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Galeria

Od rękodzieła
po słodkie cudeńka…
Beata Siwek jest mieszkanką
Komarna Kolonii gm. Konstantynów. Ma 36 lat. Ukończyła
Liceum Ekonomiczne o profilu
finanse i rachunkowość w Białej
Podlaskiej. Ponadto jest absolwentką kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Akademii
Podlaskiej w Siedlcach oraz pedagogiki społecznej Państwowej
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej. Od
11 lat pracuje, jako wychowawca
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie Kolonii. Zainteresowanie sztuką plastyczną
i rękodziełem artystycznym Beata
wykazywała już w dzieciństwie.
Podczas zajęć technicznych
w szkole podstawowej nauczyła
się szydełkowania. Początkowo
były to drobne elementy zdobiące
brzegi chusteczek, natomiast
z biegiem czasu zaczęła wyszywać
serwetki oraz haftować coraz bardziej skomplikowane wzory metodą krzyżykową. Przez pewien
czas interesowała się także malarstwem. Pierwszy namalowany
obraz jej autorstwa zdobi ścianę
pokoju córeczki. Talent oraz
zmysł artystyczny odziedziczyła
po rodzicach. Mama nauczyła ją
sztuki haftowania, natomiast tata
posiada zdolności techniczne oraz
artystyczne w tworzeniu wierszy
i poematów.
Od kilku lat Beata pasjonuje
się wikliną papierową, z której
wyplata przepiękne i jedyne
w swoim rodzaju ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, takie
jak: anioły, choinki, bombki, zające oraz wianki, a także koszyki
i kwiaty. Nie obce są jej także
technika decoupage oraz quilling.
Potrafi wyczarować prześliczne
choinki z makaronu, z krepiny,
czy też z rolek po papierze toaletowym.
Większość swoich rękodzielniczych prac przeznacza na
prezenty rodzinie lub znajomym.
W tym celu wykonuje niezwykle
oryginalne wiązanki ślubne, bukiety okolicznościowe, bukiety
z lizaków, życzenia w formie
książki, torty z ręczników czy

pampersów oraz zaproszenia komunijne z quallingu.
Umiejętności artystyczne
rozwija również w pracy zawodowej, gdzie wspólnie z koleżanką,
zajmują się aranżacją artystyczną
przygotowywaną na wszelkie
uroczystości i święta obchodzone
w placówce. Do wszelkich prac
artystycznych, Beata niejednokrotnie angażuje także swoich
wychowanków.
Idealnie realizuje się w dekorowaniu stołów i wnętrz na ślub,
bądź komunię świętą. Sprawia
jej to ogromną przyjemność i satysfakcję.
Poza zdolnościami artystycznymi, może poszczycić się wspaniałymi wypiekami i wytworami
cukierniczymi, takimi jak: różnokształtne ciasteczka, choinki
i domki z pierników. Aby sprawić radość córkom i rodzinie, od
niedawna zaczęła piec ozdobne
torty. Pomysł na pierwszy wypiek, w kształcie lalki barbie podsunęła jej koleżanka, natomiast
kolejne były już wytworem wyobraźni artystki.
Jak sama twierdzi, od zawsze
lubiła oryginalne, niebanalne
rzeczy, które przyciągają uwagę.
Tworząc zapomina o stresie
i problemach związanych z rzeczywistością dnia codziennego.
Jej zdaniem, jest to idealna metoda na relaks, sprzyjająca odreagowaniu wszelkich zmartwień
i nieporozumień. Swoje prace
wykonuje w każdej wolnej chwili,
pijąc poranną kawę lub wieczorem, kiedy dzieci już śpią.
Największa radość sprawia jej
tworzenie dla dwóch córek. Cieszy
się, gdy one przychodzą i mówią:
„mamo, co ty znowu wymyśliłaś,
ale masz talent, jesteś prawdziwą
artystką…”. Te słowa są dla niej
doskonałą motywacją do dalszej
pracy, do tworzenia i poszukiwania
nowych pomysłów. Ma nadzieję,
że uda jej się zaszczepić także
w córkach chęci do rozwijania
zdolności artystycznych.
Prace Beaty gościły dwukrotnie na wystawach organizowanych podczas prezentacji „Za

kolędę dziękujemy” oraz Dni
Konstantynowa, organizowanych przez władze samorządowe

gminy i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie.
(a)
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Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia.
Wielkanoc to czas, kiedy przekonujemy się, że nadzieja zawieść nie może,
że miłość nigdy nie umiera, a dobro zawsze zwycięża.
To przekonanie ludzie wiary czerpią od Zmartwychwstałego Chrystusa,
który jest tego gwarantem i źródłem w sercach wiernych.
Pragniemy tą radością zmartwychwstania dzielić się z mieszkańcami
powiatu bialskiego i wszystkimi życzliwymi nam osobami.
W trudzie, cierpieniu, niepewnej przyszłości niech sił i wytrwałości
dodaje ufność, że to wszystko jest w stanie opromienić
światło zmartwychwstania.
Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Łazowski

Przemysław Litwiniuk

Starosta Bialski

Szanowni Państwo
Przyszła do nas wiosna, intensywny czas, zwłaszcza,
że miesiąc marzec bogaty jest w różnego rodzaju rocznice
i uroczystości. Otwiera go Święto Żołnierzy Wyklętych
– przywracania pamięci o żołnierzach patriotach, o których
kazano nam zapomnieć. Potem Święto Kobiet, w które pięknie
wpisuje się Sejmik Kobiet naszego powiatu. Powitanie wiosny,
budząca się przyroda, powrót bocianów – zwiastunów wiosny,
liczne porządki w naszych domach i obejściach. Zbliżającą się
Wielkanoc. Bardzo wiele ciekawych uroczystości i spotkań.
Jednak nie można też zapomnieć o kwestii naszych rolników,
którzy znaleźli się w trudnych okolicznościach związanych
z tzw. „arykańskim pomorem świń”.
Byliśmy świadkami wspaniałej uroczystości rekonstrukcji wydarzeń męczeństwa unitów w Drelowie - wielkiej lekcji historii, wiary i patriotyzmu, która tak głęboko
poruszyła uczestników tego wspaniałego przedstawienia. Składamy gratulacje pomysłodawcom, wykonawcom
i dziękujemy za umiłowanie wiary i historii naszych praojców
unitów, którzy swoją postawą i męczeństwem dają nam wspaniały przykład jak mamy żyć obecnie.
Zachęcam Państwa do lektury naszego magazynu.
Z poważaniem

Tadeusz Łazowski
Starosta Bialski

W numerze m.in.
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K A LEN DA R I U M

1 marca
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk lętych
przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych
złożyli hołd żołnierzom podziemia
antykomunistycznego i niepodległościowego pod tablicą znajdującą
się na budynku Zakładu Karnego
w Białej Podlaskiej.
***
W Miejskim Ośrodku Kultury
w Terespolu rozegrany został drugi
turniej IV edycji Bialskiej Ligi
Szachowej. Uroczystego otwarcia
turnieju dokonał starosta Tadeusz
Łazowski, który obok prezydenta
miasta Biała Podlaska Andrzeja
Czapskiego był fundatorem nagród.
2- 5 marca
Na zaproszenie Arkadiusza Bratkowskiego, posła do Parlamentu
Europejskiego przedstawiciele
powiatu bialskiego wyjechali do
Brukseli. Delegacji przewodził
starosta Tadeusz Łazowski.
4 marca
W Lublinie miało miejsce wręczenie promesy, przewidujących
dofinansowanie zadań w ramach
przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2014 r.
dla powiatu bialskiego i gminy
Sławatycze.
6 marca
W Warszawie odbyła się konferencja „Pakt dla zdrowia”, w której
uczestniczyli m.in. starosta Tadeusz
Łazowski oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim Ireneusz Stolarczyk.
7 marca
W sali biurowca przy ul. Brzeskiej 41 po raz piąty miał miejsce Sejmik Kobiet powiatu
bialskiego. Uczestniczyło w nim
ok. 250 aktywnych pań reprezentujących gminy i miasta powiatu
bialskiego oraz przedstawicielki
Starostwa Powiatowego .
***
Trzy uczennice Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Międzyrzecu
Podlaskim zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w XII Regionalnym Konkursie Wiedzy
Ekonomicznej. Konkurs był
zorganizowany przez Collegium Mazovia Wyższą Szkołę
Innowacji w Siedlcach oraz
DOK. NA STR. 5

Obradował Zarząd Powiatu
Od ukazania się Gościńca
Bialskiego z miesiąca lutego 2014 r.
Zarząd:
- Z aopi n iow a ł projek t
uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia okręgów wyborczych,
ich numerów i granic oraz liczby
radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym dla wyboru
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
- Uzgodnił projekt decyzji
o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie
budynku warsztatu naprawy samochodów w miejscowości Tuliłów gm. Międzyrzec Podlaski.
- Wyraził zgodę na zmiany
w bud ż e c ie w d z i a le 710
w związku z przetwarzaniem
numerycznej mapy zasadniczej.
- Zaopiniowa ł projekt y
uchwał Rady Powiatu w sprawach: w y raż enia zgody na
przyjęcie w drodze darowizny
nieruchomości, w budżecie powiatu bialskiego na 2014 rok,
zmiany wieloletniej prognozy
finansowej, zatwierdzenia powiatowego programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych
na lata 2014-2022, przyjęcie powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych powiatu
bialskiego na lata 2014-2022.
- Zat w ierdził wniosek
o udzielenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze pełnej,
którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro na wycenę czynszu dzierżawnego za
nieruchomości rolne położone w
obrębie Zalutyń, wycenę działek
w Leśnej Podlaskiej, Grabanowie
i Lisznej, wycen nieruchomości
Skarbu Państwa celem ustalenia
wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności,
wyceny lokali mieszkalnych celem sprzedaży w drodze przetargu oraz wycen nieruchomości
do ustalenia odszkodowania nieruchomości przeznaczonych pod
inwestycje drogowe.
- Zatwierdził kandydaturę
na kierownika Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, filii
w Terespolu.

- Wyraził zgodę na zorganizowanie zastępstwa na stanowisku logopedy w Powiatowej
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, filia
w Międzyrzecu Podlaskim.
- Podjął decyzje w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu
na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na cele
statutowe tej jednostki tj. pod
drogi publiczne powiatowe wobec nieruchomości położonych
w gminach: Rossosz, Łomazy,
Terespol.
- Wyraził zgodę na przeznaczenie środków f inansowych na przewidywany udział
własny powiatu we wspólnym
przedsięwzięciu pn.: „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
w ramach regionalnego programu
operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020.
- W związku z pismem
Urzędu Gminy Rossosz uwzględnił tę jednostkę samorządową
jako inwestora w zadaniu budowa
chodników przy ul. Krótkiej i ul.
Lubelskiej w Rossoszu.
- Zapoznał się z informacją
o pozytywnym wyniku kontroli
finansowej w Bialskim Szkolnym
Związku Sportowym w Białej
Podlaskiej, której przedmiotem
było rozliczenie dotacji zadania
„Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej
w roku kalendarzowym 2013
w okresie od 7 stycznia do 31
grudnia 2013 r.”.
- Zapoznał się ze stanowiskiem Konwentu Powiatów
Województ wa Lubelsk iego
w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.
- Zapoznał się z decyzją
wójta gm. Biała Podlaska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej
w miejscowościach Woskrzenice
Małe i Husinka.
- Zapoznał się z uchwałą
Rady Gminy Kodeń w sprawie
udzielenia powiatowi bialskiemu
pomocy rzeczowej w postaci robocizny i części materiałów budowlanych w zakresie realizacji

budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1056 L w miejscowości Kodeń.
- Wyraził zgodę na powiększenie oferty kształcenia w Zespole Szkół w Małaszewiczach
w zawodzie technik informatyk,
w roku szkolnym 2014/2015.
- Zapoznał się z promesą
zapowiadającą podział środków
na usuwanie klęsk żywiołowych
i dofinansowanie w 2014 roku
zadania „Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej
nr 1065L Liszna – Nowosiółki
w miejscowości Liszna, zniszczonych w w yniku powodzi
w 2013 r.”
- Zatwierdził pismo do Zespołu Szkół w Małaszewiczach
w przedmiocie umieszczenia sieci
teletechnicznej w obrębie działki
powiatu bialskiego pozostającej
w trwałym zarządzie tej szkoły.
- Z aopi n iow a ł projek t
uchwały Rady Powiatu w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność starosty bialskiego.
- Uzgodnił projekty decyzji
o warunkach zabudowy inwestycji polegających na budowie
budy n k u jed norod z i n nego
w miejscowości Kaliłów gm.
Biała Podlaska, inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudow ie dwóch budy nków
magazynowych w miejscowości
Kijowiec Kolonia gm. Zalesie.
- Przyjął informację kierowników jednostek powiatowych
o dokonanych przeniesieniach planowanych wydatków bieżących.
- Wystąpił do wojewody lubelskiego o stwierdzenie z mocy
prawa własności nieruchomości
w obrębie Leśna Podlaska gm.
Leśna Podlaska zajętych pod
drogę publiczną powiatową nr
1023L Ossówka – Leśna Podlaska, które w grudniu.1998 r. były
we władaniu Skarbu Państwa.
- Zatwierdził zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dotyczącego zmiany decyzji
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz
DPS w Konstantynowie wobec nieruchomości położonych
w Konstantynowie oraz ustalenia
opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu.
Za rz ąd Pow iat u podją ł
uchwały w sprawach:

CZASOPISMO SAMORZĄDU POWIATU BIALSKIEGO

MARZEC 2014 – GOŚCINIEC BIALSKI

5

Z obrad samorządu

XXXVII sesja Rady Powiatu
28 lutego w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41
w Białej Podlaskiej miała miejsce XXXVII sesja Rady Powiatu.
Uczestniczyło w niej 17 radnych.
Przewodniczący Rady Przemysław Litwiniuk i starosta
Tadeusz Łazowski na wstępie
wręczyli radnym, którzy nie
uczestniczyli w XXXVI sesji,
medale pamiątkowe z okazji
15 lat powiatu. Po przyjęciu
porządku obrad i protokołów
z trzech ostatnich sesji radni
mogli składać swoje zapytania
i interpelacje. Poruszono następujące kwestie: organizacja
sejmiku sołtysów powiatu bialskiego (radni Romuald Kulawiec, Ryszard Boś, Arkadiusz
Maksymiuk) warunki przyznawania i rozliczania płatności
rolnośrodowiskowej w ramach
PROW 2014-2020 (radny Romuald Kulawiec), prywatyzacja
lasów państwowych (radny Romuald Kulawiec), zwrot akcyzy
oleju napędowego zużytego
do produkcji rolnej w 2014 r.,
(radny Romuald Kulawiec),
utwardzenie drogi powiatowej
*sposobu organizacji konkursu języka niemieckiego dla
uczniów szkół prowadzonych
przez powiat bialski,
* ustalenia terminów związanych z konkursem języka niemieckiego dla uczniów szkół
prowadzonych przez powiat bialski,
* udzielenie pełnomocnictwa
do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
* ogłoszenia konkursu „Czysta Ziemia” – VII edycja 2014 r.
i ustalenia jego regulaminu,
* przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
za 2013 rok i informacji o stanie
mienia powiatu bialskiego oraz
sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek powiatowych mających osobowość
prawną za 2013 rok,
* sporządzenia i ogłoszenia
wykazu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie
Zalutyń gm. Piszczac przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Elżbieta Onopiuk

na odcinku Zastawek - Kodeń,
poprzez Korzanówkę i Kopytów
oraz zakonserwowanie drogi od
krzyżówki szosy 698 w stronę
wsi Łęgi (radny Antoni Sacharuk), zajęcie się drogą powiatową
i poboczem od E30 w kierunku
Worońca (radny Tomasz Bylina),
remont cząstkowy drogi powiatowej Dubów - Ortel Książęcy
(radny Arkadiusz Maksymiuk),
dyżury na podstacjach pogotowia ratunkowego (radny Henryk Jakubiuk), wizyty delegacji
zagranicznych (radny Ryszard
Boś), st rateg ia t ra nspor t u
(radny Arkadiusz Maksymiuk),
wymiana ekranów z nieprzezroczystych na przezroczyste
przed pomnikiem ofiar Powstania Styczniowego w Białce k/
Białej Podlaskiej (radny Arkadiusz Maksymiuk), afrykański
pomór świń (radny Arkadiusz
Maksymiuk), wyjaśnienie kwoty
w budżecie powiatu (radny
Henryk Jakubiuk) oraz szczegółowego protokołowania wypowiedzi radnych (radny Tomasz
Bylina). Na interpelacje i zapytania odpowiadały następujące
osoby: powiatowy lekarz weterynarii Radomir Bańko, kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Barbara Mazurek,
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Beń, starosta bialski Tadeusz Łazowski,
dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Środowiska Mariusz Łukaszuk
oraz skarbnik powiatu Stefan
Klimiuk.
Na stę pn ie ro zpat r z ono
otrzymane od starosty bialskiego
sprawozdanie z pracy komisji
bezpieczeństwa i porządku za
2013 rok.
Potem przyszła kolej na podjęcie uchwał w następujących
sprawach:
- wyrażenia zgody na wynajem
na czas oznaczony lokali użytkowych położonych w Białej
Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej
101,
- wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony,
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

stanowiącej własność powiatu
bialskiego na rzecz województwa lubelskiego,
- przyjęcia od wojewody lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
- zmiany uchwały w sprawie
gromadzenia na wydzielonych
rachunkach dochodów jednostek budżetowych oświaty
powiatu bialskiego,
- zmian w budżecie powiatu
bialskiego na 2014 rok,
- rozpatrzenia skargi na działalność starosty bialskiego,
- zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2014 rok.
Rozpatrzono też sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych powiatu
oraz sprawozdania z działalności
za 2013 rok przedstawionych
przez komisję rewizyjną i komisje
stałe Rady Powiatu, a także sprawozdanie starosty z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy XXXIV
a XXXVII sesją. Był także czas
na zadawanie przez radnych pytań. Wśród nich pojawiły się pytania o: drogi gminne w gminie
Biała Podlaska (radny Tomasz
Bylina), osoby reprezentujące
Radę w komisji opiniującej oferty
dot. realizacji zadań z zakresu
kultury fizycznej i turystyki oraz
radnych w komisji przetargowej
(radny Tomasz Bylina), nieruchomości w Grabanowie mające zostać oddane w dzierżawę
(radny Tomasz Bylina), przyczynę objęcia planem budowy
trasy rowerowej tylko części powiatu bialskiego (radny Ryszard
Boś), o odcinki dróg do remontu
(radny Ryszard Boś). Na zapytania radnych odpowiedzi udzielili:
Krystyna Beń, dyrektor wydziału
geodezji, katastru i nieruchomości Stanisław Bryndziuk, dyrektor wydziału spraw społecznych
Marianna Tumiłowicz.
Na koniec przyjęto stanowisko w sprawie bardzo trudnej
sytuacji hodowców i przetwórców
trzody chlewnej, w odniesieniu
do ujęcia powiatu bialskiego jako
obszaru zakażonego w związku
z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń w województwie
podlaskim.
Anna Jóźwik

K A LEN DA R I U M
Maz ow ieck iego Kuratora
Oświaty. Najlepszą szkołą został
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim.
10 marca
W Lublinie miało miejsce posiedzenie zespołu parlamentarnego
posłów z Lubelszczyzny na temat
„Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie”
11 marca
W bialskim Urzędzie Miasta
odbyło się podsumowanie Konkursu Biblijnego pod hasłem:
„Spotkania z Jezusem w Ewangelii Świętego Jana”. Brała w nim
udział młodzież gimnazjalna
również z powiatu bialskiego.
11-12 marca
W Lublinie kadra kierownicza
szkół i poradni psychologiczno
- pedagogicznej prowadzonych
przez powiat bialski oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego
uczestniczyła w szkoleniu nt.
Efektywna ewaluacja w praktyce.
***
Z inicjatywy Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP oraz
Komendy Miejskiej PSP w Białej
Podlaskiej w świetlicy komendy
odbyła się narada robocza poświęcona zagadnieniom związanym z bieżącą działalnością
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w powiecie bialskim.
12 marca
W siedzibie Ośrodka Francuskiego
w Białej Podlaskiej odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Deux-Sevres-Region Biała Podlaska.
13 marca
W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic.
14 marca
W Łosicach starosta Tadeusz Łazowski wraz z 13 wójtami spotkał
się z wicepremierem Januszem
Piechocińskim. Spotkanie samorządowców z wicepremierem
miało na celu omówienie i przedstawienie bardzo trudnej sytuacji rolników wynikłej z sankcji
wobec powiatów związanych
z pojawieniem się w województwie podlaskim przypadków
afrykańskiego pomoru świń.
17 marca
Z inicjat y w y Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania
DOK. NA STR. 6
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Z obrad samorządu
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odbyła się konferencja dotycząca
stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w powiecie bialskim
oraz funkcjonowania Lokalnych
Grup Działania w nowym okresie programowania 2015-2020.
***
W Białej Podlaskiej odbyło się
posiedzenie kapituły konkursu
Nagrody Biznesowej BPIG –edycja II -za 2013 r. Współorganizatorem konkursu jest również
starosta bialski.
18 marca
Odbyły się obrady komisji bezpieczeństwa i porządku przy staroście bialskim.
***
W gabinecie starosty miało miejsce
spotkanie ze strażakami ochotnikami z Brześcia na czele z Aleksandrem Sawczukiem i Zbigniewem
Łaziukiem, komendantem PSP.
19 marca
Muzeum w Romanowie odwiedziła Barbara Wachowicz, która
opowiadała o Józefie Ignacym
Kraszewskim. Na spotkanie zjawiło się wiele zacnych osób ze
starostą Tadeuszem Łazowskim.
***
Tego samego dnia z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego
z inicjatywy starosty bialskiego
złożono kwiaty pod pomnikami
i miejscami pamięci. Uroczystości
odbyły się w Sitniku (gm. Biała
Podlaska), Leśnej Podlaskiej, Mariampolu (gm. Leśna Podlaska),
Konstantynowie, Janowie Podlaskim i Białej Podlaskiej.
20 marca
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej
Podlaskiej zorganizowano spotkanie z komendantem głównym
Państwowej Straży Pożarnej gen.
bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem. Miało na celu m.in. omówienie ogólnopolskiego Święta
Strażaka w Białej Podlaskiej.
21 marca
Z Pratulina rozgłośnie radiowe
Radio Wnet, Radio Warszawa,
Radio Łomża i Radio Rzeszów
nadały wspólny materiał poświęcony powiatowi bialskiemu,
a szczególnie promujący Pratulin.
Wśród licznych gości zaproszonych do rozmowy był także starosta Tadeusz Łazowski.
DOK. NA STR. 7

XXXVIII sesja Rady Powiatu

24 marca br. w Urzędzie
Gminy Terespol w Kobylanach
miała miejsce pierwsza wyjazdowa, choć już XXXVIII sesja
Rady Powiatu. Uczestniczyło
w niej 16 radnych powiatowych.
Po przyjęciu porządku obrad
i protokołu z ostatniej sesji radni
mogli składać swoje zapytania
i interpelacje. Poruszono następujące kwestie: afrykański pomór
świń, dodatkowe pieniądze na
drogi, odniesienie się do raportu
Urzędu Marszałkowskiego nt.
powiat bialski - obszar stagnacji
(radny Ryszard Boś), stan dzików i bobrów na terenie powiatu
bialskiego (radny Antoni Sacharuk), kontrola doraźna dotycząca
modernizacji ewidencji gruntów
i budynków: obręb Lubenka, Kodeń, Leśna Podlaska, Piszczac,
Drelów (radny Marek Uściński).
Na interpelacje i zapytania
radnych odpowiedzieli: dyrektor wydziału geodezji, katastru
i nieruchomości Stanisław Bryndziuk, dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych Krystyna Beń,
dyrektor wydziału rolnictwa
i środowiska Mariusz Łukaszuk,
wicestarosta Jan Bajkowski oraz
starosta Tadeusz Łazowski.
Po dyskusji przyjęto „Sprawozdanie z działalności komendanta miejskiego Policji oraz
informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego
na terenie powiatu za 2013 rok”
i „Informacji komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok”.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
• wyrażenia zgody na przyjęcie
w drodze darowizny nieruchomości;
• przyjęcia powiatowej strategii
rozwiązy wania problemów
społecznych powiatu bialskiego
na lata 2014-2022;
• zatwierdzenia powiatowego
programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych na
lata 2014-2022;

Powiat bialski

Przygotowania do zadań oświatowych
31 marca br. w siedzibie
Starostwa Powiatowego odbyła
się narada w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015.
W spotkaniu ze starostą Tadeuszem Łazowskim uczestniczyli
dyrektorzy szkół i powiatowej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor wydziału spraw
społecznych Starostwa Marianna
Tumiłowicz oraz inspektorzy ds.
oświaty. Starosta zobrazował
bieżący stan oświaty w powiecie oraz omówił kwestie finansowe poszczególnych jednostek.
Przedstawił też strategię oświatową powiatu, w tym politykę
kadrową. Zobowiązał dyrekto-

rów do wypłaty podwyżek dla
pracowników niepedagogicznych
z wyrównaniem od stycznia br.
W drugiej części narady dyrektor Tumołowicz zreferowała
szczegółowe zasady organizacji
roku szkolnego 2014/2015 oraz
zadania stawiane przed dyrektorami placówek. Podczas
spotkania ustalono niezbędną
dokumentację, jaką dyrektorzy
winni dołączyć celem zatwierdzenia arkuszy organizacji roku
szkolnego. Spotkanie stanowiło
okazję do dyskusji o potrzebach
szkół i poradni powiatowej,
a także ich oferty edukacyjnej.
Monika Dadacz

• określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na które
przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku;
• zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2014 rok;
• zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
• rozpatrzenia skargi na działalność starosty bialskiego.
Przyjęto także sprawozdanie
starosty z pracy Zarządu Powiatu
pomiędzy sesjami.
Anna Jóźwik

Podziękowanie
starosty

Wsparcie dla
Polaków na
Litwie

Z inicjatywy starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego
została zorganizowana zbiórka
pieniężna na rzecz samorządu
wileńskiego z racji krzywdzących
działań władz litewskich dotyczących Polaków żyjących na Litwie i używania języka polskiego.
Trwała ona w styczniu i lutym
br. W trakcie zbiórki prowadzonej przez jednostki samorządów
z terenu powiatu bialskiego oraz
Starostwo Powiatowe i pozostałe
jednostki powiatu bialskiego zebrano kwotę 8245 zł, która została przekazana na Litwę. Osoby
i instytucje, które chciałyby jeszcze wesprzeć tą akcję poprzez
przekazanie środków finansowych na Litwę proszę o wpłaty
na wskazane konto: Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie. Kod organizacji:
186485331. Konto: Bank „DNB”
Lietuva, NIP 40100 Rachunek
LT09 4010 0510 0181 1612
z dopisk iem „ SOL I DA RNOŚĆ”. „Za wszelkie formy
wsparcia i środki f inansowe
serdecznie dziękuję. Wszystkim
osobom, które wsparły mój apel
w imieniu naszych rodaków na
Litwie składam podziękowania.
Tam, gdzie mieszkają Polacy –
tam jest Polska.” - wicestarosta
bialski Tadeusz Łazowski.
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Biała Podlaska

Spotkanie ministra
z rolnikami i hodowcami

W burzliwej atmosferze
przebiegło spotkanie ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z hodowcami
trzody chlewnej i przetwórcami wieprzowiny w Białej
Podlaskiej. 8 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zebrało się ponad pięćset
osób, z powiatów: bialskiego,
łosick iego i w łodawsk iego.
Zebranie odbyło się w związku
z objęciem naszego terenu strefą
buforową, z powodu znalezienia
w województwie podlaskim padłych dzików, u których stwierdzono wirusa afrykańskiego
pomoru świń. Konsekwencją
znalezienia się w strefie buforowej stała się blokada sprzedaży
tuczników i mięsa wieprzowego z
tego terenu. Problem jest niezwykle poważny, w samym powiecie
bialskim znajduje się ponad 400
tysięcy sztuk świń, których nie
można sprzedać, a jak wiadomo
zwierzęta jeść muszą a pasza
kosztuje. Natomiast zakłady
przetwórcze nie chcą przyjmować tuczników ze strefy buforowej, mimo że są one zdrowe.
Taki utrzymujący się stan może
doprowadzić do bankructwa
wielu gospodarstw. Hodowcy
podkreślili, że dalsze przetrzymywanie świń, oprócz skutków
ekonomicznych mogą wywołać
prawdziwe problemy epidemio-

logiczne. Przybyli na spotkanie
domagali się od ministra zniesienia strefy buforowej z powiatów
województwa lubelskiego, które
są oddalone od miejsca znalezienia zarażonych dzików o ponad
200 kilometrów. Dopytywali się
również, czy są jakieś plany na
rozładowanie rynku. Minister
zapewniał, że są zabezpieczone
pieniądze na skup nadwyżek
świń ze strefy buforowej, ale
muszą się tym zająć prywatne
firmy, z którymi podpisane będą
odpowiednie umowy. – Szukamy i czekamy na zgłoszenie
chętnych firm – powiedział Stanisław Kalemba. Swoją pomoc
zaoferował właściciel firmy Felix
z Rossosza – Feliks Ossowski,
jego firma może ubić 250 sztuk

dziennie. Minister poinformował
zebranych, że niebawem ruszy
unijny program pokrywania strat.
Zapewniał, że polski rząd nie
zostawi rolników samych sobie.
Zebrani domagali się przeprowadzenia odstrzału dzików, które
są głównymi nosicielami choroby.
Wnioski te poparli poseł Franciszek Stefaniuk i wójt gminy
Janów Podlaski Jacek Hura.
Gdy minister stwierdził, że Unia
Europejska jest temu przeciwna,
poseł Stefaniuk zaprotestował
mówiąc, że nie wyobraża sobie,
aby za cenę bytu setek mieszkańców powiatu dbać o dobre samopoczucie dzików, jak to było,
m.in. przy budowie obwodnicy
Augustowa w Dolinie Rospudy.
Minister zaprosił na spotkanie
robocze do Ministerstwa Rolnictwa dziesięcioosobową grupę
przetwórców i hodowców. Na
godzinę przed spotkaniem z ministrem Rada Powiatu bialskiego
przyjęła stanowisko w powyższej
sprawie, w którym domaga się
podjęcia pilnych zadań w zakresie: ograniczenia obszaru zagrożonego ASF; zorganizowania
skupu interwencyjnego; wypłaty
rekompensat hodowcom za utracone dochody; dopłaty do przechowalnictwa przetwórcom mięsa
wieprzowego; odstrzału dzików
na zagrożonych terenach przygranicznych; rzetelnego przekazu informacji o istniejącym zagrożeniu.
Petycja została wysłana do: ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, ministra rolnictwa
Stanisława Kalemby, posłów z powiatu bialskiego, wojewody lubelskiego i marszałka województwa
lubelskiego.
Mariusz Maksymiuk

Konferencja w Warszawie

Pakt dla zdrowia
6 marca w Warszawie odbyła
się konferencja „Pakt dla zdrowia”, w której uczestniczyli m.in.
starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu
Podlaskim Ireneusz Stolarczyk.
Organizatorami konferencji byli:
wicemarszałek Sejmu Eugeniusz
Grzeszczak oraz przewodniczący

Klubu Parlamentarnego PSL Jan
Bury. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie zdrowia publicznego (sposób
organizacji świadczeń), finansowanie świadczeń zdrowotnych
oraz zwiększanie ich dostępności.
Ponadto wymieniono doświadczenia oraz dyskutowano na tak
ważne tematy społeczne.
AJ

K A LEN DA R I U M

24 marca
W Urzędzie Gminy Terespol
w Kobylanach odbyła się wyjazdowa sesja Rady Powiatu oraz
wspólne posiedzenie Rady Powiatu, Rady Miasta Terespol
i Rady Gminy Terespol w 220. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
25 marca
W Zespole Szkół w Łomazach
zorganizowane zostały uroczystości związane z Rokiem
Kościuszkowskim w powiecie
bialskim i świętem patronalnym
szkoły. Powiat reprezentował wicestarosta Jan Bajkowski.
26 marca
W Warszawie miała miejsce konferencja dotycząca sieci szerokopasmowej, w której uczestniczyli starosta
Tadeusz Łazowski oraz dyrektor wydziału organizacyjno-administracyjnego Henryk Marczuk.
27-28. marca
W Brześciu odbyła się międzynarodowa konferencja i posiedzenie
komisji ds. rozwoju szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr
- Prypeć - Dniepro- Bużański
Kanał Wodny - Muchawiec –
Bug - Wisła. Uczestniczyli w niej:
starosta Tadeusz Łazowski i wójt
gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.
27 marca
W Białej Podlaskiej odbyło się
już kolejne spotkanie Powiatowej
Rady Zatrudnienia.
29 marca
W Konstantynowie odbył się
turniej wyciskania sztangi leżąc.
29 marca
W Państwowej Szkole Wyższej im Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej odbyły się
Międzynarodowe Wschodnie
Targi Eventowe. Zorganizowali
je Wschodnie Konsorcjum Eventowe & Agencja Underground.
30 marca
W Drelowie miała miejsce rekonstrukcja męczennictwa unitów drelowskich, zorganizowana
przez parafię pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Drelowie,
samorząd gminy Drelów, społeczność Gimnazjum nr 1 im.
Unitów Drelowskich, Gminne
Centrum Kultury i Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania.
31 marca
Odbyła się narada z dyrektorami
szkół prowadzonych przez powiat bialski.
(IK)
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Konferencja w Brześciu

Międzynarodowy
szlak wodny
W dniach 27-28 marca br.
miała miejsce międzynarodowa
konferencja i pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Szlaku
Wodnego E-40 na odcinku
Dniepr- Prypeć- Dniepro- Bużański Kanał Wodny- Muchawiec- Bug- Wisła. Do Brześcia
przyjechali przedstawiciele or-

których przechodzi połączenie
E-40, instytutów naukowych,
organizacji pozarządowych oraz
zainteresowani kwestią rozwoju
połączenia transportu wodnego.
Wśród nich byli także: starosta
bialski Tadeusz Łazowski oraz
wójt gminy Terespol Krzysztof
Iwaniuk. Podczas konferencji

ganizacji międzynarodowych,
placówek dyplomatycznych, ministerstw transportu, ochrony
środowiska, agencji zasobów
wodnych, regionalnych i lokalnych władz, przez terytorium,

przybliżono cele i zadania wynikające z projektu „Odtworzenie szlaku wodnego E-40
na odcinku Dniepr-Wisła: od
strategii do planowania” (realizowanego w ramach Programu

Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina
2007-2013), jego znaczenie i perspektywy transportowego połączenia wodnego E-40. Przyjęto
także deklarację poparcia dla partnerów projektu w ich działaniach
na rzecz rozwoju głównego szlaku
wodnego o znaczeniu międzynarodowym.
Projekt o łącznej wartości
912 tys. 657 euro (w tym 821
tys. 281 euro współfinansowanie
z UE) ma na celu „określenie optymalnego wariantu odtworzenia
szlaku E-40 w drodze opracowania wszechstronnego studium
wykonalności, stworzenie stałej
międzynarodowej komisji ds. odtworzenia i działalności szlaku
E-40, jak również promowanie

pomysłu odtworzenia na szczeblu
międzynarodowym i krajowym”.
Partnerem głównym tego trwającego 24 miesiące przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo
Państwowe „Dniepro-Bużański
Szlak Wodny” (Białoruś), natomiast wśród partnerów jest Urząd
Marszałkowski Województwa
Lubelskiego.
Na zakończenie pierwszego
dnia obrad uczestnicy mieli możliwość zwiedzić zrekonstruowane
urządzenia hydrotechniczne Kanału Dniepro-Bużańskiego.
Drugi dzień konferencji miał
w ymiar roboczy, utworzono
grupy Komisji ds. Szlaku Wodnego E-40 i odbyła się pierwsza
sesja ich obrad.
Anna Jóźwik

Powiat bialski

Rekompensaty
dla rolników

W związku z wystąpieniem
dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików
w powiecie sokólskim województwa podlaskiego, na podstawie
Decyzji Wykonawczej Komisji
z 18 lutego br., dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu
do afrykańskiego pomoru świń
w Polsce, powiat bialski został
uznany za obszar zakażony.
Uznanie powiatu bialskiego
za obszar zakażony i wprowadzenie na jego obszarze restrykcyjnych obostrzeń dotyczących
hodowli trzody chlewnej i obrotu wieprzowiną, spowodowało
bardzo trudną sytuację na tym
rynku. W związku z zaistniałą
sytuacją Rada Powiatu podjęła
uchwałę 28 lutego w sprawie bardzo trudnej sytuacji hodowców
i przetwórców trzody chlewnej,
a Zarząd Powiatu zajął dwa stanowiska 24 lutego i 14 marca
w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do
zmiany lub wycofania niekorzystnych przepisów. Uchwała Rady
Powiatu i stanowiska Zarządu
Powiatu zostały przekazane ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, wiceprezesowi Rady Ministrów, wojewodzie lubelskiemu

oraz posłom i senatorom z powiatu bialskiego.
Zorganizowano spotkania
rolników z władzami samorządowymi i państwowymi, w których uczestniczyli między innymi:
minister rolnictwa i rozwoju wsi
Stanisław Kalemba, podsekretarz
stanu Tadeusz Nalewajek, wicewojewoda lubelski Marian Sterownik,
starosta Tadeusz Łazowski, a także
wójtowie z powiatu bialskiego. Na
terenie powiatu bialskiego 1314 marca pomiędzy Zalesiem,
a Wólką Dobryńską został zorganizowany protest hodowców
trzody chlewnej, polegający na
spowolnieniu ruchu tranzytowego
na drodze krajowej A2.
W rozwiązanie problemu
zaangażował się wicepremier Janusz Piechociński, który osobiście
spotkał się z protestującymi rolnikami w Łosicach. W spotkaniu
uczestniczył również starosta bialski Tadeusz Łazowski i wójtowie
z terenu powiatu bialskiego.
Obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 marca,
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego
pomoru świń, jest możliw y
DOK. NA STR. 9
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działu rolnictwa i środowiska
Starostwa Powiatowego i Jarosław Dubisz, dyrektor Zespołu
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. W trakcie pobytu samorządowcy brali udział
w licznych seminariach i spotkaniach, m.in. z europarlamenta-

rzystą Jarosławem Kalinowskim.
Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z pracą i funkcjonowaniem struktur europejskich,
a także mieli możliwość zwiedzić
Parlament i piękne zakątki stolicy
Belgii.
AJ

Spotkanie z wicepremierem
W Łosicach
14 marca w Łosicach starosta
Tadeusz Łazowski wraz z wójtami
z powiatu bialskiego i włodawskiego spotkali się z wicepremierem Januszem Piechocińskim.
Spotkanie samorządowców z wicepremierem miało na celu omó-

wienie i przedstawienie bardzo
trudnej sytuacji rolników wynikłej
z sankcji wobec powiatów związanych z pojawieniem się w województwie podlaskim przypadków
afrykańskiego pomoru świń.
AJ

Samorządowcy w Brukseli
W dniach 2-5 marca na
zaproszenie Arkadiusza Bratkowskiego, posła do Parlamentu
DOK. ZE STR. 8

handel trzody chlewnej na terenie powiatu bialskiego. Rolnicy
sprzedają tuczniki bezpośrednio
do rzeźni lub za pośrednictwem
miejsc do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie
skupu świń, tzw. punktów skupu
świń. Wsparcie finansowe będzie
udzielane do świń o masie od 50
kg oraz macior o masie od 160
kg. Rekompensaty określono na
poziomie 35,7 euro/100 kg masy
tuszy. W przypadku tusz o masie
powyżej 100 kg wsparcie będzie
ograniczone do 35,7 euro/tuszę. W przypadku tusz poniżej
100 kg, poziom wsparcia będzie
odpowiednio redukowany. Producenci chcący uzyskać wsparcie złożą wnioski do Agencji
Rynku Rolnego. W celu udokumentowania posiadania i sprzedaży świń wnioskodawcy będą
zobligowani do przedstawienia
kopii: faktur sprzedaży świń,
świadectw zdrowia świń i pozwoleń na przemieszczanie świń
objętych fakturami, informacji
o masie sprzedanych zwierząt.
Rekompensaty dla producentów
rolnych z powiatu bialskiego będą
przysługiwały za dostarczone do
ubojni świnie w okresie od 26 lutego do 28 marca.
Mariusz Łukaszuk

Europejskiego odbył się wyjazd
studyjny samorządowców do
Brukseli. W pięćdziesięcioosobowej grupie z województwa
lubelskiego byli obecni także
przedstawiciele powiatu bialskiego: starosta Tadeusz Łazowski; wójt gminy Tuczna Zygmunt
Litwiniuk; wójt gminy Rossosz
Kazimierz Weremkowicz; Mariusz Łukaszuk, dyrektor wy-

Biała Podlaska

Komendant główny PSP
w bialskiej komendzie

20 marca gościł w bialskiej
straży komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał

brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Towarzyszyli mu z ramienia PSP: komendant Centralnej

Szkoły PSP w Częstochowie st.
bryg. Marek Chmiel, komendant
wojewódzki PSP w Lublinie st.
bryg. Tadeusz Milewski, zastępca
podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Białymstoku
bryg. Andrzej Sobolewski oraz
z ramienia samorządu starosta
bialski i jednocześnie prezes ZO
PSP w Białej Podlaskiej dh Tadeusz Łazowski i prezydent miasta
Andrzej Czapski. Komendant
miejski PSP st. bryg. Zbigniew
Łaziuk zapoznał gości z wyposażeniem jednostki ratowniczo-gaśniczej w Białej Podlaskiej
oraz funkcjonowaniem stanowiska kierowania KM PSP, a także
z warunkami służby strażaków
bialskiej komendy. Podczas wizyty Wiesław Leśniakiewicz
omówił z prezydentem Andrzejem Czapskim organizację
obchodów ogólnopolskich Dnia
Strażaka, które odbędą się 10
maja w Białej Podlaskiej.
(a)

10

GOŚCINIEC BIALSKI – MARZEC 2014

CZASOPISMO SAMORZĄDU POWIATU BIALSKIEGO

Biała Podlaska

Obchody Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
„Tr zeba wspomnieć
wszystkich, zamordowanych rękami także polskich
instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na
usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba
ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać
prawdy naszej przeszłości,
w tym decydującym momencie dziejów”
Po raz kolejny z inicjatywy
funkcjonariuszy Służby Więziennej przedstawiciele władz
samorządow ych oraz służb
mundurowych garnizonu bial-

licą umieszczoną na budynku
zak ładu karnego przy ulicy
Prostej, upamiętniającą akcję
Armii Krajowej oswobodzenia
spod ręki oprawców NKWD
oraz UB 120 towarzyszy broni
przetrzymywanych w bialskim
więzieniu, uczestnicy oddali
honory, złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze – znaki
pamięci. W tej podniosłej chwili
udział wzięli: starosta Tadeusz
Łazowski, prezydent Andrzej
Czapski, sekretarz gminy Grażyna Majewska, specjalista ds.
wojskowych i obrony cywilnej
bialskiej gminy Czesław Pikacz.
Służba Więzienna reprezentowana była przez dyrektora tutejszej jednostki penitencjarnej
ppłk. Leszka Wojciechowskiego,
któremu towarzyszyli funkcjonariusze służb mundurowych: st.

skiego złożyli w pierwszy dzień
marca hołd żołnierzom podziemia antykomunistycznego
i niepodległościowego. Pod tab-

bryg. PSP Zbigniew Łaziuk, naczelnik UC w Białej Podlaskiej
mł. insp. celny Jarosław Zozula,
komendant placówki SG mjr

Jan Paweł II

SG Wojciech Rogowski, naczelnik wydziału kryminalnego
KMP nadkom. Robert Bielecki, zastępca komendanta WKU
mjr Grzegorz Celiński, prezes
Związku Żołnierzy WP płk rez.
Rudolf Somerlik oraz przewodniczący koła EiR SW st. chor.
rez. Jan Pniewski.
Należy przypomnieć, iż ustanowienie przez Sejm 11 lutego
2011 roku, 1 marca, jako Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych nie jest przypadkowe.
To właśnie 1 marca 1951 roku
w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy,
czyli tzw. „metodą katyńską”,
zamordowali przywódców IV
Zarządu Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca,

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do
powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa
polskiego wobec narzuconej,
obcej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim
bezpośrednio 150-200 tysięcy
konspiratorów, zgrupowanych
w oddziałach o bardzo różnej
orientacji. Dwadzieścia tysięcy
z nich walczyło w oddziałach
partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie
zapew niając y pa r t y zantom
aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba
jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych
organizacji młodzieżow ych,

Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela oraz Józefa Rzepkę.
Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku
dzieło Armii Krajowej.
Jakim torturom poddawani
byli żołnierze, którzy jawnie
przeciwstawiali się władzy ludowej, świadectwem niechaj
będą słowa w y powiedziane
przez wspomnianego Łukasza
Cieplickiego w trakcie rozprawy:
„W czasie śledztwa leżałem skatowany w kałuży własnej krwi.
Mój stan psychiczny był w tych
warunkach taki, że nie mogłem
sobie zdawać sprawy z tego, co
pisał oficer śledczy”.
Zajęcie Polski przez Armię
Czerwoną i włączenie połowy
jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi
byli walczyć o odzyskanie niepodległości, suwerenności, wypełnić złożoną przysięgę.

sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę
ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy
Wyk lęt ych. Ostatni „leśny”
żołnierz ZWZ-AK, a później
WiN – Józef Franczak „Laluś”,
legenda Lubelszczyzny - zginął
w walce z oddziałami UB 21
października 1963 roku.
Cytując uzasadnienie do sejmowego projektu: „Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu
dla żołnierzy drugiej konspiracji
za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną
w obronie Ojczyzny” - pamiętajmy, że uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych jest formą uczczenia
ich walki i ofiary, ale także bólu
i cierpienia, jakich doznawali
przez wszystkie lata PRL i ciszy
po 1989 roku.
mł. chor. Paweł Waszczuk
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Oddali hołd marszałkowi
Z okazji imienin marszałka
Józefa Piłsudskiego z inicjatywy
starosty bialskiego złożono kwiaty
pod pomnikami i miejscami pamięci związanymi z tą wielką

kwiaty i symboliczny znicz złożyli: starosta Tadeusz Łazowski,
sekretarz powiatu Jan Jańczuk,
dyrektor Zakładu Karnego w
Białej Podlaskiej ppłk. Leszek

postacią, szczególnie upamiętniającymi przemarsz Legionów
Piłsudskiego po Podlasiu. Uroczystości, które odbyły się w Sitniku (gm. Biała Podlaska), Leśnej
Podlaskiej, Mariampolu (gm.
Leśna Podlaska), Konstantynowie, Janowie Podlaskim i Białej
Podlaskiej 19 marca dowodzą, że
pamięć o marszałku Piłsudskim
jest ciągle żywa w społecznościach
lokalnych i świadczy o szacunku
do przeszłości oraz wdzięczności za niepodległość naszej ojczyzny. Trzeba podkreślić, że

Wojciechowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej st. bryg. Zbigniewa Łaziuka, zastępca komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Białej Podlaskiej
mjr Grzegorz Celiński, zastępca
komendanta Policji mł.insp. Jerzy
Kwaśniewski, por. Marek Zięba
ze Straży Granicznej, a przede
wszystkim społeczność gminy
Biała Podlaska z wójtem Wiesławem Panasiukiem na czele.
Były obecne poczty sztandarowe
i uczniowie placówek oświato-

przedwojenne obchody imienin
marszałka miały rangę święta narodowego. Cieszy, zatem fakt, że
ta tradycja została reaktywowana.
W Sitniku pod pomnikiem upamiętniającym postać marszałka

wych z gminy. Przed złożeniem
kwiatów słowo o historii obecności Piłsudskiego i jego legionów
na Podlasiu powiedział do zebranych dr Szczepan Kalinowski,
regionalista.

Pod pomnikiem w Leśnej
Podlaskiej społeczność gminy
reprezentował wójt Marian
Tomkowicz. Również i tutaj były
obecni przedstawiciele powiatu
oraz służ mundurowych. Następnie zebrani udali się do Mariampola, gdzie miejscowa ludność

z funduszu sołeckiego odnowiła
kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego. Widać było, że społeczność postarała się, aby to miejsce
było wyróżnione. Na złożenie
kwiatów przybyli obok sołtysa,
także inni mieszkańcy wioski,
a wśród nich Albina Mirończuk,
która uczestniczyła w odsłonięciu
kopca prawie 80 lat temu.

W Konstantynowie na delegację z powiatu i służby mundurowe czekała młodzież szkolna
z opiekunami oraz poczty sztandarowe i wójt gminy Romuald
Murawski. Tak, jak przy każdym
pomniku pamięci, do zebranych
kilka słów powiedzieli: starosta
bialski i wójt gminy, dziękując za
obecność przybyłym. Szczepan
Kalinowski mówił o dziejowych
wydarzeniach związanych z postacią wielkiego męża stanu.
Kwiaty złożono także pod
pomnikiem w Janowie Podlaskim. Tutaj społeczność gminy
i szkolną reprezentowali uczniowie zajęć edukacyjnych z policji
i straży granicznej Zespołu Szkół
w Janowie Podlaskim z opiekunami i dyrektorem Jarosławem
Dubiszem na czele.
Ostatni przystanek w tym
swoistym rajdzie patriotycznym
był w Białej Podlaskiej. Na fasadzie dworca PKP znajduje się
tablica pamiątkowa związana ze
spotkaniem marszałka z delegacją
obywateli i dekoracją medalami
dowódcy i żołnierzy 34. Pułku
Piechoty. Służby mundurowe
oraz przedstawiciele powiatu i tu
złożyli kwiaty z okazji imienin
Józefa Piłsudskiego.
Anna Jóźwik

Województwo lubelskie

Promesa dla powiatu
i gminy Sławatycze
W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 4 marca wręczono promesy dotacji celowych
przedstawicielom samorządów
z terenu województwa lubelskiego. Są one przyznane przez
ministra administracji i cyfryzacji
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczenie wąwozów lessowych przed erozją.
Z województ wa lubelskiego
przyznano je 17 jednostkom
samorządu terytorialnego (15
gminom i 2 powiatom), w tym
powiatowi bialskiemu i gminie
Sławatycze. Mają one służyć
na realizację zadań związanych
z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych z lat 2010-2013,
powstałych w infrastrukturze
publicznej. W przypadku po-

wiatu bialskiego otrzymał on
promesę na 420 000 zł na zadanie: „Przebudowa przepustów
w ciągu drogi powiatowej nr
1065L Liszna-Nowosiółki w km
0+336 i w km 0+838 w miejscowości Liszna zniszczonych w wyniku powodzi w 2013 r.”
Z rąk wojewody lubelskiego
Jolanty Szołno-Koguc promesę
w imieniu samorządu powiatu
odbierał Henryk Marczuk, dyrektor wydziału organizacyjno-administracyjnego Starostwa
Powiatowego i Kazimierz Rzychoń, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności. Natomiast z gminy
Sławatycze wójt Dariusz Trybuchowicz.
Anna Jóźwik
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Obchody Roku
Kościuszkowskiego
w powiecie
Radni powiatowi zainicjowali obchody Roku Kościuszkowskiego w powiecie bialskim.
Zdecydowano o tym w Kobylanach na wspólnym posiedzeniu
Rady Powiatu oraz samorządów
miasta i gminy Terespol. 24
marca po 220 latach od rozpo-

„Patrz,
Kościuszko,
na nas
z nieba”

częcia insurekcji kościuszkowskiej było to doniosłe wydarzenie.
Z jednej strony pierwsze trójstronne posiedzenie rad wokół wspólnej sprawy, z drugiej
pierwsze wyjazdowe w powiecie
bialskim. Urząd Gminy Terespol
nie był też miejscem przypadkowym dla tego przedsięwzięcia,
albowiem pod Terespolem odbyła
się jedna z największych bitew
insurekcji, choć przegrana dla
strony polskiej. Uroczysta sesja
rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.
Za stołem prezydialnym zasiedli:
przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Miasta Terespol Jarosław Tarasiuk, przewodniczący

Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk oraz starosta
bialski Tadeusz Łazowski, burmistrz Terespola Jacek Danieluk
i wójt gminy Terespol Krzysztof
Iwaniuk. Przemysław Litwiniuk przedstawił cel spotkania
oraz powitał przybyłych, którymi byli: radni, przedstawiciele
służb mundurowych, pracownicy
trzech urzędów, oraz przedstawiciele Bractwa Kurkowego.
Młodzież przybliżyła tematykę insurekcji oraz jej głównego
bohatera Tadeusza Kościuszkę.
Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny wykonali uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu i Zespołu Szkół
im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach. Przygotowali ich do
występu nauczyciele: Marzena
Litwiniuk i Marta Antonowicz
oraz Tomasz Jezuit. Swoje zaangażowanie wykazali także dyrektorzy powyższych szkół: Tomasz
Oleszczuk oraz Jolanta Wałach.
Młodzież, nauczyciele i dyrekcja
otrzymali z rąk starosty i przewodniczącego Rady Gminy Terespol
pamiątkowe upominki i dyplomy.
Podczas spotkania zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpień
władz samorządowych. Starosta
bialski, w krótkim rysie wskazał
konieczność pamięci o wielkich
wydarzeniach i osobach w historii Polski i podlaskiej ziemi, aby

służyć dobru najwyższemu podobnie, jak to czynili bohaterowie
przeszłości. Burmistrz Terespola
pochwalił inicjatywę i wszystkie
przedsięwzięcia odbywające się
na terenie powiatu w związku z
Rokiem Kościuszkowskim, a jednocześnie zaprosił na odsłonięcie pomnika w Terespolu. Wójt
gminy Terespol mówił o współczesnych wyzwaniach, które stoją
przed gminą i powiatem, a jako
gospodarz miejsca podziękował
wszystkim zebranym za przyjęcie
zaproszenia do Kobylan.
Po wystąpieniach samorządowców prelekcje wygłosili: dr
Szczepan Kalinowski, król bractwa, który mówił o “Tadeuszu
Kościuszce bohaterze wielu narodów i jego śladach na południo-

wym Podlasiu” oraz o „Szlaku
kościuszkowskim na południowym Podlasiu”; a także dr Bogusław Korzeniewski o „Bitwie pod
Terespolem - 19 września 1794
r.” Interesujące wykłady, które
w naukowy sposób przybliżyły
zgromadzonym postać wielkiego
wodza, miejsca pamięci na terenie powiatu, a także to najważniejsze wydarzenie insurekcji na
naszych terenie, jakim była bitwa
pod Terespolem, były ostatnim
punktem posiedzenia.
Temu uroczystemu spotkaniu towarzyszyła także wystawa
przygotowana na tą okoliczność
przez dr Szczepana Kalinowskiego z jego zbiorów, odnosząca
się do T. Kościuszki i isurekcji.
Anna Jóźwik

Województwo lubelskie

Międzyrzecanie
w Tomaszowie
„Wysiedlenia na Zamojszczyźnie w czasie II wojny
światowej” pod takim hasłem
w dniach 22-23 marca odbyła się
w Tomaszowie Lubelskim konferencja towarzystw regionalnych
Lubelszczyzny. Organizatorem
była Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie.
W konferencji uczestniczyło kilkanaście towarzystw regionalnych. Towarzystwo Przyjaciół
Nauk z Międzyrzeca Podlaskiego
reprezentowali: prezes TPN Ryszard Turyk, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudnikach
a zarazem wiceprezes TPN Andrzej Kurenda oraz Kazimierz
Kubiszyn.
W czasie konferencji zebrani
wysłuchali wielu ciekawych wykładów i wystąpień między innymi: „Zamojszczyzna w okresie
niemieckiej okupacji”, „Pomoc
organizacji charytatywnych dla
ludności wysiedlonej na Zamojszczyźnie”, „Dostać dziecko
z Zamojszczyzny. Społeczeństwo
dystryktu warszawskiego na ratunek dzieciom wysiedlonym
z Zamojszczyzny”, „Wysiedlenia
na Zamojszczyźnie, jako element
edukacji historycznej” i wiele

innych. Odbyły się spotkania
z wysiedlonymi, którzy ze łzami
w oczach wspominali tamte tragiczne i nieludzkie czasy. Swoimi wspomnieniami z zebranymi
podzielił się również członek
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Międzyrzecu Kazimierz Kubiszyn, który w tamtych czasach
był mieszkańcem ziemi tomaszowskiej.
Ponadto zwiedzono miejsca
zagłady Żydów w Bełżcu i Izbę
Pamięci Terroru Komunistycznego w Tomaszowie. Tam na
jednym ze zdjęć, przedstawiających mury celi z wyrytymi przez
więzionych napisami, Andrzej
Kurenda zauważył nazwę miejscowości Polskowola. Mogło
to wskazywać na przebywanie
w tomaszowskim areszcie mieszkańca z okolic Podlasia. Kazimierz Kubiszyn przekazał Izbie
Pamięci swój obraz „Matka Boska Katyńska”.
Na zakończenie Ryszard
Turyk podziękował przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady
za spotkanie i przekazał ostatnie
numery „Roczników Międzyrzeckich”.
AK
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Biała Podlaska

Spotkanie aktywnych
kobiet powiatu
Po raz piąty odbył się Sejmik Kobiet powiatu bialskiego.
7 marca w sali przy ul. Brzeskiej
41 w Białej Podlaskiej uczestniczyło w spotkaniu około 250
osób, w tym akty wne panie
reprezentujące gminy i miasta
powiatu bialskiego oraz Starostwa Powiatowego. Wśród
zaproszonych gości byli, m.in.:
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kot; członkowie
Zarządu Powiatu: Marzenna

Andrzejuk i Agnieszka Jakoniuk; radny Romuald Kulawiec.
Uroczystość otworzył starosta
Tadeusz Łazowski, który powitał obecne panie i przekazał
im serdeczne życzenia w przeddzień Święta Kobiet. Uczestnicy
Sejmiku wysłuchali piosenek
ludowych i biesiadnych, przygotowanych na tą okoliczność
przez zespół Śpiewam, bo lubię, działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Łomazach

pod kierunkiem Arkadiusza Saczuka. Wykład „Higiena psychiczna człowieka” wygłosiła
Jadwiga Patkowska, dyrektor
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Międzyrzecu
Podlaskim. Dyrektor mówiła
jak dbać o zdrowie psychiczne,
co robić żeby sobie radzić w codzienności. Satyryk Leszek Sokołowski przedstawił monolog
„Do kobiet z humorem”.
Podczas przerwy chętni korzystali z poczęstunku. Zainteresowani mogli obejrzeć stoiska
rękodzielnicze, kosmetyczne,
gospodarstwa domowego i z biżuterią. W tym roku wystawcy
dopisali, byli nimi: pracownie działające przy Gminnym
Ośrodku Ku lt ur y w Bia łej
Podlaskiej, twórcy z gminy Janów Podlaski, Fundacja „Kre-

acja Magia Rąk ”, Powiatowy
Ośrodek Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Międzyrzecu Podlaskim, Anna
Galczak – dietetyk, Elżbieta Daniluk – kwiaty z rajstop, Teresa
Antoniuk – wypiek artystyczny,
Zepter, Thermomix, Tupperwer,
AVON, Oriflame, Mary Kay stoisko z biżuterią.
W dalszej części spotkania Beata Makaruk, reprezentująca Wydział Wychowania
Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego
w Warszawie wystąpiła z prelekcją „Kondycja fizyczna kobiet”.
Na koniec uroczystości głos
zabrał starosta bialski, który
podsumował spotkanie i jeszcze
raz życzył paniom wiele dobra
z okazji ich święta.
Anna Jóźwik

Powiat bialski

Promocja
uroków powiatu

Zaproszenie do Żeszczynki

Śpiewaj z nami
Starost wo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd
Gminy Sosnówka oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
w Żeszczynce mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, który
odbędzie się 26 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Kultury Tradycji
i Edukacji w Żeszczynce.
Konkurs będzie organizowany w 2 kategoriach: soliści
i grupy (zespoły). Dopuszcza się akompaniament tylko jednego
instrumentu muzycznego typowo harcersko – turystycznego
(gitara klasyczna, organki, okaryna, tamburyno, listek).Do
występu należy przygotować (krótkie 5 zwrotek) 2 piosenki
w tym 1 harcerska lub turystyczna. Zgłoszenia udziału określające liczbę uczestników zespołu i przygotowany repertuar należy
przesłać do 20 kwietnia 2014 r. na adres: Ośrodek Kultury
Tradycji i Edukacji w Żeszczynce 21-518 Sosnówka pow. bialski.
Tel. kontaktowy: 506 124 536.
Organizatorzy zapewniają: nagrody, dyplomy, posiłki
uczestnikom i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Chętnym
z własnym namiotem udostępniamy miejsce na boisku.

21 marca z Pratulina rozgłośnie radiowe Radio Wnet,
Radio Warszawa, Radio Łomża
i Radio Rzeszów nadały wspólny
materiał poświęcony powiatowi
bialskiemu, a szczególnie promujący Pratulin. Wśród licznych
gości zaproszonych do rozmowy
był także starosta bialski Tadeusz Łazowski. W wywiadzie
na żywo mówił o urokach naszego powiatu, w które wpisują

się sanktuaria, dwory, Muzeum
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie czy Stadnina Koni
w Janowie Podlaskim. Wspomniał
także o problemach, z jakimi borykają się teraz rolnicy w związku
z sankcjami wynikłymi z pojawienia się afrykańskiego pomoru
świń w województwie podlaskim
i jego dotkliwymi konsekwencjami
dla rolników w powiecie bialskim.
AJ
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Gmina Konstantynów

Kobiety aktywne
Rok 2014 zaowocował rozszerzeniem się dotychczasowej
współpracy Gminnego Centrum
Kultury w Konstantynowie ze
środowiskiem kobiecym naszej
gminy. Zaangażowanie pań jest
wyraźnie widoczne w wielu sferach lokalnej działalności kulturowej i nie tylko. Zakończenie
starego roku i przywitanie 2014 r.
członkinie Koła Aktywnych Kobiet z Konstantynowa, pod przewodnictwem Krystyny Strojek
i Haliny Firsiuk, rozpoczęły na
wesoło. W sali widowiskowej
GCK zorganizowały bal sylwestrowy, podczas którego bawiło

się ok. 60 osób. Kolejna inicjatywa pań zgromadziła 35 par
– był to bal karnawałowy. Obie
imprezy cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, a co najważniejsze pozostawiły po sobie same
miłe wspomnienia. Należy zauważyć, iż mieszkanki Konstantynowa oraz z rejonu Komarna
doskonale realizują się w sferze
rękodzieła artystycznego, a co za
tym idzie, uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach plastycznych organizowanych w GCK.
Podczas zajęć kobiety wykonują
różnego rodzaju ozdoby rękodzielnicze. Liczne prace o tema-

Gmina Terespol laureatem konkursu

Najlepsza inwestycja
oświetleniowa

Konkurs na najlepszą inwestycję oświetleniową i na najlepiej oświetloną gminę i miasto
w 2013 roku został rozstrzygnięty. Nagrody zostały wręczone
podczas XXII Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego, które odbyły się
w Warszawie. Organizatorem
imprezy był Polski Związek
Przemysłu Oświetleniowego.
Głównym celem konkursu jest
propagowanie i upowszechnianie dobrych rozwiązań, a przede
wszystkim pokazywanie wzorów
do naśladownictwa. W konkursie

nagradzane są efekty pracy instytucji oraz firm projektujących,
wykonujących i zlecających inwestycje oświetleniowe oraz producentów sprzętu, mających istotny
wkład w realizację inwestycji
oświetleniowych.
Komisja konkursowa, przed
podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody, przeprowadziła
szczegółową analizę wniosków
podczas wizytacji w miastach
i gminach uczestniczących
w konkursie.
Gmina Terespol, k tóra
również zgłosiła swój udział

tyce bożonarodzeniowej gościły
na wystawie, podczas tegorocznych XXI Prezentacji „Za kolędę
dziękujemy”. Obecnie aktywistki
przygotowują ozdoby i stroiki na
kiermasz wielkanocny. 4 marca
w GCK środowisko kobiet miało
okazję obejrzenia koncertu Jana
Kondraka, zafundowanego przez
wójta Romualda Murawskiego
z okazji zbliżającego się Dnia
Kobiet. Tego dnia, na spotkaniu,
przy własnoręcznie wykonanych
smakołykach, panie zorganizowały zapusty z udziałem władz
samorządowych oraz lokalnych
środowisk aktywnych kobiet.
Wówczas uczestniczki z rejonu
Komarna, biorąc za przykład
swoje koleżanki z sąsiednich
miejscowości, wyraziły chęć założenia KGW.
12 marca w budynku Szkoły
Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii, 34
pani założyły Koło Aktywnych
Kobiet z Komarna. Na przewodniczącą koła wybrano Danutę
Szewczuk, sekretarzem została
Agata Misiejuk, a skarbnikiem
Renata Celińska. Do komisji
rewizyjnej wybrano: Katarzynę
Stefaniuk, Magdalenę Stefaniuk
oraz Elżbietę Gizan. Dyrektor
Szkoły w Komarnie Kolonii
Grażyna Jasińska-Pykała została
członkiem honorowym koła.
W spotkaniu założycielskim
uczestniczyły również: sekretarz
gminy Konstantynów Elżbieta

Łazowska oraz dyrektor GCK
Teresa Bartosiewicz. Należy
również zaznaczyć, iż członkinie
nowo utworzonego koła podjęły
uchwałę o przynależności do
Stowarzyszenia Koła Gospodyń
Wiejskich powiatu bialskiego.
Dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska kobiecego
cieszyła się prelekcja dotycząca
profilaktyki raka piersi, którą poprowadziły kobiety z bialskiego
Stowarzyszenia Amazonk i.
Zorganizowano ją 19 marca
w sali widowiskowej GCK. Na
spotkanie przybyły członkinie
KAK z Konstantynowa, KAK
z Komarna, KGW z Zakanala
oraz inne mieszkanki gminy.
Amazonki wyświetliły prezentację multimedialną o działalności stowarzyszenia. Można było
posłuchać indywidualnych historii kobiet, które wygrały walkę
z rakiem, a także nauczyć się samobadania piersi na fantomie.
Rozmowy uczestniczek spotkania trwały również po prelekcji,
w czasie zorganizowanej wspólnej kolacji, w której uczestniczyły 54 panie. Z uwagi na
fakt, iż aktywność środowiska
kobiet z gminy Konstantynów
w bieżącym roku jest niezwykle
prężna, tym samym zasługuje
ona na słowa uznani i pochwały,
ale przede wszystkim zachęty do
pogłębiania i pielęgnowania dalszej działalności.

w konkursie została laureatem
drugiego miejsca w kategorii:
Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2013 roku, za rozbudowę

sieci oświetlenia drogowego na
terenie gminy. Nagrodę odebrał
wójt Krzysztof Iwaniuk.

Ewelina Niczyporuk

(a)
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Biała Podlaska

Narada robocza w straży
Z inicjatywy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
oraz Komendy Miejskiej PSP
w Białej Podlaskiej, 11 marca
w świetlicy komendy odbyła się
narada robocza poświęcona zagadnieniom związanym z bieżącą
działalnością w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w powiecie
bialskim.
W naradzie udział wzięli:
dyrektor Zarządu Wykonawczego OW w Lublinie Tadeusz
Szyszko, prezes ZOP, starosta
Tadeusz Łazowski, komendant
PSP st. bryg. Zbigniew Łaziuk,
zastępca komendanta mł. bryg.
Marek Chwalczuk, kapelani strażaków: ks. Roman Sawczak i ks.
Henryk Jakubowicz, komendanci
gminni SP, pracownicy miast
i gmin prowadzący sprawy związane z ochroną przeciwpożarową, prezesi OSP włączonych
w struktury Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Podczas narady prezes Tadeusz Łazowski omówił działania
ZOP w Białej Podlaskiej. Realizację zadań statutowych przez
Oddział Wojewódzki ZOSP
RP w Lublinie przedstawił Tadeusz Szyszko. Zaś ks. Roman
Sawczuk i Ks. Henryk Jakubowicz powiedzieli o zadaniach
kapelanów straży pożarnych. Na
temat funkcjonowania KSRG,
regulaminu umundurowania
i ceremoniału pożarniczego głos
zabrał st. bryg. Zbigniew Łaziuk.

Zagadnienia rozliczenia dotacji,
jakie otrzymują KSRG, zasady
wydawania upoważnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ruchu oraz gospodarkę
sprzętową zreferował mł. bryg.
Arkadiusz Leszczyński z KM
PSP. Bryg. Franciszek Filipiuk
z KM PSP omówił regulamin
zawodów sportowo-pożarniczych
ze szczególnym uwzględnieniem
wprowadzonej od 2014 roku
musztry, zasady wyjazdów do
akcji, przeszkolenie, organizacja
szkoleń dla członków OSP, dowodzenie przed przybyciem PSP,
minimalne wymagania sprzętowe i osobowe, jakie obowiązują
OSP włączone do KSRG oraz
zasady wprowadzania nowego
sprzętu. Regulamin odznaczeń
obowiązujący w ZOSP RP oraz
sprawy bieżące Związku przedstawiła Bożena Krzyżanowska
z filii OW w Białej Podlaskiej.
W naradzie uczestniczył także
Sławomir Borowski z Kaliskich
Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu, który zaprezentował wyroby KZPT oraz
Wy t wórni Umundurowania
Strażackiego w Brzezinach ze
szczególnym uwzględnieniem
obowiązujących certyfikatów,
dopuszczeń oraz norm, jakie
powinno posiadać wyposażenie
osobiste strażaka, aby skutecznie
chronić ratownika w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Uczestnicy spotkania podziękowali organizatorom za
zorganizowanie narady, podczas
której w sposób jasny i czytelny
omówione były tematy dotyczące
bieżącej działalności związanej

z ochroną przeciwpożarową. Organizatorzy zobowiązali się do
organizacji roboczych spotkań,
co roku w terminie wiosennym
i jesiennym.

(a)

Będą aktywizować
bezrobotnych

Powiatowa Rada Zatrudnienia obradowała 27 marca,
pod przewodnictwem Mariusza
Filipiuka. Aktualną sytuację na
rynku pracy, podejmowane działania aktywizacyjne i zamierzenia w tym zakresie przedstawił
dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Białej Podlaskiej Edward Tymoszyński. Podkreślił,
iż liczba bezrobotnych na koniec lutego wyniosła 11 tys. 580
osób i jest to o 278 osób mniej,
względem wyników roku ubiegłego. Środki na aktywizację
bezrobotnych, na chwilę obecną,
wynoszą 14 mln. 58 tys. zł. Ta
wielkość jest wynikiem przyznanego algorytmu i dwóch projektów. Kolejne dwa projekty są
na etapie podpisywania umów
o dofinansowanie na kwotę blisko
1 mln. zł. Aktualnie trwa nabór
wniosków dotyczących: działalności gospodarczej, wyposażenia
miejsca pracy, szkoleń indywidualnych i staży. Od 1 kwietnia
urząd zamierza uruchomić ko-

lejne nabory wniosków na roboty
publiczne i prace interwencyjne.
Wymogiem Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, jako
dysponenta środków Funduszu
Pracy, a jednocześnie koordynatora publicznych służb zatrudnienia jest, aby po okresie każdej
refundacji nastąpiło dalsze zatrudnienie osoby bezrobotnej ze środków własnych pracodawcy. Może
to być nawet umowa – zlecenie.
W toku posiedzenia podjęto
następujące uchwały: o przeznaczeniu środków Funduszu Pracy
na aktywizację i zadania fakultatywne; o kierunkach kształcenia
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach, Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej
Podlaskiej i Zespole Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach; o umorzeniu nienależnie
pobranego świadczenia przez
osobę bezrobotną.
(a)
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Biała Podlaska

Podstawy bezpiecznego
funkcjonowania w środowisku
5 marca w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Białej
Podlaskiej odbyło się spotkanie
laureatów i opiekunów konkursu
„Podstawy bezpiecznego funkcjonowania w środowisku”,
organizowanego w ramach
projektu „Młodzież pogranicza
– razem dla bezpieczeństwa”.
W spotkaniu udział wzięli: starosta Tadeusz Łazowski, komendant PSP st. bryg. Zbigniew
Łaziuk, inspektor w wydziale
rozwoju i promocji Starostwa
Katarzyna Chorąży, lokalny koordynator projektu a zarazem przewodnicząca komisji konkursowej
Bożena Krzyżanowska oraz ekspert projektu mł. bryg. Arkadiusz
Leszczyński. Do konkursu zaproszono młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Zgodnie
z opracowanym przez organizatora regulaminem, na terenie
powiatu bialskiego ogłoszony
został we wrześniu 2013 roku
w 4 kategoriach konkursowych,
tj.: fotografia, kreatywne pisanie,
rysowanie, krótki film wideo.
Prace można było składać do 15
grudnia 2013 r. Ogółem wpłynęło
49 prac z 11 placówek szkolnych.
Na szczeblu powiatu konkursem
kierowała powołana przez Starostwo komisja konkursowa, która
dokonała oceny prac i wyłoniła
laureatów 9 stycznia br. Wyniki
konkursu w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych
przedstawiają się następująco:
- fotografia grupa wiekowa IV
szkoły ponadgimnazjalne: pierw-

sze miejsce zajęła Marlena Bielecka, drugie Damian Szpura, oboje
z LO im. gen. W. Sikorskiego
w Międzyrzecu Podlaskim, opiekun Hubert Męczyński; - kreatywne pisanie grupa wiekowa II
szkoły podstawowe klasy IV-VI:
na pierwszym miejscu Sylwia
Hasiewicz, na drugim Karolina
Panda, na trzecim Aleksandra
Rajkiewicz, wszystkie ze Szkoły
Podstawowej im. kpt. Michała
Fijałki w Kodniu, opiekunki
Izabela Podsiadły i Regina Jasiewicz; - kreatywne pisanie grupa
wiekowa III gimnazja: 1. Sara
Wrześniak, 2. Daria Bojczuk,
obie z Gimnazjum im. Jana Sapiehy w Kodniu, opiekun Maria
Sosnowska, 3. Jakub Oleszczuk
z Zespółu Szkół im. Orła Białego
w Kobylanach, opiekun Grzegorz
Oleszczuk, 4.Maja Podsiadły,
5. Just yna Sosnowska, obie
z Gimnazjum im. Jana Sapiehy w Kodniu, opiekunki
Maria Sosnowska i Izabela
Podsiadły; - rysowanie grupa
wiekowa I szkoły podstawowe
klasy I-III: 1. Aleksandra Sulej,
2. Laura Szaroń, obie ze Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej,
opiekunki Barbara Doroszuk
i Halina Stysiał, 3. Karol Szutko
ze Szkoły Podstawowej im.
K. Makuszyńskiego w Piszczacu,
opiekun Jolanta Harasimiuk,
4. Paulina Zygmunt ze Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Drelowie, opiekun Halina Stysiał, 5. Maja Witowska
ze Szkoły Podstawowej w Sława-

tyczach, opiekun Emilia Witowska; - rysowanie grupa wiekowa
II szkoły podstawowe klasy IV-VI: 1. Katarzyna Andrzejuk,
Szkoła Podstawowa im. Cz.
Tańskiego w Janowie Podlaskim,
opiekun Dorota Matejuk – Bąk,
2. Piotr Gdula, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego
w Piszczacu, opiekun Renata Owczaruk, 3. Ewa Jabłońska, Szkoła
Podstawowa w Sławatyczach,
opiekun Sławomir Iwaniuk,
4. Amelia Kalinowska, 5. Wiktoria Salwerowicz obie ze Szkoły
Podstawowej im. Cz. Tańskiego
w Janowie Podlaskim, opiekun
Dorota Matejuk – Bąk; - rysowanie grupa wiekowa III gimnazja: 1. Ewa Andrzejuk Publiczne
Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Janowie Podlaskim, opiekun
Iwona Piwowarska, 2. Kamil
Chyziak, 3. Sylwia Golczewska, 4. Oliwia Jezierska, wszyscy
z Publicznego Gimnazjum nr
1 w Piszczacu, opiekun Renata
Owczaruk, 5. Igor Kościuczuk,
Gimnazjum im. Jana Sapiehy
w Kodniu, opiekun Elżbieta
Kościuczuk; - rysowanie grupa
wiekowa IV szkoły ponadgimnazjalne: pierwsze miejsce zdobyła

Katarzyna Ługowaka, drugie
Ewelina Szczuk, obie z LO im.
gen. W. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, opiekun Hubert
Męczyński.
Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży oraz
nauczycieli do udziału w samokształceniu w zakresie bezpiecznych postaw funkcjonowania
w środowisku a także popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania i właściwego postępowania
w sytuacji wystąpienia różnych
zagrożeń.
W nadesłanych pracach
uczestnicy pokazali różnorodność i wszechstronność działań
zawodu ratownika, strażaka dla
zapewnienia szeroko rozumianego
bezpieczeństwa i właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia.
Podczas spotkania laureaci
i opiekunowie otrzymali ufundowane przez Starostwo Powiatowe
okolicznościowe dyplomy oraz
upominki. Wyróżnione prace
finałowe w nagrodę będą zamieszczone w publikacji wydanej
w ramach projektu i zostały już

przekazane do partnera wiodącego projektu.
Na zakończenie spotkania
uczestnicy obejrzeli wystawę
eksponatów związanych z pożarnictwem zgromadzonych
w powstałej dzięki projektowi
„Sali Tradycji KM PSP w Białej Podlaskiej 1874-2014” oraz
zorganizowany przez strażaków
z JRG pokaz sprzętu strażackiego.
Bożena Krzyżanowska
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Międzyrzec Podlaski

ZSE najlepszą
szkołą w regionie

Trzy uczennice z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim: Monika
Stańczuk, Marlena Muszyńska i Patrycja Borysiuk zajęły:
pierwsze, drugie i trzecie miejsce
w XII regionalnym konkursie
wiedzy ekonomicznej. Konkurs
był zorganizowany przez Col-

legium Mazovia Wyższą Szkołę
Innowacji w Siedlcach oraz mazowieckiego kuratora oświaty.
Najlepszą szkołą został Zespół
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Uczennice przygotowywała Elżbieta
Pieńko, nauczyciel ZSE. Konkurs składał się z trzech eta-

Gmina Wisznice

Wymienią doświadczenia
14 marca w Wisznicach
zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy

Liceum Ogólnokształcącym
w Wisznicach a Szkołą Średnią
nr 8 w Brześciu. Szkoły reprezentowały dyrektorki: Monika

Władyczuk-Pakuła oraz Ludmiła
Nikołajewna Pieczko i Żanna
Michajłowna Łopytko. Celem

przedsięwzięcia jest wymiana
doświadczeń w zakresie szeroko
pojmowanego nauczania z dużym
naciskiem na klasy mundurowe.

pów. Do pierwszego przystąpiło
prawie 700 uczniów z 71 szkół
z województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Do
etapu II zakwalifikowało się 100
osób, posiadających największą
liczbę punktów. W finale konkursu, 7 marca, udział wzięło
10 najlepszych uczniów. Wśród
nich znalazły się: trzy uczennice z międzyrzeckiego ekonomika, dwóch uczniów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Siedlcach, po jednym uczniu
z Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku
Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Otwocku, IV LO w Siedlcach,
a także Katolickiego LO w Garwolinie oraz IV LO w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej. Laureatki
w nagrodę otrzymały wyjazd do

Brukseli, sponsorowany przez europoseł Jolantę Hibner. Ponadto
Collegium Mazovia ufundowała
indeksy uczennicom, w zależności od zajętego miejsca, i tak
za pierwsze miejsce zwolnienie
z opłaty za cały cykl studiów na
dowolnie wybranym kierunku,
za drugie zwolnienie z opłaty za
jeden rok studiów na dowolnie
wybranym kierunku oraz trzecie
miejsce zwolnienie z opłaty za jeden semestr studiów na dowolnie
wybranym kierunku. Jednocześnie uczennice otrzymały nagrody
rzeczowe od starosty bialskiego.
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlask im,
jako najlepsza szkoła otrzymał
urządzenie wielofunkcyjne. Nagrodzonym gratulujemy, życząc
dalszych sukcesów.
Monika Dadacz

Gmina Sosnówka

Obchodzono rocznicę powstania
kościuszkowskiego
Rok 2014 został ogłoszony
Rokiem Tadeusza Kościuszko.
Gminna Biblioteka Publiczna
uczciła 220. rocznicę powstania
kościuszkowskiego organizując
konkurs poezji patriotycznej
„W mojej ojczyźnie”. Przygotowano wystawę zdjęć z powstania
kościuszkowskiego oraz rysunek
pomnika Tadeusza Kościuszki
z Wit u lina. Do konkursu
zg łosiło się 39 uczniów ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Odczytaniem przysięgi

Tadeusza Kościuszki wygłoszonej na rynku krakowskim
24 marca 1794 r. rozpoczęto
uroczystość. Uczestnicy zaprezentowali piękne wiersze:
Konopnickiej, Miłosza, Norw ida , S z y mborsk iej, Herberta, mówiące o miłości do
ojczyzny. Nagrody na konkurs
ufundowali: księgarnia Słoń
z Białej Podlaskiej, Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej. Organizatorzy dziękują sponsorom

Porozumienie gwarantuje prowadzenie wymiany nauczycieli
i uczniów, pozwalające poszerzyć
wiedzę z zakresu obrony narodowej, historii i kultury Polski oraz
Białorusi. Współpraca umożliwia poznanie innych poglądów,
a także doświadczeń dotyczących
wychowania młodzieży. W ramach partnerstwa organizowane
będą również zajęcia pozalekcyjne integrujące młodzież oraz
nauczycieli. Powyższe porozumienie ma za zadanie sprzyjać zbliżeniu narodów poprzez
promocję edukacji regionalnej,
a przede wszystkim przełamywać
stereotypy i uprzedzenia, propa-

guje tolerancję wśród młodych
ludzi oraz umożliwia poszerzenie
wiedzy i umiejętności.
Podczas uroczystości podpisania porozumienia dyrektor
brzeskiej szkoły Ludmiła Nikołajewna Pieczko zaprosiła nauczycieli oraz uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Wisznicach na czele z dyrektorem
szkoły do odwiedzenia jej placówki w czerwcu. Jednocześnie
zapewniła, iż młodzież wraz
z ich białoruskimi rówieśnikami
będzie miała możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc rejonu
brzeskiego.

Bożena Abramowicz

(a)
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W Urzędzie Miasta Białej
Podlaskiej odbyło się podsumowanie czwartej edycji konkursu
biblijnego pod hasłem: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii Świętego Jana”. Miał on dwa etapy:
szkolny i finałowy. Do konkursu
przystąpili uczniowie II klas
gimnazjum z Białej Podlaskiej
oraz powiatu bialskiego. Do finału przeszło 10 uczniów, którzy

11 marca w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
pisali test wiedzy z Ewangelii
i życia św. Jana. Podsumowanie
rozpoczęła i prowadziła Barbara Wysokińska, koordynator
przedsięwięcia. Wśród gości
zaproszonych byli obecni: wicedyrektor wydziału nauczania
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej ks.
dr Paweł Kindracki, starosta Ta-

deusz Łazowski, wiceprezydent
Waldemar Godlewski, naczelnik
wydziału edukacji Urzędu Miasta
Ewa Majewska, kierownik OZ
Kuratorium Oświaty Andrzej
Mironiuk. Ponadto obecni byli
proboszczowie, dyrektorzy szkół,
katecheci, rodzice nagrodzonych
oraz sami finaliści konkursu. Uroczystość rozpoczęła się od części
artystycznej, poświęconej Janowi
Pawłowi II, w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 6 w Białej
Podlaskiej. Następnie omówiono
konkurs, a przewodniczący komisji ks. Piotr Choćko zapoznał
wszystkich z pytaniami i odpowiedziami z etapu finałowego.
W f inale pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Adamiuk
z Gimnazjum w Sworach, a drugie Julia Korpysz z Gimnazjum
Katolickiego w Białej Podlaskiej.
Oboje otrzymali w nagrodę z rąk
Stanisławy Duklewskiej, prezesa
oddziału TPD w Białej Podlaskiej promesę na pielgrzymkę
na Jasną Górę oraz do Muzeum
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Zwyciężczyni trzeciego miejsca Karolina
Kożuchowska z Gimnazjum nr 4

Szkolenie w Lublinie

wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego
i oceny jakości pracy szkoły”,
który jest realizowany przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Uniwersytet Jagielloński i Erę
Ewaluacji.
Podczas zajęć uczestnicy
podnieśli swoje umiejętności

umożliwiło również poznanie
efektywnych metod i technik
badawczych, a także podniosło
umiejętności wykorzystywania
wyników i wniosków z ewaluacji
do rozwoju uczniów, nauczycieli
oraz całej szkoły bądź poradni.
Dzięki przekazywanym treściom realizowanym w formie

do pogłębienia wiedzy na temat
wymagań państwa wobec szkół
i placówek oświatowych oraz
podniesienia umiejętności wykorzystywania ich do rozwoju
uczniów, nauczycieli oraz całej
placówki. Realizowana tematyka
szkolenia, poza wymienionymi
powyżej celami, opierała się

włączania ewaluacji do każdego działania podejmowanego
w szkole, jako jego integralnego
elementu, który pomaga osiągać
cele, jakie sobie stawiają nauczyciele, uczniowie i inni członkowie
szkolnej społeczności. Szkolenie

warsztatu obecni na szkoleniu
dokonali analizy pozycji dyrektora, jako promotora ewaluacji
w działaniach szkoły, czyli osoby,
która wspiera i inspiruje nauczycieli w ich rozwoju i w rozwoju
jednostki. Ponadto była to okazja

również o treści rozporządzenia
o nadzorze pedagogicznym.
Szkolenie obejmowało 17
godzin dydaktycznych i w całości było finansowane przez Unię
Europejską.

Biała Podlaska

Finał konkursu
biblijnego

Efektywna
ewaluacja
w szkole
Kadra kierownicza szkół
i poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych przez
powiat oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej w osobach: Marzenna
Andrzejuk - członek Zarządu,
Marianna Tumiłowicz - dyrektor wydziału spraw społecznych
oraz Monika Dadacz - inspektor ds. oświaty, uczestniczyli
w szkoleniu, które miało miejsce w Lublinie 11 – 12 marca.
Wykład „Efektywna ewaluacja
w praktyce” prowadziła Anna Żelazowska-Kosiorek, certyfikowany
trener Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz
Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Spotkanie zorganizowane
zosta ło w ramach projekt u
systemowego Ministerst wa
Edukacji Narodowej „Program

w Białej Podlaskiej dostała taką
samą nagrodę od Teresy Sidoruk, prezesa OP ZNP w Białej
Podlaskiej. Czwarte miejsce
przypadło Teresie Czeczelewskiej z Gimnazjum nr 2 w Białej
Podlaskiej z nagrodą od Jolanty
Chomiuk, dyrektora Ośrodka
Szkolenia Kadr KURSOR. Anna
Golanko z Gimnazjum nr 6
w Białej Podlaskiej uplasowała się
na piątym miejscu z nagrodą od
Jadwigi Romaniuk, kierownika
LSCDN Oddziału w Białej Podlaskiej. Wśród laureatów znaleźli
się też w następującej kolejności:
Andżelika Petruczenko z Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej,
Patrycja Myć z Gimnazjum
w Ciciborze Dużym, Katarzyna
Szary z Gimnazjum nr 5 w Białej Podlaskiej i Zuzanna Barańska z Gimnazjum w Rokitnie.
Dyrektorzy szkół otrzymali
okolicznościowe puchary. Natomiast uczestnicy nagrody od
Starostwa Powiatowego, Urzędu
Miasta, Kuratorium Oświaty
i Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.
Podziękowano także katechetom
prowadzącym.
(a)
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Biała Podlaska

Realizacja strategii rozwoju
Bialskopodlaska Lokalna
Grupa Działania 17 marca w
ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja” zorganizowała
konferencję dotyczącą „Stanu
wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju w powiecie bialskim
oraz funkcjonowania Lokalnych
Grup Działania w nowym okresie programowania 2015 -2020”.
Spotkanie odbyło się w sali
konferencyjnej restauracji Skala
w Białej Podlaskiej. Podczas konferencji poruszono wiele istotnych spraw, dotyczących działań
podejmowanych przez BLGD.

W z w i ą z k u z t y m, ż e
BLGD zbliża się do końca obecnego okresu programowania,
w grudniu 2013 roku na jej potrzeby został opracowany raport
ewaluacyjny obrazujący stan
wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju. Wyniki raportu przedstawił prezes BLGD Mariusz
Kostka. Sprawozdanie ukazało,
w jakim stopniu LSR została
zrealizowana, oraz jakie działania należy podjąć, aby zadania,
które BLGD założyła w 2009
roku zostały w całości zrealizowane. Trwają prace nad nową
perspektywą finansowania, dlatego kolejnym tematem spotkania

Eliminacje powiatowe
konkursu pożarniczego
26 marca w świetlicy KM
PSP w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe
XXXVII edycji ogólnopolskiego
turnieju wiedzy pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedziły je eliminacje
gminne i miejskie, w których na
terenie powiatu bialskiego wzięło
udział ponad 600 dziewcząt
i chłopców. Turniej otworzył st.
bryg. Zbigniew Łaziuk, komendant miejski PSP i wiceprezes
ZOP ZOSP. Ry walizowano
w trzech grupach wiekowych, tj.:
szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem wzięło udział 40 uczest-

ników – f inalistów niższego
szczebla. Eliminacje powiatowe,
oceniane przez jury pod przewodnictwem st. kpt. Romana
Smarzewskiego, składały się
z dwóch etapów: I etap - test pisemny składający się z 40 pytań,
który pisali wszyscy uczestnicy;
II etap – to finał ustny, do którego weszło po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej,
którzy uzyskali największą ilość
punktów z testu pisemnego oraz
z przeprowadzonej dogrywki
w pierwszej i drugiej grupie.
Wyniki finałowe przedstawiają się następująco: grupa
szkoły podstawowe 1. Filip Szu-

była prezentacja „Funkcjonowania Lokalnych Grup Działania
w nowym okresie programowania
2015-2020”, przedstawiona przez
Małgorzatę Olechowską z Lokalnej Grupy Działania „Kraina
wokół Lublina”. Arkadiusz Misztal, wiceprezesa BLGD omówił
system szlaków rowerowych południowego Podlasia, który grupa
realizuje w ramach projektu
współpracy TEAM. System ten
będzie polegał na numerycznym
oznakowaniu szlaków a pomysł
został zaczerpnięty od Belgów,
partnerów projektu. W ramach
projektu zostanie w ykonane
nie tylko oznakowanie szlaków
i tablic informacyjnych. W trosce
o turystów BLGD wykona również, mapy szlaków rowerowych
barczyk, Szkoła Podstawowa
w Roskoszy; 2. Magdalena Chraniuk, SP w Leśnej Podlaskiej;
3. Honorata Hołowieniec, SP
w Sosnówce; 4. Karol Ziarek, SP
w Rzeczycy, gm. Miedzyrzec
Podlaski; 5. Paulina Czernik, SP
w Dąbrowicy Dużej, gm. Tuczna.
Grupa gimnazja: 1. Waszczuk Joanna – PG w Wisznicach; 2. Daniel Łobacz – PG
w Tucznej; 3. Dawid Karmasz – PG
w Rokitnie; 4. Marcin Doroszuk
– PG w Leśnej Podlaskiej; 5. Łukasz Klimczuk – PG w Janowie
Podlaskim.
Grupa szkoły ponadgimnazjalne: 1. Mateusz Korpysz - LO
w Wisznicach; 2. Aleksander Sacharuk – ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej; 3. Maciej Gromysz – IV
LO w Białej Podlaskiej. Laureaci
pierwszych miejsc trzech grup

południowego Podlasia w wersji
papierowej i elektronicznej. Projekt zostanie zakończony rajdem
rowerowym w maju br., szlakami
w gminie Międzyrzec Podlaski. Wiceprezes poinformował
także zebranych o nagrodach,
jakie otrzymała Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania za
działania związane z projektem
współpracy. Jesienią 2013 roku
otrzymała statuetkę „Ambasador Wschodu” w kategorii turystyka za wielokrotnie nagradzany
Szlak Kajakowy Bug-Krzna.
Ponadto została wyróżniona za
projekt współpracy międzynarodowej TEAM. Podczas finału
prestiżowego konkursu Nornic-Baltic Leader Cooperation Adwars, który odbył się w Tallinie,
projekt został wyróżniony, jako
jeden z trzech najlepszych inicjatyw w dziedzinie turystyki
w Europie. Na zakończenie spotkania prezes BLGD Mariusz
Kostka poinformował o zaplanowanych działaniach na 2014
rok, jak: ogłoszenie naborów
z działania „Małe Projekty”,
utworzenie portalu turystycznego, na którym będą umieszczane informacje na temat
atrakcji turystycznych regionu,
zorganizowanie imprezy promującej szlaki konne na obszarze
wdrażania LSR i przeprowadzenie warsztatów tematycznych
dotyczących tworzenia Questów.
(a)

wiekowych będą reprezentować
powiat bialski podczas eliminacji
wojewódzkich w Lublinie.
Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i pamiątkowe
upominki, zaś opiekunowie za
przygotowanie zawodników
podziękowania oraz upominki.
Ponadto zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zostali nagrodzeni sprzętem sportowym
i szkolnym, ufundowanym przez
starostę, KRUS w Białej Podlaskiej i Oddział Powiatowy ZOSP.
Poczęstunek i słodkie upominki
ufundował OW ZOSP. Podczas
spotkania uczestnicy turnieju
mieli okazję zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu JRG PSP
w Białej Podlaskiej. Organizatorzy imprezy dziękują sponsorom
za ufundowanie nagród.
Bożena Krzyżanowska
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Gmina Wisznice

Znam i lubię
język rosyjski

14 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach odbyła się trzecia edycja konkursu
języka rosyjskiego pod hasłem

Wśród gości przybyłych na
uroczystość znaleźli się m.in.:
wicekonsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Siergiej

trum Nauki i Kultury w Warszawie Aleksander Asikajew,
przedstawiciele Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, członek Zarządu
Powiatu Marzena Andrzejuk,
inspektor ds. oświaty Monika
Dadacz, radny Daniel Dragan
oraz przedstawiciel w ydawnictwa PWN Anna Mitrus.
W wyniku konkursowych zmagań laureatami zostały następujące uczennice: pierwsze miejsce
zajęła Aleksandra Smerachańskaya z Publicznego Gimnazjum
nr 6 w Białej Podlaskiej, której
opiekunem jest Anna Szewczuk;
drugie Klaudia Pawlik z Gimnazjum im. Żołnierzy Korpusu
Ochrony Pogranicza w Hannie,
której opiekunem jest Marianna
Jakubiuk; trzecie miejsce zdobyła
Pamela Pawluk z Publicznego
Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich

we Włodawie, której opiekunem jest Izabela Sawicka. Troje
laureatów konkursu w nagrodę
pojedzie do Moskwy lub Sankt-Petersburga. Ponadto zdobywczyni I miejsca otrzymała tablet.
Wszystkie nagrody ufundowało
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.
Podczas, gdy młodzież pisała
test konkursowy, nauczyciele mieli
okazję do udziału w konferencji
językowej poprowadzonej przez
prof. Szypielewicz oraz prof. Czyżewskiego. Ponadto wysłuchano
propozycji wydawnictwa PWN
w zakresie nauczania języka rosyjskiego. Oczekując na wyniki konkursu uczniowie zorganizowali
w szkole Dzień Języków Obcych,
z licznymi występami i atrakcjami. Powyższe działania były
dobrą promocją szkoły.
(a)

Gmina Leśna Podlaska

Testament przodków

„Znam i lubię język rosyjski”.
W konkursie udział wzięło 38
uczniów z 15 gimnazjów z 4 powiatów województwa lubelskiego:
bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.

Aleksiejewicz, prezes Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli
i Wykładowców Języka Rosyjskiego prof. Ludmiła Szypielewicz, dyrektor działu kursów
językowych Rosyjskiego Cen-

Na pamiątkę przemarszu Legionów Piłsudskiego przez Mariampol, 10 maja 1936 r. usypano kopiec, w którym został umieszczony list
z przesłaniem do potomnych. Jedna z uczestniczek tych uroczystości,
która obecnie mieszka w Mariampolu, Albina Mirończuk tak wspomina tamto wydarzenie: „W majową niedzielę 1936 r. młodzież wraz
z profesorami z całej gminy szła usypać kopiec. Szliśmy z Droblina,
potem w Leśnej Podlaskiej dołączyła do nas starsza młodzież, idąc
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Jak dotarliśmy na miejsce przeor Piotr
Markiewicz wygłosił przemówienie i wszyscy wzięliśmy się do pracy.
Pamiętam moment, jak do kopca wkładana była butelka z dokumentami”. Odbudowa kopca marszałka Piłsudskiego w bieżącym roku
pomogła odkryć list z usypiska. Dokument przekazano do Gminnej
Biblioteki Publicznej i jest udostępniany mieszkańcom i młodzieży
szkolnej. Jego treść jest swoistym testamentem przodków, dla których
miłość do ojczyzny była nadrzędną wartością. Wypełniając zadanie
nałożone na bibliotekę, jako strażniczkę wartości przygotowano lekcje
patriotyczne „Śladami przeszłości” dla uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, zapoznając młodzież z wydarzeniami z roku 1915
i przemarszem Legionów Piłsudskiego przez Mariampol. Podczas
lekcji młodzież dowiedziała się o marszałku Piłsudskim, twórcy Legionów Polskich i wielkim budowniczym niepodległej Polski. Został
odczytany list odnaleziony w kopcu, który dla przybliżenia wspomnień
umieszczono w butelce. Treść listu młodzież przyjęła w milczeniu
i z powagą, a cała historia stała się ciekawa i bliska. Jest on apelem
ówczesnej młodzieży i mieszkańców wsi do przyszłych pokoleń, czyli
do nas, współcześnie żyjących. Kopiec w Mariampolu został usypany
na pamiątkę przemarszu w sierpniu 1915 r. Legionów komendanta.
Kopiec stanowi żywy pomnik pamięci oraz wiarę w nieśmiertelność
i niepodległość Państwa Polskiego. Z listu wynika, że nasze pokolenie
ma obowiązek opieki nad „śladem czynu marszałka” oraz pracy na
rzecz silnej i mądrej ojczyzny. Przodkowie zostawili testament, który
nakłada na żyjących obowiązek dbania o mocną i zgodną Polskę.
Bożena Abramowicz
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Gmina Sosnówka

Świętowano
Dzień Patrona

Rocznica śmierci Józefa
Ignacego Kraszewskiego była
okazją do przypominania jego

krótką część artystyczną. Podczas inscenizacji nie zabrakło
prozatorskich i poetyckich ko-

życia i twórczości, zwłaszcza
w szkołach noszących imię tego
wielkiego pisarza. 19 marca
Dzień Patrona św iętowano
w Publicznym Gimnazjum w
Sosnówce. Z tej okazji młodzież
pod kierunkiem: Hanny Bruczuk
i Krystyny Pawlik przygotowała

mentarzy dotyczących spuścizny
autora „Starej baśni”. Na scenie
pojawiła się również postać pisarza, z ust którego padło przesłanie obchodów, zgodnie z którym
„Praca tylko może dać skrzydła
natchnieniom”.

nościowe gadżety i upominki.
Wszyscy uczniowie wykazali
się bogatą wiedzą na temat Unii
Europejskiej i udowodnili, że są
świadomi zmian zachodzących
w ich otoczeniu i regionie za

sprawą funduszy europejskich.
Za przeprowadzenie zajęć informacyjnych oraz konkursu
odpowiedzialna była Bożena
Wołyńczuk.

Międzyrzec Podlaski

Uczniowie
promowali szkołę

17 marca obchodzono Dzień
Promocji Szkoły w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich. Uczestniczyli
w nim najstarsi uczniowie Zespołów Placówek Oświatowych nr 1
i nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.
Potencjalni kandydaci do szkoły
średniej mieli okazję zobaczyć
pokazy w pracowniach budowlanej i informatycznej. Obserwowali zajęcia mechatroniczne, jak
również samodzielnie przeprowadzali doświadczenia w nowo
powstałej pracowni chemicznej
pod opieką nauczycieli szkoły:
Wojciecha Jaśniaka, Janusza Stefaniuka, Marka Winiarskiego
oraz Agnieszki Nowosielskiej.
Uczniowie gimnazjów zwiedzali
również pracownie praktycznej
nauki zawodu, znajdujące się w
budynku warsztatów szkolnych.

Chętni mieli możliwość łączenia
obwodów elektrycznych, malowania i tapetowania ścian oraz
kładzenia płytek ściennych. Największym wydarzeniem był pokaz fryzur i mody, przygotowany
przez uczennice drugiej klasy
technikum usług fryzjerskich pod
kierunkiem Anny Michalczuk
i Katarzyny Kossowskiej. Odpowiedni nastrój pokazu stworzyły
kolorowe światła, prezentacja
multimedialna i muzyka, zabierając widzów w podróż w czasie,
począwszy od secesji po lata 90
XX w. Prezentacja szkoły cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem. Następny pokaz odbędzie
się 28 kwietnia, na który, okolicznych gimnazjalistów serdecznie zaprasza cała społeczność
szkolna.

(a)

(a)

Gmina Sosnówka

Konkurs wiedzy
o funduszach unijnych
P u bl ic z n e G i m n a z j u m
w Sosnówce włączyło się w szeroką akcję informacyjną o wykorzystaniu środków unijnych,
przygotowaną przez Departament Regionalnego Programu
Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z okazji 10 rocznicy wejścia
Polski do Unii Europejskiej.
Po cyk lu zajęć informacyjnych przeprowadzony zo-

stał „Wielki konkurs wiedzy
o funduszach europejskich”,
w którym wzięło udział 26 chętnych uczniów z klas I-III. Jego
podsumowanie odbyło się 21
marca. Pierwsze miejsce zajęła
Jolanta Prystupa, drugie Damian Byszuk, trzecie zaś Katarzyna Karpiuk. Zdobywczyni
pierwszego miejsca otrzymała
tablet, finaliści wysokiej klasy
słuchawki, pozostali zaś okolicz-

(a)
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bezpieczeństwa najmłodszych
użytkowników Internetu i ich
rodziców.
Przeprowadzono ankiety
wśród uczniów i rodziców na
temat bezpieczeństwa w Internecie. Zorganizowano w szkole
konkurs na plakat „Bezpieczny?
Internet”, adresowany do uczniów klas I-III i IV-VI. Najlepsze prace zostały zaprezentowane
na gazetce propagującej „Dzień
Bezpiecznego Internetu 2014”
i tegoroczne hasło „Razem tworzymy lepszy Internet”.
W organizację DBI chętnie w łącz yli się wsz ysc y
wychowawcy klas I-III i IV-V I przeprowadzając zajęcia
z w ychowankami na ten temat. Dzieci z klas I-III poznały
z Zuzią i Tuniem, jak powinni
zachować się uczniowie, żeby
bezpiecznie korzystać z Internetu. Przypomniano o tym, jak
ważne jest korzystanie z Inter-

netu przy wsparciu i za zgodą
rodziców. Zajęcia edukacyjne
klas IV-VI poświęcone zostały
ochronie prywatności online.
Dzięki nim uczniowie dowiedzieli się, co może im zagrażać
w efekcie nieprzemyślanych
działań online, jak takich zagrożeń unikać i jak reagować na
niebezpieczne sytuacje w sieci.
Rodzice otrzymali od swoich
dzieci „Ulotkę”, która zawierała
informacje, jak chronić dziecko
przed niebezpieczeństwami Internetu. Zorganizowano również spotkanie dla uczniów klas
VI z funkcjonariuszami policji
na temat „Odpowiedzialności
karnej za wykroczenia związane
z przestępstwami internetowymi
i naruszaniem praw autorskich”.
Wszystkie informacje dotyczące
DBI były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej
szkoły (zsp1terespol.edu.pl).

się do walki z wrogiem. Niestety,
nie wszystkim udało się przeżyć

aresztowany 6 czerwca 1944 roku
i uwięziony na Pawiaku, a później w Groß-Rosen i Mittelbau-Dora. Z tego ostatniego obozu
zbiegł wraz z grupą innych więźniów, został jednak schwytany
i zmarł w szpitalu więziennym
w marcu 1945 roku. Co roku

okres okupacji i cieszyć się wolnością. Imię Stefana Skoczylasa
nadano Szkole Podstawowej
w roku 1964. Stefan Skoczylas ps. „Piotr Konar” w czasie
II wojny światowej był komendantem Batalionów Chłopskich
Podokręgu Podlasie oraz inicjatorem utworzenia Leśnej Szkoły
Podchorążych w lesie Sumierz
w okolicy Rossosza. Został

dzień urodzin patrona szkoły obchodzony jest bardzo uroczyście,
jest to czas wspomnienia tych,
którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, poświęcając życie.
W tym roku spotkanie ze społecznością szkolną swoją obecnością zaszcz ycili: Marian
Wojtas ps. „Karp”, członek
prezydium Zarządu Głównego
Ogólnopolskiego Związku Żoł-

nierzy BCh w Warszawie; płk
Władysław Rokicki, wiceprezes; prof. Tadeusz Soroka, przewodniczący ZG Stowarzyszenia
Żołnierzy BCh w Lublinie; Józef Kościaniuk, przedstawiciel
Oddziału BCh w Radzyniu
Podlaskim; Stanisław Jakubiuk
przedstawiciel Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z Gminnego Zarządu
w Wisznicach; przedstawiciele
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Rossoszu:
Józef Koprianiuk i Stanisław
Furmaniuk; ksiądz Mateusz
Gomółka oraz władze samorządowe i zaproszeni goście.
Dyrektor szkoły Lucyna Krać
w swoim przemówieniu przybliżyła zebranym sylwetkę Stefana
Skoczylasa, zwłaszcza najmłodsi
słuchali z wielkim zainteresowaniem historii życia patrona.
Uczniowie szkoły w Rossoszu
mają możliwość poznania przeszłości w niezwykły sposób, bo
spotkania z bohaterami z tamtego
okresu, wysłuchanie ich wspomnień jest najwspanialszą lekcją
historii. Niezwykle wzruszający
był moment, gdy dyrektor zwróciła się do obecnych żołnierzy
Batalionów Chłopskich i przekazała wyrazy najgłębszej wdzięczności i szacunku za ofiarną walkę
w obronie ojczyzny, wspomniała

Terespol

Bezpieczeństwo
Internetu
Szkoła Podstawowa im. św.
Królowej Jadwigi przystąpiła
do Ogólnopolskiej Koalicji na
rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w
Internecie. Zaczęto od umieszczenia banneru OK BDI na

stronie internetowej szkoły.
Następnie zgłoszono szkołę do
udziału w akcji na stronie http://
www.saferinternet.pl/ a w lutym
podjęto inicjaty w y zmierzające do podniesienia poziomu

Gmina Rossosz

Pamięć o Stefanie
Skoczylasie

Zanim ci synku, w literach
treść drukowaną obnażę,
będę jak księgi otwiera
wszystkie wojenne cmentarze.
Wszystkie po polach mogiły
nauczę czytać jak nuty,
abyś czerpał z nich siły
do dalszej w życiu marszruty.
Pokażę ci rany skryte,
głębokie na twarzach blizny
I z nich cię będę jak z liter
uczył imienia Ojczyzny.
(Marian Piechala „Alfabet”)

25 marca Szkoła Podstawowa w Rossoszu obchodziła
święto swojego patrona ppłk
Stefana Skoczylasa. Sylwetka
tego bohatera doskonale wpisuje
się w tradycje historyczne kultywowane w tej miejscowości.
W czasie II wojny światowej
Rossosz był aktywnym ośrodkiem konspiracyjnym, tu działa ła Szkoła Podchorą ż ych,
wydawano prasę konspiracyjną,
prowadzono akcje sabotażowe.
Nie tylko ówczesna młodzież, ale
całe społeczeństwo angażowało

Małgorzata Kamińska
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Józefa Głowackiego, żołnierza
BCh i lokalnego działacza, który
już odszedł na wieczną wartę.

Tadeusz Soroka w yraził
wdzięczność za to, że w szczególny sposób w Szkole Podsta-

zaprezentował własne wiersze
poświęcone poległym kolegom.
Ponadto w szkole organi-

Marian Wojtas w swoim
pr z emów ie n iu w s p om i n a ł
trudne lata okupacji. Opowiadał
o akcjach organizowanych przez
Bataliony Chłopskie i ich roli
w walce z wrogiem. Wspomnienia wzbudziły niezwykłe zainteresowanie wśród przybyłych
gości, uczniów i nauczycieli.

wowej w Rossoszu kultywuje się
tradycje historyczne, a pamięć
o tych, którzy polegli w obronie
ojczyzny jest dla nich wyrazem
największej wdzięczności.
Zna ny uc zn iom z n iezwykłego umiłowania poezji,
wielokrotny laureat konkursów
recytatorskich Józef Kościaniuk

zowany był konkurs plastyczny
poświecony patronowi. Dziecięce
prace były uzupełnieniem dekoracji wykonanej przez nauczyciela plastyki Jolantę Dymowską.
Wszyscy młodzi artyści zostali
nagrodzeni.
Przybyli z wielkim zainteresowaniem w ysłuchali czę-

w charyzmie, z jaką każde słowo
i gest były przekazane publiczności. Pomocą w tym były
z pewnością stroje: sprowadzane
z Łodzi, szyte samemu, ale także
w ypożyczone i podarowane

Podlaskiego i Międzyrzeca Podlaskiego. Przekaz był na tyle autentyczny, że publiczność mogła
odczuć, że przeniosła się 140 lat
wcześniej, do tych pamiętnych
wydarzeń. Wielomiesięczne
próby przyniosły niesamowity
efekt – wzruszenia, ref leksji,
zadumy nad ofiarą drelowskich
męczenników. Nic dziwnego,
skoro wiara i siła ducha unitów
są mocno zakorzenione w ich
potomkach z drelowskiej ziemi.

Gminnemu Centrum Kultury
w Drelowie na tą okoliczność
przez mieszkańców gminy. Do
rekonstrukcji zostały zaproszone
grupy z Białegostoku, Radzynia

Kultywowaniu pamięci służą
coroczne rocznice męczeńskiej
śmierci i okolicznościowe przedstawienia. Jednak, jak widać,
przyszedł taki moment dojrzałości

Gmina Drelów

Rekonstrukcja
męczeństwa unitów

Z okazji 140. rocznicy męczeńst wa unitów 30 marca
w Drelowie została wystawiona
rekonstrukcja męczeństwa unitów drelowskich. Przedsięwzięcie
rozpoczęło się od mszy świętej
celebrowanej przez ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Jak
to ujął w homilii: męczennicy
uczą nas bożego spojrzenia,
w ich sercach, bowiem było przekonanie, że chcą służyć Panu
w jedności, przyszłym pokoleniom poprzez posłuszeństwo
i męczeństwo. Kilka tysięcy osób
mogło oglądać rekonstrukcję.
Służby porządkowe oraz przygotowanie techniczne było na
bardzo wysokim poziomie, stąd
też przedsięwzięcie mogło odbywać się w spokoju i przy pięknej
pogodzie. Scenariusz napisała
Ewa Strok, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Unitów
Drelowskich.
Jacek Dragul, który wraz
z żoną Bożeną był reżyserem
rekonstrukcji stwierdził: aktorzy nie zagrali unitów, oni się
w nich wczuli. Widać to było

ści artystycznej w wykonaniu
młodzieży przygotowanej przez
nauczycieli: nauczania zintegrowanego Danutę Szaniawską,
języka polskiego Urszulę Tomczak i muzyki Agnieszkę Zgiet.
Piękna recytacja poezji patriotycznej i wykonanie żołnierskich
pieśni przez uczniów nadały uroczystości niezwykły charakter,
a w byłych żołnierzach wywołały
wzruszenie.
Obecnie młodzież wychowywana jest w okresie pokoju,
lecz nie można zapomnieć
o tych, którzy w obronie ojczyzny
poświęcili życie. Corocznie obchodzone święto patrona szkoły,
komendanta Batalionów Chłopskich ppłk. Stefana Skoczylasa,
jest okazją do spotkania nie tylko
dla nielicznych żyjących świadków wojny, ale także wspaniałą
lekcją historii dla młodego pokolenia.
UT

całej społeczności Drelowa, żeby
wyjść z sali widowiskowej GCK
i zrobić widowisko plenerowe.
W przedsięwzięcie zaangażowało
się wiele instytucji i organizacji:
parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie, samorząd gminy, Gimnazjum nr 1
w Drelowie, Gminne Centrum
Kultury w Drelowie i Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania,
społeczność gminy Drelów przy
wsparciu Stowarzyszenia Konna
Straż Ochrony Przyrody i Tradycji oraz Grupy Rekonstrukcyjnej
Kresy z Białegostoku. Patronatem honorowym przedsięwzięcie
objęli: ks. bp Zbigniew Kiernikowski, marszałek województwa
lubelskiego, Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich Martyrium oraz Kapituła Kolegiacka
Janowska. Po rekonstrukcji dalsza
część uroczystości odbywała się na
hali sportowej gimnazjum. Były
podziękowania, wrażeniami widzów dzielili się wicemarszałek
województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski i starosta Tadeusz
Łazowski, a także organizatorzy
i jeden z aktorów, którym był
poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Można było osobiście porozmawiać z organizatorami, pomysłodawcami oraz aktorami i podzielić
się swoimi wrażeniami.
Anna Jóźwik
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czasie nie znałem żadnej bliskiej
mi Anny. Tak się jednak szczęśliwie składa, że moja obecna partnerka nosi to piękne imię. Przed

- Ten utwór towarzyszy mi
od lat, w Polsce i Ameryce. Teraz znajomy buduje mi w pobliżu
mego domu w San Diego amfiteatr nazwany gniazdem jaskółki.
Od nazwy tej piosenki. Jaskółka
była w czasach PRL symbolem
gnębionej wolności.
* Kiedy opuszczał pan kraj w
1975 roku, zapewne nie spodziewał się ani powrotu, ani takich
owacji po latach?

Dniem Kobiet zaśpiewałem ją
w Białej Podlaskiej także z myślą
o niej, choć obecnie jest daleko
stąd.
* Poznaliście się państwo w
Ameryce?
- Co roku w lutym na Florydzie organizowany jest wielki
turniej tenisowy Polonia Open.
Uczestniczyłem w nim trzynaście razy. Jest tam turniej tenisa
i golfa. Ania była w sekcji golfa.
Pewnego razu przyszła zobaczyć
jak grają tenisiści. I stało się. Też
dawno temu wyjechała z Polski, toteż musiała zadzwonić do
swojej mamy do Nowego Jorku,
aby zapytać się, kim jest Stan
Borys. Potem zaprosiłem ją na
mój koncert do Phoenix (Arizona) i okazało sie, że wróciły
wspomnienia, że gdzieś jako
dziecko słyszała moje piosenki
w radiu. Od tamtej pory jesteśmy sobie bliscy. Jeździmy razem
na koncerty i na tenis. Wszędzie
podróżuje z nami również nieodłączna istotka, małe białe Shi Tzu
o imieniu Julka. Przywiozłem ją
ze sobą do Białej Podlaskiej.
* W efektownym programie
nie zabrakło „Jaskółki uwięzionej”.

- Istotnie, nie spodziewałem
się. Tym bardziej, że wyjechałem
na stale do USA i nie wiedziałem,
że zmieni sie system, polityka
i Polska do tego stopnia, że będę
mógł powrócić. Wyjeżdżałem
z myślą o pozostaniu tam na
stałe. Teraz mogę śpiewać w wolnym kraju bez cenzury.
* Po koncercie oblegał pana
tłum fanek.
- Miła atmosfera koncertu
udzieliła się paniom i wiele z nich
zdecydowało się zakupić moje
płyty, a potem stać w kolejce po
dedykację. Trwało to dosyć długo
i występująca po mnie grupa
muzyczna musiała nieco opóźnić
swój recital.
* Jest pan jednym z nielicznych artystów estradowych,
uhonorowanych medalem Gloria
Artis.
- I to podwójnie, złotym
i srebrnym medalem ministra
kultury i dziedzictwa narodowego Marka Zdrojewskiego. To
miłe uczucie czuć się docenionym po latach. W czasach PRL
ówczesne władze pewnie by się
udławiły, zanim przyznałyby
mi jakieś wyróżnienie. Choć
publiczność fetowała na moich

Muzyka leczy duszę

Ze Stanem Borysem rozmawia
Istvan Grabowski
* Dawno nie słyszeliśmy pana
w Białej Podlaskiej.
- To prawda. Ostatni raz,
bodajże sześć lat temu, byłem
w klubie Osjann przy ul. Janowskiej na zamkniętej imprezie.
Przywiózł mnie na nią dziennikarz
radiowy Jurek Rowiński. Wtedy
więcej mówiłem o osobie i swych
oczekiwaniach, niż śpiewałem.
Dziś było dokładnie odwrotnie.
* Podobno przyjazd na koncert do hotelu Delfin stał pod znakiem zapytania.
- Obawiałem się, że nie zdołam dojechać z powodu goniących mnie terminów. Zostało
mi czterdzieści godzin pracy
w studiu, aby dokończyć nagranie
płyty „Ikona”. Skądinąd bardzo
dla mnie ważnej, bo pierwszej
od krążka „Niczyj”, zarejestrowanego jeszcze w Ameryce. W Nowym Jorku czeka na mnie moja
kobieta, a ja mimo zapewnień
o rychłym wylocie, wciąż tkwię
w Polsce. Muszę jednak dokończyć, co zacząłem.
* W Delfinie zaśpiewał pan
głównie dla pań z okazji ich
święta.
- Mam podziw dla płci pięknej kobiet i praktycznie Dzień
Kobiet mógłbym fetować codziennie. Znamienny jest też
fakt, że na scenie wspomagały
mnie dwie urocze dziewczyny.
Mają niezły power.
* Jakie wrażenia ma pan po
bialskim koncercie?
- Fantastyczne. Proszę mi
wierzyć, dawno nie spotkałem
się z równie gorącym przyjęciem.
Kiedy ma się aplauz kilkuset
osób, od razu dostaje się przysłowiowych skrzydeł. Zaśpiewałem
bez przerwy jedenaście piosenek,
choć staram się zachowywać
umiar i nie forsować gardła.
* Jedną z najgoręcej przyjętych piosenek była „Anna”.
- Ten utwór ma dla mnie
szczególne znaczenie. Rzeszowski poeta i przyjaciel Bogdan
Loebl napisał ją dawno temu na
cześć swojej żony. Ja w tamtych

koncertach, nie byłem cenionym
przez władzę komunistyczną
wykonawcą. Wydawałem się
jej zbyt krnąbrny, nieprzewidy walny. Nosiłem drażniące
notabli długie włosy i krzyż na
szyi, śpiewałem o jaskółce, jako
symbolu wolności, a to się nie
mogło podobać. Na nagrody
mogłem liczyć tylko za granicą.
Pamiętam swój wielki sukces na
Olimpiadzie Piosenki w Atenach, o którym polska prasa nie
wspomniała nawet słowem.
* Czy dobre samopoczucie zawdzięcza pan medytacji?
– Ludzie stresują się, gorzko
przeżywają porażki, bo nie wiedzą, że medytacja pozwala otworzyć mózg na własne myśli,
pogodzić to z ciałem, a nawet
wychodzić do przodu. Jesteśmy,
co prawda jedynie ziarenkiem
we wszechświecie, ale poprzez
medytację możemy je umocnić
tak, aby z ziarenka powstał owoc.
Moimi owocami są piosenki.
Muszę, zatem być ważny dla samego siebie, żeby mieć tyle siły,
aby je dobrze zaśpiewać. I kochać
to, co robię. Śpiewanie było i jest
treścią mego życia.
* Podobno kocha pan podróże.
- To prawda. Kiedy siadam za
kierownicą, czuję nieskrępowaną
niczym wolność. W Ameryce, co
roku robię ponad 35 tysięcy mil.
Lubię też tenis i spotkania z przyjaciółmi, których mam mnóstwo
w Stanach i Kanadzie. Na brak
zajęć nie mogę narzekać.
* Z czego czuje się pan zadowolony?
- Kiedy wyjeżdżałem do
USA, myślałem o pobycie na
stałe. Cieszę się, że mogłem
powrócić do wolnego k raju
i śpiewać dla moich fanów bez
ingerencji cenzury.
* Z Białej Podlaskiej daleko
do San Diego, gdzie ma pan drugi
dom.
- Nie przerażają mnie podróże. Dziś mogę być w jednym
krańcu świata, jutro w drugim,
tym bardziej, że lubię latać samolotami. Ku memu zadowoleniu mój piesek świetnie znosi
podróże, więc przenosimy się
w przestworzach bez problemów.
Po zakończeniu wspomnianej sesji nagraniowej wybieram się do
Nowego Jorku i planuję powrót
do Warszawy pod koniec maja.
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PIĘKNIEJSZA CZĘŚĆ POWIATU

Agnieszka Hordyjewicz
kierownik internatu w ZS
w Janowie Podlaskim

Aleksandra Sulikowska
dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Kostomłotach

Anna Czobodzińska-Przybysławska
dyrektor Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie

Barbara Kukieła
dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej

Bogumiła Siemińska
kierownik Filii Powiatowej
Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Międzyrzecu
Podlaskim

Bożena Kaliszuk
dyrektor wydziału rozwoju
i promocji Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej

Dorota Sokołowska
koordynator Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
w Janowie Podlaskim

Edyta Wojtasińska
dyrektor Domu Rodzinnego
w Żabcach

Ewa Chwedoruk
dyrektor Domu Rodzinnego
nr 1 „Jedno Serce” w Bohukałach

Ewa Tymoszuk
Powiatowy rzecznik
konsumentów

Halina Mincewicz
dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej

Jadwiga Patkowska
dyrektor Powiatowego Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Międzyrzecu Podl.

Jolanta Wałach
p.o. dyrektora Zespołu Szkół
w Małaszewiczach

Anna Pietroczuk
kierownik Filii PPP
w Terespolu

Krystyna Beń
dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych
w Białej Podlaskiej

Krystyna Czyżewska
dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Kozuli

Krystyna Laszuk
dyrektor wydziału
finansowego Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej

Ludmiła Rypina
dyrektor wydziału architektury
i budownictwa Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej

Maria Pieńkowska
audytor wewnętrzny Starostwo
Powiatowe w Białej Podlaskiej

Marianna Tumiłowicz
dyrektor wydziału spraw
społecznych Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej

Marzena Kukawska-Makuła
koordynator Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
w Szachach

Marzenna Andrzejuk
urzędujący członek
Zarządu Powiatu Bialskiego

Monika Władyczuk-Pakuła
dyrektor LO
w Wisznicach

Teresa Stasiuk-Karaś
dyrektor Miejskiej Biblbioteki
Publicznej w Białej Podlaskiej

Urszula Burdzicka
wicedyrektor Zespołu Szkół
w Janowie Podlaskim

Barbara Dybała
wicedyrektor LO
Międzyrzec Podlaski

Zofia Król
dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Konstantynowie

Anna Cybulska
zastępca dyrektora wydziału
komunikacji Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej

Wiesława Chalimoniuk
zastępca dyrektora
wydziału geodezji, katastru
i nieruchomości Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej

Małgorzata Raczyńska
zastępca dyrektora wydziału
organizacyjno-administracyjnego
Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej
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Sieciowe produkty turystyki wiejskiej

Rozmowa z wiceprezesem BLGD Arkadiuszem Misztalem
Bialskopodlaska Lokalna
Gr upa Dzia łania obejmuje
swoim zasięgiem obszar powiatu bialskiego. Od początku
istnienia stowarzyszenie realizuje podejście Leader w rozwoju
obszarów wiejskich. Metoda
Leader jest oddolnym, trójsektorowym partnerstwem
prowadzonym w oparciu
o wspólnie opracowaną
Lokalną Strategię Rozwoju. Celem bialskiej
Lokalnej Strategii Rozwoju jest poprawa jakości
życia mieszkańców poprzez rozwój turystyki,
zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego
i naturalnego oraz aktywizacja społeczeństwa
obszaru objętego zasięgiem działania BLGD.
W styczniu 2010 roku
BLGD w ramach współpracy międzynarodowej
rozpoczęła realizację projektu
pod nazwą „Boot2Lubelskie”.
W projekcie uczestniczyli rząd
Flandrii Zachodniej w Belgii,
Stowarzyszenie the Boot, samorząd województwa lubelskiego,
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie
Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej
„Dom Europy”. Celem projektu
było stymulowanie rozwoju turystyki na terenach nadbużańskich, a także międzynarodowa
wymiana doświadczeń i wiedzy
w zakresie sposobów organizacji
usług turystycznych. W wyniku
realizacji projektu powstał pierwszy sieciowy produkt turystyczny
– szlak kajakowy Bug - Krzna.
* Proszę o wyjaśnienie definicji produktu sieciowego.
- Sieciowy produkt turystyczny to zespół walorów, atrakcji, usług i miejsc połączonych
jedną wspólną, czytelną ideą,
pomysłem. Cechą charakterystyczną produktu sieciowego jest
również możliwość jego sprzedaży (jako usługa turystyczna)
w całości, lub w jakiejś jego
części. Inną charakterystyczną
cechą sieciowego produktu tu-

rystycznego jest wskazywanie na
konkretny obszar geograficzny
lub kulturowy, również w samej
nazwie produktu oraz konieczność jego nieustannego rozwoju
i wzrastania. BLGD skupia się
obecnie na tym, aby na obszarze
południowego Podlasia stworzyć

oraz form odpoczynku Polaków.
Większa świadomość zdrowotna,
a także szybki tryb życia powodują, że coraz więcej rodaków decyduje się na spędzanie aktywnie
wolnego czasu. Inną zauważalną
tendencją jest „objazdowość”
pobytów. Coraz rzadziej spo-

kilka rozpoznawalnych sieciowych produktów turystycznych,
którymi można by połączyć
większość naszych walorów
i atrakcji. Jest to też o tyle ważne,
że sieciowy produkt turystyczny
można o wiele łatwiej promować
jako całość, natomiast promocja
poszczególnych elementów (np.
poszczególnych atrakcji turystycznych) jest czasochłonna,
mniej czytelna i generuje większe koszty. Natomiast promocja
produktu sieciowego w oparciu
o jego charakter i właśnie poszczególne elementy pozwala uzyskać
jasność przekazu i zwiększyć efekt
promocji, co jest korzystniejsze
zarówno dla turysty, jak i usługodawców turystycznych.
* Czy w tym roku szlak kajakowy Bug - Krzna będzie cieszył
się popularnością podobną, jak w
latach ubiegłych?
- Jestem przekonany, że szlak
kajakowy Bug-Krzna będzie się
cieszył jeszcze większą popularnością, niż w latach ubiegłych.
Obserwujemy stałą tendencję
wzrostową tej formy w ypoczynku. Ma to związek zarówno
z ciągłą promocją naszego szlaku,
jak również ze zmianą stylu życia

tyka się turystów, którzy przyjeżdżają, np. do gospodarstwa
agroturystycznego na tydzień
i przez ten tydzień pozostają
w miejscu. Obecnie jeśli nawet
jest to tydzień, to tydzień bardzo
aktywny, w czasie którego turysta chce zwiedzić jak najwięcej
i przeżyć jak najintensywniej.
Stąd „objazd” południowego
Podlasia w ciągu, np. 3 dni,
w czasie którym trzeba turyście
zorganizować spływ kajakowy,
przejażdżkę rowerem, wizytę
w kluczowych miejscach regionu –
z przewodnikiem, nie jest obecnie
niczym nadzwyczajnym, staje się
wręcz powoli normą. Tworzenie
produktów sieciowych – takich
jak Szlak Kajakowy Bug-Krzna,
to wyjście w stronę turysty, który
chce mieć wszystko podane prosto i w jednym miejscu. Szlak
Kajakowy Bug-Krzna to trochę
taki „szwedzki stół” w turystyce.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
* Jakie korzyści odnosi lokalna
społeczność zamieszkująca wzdłuż
rzek wchodzących w skład szlaku?
Czy stymuluje on rozwój małych
form działalności okołoturystycznej?
- Korzyści są oczy wiście
pośrednie, bo tak to ma właśnie

działać. Każdy rolnik prowadzący działalność agroturystyczną
w ramach informowania turystów
może śmiało powoływać się na
istnienie w jego pobliżu, znanego
w całym kraju, jak również poza
nim szlaku kajakowego. Spotykam się praktycznie codziennie
z ludźmi, którzy chwalą się, że
pozyskują nowych klientów, nowych turystów. Po kilku latach
działania szlaku kajakowego Bug-Krzna widzimy, że ten rodzaj
turystyki aktywnej bardzo
wciąga. Dowodem na to
jest fakt posiadania stałych
klientów, którzy rokrocznie powracają na szlak,
przyciągając swoich znajomych i rodziny. Oczywiście korzysta na tym cała
infrastruktura noclegowa
w regionie, oraz mali
przedsiębiorcy oferujący
usługi turystyczne, którzy
związali się na stałe ze
szlakiem. Trzeba również
dodać, że dzięki istnieniu
szlaku również gminy
promocyjnie zyskują, ale
i inwestują w infrastrukturę
wokół szlaku (schroniska, obiekty
użyteczności publicznej), oraz
w jego promocję (imprezy rozrywkowe i promocyjne na szlaku).
* Jest Pan koordynatorem
drugiego projektu współpracy
międzynarodowej o nazwie
TEAM. Został on już w trakcie
realizacji doceniony jako jedna
z 3 najlepszych inicjatyw w dziedzinie turystyki w Europie. Na
czym polega ten projekt?
- Projekt współpracy międzynarodowej z LGD belgijskimi, tj.
Tielt-Plateu oraz Westhoek, został zainicjowany jeszcze w czasie
trwania poprzedniego projektu
z Belgią pod nazwą Boot2Lubelskie. W lipcu 2011 roku na
Zamku Lubelskim w Lublinie,
prezes Mariusz Kostka oraz
prezesi współpracujących LGD
podpisali list intencyjny w obecności marszałka województwa,
wojewody lubelskiego oraz ambasadora Królestwa Belgii w Polsce. Po etapie przygotowawczym
faktyczne działania w projekcie
rozpoczęły się w 2013 roku.
W ramach projektu poprzez wyjazdy studyjne do Belgii zapoznaliśmy różne grupy społeczne
(samorządowcy, organizacje po-
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zarządowe, młodzież) z założeniami projektu i potencjalnymi
rozwiązaniami, jakie można by
było przenieść od partnerów belgijskich do Polski. Skupiliśmy
się na przeniesieniu rozwiązań
dotyczących turystyki (szlaki
turystyczne) oraz nowych form
współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i biznesem. Pomysły zostały bardzo
dobrze przyjęte przez osoby biorące udział w wyjazdach studyjnych (ok. 40 osób), jak również
partnerów z Belgii.
Trzeba tutaj dodać, że system
szlaków rowerowych w Belgii tworzony był przez ponad 20 lat, my
planujemy analogiczny system wykonać w niespełna półtora roku. Nie
są to zamierzenia nierealne. Projekt
na etapie realizacji został również
doceniony przez kapitułę konkursu
organizowanego przez Komisję
Europejską Nordic-Baltic Leader
Cooperation Awards i ze wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej wskazany jako jedna z trzech
najlepszych inicjatyw turystycznych w Europie (tylko dwie LGD
z Polski znalazły się w finale konkursu). Podsumowanie konkursu
nastąpiło we wrześniu 2013 r.
w Tallinie w Estonii, gdzie odebraliśmy to prestiżowe wyróżnienie.
To pokazuje, że nasze działania idą
w pożądanym kierunku.
* Jakie ułatwienia turystom
podróżującym bialskimi szlakami
rowerowymi przyniesie nowy,
innowacyjny sposób ich oznakowania?
- Trzeba powiedzieć, że
nowy system „szlaki rowerowe
południowego Podlasia”, to ponad 1000 km oznakowanych
szlaków rowerow ych, ponad
1200 znaków na tych szlakach
(średnio co 1 km), wydanie map,
przewodników, wdrożenie strony
internetowej. Najważniejsze dla
nas jest to, że system powstał
w odpowiedzi na potrzeby turystów, skupia w sobie wszystkie
dotychczas istniejące (oznakowane lub nie) szlaki rowerowe
w powiecie bialskim, dodając niezbędne łączniki pomiędzy nimi.
W zidentyfikowaniu istniejących
szlaków oraz proponowaniu łączników pomiędzy nimi wsparł
nas swoją wiedzą i doświadczeniem Bialski Klub Rowerowy,
zwłaszcza prezes Jakub Sowa

oraz Łukasz Artyszuk. Możemy
więc mieć pewność, że będzie to
wartościowy produkt dla turysty,
nie zaś kolejny szlak wyznaczony
zza biurka „palcem po mapie”.
Ułatwienia będą znaczne. Zastosowaliśmy nową metodę znakowania, w której numerycznie
oznaczamy skrzyżowania na
proponowanych szlakach. Indywidualne numery dla każdego
skrzyżowania pozwalają wyznaczyć własną, niepowtarzalną trasę
rowerową każdemu rowerzyście.
Nie jest tutaj potrzebna znajomość języka, terenu, warunków,
a jedynie podstawowy mechanizm działania systemu i wiedza,
gdzie jest punkt końcowy naszej
wyprawy. Oczywiście niezbędna
jest również mapa, na której możemy zaplanować podróż przez
kolejne skrzyżowania (węzły z
kolejnymi numerami). Ale i tutaj
zaplanowaliśmy pewne nowoczesne ułatwienia. Na każdym
znaku z numerem skrzyżowania
będzie umieszczony, tzw. QR
Code, który po sfotografowaniu za pomocą ogólnodostępnej
aplikacji w smartfonie pokaże
nam w naszym telefonie mapę
z zaznaczeniem skrzyżowania
w jakim jesteśmy obecnie i lokalizacją skrzyżowań w okolicy.
* Od kiedy możemy korzystać
z nowo oznakowanych szlaków
rowerowych?
- Otwarcie szlaków planowane jest 10 maja w Międzyrzecu Podlaskim of icjalnym
rajdem rowerowym szlakami
południowego Podlasia. Oprócz
członków i sympatyków BLGD
będą uczestniczyły w nim nasze
kluby rowerowe, mieszkańcy powiatów bialskiego, radzyńskiego
i parczewskiego, pięcioosobowa
grupa ekspertów z Belgii i zaproszeni goście odpowiadający
za zarządzanie (w sferze społecznej i rządowej) w regionie.
Każdy uczestnik rajdu otrzyma
pamiątkowe gadżety, zostanie
wyposażony w pakiety regeneracyjne, natomiast na zakończenie
planujemy wspólne ognisko integracyjne. Projekt zakończy się 30
czerwca i najpóźniej w czerwcu
zakończy się znakowanie wszystkich wyznaczonych odcinków
szlaków.
* W tym roku w ramach projektu TEAM stowarzyszenie

poczyni pierwsze kroki w kierunku stworzenia instytucji tzw.
„Dom regionu”. Ma ona na celu
działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich we współpracy
z innymi podmiotami zajmującymi
się rozwojem wsi. Jest to rodzaj
instytucji działających w krajach
Europy Zachodniej Belgii i Francji. Jakie korzyści przyniesie utworzenie „Domu regionu”? Czy nie
będzie to dublowanie i zabieranie
kompetencji instytucjom i organizacjom zajmującym się rozwojem
obszarów wiejskich?
- Absolutnie dublowanie, czy
zabieranie komukolwiek kompetencji nie jest naszym zamierzeniem. „Domy regionów” istnieją
w Belgi od wielu lat i pokazują,
że ten rodzaj współpracy przynosi bardzo wymierne efekty
przy stosunkowo skromnych
nakładach. Oczywiście nie jest
możliwe przeniesienie w formie
prostej kalki takiej instytucji na
grunt polski z kilku powodów
– przede wszystkim uwarunkowania prawne nie przewidują istnienia takiej instytucji, po drugie
czeka nas wieloletnia praca nad
wypracowaniem takiego modelu
współpracy, który zda egzamin
w naszych warunkach społecznych. „Domy regionu” są dla nas
fascynującym zjawiskiem – są
to miejsca, w których w jednym
budynku pracują ze sobą przedstawiciele (1-2 osoby z każdej
instytucji) urzędu centralnego,
powiatowego, gminnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze. Ci ludzie
pracują ze sobą nad promocją
i rozwojem regionu, każdy bierze udział w działaniach drugiej instytucji, wypracowano
wspólne formy komunikowania
się ze społeczeństwem czy nawet wzory graficzne informacji.
To sprawia, że każda informacja,
promocja kierowana na zewnątrz
jest spójna i od razu kojarzona
z danym regionem. Najważniejsza jest jednak współpraca
i przepływ informacji pomiędzy
tymi wszystkimi organizacjami.
Myślimy, iż jest to odpowiedź na
nasz polski bałagan informacyjny
i kompetencyjny, gdzie nawet
w realizacji imprez czy akcji promocyjnych lub prorozwojowych
często „nie wie lewica co czyni
prawica”, w związku z czym te

działania nierzadko są rozdrobnione, nieczytelne i rozmywają
się w ogólnym chaosie informacyjnym. Jest to ogromne marnotrawstwo środków i zasobów
i powinniśmy znaleźć sposób,
aby to przeformułować – takim
sposobem jest według. nas „Dom
regionu”.
* Jakie rezultaty są widoczne
po wielu latach funkcjonowania
„Domów regionu” w Belgii?
- Przede wszystkim, to lepsza promocja, informacja i rozwój
regionów w jakich takie instytucje funkcjonują – za mniejsze
środki. Spójrzmy na budżety naszych organizacji i samorządów.
Każdy z nas ma jakieś środki
(zawsze za małe) na, np. promocję. Oczywiście te środki są tak
małe, że wystarcza to zwykle na
quasi – promocję, która ma zbyt
ograniczony zasięg w stosunku
do potrzeb, albo jest to promocja
„wsobna”, tworzona tylko na terenie jednej gminy, dla własnych
mieszkańców, albo skierowana do
wąskiej grupy odbiorców.
W przypadku „Domu regionu” te środki każdej z organizacji są zwykle nawet jeszcze
mniejsze, jednak po połączeniu
wszystkich środków wszystkich
organizacji i realizacji wspólnie przedsięwzięć – tworzy się
całkiem inny budżet i przede
wszystkim o wiele lepszy efekt.
Dla mnie największym szokiem w działaniu tej organizacji
był fakt, że każda z organizacji
wchodzących w skład „Domu
regionu” wiedziała co robi organizacja sąsiednia i szukała
sposobu wsparcia i włączenia się
w te działania. Podgląd na takie
działania daje dopiero wiedzę
jak wiele sił i środków codziennie marnujemy na samodzielne
działania, które z powodzeniem
mogą być wykonane taniej, lepiej
i z mniejszym wysiłkiem – ale
wspólnie.
* Plany na rok bie ż ą c y
w działalności BLGD: nabory
wniosków z PROW, przygotowanie stowarzyszenia do nowego
okresu programowania.
- W najbliższym czasie (II
kwartał br.) planujemy przeprowadzić ostatnie nabory wniosków
z PROW. W większości będą to
środki przeznaczone na realizaDOK. NA STR. 28
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cję tzw. Małych Projektów (do
50.000 zł dofinansowania, 85%
zwrotu UE). Kolejny rok, to dla
Lokalnej Grupy Działania czas
na przygotowanie założeń do
kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju. Widzimy już dzisiaj, które
założenia były słuszne, które
potrzebne, a które mniej odpowiadały naszym mieszkańcom.
W oparciu o tę wiedzę będziemy
kształtować kolejną strategię rozwoju naszego obszaru. Wiemy już
dziś, że oparta będzie prawdopodobnie również na rozwoju markowych sieciowych produktów
turystycznych. Jest to formuła,
która się sprawdziła i generuje
większe korzyści dla regionu niż
wynikało by z samego przelicznika przekazanych mieszkańcom
przez BLGD środków, a rozdysponowaliśmy ich wnioskodawcom
niemało, bo już prawie 12 mln zł.
Patrząc wstecz na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju muszę
powiedzieć, że mamy bardzo aktywnych i pomysłowych mieszkańców i nawet wystarczającą
ilość środków na dofinansowanie
ich pomysłów, nawet jeśli jakiś
projekt nie jest ostatecznie zrealizowany oznacza to zwykle, że
regulacje prawne nie nadążają za
pomysłami naszych mieszkańców,
a nie że pomysły są nietrafione.
W kolejnym okresie programowania czeka nas również wiele
zmian organizacyjnych, zwykle
korzystnych dla Lokalnych Grup
Działania i naszych mieszkańców.
Jako przykład takiej korzystnej
zmiany mogę podać propozycję
przeprowadzania całościowej
oceny wniosków o dofinansowanie w LGD, zatem uzupełnienia, poprawki itp. będzie można
uzgadniać już od przyszłego roku
w siedzibie BLGD, jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie
i zatwierdzenie końcowe wniosku
odbywać się będzie w Urzędzie
Marszałkowskim. Zwiększenie
kompetencji LGD z całą pewnością pozwoli uzyskać mniejszy
odsetek projektów niezrealizowanych lub odrzuconych, a już z całą
pewnością pozwoli finansować
projekty i pomysły wartościowe
dla naszego regionu.
Rozmawiała Krystyna Laskowska
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Gmina Sosnówka

Romanów – „serce
moje tam zostało”
Na imieniny Józefa, czyli 19
marca Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie
przygotowało bardzo sympatyczną niespodziankę. Pod patronatem starosty bialskiego odbyło
się w Romanowie spotkanie
z Barbarą Wachowicz, która opowiadała o autorze „Starej Baśni”.
Barbara Wachowicz to znana
i ceniona autorka książek, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych o wielkich Polakach.
To również laureatka Nagrody
św. Brata Alberta – „za wierność
Polsce”, „Polskiego Nobla” – Totus Episkopatu Polskiego oraz
odznaczona Orderem „Polonia
Mater Nostra Est” – „Polska
Nasza Matka”, medalem „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”,
Orderem Uśmiechu, Złotego
Mikrofonu, Złotym Krzyżem za
Zasługi dla Harcerstwa Polskiego
i wielu innych. Wielokrotnie
podkreśla także swoje związki
z Podlasiem.
Na spotkanie zjawiło się
wiele zacnych osób ze starostą
bialskim Tadeuszem Łazowskim
na czele. Wymienić należy także:
Marzennę Andrzejuk – urzędującego członka Zarządu Powiatu
Bialskiego, Jadwigę Romaniuk
– kierownika LSCDN Oddziału
w Białej Podlask iej, Marię
Więcek – sekretarza gminy
Sosnówka, prof. Feliksa Czyżewskiego – UMCS, Małgorzatę
Nikolską – dyrektora Muzeum
Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Monikę Włady-

czuk-Pakułę – dyrektora LO
w Wisznicach, Danutę Marek
– dyrektora Gimnazjum w Sosnówce, Annę Olejnik – dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sosnówce,
Elżbietę Sokołowską – dyrektora
GOKiO w Wisznicach, Jolantę
Mikulską – dyrektora GOK
w Sosnówce, Bogusława Szczęśniaka – dyrektora Gimnazjum
w Wisznicach, Teresę Harasimiuk – p.o. dyrektora GBP

w Sosnówce, Alinę Maniowiec
– dyrektora GBP w Wisznicach, Zbysława Gabrylewicza
– prezesa Banku Spółdzielczego
w Wisznicach, ks. Jana Pieńkosza – dziekana dekanatu wisznickiego, a przede wszystkim
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszew-

sk iego w Białej Podlask iej,
Liceum Ogólnokształcącego im.
Wł. Zawadzkiego w Wisznicach
oraz Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach wraz
z opiekunami.
Barbara Wachowicz z wielką
pasją mówiła o Józefie Ignacym
Kraszewskim, jego związku
z Romanowem, życiu i twórczości. Wskazywała, że przez całe
życie ta więź z „krajem lat dziecinnych” była bardzo silna. To
tradycja szlachecka, umiłowanie
historii i literatury oraz epos rodzinny wyniesione z Romanowa
kształtowały jego postawy oraz
twórczość. W wypowiedź pisarki
wplecione były anegdoty i dygresje, choćby o A. Mickiewiczu
czy o Szarych Szeregach, stąd też
z zapartym tchem słuchało się tej
opowieści. Młodzież zaś mogła
się wykazać swoją wiedzą o pisarzu, bo Barbara pytała, czy znają
wychowanka bialskiej szkoły. Pomimo tego, zjednała sobie serca
i młodszych, i starszych słuchaczy.
Spotkanie było okazją również do promocji jej gawęd, noszących wspólną nazwę „Siedziby
wielkich Polaków”. Szczególnie
tomu „od Reja do Kraszewskiego”,
gdzie na okładce jest umieszczony

właśnie dwór w Romanowie po
zmianie wizerunku. Stąd też po
spotkaniu można było uzyskać autograf autorki i chwilę z nią porozmawiać. Zainteresowanych było
bardzo dużo. Można było także
zwiedzić romanowskie muzeum
i otoczenie parkowe.
Anna Jóźwik
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Gmina Sosnówka

Wierni Kraszewskiemu
od 34 lat
Kiedy konkurs trwa nieprzerwanie i w niezmienionej
formule przez 34 lata, nie sposób
przy jego ocenie nie stwierdzić,
że pozostawił on trwały ślad
w kulturze naszej małej. a właściwe sporej dość ojczyźnie, bo jest
to konkurs o zasięgu wojewódzkim. 18 marca odbył się finał 34
Wojewódzkiego Konkursu Czy-

i przeczytała przynajmniej kilka
powieści Józefa Ignacego. W tym
roku do pierwszego, szkolnego
etapu przystąpiło 17 szkół i udział
wzięło 95 uczniów. Zgłębili wiedzę o życiu pisarza, przeczytali
także dwie powieści. Tym razem
była to powieść historyczna „Boleszczyce” z cyklu kronik o dziejach Polski, rozpoczętego „Starą

im. S. Żeromskiego w Nałęczowie zajął miejsce II oraz
Szymon Daciuk z klasy Ia I
LO im. M. Kopernika w Parczewie, zdobywca III miejsca.
Jury wyróżniło ponadto jeszcze
5 osób: Filipa Głucha z klasy II
I LO im. J. I. Kraszewskiego
w Białej Podlaskiej, Dawida
Walenciuka z klasy pierwszej
I LO im. M. Kopernika w Parczewie, Magdalenę Kucharuk z
klasy II LO im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej,
Patrycję Bancerz z klasy II LO
ZS im. gen. F. Kamińskiego
w Adamowie i Agnieszkę Kraszkiewicz z pierwszej klasy II LO
im. E. Plater w Białej Podlaskiej.
I znowu po raz kolejny liceum
w Radzyniu Podlask im za-

chowuje swą pozycję w tym
konkursie. Także uczniowie
z Nałęczowa i z Parczewa od lat
prezentują wysoki poziom. Nagrodami były jak zwykle książki,
ufundowane przez wspierających
od wielu lat darczyńców: Bank
Spółdzielczy w Wisznicach
i Księgarnię Taniej Książki
w Białej Podlaskiej. Honorowy
patronat nad imprezą sprawował Tadeusz Łazowski, starosta
bialski. Organizator konkursu,
Muzeum Józefa Ignacego Krasz e w sk iego w Roma now ie
składa serdeczne podziękowanie
zarówno uczestnikom konkursu,
jak nauczycielom, wiernym od
lat tej imprezie oraz darczyńcom.
Anna CzobodzińskaPrzybysławska

Wszyscy finaliści i jury

telniczego „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”, który
muzeum pisarza organizuje dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Zawsze odbywa się on w okolicach 19 marca,
bo to imieniny Józefa, i kolejna
rocznica śmierci, zmarł przecież
autor „Hrabiny Cosel” w dniu
swych imienin. Przez wiele lat
konkurs przygotowywała Halina
Kostka-Chybowska. Od kilku lat
przejął to młodszy pracownik muzeum Dominik Litwiniuk.
Zainteresowanie życiem
i twórczością autora „Starej
baśni” utrzymuje się od pewnego czasu na prawie niezmienionym poziomie. Uczniowie
czytają Kraszewskiego. Pamięć
o jego dokonaniach w środowisku licealistów pozostaje więc
wciąż żywa, choć nie kocha go
szkolny program nauczania. Ten
konkurs, który jest jedną z najważniejszych form edukacyjnej
działalności muzeum, sprawia,
że spora rzesza młodych ludzi
dogłębnie poznała zawiłości losu

baśnią”. To opowieść o burzliwych dziejach króla Bolesława
Śmiałego i biskupa Stanisława
Szczepanowskiego. Drugą lekturą obowiązkową była „Chata za
wsią” z cyklu powieści ludowych.
Dzieło o nieufności wobec innego. W tej powieści o nieufności
wobec Cyganów, dziś określanych jako Romowie. To dzieło
o potrzebie przełamywania stereotypów, o potrzebie tolerancji.
O wielu sprawach aktualnych do
dziś pisał nieoceniony Józef Ignacy Kraszewski. Jak zwykle do
Romanowa na finał przyjechali
najlepsi. Przybyło 20 uczniów
wraz z opiekunami z 15 szkół.
Przed nimi było 35 pytań z życia
i twórczości pisarza oraz z lektur. Trzeba było wykazać się dużą
znajomością losów artysty oraz
udowodnić, że wnikliwie przeczytało się powieści.
Najlepszymi okazali się:
Joanna Kułak, uczennica klasy
II LO w Radzyniu Podlaskim,
która zdobyła I miejsce; Damian Ambrozik z klasy II LO

Woda – skarb bezcenny
22 marca przypada Światowy
Dzień Wody, święto ustanowione
przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992
roku. Powodem jego powstania
był fakt, że ponad miliard ludzi
na świecie cierpi z powodu braku
dostępu do czystej wody pitnej.
Chcąc zwrócić uwagę uczniów
na to, jak ważna jest woda i co
należy zrobić, żeby oszczędzać
jej zasoby, w Szkole Podstawowej w Sosnówce przygotowano
gazetkę informacyjną. 24 marca
uczniowie z klas I-III obejrzeli

prezentację multimedialną,
z której mogli dowiedzieć się, jak
postępować, by rozsądnie korzystać z wody. Natomiast uczniowie
z k las IV-V I wzięli udział
w quizie wiedzy ekologicznej,
w któr ym mogli sprawdzić
swoje wiadomości i umiejętności
z zakresu ochrony środowiska
naturalnego. Dzięki podobnym
inicjatywom wzrasta świadomość
ekologiczna młodego pokolenia
i kształtują się pozytywne postawy wobec przyrody.
(a)
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Zaproszenie do konkursu

Nagroda
biznesowa

Gmina Kodeń

Wiosenalia w szkole

21 marca tradycyjnie, jak co
roku w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu obchodzono
Pierwszy Dzień Wiosny, czyli
pożegnanie zimy. Obchody tego
dnia na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości szkoły
W tym dniu odbyły się tylko trzy
pierwsze lekcje w gimnazjum,
a po nich przystąpiono do wspólnej zabawy w sali gimnastycznej. Szaleństwo w podstawówce
miało swój początek od rana.
Całą imprezę poprowadziły:
Anna Bil, Sara Krześniak i Agat
Majewska – dziewczęta z klasy
III gimnazjum. Wiosenny turniej rozpoczęła prezentacja klas.
Tegorocznym przebraniem były
postacie z bajek, komiksów bądź
filmu. Można było zobaczyć,
między innymi: Smerfy, Myszkę
Miki, postacie z „Baśni tysiąca
i jednej nocy”, Dalmatyńczyki,
diabełki, Iniemamocni, królewnę
Śnieżkę i siedmiu krasnoludków,
pszczółki i żabki. Barwny korowód maszerował przed oczami
zdumionych widzów. Następnie
każdy zespół klasowy prezentował wiersz, piosenkę lub skecz
oraz fragment opracowanego
dubbingu. Widownia bawiła
się świetnie klaszcząc i dopingując występujących. Uczniowie
mieli możliwość sprawdzenia się

w wielu atrakcyjnych konkurencjach, np. przejście przez pole
minowe pod czujnym okiem
wychowawców, wspólne rozwiązywanie supłów lewą ręką, rzuty
samolocikami do celu, kręgle
butelkowe, zawody balonowe,
tworzenie mumii z papieru toaletowego. Dowiedziano się też,
która klasa jest najszczuplejsza.
Podczas zabawy powstała galeria
portretów wychowawców malowana przez klasowych Matejków.
Dodatkową atrakcją dla klas 1-3
było poszukiwanie łakoci na terenie szkoły. Nad przygotowaniem
imprezy i przeprowadzeniem jej
czuwał organizator Zbigniew
Gwardiak. Wysiłki uczniów oceniała komisja w składzie: Halina
Gwardiak, Halina Charytoniuk i
s. Iwona Filipiuk. Głównym celem imprezy było motywowanie
uczniów do pracy na rzecz klasy,
integracja zespołów, wdrażanie
zdrowej rywalizacji oraz zniechęcanie do wagarów. Uczniowie starannie przygotowali się do
turnieju, włączając w pracę również wychowawców. Ten niesamowity dzień, pełen humoru
i wspaniała atmosfera na długo
pozostanie w pamięci młodzieży,
która bawiła się świetnie.

Izabela Podsiadły
Fot. Zbigniew Gwardiak

Zapraszamy przedsiębiorców działających na naszym terenie do wzięcia udziału w drugiej edycji Konkursu Nagrody
Biznesowej Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej za rok 2013.
Celem konkursu jest promocja i wspieranie najlepszych przedsiębiorstw, działających z zaangażowaniem i zgodnie z prawem
oraz kształtowanie wizerunku południowego Podlasia, jako
dogodnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorem konkursu jest Bialskopodlaska Izba Gospodarcza,
partnerem nagrody - Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej,
zaś współorganizatorami są: starosta Tadeusz Łazowski oraz
prezydent Andrzej Czapski. Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach: udany start, innowacyjna firma, lider
przedsiębiorczości, przedsiębiorca roku.
Przedsiębiorstwo, które chce wziąć udział w konkursie powinno spełniać następujące warunki: musi być zarejestrowane
na terenie oddziaływania Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej,
czyli ośmiu powiatów województwa lubelskiego, mazowieckiego
i podlaskiego: dwóch bialskich (grodzkiego i ziemskiego), radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego, łosickiego, łukowskiego i siemiatyckiego lub jest członkiem BPIG; prowadzi
działalność gospodarczą nie krócej niż trzy lata, z wyjątkiem
kategorii Udany start; nie posiada zaległości wobec organów
skarbowych i ZUS (stosowne oświadczenia); do 10 maja złoży
w sekretariacie BPIG (Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c) wypełnioną deklarację wraz z ankietą (do pobrania na stronie www.
bpig.pl) i kompletem załączników; wyrazi zgodę na przeprowadzenie przez członków Kapituły wizytacji przedsiębiorstwa.
W konkursie może uczestniczyć każde przedsiębiorstwo,
bez zróżnicowania formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia.
Oceniać kandydatów do nagrody będzie powołana Kapituła
konkursowa, w skład której weszli współorganizatorzy, partner
nagrody oraz członkowie Rady BPIG. Przewodniczącym jest
Eugeniusz Izdebski - prezes BPIG, a wiceprzewodniczącym
Jarosław Łepecki - członek Rady BPIG.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej: http://www.bpig.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.
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Gmina Sosnówka

W trosce o bezpieczeństwo
Na przełomie lutego i marca
w Szkole Podstawowej w Sosnówce realizowany był projekt
wychowawczy „W trosce o bezpieczeństwo”. Został opracowany
przez zespół wychowawców,
jako jedno z poczynań mających przyczynić się do realizacji
działań szkoły na rzecz zdrowia
i bezpieczeństwa, czyli jednego
z kierunków polityki oświatowej określonego przez ministra
Edukacji Narodowej na rok
szkolny 2013/2014. W związku

z tym w szkole odbył się cykl
pogadanek i spotkań z przedstawicielami służb zajmujących się
bezpieczeństwem. Projekt został
zainicjowany 28 lutego, podczas
spotkania z Dorotą Wojcieszuk,
starszym inspektorem KRUS
w Białej Podlaskiej. Dzieci dowiedziały się, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych podczas
prac w gospodarstwie rolnym.
Natomiast 12 marca uczniowie
wzięli udział w spotkaniu z kom.
Iloną Wierzejską i mł. asp. Bog-

danem Gdulą z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
Wizyta funkcjonariuszy została
podzielona na dwa spotkania: dla
klas młodszych oraz starszych.
Młodsze dzieci z klas 0-III miały
okazję porozmawiać z policjantką
o zachowaniu bezpieczeństwa
w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez
ulicę, prawidłowym zachowaniu
się na przejściach dla pieszych
oraz bezpiecznym zachowaniu
się w oczekiwaniu na autobus
szkolny, jak również o ostrożności
podczas wsiadania i wysiadania
z autobusu. Drugie spotkanie
przeznaczone było dla uczniów
klas IV-VI. Tematem pogadanki
była odpowiedzialność prawna
nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników
szkoły oraz zasady zachowania się
obowiązujące w szkole i poza nią.
Policjant poruszył także temat
tzw. cyberprzemocy i skutków,
jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na
spotkaniu uczniowie dowiedzieli
się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy
ponosi odpowiedzialność prawną

Wypoczywali w Zakopanem
Czterdzieści cztery osoby –
dzieci i młodzież z terenu gminy
Sosnówka wzięło udział w wycieczce do Zakopanego w dniach
3-7 marca. Wyjazd miał charakter warsztatów ekologicznych
z elementami edukacji prozdrowotnej. Jego organizatorem był
ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec

ZHP Łask, który specjalizuje się
w realizacji projektu „Pomocna
dłoń – wypoczynek dzieci z terenów klęsk żywiołowych”, finansowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas wycieczki uczestnicy
zwiedzili Zakopane, spacerowali

szlakiem turystycznym w Dolinie Kościeliskiej, wzięli udział
w zajęciach dydaktycznych związanych z Tatrami i ochroną przyrody
w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wielką atrakcją były
kąpiele w basenach termalnych
w Białce Tatrzańskiej oraz zwie-

oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego.
Kolejnym gościem, który
21 marca odwiedził szkołę
w związku z realizacją programu
był Andrzej Semeniuk, pełniący
funkcję prezesa Zarządu OSP
w Wisznicach. Strażak podzielił się z dziećmi refleksjami
i uwagami z długoletniej pracy
w straży pożarnej, w barwny
i ciekawy sposób opowiedział
o tym, z jakimi niebezpieczeństwami i trudami przyszło mu się
niejednokrotnie zmagać. Spotkanie było również doskonałą
okazją do przekazania informacji, jak uniknąć niebezpiecznych
sytuacji oraz co zrobić, gdy już się
one wydarzą.
Przed dziećmi kolejne spotkania z ratownikiem medycznym
oraz funkcjonariuszami straży
granicznej. Kontakt z przedstawicielami wymienionych profesji
pozwoli uczniom nie tylko poznać specyfikę ich zawodu, ale
też umożliwi zdobycie wiedzy na
temat tego, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
(a)

dzanie Wieliczki – najstarszego na
ziemiach polskich przedsiębiorstwa
solnego wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO.
Wyjazd był doskonałą okazją nie
tylko do zapoznania z walorami
turystycznymi, krajobrazowymi
oraz przyrodniczymi Podhala, ale
również okazją do kształtowania
postaw proekologicznych i podnoszenia poziomu świadomości
ekologicznej. Uczestnicy wycieczki
wzięli udział w konkursie plastycznym „Czyste powietrze – czysty
świat”, obejmującym tematykę
przekroczenia standardów jakości
środowiska w atmosferze oraz konkursie wiedzy o przyrodzie „Ekologiczna gra w pytania”. W trakcie
warsztatów odbywały się również
zajęcia z psychologiem.
Rek r utację do projekt u
przeprowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnówce. Opiekę nad dziećmi
i młodzieżą podczas wyjazdu
sprawowały: Krystyna Oniśk,
Krystyna Pawlik i Agnieszka
Sakowicz.
(a)
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Gmina Piszczac

Piszczatka zarabia na siebie

Spółdzielnia Socjalna Piszczatka w Piszczacu została powołana 17 września 2013 r.,
działalność rozpoczęła 2 grudnia
2013 r. Inicjatorem jej powstania była Fundacja Barka z Poznania. Przedstawiciele fundacji
przyjeżdżali do Piszczaca, ale też
organizowali wyjazdy studyjne w
okolice Poznania, aby na miejscu zapoznać zainteresowanych,
jak takie spółdzielnie funkcjonują. Udało się przekonać Jana
Kurowskiego, wójta gminy Piszczac i Sylwestra Nestorowicza,
który podjął się organizowania
spółdzielni na terenie Piszczaca.
Spółdzielnia socjalna ma szansę
stać się ważnym elementem lokalnego rynku pracy, ale potrzeba
dużo dobrej woli i determinacji,
żeby taki zakład pracy stworzyć,
który miałby przyszłość i realne
możliwości rozwoju. Spółdzielnię
tworzy pięciu członków, każdy z
nich otrzymał dofinansowanie
z Powiatowego Urzędu Pracy w
Białej Podlaskiej w wysokości
14 tys. zł, które stanowi wkład
własny każdego członka. Pieniądze zostały przeznaczone
na zakup środków trwałych
potrzebnych do wykonywania
przewidzianej pracy. Trzech
członków zajmuje się pozyskiwaniem zrębków drewnianych,
czyszcząc pobocza dróg gminnych. Wióry są sprzedawane do
firm, które je skupują i odsprzedają, jako zieloną energię do
elektrociepłowni lub elektrowni.
Od 2013 r. obowiązuje ustawa

zabraniająca palić w elektrociepłowniach litym drewnem, tylko
zrębkami lub biomasą. Dlatego
też „produkcja” zrębków i wiórów zaczęła być opłacalna. Żeby
na siebie zarobić panowie muszą
przygotować najmniej transport
dwóch tirów zrębków.
Na wyposażenie ich stanowiska pracy zakupiono samochód
do przewożenia zrębków, piły
motorowe, siekiery oraz ubrania
robocze.
Inny członek spółdzielni
pracuje na myjni samochodowej CPN przy ul. Włodawskiej.
W tym celu zakupiono myjkę
ciśnieniową Karchera i środki
chemiczne do mycia pojazdów.
W marcu myjnia ruszy powtórnie.
Jedna pani sprząta centrum
Piszczaca. Zakupiono zamiatarko-odśnieżarkę, kosiarkę
do trawy, podkaszarkę, taczki,
miotły i grabie.
Jak dotychczas wszyscy na
siebie zarabiają i mają świadomość, że przyszłość spółdzielni
zależy od nich. Obecnie obowiązki prezesa bezpłatnie pełni
Sylwester Nestorowicz, prezes
Eko-Nowej, na bazie, której
powstała Piszczatka. - Myślimy
o rozwoju, ale na razie chcemy
okrzepnąć – mówił Sylwester
Nestorowicz. - Rozwiniemy produkcję zrębków, wprowadzimy
nowe usługi: cateringowe oraz
opiekę nad ludźmi w podeszłym
wieku i niepełnosprawnymi.
Spółdzielnia ma obowiązek przetrwania jednego roku, dlatego też

cały czas przekonuję jej członków,
że powinni być przedsiębiorczy i zadbać o swoją przyszłość,
a więc rozwój spółdzielni. Tak
naprawdę ta przyszłość od nich
zależy. Najważniejsze, że ludzie,
którzy przystąpili do spółdzielni
chcą pracować i brać odpowiedzialność za tą decyzję. Patrząc
na nich mam dużą nadzieję, że
Spółdzielnia Socjalna Piszczatka
stanie się normalnym zakładem
pracy – dodaje prezes.
Przedmiotem działalności tej
spółdzielni, zapisanym w statucie
może być: produkcja wyrobów
tartacznych, produkcja sztucznej
biżuterii i wyrobów podobnych;
wytwarzanie i zaopatrywanie
w parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych; roboty związane z
budową dróg i autostrad; konser-

wacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż, catering
a nawet zarządzanie stronami
internetowymi, działalność rachunkowo-księgowa, artystyczna
i literacka działalność twórcza.
Ponadto w zapisach statutowych
zapewniono możliwość wszechstronnego rozwoju. Potrzebni są
tylko ludzie, którzy mają pomysły
i chcą je zrealizować.
Celem powstania i działalności spółdzielni jest przywrócenie
na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, osób bezrobotnych oraz
umożliwienie im aktywizacji zawodowej. Zadaniem spółdzielni
jest również realizacja celów
społecznych, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz
reintegracja społeczna.
Ewa Koziara

Gmina Sosnówka

Obdarowano kobiety tulipanami

Wiele atrakcji czekało na
panie, które w niedzielę 9 marca
przybyły do Gminnego Ośrodka
Kultury na spotkanie z okazji
przypadającego dzień wcześniej
Dnia Kobiet. Zgromadzonych
powitali: wójt Krzysztof Bruczuk, przewodniczący Rady
Gminy Krzysztof Prystupa i wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Pilipiuk. Panowie złożyli kobietom najserdeczniejsze życzenia
i każdą z nich obdarowali czerwonym tulipanem. Przed gośćmi wystąpił Janusz Pruniewicz
i Sławomir Pruniewicz, czyli
zespół Bracia P ze Sławatycz.
Przy kawie, ciastkach i kolorowych kanapkach panie słuchały
pięknych, znanych przebojów,
które wzruszyły do łez. W dalszej części spotkania wystąpił

zespół Worgulanki z Worgul
z kabaretem pod tytułem: „Biuro
matrymonialne – entliczek pentliczek”. Zaprezentowana scenka
humorystyczna wszystkich rozbawiła do łez.
Podczas spotkania można
było skusić się na produkty
oferowane na stoiskach przygotowanych przez panie: Eugenię Bryndziuk i Małgorzatę
Karpiuk (kosmetyki), Sylwię
Nowosad i Monikę Charecką
(biżuteria), Jolantę Sankowską
(artykuły chemii gospodarczej),
oraz Grażynę Brodzką (wyroby
rękodzielnicze z gliny). Dzięki
bogatej ofercie każda z pań mogła kupić sobie miły upominek
lub wziąć udział w loterii i wygrać kosmetyki.
Jolanta Mikulska
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Gmina Międzyrzec Podlaski

Forum kobiet w Krzewicy
W Publicznym Gimnazjum
nr 2 w Krzewicy, 8 marca miało
miejsce pierwsze forum kobiet
pod patronatem wójta gminy.
O r g a n i z ator e m s p ot k a n i a
było stowarzyszenie Aktywni
Gminy Międzyrzec. Ot worzył je Krzysztof Adamowicz,
sk ładając licznie przybyłym
paniom życzenia z okazji ich
święta. Dzieci i młodzież swoimi występami uświetnili uroczystość. Ciekawym elementem
spotkania były wykłady: „Asertywna kobieta”, który przedstawiła Marta Sawczuk oraz

„Wspomaganie rozwoju i terapia dzieci” wygłoszony przez
Emilię Grudzińską. Na podstawie filmu „Wizyta studyjna
po wioskach temat ycznych ”
stowarzyszenie przedstawiło
ich funkcjonowanie. Punktem
kulminacyjnym imprezy było
rozlosowanie nagród ufundowanych przez sponsorów oraz
w łasnoręcznie w ykonanych
przez panie ze stowarzyszenia.
Ponadto wystąpiły zespoły ludowe z terenu gminy, porywając
zgromadzonych do wspólnych
śpiewów. Nie zabrakło również

słodkiego poczęstunku. Panowała miła i radosna atmosfera,
która pozwoliła mieszkankom

gminy na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków.
Barbara Kamińska

Gmina Wisznice

Śpiewał kobietom

Koncert z okazji Dnia Kobiet,
odbył się 9 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty. Dla pań wystąpił
Mariusz Matera, który śpiewał
z Natalią Kukulską, Ryszardem
Rynkowskim, współpracował również z zespołami Sixteen, Seventeen oraz z Mietkiem Jureckim.
W Wisznicach wokalista śpiewał
w duecie z Krzysztofem Jasiukiem,
znakomitym pianistą, kompozytorem i aranżerem. Z okazji koncertu wójt gminy Piotr Dragan

nagrodził kobiety, które wykazały
się szczególną aktywnością zawodową, działaniami kultywującymi
tradycję i których praca została doceniona w szerokim środowisku.
Były to: Stanisława Moryl, prezes
Zarządu Rejonowego w Wisznicach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz
Barbara Sołtan prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska,
Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze, „Integracja”.
(a)

Gmina Rokitno

Wójt uhonorował sołtysów
W przedostatnim dniu lutego świętowano hucznie gminny
dzień sołtysa. Mówi się o nich
dosyć rzadko, choć to oni są społecznikami, angażującymi swoich mieszkańców do rozmaitych
działań. Wójt Jacek Szewczuk
podziękował sołtysom za ich
pracę, podkreślając pomysłowość i zaangażowanie, a zespół
wokalny Podlasianki z Rokitna
dedykował im okolicznościowy
i poruszający koncert. Zgodnie
z tradycją tłustego czwartku nie
zabrakło poczęstunku pączkami,
faworkami i karnawałowymi różami. Z ciekawą prelekcją na temat łowiectwa wystąpił Roman

Laszuk, łowczy Rady Okręgowej
Polskiego Związku Łowieckiego.
Przyjęto ją tym ciekawie, że kontakty rolnictwa z łowiectwem są
niemal nagminne. Wśród siedemnastu sołtysów gminy Rokitno (11 mężczyzn i 6 kobiet)
najdłużej funkcję tę pełni Wacław Sudewicz z Olszyna (od 1990
roku). - Praca sołtysa to w moim
odczuciu misja i duża odpowiedzialność wobec mieszkańców.
Z zadowoleniem odnotowuję,
że nasi sołtysi są zaangażowani
i pracowici. Zawsze na nich
mogę liczyć – podkreśla wójt Jacek Szewczuk.
IGR
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cz ęst unku prz ygotowanego
przez członkinie KGW z Olszyna i Rokitna. Kilkugodzinne
spotkanie w sobotni wieczór
upłynęło pod znakiem radości,

a niejednej pani zakręciła się
w oku łza szczęścia. Wójtowi należy się uznanie za pamięć, wzorową organizację i operatywność.
Istvan Grabowski

Gmina Rokitno

Tort na święto kobiet
Ponad 170 kobiet z różnych
miejscowości zjawiło się 8 marca
w Gminnej Instytucji Kultury
w Rokitnie, aby uczestniczyć
w wyjątkowym spotkaniu zorganizowanym przez wójta Jacka
Szewczuka. Miało być ono
wyrazem uznania dla aktywności społecznej i zawodowej
przedstawicielek płci pięknej.
Kierują one miejscową oświatą,
instytucją kultury, biblioteką,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i Radą Gminy. Kobiety zajmują odpowiedzialne
funkcje w Urzędzie Gminy i

uczniowie miejscowego Zespołu
Szkół oraz trzy kabarety: Dunia
z Żółtaniec koło Chełma, Łzy
Sołtysa z Sarnak i Młode Lisy
z Łobaczewa Małego. Miłą niespodzianką okazała się loteria
fantowa, na którą fantastyczne
upominki przygotowały: Firma
Usługowo - Handlowa Łukasz
i piekarnia Bama z Rokitna,
fryzjerka Agata Walczuk , leśniczy Jan Lempaszek, szef Radia Biper Mariusz Maksymiuk,
burmistrz Terespola Jacek Danieluk, właściciel gospodarstwa
agroturystycznego w Pratulinie

wzorowo wywiązują się z obowiązków. Wójt zadbał, aby na
wyjątkowym spotkaniu znalazły
się też sołtyski, aktywistki Kół
Gospodyń Wiejskich, przedstawicielki Stowarzyszenia Klon
i śpiewaczki z rozsławiającej
gminę grupy Podlasianki. Specjalnie dla nich z okolicznościowymi programami wystąpili

Sebastian Santus, proboszcz parafii ks. Zbigniew Karwowski,
jednostka OSP z Rokitna i wójt
Jacek Szewczuk. Wśród losowanych fantów były m.in.: kosze
słodkości, bilety do kina, karnety
do fryzjera, kosmetyczki i klubu
fitness, czajnik elektryczny i maskotki. Nie zabrakło serdecznych
życzeń od wójta i słodkiego po-

Gmina Kodeń

Ratujemy nocą

Jak ważna jest umiejętność
udzielania pierwszej pomocy
w sytuacji zagrożenia nie jest dla
nas obca, ponieważ od 6 lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Kodniu
w ramach programu edukacyjnego
„Ratujmy! Uczymy Ratować” uczą
się jak udzielać pierwszej pomocy.
Zajęcia odbywają się dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkoła od fundacji
otrzymała fantomy i inne pomoce
dydaktyczne.
20-21 lutego uczniowie klasy
2a pod opieką wychowawczyni
Joanny Hernik wzięli udział
w zajęciach dydaktyczno-profilaktycznych w ramach programu
Ratujemy nocą. Uczniowie spotkali się w szkole po południu, aby
wziąć udział w zajęciach praktycznych. Nabyli umiejętności
wzywania pomocy do poszkodowanego, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
oraz resuscytacji krążeniowo

oddechowej (RKO). Serdeczna
atmosfera podczas spotkania korzystnie wpłynęła na uczniów,
co było widać podczas ćwiczeń.
Dzieci bardzo odpowiedzialnie
traktowały wskazówki nauczyciela prowadzącego Teresy Filipek. Wszystkie umiejętności
praktyczne zostały wyćwiczone
do perfekcji.
Miłym akcentem po zakończeniu zajęć był spacer po Kodniu, zabawy sportowe na hali,
teatrzyk cieni przygotowany
przez samych uczniów do znanej
bajki o Czerwonym Kapturku.
Dzieci były bardzo zadowolone
ze wspólnie spędzonego czasu,
dla niektórych była to pierwsza
noc spędzona poza domem bez
rodziców, ale pełna atrakcji. Uczniowie następnego dnia zwierzyli
się, że bardzo chętnie jeszcze raz
wzięliby udział w takich zajęciach.
(a)
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W cieniu rzęs …
w szeptach z daleka

Anna Korólczyk w swoim tomiku „Pomilczmy razem” dzieli
się intelektualnymi odczuciami
zrodzonymi z życia. Głębokie wyznania są niekonwencjonalnym
spojrzeniem na miłość, bliskość,
przyjaźń i wiarę, pozostającymi
w rzetelnym ujęciu emocji i odczuć autorki. Zawarte w tomiku
myśli przez swoją monologową
formę stanowią przedłużenie kobiecego postrzegania otaczającej
rzeczywistości. Podjęta tematyka
miłości, przyjacielskiej lojalności
i życiowych doświadczeń przedstawiają wartości głębokich rozważań nad jednostką. Autorka
z zaangażowaniem porusza różne
aspekty refleksji o ciszy, cudowności otaczającego świata i najprostszym oddaniem szczerości.
Przez krótką formę tekstów pokazuje, iż o wiele korzystniej jest
dużo rozmyślać o niewielu rzeczach, niż mało myśleć o wielu.
Dzięki temu czytelnik powinien
dodać do poezji osobiste refleksje.
Anna Korólczyk wskazuje ścieżkę
wzorcowego traktowania najwyższych wartości, nadając tym
samym subtelności i zwiewności
kobiecego postrzegania piękna.
Lektura tomiku może być pomocą
w poszukiwaniu wewnętrznej siły
i odpowiedzi na najważniejsze
pytania, dotyczące młodzieńczej
emocjonalności.

Dzięki lekturze tomiku czytelnik może dowiedzieć się, jak
w optymalny i racjonalny sposób
można wyjść z codziennego szaleństwa pogoni za lepszym życiem. W swojej twórczości młoda
pisarka bez wysiłku, w lekki
i powabny sposób przekazuje treści ukazujące piękniejsze i czułe
oblicze życia. Tomik możemy
traktować, jako głębokie studium
wewnętrznej siły, która tkwi
w nas samych. Jednocześnie z treści
przekazywanych utworów autorka
podejmuje próbę wykrzesania
cech obojętności, budząc nadzieję
na spotkanie z pokrewną duszą,
którą okazuje się przyjaciel. Ciepłe
i pogodne rozważania skłaniają do
autorefleksji nad praktykowaniem
ludzkiej wdzięczności. Czytelnik
oddany lekturze utworów staje się
podatny na sugestie autorki, które
wielokrotnie skłaniają raz ku oddziaływaniu na pozytywne komunikaty i wspomnienia, a innym
razem - pobudzają do wzruszeń.
Tym, co urzeka adresata
w lekturze twórczości poetki
jest nieprzenikniona wrażliwość
na ludzkie uczucia. W jednym
z utworów autorka maluje obraz
miłości i wzajemnego szacunku
dwóch osób. Cz y tamy : we
wszechświecie twoich ramion
jestem nieważkością, co balansuje między gwiazdami palców…

Gmina Rossosz

Karnawał teatralny
W okresie karnawału dzieci
i młodzież z amatorskich zespołów teatralnych mają możliwość
bawić się inaczej. Zaczęło się to
24 lata temu w Romaszkach. Był
to wspólny pomysł Stanisławy
Szymani – instruktora do spraw
teatru WDK w Białej Podlaskiej
i Danuty Szaniawskiej ze Szkoły
Podstawowej w Romaszkach.
Do czasu likwidacji miejscowej
szkoły, czyli do roku 2005 takie
spotkania teatralne odbywały się
w Romaszkach, a uczestniczyło

w nich po kilkanaście zespołów
teatralnych z ówczesnego województwa bialskopodlaskiego
a potem powiatu bialskiego.
Tradycją była obecność zespołów teatralnych z odległych
miejscowości jak: Straszynki
z Ulana, czy Baj z Dołhobrodów. Od 2006 roku zespoły spotykają się w Białej Podlaskiej.
Podczas karnawału mają miejsce
występy artystyczne poszczególnych zespołów, konkursy
i zabawy. Prezentacje nawiązują,

Młoda kobieta bezpośrednio,
w piękny i czuły sposób, nazywa
emocje towarzyszące parze zakochanych. Kontynuując: …
a w cieniu rzęs zbiera siły na starcie z rzeczywistością. Głębokie
ujęcie kochania zwraca uwagę na
szlachetne relacje międzyludzkie.
Czytelnik w tym momencie niemalże tworzy w swojej podświadomości ideał miłości.

i doświadczenia przekazywane
w utworach udowadniają, iż złudnym jest dogłębne zrozumienie
drugiej osoby. Język, którym
posługuje się młoda pisarka, jest
jasny, lekki i zrozumiały, co nadaje tonu roztropnego ważenia
słów i delikatnego ujmowania
emocji. Doskonała polszczyzna,
z jaką mamy do czynienia łagodnie
przepływa przez myśli czytelnika,

Zaprezentowane ut wor y
oddają szczerość i szlachetne
wyobrażenie o trwałości uczuć.
Ponadto przez wewnętrzne spostrzeżenia autorka zwraca uwagę
na uwikłanie jednostki w określone role społeczne: matki, ojca,
córki, czy wnuczki. Względem
zaprezentowanych ut worów
uważam, iż zbiór ten jest przykładem ujęcia punktu widzenia
młodej, pełnej życia i bardzo
wrażliwej osoby. Szlachetność

zgrabnie i klasycznie zamykając
każdą ref leksję nad tematem.
Zaprezentowane w tym zbiorze
utwory doskonale ujmują najważniejsze cnoty i morale w drodze
ku kształtowaniu mocnych, ale
szlachetnych osobowości.

co roku do innego przewodniego
hasła spotkania. W tym roku,
22 lutego, w Bialskim Centrum Kultury było: „Wsiąść do
pociągu byle, jakiego”. Zespół
teatralny Elipsa zaprezentował
etiudę z niezwykłym pasażerem
pociągu, który jest zbieraczem,
a wśród swoich „skarbów”, znalezionych na polu są rzeczy dość
niezwykłe, na szczęście czujna
obsługa pociągu w porę zareagowała i wszystko pomyślnie
się skończyło. Zespół Wierzbaki
przedstawił etiudę z wycieczką
dzieci do zoo, niestety dzieci
spóźniły się, a pociąg na nie
nie czekał – była to niezwyk ła nauczk a spóźnia lsk im.
Następne zespoły, tj. Mazem
i Cudaczek połączyły swoje siły
w prezentacji teatralnej, która

nawiązy wała do zachowania
niezbyt kulturalnego pasażera.
Jego przebiegłość, aby zająć dobre miejsce w pociągu poprzez
udawanie staruszka spełzła na
niczym, bo wiatr zdmuchnął mu
czapkę i przebranie. Zaś zespoły
Fiu, fiu i Antidotum wystąpiły
we wspólnej etiudzie, w której
roztargniony maszynista pomylił trasy. Na szczęście to tylko
fantazja. Sześć występujących
zespołów bawiło się wyśmienicie mottem przewodnim tegorocznego karnawału teatralnego.
Poza występami były: wybór
króla kolejarzy, konkursy i zabawy około teatralne. Całość
zwieńczyły pyszne pączki i nadzieja na jubileuszowy dwudziesty piąty karnawał za rok.

Joanna Aleksandruk

Anna Korólczyk, pomilczmy razem,

Biała Podlaska 2014, Miejska Biblioteka
Publiczna, Towarzystwo Miłośników

Podlasia, s. 82. Biblioteczka Podlaskiego
Kwartalnika Kulturalnego nr 17

(a)
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Podlaski Kwartalnik
Kulturalny

Biała Podlaska

Debiut literacki
Izabeli Kłusek
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Białej Podlaskiej
zorganizowała spotkanie autorskie z Izabelą Kłusek. Okazją
była promocja jej tomiku „Takie tam do śmiechu”. Książka
jest debiutem literackim Izabeli
Kłusek. Została wydana przez
Warszawską Firmę Wydawniczą w ubiegłym roku. Autorka
nie rości sobie pretensji do naprawy świata i głoszenia życiowych mądrości, pragnie raczej
w y wołać u czytelnika, bądź
słuchacza, śmiech lub choćby
uśmiech. Potrafi przy tym, co nie
jest zbyt częste, śmiać się z siebie
i zarażać swoim humorem słuchaczy. Sytuacje przedstawione
w wierszykach, to wydarzenia
dnia codziennego zaobserwowane, zapamiętane i co najwyżej
lekko podkoloryzowane. Szarą
eminencją nie tylko tego tomiku,
ale większości utworów autorki
jest pan Tadeusz, i nie chodzi tu
o naszą epopeję narodową ani
o wysokoprocentowy trunek,
lecz o najprawdziwszego i je-

dynego małżonka Izy. Bywa on
nie tylko pierwszym recenzentem wierszyków, ale często także
uczestnikiem wydarzeń w nich
opisanych. Na spotkanie przybyli zarówno znajomi autorki, jak
też zaproszeni przez bibliotekę
nasi darczyńcy. Mogli oni wysłuchać wierszy z wydanego tomiku
oraz z tajemniczego brudnopisu,
w którym utwory oczekują dopiero na publikację. Zabawna
treść oraz świetna interpretacja
utworów wzbudzała każdorazowo aplauz wśród publiczności. Odzwierciedleniem tego był
„ogonek”, który ustawił się do autorki po zakończeniu spotkania.
Można było, bowiem nie tylko
zakupić tomik nieprzyzwoicie
zabawnych wierszy, ale także
uzyskać dedykację. Zapraszamy
do obejrzenia naszej galerii.
O spotkaniu poczytać też można
na stronie: http://www.bialanonstop.pl/biala-podl/bardzo-nieprzyzwoite-wiersze oraz
w 8 numerze „Życia Bialskiego”.
(a)

Gmina Sławatycze

Koncert życzeń dla pań
8 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wójt Dariusz
Trybuchowicz powitał przybyłe
panie, złożył im życzenia z okazji ich święta i obdarował każdą
czekoladą. Atmosfera pięknych
życzeń, ciepłych słów wprowa-

dziła obecnych w świąteczny
nastrój. Życzenia przeplatane
były utworami muzycznymi.
W koncercie życzeń, prowadzonym przez męskie grono:
dyrektora i instruktora GOK,
w muzycznej galerii wystąpili soliści i grupy wokalne działające
przy miejscowym GOK: Oliwia

W minionym miesiącu ukazał się pierwszy w tym roku numer „Podlaskiego Kwartalnika
Kulturalnego” - czasopisma będącego zbiorem wartościowych
artykułów o regionie. Zasięg
tematyczny publikacji w bieżącym wydaniu, jak i w poprzednich, jest bardzo szeroki. Numer
otwiera tekst Anny Leśniczuk
Sytuacja ekonomiczna ziemian
powiatu Biała Podlaska w latach
1918-1939, w którym autorka
posługując się szczegółowymi
danymi statystycznymi, przybliża losy bialskiego ziemiaństwa
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kolejny artykuł,
to Spółdzielcy, wojna… i polityka Jana Kukawskiego, będący
interesującym opisem zawirowań
polityczno-społecznych w okresie II wojny światowej. Równie
interesująca jest druga część
wspomnień Aliny Wojniakiewicz
Młodość i wojna, tym razem obejmujących lata 1939-45. Artykuł
ten jest swojego rodzaju zapisem,
odzwierciedlającym codzienne
życie młodej dziewczyny podczas II wojny światowej. Autorka
w przystępny sposób opowiada,
m. in. o swoich znajomych, nauce na tajnych kompletach, pracy
w Spółdzielni „Jedność”, działalności w podziemnych organizacjach i ciężkiej, ale nie
pozbawionej radosnych chwil,
wojennej rzeczywistości.
W najnowszym „Kwartalniku” można przeczytać także
o Działalności pedagogiczno-

-oświatowej nauczyciela w latach
1995-2013. Publikacja Anny
Saczuk jest o trudach pracy
w szkole, ale także o satysfakcji
płynącej z tejże pracy. Miłośników motoryzacji powinien zainteresować artykuł Arkadiusza
Rabajczyka Rajdy samochodowe
na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1928 r.), w którym autor
przybliża ciekawą historię wyścigów samochodowych.
Zgodnie z tradycją, w najnowszym „Kwartalniku” zaprezentowano twórczość lokalnych
poetów. W tym wydaniu są to
utwory laureatów konkursu Józefa
Ignacego Kraszewskiego: Henryka Kozaka, Katarzyny Zychli,
Katarzyny Piątkowskiej, Grzegorza Szupiluka oraz debiutancki
wiersz Jana M. Rowińskiego Psy
szczekają na Głębokiej.
Pierwszy numer tegorocznego „Podlaskiego Kwartalnika
Kulturalnego” zamykają recenzje
dwóch godnych polecenia zbiorów wierszy: Traktatów Stefana
Pastuszewskiego i Zapętlania
czasu Mirosława Chodynickiego
oraz kronika kulturalna informująca o minionych i przyszłych
wydarzeniach kulturalnych, odbywających się w regionie.
Po d s u m o w uj ą c , w ś r ó d
opublikowanych w najnowszym
„Kwartalniku” tekstów każdy
znajdzie coś dla siebie. W takim
wypadku nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć przyjemnej
lektury.

Popko, Weronika Michalczuk,
Natalia Marczuk, Iza Jaszczuk,
Gabriela Chomiczewska, grupy
wokalne Perełki, Nutki i Bobry
Band. Swoje wokalne umiejętności w znanych przebojach z lat
70, 80 i 90-tych zadedykowane
paniom zaprezentowali miejscowi artyści: Janusz Pruniewicz,
Sławomir Pruniewicz, Elżbieta
i Franciszek Gruszkowscy. Ponad
100 osobowa żeńska publiczność
przy kawie i słodyczach nagradzała występujących rzęsistymi
oklaskami. W imprezie swoją

obecnością zaszczyciły panie ze:
Sławatycz, Jabłecznej, Lisznej,
Krzywowólki, Zańkowa, Sajówki,
Nowosiółek i Mościc Dolnych.
Wśród nich obecne były: reprezentantki Rady Gminy, Sołectwa,
zakładów pracy (UG, Zespół
Szkół, Bank Spółdzielczy, GS
SCH, NZOZ), przedstawicielki
firm prywatnych, organizacji
i stowarzyszeń. Gminny Ośrodek
Kultury w Sławatyczach dziękuje wszystkim zaangażowanym
w zorganizowanie tego święta.

Dominika Malarska

(a)
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Gmina Międzyrzec Podlaski

Przedszkolaki kobietom
Są dni weselsze niż niedziela,
a takim dniem jest właśnie Międzynarodowy Dzień Kobiet,

obchodzony 8 marca na całym
świecie. Dzieci z przedszkola
w Rogoźnicy również uczciły ten

dzień. Grupy 4 i 6-latków prowadzone przez Grażynę Stefańską
i Zofię Frąckiewicz, przygotowały dla wszystkich kobiet pracujących w szkole, tych małych
i tych dużych, uroczystą akademię. Zaprezentowana została
„Ballada o uprzejmym rycerzu”.

Występ uatrakcyjniły piosenki
i tańce przedszkolaków. Każda
dziewczynka i pani obdarowana
została życzeniami i słodkim bukiecikiem z cukierków. Kobietki
dziękują chłopcom za piękne życzenia.

Gmina Sosnówka

Kwietniewska i Krystyna Pawlik. Były wiosenne zagadki,
quizy, konkurencje sportowe
i sprawnościowe. W ogólnej
klasyfikacji najlepiej wypadła
klasa III. Warto też wspomnieć
o szczególnym wyróżnieniu, jakie
przypadło klasie IV, która wraz
z wychowawczynią Anną Bendziuk za najwyższą frekwencję
w tym roku szkolnym otrzymała „Miotłę antywagarowicza”.
Sporo emocji wywołał również
mecz w piłkę siatkową między
nauczycielami a uczniami z klasy
VI. Rolę sędziego pełniła dyrektor szkoły Anna Olejnik. Wszyscy uczniowie aktywnie i głośno
dopingowali obu drużynom, ale
w tej konkurencji lepsza okazała
się młodzież. Po zmaganiach
wszyscy udali się na szkolne
boisko, gdzie spalono Marzanny
i można było poobserwować
ślady rodzącej się do życia wiosennej przyrody.

(a)

Gmina Sosnówka

Pasowanie na czytelnika

W Szkole Podstawowej
w Sosnówce odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas
pierwszych. Celem spotkania,
20 marca, było stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery
podczas kontaktów dzieci z biblioteką szkolną. Uroczystość

z regulaminem biblioteki oraz zasadami wypożyczania i trzymania książek w domu. Następnie
odbyło się pasowanie na czytelnika. Alicja Lewczuk odczytała
tekst przyrzeczenia, a wielką
encyklopedią dotykając prawego
ramienia każdego ucznia mówiła:

Witaj
wiosno

przygotowała wychowawczyni
klasy I Urszula Kaźmieruk oraz
nauczyciel – bibliotekarz Alicja
Lewczuk. Odświętnie ubrani
pierwszoklasiści wzięli udział
w lekcji bibliotecznej, w trakcie
której mogli wykazać się znajomością różnych baśni, bajek
i innych książek dla dzieci.
Przyszli czytelnicy zapoznali się

„Pasuję cię na czytelnika naszej
szkoły”. Od tej chwili najmłodsi
zostali oficjalnie włączeni do społeczności czytelniczej. Pozostaje
żywić nadzieję, iż ten niezwykle
uroczysty akt pasowania pomoże
pierwszakom znaleźć motywację
do cierpliwego czytania książek
i częstych odwiedzin w bibliotece.
(a)

W Szkole Podstawowej
w Sosnówce obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny. 21 marca
był okazją do wspólnej zabawy
i miłego spędzenia czasu. Nie
zabrakło rozstrzygnięć wcześniej ogłoszonych konkursów
klasowych na „Najładniejszą
panią Wiosnę” oraz na „Najładniejszą Marzannę”. Nagrody
za „Najpiękniejsze przebranie”
w zmaganiach indywidualnych
otrzymali następujący uczniowie:
Kacper Demianiuk, Weronika
Hulewska, Natalia Raczkowska,
Julia Doroszuk, Aurelia Zagajska i Julia Uryniuk. W ciągu
całego dnia toczył się klasowy
turniej. Poszczególne konkurencje prowadziły panie: Jadwiga
Hołowieniec-Wegera, Aneta

(a)
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Szkolnictwo polskie podczas okupacji
hitlerowskiej w powiece bialskim
Szkolnictwo powiatu bialskiego w przededniu II wojny
światowej podlegało władzy
oświatowej, tj. Obwodowemu
Inspektoratowi Szkolnemu. Jego
siedziba mieściła się w Białej
Podlaskiej, a terenem działania
były powiaty bialski i radzyński.
Zdaniem Bolesława Górnego –
międzywojennego wicestarosty
bialskiego - w roku szkolnym
1938/39 w powiecie bialskim
(w zasięgu Polski w granicach
międzywojennych) było 137 szkół
powszechnych, z tego 99 szkół
I stopnia (78 z 1 nauczycielem
i 21 z 2 nauczycielami), 19 szkół
II stopnia o 3 i 4 nauczycielach,
19 szkół III stopnia 5 i więcej nauczycielach. W Białej Podlaskiej
istniała prywatna szkoła Marii
Bratkowskiej. Baza szkolna zamykała się liczbą 85 budynków
własnych, a 74 wynajmowano. Do
szkół powszechnych zapisanych
było 21.039 uczniów. Pracowało
w tym roku szkolnym 333 nauczycieli. Skromnie reprezentowane
było szkolnictwo ponadpodstawowe ogólnokształcące i zawodowe, a mianowicie: Państwowe
Męskie Gimnazjum i Liceum im.
J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Państwowe Gimnazjum
i Liceum Żeńskie im. E. Plater
w Białej Podlaskiej; Państwowe
Męskie Gimnazjum Ogólnokształcące w Leśnej Podlaskiej,
Państwowe Liceum Pedagogiczne
w Leśnej Podlaskiej; Publiczna
Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Białej Podlaskiej; Prywatne
Trzyletnie Gimnazjum Mechaniczne przy Podlaskiej Wytwórni
Samolotów w Białej Podlaskiej.
Z powodu wojny do terminowego rozpoczęcia roku szkolnego
1939/1940 nie doszło. Zajęcia
szkolne w powiecie bialskim
rozpoczynano w różnych terminach. Najwięcej szkół wznowiło
pracę w okresie od września do
listopada 1939 roku. Według pamiętających ten okres mieszkańców powiatu rodzice zatrzymali
w domu większość dzieci, zwłaszcza z klas najmłodszych. Sytuacja taka nie sprzyjała normalnej

pracy oświatowej. Wkrótce południowe Podlasie zostało zajęte
przez wojska sowieckie. Biała
Podlaska, jako jedno z pierwszych polskich miast, położonych na zachód od lewego brzegu
Bugu, znalazła się pod okupacją
sowiecką już 25 września 1939
roku, okupacja miasta trwała
do 9 października 1939 roku.

jenny podział terytorialny powiatu na gminy. Na czele gminy
stali wójtowie mianowani przez
starostę, we wsiach sołtysi. Rozwiązane zostały kuratoria i komisje szkolne. Pracownikami
urzędów szkolnych odtąd mogli
być tylko Niemcy, Polacy pełnili
funkcje pomocnicze. Jedynie
w przypadku szkół polskich po-

Budynek szkoły w Kijowcu, 1942 r.

Okupanci sowieccy przystąpili
niezwłocznie do budowania nowej administracji. Wytyczne dla
polskich szkół powiatu bialskiego
przedstawione zostały na konferencji nauczycieli, która miała
miejsce 26 września 1939 roku
w Białej Podlaskiej. W trakcie
konferencji dokonano wyboru inspektora szkolnego – został nim
Jan Makaruk, który w administracji oświatowej pracował już
przed wojną. W dniu 28 września
rozpoczęły się zajęcia szkół bialskich. Obok szkół powszechnych
wznowiły działalność szkoły
średnie. W Leśnej Podlaskiej
Gimnazjum rozpoczęło rok
szkolny 1939/1940 w dniu 11
września, zaś Liceum Pedagogiczne w dniu 16 października.
We wtorek 10 października
1939 roku Niemcy zajęli Białą
Podlaską i powiat bialski. Od
26 października, z chwilą utworzenia Generalnego Gubernatorstwa Biała Podlaska, jako stolica
powiatu, znalazła się w dystrykcie lubelskim. Niemcy zastąpili
zarząd wojskowy administracją
cywilną, zachowano przedwo-

zwolono, by inspektorami byli
Polacy. Polskim inspektorem
szkolnym powiatu bialskiego od
26 września 1939 roku do końca
okupacji był Jan Makaruk.
Ze wspomnień wynika, że
Niemcy rozpoczęli okupację niedającą żadnych złudzeń, co do jej
celu. Zarządzenia władz okupacyjnych ustalały nowe warunki
życia. Podawano je w formie plakatów i afiszów. Dotyczyły one:
eksterminacji ludności polskiej
i żydowskiej, deportacje na roboty przymusowe do III Rzeszy,
przymusowych dostaw kontyngentów, zakazu wyrębu lasów,
ograniczenia swobody poruszania
się, wysiedleń, przymusowego rejestru bydła i trzody chlewnej,
konfiskaty mienia, czy zakaz
wolnego handlu. Obwieszczenia dotyczyły też nakładanych
kar na społeczeństwo bialskie za
udzielaną pomoc jeńcom wojennym i Żydom. Próby nieprzestrzegania były karane śmiercią
i zsyłaniem do obozów koncentracyjnych.
Po opanowaniu ziem polskich niemieckie władze przy-

stąpiły do kolejnego etapu walki
z narodem polskim – niszczenia
oświaty środkami administracyjnymi. Kwestia funkcjonowania
szkół polskich została określona
rozporządzeniem Hansa Franka
z 31 października 1939 roku.
Zezwolono na uruchomienie
szkół powszechnych z ograniczonym programem, podobnie
zasadniczego szkolnictwa, bez
historii, geografii i literatury
polskiej. Szkolnictwo średnie
ogólnokształcące i zawodowe zostało zakazane. W pracy szkolnej obowiązywały czasopisma:
„Mały Ster” i dla starszych „Ster”.
Treści zawarte w tych pismach
miały wpajać uczniom wiedzę
o potędze Niemiec i ich wyższości
kulturowej i rasowej wobec Polaków. Każda szkoła miała obowiązek prenumerowania „Steru”
w takiej ilości, aby na każdą ławkę
przypadał jeden egzemplarz.
W powiecie bialskim legalnie funkcjonowały tylko szkoły
powszechne i zawodowe. Rozpoczęciu nauki w szkołach towarzyszyło wiele trudności. Niemcy
zakazali uczęszczania do szkół
dzieciom pochodzenia żydowskiego. W obsadzie personalnej
szkół były braki kadrowe, bowiem wielu nauczycieli powołano do Wojska Polskiego i jako
oficerowie rezerwy znaleźli się
w oflagach lub zginęli na polach
bitew. Brakowało lokali szkolnych, gdyż okupant ich budynki
zarekwirował dla potrzeb wojska.
Stan liczbowy szkolnictwa powszechnego w powiecie ulegał
zmianom. Liczba szkół w ciągu
każdego roku okupacji była różna.
Z zachowanych dokumentów
wynika, że stan szkolnictwa
w dniu 24 października 1939 roku
pod względem funkcjonowania
przedstawiał się następująco:
szkoły czynne – 79; nieczynne
z braku nauczycieli – 22; zamknięte z przyczyn nieznanych
– 18; nieczynne z powodu zajęcia
przez wojsko – 17. W marcu 1940
roku w powiecie było 168 szkół
powszechnych. Uczęszczało do
nich 21.401 dzieci, które uczyło
344 nauczycieli. W roku szkolnym 1943/1944 istniało 151
szkół powszechnych, do których
uczęszczało 20.577 dzieci. Cechą charakterystyczną była duża
liczba uczniów w klasie przypa-
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dającego na jednego nauczyciela.
Poza tym pensja nauczycielska
nie wystarczyła nawet na najskromniejsze życie. Sytuacja taka
nie sprzyjała utrzymaniu odpowiedniego poziomu nauczania.
Odchodzący ze szkół powszechnych absolwenci mogli
kontynuować naukę w jawnych
szkołach zawodowych: handlowej, rolniczej i spółdzielczej.
W Białej Podlaskiej legalnie pozwolono na działalność dwuletniej Publicznej Polskiej Szkoły
Handlowej. W czerwcu 1941
roku uczyło się tu 123 uczniów,
w roku szkolnym 1941/1942
uc z ę s z c z a ło 358 uc zn iów,
w 1942/1943 uczyło się 367 uczniów, zaś w 1943/1944 szkoła liczyła 168 uczniów. Była jedyną,
choć niepełną szkołą średnią
w powiecie bialskim. Ponieważ uczęszczanie do zawodowej szkoły handlowej chroniło
przed robotami, rodzice posyłali
do niej swoje dzieci. Pogłębieniu wiedzy rolnej miało służyć
szkolnictwo rolnicze. W dniu 10
października 1941 roku wprowadzono obowiązkowe szkoły rolnicze, których w 1943 roku było
5 związkowych i 26 zawodowych rolniczych, uczących 2 tys.
osób. Poziom nauczania był niski
i podobnie jak w innych szkołach zawodowych dla niektórych
uczniów pobyt w szkole rolniczej stanowił jedynie ochronę
przed represjami okupanta, jakie
czekały na młodzież nieposiadającą karty zatrudnienia. Odrębny rodzaj oświaty stanowiły
6-miesięczne szkoły spółdzielcze
„Społem” i „Rolnika”. Realizowały kursy I i II stopnia, przez
które przeszło 800 uczniów.
Szkoły borykały się z różnorodnymi problemami. Kierownicy szkół mieli obowiązek
wyłączenia z programów nauczania zakazanych przedmiotów,
a z dozwolonych do nauczania
– usunięcia treści wskazujących
na chlubną przeszłość Polski.
Mieli też zgromadzić i zabezpieczyć szkolne pomoce, portrety i emblematy narodowe,
a przede wszystkim podręczniki
do historii, geografii oraz czytanki polskie. Wielu nauczycieli
nie przestrzegało jednak owych
przepisów i zarządzeń, choć groziło za to nie tylko zwolnienie

z pracy, ale aresztowanie i śmierć.
W miarę upływu czasu obsada
nauczycielska była uszczuplona.
Część nauczycieli poddana została represjom ze strony Niemców. Zapadały wyroki skazujące
na pobyt w obozie koncentracyjnym lub pobyt w więzieniu na
Zamku Lubelskim, co najczęściej
równoznaczne było z wyrokiem

nym palcie. Latem było lepiej,
ale wyczerpanie fizyczne z braku
odpowiedniego odżywiania, nie
powodowało entuzjazmu do nauki. Opanowanie sztuki pisania
i czytania bardzo często uznawano wówczas za wystarczającą
umiejętność. Istniała również
potrzeba utrzymania w gospodarstwach dodatkow ych rąk

śmierci. Na terenie powiatu straty
wśród nauczycieli sięgają 63 osób.
Z każdym rokiem wojny warunki
nauki wyraźnie pogorszyły się:
ciasnota, brak opału, pomocy
szkolnych i podręczników. Tok
lekcji zakłócały wizytacje Gestapowców, którzy zadawali
podchw ytliwe pytania dzieciom dotyczące prowadzonych
w szkole zajęć
Frek wencja w szkołach
była bardzo słaba, gdyż rodzice
nie przysyłali dzieci do szkół.
W zimie przeszkadzały warunki
materialne, często bowiem kilkoro dzieci na zmianę chodziło
w jednej parze butów, czy w jed-

do pracy, przy równoczesnym
braku perspekty w w zakresie kształcenia się na poziomie
szkół średnich. Liczba lekcji była
stale ograniczana, często zajęcia
po prostu zawieszano, a nauczycieli i uczniów wykorzystywano
do innych prac na przykład
zbiórki ziół leczniczych.
Szkoła Powszechna w Kijowcu jest przykładem wiejskiej
szkoły, realizującej program narzucony przez niemieckie władze
okupacyjne. Cały ciężar uruchomienia i utrzymania szkoły spadał
na barki ówczesnego kierownika
szkoły. Ciekawym świadectwem
takich utrudnień okupacyjnych

jest kronika szkolna w Kijowcu.
Jest to oryginalny dokument
pisany przez nauczyciela (kierownika). Zapis stwierdza, że
w latach okupacji hitlerowskiej
Szkoła Powszechna w Kijowcu
działała bez przerwy. „Nauka
w szkole rozpoczęła się w połowie
października, gdy ogień frontowy
ucichł, a nad nami zawisła ciężka
niewola”. Szkoła materialnie
nie była zniszczona, pracowało
w niej troje nauczycieli: Jadwiga
Kotniewicz, Helena Markowska i Edward Markowski – kierownik szkoły. Po ukazaniu się
pod koniec 1939 roku zarządzeń
władz okupacyjnych, nakazujące niszczenie księgozbiorów
i pomocy naukowych kadra nauczycielska postanowiła je sabotować. Księgozbiór biblioteki,
który okupant nakazał odwieźć
do Białej Podlaskiej, nauczyciele
zdołali uratować, oddajać małą
część na przechowanie znajomym
gospodarzom, większość ukryto
w dole. Wykopanym w chlewiku.
Niemcy od początku okupacji
starali się na wszelkie sposoby
utrudnić pracę polskiej szkole.
Represje skierowane zostały
przede wszystkim przeciw ludziom zaangażowanym w walkę
z najeźdźcą, ale ofiarami padały
również osoby nie związane
z ruchem oporu. Okupant starał
się likwidować osoby nie tylko
czynne, lecz i potencjalnie mogące uczestniczyć w ruchu oporu.
Ofiarami prześladowań padli
również nauczyciele z Kijowca.
Praktycznie w każdej miejscowości, gdzie mieszkali zarówno
Polacy, jak i Ukraińcy, obok polskiej szkoły uruchomiano również
ukraińską. Odbywało się to na bazie szkoły polskiej. Ludność ukraińska współpracująca z Niemcami
zorganizowała szkołę ukraińską.
Na jej czele stanął nauczyciel Jarosław Mudryj – Ukrainiec, który
za wszelką cenę dążył do zatargów
z polskimi nauczycielami. Dążeniem Ukraińców była likwidacja polskiej szkoły. W związku
z tymi planami szkole polskiej pozostawiono stary budynek z klasą
i mieszkaniem nauczyciela. W lutym 1940 roku nacjonaliści ukraińscy zabrali część wyposażenia
polskiej szkoły. W miarę upływu
czasu działalność Ukraińców naDOK. NA STR. 40
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silała się, nabierając charakteru
zemsty za nieugiętą postawę polskich nauczycieli. Ludność wsi
z ogromnym niepokojem oczekiwała dalszego rozwoju wydarzeń, bano się represji. 8 czerwca
1940 roku aresztowany został
kierownik szkoły E. Markowski, nieco później aresztowano
J. Kotniewicz. Było to całkowite
zaskoczenie, dobrze przygotowane przez Niemców. Kierownik szkoły był zaangażowany
w działalność niepodległościową.
W wyniku rewizji znaleziono
u niego łuski od pocisków, pocztówkę z godłem państwa, przepowiednię Wernyhory (wycinek
z gazety krakowskiej). Początkowo więziono go i brutalnie
przesłuchiwano w więzieniu
bialskim. Następnie został przewieziony do Lublina, przeszedł bardzo ciężkie śledztwo.
E. Markowski został wywieziony
do obozu koncentracyjnego m. in.
Ravensbrük. Mimo okrutnych
obozowych doświadczeń, udało
się mu przeżyć wojnę. Obowiązki
kierownika i nauczyciela szkoły
przejęła jego żona H. Markowska, która kierowała placówką
przez pozostały okres okupacji.
Dla ludności polskiej rozpoczął się okres upokorzeń i strachu. Warunki pracy nauczycieli
z każdym rokiem stawały się coraz
trudniejsze. Od 12 czerwca 1940
roku w szkole pozostała tylko
jedna nauczycielka i kierownik
H. Markowska. Uczęszczało
do niej wówczas bardzo dużo
dzieci. Według notatki w kronice
szkoły sporządzonej w roku szkolnym 1940/1941: „Nauka w szkole
rozpoczyna się 3.IX przy jednej
sile nauczycielskiej w osobie p. H.
Markowskiej. Liczba dzieci dochodzi do 100. Warunki pracy b.
ciężkie, gdyż szkoła pozbawiona
pomocy szkolnych jak również
podręczników. Ograniczenia
w programie ogromne, mimo to
prowadzi się naukę w sześciu klasach łączonych.”.
W miarę trwania okupacji
coraz większe rozmiary przybierało zagrożenie ze strony
nacjonalistów ukraińskich. Działalność Ukraińców uaktywniła
się szczególnie w listopadzie 1941
roku. Nauczyciele ukraińscy podjęli działania mające na celu usu-
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nięcia szkoły polskiej ze starego
budynku, który miał być przeznaczony na cerkiew. Do likwidacji szkoły polskiej nie doszło.
H. Markowska, po latach we
wspomnieniach napisała m. in.:
„Niejednokrotnie były próby szykan, straszenie wieczorami, podchodzenie bez celu pod szkołę
i ucieczka. Były czterowiersze
pod adresem nauczyciela i szkoły
polskiej. Na hor y komar y,
a w dołynie kasza. Utekajte Polaki Ukraina nasza.”.
Poważne trudności w rytmiczności nauczania w szkole
w y woły wa ło przejmowanie
obiektów szkolnych przez wojsko.
Wiosną 1941 roku, gdy Niemcy
przygotowywali uderzenie na

ZSRR, wojsko umieszczono
w budynku szkolnym. Nauczyciele z konieczności musieli
prowadzić lekcje w stodole gospodarskiej Jakuba Małaszuka,
w kol. Kijowiec.
W okresie okupacji szkoła
pracowała nieregularnie. Pracę
szkoły dostosowywano do polityki gospodarczej niemieckiej
administracji okupacyjnej. Kierowano uczniów do pracy we
dworze w Zalesiu i w Kijowcu.
Organizowano akcje zbierania
ziół odrywając młodzież szkolną
od normalnych zajęć. W grupie
roślin dziko rosnących najbardziej
interesowały Niemców zioła lecz-

nicze i aromatyczne oraz kasztany i żołędzie. Niewykonanie
takich zaleceń traktowano, jako
sabotaż i było karane. Szkoła powszechna w Kijowcu, np. w 1943
roku odstawiła: 7 kg dziurawca,
10 kg piołunu, 2 kg liści malin, 5
kg liści brzozy, 2 kg kłącza tataraku, 1 kg kwiatu krwawnika, 0,5
kg czarnego bzu, 2 kg liści babki,
18 kg żołędzi. Spokój był tylko
wtedy, gdy w Kijowcu panował
tyfus, bowiem Niemcy bali się tej
choroby i wówczas omijali wieś z
daleka. Szkoła była nieczynna od
12 listopada 1942 roku do końca
stycznia 1943 roku.
Uczniowie, którzy kończyli
szkołę powszechną, mieli obowiązek rejestrowania się w Arbeitsamcie (Urzędzie
Pracy), w celu ewentualnego wysłania ich
na roboty przymusowe
do Rzeszy. Na specjalnych naradach dla
nauczycieli omawiano
różnorodne sposoby
wywozu młodzieży na
roboty przymusowe.
Przykładem tego jest
rok 1943, kiedy w celu
sprawnego przeprowadzenia akcji pozyskania rąk do pracy
dla III Rzeszy zorganizowano wycieczkę
z dziećmi urodzony mi w 1929 roku
do Zalesia „… gdzie
przedstaw iciel A rbeitsamtu ma informować o k ierunku
d a l s z e j n au k i lu b
pracy absolwentów.
Jednocześnie przedstawiciel „Poradni zawodowej”
ma uświadomić młodzież o potrzebie dalszego zawodowego
wykształcenia się chodzi przede
wszystkim o jak największą
liczbę młodzieży, która będzie
skazana na robot y rolne do
Niemiec.”. W tej sytuacji, „Aby
uniemożliwić wysyłkę do Niemiec nauczycielka zakwalifikowała wszystkie dzieci, jako
zdolne tylko do pracy fizycznej,
wobec czego pożądanym jest,
aby pozostały przy rodzicach”.
Ze wspomnień H. Markowskiej wynika, że uosobieniem
wszelkiego zła, jakiego doznała
szkoła w okresie okupacji była

karna ekspedycja wysłana do wsi
19 lipca 1944 roku. Pretekstem
było nie wykonanie kontyngentu.
Karne ekspedycje przeprowadzono
zwykle w ten sposób: aresztowano
chłopów, rabowano dobytek, znęcano się nad ludnością. Stosowanie
gradacji kar uzależnione było od
ekipy policyjno-wojskowej wysłanej na wieś. Wysłana tu karna
ekspedycja postępowała podobnie. Penetrująca wieś 12 osobowa
kompania Niemców kazała ludziom opuścić swe domostwa
w krótkim czasie. Rodzinom przed
opuszczeniem domów Niemcy
pozwolili zabrać tylko konieczną
odzież oraz meble ze szkoły. Wyjątkowe jednak szczęście mieli
mieszkańcy wsi. Okazało się bowiem, gdy rozgrywały się te dramatyczne wydarzenia, kierownik
szkoły H. Markowska postanowiła
za wszelką cenę ratować szkołę
i jej inwentarz. Kobiety z dziećmi
stanęły przed szkołą. Zdawano sobie sprawę, że tym sposobem może
wzbudzą litość Niemców. Zakładano, słusznie zresztą, że lada
dzień rozpocząć się może radziecka ofensywa. Jedynym wyjściem
z sytuacji było zaproponowanie
poczęstunku Niemcom. Tego dnia
szczególnie zasłużyły się gospodynie, które przyniosły, co miały
najlepszego, by przekupić Niemców. Szybko nakryto stół, podano
jajka, kiełbasę, dobrą wódkę, ciasta
i kawę. Po poczęstunku Niemcy
zapewnili, że ani szkole, ani wsi
nic nie grozi. Sprawy potoczyły się
zupełnie innym torem niż przypuszczali Polacy. Tymczasem tak
od niechcenia żołnierze podpalili
pierwszą stodołę, ogień rozprzestrzenił się. Spłonęło kilka stodół, ale szkoła i domy mieszkalne
w większości ocalały.
Po d s u m o w u j ą c n a l e ż y
stwierdzić, że szkolnictwo powszechne w czasie okupacji niemieckiej istniało legalnie, lecz
pod ścisłą kontrolą niemiecką.
Pojawiła się chęć szkodzenia
agresorom w realizacji ich okupacyjnych planów. Przejawy łamania zarządzeń okupacyjnych
miały różny wymiar. Utrudnienia ze strony okupanta nie
zniechęcały nauczycieli do coraz
trudniejszych warunków pracy,
a dzieci i młodzież pragnęli się
kształcić.
Dariusz Sikora
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Prezentacje Literackie
Nr 58 (redakcja mig; regionalia@mbp.org.pl)

Mirosław Chodynicki
(Terespol)

***
wyprzedzam chodniki
obcasy stukają w nowy dzień
albo nie nie pójdę
zostanę
na rogu bar
w barze szkło
gwar
gitary rytm
świat na strunach gram
mokre chodniki
deszczem zlepione włosy
dym z papierosa wiersz pisze
o tam pod sufitem
szklanka po szklance
lustro nad barem
a w lustrze twarze
Wielkie poszczenie

ławki - pierzyny białe
bo przecież mróz skrzypi
tam w głębi czarny pan
w cylindrze z różą czerwoną
na karetę czeka
która ukochaną przywiezie
na schadzkę
w tajemnicę ubraną
bo serc rozdygotanie
bo szeptanie
bo …
a wkoło świat srebrzony
w woalce z mgły diamentowej
trochę zawstydzony
nierealny całkiem
choć to słoneczne południe
kurantem zagrane
z radziwiłłowej wieży dopiero co
***
czarodziej z pomarszczonym czołem
zamyślił się nad piórem
które właśnie
przywrócił wieczności
a ono
wiersz napisało
o czarnym drzewie i kulach jemioły
na tle marcowych
śnieżnych chmur

czterdziestodniowe postanowienia
zawieszone na krzyżu
obok Pana

teraz już na pewno
doczekamy wiosny

i po co

Pierwszy a może i kolejny

czy rzucone na post papierosy
zmienią bieg rzeczy
i tak wcześniej ponoć ustalony
zapisany matematycznym wzorem
gdzieś w przepastnym archiwum

w taki dzień świat
najlepiej oglądać
przez brakujące szybki witraży
bo smakuje jak lody truskawkowe

a jak prawa strona
nie zrównoważy lewej
orbity zmienią swoje utarte tory
zapanuje chaos

i śmiać się do ciebie
całym błękitem
daj rękę
pójdziemy ścieżką donikąd

nie
świeże powietrze
i tak w końcu przesiąknie
smrodem nałogu
wszechświat pomknie po prostej „t”
do plus nieskończoności

tam brzozy siostry
Panu Bogu na podwórko
przez dziurę w niebie zaglądają
promienie kradną
las grają
i bezdroże

Widziadło jak z romansu

Liryki na lirze brzdąkane

siedzę z kawą przy oknie
a za oknem chmury malinowe
i ślady spaceru
w śniegu zapisane

tak cicho
żeby nie spłoszyć
światła
sączącego się z nieba cienką kreską

zaraz ptaki zaczną
ale najpierw drzewa
zaszumią uwerturę
spłoszone dudnienie kopyt
na południowym skraju lasu
wolnym nareszcie od śniegu
dopełni czarowania
rozlanego ogniem po niebie
***
nie mogę odnaleźć poranka
zgubił się
w gąszczu
majowej łąki
nic dziwnego był
cały zielony
Kto mi da skrzydła
wykrzyczeć ból
bolesny po krańce pojmowania
i utonąć
w białej ciszy
nie pytaj dokąd idę
idę
i to jest ważne
ja ścieżka błoto pod nogami
a w górze wszystko jedno co
gwiazdy chmury albo pola błękitne
i tak nie dosięgnę bez skrzydeł
a skrzydła zabrał anioł
i przepadł
w szarości dnia codziennego
bogatego w wymodlony chleb
o złocistej skórce
wielki jak koło
od wozu drabiniastego
który w spocone
sierpniowe popołudnie
przywiózł z pola snopy pszenicy
Pusto i szaro
potrzebuję szeptu
że jesteś tu razem
(jesteśmy znów razem
- wers dla Grażynki)
ściany cisną się
jak pasażerowie
podmiejskiego autobusu
o godzinie szaro – popołudniowej
zmarzniętej głodnej
troszkę sennej
ale na pewno zmęczonej
jedna myśl uchwyciła się kurczowo
i pyta czemu
po co

rozsypane po mieszkaniu słowa
w nieładzie
nie chcę poukładać
raczej zamiotę na kupkę
i spalę w piecu
polecą z dymem do nieba a może
zawisną na drzewie
i poczekają na uśmiech
wtedy przyfruną szeptem
ściany wrócą na miejsce
a ty zaparzysz herbatę
jedną w szklance drugą
w zielonym kubku
Łapię sen
ucieka przez okno
pozostawiając ostatnią frazę
i kolory choć idealnie dobrane
to rozsypane po zielonej podłodze
realizm dnia powszedniego
pcha się nie zważając
na konwenanse
ani na ulotność
lubię zbierać chwile
świecą jak diamenty
aż po sam kres światła
po amen
śpij spokojnie
rano namaluję nowy dzień
W deszczowe popołudnie
całkiem spokojnie
siorbię kolejną kawę
i pospołu z deszczem
podglądam cudze myśli
wypadające z pożółkłych kartek
książki córki początku
poprzedniego wieku
deszcz stuka w parapet
ja w klawiaturę
a czas miesza się
z aromatem popołudnia
i gdzieś pod sufitem
zasypia
śni spirale
zapętlenia
i przestrzenie nieskończone
albo wahadła
zastygłe
w maksymalnym wychyleniu
pozbieram rozsypane myśli
i poukładam w ciągi logiczne
kawa ma czarny smak
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Wybrane potrawy do wiosennego jadłospisu
Wybrałam potrawy na okres wiosenny, nie ma wówczas dużego
asortymentu produktów (warzyw
i owoców) zawierających niezbędne dla organizmu witaminy
i składniki mineralne. Ponieważ
wiosna to także Święta Wielkanocne, w artykule znajdują się
i potrawy na wielkanocny stół.

Warzywa
w galarecie

Składniki: 2 szklanki wywaru
mięsnego, 3 łyżeczki żelatyny,
łyżka przyprawy do zup w płynie,
2 marchewki, pietruszka, kawałek
selera, 10 dag kapusty brukselskiej,
3 łyżki konserwowego zielonego
groszku, por, kilka małych cebulek, 2 kwaszone ogórki, 3 łyżki
marynowanych grzybków, zielona
pietruszka, 2 jajka ugotowane na
twardo, 4 łyżki majonezu.
Wykonanie: do zimnego wywaru dodać żelatynę, namoczoną wcześniej w 4 łyżkach
zimnej wody, podgrzać i zagotować, przyprawić do smaku.
Ugotowaną marchew, pietruszkę
i seler pokrajać w słupki. Główki
ugotowanej kapusty brukselskiej
przekroić na połówki. Ogórek
kwaszony pokrajać w ćwierć-krążki. Grzybki marynowane
drobno posiekać. Groszek,
włoszczyznę, ogórki wymieszać,
przyprawić do smaku, ułożyć
w salaterce. Jasną część pora pokrajać na kawałki długości około
2 cm, obgotować na cedzaku,
ostudzić. Ułożone w salaterce
warzywa obłożyć wianuszkiem
z kapusty brukselskiej, cząstkami

pora i ugotowanymi małymi cebulkami. Na końcu udekorować
salaterkę cząstkami jajek i zalać
galaretką, pozostawić do stężenia. W sosjerce podać majonez.
Potrawę podawać można z pieczywem.

Sałatka z kurczaka

Składniki: 20 dag gotowanej lub
pieczonej piersi kurczaka, pół
puszki fasoli, puszka kukurydzy,
pół owocu papryki, 150 gram sera
gouda, 3 łyżki kiełków soi, 3 łyżki
posiekanej natki pietruszki, 3 plastry ananasa z puszki.
Składniki na sos: 2 łyżki majonezu,
łyżka soku z cytryny, szczypta startej skórki z cytryny, pół łyżeczki
curry, łyżeczka miodu, łyżka oleju
sałatkowego, sól, pieprz.
Wykonanie: piersi kurczaka
i osączone plastry ananasa pokroić
w kostkę. Paprykę umyć, oczyścić
i również pokroić w kostkę. Kukurydzę i fasolę osączyć z zalewy,
przelać ciepłą wodą. Ser zetrzeć na
tarce o dużych oczkach. Kiełki soi
sparzyć. Składniki włożyć do salaterki, dodać połowę posiekanej
natki pietruszki, polać przygotowanym sosem, wymieszać. Przed
podaniem posypać pozostałą
natką. Sos do sałatki: miód rozetrzeć z olejem i sokiem z cytryny,
dodać majonez, dokładnie wymieszać. Dodać do smaku przyprawy, a na koniec startą skórkę z
cytryny.

Ryż z pomidorami
i pieczarkami

Składniki: 1 i ¼ szklanki ryżu, 45
dag świeżych lub mrożonych pomidorów, 8 łyżek masła lub oliwy,
szklanka białego wytrawnego

wina, pół łyżki roztartej bazylii
lub tymianku, 45 dag pieczarek,
3 roztarte ząbki czosnku, szklanka
wody, łyżeczka przyprawy maggi,
łyżeczka koncentratu pomidorowego, sól, pieprz, 10 dag startego
żółtego sera.
Wykonanie: pomidory sparzyć,
obrać, pokroić w plasterki, dusić na maśle lub oliwie (2 łyżki)
około 3 minut y, wlać wodę
z przyprawą maggi, dodać roztartą bazylię lub tymianek, sól,
pieprz, gotować około 5 minut
pod przykryciem, zestawić z ognia. Umyte i osączone pieczarki
pokroić w plasterki, włożyć do
rondla z rozgrzanym tłuszczem
(4 łyżki) i dusić około 3 minuty
często mieszając. Włożyć do
pieczarek ryż i roztarty czosnek
i mieszając smażyć kilka minut. Następnie wlać wino, dodać koncentrat pomidorowy, sól
i pieprz do smaku, doprowadzić
do wrzenia i przykryć. Wstawić
do nagrzanego piekarnika i piec
około pół godziny. Do potrawy
dodać sos i jeszcze wstawić do
piekarnika na około 10 minut.
Przed podaniem lekko wymieszać z serem i masłem. Podawać
z surówka lub sałatą.

Tort serowy
w polewie
czekoladowej

Składniki: 75 dag sera twarogowego, 6 jajek, 25 dag cukru, 15 dag
masła, 2 ugotowane ziemniaki, cukier waniliowy, 5 dag startej skórki
pomarańczowej, 5 dag rodzynek, 2
łyżki pokruszonych herbatników.
Składniki na polewę: tabliczka
gorzkiej czekolady, 4 dag masła,
kilka orzechów.
Wykonanie: ser zemleć w maszynce razem z ugotowanymi
ziemniakami. Częścią masła wysmarować tortownicę i wysypać
grubo pokruszonymi herbatnikami. Żółtka utrzeć z masłem,
cukrem i cukrem waniliowym,
dodawać do zmielonego sera
niewielkimi porcjami, ucierać.
Z białek ubić sztywną pianę,
wymieszać z masą serową, dodać
skórkę pomarańczową i rodzynki
oprószone mąką. Przygotowaną
masę wyłożyć do tortownicy,

wstawić do piekarnika i piec
około 50 minut. Po upieczeniu
ostudzić. Tabliczkę czekolady
ogrzewać razem z masłem, utrzeć
na gładką masę i polać nią sernik,
posypać posiekanymi orzechami.

Rogaliki
z marmoladą

Składniki: 20 dag chudego sera
twarogowego, 20 dag margaryny, 2
szklanki mąki pszennej, 1 jajko, pół
łyżeczki sody oczyszczonej, szczypta
soli, marmolada lub dżem do smarowania rogalików, cukier puder.
Wykonanie: twaróg przetrzeć
przez sito lub zemleć w maszynce,
dodać stopioną margarynę, mąkę,
jajko sodę rozpuszczoną w odrobinie octu, sól do smaku. Z podanych składników dokładnie
wyrobić ciasto, przykryć ściereczką i odstawić. Następnie ciasto wyłożyć na stolnicę wysypaną
mąką i rozwałkować na cienki
placek. Wycinać jednakowej
wielkości nieduże trójkąty. Na
każdym trójkącie ciasta umieścić
po kawałku marmolady, dokładnie zwinąć nadając im kształt
rogalików. Blachę do pieczenia
posmarować olejem i ułożyć
rogaliki, wstawić do piekarnika.
Rogaliki są upieczone, gdy nabiorą ładnego złotego koloru.
Po upieczeniu wyłożyć na tacę,
pozostawić do ostygnięcia, a następnie posypać cukrem pudrem.

Mazurek
biszkoptowy
z bakaliami

Składniki: wafle do wyłożenia
blachy, 4 jajka, 2 łyżki wody, ¾
szklanki cukru, szklanka mąki, 10
dag owoców kandyzowanych, 5 dag
rodzynek.
Wykonanie: przyciąć wafle, aby
dopasować do blachy. Żółtka
utrzeć z cukrem i wodą, z białek ubić pianę. Do żółtek dodać
mąkę, pianę z białek, dodać
owoce kandyzowane i rodzynki
oprószone mąką, delikatnie wymieszać. Ułożyć równo na waflach i upiec. Jeszcze ciepły polać
masą kakaową lub białą polewą.
Przepisy wybrała – Bożenna Warda,
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.
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Zagrali
w mistrzostwach
świata
Dawid Gregoruk, Kamil Drapich, Bartek Wiśniewski i Jakub
Żukowski z Gimnazjum nr 2
w Terespolu uczestniczyli w mistrzostwach świata w eisstocka,
które odbyły się w austriackim
Innsbrucku. Reprezentując Polskę pokonali Węgrów oraz ulegli
Włochom, Czechom, Austriakom i Niemcom.
– W konkurencji na celność zajęliśmy drużynowo piąte miejsce,
natomiast indywidualnie Dawid
był piętnasty, a w konkurencji
rzutu w dal Bartek uplasował się
na miejscu szesnastym, zaś Dawid na dwudziestym pierwszym
– opowiada Krystyna Pucer.
W wolnej chwili terespolanie
obejrzeli trening hokeistów oraz
zwiedzili skocznię narciarską
w Innsbr ucku, a w drodze
pow rotnej podobny obiekt
w niemieckim Garmisch Partenkirchen i stadion piłkarski Allianz Arena w Monachium.
(mif)

tando wieloletniego triumfatora,
który wygrał do 1. W następnych dwóch walka była bardziej
wyrównana i oba zakończyły się
wynikiem 11:9, najpierw dla późniejszego zwycięzcy, później dla
Grzyba. W czwartym ponownie
lepiej wypadł Litwiniuk (11:5)
i ostatecznie wygrał 3:1.
Z bialskiego powiatu pochodzi
też zwycięzca kategorii gimnazja.
Mateusz Borodziuk z Dąbrowicy
Dużej przegrywał już w setach
z Kamilem Hamziukiem 0:1
i 1:2, by ostatecznie wygrać
następne dwie partie do 8 oraz
9 i cały pojedynek 3:2.
(mif)

Finałowy pojedynek Marcina Litwiniuka (z prawej) z Marcinem
Grzybem. Foto A. Trochimiuk

Nasi górą
w jubileuszowym
turnieju

Z Łomaz do
piłkarskiej
reprezentacji

W hali Publicznego Gimnazjum
w Sworach rozegrano XXX Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar „Słowa Podlasia”.
Zwycięzcami jubileuszowej edycji zostali mieszkańcy naszego
powiatu. Wśród kobiet wygrała
Monika Wertejuk z Sosnówki,
a wśród mężczyzn – Marcin Litwiniuk z Woskrzenic Dużych.
Puchary i nagrody wręczyli im:
wójt bialskiej gminy Wiesław Panasiuk oraz dyrektor sworskiego
gimnazjum Krzysztof Wawrzyńczuk.
Monika do zdobycia pucharu potrzebowała tylko trzech setów.
W finale pokonała Bożenę Ustymowicz do 7, 2 i 5. Z kolei dla
Marcina zwycięstwo w najstarszym w województwie lubelskim
turnieju tenisa stołowego było już
siódmym w karierze. W finale
kategorii open mężczyzn zmierzył się, podobnie jak rok temu,
z Marcinem Grzybem. Pierwszy
set toczył się pod wyraźne dyk-

Uczennica Zespołu Szkół w Łomazach Anita Bosak przebywała
na czterodniowym zgrupowaniu
piłkarskiej reprezentacji Polski do
lat 15 kobiet w Gutowie Małym.
Przypominamy, że utalentowana
i regularnie powoływana do kadry województwa lubelskiego
zawodniczka zajęła w ubiegłym
roku z reprezentacją województwa pierwsze miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz
doszła z łomaskimi koleżankami
do finału ogólnopolskiego turnieju o puchar premiera Donalda
Tuska.
– Anita ma wielkie możliwości,
wspólnie z dziewczętami tworzy znakomitą drużynę, dzięki
której piłka nożna dziewcząt stoi
w Łomazach na wysokim poziomie. Ale sukces Anity to również zasługa jej rodziców, którzy
od samego początku wspierali ją
w realizacji piłkarskiej pasji –
mówi trener Ireneusz Korszeń.
(mif)

Kadeci grają,
juniorzy odpadli
Siatkarze Międzyrzeckiej Trójki
zostali mistrzami województwa
lubelskiego kadetów. W ostatnim rozegranym w ich mieście
turnieju Radosław Iwanowski,
Mateusz Nowosz, Karol Bogucki, Dominik Grzyb, Remigiusz
Puszkarski, Michał Kot, Kacper
Karpowicz, Bartosz Roszkowski, Łukasz Strep, Jakub Skólimowski, Piotr Stachnio, Karol
Zaniewicz i Marcin Kusznieruk
wygrali z MKS Kraśnik 3:0,
z Cisami Nałęczów 3:1 oraz
przegrali z Serbinowem Biała
Podlaska 2:3. Trenerem mistrzowskiej ekipy jest Zbigniew
Bernat.
Również w Międzyrzecu Podlaskim rozegrano jeden z turniejów
ćwierćfinałowych siatkarskich
mistrzostw Polski juniorów.
Obok bialskiego Serbinowa gospodarze mieli za rywali zespoły
z o wiele silniejszych ośrodków i
ostatecznie zajęli piąte miejsce.
W spotkaniach gr upow ych
podopieczni trenera Marcina
Śliw y przegrali oba mecze.
Najpierw ulegli MKS MDK
Warszawa 1:3, a następnie Norwidowi Częstochowa 0:3. W
ostatnim spotkaniu wygrali z
Serbinowem 3:1.
Barwy Międzyrzeckiej Trójki reprezentowali: Karol Zaniewicz,
Radosław Łubik, Konrad Kusznieruk, Marcin Kusznieruk, Remigiusz Puszkarski, Jakub Siłka,
Łukasz Strep oraz Jakub Czaban,
Karol Daniluk, Marcin Wasiluk i
Radosław Iwanowski.
(mif)

Prokopiuk
zwycięski
jak Białorusini
Rozpoczęto IV Grand Prix Terespola w szachach. W pierwszych w tym roku zawodach
wzięło udział pięcioro szachistów z białoruskiego Brześcia
i aż troje z nich zw yciężyło
w swoich kategoriach. W kat.
powyżej 16 lat najlepszy był
Erast Zakirow, wyprzedzając
swojego rodaka Siergieja Pożarnego i Marka Ferensa z Terespola. W grupie osób do 16

lat wygrał Białorusin Mirosław
Adamczyk przed Mateuszem
Prokopiukiem i Krystianem Pastuszukiem (obaj z Terespola),
a w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Adrianna
Głuchowska z Brześcia, drugie
Kinga Kuć, a trzecie Julia Zaorska (obie z Terespola). Jedynie
w kategorii do 12 lat górą był
reprezentant gospodarzy – Marek Prokopiuk, okazując się lepszym od Artura Głuchowskiego
(Brześć) i Mateusza Stawskiego
(Terespol).
Turniej przygotowały: MOK
Terespol, działające przy terespolskim ZSP nr 1 koło szachowe
oraz członkowie nowo powstającego w nadbużańskim mieście
klubu szachowego MOK Debiut
Terespol. Druga sesja Grand Prix
odbędzie się 1 czerwca.

(mif)

Najlepsi w poszczególnych kategoriach po otrzymaniu pucharów
i dyplomów. Foto: P. Nejman
i M. Ferens

Pobiegną
z Brześcia
do Terespola
Znany jest już termin VIII Międzynarodowego Biegu Przyjaźni
Brześć-Terespol. Impreza odbędzie się w sobotę 14 czerwca, start
nastąpi w Brześciu, a meta zostanie usytuowana w Terespolu.
Mimo że do tego dnia pozostało jeszcze sporo czasu, już są
przyjmowane zapisy. W związku
z tym, że zawodnicy muszą posiadać białoruskie wizy, należy
skontaktować się z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Terespolu, tel. 83 375-22-65 lub 507
170 018, e-mail: mokterespol@
wp.pl (wizy będą w yrabiane
bezpłatnie). Pod wymienionymi
numerami można również uzyskać wszelkie inne niezbędne
informacje.
(mif)
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Turniej siłowy
w Konstantynowie
29 marca br. rozegrano w Konstantynowie XI turniej siłowy o
puchar starosty i wójta gminy Konstantynów w wyciskaniu sztangi
leżąc. Wzięło w nim udział 53

zawodników z powiatu bialskiego
i łukowskiego, startujących w dziewięciu kategoriach wagowych.
O wygranej decydował podniesiony ciężar. Najlepsi rywa-

Gmina Sławatycze

Rywalizacja ministrantów
Dziewięć zespołów zagrało
15 marca w hali sportowej Zespołu Szkół w Sławatyczach
w parafialnym halowym turnieju piłki nożnej ministrantów.
Na zaproszenie ks. proboszcza
ze Sławatycz przybyły drużyny
reprezentujące dekanat włodawski. Zawody rozgrywane były
w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjalnych systemem każdy
z każdym. Po emocjonującej rywalizacji stojącej na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym
wyłoniono zwycięzców. W kategorii szkół podstawowych I miej-

sce zajęli ministranci ze Sławatycz
z parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej, II miejsce „Brzózki”
Włodawa reprezentujący parafię
Najświętszego Serca Jezusowego,
III stopień podium wywalczyli ministranci z motwickiej parafii p.w.
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny. Królem strzelców turnieju
w kat. szkół podstawowych został
Mateusz Książak z Włodawy,
który zdobył 6 bramek. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został Dominik Kowalczuk
z Motwicy. W zawodach gimnazjalistów I miejsce zdobył również

lizowali o puchary wg. formuły
Wilks’a oraz o medale i dyplomy
w swoich kategoriach. Każdy
uczestnik zawodów otrzymał
słodki upominek. Organizatorami zawodów byli: powiat bialski, gmina Konstantynów oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” przy gimnazjum w Konstantynowie. Sędziami turnieju
byli: Marian Gryglas (Komarno)
– sędzia główny, Franciszek Szabluk (Malowa Góra) – sędzia klasy
międzynarodowej, Piotr Woźniak
(Biała Podlaska) – sędzia klasy
państwowej, Maciej Kublik (Janów Podlaski) – sędzia klasy klubowej, Marek Makarewicz (Biała
Podlaska) – sędzia klasy okręgowej, Wojciech Konarski (Biała
Podlaska) – sekretariat zawodów.
W kategorii open zwyciężyli: Krzysztof Celiński (Łuków)
– 122 pkt, Tomasz Chwalczuk
(Biała Podlaska) – 121,5 pkt,

Marcin Ciołek (Łuków) – 120,9
pkt. W kategorii do lat 21 najlepszy był Adrian Kopania (Zalesie),
do lat 18 Łukasz Wasyluk (Biała
Podlaska), do lat 16 Łukasz Sadecki (Konstantynów); do lat
13 Kamil Jakoniuk (Komarno);.
Najlepszą zawodniczką okazała
się Marlena Sosidko z Zalesia.
Wyniki kategorii wagowych.
Kobiety: Marlena Sosidko 67, 5
kg. Kategoria do 48 kg - Daniel
Malinowski – 65 kg; kategoria do
56 kg - Kamil Jakoniuk – 70 kg;
kategoria do 62 kg - Dawid Mazurkiewicz - 102, 5 kg; kategoria
do 69 kg- Adrian Skubisz – 125
kg, kategoria do 77 kg - Bartosz
Krawczyk - 110 kg; kategoria
do 85 kg- Marcin Ciołek - 175
kg, kategoria do 95 kg - Hubert
Osiak – 140 kg, kategoria powyżej 95 kg - Tomasz Chwalczuk
– 212, 5 kg.

team ze Sławatycz, II miejsce przypadło ministrantom z Włodawy
reprezentującym parafię św. Ludwika, przed drużyną „Brzózki”
Włodawa z parafii Najświętszego
Serca Jezusowego, IV- te miejsce
zdobyli ministranci z kodeńskiej
parafii św. Anny, V miejsce przypadło drużynie ministrantów
z parafii p.w. Zmartwychwstania Pańsk iego z Kopy towa
i VI punktowane miejsce wywalczyli ministranci z parafii
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Pratulinie. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został
Maciej Kościuczyk z parafii św.
Ludwika we Włodawie. Królem strzelców wśród gimnazjalistów został zawodnik z parafii
p.w. Matki Bożej Różańcowej

Dawid Chomiczewski, który zdobył 12 bramek. Nad sprawnym
przebiegiem rozgrywek czuwali
sędziowie: Ryszard Nilipiuk i Artur Kadłubowski. Organizatorami
imprezy byli: proboszcz parafii
p.w. Matki Bożej Różańcowej
w Sławatyczach ks. Andrzej Kania,
Zespół Szkół i Gminny Ośrodek
Kultury w Sławatyczach, który był
fundatorem pucharów i statuetek.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują wszystkim,
którzy pomogli przy organizacji
zawodów, a także tym, którzy
wzięli w nim udział. Mają nadzieję, że coraz więcej drużyn parafialnych z naszej diecezji będzie
włączać się w sportową rywalizację, na chwałę Pana Boga.

(a)

(a)
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Terespol

Niezwykłe spotkanie

Klub Olimpijczyka przy ZSO nr 1 w Terespolu od początku istnienia realizuje wychowanie poprzez wartości tkwiące w olimpiźmie,
sporcie, rekreacji fizycznej i zasadach „fair play”. Zaprasza na spotkania z dziećmi i młodzieżą bardzo znanych sportowców, medalistów
olimpijskich, świata i Europy, trenerów i działaczy sportowych. 18
marca gościł złotą medalistkę igrzysk olimpijskich na 100 metrów

Na jej twarzy widać było ogromne wzruszenie, a nawet łzy. Ponadto
opowiedziała o sobie i początkach swojej kariery. Dziesiątki pytań
zadawanych olimpijce podczas konferencji prasowej przybliżyły
obecnym jej postać
W krótkim układzie tanecznym na stepach zaprezentowały się
dziewczęta z liceum i gimnazjum: Ania Mleczek, Sylwia Parafiniuk,
Wiola Stępień, Monika Pietrusik i Klaudia Cielma. Dziewczęta
przygotowała Renata Nowicka.
Julia Niestierenko wpisała się do kroniki Klubu Olimpijczyka, rozdawała swoje fotografie i mnóstwo autografów. W imieniu młodzieży
podziękowali jej za przybycie: Tomasz Badalski i Marlena Michalczuk,
którzy podarowali własnoręcznie wykonany w ołówku portret olimpijki.
Obdarowana była zachwycona prezentem, a jednocześnie talentem
uczniów. Swoje podziękowania wyrazili również przedstawiciele władz
i Klubu Olimpijczyka oraz dyrekcja szkoły. To niezwykłe spotkanie
z Julią Niestierenko na pewno spowoduje u wielu osób refleksję nad
możliwością odnoszenia sukcesów nie tylko w życiu sportowym, ale na
każdym etapie i poziomie życia. Poznanie życiorysu mistrzyni sportu
stworzy możliwość do uwierzenia we własne siły.
Scenografia wykonana na tę uroczystość przez Edytę Drobysz
zawierała elementy symboliki olimpijskiej i narodowej, co podkreślało
podniosłość i niezwykłość spotkania.
(a)

Biała Podlaska

Finał gimnazjady

z Aten (10,93s): Julię Niestierenko, absolwentkę Państwowego
Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu o specjalności trener,
wykładowcę wychowania fizycznego. Od 2002 roku reprezentantkę
Białorusi w lekkoatletyce. Wielokrotną mistrzynię i rekordzistkę
kraju w biegu na: 60, 100, 200 i w sztafecie 4x100 metrów. Przy
dźwiękach muzyki zespołu Queen: „We are the champions” bohaterka spotkania została wprowadzona w nietypowy sposób przez wykonującą przerzuty bokiem Kamilę Korbal. Dyrektor szkoły Tomasz
Oleszczuk przedstawił i powitał gości spotkania: Marzennę Andrzejuk - radną powiatu bialskiego, Wiktora Kaidałowa - przedstawiciela
Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego, burmistrza Terespola - Jacka
Daniluka, przewodniczącego komisji oświaty w Radzie Terespola
- Tomasza Staszczuka, dyrektora ZSP – Zenona Iwanowskiego,
a także młodzież biorącą udział w spotkaniu. Dla uczestników spotkania i naszego gościa Oliwia Knigawka, uczennica LO, wykonała
piosenkę Maryli Rodowicz: „Hej mała”, która porwała całą publikę
do zabawy. Prowadzący Dawid Gawryluk przedstawił najważniejsze
osiągnięcia olimpijki: 2001 r. – srebrna medalistka młodzieżowych
Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 m, indywidualnie 6 miejsce
w biegu na 100 m; 2005 r. – brązowy medal ME w sztafecie 4x100 m,
8 indywidualnie na 100 m; 2006 r. – brąz ME w sztafecie 4x100 m, indywidualnie 6 m na 100 m; 2008 r. – zwycięstwo w Pucharze Europy
na 100 m, a na XXIX IO w Pekinie 9 m zarówno indywidualnie, jak
i w sztafecie; 2009 r. – 13 miejsce na MŚ w sztafecie 4x100 m; 2010
r. – 5 miejsce na ME w sztafecie; 2011 r. – ME 6 miejsce w sztafecie,
indywidualnie 8. Jej największym dotychczasowym sukcesem jest
Mistrzostwo Olimpijskie XXVIII Igrzysk Olimpijskich w 2004 r.
w Atenach na 100 m. Podczas spotkania obejrzano krótki film
przedstawiający finał biegu na 100 m z Igrzysk Olimpijskich
w Atenach. Owacja na stojąco świadczy o tym, że zebrani w pełni
poczuli klimat i atmosferę tamtych chwil, które były udziałem Julii.

W hali PG nr 2 w Białej
Podlaskiej 7 marca odbył się
finał gimnazjady miasta Biała
Podlaska w koszykówce dziewcząt. Zawody finansowane były
ze środków gminy miejskiej

lena Stefaniuk, Magdalena Łaska, Daniela Romaniuk, Pamela
Naumiuk, Paulina Sacewicz,
Zuzanna Panasiuk. Opiekunem
zespołu jest Rafał Wlazło. Dalsze miejsca zajęły w kolejności

w Białej Podlaskiej. Wzięło
w nich udział pięć drużyn. Turniej rozegrano w dwóch grupach, a w nich każdy z każdym
4x6 minut.
Puchar Bialskiego Szkolnego
Związku Sportowego i awans
do rejonu otrzymała drużyna
dziewcząt z Gimnazjum nr 2
w Białej Podlaskiej w składzie:
Weronika Karpiszuk, Agnieszka
Jelinek, Patrycja Krzyszczak,
Magdalena Paszczuk, Magda-

następujące drużyny: PG nr 6
opiekun Iwona Boksza; PG nr
3 op. Robert Smędra; PG nr 5
op. Beata Wojtowicz; PG nr 4
op. Tomasz Jakubiec. Wszystkie
drużyny otrzymały dyplomy.
Bialski Szkolny Związek
Sportowy dziękuje dyrekcji PG
nr 2 w Białej Podlaskiej oraz
nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w przeprowadzeniu finału.
Stanisław Polaczuk
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Podlasiacy w półmaratonie
warszawskim
Można śmiało powiedzieć, że
30 marca na moście Poniatowskiego w Warszawie punktualnie
o godzinie 10 wystartowała na
dobre wiosna, a wraz z nią 11215
śmiałków, by zmierzyć się z dystansem i własnymi słabościami
w 9. półmaratonie warszawskim.
Linię mety przekroczyło 1149
osób. Zwyciężył Victor Kipchirchir z Kenii, ustanawiając przy
okazji nowy rekord imprezy
z czasem: 1;00,48. Taki sam rekord wśród kobiet ustanowiła
zwyciężczyni Wanjiuku Polline
Njeru z Kenii: 1;09,06. Uczestni-

ków półmaratonu na trasie wspierali eksperci adidas, a tuż przed
biegiem rozgrzewkę poprowadziła trener adidas Julia Kotecka.
Okazało się, że był to największy
i najszybszy półmaraton w historii
Polski. Wśród tysięcy zawodników wystartowało 4 osoby z Terespola i 1 z Kobylan. Wspierani
przez licznie kibicujących warszawiaków w dobrej kondycji dobiegli
do mety. Tam czekała na nich nagroda w postaci przepięknego medalu i ogromna satysfakcja z pełnej
realizacji podjętego wyzwania.
(a)

Terespol

Tenisowy turniej
o puchar burmistrza

Gmina Piszczac

Turniej
korfballa

W Z espole Placówek
Oświatowych w Piszczacu, 15
marca, odbył się wiosenny, profilaktyczny turniej korf balla
pod hasłem „Stop nałogom wybieram sport”. Uczestnikami
byli uczniowie szkół z gminy
oraz zaproszeni goście ze Szkoły
Podstawowej w Sulejówku oraz
Miłosnej. Pomysłodawcą wydarzenia sportowego był Dorian
Tomczyk, nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II

w Połoskach. W tej szkole młodzież od lat uprawia tą rzadką

47 osób w różnym wieku
wzięło udział w drugim turnieju tenisa stołowego o puchar burmistrza
miasta Terespol. Rozegrano go 4
marca. Organizatorem turnieju był
Grzegorz Jakuszko z Zespołu Szkół
Publicznych nr 1. W kategorii kobiet zwyciężyła Aleksandra Lipka.
Druga była Anna Warakomska,
a trzecia Julia Jakimiak.

W kategorii chłopców do
lat 15 najlepszym okazał się
Karol Demczuk. Drugą lokatę uzyskał Cezary Wójciak,
a trzecią Piotr Butrym. W kategorii mężczyzn open wygrał
Adrian Rączka. Drugi był Artur Sieraj, a trzeci Paweł Gałęzowski.

dyscyplinę sportu. Puchary, dyplomy oraz nagrody zakupiła

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Piszczacu, która włączyła się
do współorganizowania turnieju.
Sędzią spotkania był Bartosz
Jaszczuk z Białej Podlaskiej.
Mecze rozgrywały się w kategoriach wiekowych. Oto wyniki
w poszczególnych kategoriach:
klasy I-II pierwsze miejsce zajęła
drużyna z Wesołej, drugie SP
z Połosek; klasy III-IV pierwszą
lokatę zajęła szkoła z Miłosnej,
drugą SP Połoski, trzecią drużyna z Pogłosek, czwartą kolejna drużyna z Połosek; klasy
V-VI pierwsze miejsce wywalczyła Wesoła, drugie również
Wesoła, trzecie miejsce Połoski,
a czwarte Sulejówek.

(a)

Aneta Buczyńska
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Quiz Gościńca

Płatności bezpośrednie 2014
Od 15 marca do 15 maja, jak co roku rozpoczyna się
składnie wniosków opłatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe. Rok obecny nie przewidział większych
zmian w przyznawaniu tych płatności.
1.

2.
Biała Podlaska, przemarsz straży pożarnej PWS, okres międzywojenny

3.

4.

Biała Podlaska, sobór na ul. Brzeskiej, zdjęcie rosyjskie

Do zagajników o krótkiej rotacji przyznawana jest
płatność:
A/ Jednolita Płatność Obszarowa, (JPO);
B/ JPO i do Obszarów o Niekorzystnych Warunkach (ONW);
C/ tylko ONW.
W którym z poniższych przypadków, zgodnie
z tzw. zasadą wzajemnej zgodności, rolnik jest
zobowiązany wykosić łąkę do 31 lipca:
A/ Łąka jest corocznie zalewana i nie ma możliwości jej wykoszenia;
B/ Łąka jest objęta zobowiązaniem rolno środowiskowym, pakiet Ochrona siedlisk lęgowych
ptaków;
C/ Na łące występują cenne siedliska przyrodnicze.
Od roku 2014 płatność w ramach pakietu Rolnictwo Ekologiczne jest uzależniona od:
A/ Wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego przeznaczonych do spożycia;
B/ Wytwarzania i wprowadzenia na rynek co najmniej 50 % wielkości produkcji ekologicznej;
C/ Wytwarzania i wprowadzenia na rynek nadwyżki wytworzonych produktów ekologicznych.
Od roku 2014 nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego w ramach:
A/ Pakietu 9 – Strefy buforowe;
B/ Pakietu 8 – Ochrona gleb i wód;
C/ Wariantu 4.1 – Ochrona siedlisk lęgowych
ptaków.
Bożenna Warda
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2014
r. na adres redakcji Gościńca.
Rozwiązanie Quizu Gościńca nr 1/2014
Fot. archiwum

1 –B
2 –C
3-C
4 –A
Tym razem nikt nie nadesłał prawidłowych odpowiedzi.

Biała Podlaska, Starostwo Powiatowe, okres międzywojenny

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Redaguje zespół: koordynator - Jan Jańczuk, Elżbieta Chwalczuk - sekretarz redakcji

NUMER ZAMKNIĘTO
31 marca 2014 r.
Egzemplarz bezpłatny
Nakład 1500 egz.

Współpracują: Barbara Brodacka, Teresa Bartosiewicz, Dorota Demianiuk, Marek Ferenc, Istvan Grabowski, Kazimierz Halczuk, Ewa Jarosiewicz,
Anna Jóźwik, Anna Jureczek, Szczepan Kalinowski, Beata Kupryś, Kamila Korneluk, Jolanta Kwiatek, Mariusz Maksymiuk, Grzegorz Michałowski,
Jolanta Mikulska, Krystyna Pawlik, Łukasz Pogorzelski, Krystyna Pucer, Grzegorz Siemakowicz, Natalia Sokołowska, Bolesław Szulej, Małgorzata
Walczuk, Bożenna Warda, Łukasz Węda, Danuta Wowczeniuk, Małgorzata Zając, Beata Zgorzałek.
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21–500 Biała Podlaska, tel. 83 343 75 31; fax: 83 343 36 09;
e–mail: gosciniec@powiatbialski.pl, powiatbialski@lubelskie.pl
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Skład i druk: Drukarnia „CALAMUS” s.c. w Białej Podlaskiej
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