyrzec Podl.

Halina Ostapczuk jest sołtysem 
wsi Kobylany od 1990 r. i zasiada w Ra-
dzie Gminy Terespol czwartą kaden-
cję. Obecnie pełni funkcję wiceprze-
wodniczącej Rady Gminy. Jako sołtys 
przewodniczyła szeregom komitetów 
społecznych, działających dla dobra 
mieszkańców Kobylan. Są to: komitet 
budowy wodociągów, telefonizacji, 
chodników, remontu „Prochowni”, 
budowy kąpieliska oraz remontu sta-
rej szkoły z przeznaczeniem na kaplicę.  
W 1995 r. z pomocą zwolenników 
upiększyła swoją wieś stawiając na 
początku i na końcu wsi dwa krzy-
że dębowe i obsadzając je zielenią, 
również w celu upiększenia wsi po-
stawiła razem z mieszkańcami dwie 
kapliczki – Matki Boskiej Fatimskiej 
na skalniku i Pana Jezusa Miłosierne-
go ze św. Faustyną. Z inicjatywy Ha-
liny Ostapczuk Kobylany brały udział  
w konkursach: „ Piękna wieś i zagroda 
na Podlasiu” (III miejsce), „Najpiękniej-
sza wieś na Podlasiu” (I miejsce) oraz 
„Konkurs ekologiczny” (II miejsce).  
W 2002 r. została odznaczona Brązo-
wym Krzyżem zasługi na 10 – lecie 
Gminy Terespol. W 2007 r. starosta 
odznaczył ją medalem „Zasłużony 
dla powiatu bialskiego”, odznaczona 
została też Srebrnym Medalem za za-
sługi dla Obronności Kraju oraz Srebr-
nym Krzyżem Zasługi przyznanym 
przez kapitułę i nadanym 28.09.2010r. 

– jej największe osiągnięcie. Od lat 
Pani Halina współpracuje z władzami 
szkoły im. Orła Białego – bezintere-
sowna pomoc przy organizacji cho-
inki, tradycyjne gotowanie z dzieć-
mi, organizowanie kuligów łącznie  
z gorącą herbatą i ciastem. Pomagała  
z grupą „Spryt” dzieciom z Białorusi, 
szczególną opieką otaczając dzieci  
z Budzowa, których wieś nawiedziła 
powódź. Brała udział w urządzaniu 
parkingu (sadzenie drzewek) i dożyn-
kach (plecenie wieńca i tradycyjna 
kuchnia dla wszystkich za darmo). 
Organizowała szereg pielgrzymek do 
Lichenia, Wadowic, Częstochowy, 
Krakowa, Świętej Lipki i Gietrzwałdu.

Bożena Romaniuk jest już czwar-
tą kadencję radną Rady Gminy Leśna 
Podlaska. Aktywnie angażuje się na 
rzecz swojej miejscowości i gminy.  
Z jej inicjatywy w miejscowości Bu-
kowice-Kolonia została wybudowana 
droga asfaltowa o długości 2 km. Do-
kłada ogromnych starań w celu utrzy-
mania przejezdności dróg gruntowych 
na odcinku utrzymania. Była inicjator-
ką projektu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie całej 
gminy. Dzięki niej doprowadzono do 
uzupełnienia oświetlenia ulicznego 
w jej sołectwie. Należy również do-
strzec jej aktywność w sytuacjach, 
gdy wiosce potrzebna jest pomoc, 
np. przy odśnieżaniu dróg zimą. Nie 
bez znaczenia była również jej rola 
przy podejmowaniu decyzji o budo-
wie wodociągu obejmującego swoim 
zasięgiem całą gminę.

Teresa Kokoszkiewicz nieprze-
rwanie przez kilka kadencji pełni 
obowiązki sołtysa wsi Kożuszki. Swą 
postawą, efektywnością pracy i za-
angażowaniem na rzecz rozwoju spo-
łeczności lokalnej może być wzorem 
do naśladowania. Jej bezstronność 
i efekty podejmowanych działań zo-
stały docenione przez mieszkańców 
wsi Kożuszki, gdzie cieszy się wielkim 
zaufaniem i jest ceniona, jako sąsiad  
i lokalny społecznik.

(PG)

Halina 
Ostapczuk 
z Kobylan 
Sołtysem 
roku 2010
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2 lipca, miłośnicy regionu i dre-
lowskiej kultury zgromadzili się w sali 
Gminnego Centrum Kultury, by po raz 
kolejny wspólnie wspominać ludzi od-
danych drelowskiej ziemi. Tegoroczna 
sesja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Drelowskiej poświęcona została w 
całości tajnej organizacji wojskowej 
„Nasze Orły”, powstałej w warunkach 
ścisłej konspiracji jesienią 1939 roku. 
Obejmowała ona swym zasięgiem 
takie wsie jak Drelów, Łózki, a później 
również Żerocin. Wygłoszony przez 
prezesa TPZD, Franciszka Jerzego Ste-
faniuka, referat był hołdem oddanym 
członkom tej komórki konspiracyjnej, 
z których większość straciła życie w 
obozach koncentracyjnych. Podczas 
spotkania wspomnieniem objęto ks. 
Karola Wajszczuka – proboszcza parafii 
Drelów oraz emisariusza o przydomku 
„Szary”, kierownika „Naszych Orłów” 
i podoficera Wojska Polskiego, Józefa 
Krawieckiego z Drelowa, Stanisława 
Daniluka, Jana Ciechowskiego, Jana 
Dąbrowskiego, Bolesława Hawryluka, 
Jana Saczuka (ojca  i syna), Antoniego 
Kota i Jana Kozłowca z Łózek, Stefana 
Kowalczuka, Bazylego Łaźko, Adol-
fa Młynarczuka, Tomasza Stańczuka  
s. Marka oraz Feliksa Szafrańskie-
go z Drelowa.  Przegłosowano także 
wykonanie tablicy pamiątkowej upa-
miętniającej wymienione osoby oraz 
organizację „Nasze Orły”, która zo-
stanie wmurowana w dzwonnicę dre-
lowskiego kościoła. Podsumowano 
również ogłoszony w marcu konkurs o 
tematyce regionalnej, ph. „Zapomnia-
ne historie, ciekawe miejsca Gminy 

wiatowej Wystawy Koni Zimnokrwi-
stych w uroczystościach uczestniczył 
Tadeusz Łazowski – starosta bialski. 
Do wystawy zgłosiło się 16 hodow-
ców z powiatu bialskiego i woje-
wództwa lubelskiego. 

16 sierpnia
Spotkanie w gabinecie starosty

Tadeusz Łazowski – starosta bialski 
spotkał się z Dariuszem Trybucho-
wiczem – wójtem gm. Sławatycze. 
Głównym punktem spotkania był 
temat organizacji XIII Dożynek Po-
wiatowych, które mają się odbyć  
w Sławatyczach.

17 sierpnia
Spotkanie komitetu organizacyjnego
We środę rano odbyło się spotkanie 
komitetu organizacyjnego roku ks. 
gen. Stanisława Brzóski w powiecie 
bialskim. Podczas spotkania omó-
wiono terminarz kolejnych spotkań 
oraz plan przebiegu uroczystości 
podsumowania, która planowana 
jest na 9 października. W spotka-
niu uczestniczyli: Tadeusz Łazow-
ski – starosta bialski, dr Szczepan 
Kalinowski – historyk, regionalista 
oraz Jarosław Dubisz – dyrektor ZS  
w Janowie Podlaskim.

21 sierpnia
Święto Plonów w Grabanowie

21 sierpnia w gminie Biała Podlaska 
odbyły się Dożynki Gminne połą-
czone z Dniami Otwartych Drzwi 
w Grabanowie. Władze powiatu 
bialskiego reprezentował Tade-
usz Łazowski – starosta bialski. 
Również w gminie Leśna Podlaska  
w niedzielę 21 sierpnia odbyło się 
święto plonów. Tu władze powia-
towe reprezentował Jan Jańczuk 
– sekretarz powiatu.

27 sierpnia 
Spotkanie z młodymi

Na zaproszenie ks. bp. Antoniego 
Dydycza – ordynariusza diecezji 
drohiczyńskiej Tadeusz Łazowski – 
starosta bialski oraz Maria Rekść – 
mer samorządu rejonu wileńskiego 
uczestniczyli w Golgocie Młodych, 
która odbyła się w Serpelicach.

28 sierpnia
XIII Dożynki Powiatowe

W Sławatyczach odbyły się XIII Do-
żynki Powiatowe. Eucharystii odpra-
wionej w intencji rolników przewod-
niczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski 
– ordynariusz diecezji siedleckiej. 
Dalsze uroczystości odbyły się na 
sławatyckim stadionie, na którym 
zgromadziło się kilka tysięcy rolni-
ków z terenu całego powiatu.

Dni Drelowa po raz czternasty
Drelów” adresowany do mieszkańców 
i sympatyków gminy Drelów. Zadanie 
polegało na zebraniu ciekawych opo-
wieści, legend, wspomnień, anegdot 
z dawnych lat związanych z konkret-
nymi miejscami, obiektami, faktami 
czy wydarzeniami naszej małej ojczy-
zny. Pierwszym miejscem wyróżniono 
Ewę Strok, która spisała wspomnienia 
mieszkańców Drelowa „Wycieczki nie 
będzie. Wybuchła wojna…”, „A naj-
gorsze było, jak się jeść chciało” oraz 
„Z Drelowa na Berlin”. Drugie miejsce 
przyznano Karolinie Kołkowicz za pracę 
pod tytułem „Unickie wspomnienia”. 
Trzecie zaś zajęła Marianna Panasiuk za 
historię krzyża w Borku. Ponadto Gmin-
na Biblioteka Publiczna postanowiła 
nagrodzić osoby, których wspomnie-
nia zostały wykorzystane w pracach 
konkursowych. Nagrodę książkową 
przyznano Czesławowi Chlebiukowi, 
Janinie Karpińskiej i Elżbiecie Opalko.

Kulminacyjnym punktem sobotnich 
uroczystości był występ uczniów Gim-
nazjum nr 1 w Drelowie, którzy poka-
zali przybyłym „Jak skrzaty Drzewlewo 
budowały”. Spektakl przygotowany  
z myślą o wyjeździe naszej młodzieży 
do Francji był połączeniem elemen-
tów baśniowych oraz historii nasze-
go regionu. Panie Ewa Strok i Dorota 
Nieścioruk, autorki scenariusza, wyko-
rzystały w nim fragmenty Kroniki na-
pisanej przez Józefa Olesiejuka i Wła-
dysława Hawryluka, „Monografii wsi 
Drelów” Feliksa Olesiejuka, „Ballady-
ny” Juliusza Słowackiego oraz powie-
ści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

M.Pepa
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W środę (6.07) kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej 
Podlaskiej odebrało broń służbową. 
Wcześniej pomyślnie ukończyli szko-
lenia przygotowujące do przejęcia 
tych obowiązków. Docelowo prawo do 
używania broni palnej będzie posiadać 
ponad stu funkcjonariuszy wydziału 
zwalczania przestępczości bialskiej 
jednostki. 

Broń wraz z decyzją o jej przydzia-
le celnicy odebrali z rąk dyrektora Izby 
Celnej w Białej Podlaskiej – mł. inspek-
tora celnego Remigiusza Woźniaka.  
W słowach skierowanych do funkcjo-
nariuszy dyrektor podkreślił, że prawo 
używania broni palnej czyni Służbę 
Celną formacją w pełni samodzielną 
przy wykonywaniu zadań służbowych. 
Przyznane funkcjonariuszom celnym 

Celnicy z bronią

5 sierpnia delegacja samorządow-
ców z powiatu bialskiego na czele  
z włodarzem powiatu Tadeuszem Ła-
zowskim – starostą bialskim, uczestni-
czyła w spotkaniu z minister rozwoju 
regionalnego Elżbietą Bieńkowską.  
W spotkaniu udział wzięli również: 
Krzysztof Iwaniuk – wójt gminy Te-
respol, Jacek Danieluk – burmistrz 
Terespola, Marceli Niezgoda – pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Roz-
woju, Iwona Brol – dyrektor Depar-
tamentu Współpracy Terytorialnej  
w Ministerstwie Rozwoju oraz  ppłk 
SG Piotr Patla z Komendy Głównej 
Straży Granicznej. Podczas spotkania 
samorządowcy z powiatu bialskiego 
starali się przekonać  panią minister do 

 7  czerwca dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Kajetana Sawczuka  
w Komarnie Kolonii, Grażyna Jasiń-
ska-Pykało, podpisała umowę spon-
soringu rzeczowego z Operatorem 
Gazociągów Przesyłowych Gaz-Sys-
tem S.A z siedzibą w Warszawie Fir-
ma była sponsorem  wyprawki dla 
uczniów naszej szkoły, którzy w roku 
szkolnym 2011/2012 rozpoczną naukę 
w klasie pierwszej. W skład wypraw-
ki weszły piękne plecaki z logo firmy 
oraz piórniki z pełnym wyposażeniem.  
Plecaki i piórniki zostały wręczone  
w klasie przedszkolnej podczas zakoń-
czenia roku szkolnego. 

uprawnienie wiąże się z olbrzymią 
odpowiedzialnością, ale świadczy też 
o zaufaniu, jakim Państwo obdarzyło 
naszą formację. Gratulując celnikom 
odbierającym broń, dyrektor życzył, 
aby nigdy nie byli zmuszeni do jej uży-
cia.  Wręczenie broni funkcjonariuszom 
celnym poprzedziły 80-godzinne, bar-
dzo intensywne szkolenia strzeleckie 
prowadzone we współpracy z Nadbu-
żańskim Oddziałem Straży Granicznej 
w Chełmie. Obejmowały one zarówno 
część teoretyczną (m.in. zasady posłu-
giwania się bronią oraz jej przechowy-
wania), jak i praktyczną, dotyczącą za-
sad użycia broni oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, a 
także zajęcia z psychologiem. Każde 
szkolenie zakończone zostało egzami-
nem. Niemniej swe umiejętności funk-
cjonariusze będą musieli potwierdzać 
w trakcie cyklicznych szkoleń doskona-
lących. Funkcjonariusze Służby Celnej 
zostali wyposażeni w pistolety typu 
Walther P99 DAO oraz Walther PPS 
kalibru 9 mm. Na wyposażeniu Izby 
Celnej w Białej Podlaskiej jest też pięć 
strzelb gładkolufowych. Prawo używa-
nia broni palnej przez funkcjonariuszy 
Służby Celnej zostało wprowadzone 
Ustawą o Służbie Celnej z 27 sierpnia 
2009 r. Podyktowane to było m.in. tro-
ską o bezpieczeństwo funkcjonariuszy 
podczas wykonywania niektórych obo-
wiązków służbowych.

Marzena Siemieniuk

Spotkanie z minister rozwoju regionalnego
potrzeby budowy pieszego przejścia 
granicznego w Terespolu oraz rozma-
wiali o możliwościach pozyskania na 
ten cel dofinansowania  w trwającym 
do 30 września br. naborze wniosków 
ze środków Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2007-2013, realizowanego  
w ramach Europejskiego Instrumentu  
Partnerstwa. Jak podkreśla starosta 
bialski Tadeusz Łazowski „ utworzenie 
pieszego przejścia stanowiłoby zna-
komity czynnik do rozwoju nie tylko 
miasta i gminy Terespol, ale i całego 
powiatu bialskiego.” Budowa przej-
ścia zdecydowanie ożywiłaby ruch 
graniczny oraz wzmocniła wymianę 
przygraniczną. 

Wyprawka dla pierwszaków
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W dniach 29 czerwca 
– 1 lipca w Europejskim 
Centrum Kształcenia i Wy-
chowania OHP w Roskoszy 
odbyło się z udziałem Ko-
mendanta Głównego OHP 
Jerzego Mormula i jego Za-
stępcy Mariana Najdychora 
szkolenie z zakresu refunda-
cji wynagrodzeń młodocia-
nych pracowników. W szko-
leniu uczestniczyła kadra 
kierownicza, merytoryczna 
i finansowa WK OHP oraz 
CEiPM realizująca refunda-
cję z województw: lubelskie-
go, mazowieckiego, podkar-
packiego, świętokrzyskiego 
i warmińsko-mazurskiego. 
Podczas szkolenia omó-
wiono realizację refundacji 
w 2010 i 2011 r., planowa-
nie Wojewódzkich Komend 
na 2011 r. oraz potrzeby WK 
OHP dotyczące środków fi-
nansowych do końca 2011 r. 
na umowy podpisane i nie-
podpisane. Przeanalizowano 
metryczki każdej WK w za-
kresie refundacji oraz wska-
zano nieścisłości i błędy 
w planowaniu finansowym 
dotyczące przyjmowania 
wniosków, rejestracji i wy-
dawania decyzji naliczania 
środków finansowych.  Wie-
le uwagi poświęcono omó-
wieniu aspektów prawnych 
refundacji oraz zadań WK 
OHP i CEiPM w zakresie re-
alizacji refundacji. Ponadto 
rozpatrzono środki finanso-
we niezbędne na refundację 
wynagrodzeń młodocia-
nych wg WK OHP, omówio-
no dokumentację w CEiPM, 

w WK OHP, wnioski do KG 
OHP, monitoring wydatko-
wania środków finansowych 
oraz procedury podpisywa-
nia umów wstrzymanych 
zgodnie z decyzją i wytycz-
nymi MPiPS w tym zakre-
sie. Uczestnicy szkolenia 
zostali również zapoznani 
z programem komputero-
wym do obsługi refundacji 
„Delfin”. Wykładowca omó-
wił najistotniejsze problemy 
wynikające w codziennej 
pracy z systemem oraz za-
kres zmian w systemie i har-
monogram ich wdrażania. 
Zinterpretowano również 
zadania CEiPM i WK OHP 
w zakresie wprowadzania 
danych do funkcjonowania 
systemu Delfin.  Dokonano 
także zapoznania z nowy-
mi zasadami sprawozdaw-
czości  do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumen-
tów przy pomocy systemu 
SHRIMP. Podczas szkolenia 
odbyło się również spo-
tkanie Komendantów Wo-
jewódzkich, Dyrektorów 
CEiPM oraz pracowników 
refundacji z Komendantem 
Głównym OHP Jerzym Mor-
mulem.

Na zakończenie szkole-
nia przedstawiono wytycz-
ne organizacyjne i meryto-
ryczne w zakresie realizacji 
refundacji i zadań rynku 
pracy. Otwarcia oraz pod-
sumowania szkolenia doko-
nał Zastępca Komendanta 
Głównego OHP Marian Naj-
dychor.

(Małgorzata Zając)
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Starosta Tadeusz Łazowski z wizytą 

w Gminie Sosnówka

DOK. NA STR. 17

W drugiej połowie sierpnia z wi-
zytą do gminy Sosnówka, w której 
wójtem jest Krzysztof Bruczuk, udał 
się gospodarz powiatu bialskiego, 
Tadeusz Łazowski. Wizyta  rozpoczę-
ła się od spotkania starosty bialskie-
go, wójta gminy oraz sekretarz gminy 
Marii Więcek. Jak zauważył Tadeusz 
Łazowski „Sosnówka zyskała w ostat-
nim czasie nowe oblicze. Przejeżdża-
jąc przez miejscowość, nie da się nie 
zauważyć nowego centrum.” „Udało 
się to zrealizować dzięki inwestycji 
współfinansowanej w ramach Dzia-
łania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój 
wsi” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
dla naboru drugiego w Wojewódz-
twie Lubelskim w 2010 roku udało się 
zmodernizować centrum miejscowo-
ści”. – wyjaśnił wójt gminy Krzysztof 
Bruczuk. Wartość kosztorysową in-
westycji oszacowano na kwotę 166 
318,35 zł, natomiast wartość dofinan-
sowania wynosi 102 244 zł. W ramach 
projektu „Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Sosnówka” zagospoda-
rowano i uporządkowano teren przy 
drodze powiatowej nr 1091L Wiszni-
ce-Hanna obok Remizy Strażackiej, 
Gminnego Ośrodka Kultury i Gmin-
nej Biblioteki. Inwestycja polegała 
na budowie parkingu na działce o nr 
ewidencyjnym 600 wraz z budową 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 
1091L, rozbudowie oświetlenia drogo-
wego o kablowe oświetlenie parkingu 
oraz zagospodarowaniu terenów zie-
lonych poprzez obsadzenie parkingu 
krzewami, a także ustawieniu małej 
architektury – ławki parkowe i kosze na 
śmieci. Dzięki zrealizowaniu tej inwe-
stycji w Sosnówce powstały miejsca 

parkingowe oraz miejsce spotkań dla 
mieszkańców. 

Inwestycje w ekologię 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom mieszkańców gminy, jej wła-
dze pozyskały z PROW-u fundusze 
na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków. „Z tego projektu  sko-
rzystało150 gospodarstw. Wartość 
inwestycji to 1597378 zł,  a dofinan-
sowanie 978782 zł. - poinformował 
włodarz gminy. W trakcie omawiania 
inwestycji gminnych starosta Łazow-
ski skomplementował pomysł przy-
stąpienia do  projektu „Dolina Ziela-
wy”. „Dzięki temu partnerstwu udaje 
nam się pozyskiwać niemałe środki 
zewnętrzne- cieszy się wójt gminy. 
W ramach projektu: „Budowa dróg 
gminnych w obszarze turystycznym 
DOLINA  ZIELAWY – II etap. Na tere-
nie gminy Sosnówka powstaje  droga 
w Rozwadówce Folw. oraz Kolonii So-
snówka. Kolejnym projektem realizo-
wanym dzięki partnerstwu w ramach 
„Doliny Zielawy” jest projekt  pn.  
„Czysta energia w DOLINIE ZIELAWY” 
polegający na montażu instalacji so-
larnych. Dzięki temu na terenie gminy 
Sosnówka  zainstalowanych zostanie  

100 instalacji solarnych  na obiektach 
użyteczności publicznej oraz mieszka-
niach prywatnych. 

Promują kulturę i turystykę 
Równie dużym i ważnym projek-

tem dla gminy jest projekt „Promocja 
Kultury i Turystyki w obszarze tury-
styczny DOLINA ZIELAWY” realizo-
wany od roku bieżącego. Wartość  
projektu 1.443 140 zł, a dofinanso-
wanie 1010198 zł. Projekt ma  na ce-
lu  promocję walorów turystycznych 
i kulturowych  tego obszaru oraz zbu-
dowanie marki pod hasłem „Kraina 
Ziół.” Celem głównym projektu jest 
wzrost atrakcyjności obszaru tury-
stycznego „Dolina Zielawy” poprzez 
promocję produktów kulturowych 
i turystycznych. Bogata i burzliwa 
historia terenów objętych tym part-
nerskim przedsięwzięciem, a także 
wiele godnych uwagi atrakcji tury-
stycznych i kulturowych są zapowie-
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Gmina Sosnówka położona jest w po-
łudniowo-wschodniej części powiatu 
bialskiego, stanowiącej fragment Polesia 
Lubelskiego. Znajduje się ona na zbiegu 
ważnych szlaków komunikacyjnych, w bli-
skim sąsiedztwie przejścia granicznego 
z Białorusią.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 
14843 ha. Największą powierzchnię zaj-
mują użytki rolne, które stanowią 66% po-
wierzchni gminy. Lasy zajmują powierzch-
nię 4159 ha.

W skład administracyjny gminy wcho-
dzi 13 sołectw. Gminę zamieszkuje 3323 
mieszkańców. Gmina posiada dogodne 
połączenia komunikacyjne z Białą Podla-
ską, Włodawą, Warszawą, Parczewem. 
Przez teren gminy przebiega droga krajowa 
nr. 817, w kierunku przejścia granicznego 
w Sławatyczach. Najbliższymi ośrodkami 
miejskimi są: Biała Podlaska, Włodawa, 
Parczew.Na terenie gminy znajduje się Mu-

zeum J. I. Kraszewskiego oraz zabytkowe 
kaplice i kościoły. Dominującym sektorem 
gospodarki jest rolnictwo, w którym pracuje 
90% zatrudnionych. Na terenie gminy nie 
ma zakładów przemysłowych, natomiast 
zarejestrowanych jest 54 podmioty go-
spodarcze, świadczące usługi w różnych 
dziedzinach przede wszystkim w zakresie 
handlu i usług. Atrakcję turystyczną stanowi 
zespół pałacowo-parkowy w Romanowie. 
Znajdujące się na terenie gminy Muzeum 
Kraszewskiego organizuje konkursy recy-
tatorskie i plastyczne, ogólnopolskie sesje 
naukowe i ciekawe ekspozycje, związane nie 
tylko z osobą wielkiego pisarza. Godne uwa-
gi są również zabytki sakralne tj.: Kościół 
pw. NNMP w Motwicy /pierwotnie świąty-
nia unicka/, Kościół pw. Podwyższenia Krzy-
ża w Żeszczynce oraz Kościół Św. Michała 
w Rozwadówce. Warto też zwrócić uwagę 
na kapliczkę fundacji Wawrzyńca Popiele-
wicza i dwie piaskowe figury przydrożne.

Romanów turystyczną perełką 
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dzią rozwinięcia się tu turystyki jako 
ważnej gałęzi gospodarki. Elementem 
łączącym te strony jest rzeka Zielawa 
przepływająca przez ten obszar oraz 
to, że gminy wchodzące w skład ob-
szaru turystycznego Doliny Zielawy 
posiadają duże walory przyrodnicze. 
Dotyczy to w szczególności różnego 
rodzaju ziół bogato występujących 
w tych okolicach, stąd też zrodził się 
pomysł na zbudowanie marki pod ha-
słem „Kraina Ziół”.  Promocję  zapla-
nowano w ten sposób, że do każdej 
gminy przyporządkowane jest jedno 
najbardziej charakterystyczne na da-
nym obszarze zioło. W Sosnówce jest 
to borówka czarna. Niniejszy projekt 
jest pierwszym krokiem w kierunku 
budowy marki Doliny Zielawy. Zarów-
no Wisznice, jak i pozostałe gminy  
doskonale wpisują się w nurt bardzo 
popularnej oraz poszukiwanej obec-
nie agroturystyki, posiadają wszelkie 
właściwości, aby stać się atrakcyjnym 
miejscem odwiedzin dla spragnio-
nych kontaktu z przyrodą mieszkań-
ców dużych miast, w tym także mło-
dzieży. Jak informuje włodarz gminy: 
„W ramach projektu przygotowaliśmy 
produkty w postaci mieszanek ziół 
i olejków sporządzonych na bazie 
lokalnych upraw, mogą one zostać 
wykorzystane do celów spożywczych 
i kosmetycznych. Dodatkowo zapla-
nowaliśmy szereg imprez i wydarzeń 
kulturalnych, które mamy nadzieję 
zachęcą bardzo szerokie grono osób, 
od młodzieży szkolnej po osoby star-
sze, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Imprezy będą odbywały się cyklicz-
nie, a ich program zostanie ułożony 
w ten sposób, aby w poszczególnych 
gminach stanowiły odrębny cykl i nie 
nakładały się na siebie” Szczegóło-
wy zakres planowanych wydarzeń 
przedstawia się następująco: W mie-
siącach czerwiec – lipiec w poszcze-
gólnych gminach zaplanowane są 
pikniki zielarskie. Imprezy te będą 
miały charakter plenerowy, polega-
jący na poznawaniu i zbieraniu ziół 
na łąkach i w lasach z daleka od dróg 
i pól uprawnych.

Festiwal ziół będzie podsumowa-
niem pikników, odbędzie się on co ro-
ku w innej gminie jako impreza maso-
wa, mająca na celu propagowanie ziół 
i wskazująca szerokie ich zastosowa-
nie We wrześniu i październiku orga-
nizowane będą warsztaty o tematyce 
zielarskiej, składające się z 5 modułów, 
każdy w innej gminie:

-  warsztaty zielarskie – zajęcia, gry 
i zabawy integracyjne dające ogólną 
wiedzę na temat ziół

-  warsztaty kulinarne – poznawa-

nie tradycyjnych oraz nowoczesnych 
receptur dań z dodatkiem ziół

- warsztaty florystyczne – nauka 
tworzenia kompozycji ziół i kwiatów

- warsztaty kosmetyczne – nauka 
wykorzystania właściwości ziół jako 
naturalnych kosmetyków

 - warsztaty farmaceutyczne – na-
uka o leczniczo-terapeutycznym oraz 
przemysłowym wykorzystaniu ziół

Powstało boisko 
Władze gminy korzystają również 

z innych możliwości pozyskania pie-
niędzy niż tylko projekt „Doliny Ziela-
wy”. Dzięki pozyskanym funduszom 

z programu Ministerstwa Sportu przy 
Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum 
powstało boisko wielofunkcyjne 
o sztucznej nawierzchni o wartości ok. 
400 tysięcy złotych. W  bieżącym roku  
przeprowadzono też remonty świe-
tlic w  miejscowościach Żeszczynka 
i Sapiehów  oraz zagospodarowanie  
terenu przylegającego do Wiejskiego 
Klubu Kultury w Dębowie.  Wszystkie 
projekty  realizowane były w ramach 
LSR dla obszaru BLGD w ramach dzia-
łania 4.1/413 PROW na lata 2007-2013 
dla operacji „Małe Projekty”.

(PG)
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Projekt „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków” został współ-
finansowany w ramach  Działania 
321 „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej”  w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. W ramach 
realizacji projektu wybudowano 150 
szt.  przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscowościach poło-
żonych na terenie gminy Sosnówka 

Dzięki inwestycji współfinansowa-
nej ze środków europejskich.  Wartość 
kosztorysową inwestycji oszacowa-
no na kwotę 166 318,35 zł, natomiast 
wartość dofinansowania wynosi 
102 244 zł. W ramach projektu „Za-
gospodarowanie centrum miejsco-
wości Sosnówka” zagospodarowano  
i uporządkowano teren  przy drodze 
powiatowej nr 1091L Wisznice-Hanna 
obok Remizy Strażackiej, Gminnego 
Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki. 
Inwestycja polegała na budowie par-
kingu z budową chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej, rozbudowie oświetlenia 
drogowego o kablowe oświetlenie 
parkingu oraz zagospodarowaniu te-
renów zielonych poprzez  obsadzenie 
parkingu krzewami, a także ustawieniu 
małej architektury – ławki parkowe 
i kosze na śmieci. Dzięki zrealizowa-
niu inwestycji w Sosnówce powstały 
miejsca parkingowe oraz  miejsce spo-
tkań dla mieszkańców, gdzie zarówno 
miejscowi jak i przyjezdni mogą rozwi-
jać życie kulturalne i społeczne. 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

Centrum Sosnówki zmieniło swoje oblicze

(Żeszczynka - 3 szt., Rozwadówka 
Folwark – 8 szt., Dębów – 13 szt., 
Pogorzelec – 11 szt., Motwica – 11 
szt., Przechód – 12 szt., Sapiehów – 
18 szt., Lipinki – 2 szt., Romanów – 6 
szt., Czeputka – 3 szt., Wygnanka – 10 
szt., Sosnówka – 29 szt., Rozwadów-
ka – 24 szt.). Przedsięwzięcie było 
realizowane w dwóch etapach. Etap 
I obejmował budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowo-

ściach: Żeszczynka, Rozwadówka 
Folwark, Dębów, Pogorzelec, Mo-
twica, Przechód, Sapiehów, Lipinki, 
Romanów (razem 84 szt.). Natomiast 
etap II obejmował budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach: Czeputka, Wy-
gnanka, Sosnówka, Rozwadówka 
(razem 66 szt.).  Wykonawcą inwe-
stycji była Firma Instalacyjno – Bu-
dowlana Andrzeja Krala z Włodawy.  
Wartość inwestycji opiewała na kwo-
tę 1597378,71 zł. w tym kwota dofi-
nansowania wyniosła 978782,90 zł.
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W dniach 12-14 sierpnia na terenie 
powiatu przebywała delegacja samo-
rządowców i przedsiębiorców z powia-
tu Hudson stanu New Jersey z USA.  
Pierwszego dnia pobytu delegacja  
zwiedziła powiat bialski. „Układając 
program pobytu chcieliśmy – mówi 
starosta bialski Tadeusz Łazowski – po-
kazać im to co nasze bialskie, a mamy 
czym się pochwalić.” Już pierwszego 
dnia goście zza oceanu mieli do zre-
alizowania bardzo bogaty program.  
Na początku wizyty złożyli wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem w Konstan-
tynowie, gdzie mieli okazję spotkać 
się z uczestnikami konnej pielgrzymki 
ułanów.

Następnie odbyło się spotkanie 
w gabinecie starosty bialskiego Tade-
usza Łazowskiego. Podczas spotkania 
starosta zapoznał ich ze strukturą gmi-
ny, powiatu i województwa. Gospodarz 
spotkania omówił zadania, jakie stoją 

Delegacja z powiatu Hudson 
z wizytą w powiecie bialskim

przed każdym powiatem w Polsce. 
Amerykańscy goście byli żywo zain-
teresowani jednostkami powiatowymi 
oraz sposobem ich funkcjonowania. 
Interesowała ich przede wszystkim 
oświata, służba zdrowia oraz pomoc 
społeczna. Następnie odbył się krótki 
spacer po Białej Podlaskiej. Kolejnym 
punktem wizyty na terenie powiatu by-
ła wizyta w Stadninie Koni w Janowie 
Podlaskim. Dzięki uprzejmości Anny 
Stefaniuk z janowskiej stadniny dele-
gacja poznała historię stadniny oraz 
znanych również i u nich janowskich 
licytacji. Jak podkreślała podczas spo-
tkania Eileen Gaughan „ta stadnina to 
miejsce wyjątkowe, cudowne. Jest tu 
tak cicho i spokojnie.” 

W programie zwiedzania powiatu 
bialskiego nie zabrakło również zna-
nego nie tylko w Polsce Sanktuarium 
Matki Bożej Kodeńskiej Królowej 
Podlasia. O historii cudownego obra-

zu opowiedział kustosz o. Stanisław 
Wódz. Będąc w Europie, amerykanie 
wyrazili chęć udania się na Granicę 
Unii Europejskiej. Podczas spotkania 
pod terespolskim przejściem granicz-
nym delegacja samorządowców z USA 
staroście bialskiemu zadawała wiele 
pytań dotyczących Białorusi, współ-
pracy Polski i Białorusi oraz zasad prze-
kraczania granicy z Białorusią. Rankiem 
drugiego dnia pobytu delegacja złożyła 
wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Lot-
ników Amerykańskich, który znajduje 
się w Worońcu. Pomnik to naturalnej 
wielkości kontur Latającej Fortecy 
B-17G, który upamiętnia wszystkich 
41802 lotników USA, którzy polegli 
nad naszym kontynentem podczas  
II wojny światowej.

Następnie goście udali się do Lu-
blina. Tu z zainteresowaniem i cieka-
wością zwiedzili Zamek Lubelski oraz 
Stare Miasto. Tego dnia w Lublinie 
trwał Jarmark Jagielloński, który zro-
bił na naszych gościach niezapomnia-
ne wrażenie. Mogli przyjrzeć się pracy 
tkaczy, garncarzy i wielu innych grup, 
które tego dnia odtwarzały na lubel-
skim rynku dawne staropolskie zwy-
czaje i obrzędy. Zwieńczeniem wizyty 
w Lublinie był wyjazd na Majdanek.  
Ostatniego dnia pobytu w Polsce dele-
gacji amerykańskich samorządowców 
towarzyszył wicestarosta bialski Jan 
Bajkowski, który wraz z nimi udał się 
do Białowieży, gdzie zwiedzili jedyną 
zachowaną formę lasu pierwotnego - 
Białowieski Park Narodowy. W drodze 
powrotnej udali się do serca prawosła-
wia w Polsce, mianowicie na  Świętą 
Górę Grabarkę.

(pg)

Skład delegacji amerykańskiej 
Delegacja w składzie William Gau-

ghan – dyrektor administracyjny, czło-
nek Rady Miasta Jersey, William La Ro-
sa – dyrektor biura ds. kultury, dziedzic-
twa narodowego i rozwoju turystyki, 
Suzanne Clare- La Rosa – nauczycielka, 
dr Glen Gabert – dyrektor powiatowe-
go Liceum Społecznego, Rudy Garcia 
– były przewodniczący Związku Miast 
Jose Pedro Garcia – przedsiębiorca 
zatrudniający blisko 600 osób, Eileen 
Gaughan – asystent dyrektora ds. ad-
ministracyjnych.
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Wojewódzki konserwator zabyt-
ków docenił starania parafii rzym-
skokatolickiej w Ortelu Królewskim, 
przyznając jej najwyższe wyróżnienie 
za trwające wiele lat prace restaurator-
skie przy odnowie ponad 300-letnie-
go kościółka drewnianego p.w. M.B. 
Różańcowej. 

W maju wręczone zostały nagro-
dy w ramach dwunastej edycji Woje-
wódzkiego Konkursu o „Laur Konser-
watorski”, organizowanego przez wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków 
w Lublinie pod patronatem generalne-
go konserwatora zabytków, wojewody 
lubelskiego i marszałka województwa. 

W województwie przyznano cztery 
takie wyróżnienia. W liście skierowa-
nym do laureatów generalny konser-
wator Piotr Żuchowski wyraził uznanie 
dla ludzi, którzy zmagają się z przemi-
janiem, obojętnością, a niekiedy bar-
barzyństwem. Nie szczędzą oni sił ani 
pieniędzy na remonty zabytków, sta-
nowiących o dobru kultury narodowej.

- Parafia w Ortelu otrzymała laur 
za prace kierowane przez kilku pro-
boszczów. Remont rozpoczęty został 
kilkanaście lat temu, aby odtworzyć 
osiemnastowieczny charakter wnętrza 
i bryły kościoła. Stanowi on przykład 
oryginalnego typu bialskiego. Przy 
okazji rekonstrukcji ścian odkryte zo-
stały wyjątkowej urody polichromie 
figuratywne. Mimo upływu lat za-
chowały się w świetnym stanie – mó-
wi bialski konserwator zabytków Jan 
Maraśkiewicz.  

Radość proboszcza 
Proboszcz parafii ks. Sławomir 

Brodawka nie kryje satysfakcji. - Nasza 
parafia liczy zaledwie 510 wiernych. 
Remont kościoła traktują ambicjonal-
nie. Od lat składają ofiary na ten cel, 
a do tego angażują się do wielu prac 
fizycznych. Jestem dumny z ich po-
stawy. Bez pomocy finansowej  wie-
lu darczyńców, w tym ministerstwa 
kultury i dziedzictwa narodowego, 
marszałka województwa, wojewódz-
kiego konserwatora zabytków i wójta 
gminy Piszczac nie udałoby się odno-
wić kościoła. Dopiero wczoraj zdję-
liśmy ostatnie warstwy farby olejnej 
z podłogi. Zakres prac był ogromny, 
ale warto było je wykonać, by przy-
wrócić świątyni pierwotny blask. 
Teraz w pełni można docenić kunszt 
budowniczych, którzy do tak dużej 
budowli nie użyli ani jednego gwoź-
dzia- opowiada proboszcz. 

Laur konserwatorski dla parafii 
w Ortelu Królewskim

Najpiękniejszy na Podlasiu
Zdaniem znawców sztuki sakral-

nej, drewniany kościółek w Ortelu Kró-
lewskim należy do najpiękniejszych 
w regionie. Szczęśliwym splotem 
okoliczności przetrwał w niezmienio-
nym kształcie od chwili zbudowania 
w czerwcu 1706 roku. Nie dotknął go 
nawet pożar wzniecony w 1915 roku 
przez wycofujące się wojska kozackie. 
Spłonęła wówczas cała wieś, a znacz-
na liczba mieszkańców wyznania pra-
wosławnego wyemigrowała za Bug.

Zbudowana przez cieślę Nazara 
cerkiewka z bali modrzewiowych sta-
nęła na miejscu starej cerkwi unickiej 
pochodzącej z roku 1660. Król Au-
gust II przywilejem z roku 1702 po-
twierdził prawa cerkwi do gruntów 
nadanych w 1680 roku przez Piotra 
Rylskiego. Nazar okazał się zdolnym 
konstruktorem, który zadbał o bar-
dzo dobry budulec. Zapewne dzięki 
niemu cerkiewka unicka p.w. św. Da-
wida i Romana przetrwała w dosko-
nałym stanie tyle lat. Turyści odwie-
dzający Ortel zachwycają się piękną 
konstrukcją świątyni, wzniesionej 
na planie kwadratu. Przykrywa ją 
czterospadowy dach kryty gontem 
z wysoką sygnaturką na środku. Nad 
kruchtą kościoła wznosi się wieża 
z daszkiem okapowym wspartym na 
słupach w dolnej części oraz ażuro-
wa w części górnej. Wieńczy ją cebu-
lasta kopuła.  Kościółek uznany jest 
za zabytek klasy zerowej.

Życzliwi parafianie
Mieszkańcy wsi przekonywali 

administratorów parafii o przywią-
zaniu do kościoła i dbałości o jego 
stan.  Sami ułożyli chodnik wokół 
kościoła z kamienia polnego, zakupili 
stylowe lampy oświetlające budowlę 
na zewnątrz, świeczniki i żyrando-
le. Doprowadzili też do odnowienia 
dawnego krzyża drewnianego, który 
stał kiedyś przed kościołem. Zastąpił 
on krzyż metalowy, który nie paso-
wał charakterem do drewnianego 
zabytku.

Remont wydłużony w czasie
Przy renowacji zabytkowych bu-

dowli drewnianych pośpiech nie 
jest najlepszych doradcą. Świątynia 
w Ortelu Królewskim odnawiana by-
ła z przerwami od 1994 roku. Celem 
remontu zapoczątkowanego przez 
ks. W. Pińczuka, a kontynuowanego 
przez następców był powrót do pier-
wotnej struktury i kolorytu. W trakcie 
prac konserwatorskich, prowadzo-
nych ze znawstwem przez lubelskiego 
konserwatora sztuki Grzegorza Golu-
biaka, odkryto na starych ołtarzach 
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2 lipca w Dobrynce (gm. Piszczac) 
otwarto nowy budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą św. Nabożeństwo 
koncelebrowali ks. Roman Sawczak, 
diecezjalny Kapelan Strażaków oraz 
ks. Henryk Jakubowicz, powiatowy 
Kapelan Strażaków. Otwarcie remizy 
nastąpiło w obecności licznie przy-
byłych mieszkańców i zaproszonych 
gości. OSP w Dobrynce istniała już 
w latach międzywojennych. Reakty-
wowana po wojnie. W latach 80-tych 
jej działalność została zawieszona. 
Ponownie powołana w 2002 r. Preze-

15 łuszczących się warstw farby, a na 
ścianach nawy głównej 8 warstw. 
Trzeba je zdjąć i starannie oczyścić. 
Pod nimi na łuku tęczowym ukazały 
się oryginalne malowidła z począt-
ków XVII wieku: ukrzyżowanie Je-
zusa, jego chrzest w Jordanie oraz 
wstąpienie do nieba. Zdaniem Ma-
raśkiewicza są to zabytki nadzwyczaj 
cenne. Ponadto na drzwiach prowa-
dzących do wnętrza kościoła odkryto 
nieznane wcześniej malowidło.

Konserwatorom udało się odno-
wić rokokowy ołtarz boczny z 1745 
roku oraz piękny obraz Trójcy Świę-
tej, wiszący na balustradzie chóru. 
Malowidło wymagało zdjęcia brudu 
tłumiącego oryginalne barwy. 

Kościół potrzebny ludziom
Cerkiew zbudowana za staraniem 

prezbitera Bieleckiego jednoczyła 
unitów podlaskich do 1875 roku, kie-
dy decyzją władz carskich nastąpiła 
kasata Unii w zaborze rosyjskim. Nie-

co wcześniej, bo po powstaniu stycz-
niowym, unici z Ortela i Dokudowa 
byli siłą nawracani na prawosławie. 
Od 1875 roku cerkiew przeszła na 44 
lata we władanie wyznawców prawo-
sławia. Odzyskano ją dopiero w 1919 
roku, a trzy lata później pierwszy 
biskup podlaski w okresie między-
wojennym Henryk Przeździecki ery-
gował tu parafię rzymskokatolicką. 
Istnieje do dzisiaj.

(Istvan Grabowski)

Nowa remiza w Dobrynce
sem jednostki jest Marek Kuszneruk, 
wiceprezesem Fryderyk Gładoch, se-
kretarzem Jan Hawryluk, skarbnikiem 
jest Ireneusz Ośko, członkiem zarzą-
du - Michał Chwesiuk, a kronikarzem 
– Monika Gładoch. Do straży należy 
obecnie 36 druhów.

Po oficjalnych uroczystościach, 
w miejscowej świetlicy program słow-
no-muzyczny zaprezentowały dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Dobryn-
ce. Potem wystąpiły zespoły ludowe 
z gminy Piszczac: „Sami Swoi” z Do-
brynki, „Na Swojską Nutę” z Zahoro-
wa, „Macierz” z Ortela Królewskiego 
oraz „Dworzanki” z Kol. Piszczac. 
Następnie odbył się poczęstunek 
oraz zabawa taneczna z zespołem 
„Kwant”. Słowa podziękowania nale-
żą się wszystkim osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie uroczysto-
ści, w szczególności członkom OSP 
Dorynka, Kołu Gospodyń Wiejskich 
i Samorządowi Wiejskiemu.

      Sławomir Hordejuk

Goście uroczystości 

Władze powiatu reprezento-
wał wicestarosta bialski Jan Baj-
kowski, powiedział o znaczeniu 
nowej remizy dla miejscowości. 
Obecny był także m.in. wójt gmi-
ny Piszczac Jan Kurowski, jed-
nocześnie prezes OSP Piszczac; 
Mirosław Maleńczuk, przewodni-
czący Rady Gminy, Jan Hawryluk, 
radny gm. Piszczac, Michał Chwe-
siuk, sołtys wsi i członek zarządu 
OSP, asp. Waldemar Wysokiński, 
dowódca zmiany w KM PSP, Ta-
deusz Maziejuk, jeden z pomy-
słodawców reaktywowania OSP. 
Obecne były także delegacje 
z jednostek gminnych OSP oraz 
nauczyciele miejscowej szkoły 
podstawowej z dyrektor Jadwigą 
Postolską.

DOK. ZE STR. 20
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R o z m a i t o ś c i

Funkcjonariusz policji, straży po-
żarnej, straży granicznej i wielu innych 
zaproszonych gości wzięło udział 
w Wojewódzkich obchodach Dnia Po-
licji, które  odbyły się w Lubartowie. 
Obchody rozpoczęły się od Mszy Św. 
w Bazylice św. Anny. Następnie przed 
siedzibą starostwa powiatowego od-
była się dalsza część uroczystości. 
Podczas uroczystości zostały wrę-
czone odznaczenia „Zasłużony Poli-

Wojewódzkie obchody Święta Policji 
w Lubartowie

Wojewoda otwierała przejście w Terespolu 
Mówi się o nas „ściana wschod-

nia”. Tymczasem ściana to mur, a Lu-
belszczyzna stanowi raczej ruchliwą, 
tętniącą wielokulturowością bramę - 
bramę na wschód. Znajdujemy się na 
przejściu granicznym, które dzięki pod-
jętym w minionych latach działaniom 
staje się naszą wizytówką i dołącza do 
grona placówek na miarę nowocze-
sności. Do przejść, gdzie dziś pracuje 
się i które przekracza się w warunkach 
odpowiadających współczesnym stan-

cjant”. Przypadły one mundurowym 
w uznaniu ich szczególnych zasług 
i osiągnięć służbowych w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymania bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego. Złotą odznakę otrzy-
mał między innymi insp. Jacek Buczek 
- zastępca Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. Natomiast za 
wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy za-

wodowej odznaczeni zostali policjan-
ci Medalem „Za Długoletnią Służbę”. 
Wśród wyróżnionych był insp. Jacek 
Kucharczyk – Komendant Miejski Po-
licji w Lublinie.

Z kolei złote, srebrne i brązowe 
Medale „Za Zasługi dla Policji” otrzy-
mali m.in. Krzysztof Hetman – Mar-
szałek Województwa Lubelskiego, 
Tadeusz Łazowski – starosta bialski 
oraz Krzysztof Żuk – Prezydent Lubli-
na. Delegacja przedstawicieli Zarządu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Ukrainy w obwodzie wołyńskim wrę-
czyła odznakę I stopnia za Zasługi dla 
Policji Lubelskiemu Komendantowi 
Wojewódzkiej Policji insp. Dariuszowi 
Działo. Wręczone zostały także no-
minacje na wyższe stopnie policyjne. 
W korpusie oficerów starszych awan-
sowano łącznie 32 osoby. W korpusie 
aspirantów 128 funkcjonariuszy awan-
sowano do stopnia mł. asp.

(PG)

dardom - powiedziała wojewoda Ge-
nowefa Tokarska podczas uroczystości 
oficjalnego oddania do użytku rozbu-
dowanej i zmodernizowanej osobowej 
części kolejowego przejścia graniczne-
go w Terespolu.  W uroczystości udział 
wzięli m.in. samorządowcy na czele 
z włodarzem powiatu starostą bial-
skim Tadeuszem Łazowskim, przed-
stawiciele służb i straży oraz delegacja 
z Białorusi.

(Radio Biper)

Nowoczesna budowla 
Trzykondygnacyjny budynek 

administracyjny o kubaturze 14.606 
m3 i powierzchni całkowitej 3.635 
m2, połączony funkcjonalnie z in-
frastrukturą kolejową, zapewniający 
odpowiednie warunki do sprawnej 
i skutecznej kontroli ruchu granicz-
nego będzie teraz nowym miejscem 
pracy funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej i Służby Celnej RP na tym 
przejściu granicznym. Dotychczas 
do dyspozycji służb granicznych były 
pomieszczenia o łącznej powierzch-
ni 811m2, czyli ponad czterokrotnie 
mniejszej niż w nowym budynku, co 
sprawiało znaczne utrudnienia w ich 
prawidłowym funkcjonowaniu służb 
granicznych. Koszt budowy budynku 
(wraz z wyposażeniem), zespołu ga-
raży służbowych oraz infrastruktury 
towarzyszącej wyniósł 30.777.437 zł, 
w tym 579.576 zł pochodziło z Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowe-
go, z przeznaczeniem na zakup czę-
ści wyposażenia służb granicznych 
w urządzenia i sprzęt do kontroli ru-
chu granicznego.
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Po w i a t  b i a l s k i

1 czerwca w Zespole Szkół w Tucz-
nej obchody Dnia Dziecka były po-
łączone z  Dniem Sportu Szkolnego. 
Program imprezy zawierał różnorodne 
formy konkursów rekreacyjno-spor-
towych, w których brali udział wszy-
scy chętni uczniowie, a pozostali byli 
kibicami swoich koleżanek i kolegów. 
Konkursy przeprowadzili nauczycie-
le wychowania fizycznego z pomocą 
wychowawców. Rozgrywki sportowe 
zakończyły się meczem piłki siatkowej 
nauczyciele kontra uczniowie. 

Główną atrakcją zaplanowaną na 
ten dzień była „Gra miejska” na tere-
nie Tucznej zorganizowana w ramach 
projektu „Optymalizacja systemu se-
lektywnego zbierania odpadów opa-
kowaniowych i poużytkowych na tere-
nie województwa lubelskiego poprzez 
działania edukacyjno-demonstracyj-
ne i monitoring” , w skrócie zwanym 
„Lubelskie segreguje odpady” opra-
cowanym przez Lubelską Fundację 
Ochrony Środowiska Naturalnego. 
Gra prowadzona była przez pracow-
ników tej  fundacji- Martę Chruściel 
oraz Karolinę Koguciuk. W grze wzięło 
udział 60 uczniów ze szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Uczestnicy zabawy 
poruszali się  po terenie miejscowości 

Na terenie Gminy Rossosz jest wie-
le pięknych pod względem przyrodni-
czym miejsc. Walory te dostrzegają 
bez wątpienia osoby, których pasją 
jest fotografia lub malarstwo. Często  
jednak odkrycie własnych pasji wynika 
z przypadku, znalezienia się we właści-
wym miejscu, we właściwym czasie. 
Dzieci i młodzież mają szerszy wachlarz 
możliwości odkrywania swoich zain-
teresowań. Gminny Ośrodek Kultury 
w Rossoszu zaproponował więc tym 
razem przede wszystkim  dla osób do-
rosłych,  jedną z form spędzania cza-
su, która  oprócz funkcji  integracyjnej  
miała za zadanie rozwijać zaintereso-
wania, kształtować  poczucie piękna. 
Zaprosiliśmy osoby chętne do udziału 
w plenerze malarskim.  Plener  odbył 
się  17 lipca. Uczestniczyło w nim dzie-
sięć osób, które pod kierunkiem Anny 
Mańczyna – instruktora plastyki w GOK 
– samodzielnie namalowały lipcowe 
klimaty Rossosza. Obrazy, które po-
wstały w tym czasie świadczą o dużej 
wrażliwości autorów i różnorodności 
spojrzeń na przyrodę. Uczestniczki ple-

„Gra miejska” 
w Tucznej 

Malowali  „lipcowe klimaty Rossosza”

podzieleni na 10 grup, pod opieką na-
uczycieli i stażystów z Urzędu Gminy. 
Przemierzali miejscowość według za-
szyfrowanych wskazówek. W każdym 
punkcie mieli do wykonania określone 
zadania o charakterze ekologicznym, 
a także historycznym, przez co mogli 
poszerzyć wiadomości na temat prze-
szłości Tucznej. Do realizacji zabawy 
edukacyjnej włączono Ochotniczą 
Straż Pożarną, Parafię św. Anny, Urząd 
Pocztowy, Bank Spółdzielczy, Bibliote-
kę Publiczną oraz lokalne sklepy, gdzie 
znajdowały się punkty kontrolne gry. 
Jednym z zadań, które sprawiło wie-
le satysfakcji było przeprowadzenie 
ankiety wśród napotkanych miesz-

kańców Tucznej, dotyczącej postępo-
wania z różnymi odpadami. Ostatnim 
punktem gry było sprawdzenie wy-
konanych zadań. Za udział w zabawie 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, gadżety ekologiczne oraz na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
lubelską fundację. Impreza zakończyła 
się słodkim poczęstunkiem pod Do-
mem Strażaka. 

Dzięki staraniom Renaty Miciuk 
i Magdaleny Fedorowicz, które uczest-
niczyły w warsztatach „Lubelskie se-
greguje odpady”, dzieci i młodzież 
mogli poszerzać swoje wiadomości 
i umiejętności.   

(R. Micuk i M. Fedorowicz)

neru malowały farbami olejnymi, co dla 
większości osób było pierwszym takim 
doświadczeniem. Oprócz materiałów 
i narzędzi, a także pięknych uroczysk 
Rossosza, nie zabrakło także dobrego 
nastroju uczestników.  I   właśnie  dzięki 
temu spotkanie   odbyło się w przyja-
znej i sympatycznej atmosferze. Wyni-

kiem pleneru jest  także wystawa prac 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Osoby, 
które oglądały namalowane obrazy 
mogły zagłosować na najlepszy ob-
raz pleneru. Głosowanie nadal trwa. 
Wkrótce zliczymy wszystkie głosy  
i  dowiemy się, kto otrzyma  główną 
nagrodę – książkę „Kurs rysowania. 
Krok po kroku.”      

(Dorota Głowacka)
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G m i n a  R o k i t n o

W dniach 9-10 lipca  już po raz 
czwarty  mieszkańcy Gminy Sosnów-
ka mogli się bawić na Święcie Sosny.  
Impreza Święto Sosny - Piknik Zielar-
ski była jednym z elementów projektu 
„Promocja kultury i turystyki na terenie 
obszaru turystycznego „Dolina Ziela-
wy” , który realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kul-
tura, turystyka i współpraca między-
regionalna; Działanie 7.2: Promocja 
kultury i turystyki.

Już w sobotę w atmosferę dobrej 
zabawy wszystkich uczestników impre-
zy wprowadził kabaret ABSOLWENT 
z Rossosza. Następnie można było 
obejrzeć pokaz freestylè a piłkarskiego 
w wykonaniu Łukasza Bajko.  Pierwszy 
dzień naszego święta został zakończo-
ny dyskoteką, którą  prowadził DJ ADI. 
Drugi dzień Święta Sosny rozpoczął się 
zbieraniem ziół na łące przez uczestni-
ków imprezy. Wszyscy, którzy chcieli 
poznać i zebrać zioła na pobliskiej łące, 
otrzymali koszyczki i wspólnie wyruszyli 
na zielarski spacer. Zawodowe zielarki 
mówiły dokładnie o zastosowaniu zbie-
ranych ziół w lecznictwie i kosmetyce. 

Po powrocie ze spaceru oficjalnie 
rozpoczęto Święto Sosny - Piknik Zie-
larski. Imprezę otworzył wójt gminy 
Sosnówka Krzysztof Bruczuk. 

Następnie odbyły się warsztaty 
zielarskie, warsztaty florystyczne, ku-
linarne oraz kosmetyczne, w których 
wykorzystywane są zioła. Można by-
ło przygotować napar lub uwić wia-
nek z własnoręcznie zebranych roślin.  
Atrakcją warsztatów niewątpliwie była 
możliwość degustacji potraw zioło-
wych. Można było również zapoznać 
się z procedurą wyrabiania maści i sy-
ropów leczniczych z ziół. 

Święto Sosny i piknik zielarski 

Miłośnicy muzyki ludowej mo-
gli wysłuchać występów zespołów 
Biesiadnicy z Żeszczynki i Dworzanki 
z Piszczaca.

Natomiast w nastrój poetycki  
uczestników imprezy wprowadziła 
Pani  Stanisława Łogonowicz – lokal-
na poetka i malarka. Niestety pogo-
da uniemożliwiła przeprowadzenie 
aukcji obrazów Pani Stanisławy, któ-
re można było podziwiać przez całą 
niedzielę. Chmury deszczowe próbo-
wała przegonić  Szeptucha  – głów-
na bohaterka widowiska opartego 
na zwyczajach i obrzędach polskiej 

wsi przedstawionego przez teatr ob-
rzędowy Rumenok. Aby rozbawić 
publiczność przed wieczornymi tań-
cami na scenie wystąpił kabaret „Po-
mimochodem”. Wieczorem wszyscy 
uczestnicy imprezy mogli bawić się 
podczas zabawy tanecznej  z zespo-
łem REVERS. Dużo emocji dostar-
czyła gwiazda wieczoru, którą był 
zespół Basta. Imprezie towarzyszyły  
dodatkowe atrakcje: gastronomia: 
Pub Bosman, wesołe miasteczko, 
stoiska wystawiennicze oraz stoisko 
kulinarne Gminnego Koła Gospodyń 
Wiejskich, pokazy pierwszej pomocy.

Goście Święta Sosny

Piotr Dragan, wójt gmi-
ny Wisznice oraz Kazimierz 
Weremkowicz, wójt gminy 
Rossosz. Swoją obecnością 
imprezę uświetnili również 
poseł Stanisław Żmijan, Jan 
Bajkowski, wicestarosta bial-
ski, Marzenna Andrzejuk, 
cz łonek zarządu powiatu 
bialskiego, Daniel Dragan 
radny powiatu oraz Krzysztof 
Prystupa, przewodniczący 
rady gminy Sosnówka. 
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K u l t u r a

3 lipca w hali sportowej Zespołu Szkół w Rokitnie 
odbyło się jubileuszowe  Powiatowe Spotkanie z Piosen-
ką Wakacyjną. Przed publicznością wystąpiło dziesię-
ciu wykonawców. Gospodarzy reprezentowali: zespół 
wokalny ,,Stokrotki”, dziewięcioletni solista Sylwester 
Kwiatkowski, zespół wokalny ,,Jagódki”, duet ,,Ola i Ber-
ni”. Na scenie zaprezentowali się również przedstawicie-
le gmin sąsiednich: dziesięcioletni solista Kacper Chwe-
doruk z Bohukał, zespół dziecięcy ,,Psotki” i solistka 
Sylwia Lewczuk z Worgul, zespół młodzieżowy ,,Infiniti” 
z Konstantynowa, zespół gitarowy ,,Desperado” z Jano-
wa Podlaskiego oraz trio ludowe ,,Leśniańskie Nutki”, 
którym na scenie towarzyszył wybitny artysta ludowy 
Zdzisław Marczuk. W przerwach pomiędzy występami 
muzycznymi, zarówno publiczność jak i wykonawcy 
mieli możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach 
i zabawach, prowadzonych przez Panią Jadwigę Dawi-
dziuk, członkinię zespołu śpiewaczego „Podlasianki”. 
Na najmłodszych czekała zaś Pani Katarzyna Wilczak 
z Lipnicy, która wszystkim chętnym ozdabiała twarze 
oryginalnym makijażem.

(Agata Sudewicz)

Goście uroczystości 

X Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną 
swoją obecnością zaszczycili m.in. Jan Bajkowski – 
wicestarosta Powiatu Bialskiego, Zbigniew Kot – wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu, Marzenna Andrze-
juk – członek Zarządu Powiatu, Ryszard Boś – radny 
Rady Powiatu, Ireneusz Stolarczyk – radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, Riad Haidar - radny Sej-
miku Województwa Lubelskiego, Barbara i Dariusz 
Chwesiuk – właściciele firmy Bialcon, Bożena Żuk 
– sekretarz Gminy Rokitno, Mirosława Szpyruk – Dy-
rektor Zespołu Szkół w Rokitnie, Anna Michaluk – 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie 
oraz Radni Gminy Rokitno.   Organizatorami imprezy 
w Rokitnie byli: Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, Wójt Gminy Rokitno oraz Gminna Instytucja 
Kultury w Rokitnie.

Wakacyjne śpiewanie
w Rokitnie
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G m i n a  Tu c z n a

Już po raz czwarty – 14 sierpnia 
została zorganizowana  IV Powiato-
wa Wystawa Koni Zimnokrwistych 
pod patronatem Ministra Rolnictwa 
Marka Sawickiego, Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego Krzysztofa 
Hetmana oraz Starosty Bialskiego 
Tadeusza Łazowskiego. 

Organizatorem wystawy był Wójt 
Gminy Tuczna, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Tucznej oraz Lubelski Zwią-
zek Hodowców Koni.  Do wystawy 
zgłosiło się 16 hodowców z powiatu 
bialskiego i województwa lubelskie-
go. Według regulaminu na wystawie 
prezentowane były konie stanowiące 
własność prywatnych i uspołecznio-
nych gospodarstw rolnych, klacze 

Najpiękniejsze okazy 

I  miejsce w kategorii Klacze 
Zimnokrwiste  zdobyła BRYZA 
Marcina Szarejko z Zabłudowa, II 
miejsce ETNA należąca do Stani-
sława Strzeleckiego z Żabikowa,  
III miejsce AFRODITE także  Pana 
Marcina Szarejko z Zabłudowa. 
W kategorii Ogiery Zimnokrwiste 
zwyciężył BEL Ryszarda Pietrzaka 
z Łuszczowa, II miejsce HIPOLIT 
Jacka Jagielskiego z Białej (po-
wiat radzyński), III miejsce CEKIN 
Sławomira Kulika z Talczyna. Pu-
chary i statuetki dla zwycięzców 
wystawy ufundowali: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek 
Sawicki, Starosta Bialski Tade-
usz Łazowski i Wójt Gminy Tucz-
na Zygmunt Litwiniuk. Ponadto 
specjalne nagrody w postaci pu-
charów ufundował Mariusz Ki-
czyński, członek Zarządu Powiatu 
Bialskiego. Nagrodę publiczności 
otrzymała klacz ETNA Stanisława 
Strzeleckiego oraz ogier HIPOLIT 
Jacka Jagielskiego. Za najlepszą 
pielęgnację konia nagrodę otrzy-
mał Wojciech Nowicki z Różanki 
za klacz BALADA. Puchar dla 
najlepszego prezentera ufundo-
wany przez Prezesa Polskiego 
Związku Hodowców Koni Ras 
Zimnokrwistych Ryszarda Pie-
trzaka zdobył Robert Jagielski.  
Wystawę prowadzi ł Zbigniew 
Sokołowski, wieloletni hodow-
ca, członek Lubelskiego Związku 
Hodowców Koni, a także radny 
Rady Gminy Tuczna.

powyżej 2 roku życia oraz ogiery 
uznane, wpisane, bądź z prawem 
wpisu do księgi głównej, posiadające 
paszport PZHK.

Komisja w składzie Marek Niewiń-
ski –Inspektor Wojewódzkiego Związ-
ku Hodowców Koni w Białymstoku – 
przewodniczący, Tomasz Dobek – In-
spektor Lubelskiego Związku Hodow-
ców Koni w Lublinie oraz Jacek Kozik 
– Kierownik Lubelskiego Związku 
Hodowców Koni w Lublinie, oceniała: 
typ, pokrój, stęp, kłus oraz kondycję, 
pielęgnację i ogólne przygotowanie 
konia do czempionatu, w tym sposób 
prezentacji na trójkącie. 

Atrakcją IV Powiatowej Wystawy 
Koni Zimnokrwistych był pokaz wol-
tyżerki, flamenco oraz pokaz ujeżdża-
nia w stylu hiszpańskim w wykonaniu 
Kai Dembińskiej na ogierze CAMA-
RO. Tatarzynowie ze Studzianki za-
prezentowali pokazy łucznicze oraz 
naukę strzelania z łuku, natomiast 
najmłodsi mogli skorzystać z prze-
jażdżki kucykiem.   

IV Powiatowa 
Wystawa Koni 

Zimnokrwistych 
w Tucznej
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Powiat Bialski

„CZłOWIEK – NAJLEPSZA INWESTyCJA”
Powiat Bialski w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2012 r. realizuje projekt „Pozalekcyjna Akademia Kom-

petencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego celem ogólnym jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 1407 uczniów i uczennic z 7 szkół z terenu 

Powiatu Bialskiego poprzez realizację kompleksowych usług szkoleniowych z zakresu:

-	 porozumiewania się w języku ojczystym,
-	 porozumiewania się w języku obcym,
-	 nauk matematyczno-przyrodniczych,
-	 kompetencji informatycznych,
-	 inicjatywności i przedsiębiorczości,
-	 świadomości i ekspresji kulturalnej,
-	 kompetencji społecznych i obywatelskich.

Projekt jest realizowany w następujących szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych):

1) Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,
2) Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim,
3) Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,
4) Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim,
5) Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Warszawy w Terespolu,
6) Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.
7) Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, 

Do chwili obecnej swoją wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych podniosło/uzupełniło 725 uczniów.
87 uczniów certyfikuje swoje umiejętności z zakresu ICT – przystępując do egzaminów uprawniających do otrzyma-

nia międzynarodowego certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL. 
251 uczniów zdobyło wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy.
235 uczniów doskonaliło swoje umiejętności w terenie uczestnicząc w warsztatach wyjazdowych (survival).
Wszystkie szkoły w ramach projektu zostały doposażone w zestawy multimedialne: tablica interaktywna, laptop, 

projektor, które wykorzystywane są do realizacji zajęć.  Szkoły prowadzące zajęcia dla uczniów z zakresu korzystania 
z technologii ICT zostały wyposażone w odpowiednie oprogramowanie niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć 
oraz kolorowe drukarki laserowe. Takie doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie znacznie uatrakcyj-
nia nauczanie i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe dla 1164 uczniów. Prowadzone są również sukcesywne zakupy ma-
teriałów dydaktycznych związanych z tematyką realizowanych w ramach projektu zajęć.

Projekt skierowany jest do uczniów z klas I-III uczących się w wyżej wymienionych szkołach – zapraszamy zaintere-
sowanych uczniów do udziału w projekcie. 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona we wrześniu 2011r., dodatkowe informacje można uzyskać u koordyna-
torów lokalnych w szkołach objętych projektem.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu: 
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, p. 218, 

tel. 83 342 12 50, e-mail: wss@powiatbialski.pl
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K u l t u r a

Janowskie plenery malarskie, or-
ganizowane kiedyś przez bialskie Mu-
zeum Południowego Podlasia obrosły 
legendą. Przyjeżdżali na nie najwięksi 
artyści z różnych stron kraju, a efekty 
ich pracy pokazywało muzeum. Od 
jedenastu lat rolę sponsorów i gospo-
darzy pleneru pełnią Lucyna i Arka-
diusz Okoniowie. Właśnie pod koniec 
sierpnia dobiegł kresu kolejny plener 
z udziałem rekordowej liczby malarzy. 
Warto zauważyć, że w Zaborku coraz 
częściej bywają nie tylko malarze. Po 
niezwykłej uczcie duchowej, jaką była 
inscenizacja „Drzewa” Wiesława My-
śliwskiego w wydaniu aktorów Teatru 
Polska, miłą niespodziankę sprawiła 
wizyta wyśmienitego aktora Wojcie-
cha Pszoniaka. Wyjątkowy artysta 
wydał wspólnie z Michałem Komarem 
wywiad – rzekę „Aktor”.  Przekonuje 
w niej, że sztuka to nieustanna podróż 
w głąb siebie i innych, to poszukiwanie 
i zdobywanie prawdy.

- Nie czuję się zawodowym akto-
rem. Ja niekiedy tylko nim bywam – 
mówił Pszoniak do słuchającego go 
audytorium.  Za namową poety Ta-
deusza Różewicza podjął próbę opi-
sania i zdefiniowania, co znaczy być 
aktorem. Nie było to zadanie łatwe 
i zbieranie doświadczeń trwało lata-
mi.  Pszoniak to urodzony gawędziarz, 
sypiący licznymi anegdotami. Szcze-
gólnie interesująco opowiedział do 
swych mozolnych przygotowaniach 
do roli Robespierre’a, którą ekspono-
wał w teatralnym widowisku „Danton” 
i filmie „Sprawa Dantona” w reżyserii 

Pszoniak gościem pensjonatu 
Uroczysko Zaborek

Andrzeja Wajdy. Przekonywał też słu-
chaczy, że popularne seriale telewi-
zyjne, nawet jeśli grają w nich znani 
aktorzy, nie mają nic wspólnego ze 
sztuką. Stanowią rodzaj taniego pro-
duktu masowego, do których zalicza 
się też coca cola. Prawdziwą sztukę 
można spotkać tylko w teatrze. Po 
godzinnym występie aktora, komisarz 
pleneru Małgorzata Nikolska przed-
stawiła 21 artystów z różnych stron 
Polski, którzy zdecydowali się przyjąć 
zaproszenie właścicieli pensjonatu.  
Znalazło się wśród nich kilku profe-
sorów malarstwa.

- Czas galopuje. Te dwa tygodnie 
minęły tak szybko, że niektórzy nawet 
tego nie spostrzegli zajęci pracą twór-
czą. Zapraszając artystów na plener 

nie narzucamy nikomu tematyki ani 
reguł. Każdy pracuje jak potrafi, roz-
wijając swój dorobek. Tylko niektórzy 
inspirowali się widokami spotykanymi 
w okolicach Janowa Podlaskiego. Ple-
ner okazał się niezwykle owocny. Na 
wernisażu wystawiono tylko część 
dokończonych obrazów. Prawdziwe 
efekty poznamy w lutym przyszłego 
roku, kiedy w tej samej galerii otwarta 
zostanie wystawa poplenerowa. Spo-
dziewam się sympatycznych niespo-
dzianek – mówi Nikolska. Gospodarze 
pensjonatu podziękowali artystom za 
przybycie i twórcze spędzenie czasu, 
licząc że przynajmniej niektórzy ze-
chcą za rok odwiedzić gościnny Za-
borek. Już teraz jego renoma wykra-
cza poza ramy województwa. Dzięki 
jedenastu plenerom Okoniom udało 
się zgromadzić wiele fantastycznych 
obrazów. Goście, którzy przyjadą do 
ich galerii będą pewnie zachwyceni.

(Istvan Grabowski) 
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R o z m a i t o ś c i

W dniach 10 – 23 lipca w Rosko-
szy zorganizowany został przez Biuro 
Terenowe Związku OSP RP w Białej 
Podlaskiej  obóz szkoleniowo - wy-
poczynkowy dla 40 osobowej grupy 
członków i sympatyków MDP z woj. 
lubelskiego. Bogaty program poby-
tu oraz kadrę szkoleniowo – wycho-
wawczą  zapewniła OSP Stołpno 
w Międzyrzecu Podlaskim. Komen-
dantem obozu był druh Krzysztof 
Szczepaniuk.

W trakcie trwania obozu uczest-
nicy brali udział w zajęciach teore-
tyczno – praktycznych z zakresu: 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 
pożarnictwa, ratownictwa wodne-
go, terenoznawstwa. Obozowy czas 
wypełniony był również zajęciami 
sportowymi, zawodami strażackimi, 
grami terenowymi i fabularnymi oraz 
organizacją różnego rodzaju konkur-
sów m.in. czystości oraz w ramach 
„RossOlimpiady”. Młodzież bawiła 
się także na organizowanych dysko-
tekach, ogniskach przy dźwiękach 
strun, oraz festiwali karaoke. Wycho-

wawcy grup prowadzili zajęcia z pro-
filaktyki zapobiegania uzależnieniom 
– narkomania, alkoholizm, komputer. 
Oprócz zajęć szkoleniowych uczest-
nicy obozu mieli okazję poznać kultu-
rę Południowego Podlasia w trakcie 
wycieczki krajoznawczo – turystycz-
nej,  w trakcie której odwiedzili m.in. 
Stadninę Koni w Janowie Podlaskim, 
Konstantynów, Kalwarię oraz dolinę 
Bugu w Serpelicach, Siemiatycze. 
Historię Południowego Podlasia 
oraz organizację ochrony pożarowej 
ochotniczej i zawodowej w powiecie 
bialskim  przybliżyli także na spo-
tkaniu  z obozowiczami Prezes ZOP 
ZOSP RP Tadeusz Łazowski – Staro-
sta Bialski i Komendant Miejski PSP 
bryg. Zbigniew Łaziuk. W drugim 
dniu wycieczkowym młodzież udała 
się do Warszawy, gdzie obejrzeli wy-
stawę w Muzeum Techniki, oglądali 
panoramę stolicy z tarasu Pałacu 
Kultury i Nauki, zwiedzili Salezjański 
Ośrodek Misyjny, spacerowali  i po-
dziwiali Łazienki oraz Stare Miasto. 
Organizatorzy obozu zadbali także 

o aktywny wypoczynek  w wodzie 
organizując wyjazd do parku wod-
nego przy AWF w Białej Podlaskiej. 
Każdy uczestnik obozu na zakończe-
nie otrzymał pamiątkową koszulkę 
z okolicznościowym nadrukiem oraz 
zaświadczenie uczestnictwa w obo-
zie. Zorganizowanie obozu możliwe 
było dzięki finansowemu wsparciu  
w ramach dotacji celowych z MSWiA 
oraz FSUSR.
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3 do 14 lipca w Europej-
skim Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Ro-
skoszy odbywał się obóz 
„Letnia Akademia Rozwoju” 
w ramach projektu ,,Nasza 
Przyszłość 3”.  Jego uczest-
nikami była młodzież z Cen-
trum Kształcenia i Wycho-
wania OHP w Pleszewie oraz 
ze Środowiskowego Hufca 
Pracy w Ostrowie Wielko-
polskim.  29-osobowa grupa 
uczestników oraz dziewię-
cioosobowa kadra wycho-
wawców i socjoterapeutów 
realizowała ambitny i bardzo 
napięty harmonogram obo-
zu. Młodzież pod nadzorem 
specjalistów poznawała tech-
niki relaksacyjne, analizowała 
zachowania ryzykowne,  za-
stanawiała się nad rozwojem 
swoich osobowości a także 
uczyła się udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej.  W programie obozu 
znalazło się też dużo zajęć 

Letnia akademia 
rozwoju 

sportowo- rekreacyjnych, 
w tym wyjście do Aquapar-
ku, wycieczki do Białej Pod-
laskiej, stadniny koni w Ja-
nowie Podlaskim, Białowieży, 
Romanowa, Jabłecznej i Kod-
nia. Czas pomiędzy ćwicze-
niami socjoterapeutycznymi 
wypełniały zajęcia integra-
cyjne, ogniska i dyskoteki. 
Bardzo cenne i poznawcze 
były zdaniem uczestników 
wycieczki po regionie. Rów-
nie wspaniała była wycieczka 
do stadniny koni arabskich 
w Janowie Podlaskim. Z wy-
prawy do Białowieży uczest-
nikom najbardziej spodobało 
się muzeum z okazami roślin 
i zwierząt.  Pobyt w Roskoszy 
wszyscy uczestnicy obozu 
ocenili bardzo pozytywnie. 
Zgodnie stwierdzili, że obóz 
spełnił swoje cele, a jego nie-
powtarzalny klimat i ciepła 
atmosfera na długo zapadnie 
w ich pamięci. 

Małgorzata Zając
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Międzyrzec Podlaski

Maraton wędkarski zorganizowany 
przez koło PZW „Złoty Karaś” na „Mię-
dzyrzeckich Jeziorkach” przyciągnął 
29 trzyosobowych drużyn z różnych 
stron Polski. Wędkarze łowili przez 
24 godziny, mimo kapryśnej, desz-
czowej pogody. - Cieszę się, że coraz 
więcej wędkarzy przyjeżdża na mara-
ton i że dzięki działaniom koła „Złoty 
Karaś” Międzyrzeckie Jeziorka stają 
się coraz ciekawsze i przyjazne węd-
karzom – powiedział Burmistrz Artur 
Grzyb, który co roku obejmuje zawody  
swoim patronatem. Tak jak i Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek 
Województwa Lubelskiego, Przewod-
niczący Rady Powiatu Bialskiego, Sta-
rosta Bialski oraz Zarząd Okręgu PZW 
w Białej Podlaskiej.  Co roku ilość dru-
żyn biorących udział w maratonie się 
zwiększa. 29 drużyn to rekord, jeszcze 
tyle nie było – mówi Jerzy Janusie-
wicz, prezes koła „Złoty Karaś”. Or-
ganizacja maratonu na blisko sto osób 
to poważne przedsięwzięcie. Koło do-
skonale sobie z tym poradziło. Świad-
czy o tym zadowolenie wędkarzy oraz 
ich obietnice, że na następny maraton 
również chętnie przyjadą. 

352 kg ryb wróciło do wody
Pierwsze miejsce w klasyfikacji 

drużynowej zajęła drużyna „Stihl” 
w składzie: Edward Osóbka z Między-
rzeca, Andrzej Nowik i Andrzej Wo-
łosiuk z Małaszewicz. Drugie miejsce 
wywalczyli wędkarze: Leszek Rączka, 

Kazimierz Karwowski i Andrzej Dry-
goła, tworzący drużynę „Amur” z Ra-
dzynia Podlaskiego. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie „Pocztowiec II” 
z Białej Podlaskiej w składzie: Stani-
sław Jakubiuk, Grzegorz Markiewicz 
i Daniel Dragan. Czwarte miejsce 
zajęła drużyna z Przemyśla, a piąte 
gospodarze – Wiesław Maksymiuk, 
Tadeusz Nowik i Stanisław Sieńko 
z koła „Złoty Karaś”. Na szóstym miej-
scu uplasowała się drużyna „Poczto-
wiec” - ubiegłoroczni zwycięzcy ma-
ratonu. W sumie złowiono blisko 352 
kg ryb, które po zważeniu powróciły 
do wody. 

Największą rybą był szczupak
Największą rybą tegorocznych za-

wodów był ważący 2400 gram szczu-
pak, złowiony przez Michała Dąbrow-
skiego - wędkarza z Parczewa, który 
w klasyfikacji indywidualnej zajął 
pierwsze miejsce i otrzymał statuet-
kę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Drugie miejsce zajął Andrzej Łętek, 
który złowił ponad kilogramowego 

karpia, a trzecie Andrzej Mikołajczyk, 
który równocześnie został nagrodzo-
ny za złowienie największego złotego 
karasia. W zawodach uczestniczyły 
również panie, a najskuteczniejszą 
wędkarką tegorocznego maratonu 
została Elżbieta Laszuk. Jak co roku 
nagrodzono też najstarszego zawod-
nika - Leszka Rączkę oraz najmłodsze-
go – Michała Janusiewicza. Najlepsi 
w klasyfikacji drużynowej i indywi-
dualnej otrzymali puchary, dyplomy 
i cenne nagrody ufundowane przez 
sponsorów – firmę Jaxon, Panoramę 
Podlaską i innych lokalnych przedsię-
biorców. Były to siatki, wędki i koło-
wrotki oraz inne akcesoria niezbędne 
wędkarzom. Atrakcją maratonu było 
losowanie spośród wszystkich uczest-
ników zawodów łódki wędkarskiej, 
która w tym roku powędrowała do 
wędkarza z Białowieży. 
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G m i n a  B i a ł a  Po d l a s k a

W dniach 25 lipca - 1 sierpnia 14-oso-
bowa grupa młodzieży i liderów z ECKiW 
OHP w Roskoszy wzięła udział w mię-
dzynarodowej wymianie młodzieży 
w Dunière sur l’Eyrieux we Francji. Pro-
jekt „Nasi artyści bez granic” realizo-
wany jest w ramach akcji 1.1. programu 
„Młodzież w działaniu” i koordynowany 
przez partnerską organizację MJC Trois 
Rivières w Beauchastel.  W wymianie 
wzięła udział 24-osobowa grupa mło-
dzieży wraz z 4 liderami z Polski i Francji. 
Większość uczestników projektu pozna-
ła się już podczas wymiany młodzieży 
w ECKiW OHP w Roskoszy w ubiegłym 
roku, realizując projekt muzyczny „Od 
rockmana do Chopina”, który postano-
wili kontynuować. 

Projekt rozpoczął się 2 maja i od 
tego czasu uczestnicy z Francji i Polski 
spotykali się w swoich grupach przy-
gotowując elementy spektaklu, który 
postanowili stworzyć i zaprezentować 
podczas wymiany. Obie grupy miały 
ze sobą ciągły kontakt mailowy i tele-
foniczny, omawiając na bieżąco swoje 
pomysły i uwagi. Młodzież przygotowała 
piosenki, skecze, scenki, układ taneczny 
nawiązujące do dziedzictwa kulturo-
wego swoich krajów. Podczas pobytu 
w centrum wakacyjnym „Moulinage” 
w Dunière sur l’Eyrieux uczestnicy przy-
gotowali wspólnie scenariusz, scalający 
wszystkie przygotowane elementy oraz 
uczestniczyli w próbach i warsztatach, 
w których pomagali im opiekunowie: 
Christophe Godbille i Olga Prudaczuk 
(zajęcia instrumentalne i wokalne) oraz 
Maja Hince i Sabine Capponi (zajęcia 
teatralne, dekoracja i charakteryzacja). 
Uwieńczeniem wszystkich prób i przy-

WyMIANA 
MłODZIEży 

gotowań były 2 spektakle wystawione 
przez młodzież: w Dunière sur l’Eyrieux 
oraz w Beauchastel, na które zgroma-
dzili się rodziny i przyjaciele młodzieży 
oraz okoliczni mieszkańcy. Spektakle 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
a występujący artyści zebrali gromkie 
brawa i wiele pozytywnych komentarzy 
ze strony publiczności. 

Poza próbami, przygotowaniami 
i występami, młodzież miała okazję zre-
generować siły i odpocząć w przepięk-
nej Prowansji na Lazurowym Wybrzeżu, 
zwiedzając Marsylię oraz wyspę Frioul. 
W Marsylii uczestnicy przespacerowali 
się drogą malarzy w Estaque, wsłuchu-
jąc się w ciekawe opowieści przewod-
nika historii wielkich malarzy jak Paul 
Cézanne czy Georges Braque. Następnie 
wszyscy udali się do Starego Portu Mar-
sylii, gdzie mogli podziwiać zabytkową 
rezydencję Napoleona II oraz skąd udali 
się statkiem na wyspę Frioul. Ze statku 
młodzież mogła podziwiać szesnasto-
wieczny zamek na wyspie If, w którym 
to więziony był legendarny hrabia Monte 
Christo z powieści Aleksandra Dumasa. 

Na wyspie Frioul uczestnicy zażywali 
kąpieli w lazurowym i przejrzystym Mo-
rzu Śródziemnym pośród kamienistych 
pagórków i pod pięknym, bezchmur-
nym niebem. Ponadto obie grupy miały 
okazję aktywnie spędzić czas podczas 
przejść i zjazdów na linach w pięknym 
krajobrazie gór, drzew, skał i rzeki w do-
linie Eyrieux w parku Acquarock w Saint 
Michel De Chabrillanoux. Dodatkowo 
miały miejsce zabawy integracyjne, 
wieczorki narodowe, zajęcia sportowe, 
muzyczne, dyskusje o obywatelstwie 
europejskim. 

Maja Hince
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G m i n a  J a n ó w  Po d l a s k i

W gminie Janów Podlaski 2 lipca 
odbyła się cykliczna impreza powia-
towa pn. XII IMPRESJE MUZYCZNE 
2011r.  Imprezę planowano w rynku 
Janowa Podlaskiego lecz ze wzglę-
dów  atmosferycznych przeniesiono 
na halę sportową.  W impresjach udział 
wzięli śpiewający lub grający na instru-
mentach muzycznych przedstawiciele 
gmin powiatu bialskiego: Gminę Rokit-
no reprezentował zespół „STOKROT-
KI”, Gminę Łomazy – zespół „Śpie-
wam bo lubię”, Gminę Konstantynów 
– duet Mariola Kociubińska i Mariusz 
Karczmarz, Gminę Janów Podlaski re-
prezentowali: Zespół Ludowy „PAW-
ŁOWIANKI”, „ISKIERKI”, chór „JANO-
WIANIE”, Czesława Rogalska, Klaudia 
Spyt, Aleksandra Artyszuk, zespół gi-
tarzystów z solistką – „DESPERADO”. 
Gościnnie podczas Impresji wystąpił 
kabaret „TEN” z Białej Podlaskiej oraz 
zespół „NOWINA” z Moszczany Kró-
lewskiej gmina Mielnik oraz młodzież  
ze szkoły w Tyszkowiczach na Biało-
rusi i z zaprzyjaźnionego miasta Ho-
hen Neuendorf z Niemiec. Wszystkim 
uczestnikom organizatorzy wręczyli 
podziękowania  oraz pamiątkowe sta-
tuetki. Imprezę zakończyła dyskoteka 
w rynku Janowa Podlaskiego. Organi-
zatorami tegorocznych Impresji byli: 
Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej, Wójt Gminy Janów Podlaski, 
Gminny Ośrodek Kultury w Janowie 
Podlaskim.  
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Z a  g r a n i c ą

W dniach 28-30 lipca w Brześciu 
odbyły się 992 urodziny miasta. Z tej 
okazji w obchodach udział wziął sta-
rosta Tadeusz Łazowski. Obchody 
rozpoczęły się w piątek, 28 lipca zło-
żeniem kwiatów pod pomnikiem „Wy-
zwolenia”. Wydarzeniu towarzyszył 
szereg atrakcji. Między innymi odbył 
się turniej hokeja na trawie. Imprezę 
uświetniły liczne koncerty, spektakle, 
występy taneczne, konkursy i targi 
sztuki ludowej. Świętowanie zakoń-
czył pokaz fajerwerków. Dzisiejszy 
Brześć to dynamicznie rozwijające się 
miasto, stolica regionu z dobrze rozwi-
niętą infrastrukturą. Miasto, w którym 
obserwuje się progres ekonomiczny 
i bogactwo kulturalne. Rok w rok zmie-
nia się na lepsze jego architektoniczne 
oblicze. Polepszają się warunki pra-
cy, nauki, wypoczynku i życia. Brześć 
patrzy w przyszłość. Przed tym pięk-
nym miastem stoją nowe wyzwania 
i rozciągają się szerokie perspekty-
wy. Nadzieja na lepsze jutro pokłada 
się w utalentowanych mieszkańcach, 
a w szczególności w pełnej sił i zapału 
do nauki – młodzieży. Miasto dąży do 
zapewnienia młodym ludziom warun-
ków do nauki, zajmowania się sportem 
i rozwijania indywidualnych talentów.

W dniach 20 – 24 czerwca de-
legacja Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie udała się z wizytą 
do zaprzyjaźnionego departamentu 
Deux-Sèvres.  Celem wizyty było na-
wiązanie współpracy ze stowarzy-
szeniami prowadzącymi  placówki 
sprawujące opiekę nad dzieckiem 
i rodziną.

Delegacja wizytowała trzy pla-
cówki opiekujące się dziećmi oraz 
współpracujące z ich rodzicami : 
Puy Genest w Cerizay, Salamandra 
w Brioux sur Boutonne (znana nam 
już z wymiany wakacyjnej dzieci 
z Domem Dziecka w Bohukałach) 
oraz placówkę w Celle sur Belle. 
Organami prowadzącymi wszyst-
kie placówki są stowarzyszenia, 
współpracujące ze sobą w ramach 
stowarzyszenia RAMPA i mające 
wspólną reprezentację w Radzie 
Departamnetu. 

 W programie znalazło się rów-
nież zwiedzenie ośrodka hippicz-

992 urodziny  
Brześcia

Z wizytą we Francji 

nego „Maison de cheval”, prowa-
dzącego między innymi zajęcia te-
rapeutyczne i rehabilitycayjne dla 
dzieci i młodzieży. W Urzędzie Gmi-
ny w Cerizay delegacja miała okazję 
dyskusji z przedstawicielami Gmin-
nego Centrum Pomocy Społecznej, 
organizacji, w której współpracują 
stowarzyszenia, przedstawiciele 
gminy oraz osoby prywatne. Głów-

na misją centrum jest : ”prowadze-
nie działalności prewencyjnej oraz 
socjalnej na terenie Gminy w ścisłej 
współpracy z instytucjami publicz-
nymi i prywatnymi”.

Kontynuacja wymiany doświad-
czeń nastąpi podczas rewizy t y 
dyrektorów placówek francuskich 
w naszym powiecie w listopadzie 
br.  Zostaną również opracowane 
szczegóły wymiany kadry oraz dzie-
ci i ich opiekunów.  Początek wymia-
ny zaplanowano wstępnie na okres 
wakacyjny 2012. 

W skład delegacji weszli: 

Halina Mincewicz, dyrektor 
PCPR, Bożena Przybylska, kierow-
nik Działu Opieki nad Dzieckiem  
i Rodziną, Piotr Malesa, dyrektor 
Domu Dziecka w Komarnie oraz 
Dorota Uryniuk, koordynator 
Ośrodka Francuskiego w Białej 
Podlaskiej, pełniąca również funk-
cję tłumacza.
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B i a ł a  Po d l a s k a

Zwycięska bitwa o Warszawę 
podczas wojny polsko-sowieckiej 
1920 r. obchodzona jest w całym 
kraju jako święto Wojska Polskiego. 
O bohaterach tamtych dni pamięta-
no także w Białej Podlaskiej. 

12 s ierpnia pr zeds tawic ie le 
władz samorządowych w towarzy-
stwie oficerów rezerwy i kombatan-
tów złożyli wieńce pod pomnikiem 
34 pułku piechoty przy ul. Warszaw-
skiej oraz na grobach żołnierzy spo-
czywających na cmentarzu przy ul. 
Janowskiej. Zapłonęły też znicze. 
Po południu w kościele parafii woj-
skowej pw. Kazimierza Królewicza 
celebrowano mszę świętą w intencji 
żołnierzy i ich rodzin. Na zakończe-
niu liturgii dr Szczepan Kalinowski 
z WWFiS w stroju brata kurkowego 
przypomniał mniej znany epizod bi-
twy o warszawę, związany z naszym 
regionem. Obrona linii Brześcia 
miała krwawy przebieg i pochłonę-
ła wiele ofiar. Istotną rolę odegrała 
w niej postawa polskich żołnierzy, 
którzy nie dali się zgnieść Armii 
Czerwonej. Mówca przypomniał 
też rolę naczelnego wodza mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, który 
w drodze powrotnej z Brześcia 10 
września 1920 r. zatrzymał się na 
dworcu kolejowym w Białej Podla-
skiej. W uznaniu zasług radni Białej 
Podlaskiej przyznali marszałkowi 
honorowy tytuł obywatela miasta. 
Szef Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Białej Podlaskiej ppłk. Jan 
Górniak przedstawił rozkaz o awan-
sach oficerów rezerwy. Do stopnia 

podpułkownika awansowani zo-
stali: Czesław Pikacz i Aleksander 
Kamiński, a do stopnia pułkownika 
Jan Sroka. Ponadto honorowym 
medalem Pro Memoria odznaczeni 
zostali: prezydent miasta Andrzej 
Czapski, szef WKU ppłk Jan Gór-
niak, zastępca komendanta mjr Ja-
nusz Łojko, Szczepan Kalinowski, 
Bolesław Ługowski oraz Stanisław 
Romaniuk. Z okolicznościowym 
koncertem pieśni religijnych i legio-
nowych wystąpił chór męski Echo 
Podlasia pod dyrekcją Waldemara 
Mazura.  - Jestem dumny z osią-

gniętego awansu na podpułkownika 
rezerwy. Gdyby mi przyszło jeszcze 
raz wybierać zawód, bez wahania 
zostałbym ponownie wojskowym. 
służba dla kraju i Ojczyzny to za-
szczyt i obowiązek. choć nie jestem 
czynnym wojskowym, oficerem zo-
stanę do końca życia – stwierdził 
Czesław Pikacz, aktualnie pracują-
cy w Urzędzie Gminy Biała Podla-
ska, gdzie jest inspektorem obrony 
cywilnej, zarządzania kryzysowego 
i ochrony przeciwpożarowej.

Przygodę z wojskiem rozpoczął we 
wrześniu 1974 r. w Szkole Chorążych 
wojsk radiotechnicznych w Jeleniej 
Górze. Po jej ukończeniu do 1985 r. 
pełnił funkcję dowódcy radiolokacyj-
nej stacji naprowadzania samolotów 
w pułku szkolno-bojowym w Białej 
Podlaskiej. W połowie lat 80. Ukoń-
czył studia inżynierskie w Wyższej 
Oficerskiej Szkole Wojsk Radiotech-
nicznych w Jeleniej Górze. Wraca-
jąc do poprzedniego miejsca pracy 
awansował na stanowisko dowódcy 
radiolokacyjnego systemu lądowania. 
Potem został dowódcą kompanii ubez-
pieczenia lotów. Kierował  nią do roz-
wiązania bialskiej jednostki w 2002 r. 
Znany z pilności podpułkownik rezer-
wy odpowiada w gminie Biała Pod-
laska za przygotowanie i przeprowa-
dzenie rejestracji osób na potrzeby 
prowadzenia kwalifikacji wojskowej. 
Jest kierownikiem kancelarii tajnej, 
organizuje szkolenia obronne i czynnie 
uczestniczy w ochronie przeciwpoża-
rowej gminy oraz powiatu. Gratuluje-
my mu uzyskania awansu. 

(Istvan Grabowski)
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M i ę d z y r z e c  Po d l a s k i

10 lipca na stanicy żeglarskiej na 
Międzyrzeckich Jeziorkach odbył się 
IV Rodzinny Festyn Żeglarski zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie Rozwo-
ju Żeglarstwa, któremu towarzyszył 
szczytny cel – zbiórka krwi pod hasłem 
„Żeglarze, motocykliści, sportowcy 
Dzieciom” oraz rejestracja dawców 
szpiku kostnego. 

Na rodzinnej imprezie bawiły się 
całe rodziny nie tylko z Międzyrzeca 
,ale i z okolicznych miejscowości, a na 
plaży nie brakowało też miłośników 
wodnych i słonecznych kąpieli. Można 
było za darmo pływać rowerami wod-
nymi i kajakami, podziwiać regaty że-
glarskie w klasie Optymist, które wy-
grał Patryk Chmielewski, Młodzieżowe 
Mistrzostwa Województwa Lubelskie-
go w Sportach Motorowodnych w kla-
sie JT 250 zakończone zwycięstwem 
16-letniego Czarka Sopińskiego oraz 
pokazy ratownictwa wodnego. Nie 
brakowało gier i konkursów dla ca-
łych rodzin, muzyki i zaplecza gastro-
nomicznego. Dzieci mogły korzystać 
z dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny 
i kul wodnych. Burza, która przeszła 
nad Międzyrzecem, przerwała zaba-
wę i wypłoszyła uczestników festynu 
z plaży. Zabawa trwała jednak dalej 
pod dachem obiektu stowarzyszenia. 
Impreza zakończyła się tańcami i ka-
meralnym koncertem gwiazdy wie-
czoru – Riverboat Ramblers Swing 
Orchestra.

Na festynie gościli prezesi Okrę-
gów Warszawskiego i Lubelskiego 
Związku Motorowego i Narciarstwa 
Wodnego Andrzej Tomankiewicz 
i Krzysztof Zybura oraz Andrzej Ko-
smala z Ludowego Klubu Sportowe-
go „Żeglarz” z Puław, Jerzy Kryspin 
– sędzia i były zawodnik oraz Marek 
Sopiński – kierownik ekipy WOZM-
WiNW. W związku z tym, że organi-
zacja imprezy bardzo im się podo-
bała, kibiców na mistrzostwach nie 
brakowało, międzyrzecki akwen jest 
odpowiedni do tego rodzaju sportów, 
a miasto dysponuje infrastrukturą do 
organizacji Mistrzostw Polski, posta-
nowili wystąpić do Prezydium PZMWi 
NW oraz Komisji Sportowej Związku 
o rozpatrzenie możliwości zorgani-
zowania w Międzyrzecu Eliminacji 
Motorowodnych Mistrzostw Polski 
w sezonie 2012. 
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G m i n a  B i a ł a  Po d l a s k a

Wyjątkowo bogatą oprawę miało 
siedemnaste gminne święto plonów. 
Połączono je z Dniami otwartych drzwi 
ośrodka szkoleniowo-wystawienniczego 
LODR w Grabanowie. W trzecią niedzie-
lę sierpnia zgromadziły one rekordowo 
dużą ilość rolników. W parku obok sceny 
prezentowało się aż 66 wystawców, eks-
ponując maszyny i urządzenia rolnicze, 
sprzęt i produkty pszczelarskie, rękodzie-
ło ludowe, rzemiosło i produkty regional-
ne. Po mszy dziękczynnej, celebrowanej 
przez ks. dziekana Mariana Daniluka, 
ruszył korowód żeńców. Otwierał go 
poczet sztandarowy Urzędu Gminy. Na 
scenie przed obiektem hotelowym ODR 
starostwie dożynek w osobach Tomasza 
Wołowika i Danuty Filipek z Wilczyna 
wręczyli wójtowi Wiesławowi Panasiu-
kowi bochen chleba, wypieczony z te-
gorocznego ziarna. Wójt dziękując za 
chleb, obiecał go sprawiedliwie podzie-
lić. Uroczystość zgromadziła ogromną 
liczbę osób. Byli wśród nich m.in. parla-
mentarzyści Franciszek Jerzy Stefaniuk 
i Stanisław Żmijan, przewodniczący 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych Jan Guz, starosta bial-
ski Tadeusz Łazowski, wicestarosta Jan 
Bajkowski, prezydent miasta Biała Pod-
laska Andrzej Czapski, przewodniczący 
rady powiatu bialskiego Przemysław 
Litwiniuk, radny sejmiku województwa 
lubelskiego Ireneusz Stolarczyk. Prze-
mysław Litwiniuk odczytał list ministra 
rolnictwa Marka Sawickiego, skierowany 
do gospodarza dożynek.

Efektownie wypadła prezentacja  
18 wieńców żniwnych i koszy dożynko-
wych. W konkursie na najefektowniejszy 
zwyciężył wieniec przygotowany przez 
mieszkańców Sitnika i Łukowców. Drugą 
nagrodę zdobył Wilczyn.

Szacunek dla chleba w Grabanowie

Publiczność przybyła na dożynki mo-
gła podziwiać efekty starań pracowni 
ginących zawodów, wśród których wy-
różniała się pracownia kulinarna z Per-
kowic. Przez całą uroczystość oblegał ją 
tłum ludzi, zainteresowany smakołykami 
regionalnymi.

Gminne święto plonów było okazją 
do wyróżnienia przodujących rolników. 
Część z nich odniosła sukces w konkur-
sie „Piękne, bo bialskie”. Nagrody w po-
staci albumów książkowych, bonów na 
paliwo i dyplomów otrzymali: Grzegorz 
Domański z Krzymowskich, Elżbieta 
i Mariusz Kolędowie z Woskrzenic Ma-
łych, Barbara Sacewicz z Wólki Plebań-
skiej, Tadeusz Kuszneruk  z Kolonii Gra-
banów,  Marian Laszuk z Kolonii Graba-
nów, Marek Filipiuk z Grabanowa, Piotr 
Filipek z Julkowa, Krzysztof Płożański 
z Wilczyna, Andrzej Danilewicz z Wil-
czyna, Krzysztof Goździołko z Cicibora 

Dużego i Mirosław Szadecki z Cicibora 
Małego. Wręczono 3 odznaki „Zasłużo-
ny dla gminy Biała Podlaska”. Otrzymali 
je: Józefa Daniluk z Wólki Plebańskiej, 
Andrzej Bandzarewicz z Dokudowa oraz 
młodzieżowa grupa taneczna Macierzan-
ka, kierowana przez Agnieszkę Bieńkow-
ską  z Gminnego Ośrodka Kultury.

Wielkie emocje wywołał turniej so-
łectw. Pięcioosobowe ekipy ujeżdżały 
byka, wspinały się na pal, przetaczały 
oponę, przeciągały linami oponę i zmaga-
ły się na wyjątkowo trudnym torze prze-
szkód. Dopingowało ich wielu kibiców, 
bo oprócz pucharu i medali, na zwycięzcę 
czekał antałek piwa. W podsumowaniu 
punktów zwyciężyła ekipa z Wilczyna, 
wyprzedzając  Wólkę Plebańską (dru-
gie miejsce) i Młyniec (trzecie miejsce). 
W konkursie na kwiatkę  doceniono zdol-
ności Marioli Kozłowskiej ze Styrzyńca. 
Nie odbyły się w tym roku zawody jeź-
dzieckie ze względu na grząski grunt po 
opadach deszczu. Konkursom i pokazom 
towarzyszyły koncerty jedenastu zespo-
łów śpiewaczych i białoruskiej Katrynki 
z zaprzyjaźnionego Wysokiego. 

(Istvan Grabowski)
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S p o r t

W niedzielę 3 lipca na obiektach 
sportowych przy Zespole Szkół w Ro-
kitnie odbył się Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej. Organizatorami imprezy 
byli: Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, Wójt Gminy Rokitno oraz 
Gminny Ludowy Klub Sportowy „RO-
KITNO” w Rokitnie. W rozgrywkach, 
które odbyły się w strugach ulewnego 
deszczu, udział wzięły cztery drużyny. 
Zwycięzcą turnieju został zespół Jano-
vii Janów Podlaski.  Tuż za nim znaleźli 
się gospodarze GLKS „Rokitno”, któ-
rzy uzyskali gorszy bilans bramkowy. 
Na kolejnych miejscach uplasowali 
się: Old Boye Rokitno i juniorzy GLKS 
„Rokitno”. Wszystkie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i puchary. 
Zmagania piłkarzy oprócz mieszkań-
ców gminy Rokitno obserwowali także 
m.in. przedstawiciele BOZPN w Białej 
Podlaskiej: Witold Wójtowicz – prezes, 
Ewaryst Gasiewicz – sekretarz zarządu 
i Stanisław Lesiuk – członek zarządu, 
a także Jan Bajkowski – wicestarosta 
Powiatu Bialskiego, Zbigniew Kot – 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
Marzenna Andrzejuk – członek Zarzą-
du Powiatu, Ryszard Boś – radny Rady 
Powiatu, Ireneusz Stolarczyk – radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, 
Riad Haidar - radny Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego, Barbara i Da-
riusz Chwesiuk – właściciele firmy Bial-
con, Tadeusz Łukaszuk – prezes Banku 
Spółdzielczego oddział w Rokitnie.

Agata Sudewicz

Turniej 
w strugach 

deszczu
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9 lipca rozgrywkami piłki nożnej o puchar wójta gminy 
Zalesie rozpoczęły się organizowane już po raz szósty Dni 
Zalesia. W rozgrywkach wzięło udział 60 zawodników. Naj-
lepszą drużyną okazał się zespół LZS Dobryń Duży, drugie 
miejsce wywalczyła drużyna z Zalesia, trzecie sportowcy 
z Kijowca, a czwarte miejsce z Wólki Dobryńskiej. Wszystkim 
zawodnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, nato-
miast trzy drużyny stojące na podium otrzymały puchary 
z rąk Wójta Gminy Zalesie, Pana Jana Sikory.

Po zakończeniu rozgrywek sportowych rozpoczęła się 
zabawa taneczna, którą prowadził zespół KONCERT. Zgroma-
dzona społeczność bawiła się pod gwiazdami do późnych go-
dzin nocnych. Niedzielne uroczystości 10 lipca rozpoczęły się 
Mszą Świętą koncelebrowaną przez pięciu kapłanów, w któ-
rej uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.

Program artystyczny rozpoczął się jak co roku występem 
Zespołu Śpiewaczego „Dobrynianki”. Zespół zaprezentował 
pieśni i przyśpiewki ludowe polskie i chachłackie, oraz utwór 
własnego autorstwa pt. „Dni Zalesia”. Gościnnie wystąpił 
zespół „Podlasianki” z Rokitna, który umilił czas nie tylko 
przyśpiewkami, ale również humorystycznymi opowiada-
niami w wykonaniu Jadwigi Dawidziuk. Występy folklory-
styczne zakończyła Jadwiga Demczuk z Dobrynia Dużego. 
Gwiazdą wieczoru był zespół „Verdis” grający muzykę disco 
polo, który – jak się okazało – miał wielu fanów wśród przy-
byłej publiczności. Dobry humor i zabawa imprezowiczów 
przegoniły deszczowe chmury i do końca imprezy była 
wspaniała pogoda. Po muzycznych występach konferan-
sjer rozpoczął odliczanie, po którym niebo rozświetliło się 
sztucznymi ogniami.

Dni Zalesia 
z zespołem Verdis
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Po raz trzeci w Studziance odbyło 
się spotkanie z kulturą tatarską i regio-
nalną. W tym roku w ostatni weekend 
lipca do Studzianki zjechali turyści, go-
ście i mieszkańcy regionu. Mieszkańcy 
Studzianki od tygodni przygotowywali 
świetlicę na festyn. Z funduszy sołec-
kich wymieniono instalację elektryczną 
i pomalowano pomieszczenia. Z krza-
ków i zarośli uporządkowany został 
cmentarz tatarski. W pierwszy dzień 
(30 lipca) niestety plany pokrzyżowała 
pogoda. Podczas warsztatów łuczni-
czych kilkadziesiąt osób próbowało 
swoich sił w strzelaniu z łuku do celu. 
Chętnych nie brakowało. Pojawili się 
nie tylko mieszkańcy Studzianki, ale 
i przyjezdni z Łosic, Białej Podlaskiej 
czy powiatu lubartowskiego. Po 3-go-
dzinach warsztatów łuczniczych, ulewa 
i burza zakłóciły ich przebieg i nie zo-
stały one ukończone. Z kolei 31 lipca od 
wczesnych godzin rannych organizato-
rzy na placu przed świetlicą ustawiali 
scenę, którą udostępnił radny Marek 
Wilbik, namioty, banery, ławki, dekora-
cje – wykonywali ostatnie prace przed 
rozpoczęciem festynu. Organizatorzy 
z niecierpliwością spoglądali w niebo. 
Kiedy na scenie przed godz. 12 pojawił 
się Mariusz MAX Maksymiuk z Radio 
BiPeR, było wiadomo, że  już niedługo 
rozpocznie się impreza. Prowadzący 
przedstawił program festynu, który 
został podzielony na część tatarską 
i regionalną. Z kolei w świetlicy, Sła-
womir Hordejuk z Dobrynki, autor nie-
samowicie ciekawej wystawy „Znani 
zapomniani ze Studzianki”, oczekiwał z 
niecierpliwością na uroczyste otwarcie 
wystawy. W samo południe Wójt Gmi-
ny Łomazy - Waldemar Droździuk przy-
witał przybyłych na placu za świetlicą. 
Wśród zaproszonych gości był Radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego - 
Riad Haidar, Radny Powiatu Bialskiego 
- Jan Bajkowski, Wójt Gminy Piszczac 

Spotkanie z kulturą tatarską 
i regionalną w Studziance

- Jan Kurowski, delegacja społeczno-
ści tatarskiej. Przybyli turyści i osoby 
związane ze Studzianką oraz regionem 
a także ze Szczecina, Trójmiasta, War-
szawy, Lublina, a nawet Australii. Sła-
womir Hordejuk w towarzystwie go-
ści, Mateusza oraz Anety przebranych 
w tatarskie stroje, przecięli biało-czer-
woną wstęgę udostępniając wystawę 
zwiedzającym. Na ekspozycji znalazły 
się interesujące biogramy osób zwią-
zanych ze Studzianką. Na początek 
światowej sławy profesor psychologii 
Bolesław Hornowski. Obok profesor 
nauk rolniczych Czesław Józefaciuk. 
Dalej płk Mieczysław Janowicz, pra-
cownik MON i lotnictwa. Gen Józef 
Bielak, jeden z dwóch tatarskich gene-
rałów w wojsku polskim, a pochowany 
na mizarze w Studziance. Znakomici 
pedagodzy, artyści i twórcy rękodzie-
ła ludowego. Sławek przez dwa lata 
zbierał materiały do zaprezentowania 
24 osobistości Studzianki. Jak zapew-
nia, to nie są jeszcze wszyscy. Potem 
kilkudziesięciuosobowa grupa zainte-
resowanych wraz z Łukaszem Wędą 
i Sławomirem Hordejukiem udała się 
w pieszą wędrówkę na mizar. Opowia-
dali oni o osadnictwie tatarskim w Stu-
dziance i regionie. Ukazali charakter 
nekropoli tatarskiej i jej znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego. Oprowadzili 
po cmentarzu tatarskim odpowiadając 
na szereg pytań zwiedzających.

Po wycieczce odbyły się wyści-
gi taczek, w którym startowały pary. 
Wygrała Barbara Chwedaczuk z sy-
nem przed Bożeną Najdychor z synem 
i Natalią Łukaszuk z Moniką Juran. Przy 
pomocy Maxa i Joanny Krywczuk od-
było się mnóstwo konkursów i zabaw, 
w których można było wygrać różno-
rodne nagrody. Podczas festynu roz-
brzmiewała muzyka tatarska i orien-
talna. Wśród atrakcji było malowanie 
twarzy i malowanie w plenerze, które 

poprowadziła Magda. Nie zabrakło 
stoiska promocyjnego Studzianki, na 
którym był 8. numer kwartalnika „Echo 
Studzianki”, długopisy, lizaki, foldery 
i widokówki Studzianki. Każdy mógł 
postrzelać z łuku, poskakać na tram-
polinie i ulepić naczynie na kole garn-
carskim, którego instruktorem był Jan 
Charycki z Łomaz. Stanisław Brodacki 
i Marian Demczuk zapraszali na smacz-
ną grochówkę i pyszny żurek z kuchni 
polowej. W Tatarskim Turnieju Rodzin-
nym zwyciężyła rodzina Olichwiruk 
w składzie: Sylwia, Leszek, Mateusz, 
Miłosz z Białej Podlaskiej. Pokonali oni 
ekipę zwaną Miśki (Mateusz Szydłow-
ski, Wioleta Niedźwiedź, Aneta Niedź-
wiedź, Grzegorz Charycki). III miejsce 
zajęła drużyna Lichwir i spółka w skła-
dzie: Natalia Łukaszuk, Marzena Sze-
nejko, Monika Juran, Mateusz Olichwi-
rowicz, a 4 i nagrodę Fair Play ekipa 
Banan i spółka w składzie: Agnieszka 
Pietruczuk, Monika Pietruczuk, Irene-
usz Dobrowolski oraz Daniel Kalinow-
ski. Warto wskazać, że drużyny mimo 
padającego deszczu, rywalizowały m. 
in. w rzucie podkową, obieraniu jajek 
czy piciu wody na czas. Nagrody rze-
czowe oraz  medale zostały zakupione 
ze środków Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej. Następnie w ta-
tarskim panelu dyskusyjnym Grzegorz 
Bogdanowicz, Sławomir Hordejuk i Łu-
kasz Węda dyskutowali o tatarskiej toż-
samości i kulturze. Zwrócili uwagę na 
potrzebę pielęgnacji tatarskich tradycji 
w Studziance i popularyzacji tematyki 
tatarskiej. 

W części regionalnej zaprezen-
towały się zespoły lokalne. Tę część 
rozpoczął zespół Foxy w tańcu jump-
style, a po nim publiczność rozgrzała 
formacja Assigned To Jump. Wspaniali 
jumperzy przenieśli widzów w świat 
Jumpstyle. Po nich wystąpiły zespoły: 
Studzianczanie, Dworzanki i Lewkowia-
nie z Dokudowa. 

Wielkie zainteresowanie mimo 
wcześniejszej ulewy wzbudził Turniej 
Strong Men Studzianka. W pierwszej 
konkurencji siłacze mieli za zadanie 
przerzucać oponę. Następnie odbył 
się slalom z ciężarami. Na półmetku 
rywalizacji prowadził Sebastian Bo-
jarczuk. Po rzucie ciężarkiem przez 
zawodników i trzymaniu ciężaru przed 
sobą na czas stratę nadrobił Konrad 
Bojarczuk i to on został najsilniejszym 
człowiekiem w Turnieju Strong Men. 
O 2. miejscu musiała rozstrzygnąć do-
grywka, gdyż każdy z trzech zawodni-
ków uzyskał tyle samo punktów. Pasjo-
nującą walkę o drugie miejsce stoczyli 
Tomasz Ossowski, Tomasz Malewicz 
i Sebastian Bojarczuk. W pchaniu auta 



417-8/2011 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

K u l t u r a

wygrał minimalnie Malewicz, a za nim 
Sebastian Bojarczuk. Zawodnicy otrzy-
mali puchary, medale i nagrody ufun-
dowane przez Wójta Gminy Łomazy. 
Nagrodę za postawę Fair Play otrzymał 
Tomasz Ossowski.

W kolejnej części wystąpił kabaret 
„Zielawa”, który w satyryczny spo-
sób ukazał polską i zagraniczną sce-
nę muzyczną. Po kabarecie na scenie 
zaprezentowały się młode wokalistki: 
Sandra Fuks i Karolina Kalinowska. 
Do zabawy zaprosił zgromadzonych 
zespół „Salsa”. W trakcie tańców wy-
puszczone zostały w niebo latające du-
chy szczęścia, które wzbudziły wielkie 
zainteresowanie. Impreza zakończyła 
się w późnych godzinach nocnych. 

Mimo dwukrotnej ulewy spotkanie 
z kulturą tatarską i regionalną udało 
się. Frekwencja nie była tak okazała 
jak w poprzednich latach ale można to 
tłumaczyć zmienną pogodą oraz rozpo-
czynającym się postem w świecie mu-
zułmańskim, który wpłynął na przyjazd 
jedynie delegacji tatarskiej. Nie zabra-
kło przedstawicieli mediów takich jak: 
Radio Lublin, Radio BiPeR, portal Biała 
24, Słowo Podlasia, Wspólnota Bialska, 
Echo Katolickie, kamer z Pulsu Miasta, 
BiałaTV i Interwizji. Dziękujemy Ryszar-
dowi Bieleckiemu i Arkowi Saczukowi 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Łoma-
zach za wsparcie nagłośnieniowe. Sło-

Fotografowali Studziankę 
Rozstrzygnięto również konkurs fo-

tograficzny „Pod Obiektywem”. 
Jury oceniające w składzie: Edyta 

Cabań, Anna Jakubiec i Natalia Bogusz 
zadecydowało: 
I m. – Eugeniusz Dawidziuk (Otwock)
Zdjęcie wybrane jednogłośnie, Autor 
połączył piękno przyrody z powagą 
krzyża. Fotograf potrafi połączyć od-
mienne rzeczy w harmonijną całość.
II m. – Wioleta Niedźwiedź (Studzianka)
Kamienny posąg w przybliżeniu to 
doskonałe ujęcie gramatury kamienia 
oraz dokładnie widoczne napisy. Świet-
na praca dobrego fotografa.
III m. - Daniel Fuks (Studzianka)
Zachód słońca otaczający Studziańską 
kapliczkę. Budowla ustawiona na roz-
drożu przy drzewach ukazana w pięk-
nym świetle. Fotograf gra światłem 
i robi to w profesjonalny sposób.

Sponsorzy 
Ewa i Franciszek Maksymiuk - za-

kład pogrzebowy Hades, ELEKTRO-
SPARK Mirosław Lesiuk - hurtownia 
elektryczna, Bank Spółdzielczy Ło-
mazy, Starostwo Powiatowe w Białej 
Podlaskiej, Radny Powiatu Bialskiego 
- Jan Bajkowski, Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Lubelskiego - Riad Haidar, 
Wójt Gminy Łomazy - Waldemar Droź-
dziuk, Marian Serhej - usługi stolarsko-
budowlane w Łomazach, P.H.U. Marek 
Wilbik ze Studzianki, Wilmax Agnieszka 
Wilbik ze Studzianki, GS ”SCH” Łomazy 
- sieć sklepów spożywczych i piekarnia, 
Marcin Potocki MPI - salon telefonów 
komórkowych Biała Podlaska, Andrzej 
i Teresa Bandzarewicz Dokudów - hur-
townia spożywcza, ELMAR Mariusz 
Joński - piekarnia w Tucznej, Kazimierz 
Rozwadowski ze Studzianki, Krzysztof 
Kamiński z  Łomaz - blacharstwo-la-
kiernictwo 

wa uznania i podziękowania należą się 
wszystkim mieszkańcom Studzianki za 
pomoc, życzliwość, prace i poświęco-
ny czas. Uroczystości nie odbyłyby się 
bez wsparcia Darczyńców. Wyrażamy 
serdeczne podziękowania za pomoc 
i wsparcie przy organizacji III Dni Kul-
tury Tatarskiej wszystkim Darczyńcom.

Łukasz Węda 
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Na miejskim stadionie 
zgromadzili się piłkarze z 
rocznika 2002 i młodsi. Przy-
jechały drużyny z Radzynia, 
Łukowa i Lubartowa. Nie 
zabrakło też gospodarzy 
– piłkarzy KS MOSiR Hu-
ragan.  Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna LKP Orlik 
Lubartów, która otrzymała 
Puchar Burmistrza Miasta 

Memoriał 
im. Bronisława Saczuka
13 sierpnia na międzyrzeckim stadionie odbył się Memoriał Piłki Nożnej 
Dzieci im. Bronisława Saczuka. W turnieju wzięły udział cztery drużyny 
małych piłkarzy, które walczyły o Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec 
Podlaski Artura Grzyba. 

Międzyrzec Podlaski Artu-
ra Grzyba. Drugie miejsce 
wywalczyli piłkarze klubu 
„Orlęta Spomlek” Radzyń 
Podlaski, a trzecie miejsce 
zajęła drużyna piłkarzy klu-
bu AMPLUS Łuków.  Najlep-
szym bramkarzem turnieju 
był Michał Kot z Łukowa, 
najwszechstronniejszym za-
wodnikiem Patryk Tomasiak 

z Lubartowa, a najlepszym 
strzelcem został Arkadiusz 
Korolczuk z Radzynia, który 
strzelił cztery bramki. 

Puchar Fair Play powę-
drował do piłkarzy KS MO-
SiR Huragan Międzyrzec 
Podlaski.

Turniej prowadził Pre-
zes K lubu Spor towego 

MOSiR Huragan Między-
rzec Podlaski Jerzy Tusz, a 
puchary i dyplomy wręczał 
piłkarzom Dyrektor MOSiR 
Mariusz Leszczyński wraz 
z kierownikiem ds. sportu 
Michałem Tuszem.  Im-
prezę zakończyło wspólne 
ognisko i pieczenie kieł-
basek. 

W  r o k u  j u b i l e u s z u 
500-lecia założenia miasta 
Kodeń rozegrano w nim 
XII Bieg Sapiehów. Z tej 
okazji do nadbużańskiej 
miejscowości przybyło aż 
172 lekkoatletów i lekko-
atletek oraz 14 osób nie-
pełnosprawnych. Wszyscy 
stanęli do rywalizacji o pu-
chary ufundowane m.in. 
przez honorowych patro-
nów imprezy: marszałka 
województwa lubelskiego 
Krzysztofa Hetmana, sta-
rostę bialskiego Tadeusza 
Łazowskiego i kodeńskie-
go wójta Ryszarda Zania. 
Zanim jednak ruszyli na 
trasę Kodeń-Kopytów-Ko-
deń, zostali zapoznani z hi-
storią Sanktuarium Matki 
Boskiej Kodeńskiej oraz 
uczestniczyli w mszy świę-

Podlasianie zwycięzcami 
Biegu Sapiehów

tej w intencji uczestników, 
organizatorów i sponso-
rów biegu, koncelebro-
wanej przez o. Stanisława 
Wodza, kustosza sanktu-
arium.

P i e r w s z e  m i e j s c e 
wśród pań zajęła Izabela 
Trzaskalska z Terespola, 
która piętnastokilometro-
wą trasę pokonała w 58 
minut i 25 sekund. Druga 
była Magdalena Karpińska 
z Agrosu Zamość, a trzecia 
– Białorusinka Jewgienija 
Oryszczuk. Najszybszym 
wśród mężczyzn okazał 
się Maciej Badurek z AZS 
AWF Biała Podlaska, uzy-
skując czas 49 minut i 54 
sekundy. Jako drugi bieg 
ukończył Michał Markow-
ski z Pogoni Siedlce, a jako 
trzeci – Dmitrij Grigoriew 

z Dynama Brześć. 58. lo-
katę zajął pomysłodawca 
imprezy – Jan Kulbaczyń-
ski. W klasy f ikacji osób 
niepełnosprawnych, poko-
nujących trasę na wózkach 
inwalidzkich lub o kulach, 
wygrał Jacek Ziółkowski 
z Crossu Warszawa, z cza-
sem 1 godzina 2 minuty 
i 12 sekund. Czternaste 
miejsce wywalczył Robert 
Pasko z Międzyrzeca Pod-
laskiego. 

(mf)
fot. A. Trochimiuk
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Świat w zasięgu ręki. To najkrótsze, 
zarazem trafne określenie Międzyna-
rodowego Podlaskiego Jarmarku Folk-
loru. Po raz dwudziesty Białą Podlaską 
odwiedzili tancerze z odległych konty-
nentów i zrobili furorę.

Bez wiz i kosztownych biletów 
lotniczych publiczność także z naszej 
gminy miała sposobność podziwiania 
egzotycznych wykonawców z Chin, 
Indonezji, Meksyku i Nowej Zelandii. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, zaczęło 
się od kolorowego korowodu ulicami 
miasta. Tłumy widzów na trasie ko-
rowodu sygnalizowały spore zainte-
resowanie. Wykonawcy nie zawiedli 
pokładanych nadziei. Furorę zrobili 
w tym roku Ukraińcy z Łucka. Ich we-
rwa, muzykalność i nieprawdopodob-
na zręczność czyniła z każdego tańca 
przysłowiowy majstersztyk. Byli do-
skonali w każdym calu. Aż radowała 
się dusza, jak stwierdziła jedna z ko-
biet w amfiteatrze. Znakomicie da-
wali sobie radę wielokrotnie obecni 
w Białej Białorusini z zespołu Junost. 
Umiejętnościami i zapałem do tańca 
bili na głowę innych uczestników, choć 
przecież trudno porównywać tempe-
ramentnych Słowian ze skupionymi, 
pełnymi fantazji tancerkami z Tajlandii, 
czy zespołem z Indii, prezentującym 
tańce rytualne dedykowane swoim 
bóstwom. W przypadku obu azjatyc-
kich grup zdziwienie widzów budziły 
bajecznie kolorowe stroje i nakrycia 
głowy. Pod tym względem było co 
podziwiać. Nie zawiedli oczekiwań 
Meksykanie z zespołu Orizaba. Po-
pisywali się gorącymi brzmieniami 
w rytm gitar i kastanietów, a podkute 
buciki z gracją wystukiwały stepowa-
ne tańce różnych regionów. Już samo 
pojawienie się śniadolicych tancerek 
w malowniczych sukniach z falbana-
mi wywołało nie lada poruszenie na 
placu Wolności. Kontynuatorzy tra-
dycji wojowniczych indian wprowa-
dzili do swych pokazów fantazyjne 
stroje, rzadko oglądane w tej części 
Europy instrumenty oraz mnóstwo 
zaskakujących rekwizytów. Meksy-
kańska oferta smakowała niczym 
ogniste chilli, bo tańce nawiązywały 
do totemicznych zabaw Indian z cza-
sów hiszpańskiej konkwisty, jak też 
ludowych rozrywek typu polowania 
czy walki kogutów.

Krótkie pokazy w różnych punk-
tach miasta były znaczącym wabi-
kiem, skłaniającym do odwiedzin par-
ku radziwiłłowskiego. Apetyty psuła 

pogoda. Jednego dnia trzeba było 
zrezygnować z koncertu z powodu 
ulewy, a finalny występ niedzielny 
przesunął się o ponad dwie godziny. 
Warto jednak było czekać. 

Podczas tegorocznego jarmarku  
nie brakowało akcentów podlaskich. 
Z gracją prezentowali się tancerze Bia-
weny i studenckiego Podlasia. Biawe-
na pokazała, że nie darmo nazywają ją 
ambasadorem podlaskiego folkloru. 
Fantastyczne przyśpiewki i tańce oka-
zały się magnesem dla wielu widzów. 
Podlasie natomiast popisywało się 
m.in. suitą rzeszowską (zdecydowa-
nie najciekawszą w jego repertuarze) 
oraz tańcami Lachów Sądeckich, które 
przedstawiano w nowych, niezwykle 
kosztownych kostiumach. Koncerto-
wały też kapele i zespoły śpiewacze. 
Z Konstantynowa –  Pogodna Jesień, 
a z Leśnej Podlaskiej – kapela Le-
śniańskie Nutki w towarzystwie uta-
lentowanego harmonisty Zdzisława 
Marczuka. Prezydent Andrzej Czapski 
jest przekonany, że jarmark stanowi 
letnią wizytówkę miasta i z całą sta-
nowczością warto go kontynuować. 
W podobnym tonie wypowiadają się 
widzowie utrzymujący, że spotkanie 
wielu odrębnych kultur otwiera ludzi 
na świat, zachęca do poszukiwania 
piękna w najcenniejszym skarbie, ja-
kim jest sztuka ludowa. Janusz Izbicki, 
dyrektor MOK i szef Międzynarodo-
wego Jarmarku Folkloru podkreśla,  
że impreza stale się rozwija, a liczba 
osób na koncertach w amfiteatrze 
wyraźnie świadczy o zainteresowa-
niu widzów. 

Istvan Grabowski
 Fot. A. Trochimiuk
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***
moja poezja
chorągiew bez drzewca
ścieżka do nieba
schodami w dół 
moje kochanie 
żagiel bez wiatru
bezgwiezdna noc
moje poranki
majowy śnieg

a moja dusza
ja nie mam duszy
jedyny cud

moje kobiety 
miłości jak miód
łańcuszki z mgieł
czerwony liść
pieszczoty lir
jedyny wiersz
bez końca grzech
ostatni tren

a moje oczy
moje widzenie
wątpliwe dary
składam do stóp
i proszę o łaskę
pieszczotę chwili
uderzam o bruk

moja poezja 
na jawie sen
wkładam kapelusz 
i nie ma mnie 
ty tylko wiesz          

nie musimy

nie musimy się spotykać
by być razem
nie musimy się dotykać
by serca nam biły

nie musimy patrzeć w oczy
by znać swoje myśli
nie musimy 

w snach 
na jawie
w chmurach jasnych
przytuleni
razem
ciepłą nocą
chłodnym rankiem
poza światem
poza czasem

nie musimy kochać

tylko jeszcze 
dłoni twej poszukam
w ciemności
szeptem
opiszę drogę 

Leszek Sokołowski 
     (Krzymoszyce) 

K u l t u r a

Prezentacje Literackie

Nr 29   (redakcja mig; informacja@mbp.org.pl)

kamienne schody
altany bzowe
ogrody winne
dom pełen ptaków    
          
tylko jeszcze 
przeciw światu wiersz napiszę
o słońcu i wiośnie
o miłości i śmierci     

***
nie będę już pisał poezji
nie ma w niej nieba 
i ziemi już nie przytulę
w deszczu ran nie obmyję

niech opisują inni
krajobrazy jak z bajki 
niech dusze ich płaczą
przy krzyku żurawi
do następnej jesieni

śnić nie chcę
szczęśliwy kryję się w cieniu
błogosławiona niech będzie
dobrych ludzi obojętność 

nie będę już wierszy pisał 
słowami żonglować
nie warto
o kroplach rosy pisać 
co łzami się zdają
że to kamienie 
i nikt na nie czeka …

szczęśliwy 
ukryty w cieniu
podobny ludziom co śpią

błękitny jedwab

gdy już mnie zabraknie 
otchłań moja 
żyć jeszcze będzie 
między wiosną
i zimą
w każdej pełni księżyca

bez nagród i kar
uczynki moje 
staną za mną
w bojowym szyku 

w cieniu zegarów
czas mój
w jednolitej bieli zaśnie         
              

***
pod moim oddechem 
ciche wyznanie 
otchłań rozkoszy
ziemie obraca 
smak twoich ust
ciche westchnienie
otwarta brama
różanych płatków
deszcz

jestem jak ranek
po nocy burzliwej
jak dzień ostatni
wspomnienie
aksamitnym dotykiem
obdarowuje        

jest późno 
noc wieczna
i sen daleki 

modlę się 
cicho 
bez słów ważnych
do ciebie 

***
nie stoi za tobą
w rynsztunku zbrojne ramię 
ani anioł złocony
na straży
tylko kwiecie na polach majowe
tam gdzie 
strach w koszuli dziurawej
karmi wróble na wietrze

nie stoją za tobą słowa
w bojowym szyku
ani przysięgi dozgonne
serc zakochanych
tylko lasy zielone konwalią
tam gdzie
promienie mchy
złocą czułym dotknięciem

duszyczki nad tobą nie 
pieszczą powietrza
tylko motyle 
dają ci słodkie tchnienie
zanim je słońce spali
miłością
złe moce zaklną w kamienie

nie stoją za tobą
myśli w biel przystrojone
kapłanów i mędrców 
o sercach z kryształu  
tylko tchnienie cieni
co na górskich szczytach
śnią twoje dni

***
co mam zrobić ze smutkiem
wiem, że tam w górze
gdzie ptaki i obłoki
nie istnieje

oddycham znów miarowo
i serce moje spokojne
ściskam grudkę soli w dłoni
takie moje kochanie
tyle zostało

niezwykłe chwile
jak fotografie stare
pod powiekami

choć inne serce
inne dłonie i oczy

nie będę pisał poezji 
dla innych
nie musisz prosić
twoje są trawy
obłoki i sny moje
gwiazdy jak krzyże
 i zapach ziemi
bez słów skargi
tak mówi serce

choć płynie rzeka
i łódź zniosło daleko
gdzieś został brzeg

takie moje kochanie
takie zostanie

***
są takie wieczory
smutki kochane
słowa jak krople deszczu
 

a myśli w kielichu wina
leniwe

daleki jestem od życia
w miodowej ciszy
w powietrzu z pajęczej sieci
pod niebem troskliwym

są takie smutki
takie wieczory
gdy do umarłych piszę
a myśli modlitwą
w lipowej alei
szeleszczą listowiem

daleki jestem od prawdy
niech mówią do mnie
las stary i łąki zielone
oczy 
jutrzenki 
z sennej mgły
klejnoty

***
kiedy motyl w słońcu płonie
czas się cofa
do sekretnej nocy
drzewa ptaki  
w swych koronach
wiatr wstrzymuje oddech

kiedy w słońcu motyl ginie
świat odwraca oczy 
gdzie błękitne wzgórza
i zielone rozlewiska

moje dłonie
jak refleksy światła
ogarniają pustkę
jeszcze żyje
jeszcze
i ze źródła pije
słodkie obietnice 
jeszcze we mnie miłość 
prawdy proste
chleb powszedni
jeszcze patrzę w oczy
tam gdzie motyl 
w słońcu płonie 

***
jeszcze ciszę opisać

tyle nocy tyle snów
i aniołów już nie ma
znów brakuje słów
by ciszę opisać
i powietrza brakuje

buduję próżnię
wokół siebie
unoszę się i w dół opadam
jak liść bezwolny
bezszelestnie

czekam na koniec świata
nadejdzie o świcie
z wschodzącym słońcem
i śpiewem ptaków
w maju

wtedy opuści mnie smutek
i nadzieja

tyle snów tyle nocy
bez miłości 
lęków daremnych
i modlitw
i słów tak mało
by świt opisać
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K u l t u r a

podlaski Kwartalnik Kulturalny 
jest pismem unikalnym w skali Polski,  
a może i szerszej. Na ile mieszkańcy 
Południowego Podlasia zdają sobie 
z tego sprawę? Podejrzewam, że nie-
znacznie, o czym świadczy fakt, że 
periodyk stale boryka się z kłopotami 
finansowymi, zupełnie nie pasującymi 
do rangi, jaką prezentuje. To tak, jak-
by Francuzi nie dostrzegali, że Wieża 
Eiffla lada chwila może się zawalić, 
bo nikt nie daje pieniędzy na konser-
wację. Tu dodam, nasz kwartalnik jest 
znacznie bogatszy w kulturowe treści, 
niż choćby nie wiem jak wielka stalo-
wa wieża.

Numer 3 podlaskiego Kwartalni-
ka Kulturalnego (PKK), tak jak i po-
przednie, dostarcza dawki przeżyć z 
dziedziny kultury, historii i obyczajów 
naszego regionu. Prym wiodą dwa 
rewelacyjne artykuły historyczne. 
Przede wszystkim Sławomira Karpia 
z Podkowy Leśnej: crimen w życiu 
szlachty polskiej. Obraz zatargu są-
siedzkiego w rzeczypospolitej XViii w. 
Jest to bogato ilustrowany cytatami 
artykuł o tym, jak wyglądały sąsiedz-
kie konflikty między szlachtą w XVIII 
wieku – interesujący, jak i porażający. 
Zajadłość, podstęp, a w konsekwencji  
i zbrodnia, nie były w ich życiu czymś 
wyjątkowym – pisze Sławomir Karp 
o cechach ówczesnej polskiej szlach-
ty i od razu daje przykłady, opisując 
historię sporu między rodzinami Kar-
piów i Szyszków w powiecie słonim-
skim Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Trudno o wymowniejszą odpowiedź 
na pytanie: dlaczego Rzeczpospolita 
Obojga Narodów upadła?

Inny w charakterze jest tekst Hen-
ryka Szulca, bezpretensjonalnie zaty-
tułowany:  Wspomnienia z lat, które 
minęły. Autor, mieszkający obecnie 
w Rybniku, inżynier komunikacji, 
opisuje swoje życie na Podlasiu od 
czasów przedwojennych  (połowa lat 
30.) do mniej więcej połowy lat 50., 
do czasu gomułkowskiej „odwilży”. 
Henryk Szulc unika ocen politycznych 
(np. zabójców swego ojca nazywa „le-
śnymi partyzantami”), skupia się na 
tym, jak przebiegała jego edukacja  
i jak wyglądały ówczesne realia, np. 
co się jadło na co dzień, co od święta, 
jak się podróżowało itp., pisze też o lu-

Czytajcie kwartalnik 
podlaski …! 

dziach, jakich spotkał na swej drodze. 
Znajdziemy więc na tych kartach ks. 
Edmunda Barbasiewicza, aktora Ro-
mana Kłosowskiego oraz inne osoby. 
Jest to osobista panorama końcówki 
okresu przedwojennego, czasów oku-
pacji i okresu stalinowskiego – wielu 
rozpozna w niej swe własne losy lub 
losy rodziców, dziadków.

Wartościowy artykuł napisała 
Renata Maj z Białej Podlaskiej, od-
twarzając, na ile jest to dziś możliwe, 
lokalizację i dzieje bialskich cmen-
tarzy żołnierskich z okresu I wojny 
światowej. W Białej Podlaskiej były 
trzy. Odtwarzanie miejsc, opisywanie 
ich historii, jest nie tylko ciekawe, ale  
i pionierskie, bowiem w dotychcza-
sowych opracowaniach dotyczących 
tematu cmentarze z I wojny światowej 
traktowane były nie dość dogłębnie.

W części historyczno-obyczajowej 
znajdziemy ciekawy artykuł Tomasza 
Demidowicza (Biała Podlaska) o Wła-
dysławie A. Kozłowskim, pochodzą-
cym z Łosic konstruktorze samolotów, 
inżynierze, a także pilocie. Człowiek 
ten w swym krótkim 35-letnim życiu 
zaprojektował wiele udanych konstruk-
cji samolotów sportowych i szkolenio-
wych. Ponadto był osobą, która łączyła  
w sobie zdolności techniczne z przy-
miotami charakteru, co tym bardziej 
warte jest zapamiętania. Tematykę 
historyczną dopełnia artykuł podsu-
mowujący 10-lecie funkcjonowania 
Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Białej Podlaskiej. Tę naj-
nowszą historię opisał Mieczysław Ma-
ciejczyk, pełnomocnik Zarządu Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorstw d/s Szkół.

Prezentacje artystyczne, które są 
zawsze bardzo mocną stroną Kwar-
talnika, otwiera zbiór  wierszy Joan-
ny Sawickiej z Zahajek (z ilustracjami 
Arkadiusza Sawczuka) oraz poezja 
Ryszarda Chojeckiego z Łosic. Zaś 
Adrianna Trzepiota z Warszawy opi-
suje postać oraz  inspiracje twórcze 
mieszkającej w Janowie Podlaskim 
malarki Sylwii Kalinowskiej. Obrazy tej 
artystki są po prostu przepiękne: za-
równo realistyczne, jak i wieloznaczne. 
Przyciągają one wzrok i urzekają. Na 
okładce nr 1/2011 Podlaskiego Kwar-
talnika Kulturalnego widnieją namalo-
wane przez Sylwię anielice. Już choć-

by z tego względu warto cofnąć się do 
wcześniejszych wydań kwartalnika.

Wreszcie w dziale recenzenckim 
znajdziemy wnikliwą, a jednocześnie 
przystępną!, analizę wierszy Agaty 
Szczodrak - z jej tomiku „Fluid roz-
pustnego nieba”. Recenzję tę napi-
sała Maria Makarska z Lublina. Zbiór 
wierszy innej poetki, Doroty Szumilas 
(„Z lekkim uśmiechem”) zrecenzował 
Dariusz Tomasz Lebioda z Bydgosz-
czy, zaś Jurata Bogna Serafińska  
z Warszawy omówiła wydaną w Bia-
łymstoku - nadkładem Książnicy Pod-
laskiej – ekumeniczna antologię pt. 
Trwali oni w nauce apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i modli-
twach. Na koniec Ernest Szum z Białej 
Podlaskiej opisuje wrażenia po lektu-
rze  opracowania pt. „Dywizja Wiking 
na Lubelszczyźnie i na Podlasiu” ro-
berta Wróblewskiego. Uzupełnieniem 
Kwartalnika jest jak zwykle obszerna  
i ciekawa kronika kulturalna.

Wspomniałem o okładce. Od kilku nu-
merów okładki PKK zyskały głębszy 
wyraz artystyczny. Miejsce zdjęcia 
zajęły ilustracje malarskie, graficz-
ne, często tworzone specjalnie pod 
potrzeby Kwartalnika. Naczelny PKK 
Grzegorz Michałowski i redakcja pe-
riodyku nieustannie starają się, by 
poziom pisma – mimo trudności finan-
sowych – wzrastał. Czy w końcu Pod-
laski Kwartalnik Kulturalny zyska me-
cenat i materialne wsparcie, na jakie 
zasługuje? Na froncie numeru 3/2011 
widzimy dzieło Arkadiusza Sawczuka: 
podróżujących Don Kichota i Sancho 
Pansę. Na wozie wiozą łupy: dwa wia-
traki. Można to rozumieć jako szukanie 
sensu walki z wiatrakami. Bo może 
kiedyś okaże się zwycięska ..?
  Lech Zaciura 
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P r z y s m a k i  Po d l a s k i e

POTRAWY 
Z WARZYW STRĄCZKOWYCH

Nasiona warzyw strączkowych ma-
ją dużą wartość odżywczą i wyjątkowe 
znaczenie w odżywianiu. Zawierają 
dużą ilość białka, które ze względu na 
skład aminokwasów jest zbliżone do 
białka zwierzęcego. Warzywa strącz-
kowe są też źródłem błonnika, witamin 
z grupy B oraz składników mineral-
nych. Ze względu na te walory należy 
uwzględniać je w żywieniu. Jedynie 
w dietach  osób starszych lub ze scho-
rzeniami układu pokarmowego strącz-
kowe nie są polecane – suche nasiona 
strączkowych są ciężkostrawne, długo 
zalegają w przewodzie pokarmowym. 

Należy również wiedzieć, że przed 
przygotowaniem potraw z suchych 
nasion strączkowych należy je moczyć 
w zimnej, przegotowanej wodzie przez 
około 12 godzin. Gotować należy w tej 
samej wodzie, w której były moczone, 
a sól dodawać dopiero w końcowej 
fazie gotowania. Do omawianych wa-
rzyw strączkowych należą: groch, fa-
sola, soczewica i bób.

Poniżej podaję przepisy na wybra-
ne potrawy:

Pierogi z grochu
składniki – 30 dag grochu, 2 ugoto-

wane ziemniaki, 3 dag masła, cebula, 
10 dag kiełbasy, sól, pieprz, majera-
nek, jajko.

ciasto na pierogi – 50 dag mąki, 
woda.

Wykonanie – ugotowany groch 
przetrzeć przez sitko lub dokładnie roz-
gnieść, wymieszać z ugotowanymi i roz-
gniecionymi ziemniakami. Na tłuszczu 
podsmażyć pokrajane w kostkę kiełbasę 
i cebulę, dodać do grochu, wymieszać 
z jajkiem, doprawić do smaku solą, pie-
przem, majerankiem. Zagnieść ciasto na 
pierogi. Ciasto następnie rozwałkować 
i wykrawać krążki. Na krążki nakładać 
nadzienie i zlepiać brzegi ciasta. Ugoto-
wać we wrzącej wodzie. Podawać pola-
ne stopioną słoniną i surówką.

Fasolka szparagowa 
po wiedeńsku

składniki – 1 kg fasolki szpara-
gowej, 1/4 litra wody, 1/4 litra mle-
ka, łyżka mąki, 10 dag boczku lub 
parówek, odrobina cukru, sól, natka 
pietruszki.

Wykonanie – fasolkę oczyścić, 
umyć, pokrajać na małe kawałki, 
zalać zimną wodą i ugotować. Gdy 
fasolka jest miękka, dodać mleko 
rozmieszane z mąką, zagotować. 
Następnie dodać boczek lub parów-
ki pokrajane w kostkę. Pod koniec 
gotowania doprawić do smaku solą 
i cukrem. Przed podaniem posypać 
posiekaną natką pietruszki.

Pasztet z fasoli
składniki – 35 dag fasoli, 5 dag 

suszonych grzybów lub 10-20 dag 
pieczarek, 2 jajka, wywar z grzybów, 
cebula, sól, pieprz, majeranek,4 łyż-
ki bułki tartej, 3 łyżki tłuszczu, bułka 
tarta do posypania pasztetu,  tłuszcz 
do smarowania formy.

Wykonanie – Fasolę namoczo-
ną  poprzedniego dnia ugotować 
w wodzie, w której była moczona, 
odcedzić, dodać ugotowane grzyby, 
odcedzić. Cebulę pokroić w kostkę 
podsmażyć na tłuszczu. Wszyst-
kie składniki zmielić w maszynce, 
dodać jajka, wywar z grzybów, 3  
łyżki tłuszczu, 4 łyżki bułki tartej, 
doprawić do smaku solą, pieprzem 
i majerankiem. Wymieszać na gład-
ką masę. Włożyć do natłuszczonej 
formy, posypać tartą bułką i upiec 
w nagrzanym piekarniku. Bardzo 
smaczny jest z sosem (jabłkowo-
pomidorowym lub grzybowym) 
i surówką.

Sos jabłkowo – 
pomidorowy

składniki – 50 dag jabłek (np. an-
tonówek), 3 łyżki koncentratu  pomi-
dorowego, 4 łyżki oliwy, sól, cukier, 
pieprz do smaku.

Wykonanie – Jabłka umyć, po-
krajać w ćwiartki,  podlać niewielką 
ilością wody i rozgotować. Gdy są już 
miękkie, przetrzeć przez sito. Wymie-
szać z koncentratem pomidorowym 
i rozgrzaną oliwą, przyprawić solą, 
cukrem i pieprzem, zagotować.

Sos grzybowy
składniki – 3 dag grzybów suszo-

nych, 4 łyżki mleka, 5 dag cebuli, 1,5 
szklanki śmietany, 1,5 łyżki mąki, łyżka 
masła, sól i pieprz do smaku, 2 łyżki 
posiekanej natki pietruszki.

Wykonanie – Umyte grzyby i obra-
ną cebulę zalać wodą i ugotować do 
miękkości. Grzyby wyjąć z wywaru 
i pokrajać w paski. Cebulę przetrzeć 
przez sito, połączyć z grzybami. Mąkę 
wymieszać z kilkoma łyżkami zimne-
go mleka, zagotować. Dodać masło 
i śmietanę oraz posiekaną zieleninę. 
Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Bób z parówkami
składniki – 40 dag bobu, 20 dag pa-

rówek, 2 pomidory, 3 łyżki oleju, ząbek 
czosnku, łyżeczka musztardy, sól, cu-
kier, sok z  cytryny.

Wykonanie – Ugotować bób w nie-
wielkiej ilości wody z dodatkiem płaskiej 
łyżeczki cukru, odcedzić. Posiekany 
drobno czosnek rozetrzeć z solą, do-
dać musztardę, olej oraz łyżeczkę soku 
z cytryny, wymieszać. Parówki obrać 
z osłonki, pokrajać w cienkie krążki, uło-
żyć na ostudzonym bobie. Polać przy-
gotowanym sosem i posypać zieleniną.

Sałatka z soczewicy
składniki – 1 szklanka soczewicy,1 

duża cebula, 3 ząbki czosnku, 1 duże 
jabłko, 2 ogórki konserwowe, 2 jajka 
ugotowane na twardo, natka pietrusz-
ki, sól, pieprz.

Wykonanie – Ugotować soczewicę 
(namoczoną poprzedniego dnia), ostu-
dzić, odcedzić. Czosnek i cebulą drob-
no posiekać. Obrane jabłko, ogórki 
i jajka pokrajać w kostkę. Dodać posie-
kaną zieleninę, doprawić do smaku solą 
i pieprzem, wymieszać z majonezem.

przepisy wybrała Bożenna Warda – 
lubelski Ośrodek Doradztwa rolniczego
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Pośród wielu zadań statutowych 
TPD organizuje różnorodne formy 
wypoczynku letniego, zimowego, tur-
nusów śródrocznych zdrowotnych, 
rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży.

W okresie lipca oddział okrę-
gowy zorganizował dla 90 dzieci 
w wieku od 10-16 2 turnusy 14-dnio-
we kolonii: pierwszy w Bukowcu 
k /Karpacza i drugi w Jastrzębiej 
Górze n/morzem. Zatrudniono 10 
osób kadry pedagogicznej, w tym 
2 osoby medycznej. TPD mając na 
uwadze zdrowie i bezpieczeństwo 
dzieci, wysoką jakość realizowane-
go programu, zatrudnia osoby do-
świadczone w pracy pedagogiczno 
– wychowawczej z dziećmi, spraw-
dzające się w różnych formach pra-
cy kolonijnej. Dzieci zakwaterowane 
były w ośrodkach kolonijnych, speł-
niających określone wymogi Mini-
sterstwa Edukacji zawarte w sto-
sownych rozporządzeniach resortu.

W placówkach udostępniono 
sprzęt sportowy, świetlicę, sprzęt 
nagłaśniający, boisko sportowe, 
przewodników, ratowników. Pro-
gram każdej kolonii jest wcześniej 

Turniej odbył się 6 sierpnia na kor-
tach tenisowych Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu 
Podlaskim. Uczestniczyli w nim za-
wodnicy nie tylko z Międzyrzeca, ale 
także z Terespola, Wisznic i Łomaz. 

Wakacyjny wypoczynek  
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Turniej tenisa na miejskich kortach

opracowany przez TPD, dostarczo-
ny każdemu wychowawcy i kierow-
nikowi.

Od lat w programie kolonii naj-
ważniejsze miejsce zajmuje organi-
zowanie wycieczek bliższych i dal-
szych, poznanie najbliższej okolicy, 
miejsc historycznych danego re-
gionu, spotkania z ciekawymi ludź-
mi. W br. na każdej kolonii pozosta-
wiono na 14 dni autokar do obsługi 
wyjazdów wycieczkowych. Każdą 
wycieczkę podsumowano organi-
zując konkursy nt. zdobytej wiedzy.  
W życiu codziennym kolonistów 
przestrzegano obowiązujących re-
gulaminów, bezpiecznego i zdrowe-
go stylu życia. Bogactwo wiedzy do-
starczali z wycieczek przewodnicy.

Na zakończenie każdego turnusu 
dokonano podsumowania pobytu. 
Nagrodzono uczestników dyplo-
mami i nagrodami. Każdy otrzymał 
wydrukowany program 14-dniowe-
go pobytu. Nie zanotowano poważ-
niejszych zachorowań.

Prezes Oddziału Okręgowego 
dziękuje Tadeuszowi Łazowskiemu 
– Staroście Bialskiemu za wspiera-

nie nas podczas przygotowań do 
wypoczynku i żywe zainteresowa-
nie problemami uczestników ko-
lonii. Dziękuję zakładom pracy za 
troskę o dzieci swoich pracowni-
ków, dofinansowując wypoczynek. 
Szczególne słowa podziękowania 
składam Panu Feliksowi Ossowskie-
mu, Prezesowi Zakładów Mięsnych 
w Rossoszu. Dziękuję Dyrektorom 
placówek oświatowych za dof i -
nansowanie dzieciom nauczycieli. 
Dziękuję Rodzicom, którzy od lat 
wysyłają swoje dzieci z nami na ko-
lonie, za życzliwość, za ciepłe słowa 
podziękowań, które motywują do 
jeszcze lepszej pracy, pozwalającej 
na ciągłe jej doskonalenie. Dziękuję 
za zaufanie. Kadrze kolonijnej skła-
dam wyrazy uznania za codzienny 
trud pracy i doskonałą realizację 
zaplanowanych zadań kolonijnych. 
Słowa podziękowania kieruję do do-
świadczonych, dbających o bezpie-
czeństwo przewoźników, reprezen-
tujących wysoką kulturę osobistą. 
Panu Mirosławowi Rykietowi z PKS 
z Międzyrzeca Podlaskiego, Panu 
Romanowi Chomiukowi z „Usług 
Autokarowych” z Białej Podlaskiej. 
Uczes tnikom koloni i  za p iękną 
dyscyplinę i serdeczne dziecięce 
uśmiechy.

Stanisława Duklewska

W  Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego pod Patronatem Burmistrza Międzyrzeca 
Podlaskiego wzięło udział dziesięciu zawodników. Wygrał Piotr Szyszkowski z Terespola. 

Zawody podzielono na trzy gru-
py. W grupie A znaleźli się: Mieczy-
sław Szpilewicz, Tomasz Sawczuk  
Mateusz Demidowicz i Grzegorz 
Mikołajczuk. W grupie B grali: Piotr 
Szyszkowski, Rafa ł Ostapowicz 

i Leszek Supruniuk, a w grupie C: 
Andrzej Chmielewski, Mariusz Lesz-
czyński i Marian Mikołajczuk. 

Pierwsze miejsce w turnieju za-
jął Piotr Szyszkowski, który w finale 
pokonał Tomasza Sawczuka. Trzecie 
miejsce zajął Grzegorz Mikołajczuk, 
a na czwartym miejscu znalazł się 
Marian Mikołajczuk. Zwycięzca tur-
nieju otrzymał puchar, a zawodnicy 
od II do IV miejsca – pamiątkowe 
statuetki.
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III MIEJSCE. Ogród prowadzony 
od 15 lat, zaaranżowany na terenie 
ukształtowanym naturalnie oraz z wy-
korzystaniem kamieni polnych (projekt 
właścicielki). Usytuowany jest między 
starodrzewiem, znajduje się tam kilka 
skalników porośniętych okazałymi ro-
ślinami, przy jednym z nich znajduje się 
miejsce na ognisko, obłożone kamienia-
mi. W ogrodzie jest również kapliczka 
wykonana z cegły klinkierowej, a w ka-
pliczce figurka Matki Bożej stanowiąca 
pamiątkę rodzinną. Ogród wyposażony 
jest w architekturę ogrodową typu: huś-
tawka drewniana oraz ławeczki. Rośnie 
tam wiele krzewów ozdobnych oraz 
pięknych kwiatów nadających niepowta-
rzalny klimat. Rośliny te zostały zaszcze-
pione i wyhodowane przez Panią Urszu-
lę. W tym roku u Państwa Makaruków 
zostanie zainstalowana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków. Pani Urszula re-
gularnie kupuje znaczki uprawniające ją 
do wywozu nieczystości stałych z jej go-
spodarstwa. Ogród wywołuje niesamo-
wite wrażenie na osobach przyjeżdżają-
cych do Państwa Makaruków. Jest on 
zadbany, uporządkowany i estetyczny.

Grażyna Onieszczuk. Sławatycze
WYRÓŻNIENIE. Ogród zadbany 

i przestronny, w niepowtarzalnym kli-
macie, mieniący się wieloma kolorami. 
Wśród licznych kompozycji znajduje-
my rośliny iglaste, sosny, świerki, tuje, 
juki, jodłę koreańską. Niepowtarzalny 
klimat stanowi duża rabata,  której naj-
większe wrażenie robią juki, strzyżone 
jałowce, obficie kwitnąca lawenda. 
W ogrodzie znajduje się wiele kwiatów 
doniczkowych. Największym urokiem 
ogrodu są formowane na różne kształ-
ty krzewy iglaste. 

Ogród jest znakomicie zaaranżo-
wany i oryginalny. Kompozycje ro-
ślinne są doskonale dobrane, a całość 
dopełniają wyszukane figurki. Ogród 
i otoczenie jest wypielęgnowane 
i czyste. Słowa nie oddają w pełni 
uroku i piękna tego malowniczego 
miejsca.

KATEGORIA 
„NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA”

Małgorzata i Stanisław Jakubiukowie  
Horodyszcze 

I MIEJSCE Państwo Jakubiukowie 
prowadzą gospodarstwo do 20 lat. Jest 
to gospodarstwo sadowniczo – ogrod-
nicze. Powierzchnia zagrody wynosi pół 
hektara. Zagroda podzielona jest na dwie 
części – mieszkalną i gospodarczą. Na 
części mieszkalnej znajduje się dom mu-
rowany oraz ogród z częścią rekreacyjną. 
W ogrodzie znajdują się krzewy, kwiaty 
oraz oczko wodne z kaskadą. W części 
gospodarczej są dwie nowoczesne prze-
chowalnie owoców i warzyw, stodoła, 
obora i budynek gospodarczy. Wszyst-
kie budynki są murowane. Na moderni-
zację budynków uzyskali dotację z UE. 
Zagroda jest funkcjonalna, estetyczna, 
zadbana i nowoczesna, dostosowana do 
wymogów ochrony środowiska. Szata 
roślinna doskonale komponuje się z za-
budową. Zabudowa jest nowoczesna 
i przyjazna środowisku. 

Aurelia i Tomasz Prystupa 
Sosnówka

II MIEJSCE Zagroda Aurelii i Toma-
sza Prystupów charakteryzuje się szcze-
gólnie estetycznym wyglądem wszyst-
kich elementów składających się na jej 
całość, tworząc harmonijną grupę bu-
dynków wyróżniającą się z przeciętne-
go otoczenia. Część mieszkalna składa 
się z piętrowego murowanego domu, 
estetycznie pomalowanego, o ciekawej 
architekturze. Do budynku prowadzi 
utwardzony podjazd. Otoczenie budyn-
ku mieszkalnego stanowi ogród składa-
jący się z krzewów ozdobnych i kwiatów 
z wydzielonymi częściami spełniający-
mi zadania użytkowe. Jedną z tych czę-
ści jest mini plac zabaw dla dzieci z pia-
skownicą i huśtawką. Obok jest część 
rekreacyjna dla dorosłych składająca 
się z miejsca na grill, stołu biesiadne-
go z ławami na ciekawie utwardzonym 
podłożu. Mała architektura ogrodowa 
jest dobrze wkomponowana w otacza-
jącą dom mieszkalny zieleń i kwiaty. 
Część gospodarczo – usługowa składa 
się z 2 obór, 1 chlewni spełniających 
wymogi dobrostanu zwierząt, 2 gara-
ży, 1 stodoły i paszarni przeznaczonych 
do hodowli 330 szt. trzody chlewnej – 

Konkurs ma na celu zachowanie 
wartości środowiska kulturowego 
i przyrodniczego powiatu, a także pro-
mowanie rolników zaradnych, pomysło-
wych i gospodarnych. Konkurs honoro-
wym patronatem objęli Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej. 

KATEGORIA 
„NAJPIĘKNIEJSZy OGRÓD” 

Barbara Sacewicz Biała Podlaska
I MIEJSCE. Zagospodarowanie ca-

łej działki przyzagrodowej z wydzieloną 
częścią rekreacyjną. Tradycyjne kwia-
ty, wzorowo zadbane, rabaty ładnie 
wkomponowane w dziką przyrodę. 
Oczko wodne zharmonizowane z kom-
pozycją ogrodu. Przestrzeń architektu-
ry krajobrazu skomponowana z osiami 
widokowymi, ukazującymi piękne ele-
menty dziedzictwa kulturowego wsi. 
Widać pasję i zaangażowanie właści-
cielki w tworzenie dzieła kunsztu ogro-
dowego.

Władysław Daniluk. Międzyleś
II MIEJSCE. Ogród oraz cały bu-

dynek mieszkalny otoczone są różno-
rodnością kwiatów oraz elementów 
aranżacyjnych. Uwagę przykuwa du-
ża ilość (ok. 80) saganów żeliwnych 
z kwiatami. Dom otoczony jest dużymi 
skalnikami. Znajduje się oczko wod-
ne wraz z kaskadą. W wystrój ogrodu 
wkomponowane są stare narzędzia 
rolnicze, takie jak np.: wóz żelazny, 
sieczkarnia, pługi konne. Ciekawost-
ką jest but drewniany o rozmiarze ok. 
1 m. Wyżej wymienione elementy 
udekorowane są roślinami. Ściany 
domu ozdobione są koszami wiklino-
wymi z kwiatami. Elementy aranża-
cyjne zharmonizowane są kompozy-
cją ogrodu.  Ogród jest estetyczny, 
funkcjonalny. Pomysłowość aranżacji 
kompozycji roślinnej sprawia ogólnie 
przyjemne wrażenie, jakie daje połą-
czenie współczesnego ogrodu z tra-
dycją wiejską.

Urszula Makaruk. Mokre
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„Piękne, bo Bialskie”
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w tym 30 macior. Ta część została wy-
raźnie oddzielona od części mieszkalnej 
i charakteryzuje się dużym stopniem za-
dbania, porządkiem i czystością. W tej 
części również są elementy zieleni oraz 
zadbany ogród warzywny i mały sadek 
na potrzeby mieszkańców zagrody. 

Wioletta i Piotr Sozoniuk
Bokinka Pańska 

III MIEJSCE/ Gospodarstwo poło-
żone we wsi Bokinka Pańska prowa-
dzi Piotr Sozoniuk z żoną Wiolettą na 
powierzchni ok. 50 ha. Gospodarstwo 
zajmujące się głównie produkcją mleka 
dostosowane jest do wymogów unij-
nych. Część mieszkalna oddzielona jest 
od części gospodarczej. Nawierzchnia 
części mieszkalnej wyłożona jest kostką 
brukową, wydzielone są trawniki oraz 
ogródki kwiatowe. W budynku miesz-
kalnym ukwiecone są wszystkie balko-
ny. Część rekreacyjną stanowi huśtaw-
ka wypoczynkowa i piaskownica. W tej 
części znajduje się obudowana studnia 
oraz kapliczka, jako obiekt małej archi-
tektury. W części gospodarczej znajdują 
się budynki gospodarcze, które są wy-
posażone w płytę gnojową obudowaną 
murkiem oraz zbiorniki na gnojowice. 
Nawozy i środki ochrony roślin przecho-
wywane są w specjalnych pomieszcze-
niach zgodnie z wymogami. Gospodar-
stwo jest wyposażone w przydomową 
oczyszczalnię ścieków. Gospodarstwo 
wyraźnie wyróżnia się estetyką spośród 
innych gospodarstw na terenie Gminy 
Tuczna. Sprawia ogólnie bardzo pozy-
tywne wrażenie. Różnorodność roślin 
i ich kompozycja tworzą przyjemną 
atmosferę.

KATEGORIA
 „GOSPODARZ ROKU”

Maciej Pietraszuk. Zaczopki Kolonia 
I MIEJSCE Gospodarstwo Państwa 

Pietraszuk prowadzi produkcję roślinną, 
głównie kukurydzy. Jest to gospodar-
stwo o pow. 1100 ha, z czego na terenie 
gminy Rokitno, gdzie mieści się siedzi-
ba gospodarstwa to ok. 500 ha. W go-
spodarstwie zatrudnione są na stałe  
2 osoby, oprócz tego na sezon, w razie 
potrzeby pracuje dodatkowo jeszcze  
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5 osób. Państwo Pietraszuk korzystali ze 
wsparcia środków unijnych m.in. PROW 
na lata 2007-2013. W bieżącym roku 
także z kredytu „dla młodego rolnika”. 
Gospodarstwo posiada własną suszar-
nię o wydajności 200 ton kukurydzy na 
dobę. Wyposażone jest w nowoczesny 
sprzęt rolniczy. Tylko w bieżącym roku 
zakupione zostały: 2 ciągniki o mocy 360 
KM każdy, 2 siewniki do kukurydzy, pług 
obrotowy oraz nowoczesny rozsiewacz 
do nawozów wyposażony w program 
komputerowy i GPS. Państwo Pietraszuk 
od tego roku wdrażają w swoim gospo-
darstwie program „Rolnictwo precyzyj-
ne”. Jest to sposób gospodarowania 
polegający na nawożeniu (opryskach) 
na podstawie specjalnie opracowanych 
map glebowych. Dozowanie zostaje 
ustalone przez program komputero-
wy, który dostosowuje dawki zgodnie 
z potrzebami gleby w danym miejscu. 
Całość zarządzana jest komputerowo, 
Sprzęt rolniczy wyposażony jest w spe-
cjalne urządzenia i GPS (m.in. specjalnie 
zakupiony rozsiewacz nawozów). Ten 
sposób gospodarowania chroni przed 
nadmiernym nawożeniem, a tym samym 
wpływa pozytywnie na ochronę gleby.

Sylwester Olędzki. Choroszczynka   
II MIEJSCE Sylwester Olędzki swoją 

historię z rolnictwem rozpoczął w 2009 
roku. Wtedy to złożył wniosek o przyzna-
nie pomocy z PROW „Ułatwianie Star-
tu Młodym Rolnikom”. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie, czego następ-
stwem było przepisanie przez rodziców 
12, 5 ha ziemi. Za pieniądze, które Pan 
Sylwester dostał z tego działania zakupił 
6, 5 ha ziemi, po czym wydzierżawił jesz-
cze 60 ha. Po niespełna roku stwierdził, 
że jego gospodarstwo nie przynosi wy-
starczających dochodów i postanowił 
rozpocząć hodowlę bydła mlecznego. 
Na początku dostał od rodziców 5 jałó-
wek, które hodował w ciasnych obór-
kach u dziadków. Stwierdził, że w takich 
warunkach może mu się to nie udać.  
Postanowił wybudować nowoczesną 
oborę. I tak marzenie Pana Sylwestra 
zaczęło się przeradzać w rzeczywistość. 
Pół roku załatwiania pozwoleń nie po-
szło na marne. Pieniądze na budowę 
Pan Sylwester pozyskał z kredytu „Mło-
dy Rolnik”, co też było nie lada wyzwa-
niem (mając 23 lata i roczny staż pracy). 
Następnym krokiem było przejście na 
pełne rozliczenie VAT. Kiedy obora już 
powstała, trzeba było ją wyposażyć. Do-
datkowo z kredytu „Młody Rolnik” Pan 
Sylwester kupił wóz paszowy i nowocze-
sną halę udojową typu AUTO TANDEM 
z zarządzaniem komputerowym. Obora 
jest przeznaczona na 90 DJP. Konstruk-
cja nośna jest stalowa, dach pokryty jest 

euro falą, a ściany są zbudowane z pho-
rothermu. Za oborą wybudowana jest 
duża płyta gnojowa wraz ze szczelnym 
zbiornikiem na gnojówkę. Nawozy gro-
madzone są i wywożone, co pół roku, 
związane jest to z ochroną środowiska 
i zimowym zakazem wywożenia nawo-
zów organicznych. Dodatkowo z boku 
obory został wybudowany zbiornik na 
ścieki bytowe. Krowy w tej oborze są 
utrzymywane w systemie wolnostano-
wiskowym i żywione są TMR-em co we-
dług Pana Sylwestra jest najefektywniej-
szym sposobem. TMR jest sporządzany 
z kiszonki z kukurydzy i kiszonki z trawy 
plus śruty i witaminy. Na dzień dzisiejszy 
Pan Sylwester posiada 78 sztuk bydła, 
w tym 40 pierwiastek niemieckich, które 
zostały kupione w marcu tego roku przy 
pomocy mleczarni SM Biała Podlaska. 
Pan Sylwester na zimę planuje przywieźć 
20 jałówek z Francji 

Bożena i Kazimierz Świdzińscy
Curyn

III MIESCE. Bożena i Kazimierz Świ-
dzińscy gospodarstwo prowadzą od 
1986 r. Powierzchnia upraw rolnych to 
32 ha. Uprawiają pszenicę, pszenżyto, 
jęczmień, owies oraz mieszankę zbo-
żową jarą. Plony służą własnym potrze-
bom. Posiadają własny sprzęt. Os po-
czątku gospodarstwo było nastawione 
na hodowlę trzody chlewnej. Do chowu 
wykorzystywane są trzy budynki: poro-
dówka, przejściówka oraz tuczarnia. Tu-
czarnia została wybudowana w 2008 r. 
Na wyposażenie tuczarni państwo Świ-
dzińscy uzyskali pomoc ze środków UE. 
Tuczarnia posiada komputerowe zada-
wanie paszy, wentylację wymuszoną, 
płyty obornikowe i zbiornik na gnojowi-
cę. Ze środków unijnych wybudowano 
także trzy silosy na zboże. Obecnie mają 
50 loch, które hodowane są w cyklu za-
mkniętym.  Gospodarstwo jest przyja-
zne środowisku, schludne i zadbane. 
Państwo Bożena i Kazimierz Świdzińscy 
wprowadzają innowację w postaci zlo-
kalizowania płyty obornikowej. Została 
tak umiejscowiona, aby nie przeszkadza-
ła okolicznym mieszkańcom. Państwo 
Bożena i Kazimierz Świdzińscy mają 
troje dzieci, ostatnią ich pasją stały się 
podróże. Są dla mieszkańców wzorcem 
do naśladowania.
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Biliński Bogusław Wacław, 
ur. 23 IX 1895 w Strzemielczy, pow. 
radziechowski, s. Karola i Katarzy-
ny. Absolwent Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, magister 
prawa. Był  profesorem historii i ję-
zyka niemieckiego w gimnazjum 
w Białej Podl. od 1922 r. do 1939. 
Angażował się w życie społeczne 
miasta. W 1935 r. został prezesem 
Koła Polskiego Związku Zachodnie-
go. Koło organizowało kolonie dla 
dzieci polskich, przede wszystkim 
z Niemiec. Jako por. rez. piech. 22 
pp był  uczestnikiem obrony Brze-
ścia w 1939 r. Wzięty do niewoli 
przez Niemców, potem przekazany 
wojskom sowieckim. Zamordowa-
ny przez NKWD w Katyniu. Przy je-
go zwłokach znaleziono legitymację 
urzędnika państwowego, zezwolenie 
na broń, listy i złoty medalik z łań-
cuszkiem (lista wywozowa nr 022/1 
z 9 IV 1940 r., zidentyfikowany pod 
nr 1208) Pozostawił żonę Helenę 
z Narębskich oraz córki: Sławomirę 
i Bogusławę. (Tablica pamiątkowa 
- „Podlaskie Epitafium Żołnierskie” 
przy kościele św. Antoniego oraz 
grób symboliczny na cmentarzu ka-
tolickim w Białej Podl.)

Czerniaków Leon Roman, 
ur. XI 1894 w Warszawie, s. Jakuba 
i Franciszki z Rotszajnów.  Studiował 
na politechnice we Lwowie, w Zu-
rychu i w Warszawie. W 1913 r. był 
członkiem zarządu Akademickiego 
Klubu Turystycznego we Lwowie. 
Uczestnik wojny 1918-1920 w 18 
pap i pociągu panc. „Zagończyk” 2 
armii. Absolwent Szkoły Podchorą-
żych Artylerii w Poznaniu. Jako  por. 
rez. uzbr. miał przydział do kadry 2 
Oddziału Uzbrojenia. Inżynier- pro-
fesor fizyki i chemii w Gimnazjum  
i Liceum im. J. I. Kraszewskiego 
w Białej Podl. w latach 1932-39. 
Uczył także f izyki i  matematyki 
w Żeńskim Gimnazjum im. E. Pla-
ter. Był kierownikiem Publicznej 
Szkoły Zawodowej Dokształcającej 
w Białej Podl. O Jego patriotyzmie 
i trosce o edukację dzieci na Podla-
siu świadczy protokół  z posiedze-
nia Rady Pedagogicznej 5 VI 1936 
r., na którym zaproponował: aby 
członkowie Rady Pedagogicznej za-
deklarowali	1/2% swych poborów na 
Fundusz Obrony Narodowej i 1/2% 

KATYŃ

Grób symboliczny Profesora na cmentarzu w Białej Podl.
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Leon Roman Czerniaków
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na budowę szkół powszechnych 
w Białej Podlaskiej. Wniosek prze-
szedł jednomyślnie. Zamordowany 
w Katyniu. Przy jego zwłokach zna-
leziono: dowód osobisty, legityma-
cję urzędnika państwowego, kartę 
członka Ligii Morskiej i Kolonialnej, 
książeczkę oszczędnościową, od-
znakę pułkową.  (lista wywozowa nr 
035/2 z 16 IV 1940, zidentyfikowany 
pod nr 3719). Odznaczony Odznaką 
Honorową „Orlęta” (dąb pamięci 
pedagoga przy II LO im. E. Plater 
w Białej Podl.).

łotocki Zygmunt Marian, 
Ur. 16 I 1904 we Włodawie; s. Wa-
leriana, inżyniera i Heleny z Kwiat-
kowskich.  W latach 1910-1919 z ro-
dzicami przebywał w Rosji, gdzie 
jego ojciec pracował w kolejnictwie. 
W drużynie polskich skautów w Czy-
cie zetknął się ze sportem, pasjono-
wał się lekkoatletyką, łucznictwem 
i p ł ywaniem. Z dalekiej Syberii 
do Polski wrócił dopiero w 1920 
r. Absolwent z 1926 r. Gimnazjum 
Męskiego im. J. I. Kraszewskiego 
w Białej Podl. Studiował polonisty-
kę  w latach 1926-1932  na Wydziale 
Filozoficznym UW.  Działał aktywnie 
na polu sportowym i literackim. Ja-
ko poeta, debiutował w czasopiśmie 
„Młodzież z Podlasia”, wydawanym 
przez uczniów bialskich gimna-
zjów. Był redaktorem naczelnym  
„Młodzieży z Podlasia” w latach  
1924-1925.  Potem należał do  gru-
py  poetyckiej „Kwadryga”. Za jego 
staraniem w 1925 r. w Białej Podl. 
wydrukowano pierwsze numery 
czasopisma „Kwadryga”.  

Zajmował się również dzienni-
karstwem, pracował w czasopiśmie  
sportowym „Start” w okresie 1933-
35. Jego wiersze, eseje i reporta-
że były drukowane m.in. w mie-
sięczniku literackim „Skamander” 
i w „Wiadomościach Literackich”.  
Był jednym z pionierów sportu łucz-
niczego w naszym kraju. Od 1927 r. 
był zawodnikiem sekcji pływackiej 
AZS, aktywnie udzielał się także 
w Polskim Związku Łuczniczym. 
Od 1928 r. w okresie wakacji popu-
laryzował łucznictwo wśród mło-
dzieży zrzeszonej w ZHP i Związku 
Strzeleckim. Wybitny sportowiec, 
wielokrotny mistrz kraju w wielo-
boju indywidualnym w 1933 i 1934 
r..  Medalista MŚ w łucznictwie, 
w 1932 r. zajął pierwsze miejsce 
w wieloboju drużynowym i zdobył 
złoty medal na dystansie 70 metrów. 
W latach 1930-1936 zasłużony tre-
ner narodowej kadry łuczniczej ko-

biet, która  zdobywała  wielokrotnie 
medale mistrzostw świata. Autor 
książek „Sport łuczniczy” (1929), 
„Łucznictwo. Sprzęt, zaprawa, za-
wody” (1934).

Pracował jako polonista w la-
tach 1936-39 w Gimnazjum Mę-
skim w Piotrkowie Trybunalskim. 
Był absolwentem w 1931 r. kursu 
w Baonie Podchorążych Rezerwy 
Piechoty nr 7  w Śremie. Jako ppor. 
rez. piech. odbył ćwiczenia w 1933, 
1935 i 1938 r. w bialskim 34 pp. Nie 
otrzymawszy na czas karty mobili-
zacyjnej, postanowił 2 IX 1939 r. na 
rowerze dotrzeć do macierzyste-
go pułku w Białej Podl. Jak dostał 
się do niewoli, nie wiadomo. Żona 
w styczniu 1940 r. otrzymała jedyny 
list z obozu w Kozielsku.   Przy jego 

zwłokach znaleziono kilka dyplo-
mów filozofii (! – SK) i pocztówkę 
(lista wywozowa z 2 IV 1940, poz. 
97; zidentyfikowany pod nr 01865). 
Pozostawił żonę  Marię z Panków, 
rekordzistkę i siedmiokrotną meda-
listkę mistrzostw świata w łucznic-
twie  oraz osierocił  syna.

Wroczyński Czesław, ur. 19 
VII 1889 w Białej Podl.; s. Czesława 
Dionizego, lekarza, i Jadwigi z Dy-
bowskich. (Ojciec dyplom lekarza 
uzyskał na UW w 1882 r., praktyko-
wał w Białej Podl., zakaził się tyfu-
sem plamistym i zmarł w wieku 43 
lat, tablica pamiątkowa w kościele 
św. Anny.) Uczestnik strajku mło-
dzieży bialskiej w 1905 r. Po otrzy-
maniu „wilczego biletu” musia ł 

Zygmunt Marian Łotocki
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naukę dokończyć  w gimnazjach 
w Warszawie, Dorpacie i Parnawie, 
gdzie otrzymał świadectwo dojrza-
łości. Wydalony ze studiów na Wy-
dziale Lekarskim UW, wyjechał do 
Francji. Absolwent z 1912 r. Wydzia-
łu Lekarskiego Uniwersytetu w Pa-
ryżu.  Studia medyczne uzupełnił 
w 1915 r. w Saratowie w Rosji, gdzie 
zdał egzamin państwowy z wyróż-
nieniem i otrzymał dyplom lekarza. 

W 1917 r. wrócił do rodzinne-
go miasta. Aktywnie uczestniczył 
w pracy oświatowej, przede wszyst-
kim wśród podlaskich chłopów. Był 
sekretarzem Klubu Litewsko-Podla-
skiego. Klub był inicjatorem zało-
żenia seminarium nauczycielskiego 
w Białej Podl. Za tę działalność został 
aresztowany przez Niemców i ska-
zany na 3 lata więzienia. Osadzony 
został w Białej Podl., potem w wię-
zieniu w Halle. Po powrocie w lipcu 
1918 r. włączył się do akcji niepodle-
głościowej w POW.  Uczestniczył za 
zgodą Sztabu Głównego WP w roz-
mowach z Niemcami, w rezultacie 
udało się uzyskać zwolnienie wzię-
tych do niewoli peowiaków z rejonu 
Janowa Podlaskiego. W 1919 r. został 
lekarzem powiatowym w  Białej Podl.   
Uczestniczył jako naczelny lekarz 
21 pp w wojnie z bolszewikami. 6 
III 1920 r. Wódz Naczelny Marszałek 
Józef Piłsudski mianował go komisa-
rzem nadzwyczajnym do walki z epi-
demią duru plamistego na Kresach, 
z siedzibą w Wilnie. Po zawarciu ro-
zejmu w październiku 1920 r. dostał 
przydział do dyspozycji Naczelnego 
Nadzwyczajnego Komisariatu do 
walki z epidemiami i został delego-
wany do Grodna. 

W 1921 r. został powołany na sta-
nowisko referenta w Ministerstwie 
Zdrowia Publicznego. Wysłany do 
USA jako stypendysta, zapoznał się 
z metodami pracy administracyjnej 
służby zdrowia. Otrzymał dyplom 
Higieny Uniwersytetu Johna Hop-
kinsa w Baltimore. Po powrocie ze 
Stanów Zjednoczonych został na-
czelnikiem Wydziału Chorób Zakaź-
nych w Ministerstwie Zdrowia Pu-
blicznego.  W 1923 r. został kierow-
nikiem Państwowej Szkoły Higieny, 
a w roku następnym pełnił stano-
wisko generalnego dyrektora służ-
by zdrowia w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych w randze wicemini-
stra. Na życzenie Ligi Narodów był 
delegowany w randzie komisarza 
nadzwyczajnego do walki z epide-
miami w Bułgarii i Grecji. W okresie 
1927-1935 pracował w samorządzie 
Warszawy jako dyrektor Wydzia-

łu Zdrowia i Opieki Społecznej. 
W 1930 r. otrzymał stopień doktora 
medycyny na Uniwersytecie Po-
znańskim. Od 1935 r. był  jako pro-
fesor wykładowcą higieny w Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w Warszawie.  
Na prośbę Ligi Narodów w latach 
1935-36 przeprowadzał za granicą 
studia nad zagadnieniem wycho-
wania fizycznego i jego wpływu na 
zdrowie. Potem był delegatem Pol-
ski w Komisji Wychowania Fizycz-
nego Sekcji Higieny LN. Naczelny 
wizytator od 1938 r. higieny szkol-
nej w MWRiOP.  Był autorem ponad 
40 fachowych publikacji z zakresu 
medycyny społecznej, znał cztery 
języki obce. 

Czesław Wroczyński

Jako kpt. służby  zdrowia, był 
w kadrze zapasowej 9. Szpitala 
Okręgowego i został zmobilizowany 
w 1939 r. z przydziałem do Szpitala 
Ujazdowskiego Do niewoli dostał 
się w okolicach Trembowli i został 
zamordowany przez NKWD (lista 
wywozowa nr 059/1 poz. 108, nr akt 
2367). Pozostawił żonę Marię z Dęb-
skich, lekarkę i dzieci: Magdalenę, 
Krystynę i Mariana.

Odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski 
w 1925 r., Medalem Niepodległo-
ści w 1933 r., Krzyżem Walecznych, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi i wielo-
ma odznaczeniami zagranicznymi.

Szczepan Kalinowski
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Koniec 1942 roku. Polesie. Dzia-
łalność „Wachlarza” w pełni. Kapitan 
„Wania” – Alfred Paczkowski, skoczek 
„Cichociemny” jest osadzony w wię-
zieniu w Pińsku. Jakby mało nieszczę-
ścia, ma złamaną nogę.  Jest lekarzem. 
Sam ustawia kość, sam łupkami drew-
na usztywnia nogę. Śledztwo. Przesłu-
chania są bandyckie. Niemcy wiedzą, 
że trafił się ktoś, kto dużo wie, kto ma 
kontakty ze znaczącymi osobami w kon-
spiracyjnej AK. W więzieniu pracuje 
dwudziestu strażników. Trzynastu Pola-
ków, reszta Ukraińcy i Białorusini. Jeden 
z Polaków współpracuje z kapitanem 
„Wania”. Komendantem strażników jest 
Bogusław Markuszewski, Feliks Kraw-
czyk jest jego zastępcą.  Markuszew-
ski za żonę ma Niemkę, która pracuje 
w kuchni więźniów. Produkty sprzedaje 
w mieście. Tej sytuacji często przeciw-
stawiał się lekarz więzienny dr Demec-
ki (zeznania żony Weroniki Demeckiej). 
Córka ich, Renia Markuszewska prowa-
dzi kancelarię więzienną. Prawa ręka 
oprawców niemieckich (zmarła na raka 
mózgu w Chicago). Zamieszkuje na te-
renie więzienia, w części przeznaczonej 
dla obsługi niemieckiej. Komendantem 
więzienia jest Niemiec Helinger, a jego 
zastępcą Zl tner.

Ciekawą postacią w kierownictwie 
więzienia jest Franciszek Roszkiewicz 
(Frantz Roschkewych), brat żony Marku-
szewskiego Bolesława. Po wykonaniu 
wyroku śmierci przez oddział „Ponure-
go” – Jana Piwnika na Helingerze i jego 
zastępcy, Roszkiewicz jest komendan-
tem, bogiem i panem w więzieniu. Mar-
kuszewscy zabierają rzeczy osobiste 
zastrzelonych Niemców, łącznie z an-
tycznymi meblami.

W międzyczasie w Janowie Podla-
skim są partiami rozstrzeliwani pińscy 
Żydzi. W sumie rozstrzelano ich ponad 
dwanaście tysięcy. Pod koniec wojny 
Roszkiewicz wraz z rodziną ucieka do 
Niemiec. Azyl otrzymuje w Kanadzie 
jako… prześladowany Polak przez ko-
munizm. Do dnia dzisiejszego żyje jego 
córka Lala (umiera w zakładzie psychia-
trycznym w Kanadzie).

Po rozbiciu więzienia w styczniu 
1943 roku przez oddział AK i uwolnie-
niu więźniów, Niemcy rozstrzeliwują 30. 
stu zakładników w Janowie Podlaskim. 
Wśród nich jest lekarz więzienny dr De-
mecki. W czasie odbijania więźniów, 
załoga cywilna więzienia wyprowadza-
na była na zewnątrz budynku i leżała 
w śniegu. Wśród nich był kucharz Kapli-
ta, były bosman Flotylli Pińskiej. Stwier-

dził on, że wśród rozbijających więzienie 
rozpoznał Komisarza NKWD, którego 
znał jeszcze z czasów pobytu Rosjan 
w mieście. Borys Pawlukowicz – to 
o nim mowa, zamieszkał w Pińsku po 17 
września 1939 roku. Należał do miejsco-
wej komórki AK. Po rozbiciu więzienia 
pińska AK wzmogła aktywność. Posta-
nowiono wysadzić w powietrze fabrykę 
zapałek. W fabryce tej pracował Borys 
Pawlukowicz, pracowali też i inni żołnie-
rze AK. Na teren zakładu przeniesiono 
materiały wybuchowe, skonstruowa-
na bomba nie eksplodowała. Zawiódł 
mechanizm zegarowy. Rozpoczęły się 
aresztowania. Pawlukowicza osadzono 
w więzieniu wraz z całą jego rodziną. 
Wyrok śmierci wykonano w sierpniu 
1943 roku w niedzielę. (Oświadczenie 
córki Markuszewskiego z 2000 roku). 
Kto był katem? Czy urzędujący komen-
dant więzienia Franciszek Roszkiewicz, 
czy Bolesław Markuszewski?

Żona lekarza, Weronika Demecka 
(zamieszkując w Polsce) złożyła szcze-
gółową relację tych zdarzeń sprzed 
lat. Bolesław Markuszewski pracował 
przed wojną w zakładzie fryzjerskim 
jako fryzjer. W czasie świąt kościelnych 
nosił baldachim, natomiast w okresie 
hitlerowskiej okupacji był katem wię-
ziennym, wykonywał wyroki śmierci. 
Dla utrzymania Polaków w posłuszeń-
stwie i strachu, egzekucje odbywały się 
w centrum Pińska – mówi pani Weroni-
ka Demecka – opisuje ona szczegółowo, 
jak Markuszewski powiesił w miejscu 
publicznym czterech polskich party-
zantów. 

Pawlukiewicz osierocił pięcioro 
dzieci. Żonę wywieziono w nieznanym 
kierunku. Te pięcioro dzieci zostało 
aresztowanych i osadzono je w pińskim 
więzieniu. Najstarsza córka miała 6 lat, 
najmłodszy chłopczyk – dwa miesiące! 
Cała piątka miała być stracona, jed-
nak tak się nie stało. Widocznie strzę-
py ludzkiego sumienia odezwały się 
w Markuszewskim, które nie pozwoliły 

mu na egzekucję. Piątka dzieci została 
rozebrana przez strażników więziennych 
(z czyjego polecenia?).

Bolesław Markuszewski zaopieko-
wał się 18 miesięcznym chłopczykiem 
(miał swoje cztery córki). Jedną z dziew-
czynek wziął strażnik – Gulewicz (po 
wojnie w PRL-u był funkcjonariuszem 
ORMO, z Pińska przywiózł dużą ilość 
złota – oświadczenie zięcia Gulewicza).

Kolejną trzyletnią dziewczynkę 
wziął strażnik Feliks Krawczyk (darzył 
ją serdecznością i gorliwą opieką). 
Krawczykowie uciekając przed Rosja-
nami osiedlają się w Niemczech, a przy 
nadarzającej się okazji emigrują do Sta-
nów Zjednoczonych i tam kończą swój 
żywot. Dorodna, przybrana córka zdo-
bywa wyższe wykształcenie w USA. 
Udziela się w pracy społecznej polonii 
chicagowskiej.

Na uwagę zasługuje historia Mar-
kuszewskich. Z Pińska Markuszewscy 
uciekają do Białegostoku, zamieszku-
ją na krótko w Dojlidach, aby wyrobić 
nowe dokumenty, które by ich nie 
zdekonspirowały. Następnym etapem 
jest Warszawa. Wybucha Powstanie. 
Markuszewska kontaktuje się z Niem-
cami, przedstawiając odpowiednie do-
kumenty (zaszyte w pasie) i opuszcza 
stolicę. Z Warszawy wyjeżdżają sa-
mochodami wojskowymi w kierunku 
zachodnim. Koło Milanówka samo-
chód ulega wypadkowi. Wszyscy pa-
sażerowie są umieszczani w szpitalu. 
Markuszewscy są na tyle zdrowi, że 
uciekają ze szpitala, zabierając scho-
wane w kartoflach swoje bagaże, któ-
rych strzegą jak oka w głowie. 

Na terenie Niemiec córki Marku-
szewskiego należą do hitlerowskiej or-
ganizacji młodzieżowej. Koniec wojny 
zastaje ich w strefie rosyjskiej. Najwyż-
szy czas uciekać dalej. Za otrzymane 
złoto od Markuszewskiej, miejscowy 
gospodarz zgadza się ich przewieźć ło-
dzią przez granicę. Są ostrzelani przez 
straż rosyjską. Palcami zatykają otwory 
powstałe od pocisków, aby zapobiec 
zatonięciu łódki. Wszyscy zdrowi i cali 
zamieszkują w strefie amerykańskiej. 

„Bohaterowie” pińskiej tragedii 
bezpiecznie dotarli na teren Stanów 
Zjednoczonych, zakładając bogactwem 
kapiące oazy. Żyjące córki, albo plotą 
głupstwa nietrzymające się logiki, al-
bo płaczą i nic nie chcą mówić. Adop-
towany przez Markuszewskiego syn 
Pawlukiewicza ukończył w USA studia 
i doktoryzował się.

Lech Prawdzic-Orliński
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W ramach obchodów Dni Sława-
tycz w dniu 31 lipca odbyła się XXIV 
Międzynarodowa Biesiada Nadbużań-
ska. Gwiazdami tegorocznej imprezy 
był zespół Mejk, Casandra i Janusz 
Maleńczuk. Występowały zespoły 
z zagranicy: „Lato” i soliści Ludmiła 
Stolarczuk, Tatiana Guńko oraz Artion 
Hotimko z Kobrynia (Białoruś), a także 
zespół „Mołodyczki” z Szacka (Ukra-
ina). Na scenie prezentowały się rów-
nież zespoły z gmin nadbużańskich 
powiatów: łosickiego, włodawskiego 
i bialskiego. Biesiadzie towarzyszyła 
wystawa fotografii, kiermasz twórców 
ludowych i rzemiosła współczesnego, 
degustacja potraw regionalnych. Im-
prezie towarzyszyły również turnieje, 
zawody i konkursy. Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Sławatycze 
wygrała drużyna z Lisznej w gminie 
Sławatycze. Drugie miejsce Dańce 
w gminie Hanna, trzecie – drużyna 
z Krzywowólki w gminie Sławatycze, 
a czwarte – zawodnicy ze Sławatycz. 
Królem strzelców został Andrzej Ty-
cyk, najlepszym bramkarzem Marek 
Turczyn, najlepszym zawodnikiem 
Dawid Chomiczewski. Zawody węd-
karskie o Puchar Starosty Bialskiego 
wygrał Paweł Wasilewski, druga loka-
ta przypadła Marcinowi Zagajskiemu, 
a trzecia – Mateuszowi Sawoniukowi 
(wszyscy ze Sławatycz). Rozstrzygnię-
to także konkurs na najpiękniejszy 
ogród, którego zwyciężczynią zosta-
ła Halina Korzeniewska z Krzywowól-
ki. Kolejne miejsca zajęły Grażyna 
Onieszczuk, Danuta Łuszczewska, Be-
ata Chról i Maria Kuniewicz, wszystkie 
ze Sławatycz.  Patronat medialny i pra-
sowy sprawowały: Wspólnota Bialska, 
TV i Radio Lublin, Gościniec Bialski, 
Dziennik Wschodni, Słowo Podlasia.

Huczna zabawa nad Bugiem 
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XXIV Biesiadę Nadbużańską  
swoim występem i talentem 

uświetniły:
Nadbużańska Kapela Ludowa 

ze Sławatycz, Zespół Mołodyczki 
z Szacka – Ukraina, Zespół Lato  
z Kobrynia – Białoruś, Jarzębina  
z Zabłocia, Klub Seniora z Kodnia, 
Jan Rynkowski z Włodawy, Po-
godna Jesień z Konstantynowa, 
Leśniańskie Nutki z Konstantyno-
wa, Leśnianki z Leśnej Podlaskiej, 
Kresowianki z Włodawy, Zespół 
Taneczny FLESZ z Terespola, Wo-
kaliści GOK  Sławatycze: Agniesz-
ka Pruniewicz, Natalia Marczuk, 
Magdalena Mazaniuk, Patrycja 
Michalczuk, Gabriela Chomiczew-
ska, Artion Hotimko z Kobrynia – 
Białoruś, Tatiana Guńko z Kobry-
nia – Białoruś, Ludmiła Stolarczuk 
– z Kobrynia Białoruś, Martyna 
Gruszkowska – ze Sławatycz, Ze-
spół PULS – ze Sławatycz, Zespół 
MEJK, Janusz Maleńczuk, Zespół 
CASANDRA, Zespół FART

Sponsorzy: 
B.S. Łomazy
„FENIKS” s.c. Krzysztof Micha-

lec, Krzysztof Chomiuk  -  Włodawa
Zakład Usług Budowlanych  

i Drogowych Marian Flis - Wło-
dawa

Zakład Instalatorstwa Sanitar-
nego Zenon Śledź  -  Biała Podlaska

Provident Polska S.A.
 „Krys Dróg” Biała Podlaska – 

Krystyna Szewczuk
Projekty i Nadzory Drogowe  – 

Teresa Harko - Biała Podlaska
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sławatyczach – Wal-
demar Knyba

PPUH „Mat-Rol” Bedenak An-
drzej - Nowy Holeszów

RETOS – Janusz Skibiński - 
Sławatycze

Centrum Obsługi Pojazdów 
w Sławatyczach – Jan Żukowski

Delikatesy Centrum – Chomi-
czewski Mariusz

Anatol Mielaniuk – PZU w Bia-
łej Podlaskiej

Biuro Obsługi Inwestycji 
we Włodawie – Piotr Sławiński

Dariusz Łaski – Biała Podlaska
Stanisław Boruch – Łódź
Dariusz Osiak „OSJAN” – Biała 

Podlaska
Stanisław Bartnicki - Przedsię-

biorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych w Parczewie 
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Nagroda Specjalna Starosty Bialskiego 
- gm. Sławatycze

Laureat nagrody specjalnej 
- Nowoczesny wieniec - gm. Zalesie

gm. Konstantynów gm. Tucznagm. Międzyrzec Podlaski gm. Rokitno gm. Łomazy

Po w i a t  b i a l s k i

Podczas dożynek powiatowych 
odbywa się również konkurs na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. Każda  
samorząd przygotowuje na dożynki 
powiatowe jeden wieniec, który oce-
niany jest przez specjalnie zwołaną 
komisję. W tym roku wyniki wyglądają 
następująco:

I miejsca gminie Drelów, II miej-
sca gminie Janów Podlaski, III miej-
sca gminie Leśna Podlaska. Przy tak 
pięknych i bogatych wieńcach komisja 
zdecydowała się również na przyzna-
nie pięciu wyróżnień. Otrzymały je 
gminy: Międzyrzec , Łomazy, Rokitno, 
Tuczna i Konstantynów. Za nowocze-
sny wieniec gmina Zalesie otrzymała 
nagrodę specjalną. Z kolei gm. Sła-
watycze otrzymała nagrodę specjalną 
starosty bialskiego Tadeusza Łazow-
skiego. Nagroda przyznana została za 
wyjątkowo pieczołowicie przygotowa-
ny wieniec.  

Zwycięski wieniec z gm. Drelów II miejsce gm. Janów Podlaski III miejsce gm. Leśna Podlaska

WYRÓŻNIENIA
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28 sierpnia 2011 roku odbyły się XIII 
Dożynki Powiatowe. Organizatorem 
uroczystości były władze Powiatu Bial-
skiego oraz władze  gminy Sławatycze. 
Mieszkańcy powiatu bialskiego mogli 
się spotkać w tej pięknej nadbużańskiej 
miejscowości na dorocznym święcie 
plonów. Tradycyjnie już uroczystości 
rozpoczęła Eucharystia celebrowana 
przez ordynariusza diecezji siedleckiej 
księdza biskupa Zbigniewa Kiernikow-
skiego, który podczas homilii mówił:

„Stajemy dzisiaj z wdzięcznością, 
by dziękować Bogu za plony i zbiory. 
Chcemy też dziękować za te sytuacje, 
które pobudziły nas do refleksji, że nie 
wszystko od nas zależy. Dziękujemy za 
to, że nie my jesteśmy panami życia. 
Prosimy Boga, by w naszym społeczeń-
stwie było jak najwięcej harmonii i służ-
by, byśmy realizowali zamysł Boga. Ca-
ła logika życia polega na tym, że jeden 
służy drugiemu.” Na zakończenie mszy 
świętej pasterzowi kościoła siedleckie-
go za udział i piękną celebrę podzięko-
wał starosta bialski Tadeusz Łazowski, 
który przekazał księdzu biskupowi sta-
tuetkę „Żniwiarkę” symbolizującą pracę 
i ludzi mieszkających w naszym regio-
nie. W uroczystym korowodzie na czele 
którego znalazły się poczty sztandaro-
we i delegacje wszystkich miast i gmin 
powiatu z wieńcami dożynkowymi, 
uczestnicy uroczystości przemaszero-
wali na sławatycki stadion. 

Korowód prowadziła orkiestra stra-
żacka z Rossosza, której gościnnie to-
warzyszyła orkiestra z Milanowa. Po 
prezentacji poszczególnych gmin głos 
zabrali gospodarze dożynek: starosta 
bialski Tadeusz Łazowski oraz wójt gmi-
ny Sławatycze Dariusz Trybuchowicz. - 
Serdecznie witam wszystkich rolników 
z powiatu bialskiego na czele ze staro-
stami dożynek oraz gości przybyłych na 
XIII Dożynki Powiatowe do Sławatycz - 
takimi słowami rozpoczął część oficjal-
ną  starosta bialski Tadeusz Łazowski. 

Starosta podziękował pocztom 
sztandarowym, orkiestrze strażackiej 
z Rossosza, strażakom oraz wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do organi-
zacji tego święta. „W szczególności 
dziękuję Wam, drodzy rolnicy. Za wasz 
trud, ciężką pracę. Za wasze zaangażo-
wanie w pracę na roli, które jest wciąż 
podstawą ludzkiej egzystencji. Trady-
cyjny bochen chleba z tegorocznego 
ziarna, który otrzymujemy dziś od 
starostów dożynek to symbol chłop-
skiego trudu i pracowitości”. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
- Marek Sawicki na wnioski złożone 

Święto plonów powiatu bialskiego 
Po w i a t  b i a l s k i

przez Zarząd Powiatu przyznał Medale 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzyma-
li je wyróżniający się rolnicy i osoby 
zaangażowane w działalność rolniczą.  
W imieniu ministra, odznaczenia 
wręczyli Tadeusz Łazowski, starosta 
bialski oraz Przemysław Litwiniuk, 
przewodniczący Rady Powiatu jedno-
cześnie dyrektor Fundacji Programów 
Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Wybierali sołtysa roku 
Tegoroczną nowością podczas 

Dożynek Powiatowych było wrę-
czenie nagród w konkursie „Sołtys 
Roku 2010” zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Białej Pod-
laskiej przy współpracy z tygodni-
kiem Wspólnota Bialska. Sołtysów 
biorących udział w konkursie wytypo-
wali wójtowie poszczególnych gmin. 
Sołtys roku został wybrany głosami 
czytelników. Najlepszym sołtysem 
została Halina Ostapczuk sołtys wsi 
Kobylany, gmina Terespol, która ze-
brała największą ilość głosów. Tuż za 
nią uplasowała się Bożena Romaniuk 
- Bukowice Kolonia, gm. Leśna Pod-
laska. Na trzeciej pozycji znalazła się 
Teresa Kokoszkiewicz -  Kożuszki, gm. 
Międzyrzec Podl. 

Tradycją są już organizowane pod-
czas dożynek liczne konkursy: na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy, na 
ekspozycję promującą miasto / gminę 
powiatu bialskiego, na najlepszy wy-
piek z ciasta chlebowego. 

Stoiska promocyjne gmin i miast 
Aby zachęcić gminy i miasta powia-

tu bialskiego do promowania swoich 
miejscowości podczas dożynek, orga-
nizatorzy po raz kolejny zorganizowali 
konkurs na najlepszą ekspozycję pro-

mującą gminę/miasto.  W tegorocznym 
konkursie, w którym zaprezentowało 
się siedemnaście gmin i dwa miasta 
wybór tej najciekawszej ekspozycji pro-
mującej miasto lub gminę był dla komi-
sji bardzo trudny. Wszystkie pawilony 
były na podobnym, wysokim poziomie 
zarówno pod względem estetycznym 
(wizualnym) jak i merytorycznym. Wy-
bór pierwszego miejsca przyznany 
gminie Leśna Podlaska uwarunkowany 
był wieloma czynnikami. Zgodnymi nie 
tylko z regulaminem konkursu, którymi 
m. in. były wartości artystyczne i kul-
turowe, kształcenie gustu i dobrego 
smaku, komunikatywność przekaza-
nych treści połączona z wiedzą me-
rytoryczną osób przedstawiających 
walory kulturowe, turystyczne i spo-
łeczne każdej z gmin i miast, jak rów-
nież najważniejszy z punktów: kulty-
wowanie tradycji regionalnych na polu 
kulinarnym i rzemiosła artystycznego. 
Właśnie w tym względzie gmina Leśna 
Podlaska uzyskała najwięcej punktów. 
Poza regulaminem oceniana był rów-
nież atmosfera panująca na terenie 
stoiska wystawowego. Tworzyli ją or-
ganizatorzy danej ekspozycji, w osobie 
wójtów, pań koła gospodyń wiejskich  
oraz mieszkańców wsi wchodzących 
w skład danej gminy. Tu również Leśna 
wysunęła się na prowadzenie. Zarów-
no Łomazy, jak i Sławatycze wyróżniały 
się z grona innych miast i gmin, ponie-
waż stworzyły niepowtarzalny klimat 
i zaprezentowały wspaniałą wielo-
barwność folkloru Południowego Pod-
lasia.  Zdaniem komisji najlepiej zapre-
zentowała się gmina Leśna Podlaska, 
która zajęła I miejsce, II miejsce gm. 
Łomazy, a trzecie gm. Sławatycze. Tu 
również nie obyło się bez wyróżnień. 
Otrzymały je gminy: Drelów. Kodeń, 
Piszczac, Rossosz i Zalesie.

DOK. NA STR. 58
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Po części oficjalnej przyszedł czas 
na część artystyczną, którą rozpoczę-
ła Nadbużańska Kapela ze Sławatycz 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sławatyczach. Kapelę prowadzi 
Henryk Wajszczuk, który gra na instru-
mentach dętych i klawiszowych. Ka-
pela gra muzykę kościelną, biesiadną 
i taneczną. Na sławatyckim stadionie 
w ich wykonaniu usłyszeliśmy wiązan-
kę pieśni żniwnych.

Następnie na scenie pojawił się Ze-
spół Tańca Ludowego działający przy 
Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Wisznicach. 
Zespół funkcjonuje od września 2006 
roku. Opiekunami młodzieży są Bożena 
i Bogusław Szczęśniakowie. Obecnie 
w zespole tańczy i śpiewa ponad 60 osób 
tworzących trzy grupy wiekowe. W re-
pertuarze  zespół posiada siedem ukła-
dów tańców regionalnych i narodowych.

Ludowe granie 
Podczas dożynek w ich wykonaniu 

można było obejrzeć tańce podlaskie, 
walca opoczyńskiego, tańce śląskie, 
poloneza i mazura. Tradycyjnie też 
podczas dożynek występują laureaci 
eliminacji powiatowych  do Ogólno-
polskiego Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu, które 
odbyły się 21 maja w Drelowie.  Jako 
pierwszy wystąpił Zespół Śpiewaczy 
„Leśnianki” z  Leśnej Podlaskiej. Ze-
spół „Leśnianki” działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej 
od 2007 roku. Kierownikiem muzycz-
nym zespołu jest Zdzisław Marczuk. 
Zespół jest dwukrotnym laureatem 
Powiatowego Przeglądu Kapel i Śpie-
waków Ludowych oraz pięciokrotnym 
laureatem Podlaskiego Festiwalu Pie-
śni Maryjnej. W swym repertuarze 
posiada pieśni ludowe, biesiadne, 
religijne, patriotyczne. Następnie za-
prezentował się Zespół „Bagnoszki” 
z Drelowa. Zespół powstał w 1985 
roku z inicjatywy członkiń Koła Go-

spodyń Wiejskich w Drelowie. Po-
siada w swoim repertuarze ok. 60 
autentycznych pieśni zaczerpniętych 
z folkloru południowego Podlasia. Ze-
spół liczy 6 Pań, których liderką jest 
Jadwiga Jaworska. Oprócz licznych 
występów na imprezach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich, Panie 
trzykrotnie brały udział w Ogólnopol-
skim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą 
(ostatnio w lipcu tego roku) zajmu-
jąc II i III miejsca. Zespół „Bagnoszki” 
z Drelowa podczas występu wykonał 
utwory pt. „Tam pod gajem” oraz „Hej 
idziemy, idziemy”. Jako trzecia z grona 
laureatów wystąpiła Kapela „Leśniań-
skie Nutki” z Leśnej Podlaskiej. Kape-
la działa od 2007 roku, kierownikiem 
muzycznym  jest Zdzisław Marczuk. 
Kapela jest czterokrotnym  laureatem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym. Ich talent został zauważony 
i doceniony za osiągnięcia w dziedzi-
nie muzyki w 2010 r., zdobyli nagrodę 
Bialskie talenty. Kapela wykonała dwa 
polskie tańce ludowe: oberka i polkę.

Starostowie dożynek
Iwona i Damian Łuciuk. Gospo-

darstwo rolne Iwony i Damiana 
Łuciuk położone jest we wsi Krzy-
wowólka, gmina Sławatycze. Jego 
powierzchnia to 70ha. Gospodar-
stwo specjalizuje się w produk-
cji roślinnej (zboża, rzepak) oraz 
hodowli trzody chlewnej w ilości 
3000 tuczników rocznie. Damian 
Łuciuk ukończył Liceum Agrobiz-
nesu w Leśnej Podlaskiej w 2003 r. 
W roku 2008 został absolwentem 
Wydziału Rolniczego na kierunku 
zootechnika na Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach. Jest rolnikiem od 2005 
roku. Państwo Łuciukowie skorzy-
stali z funduszu unijnego „MŁODY 
ROLNIK” oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Fundusze w 
pełni przeznaczone zostały na bu-
dowę chlewni o powierzchni 720 
m². W 2007 roku zakupiona została 
ładowarka teleskopowa, natomiast 
w roku 2009 w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 zakupione zostały: ciągnik rol-
niczy o mocy 135KM oraz rozrzutnik 
obornika, pług, kultywator i agregat 
uprawowo-siewny. W tym samym 
roku Iwona i Damian Łuciukowie 
zajęli drugie miejsce w Konkursie 
Agroliga 2009 w kategorii „Rolnicy”.
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„Zasłużeni dla Rolnictwa” 
Szczepan Kowalewski - Międzyrzec 
Podlaski 
Krzysztof  Karol Wróblewski - Te-
respol
Bogusław Kuszneruk  -  Gmina Bia-
ła Podlaska
Wiesław Denisiuk - Drelów
Janusz Szołucha – Kodeń
Dariusz Stworzyjan – Konstanty-
nów
Mariusz Kałużny – Leśna Podlaska
Wiesław Bańkowski – Łomazy
Stanisław Jałtuszyk – Gmina Mię-
dzyrzec Podlaski
 Zbigniew Kukawski – Piszczac
Józef Korniluk – Rokitno
 Małgorzata Doroszuk – Rossosz
 Stanisław Łuciuk, Adam Jarocki – 
Sławatycze
 Dariusz Osypiuk – Sosnówka
 Roman Wiktor Pietraszuk – Tere-
spol
 Jerzy Sawczuk, Mariusz Kiczyński 
– Tuczna
Stefan Gromysz – Wisznice
Mirosław Sebastianiuk - Zalesie

„Piękne, bo Bialskie” 
Najpiękniejsza zagroda:

I m. -  Małgorzata i Stanisław Ja-
kubiukowie  zam. Horodyszcze, 
gm. Wisznice
II m. - Aurelia i Tomasz Prystu-
pa zam. Lipinki, gm. Sosnówka
III m. - Wioletta i Piotr Sozoniu-
kowie, zam. Bokinka Pańska , 
gm. Tuczna

Gospodarz roku
I m. - Maciej Pietraszuk zam. Za-
czopki kol., gm. Rokitno
II m. - Sylwester Olędzki zam. 
Choroszczynka, gm. Tuczna
III m. - Kazimierz Świdziński 
zam. Curyn, gm. Wisznice

Najpiękniejszy ogród roku
I m.  Barbara Sacewicz, zam. 
Wólka Plebańska, gm. Bia ła 
Podlaska 
II m .- Władysław Daniluk, zam. 
Międzyleś, gm. Tuczna
III m. - Urszula Makaruk, zam. 
Mokre, gm. Rossosz
Wyróżnienie - Grażyna Oniesz-
czuk, zam. Sławatycze 

SPONSORZy 
XIII DOŻyNEK POWIATOWyCH

Sławatycze 2011 r.

PW Bialbud Sp.j. Lewczuk Stanisław 
i Niczyporuk Czesław w Białej Podlaskiej; 
Garden Service Jacek Przybysz w Białej 
Podlaskiej; Przemysław Litwiniuk Mię-
dzyrzec Podlaski; Tania Odzież Justyna 
Strzelec Biała Podlaska; Kredyt Bank 
S.A. w Warszawie; P.P.H.U.  TRANSBET  
Marian Wojtiuk w Białej Podlaskiej; Bank 
Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim; 
P.W. KOMUNALNIK Sp. z o.o. w Białej 
Podlaskiej; Polskie Konsorcjum Gospo-
darcze S. A. w Warszawie; ADAMPOL 
S.A. w Zaściankach k.Białegostoku; 
NISSAN  Szeptycki  Sp. z o.o. w Białej 
Podlaskiej; Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych S.A. Parczew; Fa-
bryka Maszyn Rolniczych  MEPROZET  
Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim; 
INVESTCOM  Sp. z o.o. w Białej Pod-
laskiej; P.P.H.U.  MIłOMłyN  Sp. z o.o. 
w Kijowcu; Wytwórnia Pasz  WIPASZ  
S.A. w Wadągu k. Olsztyna; P.P.H.  MIKA 
Kazimierz Mikołajczak w Janowie Pod-
laskim; SAD-POL Zrzeszenie Producen-
tów Owoców i Warzyw w Polubiczach; 
Podlaska Agencja Consultingowa  
RECTUS-Woc Sp. z o.o. w Białej Podla-
skiej; P.P.H.U.  TRADBUD  Sp. z o.o. w 
Białej Podlaskiej; BUDOMEX Sp. z o.o. 
w Białej Podlaskiej; Zakłady Mięsne 
łmeat – łuków S.A. w Łukowie; INTER 
BROKER Sp. z o.o. Toruń; Bank Spół-
dzielczy w Białej Podlaskiej; Bank Spół-
dzielczy w Łomazach; Bank Gospodarki 
Żywnościowej S. A. Oddział w Białej 
Podlaskiej; P.P.U.H.  AVENA  Sp. z o.o. w 
Kodniu; ROLBUD Sp. z o.o  w Międzyrze-
cu Podlaskim; Stadnina Koni Sp. z o.o. 
w Janowie Podlaskim; TRANSGAZ  S.A. 
w Zalesiu; Przedsiębiorstwo Obsługi 
Rolnictwa Warpol-Agro Sp. z o.o. z/s w 
Broszkowie; POL-KRES Edwood w Bia-
łej Podlaskiej; P.H.U. WySOKIŃSKI Sp. 
z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim; Bank 
Spółdzielczy w Wisznicach; C&E Nego-
cjator Biuro Prawne w Białej Podlaskiej; 
Spółdzielnia Pracy VINETA w Białej Pod-
laskiej; Roman Kuć Konstantynów; Bank 
Spółdzielczy w Konstantynowie; F.H.U. 
MONTER  w Konstantynowie; Usługi 
Blacharsko-Lakiernicze K.Kamiński w 
Łomazach; P.H.U.P. MERKURy Andrzej 
Goławski w Białej Podlaskiej; Pensjonat 
UROCZySKO ZABOREK Lucyna i Arka-
diusz Okoniowie w Janowie Podlaskim

PATRONAT MEDIALNy
SŁOWO PODLASIA

WSPÓLNOTA BIALSKA   
KATOLICKIE RADIO PODLASIE

GOŚCINIEC BIALSKI

Najpiękniejsze wieńce 
I m. gmina Drelów, II m. Janów 

Podlaski, III m. Leśna Podlaska. Przy 
tak pięknych i bogatych wieńcach 
komisja zdecydowała się również na 
przyznanie pięciu wyróżnień. Otrzy-
mały je gminy: Międzyrzec, Łomazy, 
Rokitno, Tuczna i Konstantynów.  
Za nowoczesny wieniec gmina Za-
lesie otrzymała nagrodę specjalną.

„Nasz chleb najlepszy”  
Komisja pod przewodnictwem 

Ryszarda Osypiuka brała pod uwa-
gę smak wyrobu, strukturę miąższu 
wypieku, barwę i jakość skórki oraz 
wygląd nawiązujący swoją formą do 
tradycji ziemi bialskiej. Po obejrze-
niu i degustacji wszystkich zgłoszo-
nych do konkursu chlebów komisja 
przyznała:

I m. GS „SCH” w Wisznicach
II m. GS  „SCH” w Janowie Pod-

laskim
III m. Halina Patrejko z Zahorowa

Wyróżnienia: GS „SCH” w Dre-
lowie, Piekarnia „Bama” z Rokit-
na oraz Koło Gospodyń Wiejskich  
z Krzywowólki.

Goście dożynek 
Posłowie Franciszek Jerzy Stefaniuk, 

Adam Abramowicz, Stanisław Żmijan, 
senator Józef Bergier. Konsulowie: Alek-
sander Łozicki- konsul Republiki Białoruś w 
Białej Podlaskiej, Nikita Matkowski- konsul 
generalny Federacji Rosyjskiej w Brześciu, 
Iwan Barańczyk- konsul generalny Ukrainy 
w Brześciu oraz wicekonsul RP w Brześciu 
Tomasz Dołowy. Z powiatu Oberhavel 
przybyła delegacja na czele z Karstenem 
Peterem Schröderem – przewodniczącym 
Rady powiatu i Ludgerem Weskampem – 
zastępcą starosty powiatu. Rejon Brzeski 
reprezentował Aleksander Sołoniewicz 
– przewodniczący Rady Deputowanych 
Rejonu wraz z delegacją. Współpracują-
cy od wielu lat z naszym powiatem Rejon 
Samborski na Ukrainie reprezentował na-
tomiast Witalij Kimak – wiceprzewodniczą-
cy Samborskiej Rady Rejonowej. Kolejną 
delegacją, która zaszczyciła swoją obec-
nością dożynki powiatowe była delegacja 
z Litwy pod przewodnictwem Marii Rekść- 
mera samorządu Rejonu Wileńskiego.

DOK. ZE STR. 58
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Majątek barona Rosenwelta w Cie-
leśnicy był jedną z baz przerzutowych 
oddziałów dywersyjnych „Wachlarz”, 
zorganizowanych w Anglii, pod koniec 
1941 roku, w ramach Majski-Sikorski. 
Odcinek III obejmował teren: Terespol, 
Czyżowice, Brześć, Wołczyn, Dawi-
gródek, Pińsk. Baron sprzyjał ruchowi 
oporu jak tylko mógł. Do dziś stoi bu-
dynek, który służył żołnierzom pod-
ziemia za miejsce do odpoczynku. Tu 
nabierali sił, by pokonać groźny Bug i 
kilometry terenu. W drodze powrotnej 
do Warszawy wyjeżdżali ciężarówkami, 
którymi raz na tydzień pan baron wy-
woził do stolicy przewyborny produkt 
swych gorzelni – śliwowicę, najlepszy 
trunek, jaki kiedykolwiek wyrabiano 
pod tą szerokością geograficzną. Dziś 
idąc śladami, dotarliśmy do Pińska. 

Piękne, czyste miasto. To tu „Ponury” 
18 stycznia 1943 roku rozbił więzienie, 
uwalniając żołnierzy „Wachlarza”. Tu  
w sierpniu 1943 roku rozstrzelano 
uczestnika rozbicia więzienia Borysa 
Pawlukowicza. Miasto historia.

Katedra Pińska. Obok seminarium 
duchowne. Po zapoznaniu się z rek-
torem uczelni, otrzymujemy pokoje 
na nocleg. Nieopodal bulwary i rzeka. 
Następnego dnia jesteśmy przyjęci 
przez Jego Eminencję Księdza Kardy-
nała Świątka. To było bardzo owocne 
spotkanie. Eminencja opowiadał nam 
o nieudanej podróży do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie nie otrzymał wspar-
cia finansowego na odbudowę Pole-
sia. Wszystko, – mówił – co zrobiłem 
na Białorusi, zawdzięczam władzom 
państwa, a przede wszystkim bezpo-

Szlakiem 
„Wachlarza”

średniemu zaangażowaniu naszego 
prezydenta. Proszę zobaczyć kościoły, 
pińską katedrę, budynki seminarium 
duchownego. Wspólnymi siłami od-
budowaliśmy kościół w Wołczynie. 
Opowiadał o pobycie w celi śmierci, 
gdzie odwiedzała go codziennie mysz-
ka – przygotowałem jej „śniadanie”  
i czekałem na nią. Witałem ją z rado-
ścią. Pewnego dnia zakończyła życie 
w mojej celi. Ja przeżyłem. W Pińsku 
byliśmy dwa dni, mieszkaliśmy na te-
renie seminarium. 

Upamiętniając nasz pobyt wręczy-
liśmy Eminencji historyczny medal, 
wybity z okazji poświęcenia Chorą-
gwi Królewskiej Bractwa. Opuszcza-
jąc Pińsk Ksiądz Kardynał udzielił 
nam błogosławieństwa i wpisał się 
do naszej kroniki: „Niechaj Bóg bło-
gosławi, Matka Boża Ostrobramska 
otacza opieką to zbożne polskie dzieło 
realizowane przez Kresowe Bractwo 
Strzelców Kurkowych im. Orła Białe-
go”. W drodze powrotnej na cmenta-
rzu w Janowie Poleskim złożyliśmy 
kwiaty na grobie 30 zakładników roz-
strzelanych po akcji rozbicia więzienia 
i na grobie Borysa Pawlukowicza.  Od-
daliśmy hołd 12 000 Żydów pińskich 
rozstrzeliwanych przez Niemców, na 
grobach zapaliliśmy znicze.

Lech Prawdzic Orliński

H i s t o r i a
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Kard. Kazimierz Świątek urodził 
się 21 października 1914 w Valdze (Es-
tonia), w patriotycznej rodzinie pol-
skiej. Ojcu nie dane było cieszyć się 
z narodzin syna, gdyż walczył już na 
frontach trwającej I wojny światowej. 
Był żołnierzem WP i zginął podczas 
obrony Wilna przed bolszewikami  
w 1920. Grób jego znajduje się obok 
serca Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na Rosie w Wilnie. W wieku 3 lat zo-
stał wraz z rodziną zesłany na Syberię,  
w okolice Tomska. Po powrocie do 
Polski w 1922 osiadł w Baranowiczach, 
gdzie uczęszczał do Gimnazjum im. 
Tadeusza Rejtana.

W 1932 wstąpił do seminarium du-
chownego w Pińsku, gdzie 8 kwietnia 
1939 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Następnie został skierowany jako wi-
kariusz do parafii Prużany na Polesiu. 
Po wybuchu II wojny światowej brał 
udział w działalności konspiracyjnej. 21 
kwietnia 1941 został aresztowany przez 
NKWD i uwięziony w Brześciu nad Bu-
giem, gdzie z powodu przekonań reli-
gijnych represjonowany był przez wła-
dze ZSRR. Skazany na karę śmierci, ale 
wykonanie uniemożliwiło wkroczenie 
wojsk niemieckich w 1941. Powrócił do 
parafii Prużany, gdzie pracował w cza-
sie okupacji niemieckiej. Po wkrocze-
niu Armii Czerwonej został 17 grudnia 
1944 ponownie aresztowany, uwięziony  
w Mińsku i 21 lipca 1945 skazany na 10 
lat łagrów o zaostrzonym reżimie i 5 lat 
pozbawienia praw obywatelskich. Na 
Syberii pracował przy wyrębie tajgi.  16 
lipca 1954 został uwolniony, w ramach 
zwolnień więźniów politycznych z ła-
grów, na mocy decyzji Berii, a realizowa-
nych przez Chruszczowa. Po powrocie 
z zesłania do Pińska zaangażował się  

w odbudowę tamtejszej katedry i dzia-
łalność duszpasterską.  Pińska świątynia 
była jedną z pierwszych odbudowanych 
na Białorusi. Po wojnie, przez wiele lat 
rowerem dojeżdżał do sanktuarium MB  
w Łahiszynie. Kiedy przełom lat 80. i 90. 
przyniósł wolność religii, 25 lipca 1989 
papież Jan Paweł II mianował go bisku-
pem i administratorem apostolskim na 
Białorusi. 13 kwietnia 1991 został mia-
nowany arcybiskupem archidiecezji 
mińsko-mohylewskiej i administrato-
rem apostolskim diecezji pińskiej. 26 
listopada 1994 został podniesiony do 
godności kardynalskiej. 14 czerwca 
2006 przeszedł na emeryturę. Pozostał 
jednak administratorem apostolskim 
diecezji pińskiej do 14 czerwca 2011.

Odznaczony m.in. Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski – nadany postanowieniem pre-
zydenta Lecha Wałęsy z dnia 4 lipca 
1995 r. Laureat Nagrody Fidei Testis 
(Świadek Wiary) przyznanej przez In-
stytut im. Pawła VI, wręczenia doko-
nał 27 września 2004 Jan Paweł II. Po 
długiej chorobie zmarł 21 lipca 2011 r. 

Pożegnanie kardynała 
25 lipca w Pińsku odbył się jego 

pogrzeb. Mszę żałobną, w katedrze 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Pińsku, koncelebrował m. in. 
kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita 
krakowski o Kardynale powiedział:  
„Ojciec Święty  Jan Paweł II widział  
w nim niezłomnego męczennika 
dwóch bezbożnych i nieludzkich sys-
temów totalitarnych, na którym będzie 
można odbudować zniszczony Kościół 
na Białorusi”.

Miałem zaszczyt poznać legendar-
nego duchownego, jeszcze jako pro-
boszcza w Pińsku w 1988 r. Rozmowa 

z późniejszym Kardynałem była dla 
mnie inspiracją do zaangażowania 
się  na rzecz pomocy w odbudowie 
Kościoła i polskiej oświaty na Biało-
rusi. Jako członek Rady Nadzorczej 
Fundacji Ochrony Zabytków, orga-
nizowałem prace przy odnowieniu 
cmentarza wojennego z 1920 r. w Brze-
ściu, który ponownie poświęcił bp  
K. Świątek. Odwiedzał nasz region, 
m.in. Terespol i Drohiczyn. W Katedrze 
podczas ingresu kardynalskiego mia-
łem możność wręczyć Eminencji or-
nat na potrzeby Kościoła na Białorusi. 
Podziwiałem sprawność fizyczną du-
chownego, który mając kilkadziesiąt lat 
bez trudu dokonał konsekracji kościoła  
w Wysokim, a przecież podczas czyn-
ności liturgicznych musiał korzystać z 
drabiny. Na zawsze w mojej pamięci 
zostanie obiad w skromnej rezydencji 
arcybiskupa, podczas którego Kardy-
nał nie pozwolił sobie pomóc i  sam 
obsługiwał gości. Ostatni raz miałem 
możność rozmawiać z ks. Kardyna-
łem podczas pielgrzymki Benedykta 
XVI w Warszawie. Skromność, poko-
ra, otwartość na drugiego człowie-
ka zjednała Kardynałowi sympatię  
i uznanie nie tylko wiernych Kościoła 
Katolickiego.

Z wielkim sentymentem kardynała 
wspomina również Tadeusz Łazowski 
– starosta bialski, który wielokrotnie 
miał przyjemność spotkania kardyna-
ła. „Pierwszy raz spotkałem księdza 
kardynała gdy był jeszcze probosz-
czem w Pińsku. Był to człowiek z wiel-
kim sercem, niezwykle zaangażowany 
w sprawy kościoła na wschodzie. Jego 
skromność sprawiła, że cieszył się po-
wszechnym uznaniem i szacunkiem. 
Na zawsze pozostanie w naszych ser-
cach i pamięci”.

Miał za sobą dramatyczne lata 
biedy, wywózki na Syberię, opresji 
okupantów niemieckich i sowieckich. 
Nigdy jednak nie zwątpił w Opatrz-
ność Bożą, a poddany największym 
próbom, zachował spokój i godność. 

Szczepan Kalinowski 

Z  ż a ł o b n e j  k a r t y

Kardynał Niezłomny
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Podlaski maratończyk Jan Kulba-
czyński z Kodnia, którego pomysł zor-
ganizowania w swojej miejscowości 
Biegu Sapiehów, doczekał się już dwu-
nastokrotnej realizacji, zaproponował 
podlaskiej młodzieży szkolnej kolejną 
lekkoatletyczną imprezę. Pomysł wypalił 
i w czerwcu odbył się w nadbużańskim 
lesie przełajowy Bieg Kulbaki.

Biegacze rywalizowali w pięciu 
kategoriach wiekowych, oddzielnie 
dziewczęta i chłopcy. Najmłodsi, czyli 
uczniowie klas I-II szkół podstawowych, 
mieli do pokonania 400 m, natomiast 
gimnazjaliści – 1000 m. Czołowe miej-
sca zajęli: szkoły podstawowe – kl. I-II:  
1. Ewa Sebastianiuk i Bartosz Goławski, 
2. Sara Najorczyk i Karol Demczuk, 3. 
Patrycja Łukaszuk i Błażej Rzymowski; kl. 
III-IV: 1. Wiktoria Polak i Marcin Bocian, 
2. Magdalena Mastowska i Rafał Żuk; 
kl. V-VI: 1. Joanna Kozak; gimnazja – kl. 
I-II: 1. Paulina Sawoniuk i Karol Polak, 2. 
Karol Kotlarek, 3. Łukasz Czyżak; kl. III:  
1. Edyta Kurelach i Mateusz Szarub-
ka. Najwięcej szczęścia miała jed-
nak Patrycja Łukaszuk z Zalesia, któ-
ra wylosowała ufundowaną przez  
J. Kulbaczyńskiego nagrodę główną 
w wysokości 100 zł.                         (mf)

Leśny Bieg Kulbaki

W Leśnej Podlaskiej po raz jedenasty 
uczczono pamięć tragicznie zmarłego 
piłkarza Dariusza Doroszuka. W turnieju 
jego imienia zwyciężył GLKS Rokitno, 
który wygrał wszystkie spotkania – 4:0 z 
Orłem Łosice, 3:0 z Agrosportem II Leśna 
Podlaska oraz po 1:0 z Janowią Janów 
Podlaski i Agrosportem I – nie tracąc w 
nich ani jednej bramki. Drugie miejsce 
zajęła Janowia, trzecie – Agrosport I, 
czwarte – Orzeł, a piąte – Agrosport II. 
Najskuteczniejszym strzelcem memo-
riału został Łukasz Malinowski (GLKS), 
który zdobył cztery bramki. Najlepszym 
zawodnikiem uznano Marcina Bodzaka 
(Janowia), a bramkarzem – Piotra Płan-
dowskiego (Agrosport). Natomiast już 
po raz dwudziesty siódmy podlaskie śro-
dowisko piłkarskie uczciło pamięć Maria-
na Kapysia, jednego z założycieli klubu 
Partyzant Piszczac, który od 1998 roku 
występuje pod nazwą Lutnia Piszczac. 
W turnieju uczestniczyło sześć drużyn, 
spośród których drugi raz z rzędu naj-
lepsi okazali się gospodarze, którzy naj-
pierw zremisowali w grupie 0:0 z GLKS 
Rokitno oraz wygrali 5:0 z Orłem Łosice, 
a następnie w finale okazali się lepsi od 
czwartoligowych rezerw Podlasia Biała 
Podlaska. Jedynego gola w decydują-
cym o zwycięstwie spotkaniu zdobył 

Do klasy okręgowej powrócili piłka-
rze zasłużonej w regionie Janowii Ja-
nów Podlaski. Chociaż przed ostatnim 
sezonem nikt nie mówił o konieczności 
awansu, to nieobecność janowian w tej 
klasie rozgrywkowej trwała tylko dwa 
lata. Zaczęto o tym wspominać dopiero 
w trakcie sezonu, wraz z kolejnymi wio-
sennymi zwycięstwami. Bardzo waż-
ne okazało się oddanie do użytku hali,  
w której piłkarze mogli zimą trenować 
dwa razy w tygodniu. A kluczowy okazał 
się mecz w Jeleńcu, wygrany na boisku 

Zwycięzcą trzeciej edycji Między-
rzeckiej Orlik Ligi Piłki Nożnej została 
Rabiosa, wyprzedzając Galacticos oraz 
TŻW. W uroczystości zakończenia cy-
klu uczestniczył poseł Franciszek Jerzy 
Stefaniuk oraz przewodniczący bialskiej 
Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk, 
który puchar za pierwsze miejsce wrę-
czył kapitanowi Rabiosy – Dawidowi 
Sobczukowi. Piłkarzom przyznano także 
nagrody indywidualne. Statuetkę dla naj-
lepszego strzelca Orlik Ligi otrzymał Bar-
tłomiej Chilimoniuk (Rabiosa), zdobywca 
18 goli. Statuetkę MVP Orlik Ligi przy-
znano Krzysztofowi Kondraciukowi (ZS 
Rogoźnica), a najlepszym bramkarzem 
uznano Gabriela Golca (MOSiR). Wszyst-
kim uczestnikom rozgrywek ufundowa-
no pamiątkowe koszulki z logiem Mię-
dzyrzeckiej Orlik Ligi Piłki Nożnej 2011,  
a uroczystość zakończył towarzyski 
mecz pomiędzy Rabiosą i samorządow-
cami, wygrany przez mistrzów ligi 7:3
.                                                                (mf)

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sza-
chowy „Gambit” w Międzyrzecu Podla-
skim wspólnie z Lubelskim Związkiem 
Szachowym i Burmistrzem Miasta Ar-
turem Grzybem zorganizował Festiwal 
szachowy. 

W ramach imprezy przeprowadzony 
został turniej szachów szybkich, turniej 
szachów klasycznych, turniej Blitza oraz 
symultana szachowa, którą na 36 sza-
chownicach poprowadził IM Zbigniew 
Księski.

Turniej szachów P-20 rozegrany  
w sobotę 9 lipca zgromadził na starcie 78 
zawodników z Polski, Białorusi i Ukrainy. 
Zwyciężyli lublinianin IM Zbigniew Księ-
ski . W ramach Festiwalu rozegrano rów-
nież II Otwarte Mistrzostwa Międzyrzeca 
Podlaskiego pod Patronatem Burmistrza 
Miasta. W turnieju głównym na starcie 
stanęło 36 szachistów. Natomiast w tur-
nieju dla zawodników z rankingiem do 
1600 zagrało 34 szachistów. Mistrzem 
Międzyrzeca Podlaskiego w 2011 roku 
został podobnie jak w roku ubiegłym 
Jan Góra reprezentujący UKS Jaćwież 
Suwałki. Najlepszym zawodnikiem  
z Międzyrzeca Podlaskiego był Łukasz 
Chomiuk, który zajął 12 miejsce.

W turnieju dla zawodników z ran-
kingiem do 1600 zwyciężył lublinianin 
Jakub Grzegorczyk. Doskonałe czwarte 
miejsce zajął zawodnik miejscowego 
MUKS Gambit Paweł Węgrzyniak.

W klasyfikacji juniorów do lat 8 zwy-
ciężył Daniel Łosicki, przed Sebastianem 
Szczęśniakiem i Pawłem Kołodziejem 
– wszyscy z Międzyrzeca Podlaskiego. 
Wśród juniorek do lat 8 najlepsze były 
zawodniczki z Międzyrzeca Podlaskiego. 
Patrycja Waszczuk przed Lilianną Czopiń-
ską i Julią Brankiewicz.

Festiwal szachowy

GLKS Rokitno i Lutnia Piszczac 
zwycięzcami dwóch memoriałów

Mariusz Płatek.  Nagrodę dla najlepszego 
zawodnika, ufundowaną przez syna by-
łego prezesa Jerzego Kapysia, otrzymał 
Leszek Strojek (Lutnia), a największą na-
dzieją piłkarską uznano jego klubowego 
kolegę Damiana Artymiuka.               (mf)

Janowia powróciła 
do okręgówki

ówczesnego lidera 3:2. Wracając z me-
czu janowianie powiedzieli sobie, że nic 
już nie stoi na przeszkodzie, by powrócić 
do klasy okręgowej. I słowa dotrzymali.

Udział w powrocie do klasy okręgo-
wej mieli: bramkarze Łukasz Daniluk i 
Tomasz Sterniczuk oraz Adam Bujalski, 
Marcin Tur, Przemysław Karpiuk, Paweł 
Kwiatkowski, Rafał Chalimoniuk, Da-
riusz Sterniczuk, Piotr Litwiniuk, Michał 
Szpański, Mariusz Siedlecki, Łukasz Cep, 
Dawid Haraszkiewicz, Marcin Bodzak, 
Piotr Doroszuk, Kamil Starostka, Pawel 
Bilicz, Łukasz Żurkowski, Sebastian Bu-
jalski, Grzegorz Doroszuk, Paweł Do-
roszuk, Tomasz Żuk, Łukasz Żółkowski  
i Adrian Chalimoniuk. Większość zawod-
ników podstawowej kadry to klubowi 
wychowankowie. W Janowii prowadzi 
się bowiem szkolenie w dwóch grupach 
młodzieżowych – juniorów oraz chłop-
ców z rocznika 2000, z którymi zajęcia 
prowadzi Jarosław Hryciuk, nauczyciel 
wychowania fizycznego w miejscowej 
szkole podstawowej.

Do nowego sezonu Janowia przy-
stąpiła z nowym trenerem Grzegorzem 
Brojkiem, ponieważ dotychczasowemu 
Andrzejowi Bujalskiemu, któremu w or-
ganizacyjnych pracach dużo pomaga żo-
na Helena, we właściwym wykonywaniu 
szkoleniowych obowiązków przeszka-
dzała praca w Białej Podlaskiej. Jak po-
wiedział: – W klasie okręgowej potrzeb-
ne jest też świeższe spojrzenie. Nie chcę, 
abyśmy byli, jak ostatnio piłkarze Dwer-
nickiego w czwartej lidze, chłopcami do 
bicia. Naszym celem jest miejsce w środ-
ku tabeli.                                               (mf)

W Orlik Lidze 
najlepsza Rabiosa
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SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska

Quiz	gościńca

S t a r a  fo t o g r a f i a

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Od 26 września do 7 października 2011 będzie trwał  nabór 
wniosków z PROW 2007-2013 na działanie „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”.  Jeśli działanie spotka się z bardzo 
dużym zainteresowaniem, może to być już ostatni nabór. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego.

Który z wymienionych podmiotów nie może być beneficjen-
tem wymienionego powyżej działania
A/  Rolnik prowadzący działalność rolniczą, ubezpieczony 
w KRUS,
B/   Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność pozarol-
niczą, ubezpieczony w ZUS,
C/  Każda osoba zameldowana na obszarze wiejskim,
D/  Rolnik prowadzący działalność rolniczą i pozarolniczą 
ubezpieczony w KRUS,

2.  Zobowiązanie po realizacji inwestycji  przez beneficjenta 
jest 5 – letnie, wyjątkiem jest 2-letnie zobowiązanie w zakre-
sie utrzymania miejsc pracy. Okres 2-letni liczony jest od:
A/  Podpisania umowy na realizację inwestycji,
B/  Podpisania umowy o pracę z zatrudnionym pracownikiem,
C/  Od dnia wypłaty pomocy,
D/ Od złożenia wniosku o płatność,

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach tego działania  na-
leży dostarczyć do Oddziału Regionalnego ARiMR:
A/  Wyłącznie osobiście,
B/   Osobiście lub można to zlecić innej zaufanej osobie,
C/   Osobiście, przez osobę upoważnioną lub pocztą,
D/   Obojętne kto dostarczy wniosek, najważniejsze aby trafił 
do biura w ARiMR.

Czas realizacji inwestycji przy nabyciu rzeczy poprzez leasing 
może trwać maksymalnie:
A/  2 lata od podpisania umowy,
B/   3 lata od podpisania umowy,
C/  5 lat od podpisania umowy,
D/  5 lat od podpisania umowy ale obecnie już tylko do 30 
czerwca 2015 r.

Bożenna Warda 
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Odpowiedzi  prosimy  nadsyłać do dnia 15 października na 
adres redakcji Gościńca.

Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 5/2011
1-B
2-A
3-B
4-C

Nagrody książkowe  (prześlemy pocztą)  za prawidłowe od-
powiedzi w konkursie otrzymują: Agnieszka Deleszkiewicz 
z Curyna i Tadeusz Krawczyk z Zabłocia

Dwór Polubicze

Szkoła Podstawowa w Wisznicach - klasa rok 1948-49

Budynek Gminy Wisznice przeniesiony w to miejsce w 1958 r

Budowa Szkoły Podstawowej w Horodyszczu w 1958 r.
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